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مقدمة

يستلزم العامل الحديث املتقدم تكنولوج ًيا
وعلم ًّيا وجود مواطنني إماراتيني قادرين
عىل توظيف م��ه��ارات التفكري الناقد
واإلبداعي ومهارات البحث واالستكشاف
والتحليل؛ ليتوصلوا إىل استنتاجات منطقية
حول االستقصاء العلمي الذي يجرونه.
فاملتعلمني الذين ميتلكون املعرفة لتحقيق
مثل هذه النتائج سيكونون قادرين عىل
التنافسية عىل مستوى العامل ،مع املحافظة
عىل القيم واملبادئ التي متثل قيم وأخالق
املسلم امللتزم الذي ميارس االعتامد عىل
الذات والتواصل الجيد والعمل الجامعي
والقيادة والتعلم املستمر وحرية التعبري.
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تشتمل املعايري الجديدة التي وضعتها وزارة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ملقررات
العلوم الدراسية للصفوف من الروضة وحتى الثاين عرش جميع هذه امليزات .وتؤكد املعايري عىل مهارات
القرن الحادي والعرشين املتسارعة ودامئة التغري البتكار وحل املشكالت العلمية ،وتلبي احتياجات السوق
التنافسية .كام تدمج املعايري الجديدة التكنولوجيا يف جميع جوانب التعلم بهدف صقل هذه املهارات؛
ليتسنى للمتعلمني استخدامها بسهولة يف الحياة اليومية .ويف النهاية ،فإن وثائق املعايري هذه توفر للمدارس
واملعلمني التوجيه الذي يحتاجون إليه؛ ملواكبة التحديات املرتبطة بتعليم املتعلمني يف هذا املجال الرسيع
التطور.
إن هذه املعايري الدقيقة الشاملة التي طورتها مجموعة من اختصايص العلوم والخرباء يف هذا املجال داخل
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تعكس العديد من التغيريات والتحسينات ،مبا فيها ما ييل:
•هناك تأكيد قوي عىل األساليب التي ميكن للمتعلمني من خاللها أن يتوصلوا إىل اإلجابات ،وعىل العمق
الذي ميكن للمتعلمني من خالله أن يفهموا املفاهيم ،والتطبيقات الحياتية لهذه املعرفة العلمية.
•كل موضوع من موضوعات مادة العلوم يعكس التتابع املتامسك للمتعلمني ضمن الصفوف والحلقات
واملفاهيم.
•يوجد الكثري من نواتج التعلم املحددة بدقة يف العديد من الصفوف والتي تستهدف الفهم أكرث من
التذكر واالستظهار.
•توفر املعايري خططًا لربنامج العلوم الرئييس من الروضة وحتى الصف الثاين عرش ،مصحوبة مبلحوظات
حول املجال املعريف الذي ميثل كل ناتج من نواتج تعلم املتعلمني جز ًءا منه .ولضامن كون املعايري عىل
أعىل مستويات الجودة عىل الصعيد العاملي ،فإن هذه الوثائق قد استخلصت من وثائق مشابهة لدول
أخرى تتميز بأدائها العلمي وأنظمتها التعليمية عىل مستوى العامل ،بعد أن تم تطوير هذه الوثائق
وجعلها تتوافق مع السياق املعريف؛ لتكون أكرث مالءمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

لقد أدرك الفريق الذي عمل عىل وضع وثائق املعايري
بأن هذا املكون ما هو إال الخطوة التأسيسية األوىل؛
لتحقيق الهدف املنشود يف بناء نظام تعليمي عاملي
املستوى عايل األداء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف نهاية املطاف ،ستكون معايري العلوم هذه مرافقة
ملواد املنهاج ،والتقييامت املوازية لها وأنشطة التنمية
املهنية التي من شانها أن تك ّمل املحتوى.
تحدد معايري املنهاج الجديدة ما ال��ذي يجب عىل
املتعلمني أن يعرفوه ويكونوا قادرين عىل عمله
يف مادة العلوم ،من حيث املرحلة الصفية واملحور
والحلقة .ويجب أن تؤكد املعايري عىل حصول متعلمي
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عىل اختالف جنسهم
أو خلفياتهم االجتامعية أو الجغرافية أو الثقافية أو
اللغوية ،عىل التعليم ذو الجودة العالية ذاته ،وعىل
منحهم فرصة تطوير مهارات التحدي ذاتها .فاملعايري
متثل نقطة مرجعية لجميع أنشطة التعلم الصفية؛ وتوفر
دليالً تفصيليًا أو خريطة للمعلمني الذين لديهم أهداف
محتوى محددة تخص مادة العلوم؛ ومتثل نقطة مرجعية
ملصممي الكتب املدرسية ومطوري املواد الدراسية.
وعليه ف��إن أدوات التقييم ،كاالختبارات الصفية،
والتقويم املستمر ،واالختبارات النهائية ،أو أية أشكال
تقويم أخرى ،يجب أن تكون متامشية مع هذه املعايري.

يكون هيكل معايري مادة العلوم –إضافة إىل معايري
املواد األخرى يف اإلمارات العربية املتحدة -كام ييل:
املادة :هي املجال الذي يلقى اهتام ًما يف املنهاج وأولمستويات التحليل يف هيكل املعايري.
املجاالت :أربع مجاالت هي:( )1طبيعة العلم والتكنولوجيا.
( )2علوم األرض والفضاء.
( )3العلوم الفيزيائية.
( )4علوم الحياة.
أما يف الحلقة الثالثة فيوجد ،فيوجد ثالث مجاالت هي:
( )1علوم الحياة.
( )2الكيمياء.
( )3الفيزياء.
املحاور :هي املوضوعات الرئيسية التي تندرج تحتكل مجال.
املعايري :هي األهداف األوسع نطاقًا ضمن كل محور،وتكون محددة وفقًا للمرحلة الصفية.
نواتج التعلم :هي املستوى األدىن من التحليل ضمنهيكل املعايري .ونواتج التعلم هي ما يتوقع من
املتعلم أن يكتسبه من معارف ومهارات أو أن يؤديه
يف كل مرحلة صفية بعينها وميكن قياسه ،وتحقيقها

قد يتطلب تكرار األنشطة التعليمية التعلمية بصور
مختلفة؛ لذا ينبغي عىل املدرسني أن يوجهوا عملية
التدريس لتلبية تحقيق املتعلمني لهذه النواتج القابلة
للقياس ،والتي صممت لتضمن فهماً شامالً للمفاهيم
مام يسمح بالبناء الرتاكمي عليها؛ لذا يجب أن تكون
خطط الدروس واملوارد التعليمية وأساليب التقويم
متسقة مع نواتج التعلم.
وبشكل محدد ،فإن معايري العلوم توضح العديد من
املكونات ضمن ثالثة مجاالت ،وكيفية ارتباطها بالحياة
البرشية .وهي توجه املتعلمني؛ ليفهموا ويُحلّلوا نقديًا،
ويطبقوا معرفتهم بالتفاعالت الديناميكية بني أنظمة
األرض واألن��واع وبيئاتها ذات األوجه املتعددة .ومع
هذه املعايري ،سيتعلم املتعلمني كيفية تطوير النامذج
وإجراء االستقصاءات والتجارب ،وإيصال األفكار العلمية
املتعلقة مبوضوعات علمية رئيسية ،بحيث يكون الهدف
النهايئ هو القدرة عىل نقل هذه املعرفة إىل املجاالت
األخرى .وباكتسابه مثل هذه املهارات ،سيقوم املتعلم
الذي يحصل عىل تعليمه يف دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة باستخدام املعارف العلمية بسهولة وبشكل
طبيعي؛ ليتمكن من إيجاد الحلول للتحديات املستقبلية
التي تهدد العامل.
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منهجية ومراحل بناء معايري املادة
1 .1االطالع عىل العديد من املامرسات العاملية من خالل تحليل وثائق املناهج (أمريكا (USA Next Generation
 ،)2011سنغافورة ( 2014م) و )......والوقوف عىل االتجاهات الحديثة يف بنائها ،بحيث يتم التوصل إىل أفضل
املامرسات العاملية مع اإلبقاء عىل األصالة والهوية الوطنية.
2 .2مقارنة الوثيقة الوطنية الحالية للعلوم ( 2011م) مع الوثائق العاملية التي تم االطالع عليها ،لتحديد الفجوات
فيها؛ ليتم تجاوزها عند بناء الوثيقة الجديدة.
3 .3اعتامد أربع مجاالت رئيسة يف الحلقة األوىل والثانية (طبيعة العلم والتكنولوجيا ومجال علوم الحياة ومجال
علوم األرض والفضاء ،ومجال العلوم الفيزيائية) ،وثالث مجاالت يف الحلقة الثالثة (مجال علوم الحياة ومجال
الكيمياء ومجال الفيزياء).
4 .4وضع عدد من املحاور لتغطي املجاالت أعاله يف كل من الحلقات الثالث.
5 .5بني لكل محور عدد من املعايري ،ثم بُني لكل معيار عدد من النواتج التعليمية ،وذلك يف إطار من االتساق مع
املرحلة النامئية للمتعلم (العمرية والعقلية).
6 .6وضع تصور نظري لنسب تركيز النواتج التعليمية يف بعدين ،بُعد املرحلة الدراسية ،وبعد املجال مبا يتفق
مع املامرسات العلمية يف هذا االتجاه ،وتصنيف النواتج التعليمية ضمن ثالث مستويات (التذكر ،املهارات
واملفاهيم ،التفكري اإلسرتاتيجي والتفكري املوسع).
7 .7وضع نواتج تعليمية مبستويني (عام ،متقدم) لصفوف الحلقة الثالثة ( 10و 11و )12يف مجايل الفيزياء والكيمياء،
ولصفوف ( 11و )12يف مجال علوم الحياة.
8 .8ترقيم النواتج التعليمية بحيث يشمل الصف واملجال واملحور واملعيار ،وكذلك إعطاء النواتج املتعلقة مبهارات
القرن الحادي والعرشين والتكنولوجيا رموزًا خاصة.
9 .9مراعاة االعتبارات اآلتية عند بناء الوثيقة:
•مهارات القرن الحادي والعرشين.
•سامت الخريج مبا يتالءم مع متطلبات االلتحاق بالتعليم العايل أو سوق العمل.
•دمج معايري ( )STEMبعملية التعلم.
•تحقيق مبدأ التكاملية مع املواد األخرى وخاصة الرياضيات واللغة العربية واللغة اإلنجليزية.
•ابراز املوضوعات املشرتكة ( ،)crosscuttingمبا يُحقق التكاملية مع املواد الدراسية األخرى.
ُ 1010وضع إطار للتقويم يستند إىل معايري األداء ،وقد ظهرت يف أربعة مستويات متدرجة تعكس درجة متكن املتعلم
من املعايري أو نواتج التعلم.

6

�سمات املتعلم الإماراتي
إن عملية وضع املعايري هي عملية تطلعية ،فضالً عن كونها مخططًا ذا تصميم عكيس مام يعني أنها تبدأ بوضع الغاية
يف االعتبار أي تهتم بوضع سامت املتعلم املتخرج من النظام التعليمي اإلمارايت.
تحتوي سامت املتعلم املتخرج من النظام التعليمي اإلمارايت الواردة هنا عىل موضوعات من شأنها توجيه النمو
املتكامل للمتعلمني ،مثل التفكري الناقد وحل املشكالت والثنائية اللغوية الوظيفية والهوية الوطنية .وتستند هذه
السامت إىل قيم وطنية منصوص عليها يف وثائق أساسية مثل رؤية اإلمارات العربية املتحدة للعام  2021م ،ودستور
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورؤية وزارة الرتبية والتعليم ورسالتها وقيمها.
وينبغي لسامت املتعلم املتخرج من النظام التعليمي اإلمارايت توجيه عملية النمو املتكامل للمتعلمني اإلماراتيني عن
طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية واالجتامعية التي تؤدي إىل مجتمع إمارايت صحي وحيوي.
كل من الحلقات التعليمية
يستعرض الجدول أدناه السامت التي يُتوقع من املتعلمني اإلماراتيني اكتسابها يف نهاية ّ
الثالث (رياض األطفال جزء من الحلقة األوىل) يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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�سمات املتعلم املتخرج من النظام التعليمي الإماراتي

املعرفة
8

رياض األطفال
 -يُوظّف معرفته العلمية يفطرح أسئلة حول محيطه
وبيئته للوصول إىل إجابات
بسيطة عنها.
 -مييز بني الحروف من حيثرسمها وموقعها يف الكلمة يف
اللغتني العربية واإلنجليزية.
 -يجيد ق �راءة وكتابة بعضالكلامت والجمل البسيطة
واألرقام.
 -يظهر ق��درة عىل التحدثوالحوار بطالقة مبا يتناسب
مع مرحلته العمرية.
 -يظهر ق��درة ع�لى معرفةاألعداد (حتى  )20ويُوظّفها
يف حل العمليات الرياضية
البسيطة (الجمع  /الطرح)
واألمناط.
 -مييز بني األشياء من حيثلونها وشكلها وحجمها،
واالتجاهات ومواقع األشياء.
 -يظهر سلوكًا يعكس التزا ًمابعاداته وتقاليده وانتامئه
تجاه دينه ووطنه.
 -يتع ّرف البيئات يف محيطه(صحراوية ،بحرية ،جبلية،
 )..وبعض خصائصها.

الحلقة األوىل
 -يظهر ق���درة ع�لى ق��راءةنصوص متنوعة (رسدي��ة،
وصفية ،حوارية ،قصصية،
معلوماتية  )...ق���راءة
صحيحة مقرتنة بالفهم.
 -يظهر ق���درة ع�لى كتابةن��ص��وص متنوعة كتابة
إمالئية صحيحة.
 -يظهر م��ع��رف��ة ب��األع��دادوال��ع��م��ل��ي��ات الحسابية
واألمن���اط وميثل البيانات
ويستدل من خاللها عىل
بعض املفاهيم اإلحصائية.
 -ي��ظ��ه��ر م��ع��رف��ة علميةبرتكيب بعض أجزاء جسمه
والنباتات والحيوانات من
حوله ،وتركيب سطح األرض
وبعض مكونات الفضاء
وأشكال الطاقة ومصادرها
يف محيطه والتفاعالت التي
تحدث فيه.
 -يظهر فهام مبكونات العقيدةاإلسالمية األساسية وبعض
مبادئ املعامالت البسيطة،
ويعكس وع ًيا مبفهوم وطنه
ونظام الحكم فيه واالنتامء
إليه ومسؤولياته وواجباته
تجاهه؛ مبا يسهم يف تشكيل
هويته الوطنية.
 -يُوظّف معرفته العلمية يفاملحافظة عىل صحته ولياقته
وع��ادات��ه الغذائية بشكل
سليم.

الحلقة الثانية
 -يظهر معرفة باألعداد الصحيحة والنسبيةوالحقيقية والنسب املئوية والعمليات
عليها وبعض مفاهيم االحصاء واالحتامالت
والتعابري الجربية واملعادالت واملتباينات
والدوال واملفاهيم الهندسية.
 -يظهر فهماً برتكيب جسم اإلنسان ووظائفاألجهزة واألعضاء كام يظهر فهام باألنظمة
البيئية والحيوية وتفاعالتها ونشأة األرض
وتاريخها وبعض مكونات الكون األخرى
والتفاعل بني املادة والطاقة وصور تحوالتها
وم��ص��ادره��ا وتركيب امل���ادة وتغرياتها
وتفاعالتها.
 -يظهر فهام بقواعد اللغة العربية وآدابهاويُوظّف ذلك يف التعبري عن نفسه وقضايا
مجتمعه مستخد ًما الصور املختلفة لألدب
كالقصة والرواية والشعر وغريها.
 -يراكم معجماً لغويًّا (إنجليزيًّا) ،ويُوظّفمفرداته وتراكيبه املختلفة يف إطار صحيح
من قواعد اللغة اإلنجليزية؛ ليعرب عن
نفسه بطرائق مختلفة.
 -يعكس فهام مبكونات الرشيعة اإلسالمية يفمجاالتها املختلفة ،ويُوظّف ذلك يف حياته
اليومية؛ مبا ينعكس علـى سلوكه يف إطار
من الوعي مبوقع وطنه الجغرايف وقدراته
االقتصادية وخصائص ومكونات مجتمعه
وتاريخه؛ لتتبلور هويته الوطنية وانتامءه
لدينه ووطنه وأمته.
 -يبني منظومة من القيم واالتجاهاتوامل��ي��ول وال��وع��ي ب��ال��ع��ادات الصحية
والغذائية ويُوظّف ذلك يف املحافظة عىل
نفسه من األمراض املرتبطة بها ،وكذلك
األمراض السارية واملنقولة بطرائق مختلفة.

املرحلة الثانوية
 -يظهر فهام وإتقانا للمفاهيم الجربيةوالهندسية وال��دوال املثلثية والتفاضل
والتكامل ،ويُ��وظّ��ف مهاراتها يف حل
مشكالت ذات سياقات مركبة.
 -يكامل بني معرفته باملفاهيم والقوانني يفالفيزياء والكيمياء وعلوم األرض وعلوم
الحياة يف فهم الظواهر واألحداث املحيطة
به ،وتفسريها وإيجاد حلول ملشكالت
مركبة يف حاالت مختلفة تحدث يف محيطه
الواقعي.
 -يظهر معرفة بالفنون املختلفة يف اللغةالعربية مبا ميكنه من توظيفها يف فهم
أو إنتاج صور اإلبداع األديب املختلفة من
قصة ورواية وشعر ونرث ومبا ميكنه من فهم
العلوم املختلفة والتعبري عنها بلغته األم
بسهولة واقتدار.
 -يُ��وظّ��ف معجمه وحصيلته اللغوية(اإلنجليزية) يف التعبري عن نفسه ويف
الحديث عن قضايا مجتمعية وبيئية
واقتصادية يف إط��ار من الدقة اللغوية
املستندة إىل قواعد اللغة؛ مبا يعكس فهماً
عميقًا لتوظيف مهاراتها األربع :القراءة،
املحادثة ،الكتابة واالستامع.
 -يظهر فهماً واس� ًع��ا بتاريخ وجغرافيةوتركيب مجتمع دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة ،ومحيطها العريب والعاملي أحيانا
مبا ميكنه من بناء ص��ورة لنظام عاملي
قائم عىل التعددية الفكرية واالجتامعية
والسياسية والتاريخية والدينية.

املهارة

 -يستخدم مهارات االتصالال��ل��ف��ظ��ي وغ�ي�ر الفظي
ك���اإلمي���اءات للتعبري عن
مشاعره وأفكاره.
 -يظهر قدرة عىل استخداماألدوات اآلم��ن��ة يف بناء
وتشكيل وتركيب املجسامت
والنامذج البسيطة يف العلوم
والرياضيات.
 -يظهر مهارة أولية يف التعاملم��ع ال��ح��اس��وب واألل���واح
ال��ذك��ي��ة ب��ص��ورة مناسبة
ملرحلته النامئية.
 -مي���ارس ع����ادات غذائيةوصحية سليمة تناسب
مرحلته العمرية.

 -يستخدم خرباته املكتسبة يفاللغتني العربية واإلنجليزية
لفهم م��ا يسمع وي��ق��رأ
ويتواصل إيجابيًّا مع محيطه
يف حياته اليومية.
 -يظهر ق��درة عىل توظيفمهارات وعمليات العلم
يف ال��ت��خ��ط��ي��ط إلج����راء
استقصاءات علمية بسيطة
متكنه من القدرة عىل حل
بعض املشكالت يف بيئته
ومحيطه الذي يعيش فيه.
 -يظهر ق��درة عىل توظيفاملعلومات
تكنولوجيا
واالت��ص��ال يف التعبري عن
أفكاره وتبادلها مع األخرىن
بطريقة آمنة.
 -يُوظّف معرفته الرياضيةيف تسهيل حياته اليومية يف
املعامالت أو اإلجراءات التي
يقوم بها ،وحل املشكالت
ذات الطبيعة الرياضية التي
تواجهه يف بيئته أو محيطة
القريب.
 -يشارك يف املناسبات الوطنيةواالج��ت�ماع��ي��ة واألع�م�ال
التطوعية ،ويعكس من
خاللها وع ًيا بهويته الوطنية
وعاداته وتقاليده وتراثه.
 -ميارس شعائره الدينية بوعيواعتدال بعيدًا عن الغلو
والجهل والتّطرف.

 -يستخدم الكتابة الوظيفية يف اللغتنيالعربية واإلنجليزية يف التعبري عن نفسه
بصور مختلفة.
 -يُوظّف تكنولوجيا املعلومات ومهاراتاالتصال والتقنيات الحديثة يف الوصول
إىل املعرفة والتكيف مع متطلبات الحياة
العرصية ،ومبا ميكنه من القيام بأدوار يف
حياته قد يكون لها أثر يف توجيهه نحو
تخصصات تقنية ترتبط بذلك.
 -يُوظّف مهارات البحث والتفكري الناقديف حل مشكالت حقيقية تظهر يف بيئته
الواقعية مستندًا إىل منهجية البحث
العلمي.
 -يُوظّف معرفته الرياضية يف حل املشكالتعب عنها
وفهم املتغريات الكمية والتي يُ رَّ
بجداول أو رسوم بيانية أو تناسبات طردية
أو عكسية ،ويُفسرّ ذلك بصورة أولية؛
مبا يساعده عىل فهم تأثرياتها يف حياته
اليومية.
 -يتملك قدرة عىل تطوير أو بناء النامذجوامل��ج��س�مات ال��ت��ي تبسط املفاهيم
والحقائق العلمية املجردة؛ لتصبح أكرث
واقعية وإدراكً��ا ،مام يجعلها تقرتب من
الخربة الحسية املبارشة.
 -يظهر ق��درة عىل تحديد موقع دولتهجغرافيًّا بطرائق تقنية أو تقليدية من
خالل تعرف أشكال الخرائط املختلفة.

 -يُوظّف مهارات البحث العلمي والتفكريالناقد وحل املشكالت واتخاذ القرار يف
إيجاد حلول (غ�ير تقليدية) ملشكالت
علمية وعملية يف حدود املعرفة العلمية
التي ميتلكها وبتوظيف وتطبيق األدوات
واملواد والتقنيات العلمية واملخربية.
 -يُ��وظّ��ف ال��خ�برات وامل��ه��ارات الرياضيةاملكتسبة من املعرفة الرياضية يف بناء
تصورات ذهنية لنامذج وأمن��اط وحل
مشكالت قامئة عىل توظيف تقنيات
تكنولوجية؛ مبا يسهم يف تكوين بنية ذهنية
هندسية لديه.
 -يُوظّف مهارات اللغة األرب��ع (العربيةأو اإلنجليزية) يف التعبري عن أفكاره أو
مشاركتها مع األخرىن بدرجة مقبولة من
الطالقة إما لفظيًّا أو كتابيًّا من خالل صور
آداب اللغة املختلفة.
 -يظهر سلوكًا قوميًا يستند إىل تعاليم الدينالحنيف وامل��وروث الشعبي من عادات
وتقاليد وت�راث؛ مبا يعكس تف ّرد هويته
الوطنية وانتامءه لوطنه وبذل كل جهد
لخدمته.
 -يُوظّف مصادر املعرفة الرقمية والورقية يفإنجاز دراسات وبحوث إنسانية واجتامعية
ملشكالت ترتبط ببيئته ومجتمعه املحيل
تتناول بعض القضايا البيـئية العاملية.
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االستقاللية واملسؤولية
التفاعل مع بيئة العمل
تطوير الذات
10

 -يظهر التنظيم واإلتقان عندتنفيذه مهام أدائية بسيطة
ومناسبة ملرحلته النامئية
والعمرية.
�س��ا باملسؤولية
�
ح
 -ي��ب��ديًّ
واالحرتام واالستقاللية تجاه
البيئة التي يكون متواجدًا
فيها.
 -يفهم اإلج �راءات الروتينيةويعدل سلوكه تب ًعا لها،
ويصبح واع�يً��ا بالعواقب
الناتجة عن سلوكه.

 -يلتزم بتنفيذ أدواره ومهامهالتي يكلف بها يف إطارها
الزمني وضمن املنهجية
البسيطة (األولية) املخطط
لها.
 -ينفذ م�شروع��ات علميةتعليمية ت��ح��ت إرشاف
مبارش ،ويتوصل إىل نتاج
ذي مالمح محددة ضمن
ال��ش�روط امل��ت��ف��ق عليها
مسبقًا.

 -يشارك يف تنفيذ مرشوعات من خالل فرقعمل ذات مسؤوليات محددة وأدوار
مميزة بحد أدىن من اإلرشاف املبارش.
 -يظهر وعيًا بقدراته ومهاراته؛ مبا ميكنهمن اتخاذ قرارات يف رسم املالمح األولية
ملستقبله املهني والعلمي.

 -يظهر وع � ًي��ا مبسؤولياتهوأدواره وأدوار األخرىن عند
املشاركة يف أي فريق عمل
ويبدي احرتا ًما والتزا ًما بذلك
حتى إنجاز املهمة.
 -يظهر وع ًيا بحدود معرفتهالعلمية والرياضية والدينية
والصحية ويترصف يف إطار
ذلك؛ مبا يحقق سلوكًا منظماً
قامئًا عىل الوعي مبكوناته
الشخصية.

 -يعمل من خالل فرق العمل أو بصورةمستقلة عىل حل مشكالت ذات عالقة
ببيئته الواقعية موظفًا ما ميتلكه من
معارف ومهارات وسامت شخصية.
 -يشارك يف تنفيذ الرحالت العلمية وإجراءالدراسات املسحية البسيطة حول بعض
القضايا البيــئية من خالل املشاركة يف فرق
العمل املتخصصة يف إطار علمي واجتامعي
محدد.

 -يكامل بني معرفته العلمية والتقنيةوالرياضية والهندسية يف إنجاز عمليات
وإج���راءات ترتبط بسياقات تعليمية
مختلفة تظهر عىل شكل نتاجات تقنية أو
تكنولوجية بسيطة.
 -يظهر قدرة يف التأثري عىل األخرىن من خاللالسامت الشخصية والقيادية التي يعكسها
أثناء مشاركته يف فرق العمل واملجموعات
املتعاونة عند إنجاز املرشوعات والبحوث
والدراسات الجامعية.
 -يعرب عن ذاته بصورة مستقلة من خاللطرح أفكاره عن طموحاته ومستقبله
املهني والعلمي.
 -يظهر ق��درة عىل إنجاز م�شروع علميبشكل مستقل وبالحد األدىن من اإلرشاف
من األخرىن.
 -يظهر قدرة عىل التعبري عن آرائه وأفكارهبطريقة مستقلة بعيدة عن التحيز لعرق
او جنس أو دين متسل ًحا باملوضوعية،
ومستندًا إىل القيم واملثل التي يؤمن بها.

 -يظهر ق��درة عىل التفاعلبسهولة مع البالغني ويك ّون
عالقات اجتامعية إيجابية
مع أقرانه.
 -يتع ّرف األرسة ومكوناتهاوعالقته بها وأهمية االنتامء
إليها.
 -يظهر ميالً إىل العمل أواللعب يف مجموعات منظمة
صغرية يف سياق تعليمي أو
ريايض يف األركان التعليمية
أو ملعب املدرسة.
 -يُ��وظّ��ف القصص املصورة - -يُ��وظّ��ف املعجم اللغوي - -يعكس سامت قيادية تربز االستقاللية يف - -ينخرط يف برامج وأنشطة ومرشوعات يفإلكرتون ًّيا أو ورق ًّيا ،ويكتسب امل��ك��ت��س��ب يف ال��ك��ت��اب��ة حل املشكالت البسيطة واتخاذ القرارات مؤسسات تدريبية وتعليمية متكنه من
معارف وميول علمية من الوظيفية (رس��ال��ة ،بطاقة ذات العالقة بحياته ومستقبله العميل صقل مهاراته األدائية والتقنية؛ لتوظيفها
بصورة منتجة يف حياته اليومية.
دع���وة ،تهنــئة ،)...،ويف والعلمي.
خاللها تحت إرشاف مبارش.
 -يتدرب عىل استخدام العداد بدايات الكتابة اإلبداعية - -يشارك يف املعسكرات والندوات التي تقود - -يشارك يف برامج تدريبية ومعسكراتاليدوي أو اإللكرتوين إلجراء (ك��ت��اب��ة ن��ص��وص قصصية إىل متكينه من بعض السامت الشخصية تعليمية إلع��داده وتأهيله للمشاركة يف
عمليتي الجمع والطرح مخترصة واقعية أو خيالية) .والسلوكية التي تنعكس مستقبالً عىل بروز املسابقات واملنافسات الوطنية واإلقليمية
 -يُ��وظّ��ف م��ه��ارة البحث االستقاللية يف تقديم رأيه عند تناول بعض والدولية.ضمن العدد .10
للحصول عىل املعلومات القضايا واألفكار وبحد أدىن من التوجيه
املوثوق بها من مصادرها واإلرشاف.
املطبوعة والرقمية املتنوعة.

املعايري العامة لتدري�س مادة العلوم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ترسيخ العقيدة اإلسالمية وتعميق اإلميان بالله عز وجل من خالل التفكر يف بديع صنعه ملخلوقاته والظواهر
الطبيعية يف الكون ،والقوانني التي تحكمه.
2استيعاب طبيعة العلم وتاريخه واملنهجية العلمية ،وإبراز دور العلامء وبخاصة العلامء العرب واملسلمني
وتقدير جهودهم.
3إعداد املتعلم لفهم املعرفة العملية عىل نحو يمُ كنه من تفسري الظواهر الطبيعية واستخدامها يف حل املشكالت
وصنع القرارات الشخصية واالجتامعية واالقتصادية.
4توظيف املتعلم لالستقصاء العلمي عىل نحو يؤدي به إىل تطوير مهارات التفكري العلمي.
5تنمية العادات وامليول والقيم واالتجاهات العلمية ومتثلها ،مبا يُحقق للمتعلم التفاعل اإليجايب مع ذاته
ومجتمعه.
6إعداد مواطن قادر عىل الفهم الناقد للعالقات املتبادلة بني العلم والتقنية واملجتمع وأثرها يف تقدم اإلنسان
ورفاهيته.
فرصا لتعلم أكرث تقد ًما وتهيئ له مه ًنا مناسبة مليوله وقدراته وحاجات
توفر
علمية
ات
ر
مبها
املتعلم
7تزويد
ً
مجتمعه.
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معايري مادة العلوم ح�سب احللقة
مع نهاية الروضة ،سيكون املتعلمون قادرين عىل:
إظهار فهم باألرض واألنشطة اإلنسانية.
فهم كيف أن حركة األرض يف النظام الشميس تؤثر يف الفصول ويف اإلنسان.
املقارنة بني األجسام من حيث خصائصها الفيزيائية الظاهرة.
تعرف مصادر الطاقة الحرارية والضوئية ،وكيف ينتج الصوت وكيف نرى األجسام من حولنا.
وصف كيف أن األجسام تتحرك يف الفضاء ،وكيف أن القوى تسبب تغريات يف الحركة ،وتطبيق املعرفة عىل الحياة اليومية.
فهم وتحديد الكائنات الحية وغري الحية ،وكيف أن النباتات والحيوانات متشابهة ،وكيف تعيش الكائنات الحية وتنمو.
مع نهاية الحلقة األوىل (الصفوف  ،)5-1سيكون املتعلمون قادرين عىل:
فهم كيفية ارتباط األنواع املختلفة من خالل األحافري ،وفهم العالقات بني البرش والتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك استنزاف األنواع الحيوانية أو النباتية.
إظهار العالقة بني األرض واإلنسان يف سياق الزراعة ،والصناعة ،وإظهار التأثري الطويل املدى عىل الكوكب نتيجة استهالك واستخدام الطاقة ،واستدامة هذا االستخدام عىل
الصعيدين الوطني والدويل.
إدراك موقع األرض يف الكون ومواقع الشمس النسبية والنجوم األخرى من خالل التمثيل البياين ومراقبة األمناط والحركة.
فهم التفاعالت الديناميكية ضمن وبني أنظمة األرض -الكتلة الصلبة والغالف املايئ والغالف الجوي والحيوي – باإلضافة إىل فهم خصائص وتحركات املاء باستخدام النامذج
والرسوم البيانية.
إظهار فهم بكيفية تفاعل الكائنات الحية يف البيئات واملجتمعات ،حيث تتم تلبية احتياجاتها املتعددة ،وذلك باستخدام األدلة لوصف السالسل الغذائية ،وغريها من عنارص
النظام البيئي.
تعرف أنواع مصادر الطاقة ،واستخداماتها وتحوالتها وطرائق انتقالها بني األنظمة.
رشح كيف تتحرك األجسام ،وكيف ت ُغري القوى من حركتها أو من شكلها واستقرارها.
فهم كيف أن تركيب الكائنات ميكنها من أداء الوظائف الحيوية؛ وذلك بوصف العالقات املتبادلة بني أنظمة الجسم مستخد ًما االستقصاء والتجريب.
رشح خصائص املواد ،وتنوعها ،وحاالتها ،وتغريات الحالة ،والحفاظ عىل املادة من خالل عرض مناذج ،ومالحظة التغريات الفيزيائية والكيميائية.
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مع نهاية الحلقة الثانية (الصفوف  ،)9-6سيكون املتعلمون قادرين عىل:
بناء تفسريات حول كيف أن االختالف الجيني بني الكائنات الحية يؤثر يف البقاء والتكاثر من خالل النظر يف تغيريات األنواع مع الوقت نتيجة االنتخاب الطبيعي.
تفسري الكون وما يدور فيه من نجوم ،مبا يف ذلك تصنيفها ،وخصائصها ،ودورة حياتها.
توصيل األفكار العلمية وإجراء التجارب حول التفاعالت داخل وبني أنظمة األرض – الكتلة الصلبة والغالف املايئ والجوي واملحيط الحيوي -التي تحدث عىل نطاق واسع من
النطاقات الزمنية واملكانية؛ عىل سبيل املثال ،منذجة داخل األرض ،وفهم حركة الصفائح التكتونية ،ووصف خصائص املوجات الزلزالية.
إظهار كيفية تفاعل الكائنات الحية مع مكونات البيئة الحية ،وغري الحية للبيئة للحصول عىل املادة والطاقة من خالل تحليل العوامل املتعلقة بالنشاط البرشي املؤثر عىل
األنظمة البيئية.
تحديد الصور املختلفة للطاقة واستخداماتها وتطوير فهم عن الكون وعن العمليات والظواهر الفيزيائية األساسية الحادثة فيه يف البعدين املجهري (امليكرو) والجاهري (ماكرو).
التحليل الوصفي والكمي لحركة الجسم ،والتغريات يف الحركة ،وكذلك العالقات بني القوة (الجاذبية ،االحتكاك) ومتغريات الحركة ،وحل معادالت ذات الصلة بالرسعة والعجلة والقوى.
وصف كيفية منو الكائنات الحية وتطورها من خالل فهم دورة حياة الخلية يف النباتات والحيوانات.
إظهار فهم كيف ميكن استخدام الجسيامت الطبيعية للامدة ،لتوضيح خصائص املواد ،وتنوعها ،وحاالتها ،وتغريات الحالة ،والحفاظ عىل املادة من خالل إجراء األبحاث العلمية؛
وتحديد االتجاهات العامة يف الجدول الدوري وخصائص العنارص وتفاعالتها.
مع نهاية الحلقة الثالثة (الصفوف  ،)12-10سيكون املتعلمون قادرين عىل:
توفري األدلة التي تظهر أن األنواع املختلفة متصلة ،مثل الحمض النووي ،وانتقال الصفات الوراثية واالنتخاب الطبيعي ،والنمو والبقاء والتكاثر ،ودورة الخلية أو ما شابه ذلك
من تبعية املوارد الطبيعية ،وإظهار كيف أن األنشطة البرشية والتغريات املناخية قد تؤثر سلبًا يف التنوع البيولوجي.
تطوير مناذج لتوضيح كيفية تفاعل الكائنات الحية مع مكونات البيئة الحية وغري الحية للحصول عىل املادة والطاقة ،مبا يف ذلك إظهار فهم لكيفية تحرك املادة والطاقة خالل
نظام بيئي.
إثبات فهم كيف أن تراكيب الكائنات الحية متكن وظائف الحياة من خالل معرفة آليات التغذية الراجعة ،وكذلك توضيح عمليات االستقرار الداخيل ودور جهاز الغدد الصامء
واإلفراز والجهاز العصبي والهرمونات يف االتزان الداخيل (مايئ وايوين  -وحراري وحميض).
التعرف عىل أجهزة جسم اإلنسان :التنفيس والهضمي والبويل ،وكيف تحدث اضطرابات األجهزة (التنفيس والهضمي والبويل) يف اإلنسان وأساليب التقنيات الحديثة يف (العالج
الجيني والجينوم البرشي  -التقانة الحيوية واألشعة املختلفة) وما لها وما عليها ،ودورها يف العالج الطبي والخاليا الجذعية واألجهزة التعويضية وأهميتها.
طرح أسئلة بحثية باالعتامد عىل املالحظة وتصميم وتننفيذ استقصاءات لإلجابة عنها وصنع قرارات باالستناد إىل األدلة وإصدار تعميامت وتحليل العالقة بني األدلة والتفسريات
ويتواصل علم ًّيا مع األخرين.
تحليل التغريات النوعية والكمية يف حركة جسم والقوى املؤثرة فيه وتحليل البيانات املرتبطة بيانيًّا وجربيًّا.
تطبيق قوانني الحفظ الفيزيائية عىل األحداث والتغريات وتحديد األنواع املختلفة والقوى الطبيعية وتفسري دورها يف الحياة اليومية.
وصف كيفية انتقال الطاقة املوجية ومتييز املوجات الطولية من املوجات املستعرضة ودراسة الظواهر املرتبطة كاالنعكاس واالنكسار والحيود والتداخل .وتطبيق النظرية
الحركية يف تفسري حاالت املادة.
استقصاء خواص الصوت والضوء والحرارة مظه ًرا أوجه التشابه واالختالف بني هذه الصور املختلفة للطاقة ،ومناقشة نظرية الكم (تكمية الطاقة).
تصنيف التفاعالت الكيميائية وإجراء تطبيقات رياضية متعلقة بحساب كمية املادة والتغري يف الطاقة ورسعة التفاعالت.
تعرف كيمياء مركبات الكربون واستخداماتها وتأثريها يف البيئة.
استخدام مبادئ وأدوات التحليل الكيميايئ إلجراء عمليات تحليل كيميايئ نوعية وكمية.
إجراء بحث يعتمد عىل االستقصاء حول كيفية اتحاد (تفاعل) املواد أو تغيريها من أجل عمل مواد جديدة ،وكيف يتم وصف ورشح والتنبؤ بهذه التفاعالت وحل املشكالت
التي تنطوي عىل هذه التغيريات.
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�أعداد النواجت التعليمية
�أعداد نواجت التعلم يف كل �صف من احللقة الأولى والثانية تب ًعا للمجال
العلوم
الفيزيائية
16
11
15
25
25
20
31
35
45
36

املجموع

الصف

51
32
53
70
54
71
90
110
111
114

ر - 1ر2
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

الحلقة األوىل
الحلقة الثانية

57
49

63
107

99
122

112
147

331
425

الحلقة األوىل
الحلقة الثانية

املجموع

106

170

221

259

756

الصف
ر - 1ر2
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

14

طبيعة العلم علوم األرض
والتكنولوجيا والفضاء
9
14
5
9
7
7
20
10
6
8
16
9
31
11
27
13
24
12
25
13

الن�سب املئوية لنواجت التعلم

علوم الحياة
12
7
24
15
15
26
17
35
30
40

طبيعة العلم علوم األرض
والتكنولوجيا والفضاء
18
27
16
28
14
13
29
14
11
15
23
13
34
13
24
12
22
11
22
11

علوم الحياة
24
22
45
21
28
36
19
32
27
35

العلوم
الفيزيائية
31
34
28
36
46
28
34
32
40
32

17
12

19
25

30
28

34
35

14

23

29

34

�أعداد نواجت التعلم يف كل �صف من احللقة الثالثة تب ًعا للمجال
الكيمياء
39
31
37
51
40
61

الفيزياء
26
38
32
28
68
93

املجموع
80
81
89
79
159
198

علوم الحياة
الصف
15
العارش  /عام
12
الحادي عرش  /عام
20
الثاين عرش  /عام
العارش  /متقدم
51
الحادي عرش  /متقدم
44
الثاين عرش  /متقدم
املستوى العام
املستوى املتقدم

47
95

107
152

96
189

250
436

املجموع

142

259

285

686

الن�سب املئوية لنواجت التعلم
علوم الحياة
الصف
19
العارش  /عام
15
الحادي عرش  /عام
22
الثاين عرش  /عام
العارش  /متقدم
32
الحادي عرش  /متقدم
22
الثاين عرش  /متقدم
املستوى العام
املستوى املتقدم

الكيمياء
48
38
42
64
25
31

الفيزياء
33
47
36
36
43
47

19
22

43
35

38
43

21

38

41
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�أعداد نواجت التعلم يف كل �صف من احللقة الأولى والثانية تب ًعا للم�ستوى
الصف
ر - 1ر2
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

16

املستوى 3
املستوى  1املستوى 2
املهارات التفكري االسرتاتيجي املجموع
التذكر
واملوسع
واملفاهيم
51
8
27
16
32
6
15
11
53
16
15
22
70
24
24
22
54
13
23
18
71
19
25
27
90
25
34
31
110
20
61
29
111
20
52
39
114
25
53
39

الحلقة األوىل
الحلقة الثانية

122
135

123
200

86
90

331
425

املجموع

257

323

176

756

الن�سب املئوية لنواجت التعلم
الصف
ر - 1ر2
األول
الثاين
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
الحلقة األوىل
الحلقة الثانية

املستوى 3
املستوى  1املستوى 2
املهارات التفكري االسرتاتيجي
التذكر
واملوسع
واملفاهيم
16
53
31
19
47
34
30
28
42
34
34
32
25
43
32
27
35
38
28
38
34
18
56
26
18
47
35
22
46
32
37
32

37
47

26
21

34

43

23

�أعداد نواجت التعلم يف كل �صف من احللقة الثالثة تب ًعا للم�ستوى

الن�سب املئوية لنواجت التعلم

املستوى 3
املستوى  1املستوى 2
املهارات التفكري االسرتاتيجي املجموع
التذكر
الصف
واملوسع
واملفاهيم
80
30
30
20
العارش  /عام
81
35
31
15
الحادي عرش  /عام
89
27
40
22
الثاين عرش  /عام
79
35
23
21
العارش  /متقدم
159
61
75
23
الحادي عرش  /متقدم
198
77
81
40
الثاين عرش  /متقدم

املستوى 3
املستوى  1املستوى 2
املهارات التفكري االسرتاتيجي
التذكر
الصف
واملوسع
واملفاهيم
37
38
25
العارش  /عام
43
38
19
الحادي عرش  /عام
30
45
25
الثاين عرش  /عام
44
29
27
العارش  /متقدم
38
47
15
الحادي عرش  /متقدم
39
41
20
الثاين عرش  /متقدم

املستوى العام
املستوى املتقدم

57
84

101
179

92
173

250
436

املجموع

141

280

265

686

املستوى العام
املستوى املتقدم

23
19

40
41

37
40

21

41

38

17

الحلقة األولى
17

طبيعة العلم والتكنولوجيا

19

علوم األرض والفضاء

30

علوم الحياة

34

العلوم الفيزيائية

الحلقة الثالثة  -املستوى العام
UNITS SOLD

ن�سبة نواجت التعلم لكل جمال

احللقة الأولى

طبيعة العلم والتكنولوجيا
علوم األرض والفضاء
علوم الحياة
العلوم الفيزيائية

الحلقة الثانية
12

طبيعة العلم والتكنولوجيا

25

علوم األرض والفضاء

علوم الحياة
الكيمياء
الفيزياء

18

43

الكيمياء

38

الفيزياء

الحلقة الثالثة  -املستوى املتقدم
PARTICIPANT

UNITS SOLD

28

علوم الحياة

22

علوم الحياة

35

العلوم الفيزيائية

35

الكيمياء

43

الفيزياء

احللقة الثالثة (امل�ستوى املتقدم)

الحلقتني األولى والثانية
14

طبيعة العلم والتكنولوجيا

23

علوم األرض والفضاء

29

علوم الحياة

34

العلوم الفيزيائية

علوم الحياة
الكيمياء
الفيزياء

احللقتني الأولى والثانية

طبيعة العلم والتكنولوجيا
علوم األرض والفضاء
علوم الحياة
العلوم الفيزيائية

19

علوم الحياة

احللقة الثالثة (امل�ستوى العام)

احللقة الثانية

طبيعة العلم والتكنولوجيا
علوم األرض والفضاء
علوم الحياة
العلوم الفيزيائية

PARTICIPANT

الحلقة الثالثة  -املستويني
PARTICIPANT

UNITS SOLD
21

علوم الحياة

38

الكيمياء

41

الفيزياء

احللقة الثالثة (امل�ستويني م ًعا)

علوم الحياة
الكيمياء
الفيزياء

الحلقة األولى
37

املستوى األول

37

املستوى الثاني

26

املستوى الثالث

الحلقة الثالثة  -مستوى عام

ن�سبة نواجت التعلم ح�سب امل�ستويات

احللقة الأولى

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث

الحلقة الثانية

40
37

املستوى الثالث

احللقة الثالثة (امل�ستوى العام)

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث

الحلقة الثالثة  -مستوى متقدم

32

املستوى األول

19

املستوى األول

47

املستوى الثاني

41

املستوى الثاني

21

املستوى الثالث

40

املستوى الثالث

احللقة الثانية

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث

الحلقتني األولى والثانية

احللقة الثالثة (امل�ستوى املتقدم)

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث

الحلقة الثالثة  -املستويني

34

املستوى األول

21

املستوى األول

43

املستوى الثاني

41

املستوى الثاني

23

املستوى الثالث

38

املستوى الثالث

احللقتني الأولى والثانية

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث

23

املستوى األول
املستوى الثاني

احللقة الثالثة (امل�ستويني م ًعا)

املستوى األول
املستوى الثاني
املستوى الثالث
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حماور جمال طبيعة العلم والتكنولوجيا ومعايري كل حمور
 -1طبيعة العلم والتكنولوجيا
 1-1اال����س���ت���ق�������ص���اء ال��ع��ل��م��ي
وتطبيقاته

 2-1ت��ف��اع��ل ال��ع��ل��م والهند�سة
والتكنولوجيا

 1-1-1يتعرف عمليات العلم ويوظفها
يف بناء معرفته وفهمه يف جميع
مجاالت املحتوى العلمي.

 1-2-1يظهر فهماً للعالقة بني العلم
والتكنولوجيا واملجتمع.

 2-1-1يظهر ف��ه�ًم�اً ل���دور ال��ن�ماذج
والقوانني والنظريات العلمية يف
تفسري الظواهر الطبيعية.

املجال
املحور
املعيار
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 2-2-1تصميم الحلول التكنولوجية
والهندسية يف إط���ار املعرفة
العلمية والرياضية.

حماور جمال علوم الأر�ض والف�ضاء ومعايري كل حمور
 -2علوم الأر�ض والف�ضاء
 1-2الأر�ض والن�شاط الب�شري
 1-1-2يظهر فهماً العتامد البرشية عىل
موارد األرض.
 2-1-2يظهر فهماً لكيفية تأثري املخاطر
الطبيعية يف األفراد واملجتمعات.
 3-1-2يظهر فهماً لكيفية تأثري األنشطة
البرشية يف م��ج��االت ال��زراع��ة
والصناعة والحياة اليومية عىل
الكوكب.
 4-1-2يظهر فهماً بأشكال تأثريات
األنشطة البرشية عىل مناخ األرض
بهدف منذجتها والتنبؤ بها.

 2-2موقع الأر�ض يف الكون
 1-2-2يظهر فهماً لألمناط املتوقعة التي
تسببها حركة األرض يف النظام
الشميس.
 2-2-2يظهر فهماً للكون وما يحدث يف
النجوم.
 3-2-2يظهر فهماً لرتتيب األح��داث
الجيولوجية لكوكب األرض
وتاريخها.

� 3-2أنظمة الأر�ض
 1-3-2يظهر فهماً ملا ينظم الطقس
واملناخ.
 2-3-2يظهر فهماً للطرائق التي تؤثر من
خاللها الكائنات الحية يف عمليات
وتركيب األرض.
 3-3-2يظهر فهماً للتفاعالت املعقدة
والديناميكية داخل وضمن أنظمة
األرض -الكتلة الصلبة ،والغالف
املايئ ،والغالف الجوي ،واملحيط
الحيوي -التي تحدث عىل نطاق
واس��ع م��ن املقاييس الزمانية
واملكانية.
 4-3-2يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية تشكيل
خصائص وحركات امل��اء لسطح
األرض وتأثريها يف أنظمتها.
 5-3-2يظهر فهماً للصفائح التكتونية
وتفاعالت النظام من خالل حركة
الصفائح.
 6-3-2يستقيص العمليات الداخلية
والخارجية امل��ؤث��رة يف تشكيل
األرض.
 7-3-2يتع ّرف تركيب األرض الداخيل
والخارجي.
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حماور جمال علوم احلياة ومعايري كل حمور
 -3علوم احلياة
 1-3م��ن اجل��زي��ئ��ات �إل��ى
ال��ك��ائ��ن��ات احلية:
الرتكيب والوظيفة
 1-1-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
م�لاءم��ة تركيب خاليا
وأجهزة الكائنات الحية
لوظائف الحياة.
 2-1-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
ح���ص���ول ال��ك��ائ��ن��ات
ال��ح��ي��ة ع�لى الطاقة
التي تحتاجها وكيفية
استخدامها لها للعيش
والنمو.
 3-1-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
من��و الكائنات الحية
وتطورها.
 4-1-3يظهر فهماً للكيفية
التي تقوم الكائنات
الحية من خاللها بتقيص
ومعالجة واستخدام
املعلومات حول البيئة.
 5-1-3يظهر فهماً مبكونات
الهرم الغذايئ والغذاء
املتوازن.
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 2-3ال��ت��ن��وع احل��ي��وي:
الت�شابه واالختالف

 3-3ال��وراث��ة واختالف
ال�صفات الوراثية

 1-2-3يظهر فهماً ملعنى التنوع
الحيوي ،وكيفية تأثري
البرش عليه وتأثرهم به.

 1-3-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
ارتباط خصائص جيل
م��ع�ين بالجيل ال��ذي
يسبقه.

 2-2-3يظهر فهماً للدليل الذي
يبني ارت��ب��اط األن���واع
املختلفة.
 3-2-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
تأثري البيئة عىل تعداد
الكائنات الحية عرب عدة
أجيال.
 4-2-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
تأثري االختالف ال��ورايث
يف الكائنات الحية عىل
البقاء والتكاثر.

 2-3-3ي��ظ��ه��ر ف��ه�ًم�اً لسبب
تفاوت األفراد من النوع
نفسه من حيث املظهر
والوظيفة والسلوك.
 3-3-3ي���درس تقانة DNA
وال��ت��ق��ان��ة ال��ط��ب��ي��ة
لتشخيص ومعالجة
األم�����راض ال��وراث��ي��ة
والعضوية.

 4-3الأنظمة البيئية:
التفاعالت والطاقة
والديناميكية
 1-4-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
تفاعل الكائنات الحية
مع املكونات الحية وغري
الحية يف البيئة للحصول
عىل املادة والطاقة.
 2-4-3يظهر فهماً لكيفية تحرك
وانتقال املادة والطاقة
عرب النظام البيئي.
 3-4-3يظهر فهماً ملا يحدث
للنظام البيئي عندما
تتغري البيئة.
 4-4-3يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
تفاعل الكائنات الحية
يف مجموعات إلف��ادة
األفراد.

حماور جمال العلوم الفيزيائية ومعايري كل حمور
 -4العلوم الفيزيائية
 1-4املادة وحتوالتها
 1-1-4يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
استخدام البنية الجزيئية
لرتكيب املادة يف تفسري
خصائص املواد وتنوعها
وحاالتها وتغري حالتها
وحفظ املادة.
 2-1-4يظهر ف��ه�ًم�اً لكيفية
تفاعل أو اتحاد املواد
لتكوين مواد جديدة،
وكيف ميكن أن يستدل
عىل حدوث التفاعالت،
وتفسريها والتنبؤ بها.

 2-4احلركة والقوى
 1-2-4ي��درك مفهوم الحركة
وال���س���ك���ون وي��ص��ف
التغريات يف الحركة.
 2-2-4يظهر فهماً للتفاعالت
الكامنة وراء جميع
القوى بني األجسام.
 3-2-4يستقيص سبب كون
بعض األنظمة الفيزيائية
أكرث استقرا ًرا من غريها.

 3-4الطاقة
 1-3-4ي��س��ت��ق�صي امل��ق��ص��ود
بالطاقة وص��وره��ا يف
محيطه وكيف تنتقل
بني األجسام واألنظمة
ومبدأ حفظ الطاقة.
 2-3-4ي��ب��ح��ث يف ت��ح��والت
الطاقة واستخداماتها يف
أنشطة الحياة اليومية؛
مب��ا يُ��ح��ق��ق التنمية
املستدامة.
 3-3-4يتع ّرف كيف ترتبط
القوى بالطاقة.
 4-3-4يستقيص دور الطاقة يف
أنشطة الحياة اليومية
والعمليات الكيميائية.

 4-4املوجات
 1-4-4يظهر ف��ه�ًم�اً لسلوك
امل��وج��ات والخصائص
املميزة لها.
 2-4-4يظهر فهماً لخصائص
الضوء وكيفية تفاعل
ال��ض��وء م��ع األج��س��ام
املختلفة املتوفرة يف
البيئة املحيطة.
 3-4-4يُ����وظّ����ف م��ع��رف��ت��ه
ب��ت��ف��اع�لات امل��وج��ات
م��ع امل���ادة يف تصميم
التقنيات واألدوات التي
ت��س��اع��د يف ال��ت��واص��ل
وتوسيع نطاق الحواس
البرشية.

 5-3-4يظهر فهماً لرتكيب الذرة
ونواتها وخصائصهام
الفيزيائية.
 6-3-4يبحث يف خصائص املواد
الصلبة واستخدامات
أشباه املوصالت.
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حماور جمال الكيمياء ومعايري كل حمور
 -5الكيمياء
 1-5ت����رك����ي����ب امل�������ادة
وخوا�صها

 2-5ح����������االت امل��������ادة
وخوا�صها

 3-5ال���ت���ف���اع�ل�ات واحل�������س���اب���ات
الكيميائية وقانون حفظ املادة

 1-1-5ال��ج��دول ال���دوري يظهر
العنارص حسب الزيادة يف
العدد الذري ،ويستخدم
كنموذج للتنبؤ بالخصائص
الكيميائية والفيزيائية
للعنارص ،ولتحديد نوع
الروابط التي تتكون بني
ذرات العنارص من خالل
القوى الكهروستاتيكية بني
اإللكرتونات والربوتونات.

 1-2-5نظرية الحركة الجزيئية
تفرس سلوك ال��غ��ازات،
والعالقات بني الضغط
والحجم ،درجة الحرارة
والحجم ،الضغط ودرجة
الحرارة ،والتعرف عىل
القانون العام للغازات
وق��ان��ون ال��غ��از املثايل
وتطبيقاتها.

 1-3-5استخدام التمثيالت الرياضية ،وتقديم
األدل��ة التجريبية عىل قانون حفظ
املادة أثناء التفاعل الكيميايئ ،وموازنة
ال����ذرات ،واس��ت��خ��دم مفهوم امل��ول
والعالقات النسبية للتنبؤ بكميات
(الكتلة أو املول) املواد املتفاعلة أو
الناتجة.

 2-1-5إن االختالفات يف الرتكيب
الذري وهندسة الجزيئات
للمواد تسمح بتحديد
هوية امل��ادة ،والكشف
عنها وفصلها من املخاليط.
 3-1-5يستخدم النامذج الذرية
ل�شرح ال����ذرات ،وفهم
التفاعل ب�ين العنارص
واملركبات ،ويتع ّرف أن
التفاعالت النووية تنتج
كميات كبرية من الطاقة،
وت��ك � ّون ع��ن��ارص ،وتغري
تركيب النواة .كام يعرتّف
آلية االضمحالل اإلشعاعي
ل��ل��ن��ظ��ائ��ر الطبيعية
والصناعية ،واالنشطار
واالندماج النوويني.
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 2-2-5املحاليل هي مخاليط
متجانسة تتكون من
م��ادت�ين أو أك�ثر .يبني
مناذج ليفرس عملية ذوبان
امل��ذاب��ات يف املذيبات
(خ��اص��ة امل���اء) ،ويتنبأ
بكيفية تأثري القوى بني
الجزيئات عىل الذوبانية.
 3-2-5يحلل البيانات الناتجة
م��ن مقارنة التوصيل
الكهربايئ للامء النقي
م��ع املحاليل املائية؛
ليقدم دليالً عىل طبيعة
جزيئات امل��ادة املذابة
يف املاء ،ويحرض محاليل
برتاكيز محددة بطرق
مختلفة.

 2-3-5الكيمياء الخرضاء تهتم بتصميم املواد
الكيميائية املصنعة ،وطرائق تصنيعها
بحيث ت�راع��ي التطوير واالح�ت�رام
األخالقي للرعاية البيئية واالستدامة.
 3-3-5مزج محاليل مركبات أيونية قابلة
للذوبان يف املاء ميكن أن يكون راسبًا.
 4-3-5األح�م�اض وال��ق��واع��د واألم�ل�اح هي
مركبات تشكل أيونات عند ذوبانها
يف امل���اء ،وح��س��اب الرتكيز والرقم
الهيدروجيني لهذه املحاليل ،وتحضري
محاليل قياسية ،وإج���راء عمليات
معايرة كتقنية للتحليل الحجمي مع
مراعاة إجراءات السالمة العامة للمواد
الكيميائية والعمل يف املختربات.
 5-3-5تفاعالت األكسدة واالختزال تشمل
ان��ت��ق��ال اإلل��ك�ترون��ات ال��ت��ي ميكن
استخدامها إلنتاج الكهرباء وصنع
الخاليا الجلفانية واإللكرتوليتية.

� 4-5سرعة التفاعالت
واالتزان الكيميائي
 1-4-5رسعة التفاعل أو عملية
ال��ذوب��ان تعتمد عىل
ن��ظ��ري��ة ال��ت��ص��ادم بني
ال��ج��زي��ئ��ات املتفاعلة
وتتأثر بعوامل مختلفة،
تصميم واختبار طرائق
مختلفة للتأثري عىل رسعة
التفاعل أو الذوبان ،ومن
ثم استنتاج قانون رسعة
التفاعل من خالل تحليل
نتائج تجريبية الختالف
ال�ترك��ي��ز م��ع العوامل
املختلفة كالزمن ودرجة
الحرارة.
 2-4-5االت���زان الكيميايئ هو
عملية ديناميكية عىل
م��س��ت��وى ال��ج��زي��ئ��ات
والناتجة.
املتفاعلة
تصميم طرائق للتحكم
يف تفاعل متزن بتغيري
عوامل مختلفة موظفًا
مبدأ لوشاتيليه ونظرية
ال���ت���ص���ادم ،وإج����راء
ال��ح��س��اب��ات املتعلقة
باالتزان الكيميايئ.

 5-5الكيمياء احلرارية

 6-5الكيمياء الع�ضوية

 1-5-5يتم ت��ب��ادل أو تحول
الطاقة يف التفاعالت
الكيميائية والتغريات
الفيزيائية التي تطرأ
عىل املادة .تطوير مناذج
توضح أن الطاقة التي
تنتقل خ�ل�ال تفاعل
كيميايئ ط��ارد أو ماص
ل��ل��ح �رارة تعتمد عىل
الفرق بني الطاقة الالزمة
لكرس الروابط والطاقة
ال��ن��ات��ج��ة م��ن تكوين
الروابط ،وحل املسائل
املتعلقة بانتقال الطاقة.

 1-6-5ال�ترك��ي��ب اإلل���ك�ت�روين
لذرة الكربون وروابطه
ت������ؤدي إىل ت��ن��وع
املركبات العضوية من
حيث الشكل والحجم
والخصائص الكيميائية
والفيزيائية.
 2-6-5استقصاء أنواع التفاعالت
ال��ع��ض��وي��ة املختلفة
وتطبيقاتها.

 2-5-5استخدام قانون (هس)
أو جداول حرارة التكوين
ال��ق��ي��اس��ي��ة ل��ح��س��اب
املحتوى الحراري ()∆H
للتفاعالت الكيميائية،
وتوظيف  ∆Hوطاقة
اإلن�ترويب ( )∆Sوالطاقة
ال��ح��رة ()∆G؛ لتوقع
حدوث تفاعل كيميايئ أو
عدم حدوثه تلقائيًّا.
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حماور جمال الفيزياء ومعايري كل حمور
 -6الفيزياء
 1-6احلركة والقوى
 1-1-6ي��درك مفهوم الحركة
وال���س���ك���ون وي��ص��ف
التغريات يف الحركة.
 2-1-6يظهر فهماً للتفاعالت
الكامنة وراء جميع
القوى بني األجسام.
 3-1-6يستقيص سبب كون
بعض األنظمة الفيزيائية
أكرث استقرا ًرا من غريها.

 2-6الطاقة
 1-2-6ي��س��ت��ق�صي امل��ق��ص��ود
بالطاقة وص��وره��ا يف
محيطه وكيف تنتقل
بني األجسام واألنظمة
ومبدأ حفظ الطاقة.
 2-2-6ي��ب��ح��ث يف ت��ح��والت
الطاقة واستخداماتها يف
أنشطة الحياة اليومية؛
مب��ا يُ��ح��ق��ق التنمية
املستدامة.
 3-2-6يتع ّرف كيف ترتبط
القوى بالطاقة.
 4-2-6يستقيص دور الطاقة يف
أنشطة الحياة اليومية
والعمليات الكيميائية.
 5-2-6يظهر فهماً لرتكيب الذرة
ونواتها وخصائصهام
الفيزيائية.
 6-2-6يبحث يف خصائص املواد
الصلبة واستخدامات
أشباه املوصالت.
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 3-6املوجات
 1-3-6يظهر ف��ه�ًم�اً لسلوك
امل��وج��ات والخصائص
املميزة لها.
 2-3-6يظهر فهماً لخصائص
الضوء وكيفية تفاعل
ال��ض��وء م��ع األج��س��ام
املختلفة املتوفرة يف
البيئة املحيطة.
 3-3-6يُ����وظّ����ف م��ع��رف��ت��ه
ب��ت��ف��اع�لات امل��وج��ات
م��ع امل���ادة يف تصميم
التقنيات واألدوات التي
ت��س��اع��د يف ال��ت��واص��ل
وتوسيع نطاق الحواس
البرشية.

م�صفوفة املدى والتتابع ملادة العلوم (احللقة )1

األرض
والنشاط البرشي

روضة 1
 موارد األرض
 أحوال الطقس
 تأثري األنشطة
البرشية يف الزراعة.

علوم األرض والفضاء

موقع األرض يف
الكون

-

روضة 2

األول

-

-

الصف
الثاين
 موارد األرض
وأهميتها.

 حركة األرض يف  أدوات رصد الفلك  .مكونات النظام
الشميس.
النظام الشميس  .حركة األرض
 الفصول االربعة .والشمس والنجوم.
 الظروف املناخية.

أنظمة األرض

-

 دورة املاء.
-

الثالث
 موارد الطاقة.
 مصادر الطاقة
املتجددة وغري
املتجددة.
 تأثري املخاطر
الطبيعية يف األفراد
واملجتمعات.
 التجوية والتعرية.
 تأثري التعدين
والطاقة يف البيئة.
 إنتاج الرتبة من
عمليات التجوية.
 الطقس واملناخ.
 الزالزل والرباكني.

الخامس
الرابع
 حاالت الطقس  .موارد الطاقة
 ندرة املاء التقي .وأثرها يف البيئة.

من الجزيئات إىل الكائنات الحية
الرتكيب والوظيفة

 طبيعة دوران  اختالف الشمس
عن النجوم
األرض والقمر
ونتيجة دوران كل األخرى.
 الفرق بني سطوع
منهام.
الشمس وأي نجم
آخر.
 الصفات الفيزيائية
 دورة املاء.
للمعادن.
 توزيع املياه يف
 املعادن بدولة
األرض.
اإلمارات العربية
املتحدة.
 تصنيف الصخور
واملعادن.
 تكتونية الصفائح.
 أجهزة الجسم  :البناء الضويئ.
 الحاجات األساسية
 الحريك.للحيوانات
 الهضمي.والنباتات.
 العصبي. تركيب األجزاء
 الدوري. التغذية والهضم .الرئيسة للنباتات.
 األمراض الشائعة  دورة حياة النبات.
وأثرها يف أجهزة
الجسم.
 الحفاظ عىل
الصحة.

علوم الحياة
التنوع الحيوي:
التشابه واالختالف

 الخصائص
 الحاجات األساسية  مميزات الكائنات  التكيف.
 الفرق بني
الفيزيائية
 األمناط بني
الحية.
للحيوانات
الكائنات الحية
ملجموعة متنوعة
 مالمئة تركيب خاليا الخصائص
والنباتات.
والكائنات غري
من الحيوانات.
الفيزيائية
وأجهزة الكائن
الحية ،والتشابه
والسلوكية لدى  السلوك الفطري.
الحي لوظائف
واالختالف بينهم.
الحيوانات.
الحياة.
 مظاهر الحياة.
 استجابة الكائن  تراكيب الكائنات
 األجزاء الرئيسة
الحية وأثرها
الحي للمؤثرات
للنباتات.
يف منوها
املختلفة.
 األجزاء الهامة يف
واستمراريتها.
جسم اإلنسان.
 أوجه التشابه
واالختالف بني
الكائنات الحية.
 الحاجات األساسية
للحيوانات
والنباتات.
 الظروف البيئية  االختالف الورايث  .بيئات األحافري
 التنوع الحيوي  .االنقراض.
املختلفة.
 التغريات البيئية
التي تهدد
 األحافري.
الضارة والنافعة  .االستنزاف أو
حياة النباتات
االنقراض.
والحيوانات.

الوراثة واختالف
الصفات الوراثية

-

-

 الصفات الوراثية  عالقة األجيال
ببعضها.
(تشابهها
واختالفها).

 اختالف الصفات  انتقال الصفات
الوراثية.
الوراثية.
 الصفات الوراثية  .تنوع الصفات
الوراثية.
 أثر البيئة يف
الصفات الوراثية.
 الوراثة والبيئة.

 تأثري البيئة يف
الكائنات الحية.
 الوراثة والبيئة.
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علوم الحياة

األنظمة البيئية:
التفاعالت والطاقة والديناميكية

روضة 1

روضة 2

األول

-

-

-

املادة وتحوالتها

 الخواص الفيزيائية  املواد التي تتكون  تصنيف املواد إىل
طبيعية ومصنعة.
منها االجسام.
التي ميكن
 استخدامات بعض
 فرز االجسام
مالحظتها.
املواد اعتامدًا عىل
حسب خواصها
 األجسام الكبرية
خصائصها.
الفيزيائية.
مكونة من
 خصائص املواد
مكونات أصغر
الصلبة والسائلة
منها.
والغازية.

الحركة والقوى

 العالقات املكانية  قوة الدفع والشد  .الحركة واملوقع.
 قوة الجاذبية  .طرائق الحركة.
لألجسام.
 الحركة تب ًعا لشكل  القوة املغناطيسية  .تأثريات القوى.
 استخدامات
املسار.
القوى.

العلوم الفيزيائية
الطاقة
املوجات
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-

-

الصف
الخامس
الرابع
الثالث
الثاين
 التفاعل بني الكائن
 تفاعل الكائنات  الجامعة.
الحي وبيئته.
الحية مع املكونات  املجتمع االحيايئ.
 املجتمع األحيايئ.
 االختالف يف حجم
غري الحية.
 السلسلة الغذائية
ووظيفة مجموعة
 عالقة النباتات
البسيطة والشبكة
الكائنات الحية.
والحيوانات
الغذائية.
ببعضها.
 انتقال املادة
 انتقال املادة
والطاقة عرب النظام
والطاقة عرب النظام
البيئي.
البيئي.
 النظام البيئي
 التغريات الرسيعة
الصحي.
والبطيئة (وأثرها
يف حياة الكائن
الحي).
 تصنيف املواد إىل
 تصنيف املواد إىل  خصائص املواد  تغريات حالة
عنارص ومركبات
املادة.
السائلة والصلبة
صلبة وسائلة.
 التغريات الفيزيائية ومخاليط.
والغازية.
 بعض خواص
 تركيب الذرة
والتغريات
 تأثريات الحرارة
السوائل.
والجدول الدوري.
عىل حالة املادة .الكيميائية.
 خصائص املاء
 تصنيف العنارص
 بعض طرائق فصل
والجليد.
إىل فلزات وال
املخاليط.
فلزات.
 املوارد املتجددة
وغري املتجددة.
  خواص املغناطيس   اآلالت البسيطة   .رسعة وعجلة  قوة الجاذبية
واالحتكاك.
الجسم.
واستخداماته  .أنواع الروافع.
 الحركة املنتظمة  القوى املتوازنة
 القوة املغناطيسية  .القوة الالزمة
وغري املتوازنة.
لتحريك األجسام .وغري املنتظمة.
 قوانني نيوتن.
 متثيل الرسعة
 أنواع الحركة.
بيانيًا.

  نقل الطاقة عند
 صور الطاقة.
  الشمس كمصدر   أشكال الطاقة  عالقة الطاقة
  الصوت.
التصادم.
 مصادر الطاقة
بالرسعة.
 نفاذ الضوء من
 خصائص الصوت .للطاقة.
 نقل الطاقة بالقوة
الحرارية.
 عالقة الطاقة
 مصادر الضوء  .تأثريات الشمس .األجسام.
املغناطيسية.
 طرائق انتقال
 خصائص الصوت .باملوقع.
 رؤية األجسام  .صور الطاقة.
 إنتاج الطاقة.
الحرارة.
 انتقال الطاقة.
 استخدامات
 مصادر الطاقة  عالقة القوة
 تحوالت الطاقة  .الطاقة الكهربائية  .طاقة الطعام
الطاقة
بالرسعة.
الحرارية.
 الكهرباء الساكنة .والوقود.
 رسعة التصادم  .موارد الطاقة  .الطاقة
 الدائرة الكهربائية  .تخزين الطاقة.
والتصادمات.
 الضوء والتيار  توصيل التوايل
والتوازي.
الكهربايئ ينقل
 الحفاظ عىل
الطاقة.
الطاقة الكهربائية.
 تخزين الطاقة.
 خصائص املوجات.
 خصائص الضوء.
 األجسام املضيئة
واملعتمة.
 رؤية األجسام.
 انعكاس وانكسار
الضوء.

م�صفوفة املدى والتتابع ملادة العلوم (احللقة )2
الصف

األرض
والنشاط البرشي
علوم األرض والفضاء

موقع األرض
يف الكون
أنظمة األرض
من الجزيئات إىل الكائنات الحية
الرتكيب والوظيفة

السابع
السادس
 املخاطر الطبيعية.
 املوارد الناضبة.
 التنبؤ بالكوارث.
 أثر البرش يف توزيع املوارد يف
 مصادر الغازات الدفيئة.
األرض.
 عوامل ارتفاع حرارة سطح األرض
 طرائق املحافظة عىل املاء.
الطبيعية.
 املناخ والسلوك البرشي.
 التشابه واالختالف بني مكونات
 األرض ومجرة درب التبانة.
النظام الشميس.
 العالقة بني مكونات النظام
 مكونات النظام الشميس.
الشميس.
 نظرية اإلنفجار العظيم.
 الشمس مصدر الطاقة لألرض  .الطقس واملناخ.
 املناخات املوسمية.
 تغري الصخور خالل العصور
 تأثري الغالف املايئ عىل الطقس
الجيولوجية.
واملناخ.
 مكونات األرض (الكتلة الصلبة
 الغالف الجوي – الغالف املايئ  التغريات وحركة املاء.واملحيط الحيوي).
 عالقة أشعة الشمس والجاذبية
بحركة املاء.
 البناء الضويئ.
 الخلية (النباتية والحيوانية)
 التكاثر الجنيس يف النبات.
ومكوناتها.
 سلوك الحيوانات.
 االنتشار واإلسموزية.
 الكائنات أحادية الخلية وعديدة
الخاليا.
 التنظيم الحيوي داخل الجسم.

الوراثة واختالف
الصفات الوراثية

علوم الحياة

التنوع الحيوي:
التشابه واالختالف

 املوارد الغذائية.
 التنوع الحيوي وأهميته.

-

الثامن

 موارد األرض.
 املخاطر الطبيعية.

 مقياس الزمن الجيولوجي وتأريخ  تصنيف النجوم وخصائصها.
 دورة حياة نجم.
األرض.
 عالقة العمليات عيل سطح األرض  سطوع نجم وبعده عن األرض.
مع حركات الصفائح البطيئة.
 توزيع الصخور واملعادن وعالقتها  طرائق نشأة األنواع الثالثة من
الصخور وصفات كل نوع.
بحركة الصفائح.
 توزيع األحافري وأشكال القارات  .الدورات املعدنية.
 بلورات املعادن.
 تركيب الكتلة الصلبة لألرض.
 خصائص املوجات الزلزالية.
 املياه الجوفية.
 مكونات الخلية الحيوانية والنباتية  .دورة الخلية وانقسام الخلية.
 الخاليا الرسطانية.
 استخدام امليكروسكوب.
 الرتابط بني التنظيم الحيوي للجسم  االنقسام املتساوي والصفات
الوراثية.
ووظائف األجهزة.
 التكاثر والوراثة.
 الهرم الغذايئ.
 املستقبالت الحسية.

 التصنيف واألنواع.
 العوامل الوراثية والجينات.
 الطفرات وتسلسل الجني.
 فوائد وأرضار الطفرات.

األنظمة البيئية:
التفاعالت والطاقة والديناميكية

 الشبكات الغذائية وانتقال الطاقة  .مكونات النظام البيئي والتفاعل
بينها.
 املحلالت.
 تدفق الطاقة يف النظام البيئي  .تحول الطاقة يف السلسلة الغذائية.
 األنشطة البرشية والتوازن يف
البيئة.

التاسع
 أثر التغريات البيئية عىل الكائنات
الحية.
 الخامات املعدنية والنفط يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.

 التنوع الحيوي.
 االنتخاب الطبيعي والتكيف.
 الطفرات.
 االنتخاب الصناعي.

 التكاثر الجنيس.
  الوراثية والجينات.
 انعزال العوامل الوراثية واألليالت  .خاليا البويضة والحيوان املنوي.

-

 تدوير املادة.
 األنظمة البيئية اليابسة واملائية.
 العمليات الحيوية يف األنظمة
البيئية.
 العوامل التي تحد من األنظمة
البيئية.
 أثر سلوك اإلنسان يف األنظمة
البيئية.
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الصف

املادة وتحوالتها
الحركة والقوى
العلوم الفيزيائية
الطاقة
املوجات
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التاسع
الثامن
السابع
السادس
 النظرية الذرية الحديثة.
 خصائص مكونات الذرة والجدول  مكونات الجدول الدوري.
 الذرات والجزيئات.
 الجدول الدوري وخصائص العنارص
 بعض الخصائص الدورية يف
الدوري.
 أسامء ورموز بعض الفلزات
ضمن الدورة واملجموعة.
 الخصائص الكيميائية والفيزيائية الجدول الدوري.
والالفلزات واستخداماتها.
 الصيغ الكيميائية لبعض املركبات  .الصيغ الكيميائية.
 استخدام النظرية الجزيئية للامدة املميزة للعنارص واملركبات
 التنبؤ بنواتج التفاعالت الكيميائية
 الرابطة الكيميائية.
لتوضيح الفروق بني املواد السائلة املعروفة.
البسيطة ورسعاتها.
 تصنيف املواد بحسب خصائصها  التفاعالت الكيميائية املعروفة.
والصلبة والغازية.
 التوزيع اإللكرتوين للعنارص.
 وزن املعادالت.
(فلزات والفلزات ،أحامض
 املواد النقية واملخاليط.
 خواص األحامض والقواعد.
وقواعد).
 أنواع املخاليط وطرائق فصلها.
 املعادلة الكيميائية ومؤرشات
 تركيز املحلول.
حدوث التفاعل الكيميايئ.
 الضغط.
 الحركة املنتظمة وغري املنتظمة   .األيونات.
 اآلالت البسيطة.
 ضغط املائع.
 الكشاف الكهربايئ.
 الرسعة.
 أنواع الروافع.
 الضغط الجوي.
 طرائق الشحن.
 العجلة.
 الفائدة اآللية.
 تطبيقات من الحياة.
 قانون الشحنات الكهربائية.
 القانون األول لنيوتن.
 النظام املستقر وغري املستقر.
 املواد املوصلة والعازلة.
 القانون الثاين لنيوتن.
 أنواع املغانط.
 القانون الثالث لنيوتن.
 املواد املغناطيسية وغري
 مناط اإلسناد.
املغناطيسية.
 أنواع القوى.
 املجال املغناطييس.
 قوة التجاذب الكتيل.
 مكونات النواة.
 التيار الكهربايئ.
 الطاقة الحركية.
 القوة النووية.
 الدائرة الكهربائية.
 الطاقة الكامنة.
 النظائر واملتكتالت.
 فرق الجهد الكهربايئ.
 الطاقة امليكانيكية.
 اإلشعاعات النووية.
 املقاومة الكهربائية.
 أهمية النظائر املشعة.
 توصيل التوايل والتوازي.
 الطاقة النووية.
 املقاومة املكافئة.
 التفاعالت النووية.
 املولد الكهربايئ.
 املفاعل النووي.
 تحوالت الطاقة اليومية.
 الشغل.
 درجة الحرارة.
 عالقة الشغل بطاقة الحركة.
 طرائق انتقال الحرارة.
 الفائدة اآللية والكفاءة امليكانيكية.
 الحرارة.
 السعة الحرارية النوعية.
 االتزان الحراري.
 خواص املوجات.
 املوجة البسيطة.
 أنواع املوجات.
 خواص املوجات.
 موجات الصوت.
 املوجات الزلزالية.
 خواص الصوت.
 الصدى.
 أنواع املوجات الصوتية.
 الضوء.
 الظواهر الضوئية.
 انعكاس الضوء.
 انكسار الضوء.
 عيوب اإلبصار.
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العارش

من الجزيئات إىل
الكائنات الحية
الرتكيب والوظيفة

-

الصف
الحادي عرش
 هياكل األنواع املختلفة من األنسجة يف
النباتات الوعائية.
 آليات النقل يف النباتات الوعائية.
 حركة الجزيئات عرب األغشية.
 النباتات أحادية الفلقة وثنائية الفلقة.
 العوامل املؤثرة يف منو النباتات.
 عملية البناء الضويئ يف النبات.
 املستحرضات الصيدالنية ودورها يف التخلص
من األمل وااللتهابات.
 التنفس الخلوي الهوايئ.
 التفاعالت املحفزة باألنزميات.
 مراحل دورة حياة الخلية الحية.

الثاين عرش
 التغذية الراجعة واالتزان الداخيل.
 جهاز الغدد الصامء واإلفراز والجهاز
العصبي.
 الهرمونات واالتزان الداخيل (مايئ وأيوين –
حراري وحميض).
 أجهزة جسم اإلنسان :التنفيس والهضمي
والبويل.
 اضطرابات األجهزة (التنفيس والهضمي
والبويل) يف اإلنسان.

علوم الحياة

 اإلنسان والتنوع الحيوي والنشاط البرشي.
التنوع الحيوي:
 أثر كل من :التغري يف املناخ واالنتخاب
الطبيعي والطفرات يف التنوع الحيوي.
التشابه واالختالف
 انقراض األنواع والبيئات املتغرية.
 الكروموسومات والحمض النووي والجينات  .تنوع السامت الظاهرة والعوامل الوراثية  توارث الصفات الوراثية بحسب قوانني مندل
للوراثة.
والبيئية.
  DNAو RNAالرتكيب والوظيفة.
 االضطرابات الوراثية.
 الطفرات والتقنيات الحيوية.
 أهمية التكاثر الجنيس.
 الكروموسومات والحمض النووي والجينات  .التقنيات الحديثة يف التكاثر (العالج الجيني
الوراثة واختالف
والجينوم البرشي  -التقانة الحيوية واألشعة
 االنقسام االختزايل ومراحله.
اثية
الصفات الور
املختلفة) وما لها وما عليها  -ودورها يف
 قوانني مندل وانتقال الصفات الوراثية.
العالج الطبي.
  DNAو RNAالرتكيب والوظيفة.
 األدوات الطبية الحيوية.
 نسخ الحمض النووي.
 عملية الرتجمة وبناء الربوتينات.
 البناء الضويئ والتنفس الخلوي ودورة
 عالقات التفاعل بني الكائنات الحية يف
الكربون يف الطبيعة.
األنظمة البيئية :األنظمة البيئية املتعددة.
التفاعالت والطاقة  العوامل والتحديات التي تؤثر يف الطاقة
االستيعابية لألنظمة البيئية.
والديناميكية
 النشاط البرشي وديناميكية األنظمة البيئية.

يف املستوى العام فقط

		
مشرتك يف املستويني

يف املستوى املتقدم فقط
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تركيب املادة
وخصائصها

الكيمياء
32

العارش
 مجموعات العنارص يف الجدول الدوري
وخصائصها.
 الكيمياء النووية.
 منوذج لويس لتوزيع اإللكرتونات.
  نظرية تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤ
(.)VSEPR
 الخصائص الفيزيائية للمواد اعتامدًا عىل
نوع القوى بني الجزيئات.

الصف
الحادي عرش

الثاين عرش

-

-

 نظرية الحركة الجزيئية وسلوك الغازات.
 قوانني الغازات وقانون الغاز املثايل.
 املحاليل املائية (ملركبات أيونية ومركبات
حاالت املادة
تساهمية).
وخصائصها
 الكشف عن الشقوق الحمضية (التحليل
النوعي).
 تراكيز املحاليل.
 الحسابات الكيميائية املعتمدة عىل
التفاعالت الكيميائية.
التفاعالت  الحسابات الكيميائية املعتمدة عىل املول  .الكيمياء الخرضاء.
والحسابات
وقانون  الصيغة األولية والصيغة الجزيئية.
الكيميائية
 التفاعالت الكيميائية ووزنها.
حفظ املادة
 آليات التفاعالت ونظرية التصادم.
 العوامل املؤثرة يف رسعة التفاعالت.
 االتزان الكيميايئ الدينامييك والعوامل
املؤثرة عليه.
 الحسابات املتعلقة بثوابت االتزان.
 قوانني رسعة التفاعالت.

رسعة التفاعالت
واالتزان الكيميايئ

-

الكيمياء الحرارية

-

-

الكيمياء العضوية

-

-

يف املستوى العام فقط

		
مشرتك يف املستويني

يف املستوى املتقدم فقط

 نظريات األحامض والقواعد.
 الحسابات املتعلقة  pHو.pOH
 تفاعالت األكسدة واالختزال.
 العوامل املؤكسدة واملختزلة وسلسلة
النشاطية.
 عمليات املعايرة.
 املحاليل املنظمة.
 الخاليا الجلفانية والتحليلية وتطبيقاتهام.
 الحرارة ودرجة الحرارة والحرارة النوعية.
 حرارة التفاعل وحرارة التكوين وحرارة
االحرتاق وقانون هس.
 القوى الدافعة للتفاعالت.
 الرتكيب اإللكرتوين للكربون وصوره
التآصلية.
  املركبات الهيدروكربونية (التصنيف،
التسمية ،الخصائص).
 أنواع التفاعالت العضوية وتطبيقاتها.
 مشتقات املركبات الهيدروكربونية (الكحول،
اإليرث ،األلدهيد  ).......التسمية والخصائص
وطرائق التحضري.
 البوليمرات الصناعية.

م�صفوفة املدى والتتابع للفيزياء (احللقة )3
العارش
 الدقة والضبط وحساب الخطأ.
 قياس الكميات الفيزيائية.
 األرقام املعنوية والرتميز العلمي.
 التحليل البعدي للكميات الفيزيائية.
 املسافة واإلزاحة والرسعة والعجلة.
 السقوط الحر.
 قوانني نيوتن يف الحركة.
 دافعة أرخميدس
الحركة والقوى  ضغط املائع وكثافته.
 معادلة االستمرارية ومبدأ برنويل.
 الرياضيات لغة الفيزياء.
 املائع املثايل.

الفيزياء
الطاقة

املوجات

يف املستوى العام فقط

-

 انكسار الضوء.
 قانون سنل.
 االنعكاس الكيل الداخيل.
 صعوبات اإلبصار.
 األلياف البرصية.
 قوة العدسة.
 املجهر املركب.

		
مشرتك يف املستويني

الصف
الحادي عرش
 الكميات املتجهة والكميات القياسية.
 محصلة املتجهات وتحليل املتجهات.
 حركة املقذوف.
 الحركة الدائرية.
 الحركة الدورية.
 الحركة التوافقية البسيطة.
 قوة االحتكاك ومحصلة القوى.
 الحركة عىل سطح مائل.
 قوة الجاذبية.
 عزوم القوى.
 مجال الجاذبية.
 قوى متاس وقوى مجالية.
 قانون كولوم.
 شدة املجال الكهربايئ.
 الرضب القيايس والرضب االتجاهي.
 االتزان املستقر واالتزان غري املستقر.
 قوانني كبلر.
 الشغل.
 قوى محافظة وقوى غري محافظة.
 مبدأ حفظ الطاقة امليكانيكية.
 القدرة.
 كمية الحركة والدفع.
 حفظ كمية الحركة.
 أنواع التصادمات.
 درجة الحرارة.
 الطاقة الحرارية.
 شذوذ متدد املاء.
 كمية الحركة الزاوية.
 القانون األول يف الديناميكا الحرارية.
 معامل التمدد الطويل.

 الحركة املوجية.
 الظواهر املوجية.
 نوعا التداخل (الب ّناء والهدام).
 ظاهرة حيود املوجات.
 املوجة الصوتية.
 مخطط السمع لألذن البرشية.
 املوجات الواقفة.
 نوع الصوت.
 تردد النغمة األساسية.
 رسعة الصوت.

الثاين عرش
 القوة الكهربائية.
 محصلة القوة الكهربائية.
 مطياف الكتلة والسيكلوترون.
 الجلفانوميرت واملحرك الكهربايئ.
 التدفق املغناطييس.
 شدة املجال املغناطييس.
 خطوط املجال املغناطييس.
 التصادمات املرنة وغري املرنة.
 القوة املغناطيسية.
 كمية الحركة (الخطية ،الدورانية) والدفع.
 طاقة الحركة الدورانية.
 التدفق الكهربايئ وقانون جاوس.

 طاقة وضع كهروستاتيكية.
 الجهد الكهربايئ وفرق الجهد الكهربايئ.
 السعة الكهربائية ملوصل.
 السعة الكهربائية املكافئة والطاقة املختزنة
يف مكثف.
 التيار املرتدد والتيار املستمر.
 أنواع املقاومات وطرائق توصيلها (التوايل
– التوازي).
 املقاومة املكافئة والطاقة الكهربائية.
 الحث الكهرومغناطييس وقانوين لينز
وفارادي.
 القوة املحركة املستحثة.
 اإلشعاع الحراري لجسم أسود والتأثري
الكهروضويئ.
 مناذج الذرة وتركيبها والطيف الذري.
 اإلشعاعات النووية واالندماج النووي.
 معدل االنحالل واإلشعاعية النسبية وعمر
النصف.
 قانوين كريشوف.
 الحث الذايت مللف حلزوين.
 دوائر التيار املرتدد ودائرة الرنني.
 معادلة ريدبريج.
 متوسط طاقة الربط النووية.
 الطاقة الناتجة عن تفاعل نووي انشطاري
أو اندماجي.
 الطيف الكهرومغناطييس.
 خصائص موجة الضوء.
 تداخل الضوء.
 املطياف الضويئ ومحزوز الحيود.
 حيود الضوء.

يف املستوى املتقدم فقط
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نواجت التعلم بح�سب ال�صفوف
رو�ضة 1
املعيار
املحور
املجال
 .1طــبــيــعــة الــعــلــم  1.1االستقصاء العلمي  1.1.1يــتــع ـ ّرف عمليات العلم 1.1.1.1.KG1
ويوظفها يف بناء معرفته
وتطبيقاته
والتكنولوجيا
& Nature Science
وفهمه يف جميع مجاالت 2.1.1.1.KG1
املحتوى العلمي.
Technology
فهم لــدور النامذج 1.2.1.1.KG1
 2.1.1يظهر ً
والقوانني والنظريات العلمية
يف تفسري الظواهر الطبيعية2.2.1.1.KG1 .
فهم للعالقة بني العلم 1.1.2.1.KG1
 2.1تــفــاعــل الــعــلــم  1.2.1يظهر ً
والتكنولوجيا واملجتمع.
والـــهـــنـــدســـة
والتكنولوجيا
2.1.2.1.KG1
2.2.1
 .2علوم األرض والفضاء  1.2األرض والنشاط 1.1.2
البرشي
& Geology
Astronomy
3.1.2

 .3علوم الحياة
Life Sciences

تصميم الحلول التكنولوجية 1.2.2.1.KG1
والهندسية يف إطــار املعرفة
العلمية والرياضية.
فهم العتامد البرشية 1.1.1.2.KG1
يظهر ً
عىل موارد األرض.
يظهر فــهـ ًـا لكيفية تأثري 1.3.1.2.KG1
األنشطة البرشية يف مجاالت
الــزراعــة والصناعة والحياة
اليومية عىل الكوكب.
فهم ملا ينظم الطقس 1.1.3.2.KG1
يظهر ً
واملناخ.

املستوى
نواتج التعلم
يطرح أسئلة حــول األشياء والكائنات الحية 2
والظواهر يف البيئة املحلية من خالل مالحظته لها.
يشارك يف تنفيذ االستقصاءات املوجهة وتسجيل 3
البيانات التي يجمعها حول األشياء يف البيئة
املحيطة.
يصنف األشياء والكائنات واألحداث أو الظواهر 2
تب ًعا لخواصها املختلفة.
يعرض املالحظات بالصور والنامذج أو الكلامت 2
ويتواصل مع أقـرانــه اآلخــريــن ليوضح نتائج
اإلستقصاءات.
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها 2
بالعلوم.
يصنف املواد كمواد طبيعية أو مواد من صنع 2
اإلنسان.
2
يركب األجزاء واملواد التي يتك ّون منها جسم ما.
يصف طرائق اعتامد الكائنات الحية مبا فيها البرش
عىل الهواء واملاء.
يتوصل إىل الحلول التي ستقلل من تأثري البرش
عىل األرض ،املاء ،الهواء ،والكائنات الحية األخرى
يف البيئة املحلية.

يُوضّ ح أ َّن الطقس عبارة عن أحوال جوية تختلف
1.3.2
 3.2أنظمة األرض
خالل فرتة زمنية قصرية (مثل أشعة الشمس أو
الرياح ،أو الثلج أو الشتاء أو درجة الحرارة) عىل
املستوى املحيل ،وأن الناس يقيسوا هذه الظروف
ويسجلوها ويالحظوا أمناطها مبرور الزمن.
 2.1.3.2.KG1يطرح األسئلة للحصول عىل املعلومات حول
الهدف من التنبؤ بحالة الطقس لالستعداد لحاالت
الطقس الشديدة واالستجابة لها.
فهم لكيفية مالءمة  1.1.1.3.KG1يُع ّرف الحياة عىل أنها األمر الذي مييز الكائنات
 1.3من الجزيئات إىل  1.1.3يظهر ً
الحية من الكائنات غري الحية أو امليتة.
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
الكائنات الحية:
الحية لوظائف الحياة.
الرتكيب والوظيفة
 2.1.1.3.KG1يخترب كائنات حية مختلفة وأجسا ًما غري حية؛
ليخرج مبعايري قامئة عىل األدلة يقرر من خاللها
ما إذا كان الجسم كائ ًنا حيًّا أم ال (مثال :الكائنات
تحس
الحية بحاجة إىل الغذاء واملــاء والهواء؛ ّ
وتستجيب للبيئة؛ تنمو؛ تتكاثر؛ وتتحرك).

مهارات القرن الحادي والعرشين

1
3

1

2
1
2

تكنولوجيا ()STEM
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املجال
 .3علوم الحياة
Life Sciences

املعيار
املحور
فهم لكيفية مالءمة 3.1.1.3.KG1
 1.3من الجزيئات إىل  1.1.3يظهر ً
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
الكائنات الحية:
الحية لوظائف الحياة.
الرتكيب والوظيفة
4.1.1.3.KG1

5.1.1.3.KG1

6.1.1.3.KG1

7.1.1.3.KG1

8.1.1.3.KG1

36

املستوى
نواتج التعلم
يطبق معرفته بخصائص الوظائف املميزة للحياة 3
يف تصنيف الكائنات إىل كائنات حية أو كائنات
غري حية.
يُوضّ ح أ َّن الحيوانات املختلفة تستخدم أجزاء من 1
أجسامها بعدة طرائق لرتى؛ تسمع؛ تلتقط األشياء؛
وتبحث وتجد وتتناول الطعام واملــاء وتتنفس
الهواء.
يتحقق من الخصائص الفيزيائية للنباتات (مثال1 ،:
فس كيف تساعد األجزاء
الحجم ،الشكل ،اللون) ،ويُ ّ
الرئيسة للنباتات عىل تلبية احتياجاتها الرئيسة
(مثال :الجذور تثبت النبتة وتساعد عىل تزويدها
باملواد الغذائية واملاء؛ بعض النباتات لديها أزهار
زاهية األلوان لتجذب امللقحات).
يُحدّد موقع ووظيفة األج ـزاء املهمة يف جسم 1
اإلنسان (مثال :الرئتني موجودتني يف صدري
وتستخدم للتنفس؛ األسنان موجودة يف فمي
وتستخدم لألكل؛ اآلذان موجودة عىل جانبي رأيس
وتستخدم للسمع).
يُــقــارن بني مجموعة متنوعة من النباتات2 ،
ومجموعة متنوعة من الحيوانات ،مبا فيها البرش،
ويصف أوجه التشابه واالختالف بينها من حيث
الخصائص الفيزيائية (مثال :بعض النباتات تنتج
األزهار ،وبعضها ال ينتج األزهار؛ معظم النباتات
لديها جذور؛ بعض الحيوانات لديها رجلني ،يف حني
بعضها اآلخر لديه أربع أرجل؛ جميع الحيوانات
لديها أعضاء حسية وبعضها ولود وبعضها بيوض).
يستخدم املواد ليُص ّمم حالً ملشكلة حياتية من 3
خالل محاكاة كيفية استخدام النباتات والحيوانات
ألجزائها الخارجية؛ لتساعدها عىل البقاء عىل قيد
الحياة والنمو وتلبية احتياجاتها (مثال :تصميم
مالبس أو معدات لحامية سائقي الدراجات
الهوائية بتقليد صدفة السلحفاة ،قرشة البلوط،
وقشور الحيوانات؛ تثبيت الهياكل من خالل تقليد
ذيول الحيوانات ،وجذور النباتات؛ إبعاد الدخالء
من خالل تقليد األشواك املوجودة عىل الفروع
وريش الحيوانات؛ وكشف الدخالء عن طريق
تقليد العيون واآلذان).

املجال
 .4العلوم الفيزيائية
Physical science

املحور
 1.4املادة وتحوالتها

املعيار
فهم لكيفية استخدام 1.1.1.4.KG1
 1.1.4يظهر ً
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املــواد
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها 2.1.1.4.KG1
وحفظ املادة.
3.1.1.4.KG1

 2.4الحركة والقوى

 1.2.4يدرك مفهوم الحركة والسكون 1.1.2.4.KG1
ويصف التغريات يف الحركة.
2.1.2.4.KG1

املستوى
نواتج التعلم
يستخدم الحواس للتحقق من الخصائص التي 1
ميكن مالحظتها (مثال :امللمس ،الطول ،الشكل،
اللون) يف األجسام املختلفة.
يُقارن بني األجسام بحسب لونها وحجمها وشكلها 2
وملمسها ونوعها.
يتع ّرف أن األجسام تبنى أو تتكون من مكونات 1
أصغر منها.
يصف العالقات املكانية لألجسام يف محيطه (مثل 1
أعىل ،أسفل..،
يص ّنف حركة األجسام تب ًعا لشكل املسار الذي 2
يتحرك عليه الجسم.
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رو�ضة 2
املعيار
املحور
املجال
 .1طــبــيــعــة الــعــلــم  1.1االستقصاء العلمي  1.1.1يــتــع ـ ّرف عمليات العلم 1.1.1.1.KG1
ويوظفها يف بناء معرفته
وتطبيقاته
والتكنولوجيا
& Nature Science
وفهمه يف جميع مجاالت 2.1.1.1.KG1
املحتوى العلمي.
Technology
فهم لــدور النامذج 1.2.1.1.KG1
 2.1.1يظهر ً
والقوانني والنظريات العلمية
يف تفسري الظواهر الطبيعية2.2.1.1.KG1 .
فهم للعالقة بني العلم 1.1.2.1.KG1
 2.1تــفــاعــل العلم  1.2.1يظهر ً
والتكنولوجيا واملجتمع.
والـــهـــنـــدســـة
والتكنولوجيا
2.1.2.1.KG1

املستوى
نواتج التعلم
يطرح أسئلة حــول األشياء والكائنات الحية 2
والظواهر يف البيئة املحلية من خالل مالحظته لها.
يُنفّذ استقصاءات موجهة ويسجل البيانات (مثل3 :
خصائص الصوت ،مصادر الطاقة الحرارية يف
بيئته).
يصنف األشياء والكائنات واألحداث أو الظواهر 2
تب ًعا لخواصها املختلفة.
يعرض املالحظات بالصور والنامذج أو الكلامت 2
ويتواصل مع أقـرانــه اآلخــريــن ليوضح نتائج
اإلستقصاءات.
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها 2
بالعلوم.
يصنف املواد كمواد طبيعية أو مواد من صنع 1
اإلنسان.
2
يركب األجزاء واملواد التي يتك ّون منها جسم ما.

 2.2.1تصميم الحلول التكنولوجية 1.2.2.1.KG1
والهندسية يف إطــار املعرفة
العلمية والرياضية.
فهم لألمناط املتوقعة  1.1.2.2.KG2يع ّرف الشمس عىل أنها املصدر األسايس الذي يزود
 .2علوم األرض والفضاء  2.2مــوقــع األرض يف  1.2.2يظهر ً
األرض بالحرارة والضوء.
التي تسببها حركة األرض يف
الكون
& Geology
النظام الشميس.
Astronomy
 2.1.2.2.KG2يُقارن الفصول األربعة (مثالً من حيث كمية الضوء
ونوع الهطول والحرارة).
 3.1.2.2.KG2يُوضّ ح كيف يستعد اإلنسان ،ويستجيب للتغريات
اليومية واملوسمية (مثال :من خالل ارتداء املالبس
املناسبة ،أو حمل املظلة ،أو استخدام املدفأة ،أو
مكيف الهواء).
فهم ملا ينظم الطقس  1.1.3.2.KG2يستقيص الظروف املناخية املحلية لوصف األمناط
 3.2أنظمة األرض
 1.3.2يظهر ً
مبرور الزمن.
واملناخ.
فهم للطرائق التي تؤثر  1.2.3.2.KG2يبني حجة قامئة عىل األدلة؛ ليبني كيف أن النباتات
 2.3.2يظهر ً
والحيوانات ،مبا فيها البرش ،ميكنها أن تغري البيئة
من خاللها الكائنات الحية يف
لتلبية احتياجاتها.
عمليات وتركيب األرض.
فهم لكيفية حصول  1.2.1.3.KG2يستنتج أن جميع الحيوانات بحاجة إىل الغذاء يك
 .3علوم الحياة
 1.3من الجزيئات إىل  2.1.3يظهر ً
تعيش وتنمو.
الكائنات الحية عىل الطاقة
الكائنات الحية:
Life Sciences
الرتكيب والوظيفة
الــتــي تحتاجها ،وكيفية  2.2.1.3.KG2يذكر أن الحيوانات تحصل عىل غذائها من النباتات
استخدامها لها للعيش والنمو.
والحيوانات األخرى.
 3.2.1.3.KG2يُحدّد أن النباتات تحتاج إىل املاء والضوء لتعيش
وتنمو.
 4.2.1.3.KG2يُق ّيم املعلومات التي حصل عليها من املالحظات؛
ليُحدّد األمناط ويخرج بالتعميامت حول األمور
التي تحتاج إليها النباتات والحيوانات؛ لتبقى عىل
قيد الحياة.

1
1
1

2
3
1
1
1
2
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املجال
 .4العلوم الفيزيائية
Physical science

املحور
 1.4املادة وتحوالتها

املعيار
فهم لكيفية استخدام 1.1.1.4.KG2
 1.1.4يظهر ً
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املــواد
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
وحفظ املادة.
2.1.1.4.KG2

 2.4الحركة والقوى

فهم للتفاعالت الكامنة 1.2.2.4.KG2
 2.2.4يظهر ً
وراء جــمــيــع الــقــوى بني 2.2.2.4.KG2
األجسام.
3.2.2.4.KG2
4.2.2.4.KG2

 3.4الطاقة

 1.3.4يستقيص املقصود بالطاقة 1.1.3.4.KG2
وصورها يف محيطه وكيف
تنتقل بني األجسام واألنظمة
ومبدأ حفظ الطاقة.
2.1.3.4.KG2
3.1.3.4.KG2
4.1.3.4.KG2
5.1.3.4.KG2
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املستوى
نواتج التعلم
يُحدّد املواد التي تتكون منها األجسام (خشب2 ،
ورق ،قــاش ،صخور ،بــاســتــيــك )......،وبعض
الخواص الفيزيائية لها (اللون ،امللمس ،الرائحة،
المعة /غري المعة).
يفرز األجسام حسب خواصها الفيزيائية التي 2
ميكن مالحظتها (الشكل ،الكتلة ،اللون ،الحجم).
2
صف القوة عىل أنها دفع أو سحب (شد).
يَ ُ
يقدّم دليالً معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها 3
عىل أن الدفع والسحب ُيكنه أن يُغري اتجاه حركة
الجسم.
2
يستنتج أن الجاذبية تسحب األجسام لألسفل.
يستنتج معتمدًا عىل ملحوظاته التي يسجلها أن 3
القوة املغناطيسية قادرة عىل تحريك األجسام.
يستدل من خالل االستقصاءات العلمية عىل أن 2
األجسام املهتزة تُصدر صوت ًا وأن الصوت ُيكن أن
يجعل املواد تهتز بدورها.
يستقيص بعض خصائص الصوت (مثل :علو 2
الصوت وانخفاضه وغلظة الصوت وحدته).
يُعدد بعض مصادر الضوء يف بيئته (مثل :الشمس 1
واملصباح الكهربايئ و.).....
يستنتج أنه ال ميكن رؤية األجسام يف الظالم إال يف 2
حال سقوط الضوء عليها.
يستقيص مصادر الطاقة الحرارية يف بيئته 2
وفوائدها.

ال�صف الأول
املحور
املجال
 .1طبيعة العلم  1.1االســـتـــقـــصـــاء
الــــعــــلــــمــــي
والتكنولوجيا
وتطبيقاته
Nature
Scientific
& Science
Investigation
Technology
and its
Applications

 2.1تــفــاعــل العلم
والـــهـــنـــدســـة
والتكنولوجيا
Science,
Engineering
and
Technology
Interaction

املستوى
نواتج التعلم
املعيار
 1.1.1يتع ّرف عمليات العلم ويوظفها • 1.2.1.1.1Gيُنفّذ استقصاءات بسيطة ويسجل البيانات 2
باستخدام الرسومات البسيطة.
يف بناء معرفته وفهمه يف جميع
•يتع ّرف مهارات االستقصاء ويوظف بعض
مجاالت املحتوى العلمي.
األدوات التي يستخدمها العلامء.
Recognizes science
•	 Students should be able to develop
operations and employs
scienitifc skills
them in the construction
of his knowledge and
understanding in all areas
of scientific content.
 2.1.1يظهر فــهـ ًـا لـــدور الــنــاذج • 2.2.1.1.1Gيرتب البيانات ويُحلّلها ويقارن النتائج 3
بالتوقعات.
والقوانني والنظريات العلمية يف
•يعرض نتائج االستقصاءات باستخدام
تفسري الظواهر الطبيعية.
الصور واألشكال التخطيطية أو الكلامت
Demonstrates an
ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج
understanding of the
اإلستقصاءات.
role of models, laws
•	 Students should be able to identify
and scientific theories
scientific models and interpret them
to explain natural
phenomena.
 2.2.1تصميم الحلول التكنولوجية  3.2.2.1.1Gيُصمم مخططًا بسيطًا لصنع أداة بسيطة ويُنفّذه 2
باستخدام املواد املناسبة.
والهندسية يف إطــار املعرفة
Students should be able to identify
العلمية والرياضية.
scientific models and interpret them
Designs technological
and engineering solutions
within the framework
of scientific and
mathematical knowledge.
فهم للعالقة بني العلم  1.1.2.1.1Gيعرض نتائج االستقصاءات باستخدام الصور 2
 1.2.1يظهر ً
واألشكال التخطيطية أو الكلامت ويتواصل مع
والتكنولوجيا واملجتمع.
أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
 2.2.1تصميم الحلول التكنولوجية  2.2.1.1.1Gيُصمم مخططًا بسيطًا لصنع أداة بسيطة ويُنفّذه 3
باستخدام املواد املناسبة.
والهندسية يف إطــار املعرفة
العلمية والرياضية.
Designs technological
and engineering solutions
within the framework
of scientific and
mathematical knowledge.
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املحور
املجال
 .2عـــلـــوم األرض  3.2أنظمة األرض
والفضاء
& Geology
Astronomy

املعيار
فهم ملا ينظم الطقس 1.1.3.3.1G
 1.3.3يظهر ً
واملناخ.
2.1.3.3.1G

3.1.3.3.1G

فهم لكيفية مالءمة 1.1.1.3.G1
 1.3من الجزيئات إىل  1.1.3يظهر
 .3علوم الحياة
ً
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
الكائنات الحية:
Life Sciences
الحياة
لوظائف
الحية
الـــــركـــــيـــــب
2.1.1.3.G1
والوظيفة
1.2.1.3.1G
1.2.1.3.1G
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املستوى
نواتج التعلم
يستخدم األدوات املناسبة لقياس حاالت الطقس2 ،
مسجالً البيانات يف جداول.
•يستقيص مراحل دورة املاء ،مبا يف ذلك التبخر 2
(مثال :تسخني املاء يف اإلبريق) ،التكثيف
(مثال:جمع بخار املاء من اإلبريق عىل مرآة
مقلوبة) ،الرتسيب ( مثال :السامح لبخار
املاء املوجود عىل املرآة املقلوبة لتجميعه
وتربيده وتقطريه) ،والتجميع (مثال :السامح
للامء املقطر بالرتاكم داخل وعاء).
•يبني كيف تتناسب حاالت املاء مع دورة املاء
عندما تتغري درجة الحرارة يف البيئة املحيطة.
•يق ّيم أثر التغريات اليومية واملوسمية عىل 3
أنشطة اإلنسان الخارجية ويُحدّد االبتكارات
التي تسمح بالقيام بهذه األنشطة داخل
املنزل ويف غري مواسمها.
•يقارن الفصول األربعة (مثالً من حيث كمية
الضوء ونوع الهطول والحرارة)
يوضح أن جميع الكائنات لديها صفات مشرتكة 2
متيزها عن األشياء غري الحية.
يستنتج أن للنباتات/الحيوانات احتياجات أساسية 3
ُلب جميع احتياجاتها.
وأنها ال تنمو جيدًا إذا مل ت ّ
يستنتج أن النباتات/الحيوانات تستجيب كذلك 3
لبعض املؤثرات الخارجية (مثال :تغري اتجاه أوراقها
نحو الشمس).
يبني حجة أو دليالً عىل كون النباتات والحيوانات 2
متتلك تراكيب داخلية وخارجية وظيفتها دعم
هذه الكائنات يف االستمرارية والنمو والسلوك
والتكاثر .مثال :الساق والجذور واألوراق.

فهم للكيفية التي تقوم  2.2.1.3.1Gيُحدّد األمناط السلوكية لدى اآلباء واألبناء التي
 2.1.3يظهر ً
تساعد األبناء عىل البقاء عىل قيد الحياة (مثال:
الكائنات الحية مــن خاللها
يستجيب اآلباء للبكاء ،والزقزقة وغريها من أساليب
بتقيص ومعالجة واستخدام
النطق بإطعام ،طأمنة و/أو حامية األوالد).
املعلومات حول البيئة.

3

 1.2.3يقوم مبالحظات عىل الكائنات • 3.1.2.3.1Gيُوضّ ح أ َن الحيوانات لديها أجزاء من جسدها
تلتقط وتنقل من خاللها أنوا ًعا مختلفة من
الحيَّة للنبات والحيوان ملقارنة
املعلومات التي تحتاج إليها للنمو والبقاء
التن ُّوع الحيوي يف البيئات
عىل قيد الحياة (مثال :العيون للضوء ،اآلذان
املختلفة
لألصوات ،والجلد للحرارة واللمس).
•يستنتج أن النباتات تستجيب كذلك لبعض
املؤثرات الخارجية (مثال :تغري اتجاه أوراقها
نحو الشمس).

2

تابع ..ال�صف الأول
املستوى
نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
 .4العلوم الفيزيائية  1.4املادة وتحوالتها  1.1.4يظهر فهامً ما لكيفية استخدام • 1.1.1.4.G1مييز بني املواد املوجودة يف الطبيعة وتلك 3
التي يصنعها اإلنسان.
البنية الجزيئية لرتكيب املادة يف
Physical
•يصف خصائص املادة التي متكن األجسام
تفسري خصائص املــواد وتنوعها
science
املصنوعة منها من أداء الوظيفة املطلوبة
وحاالتها وتغري حالتها وحفظ
منها.
املادة.
•يستخدم الحواس؛ ليستقيص الخصائص
املرئية (مثال :امللمس ،الطول ،الشكل،
اللون) لألجسام ويقرتح استخدامات مناسبة
للمواد اعتامدًا عىل
•املعلومات التي جمعها.
 4.1.1.4.1Gيُخطّط ويُجري استقصاءات لوصف ومقارنة 3
وتصنيف مواد مختلفة باالعتامد عىل خصائصها
املرئية ،كالشكل والحجم وامللمس واللون والحالة.
 5.1.1.4.1Gيُحلّل البيانات التي حصل عليها من التحقق من
خصائص املواد املختلفة؛ ليُحدّد أي املواد هي
األنسب لتحقيق الغاية املطلوبة.
 7.1.1.4.1Gص ّنف األجسام يف البيئة الطبيعية والصناعية عىل
أنها صلبة أو سائلة أو غازية.
 8.1.1.4.1Gيصف خصائص املواد الصلبة والسائلة والغازية.
 1.2.4يعرف املقصود بالحركة والسكون  1.1.2.4.1Gيربط بني الحركة والتغري يف موقع الجسم بنسبة
لجسم آخر ،ويصف حركة األجسام وفقًا لرسعاتها.
ويصف التغريات يف الحركة.

3
1
1
2
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املجال
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
•يُجري تجارب بسيطة لقياس القوة.
 1.4املادة وتحوالتها  2.2.4يظهر فهامً للتفاعالت الكامنة
•يستقيص مميزات كــل آلــة مــن اآلالت
وراء جميع القوى بني األجسام.
الرئيسية البسيطة (مثل :الرافعة والعجلة
واملحور والبكرة والسطح املائل) ،ويعطي
أمثلة عىل استخدام كل آلة من اآلالت
البسيطة موض ًحا كيف ت ُسهل إنجاز املهام يف
أنشطة الحياة اليومية.
•يقارن بني أنواع الروافع الثالثة.
•يبني ويستخدم آالت بسيطة ليصف كيف
يسمح كل نوع من أنواع اآلالت البسيطة
لإلنسان بتقليل القوة الالزمة لتحريك
األجــســام (مــثــال :يسمح السطح املائل
بتحريك جسم ثقيل إىل أعىل بسهولة أكرث
من نقله عن طريق حمله أو عن طريق
الدرج).
•يبني ويستخدم آالت بسيطة ليصف كيف
يسمح كل نوع من أنواع اآلالت البسيطة
لإلنسان بتقليل القوة الالزمة لتحريك
األجــســام (مــثــال :يسمح السطح املائل
بتحريك جسم ثقيل إىل أعىل بسهولة أكرث
من نقله عن طريق حمله أو عن طريق
الدرج).
 1.6الحركة والقوى  1.2.4يــعــرف املــقــصــود بالحركة  1.1.2.4.G1يربط بني الحركة والتغري يف موقع الجسم بنسبة
لجسم آخر ،ويصف حركة األجسام وفقًا لرسعاتها.
والسكون ويصف التغريات يف
الحركة.
 2.1.2.4.G1يصف ،اعتامدًا عىل ملحوظاته ،الطرائق املختلفة
التي تتحرك من خاللها األجسام من حوله (مثال:
الدوران وااللتفاف والتأرجح (االهتزاز) واالرتداد
واالرتجاج والدحرجة) مصنفًا إياها وفقًا لشكل
املسار ورسعة الحركة.

املستوى

2
2

ال�صف الثاين
املعيار
املحور
املجال
 .1طــبــيــعــة الــعــلــم  2.1تــفــاعــل العلم  1.1.1يتع َّرف إىل عمليات العلم 1.1.1.1.2G
ويوظفها يف بناء معرفته
والـــهـــنـــدســـة
والتكنولوجيا
وفهمه يف جميع مجاالت
والتكنولوجيا
& Nature Science
املحتوى العلمي.
Technology
 2.1.1يظهر فهم للعالقة بني العلم 2.1.1.1.2G
والتكنولوجيا واملجتمع.
 2.1.1.تصميم الحلول التكنولوجية 2.1.1.1.2G
والهندسية يف إطــار املعرفة
العلمية والرياضية.

 1.2.1يظهر فهم للعالقة بني العلم 2.2.1.1.2G
والتكنولوجيا واملجتمع.

1.1.2.1.2G

 .2علوم األرض والفضاء  2.2مــوقــع األرض يف  1.2.2يظهر فهامً لألمناط املتوقعة 1.1.2.2.G2
التي تسببها حركة األرض يف
الكون
& Geology
النظام الشميس.
Astronomy
 2.2.2يظهر فهامً للكون وما يحدث 1.2.2.2.G2
يف النجوم.
2.2.2.2.G2

املستوى
نواتج التعلم
يتع ّرف مــهــارات االستقصاء واألدوات التي 2
يستخدمها العلامء.
Identify investigation skills and tools
used by scientists.
يستخدم أدوات علمية يستخدمها العلامء لدراسة 2
العامل.
Use scientific tools used by scientists to
study the world.
يرتب البيانات ويُحلّلها ويقارن النتائج بالتوقعات 1
ويولد أسئلة الستقصاءات مستقبلية محتملة
مستندة إىل نتائج استقصاءاته.
Organizes and analyzes data and
compares the results with predictions,
and asks questions for possible future
investigations based on the results.
يقرتح حل ملشكلة مبقاربة هندسية أو تكنولوجية 1
من خالل تطبيق البحث العلمي ،ضمن قيود
علمية معينة.
Presents results of investigations using
images, diagram, models or words
and communicates with other peers to
explain the results of investigations.
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها
بالعلوم.
Explains the effect of technology on
the daily life and its relation to sciences.
يقيّم أثر التغريات اليومية واملوسمية عىل أنشطة 2
اإلنسان الخارجية ويُحدّد االبتكارات التي تسمح
بالقيام بهذه األنشطة داخــل املنزل ويف غري
مواسمها.
يستنتج أن األرض والقمر والشمس جميعها جزء 1
من نظامنا الشميس.
يستخدم ملحوظاته حول حركة الشمس والقمر 2
والنجوم يف السامء؛ ليصف األمنــاط التي ميكن
التنبؤ بها ،ويبني منوذ ًجا يوضح ذلك.
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املجال
 .3علوم الحياة
Life Sciences

املعيار
املحور
 1.3من الجزيئات إىل  1.1.3يظهر فهامً لكيفية حصول 1.1.1.3.G2
الكائنات الحية عىل الطاقة
الكائنات الحية:
االــتــي تحتاجها وكيفية
الرتكيب والوظيفة
استخدامها لها للعيش والنمو.

2.1.1.3.G2

 2.1.3يظهر فه ما ما لكيفية مالءمة 1.2.1.3.G2
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
الحية لوظائف الحياة.
2.2.1.3.G2

3.2.1.3.G2
4.2.1.3.G2
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املستوى
نواتج التعلم
فس من خاللها أن التكيف سمة 1
يعطي األمثلة؛ ل ُي ّ
من سامت الجسم التي تشكل جز ًءا أو شكالً أو
سلوكًا يساعد النبتة أو الحيوان عىل البقاء عىل
قيد الحياة يف بيئته الخاصة (مثال :الجذع السميك
لنبتة الصبار يخزن املاء بعد املطر؛ الشكل املسطح
ألصابع أرجل السحلية الصحراوية ميكّن السحلية
من التحرك بسهولة عىل رمال الصحراء السائبة؛
اللون األبيض الناصع لجلد الظبي العريب يعكس
أشعة الشمس؛ تلتف قنافذ الصحراء؛ لتصبح عىل
شكل كرة عندما تشعر بالتهديد).
يبني حجة أو دليالً عىل كون النباتات والحيوانات 3
متتلك تراكيب داخلية وخارجية وظيفتها دعم
هذه الكائنات يف االستمرارية والنمو والسلوك
والتكاثر.
يصف االحتياجات الرئيسة للنبتة ،مبا فيها الهواء 1
واملاء والضوء والدفء واملكان.
يربط بني األجزاء الرئيسة للنباتات ،مبا فيها الجذور 2
والساق والزهرة والسداة وامليسم والورقة والبذرة
والثمرة ،ومساهامتها يف إبقاء النبتة عىل قيد
الحياة (مثال :الجذور متتص املواد الغذائية واملاء
للنبتة؛ الساق يحمل املاء والغذاء لباقي أجزاء
النبتة؛ األوراق تستخدم الطاقة التي تحصل عليها
من الشمس لتصنع الغذاء للنبتة؛ واألزهار تنمي
الثامر والبذور للنباتات الجديدة).
يجري استقصاء؛ ليُحدّد ما إذا كانت النباتات 3
بحاجة إىل ضوء الشمس واملاء لتنمو.
يستنتج أن كالً من الحيوانات والنباتات بحاجة إىل 1
الهواء واملاء ،وأن الحيوانات يجب أن تحصل عىل
الغذاء ،وأن النباتات تحتاج إىل الضوء واملعادن.

تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .3علوم الحياة
Life Sciences

املعيار
املحور
فهم للكيفية التي تقوم 1.4.1.3.G2
 1.3التنوع الحيوي 4.1.3 :يظهر ً
الكائنات الحية من خاللها
التشابه واالختالف
بتقيص ومعالجة واستخدام
املعلومات حول البيئة.
2.4.1.3.G2

فهم ملعنى التنوع 1.1.2.3.G2
 2.3األنظمة البيئية 1.2.3 :يظهر
ً
الحيوي ،وكيفية تأثري البرش
التفاعالت والطاقة
عليه وتأثرهم به.
والديناميكية
فهم للدليل الذي يبني 1.2.2.3.G2
 2.2.3يظهر ً
ارتباط األنواع املختلفة.

فهم لكيفية ارتباط 1.1.3.3.G2
 3.3األرض والنشاط  1.3.3يظهر ً
خصائص جيل معني بالجيل
البرشي
الذي يسبقه.
فهم لكيفية تفاعل 4.1.4.3.G2
 4.3األنظمة البيئية 1.4.3 :يظهر ً
الكائنات الحية مع املكونات
التفاعالت والطاقة
الحية وغري الحية يف البيئة
والديناميكية
للحصول عىل املادة والطاقة.
فهم لكيفية تحرك 1.2.4.3.G2
 2.4.3يظهر
ً
وانتقال املــادة والطاقة عرب
النظام البيئي.
2.2.4.3.G2

املستوى
نواتج التعلم
يستنتج أن الحيوانات تستجيب إىل املؤثرات 1
الحسية من خالل السلوكيات التي تساعدها عىل
النمو والبقاء عىل قيد الحياة (مثال :إيجاد الطعام،
الركض هربًا من املفرتس).
يُحدّد األمناط السلوكية لدى اآلباء واألبناء التي 2
تساعد األبناء عىل البقاء عىل قيد الحياة (مثال:
يستجيب اآلبــاء للبكاء ،والزقزقة وغريها من
أساليب النطق بإطعام ،طأمنة و/أو حامية األوالد).
يُحلّل ويفرس البيانات حول األحافري؛ ليقدّم دليالً 3
عىل الكائنات الحية والبيئات التي عاشت فيها منذ
زمن بعيد.
يستخدم الدليل؛ ليدعم الرأي القائل بأن بعض 2
أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش عىل
األرض يف فرتة ما (مثال :الديناصورات) مل تعد
موجودة يف أي مكان ،عىل الرغم من أن بعض
الكائنات األخرى (مثال :السحايل) ال تزال موجودة
وهي تشبهها يف بعض النواحي.
يجمع ملحوظاته ليبني فكرة قامئة عىل األدلة 3
مفادها أن النباتات والحيوانات الصغرية تشبه
آبا َءها إىل حد كبري ولكنها ليست مثلها متا ًما.
يُص ّمم منوذ ًجا بسيطًا يحايك وظيفة الحيوان يف نرث 3
البذور أو تلقيح النباتات.

يُوضّ ح أ َّن الكائنات الحية تحصل عىل املواد التي
تحتاج إليها للنمو والبقاء عىل قيد الحياة من
البيئة.
يرشح أ َّن العديد من املــواد التي تستخدمها
الكائنات الحية؛ لتنمو وتبقى عىل قيد الحياة تأيت
من كائنات حية أخرى ويعاد استخدامها من قبل
كائنات أخرى.
فهم ملا يحدث للنظام  1.3.4.3.G2يصف كيف تشهد األماكن التي تعيش فيها
 3.4.3يظهر ً
النباتات والحيوانات تغريات منها الرسيعة ومنها
البيئي عندما تتغري البيئة.
البطيئة.
 2.3.4.3.G2يستنتج أن الكائنات الحية قد ال تتمكن من البقاء
عىل قيد الحياة عندما تصبح ظروف بيئتها متطرفة
جدًا (مثال :حارة جدًا أو باردة جدًا).
 3.3.4.3.G2يرشح كيف أن الكائنات الحية قد ال تتمكن من
البقاء عىل قيد الحياة يف حال مل تجد الغذاء أو املاء
أو الهواء الكايف.

1
1

1
1
1
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املجال
 .4العلوم الفيزيائية
Physical science

املحور
 1.4املادة وتحوالتها

املعيار
فهم لكيفية استخدام 1.1.1.4.G2
 1.1.4يظهر ً
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املــواد 2.1.1.4.G2
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
وحفظ املادة.
3.1.1.4.G2
4.1.1.4.G2
5.1.1.4.G2

املستوى
نواتج التعلم
يتع ّرف خصائص األجسام الصلبة والسوائل 1
والغازات ومي ِّيزها.
يجري تجارب بسيطة للمقارنة بني خصائص 2
السوائل املختلفة (مثال :الحجم ،سهولة انسياب
السوائل املختلفة) وخصائص املــواد الصلبة
املختلفة (طرائق تغيري املواد الصلبة).
يقيس بعض خصائص املادة (الحجم ،الكتلة ،درجة 3
الحرارة).
يُحدّد الظروف التي تبقى حاالت املواد السائلة 1
والصلبة ثابتة خاللها والظروف التي ميكن أن
تتسبب يف تغيري حاالتها.
يستنتج عمل ًيا مع تقديم الدليل بأنه من املمكن 3
عكس التغريات الناتجة عن التسخني أو التربيد.

 6.1.1.4.G2يبني منوذ ًجا يعرض من خالله املادة عىل أنها
مكونة من عدة أجزاء صغرية جدًا بحيث تصعب
رؤيتها من دون مكرب.
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3

تابع ..ال�صف الثاين
املجال
 .4العلوم الفيزيائية
Physical science

املحور
 2.4الحركة والقوى

املعيار
فهم للتفاعالت الكامنة 1.2.2.4.G2
 2.2.4يظهر ً
وراء جــمــيــع الــقــوى بني
األجسام.
2.2.2.4.G2

 3.4الطاقة

 1.3.4يستقيص املقصود بالطاقة 1.1.3.4.G2
وصورها يف محيطه وكيف
تنتقل بني األجسام واألنظمة
ومبدأ حفظ الطاقة.
2.1.3.4.G2

3.1.3.4.G2
 2.3.4يبحث يف تــحــوالت الطاقة 1.2.4.3.G2
واستخداماتها يف أنشطة
الحياة اليومية مبا يُحقق 2.2.4.3.G2
التنمية املستدامة.
3.2.3.4.G2
4.2.3.4.G2

املستوى
نواتج التعلم
يستقيص ،عمل ًيا ،أشكال املغناطيسات املتوفرة 3
يف البيئة املحيطة وخواصها (مثل :للمغناطيس
قطبني ،إذا علق املغناطيس تعليقًا حرا يتجه نحو
الشامل – جنوب) واستخداماتها وأهميتها يف بعض
أنشطة الحياة اليومية.
يص ّمم منوذ ًجا مستخدما القوة املغنطيسية 3
للتحكم فيه.
يُخطط ويُنفّذ استقصاءات؛ ليستدل عىل أن 3
الضوء والحرارة والصوت والكهرباء صو ًرا من صور
الطاقة.
يُخطّط ويُنفّذ استقصا ًء علم ًّيا ،لتحديد أثر وضع 2
األجسام املصنوعة من مواد مختلفة يف مسار شعاع
ضويئ (مثال :بعض املواد تنفذ الضوء ،وبعضها ال
يُنفّذ الضوء).
يستقيص بعض خصائص الصوت (مثال :الشدة 3
والحدة).
يستقيص تأثريات الشمس عىل الهواء واليابسة 3
واملاء.
يستقىص استخدامات الطاقة يف أنشطة الحياة 2
اليومية (مثال :الطهي واإلضاءة وتكييف الهواء
والتدفئة و.)......
يستقيص أن موارد البيئة هي مصادر للطاقة التي 3
نستخدمها ،وأهمية املحافظة عىل تلك املوارد.
يبتكر جهازًا يستخدم الطاقة ألداء مهمة ما (مثال3 :
طائرة ورقية تطري بواسطة الرياح؛ آلة موسيقية
تعتمد عىل الطاقة البرشية لتصدر األصوات).
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ال�صف الثالث
نواتج التعلم
املعيار
Identifies the tools used by scientists G3.1.1.1.1 Recognizes science
G3.1.1.1
to conduct accurate measurements and
operations and
observations
employs them in
Performs scientific investigations and G3.1.1.1.2 the construction
of knowledge and
shows awareness of safety measures
understanding in
when using materials and devices while
all areas of scientific
conducting these investigations..
content.
Recognizes science processes and
G3.2.3.4.1   Demonstrates an
G3.2.3.4
employs them in building his/her
understanding of how
knowledge and understanding in all
the characteristics
areas of scientific content
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
Shows understanding of the role of
G3.2.2.3.1 Demonstrates an
G3.2.2.3
models, rules and scientific theories in
understanding of the
explaining natural phenomena
geological events of the
Designing technological and
G3.2.2.3.2 earth and its history.
engineering solutions within
the framework of scientific and
mathematical knowledge
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املحور

Scientific
Investigation and its
Applications

Science,Technology,
and Engineering

املجال
 طــبــيــعــة الــعــلــم.1
والتكنولوجيا
Nature Science &
Technology

نواتج التعلم
املعيار
Develops a model representing the
G3.2.3.4.2 Demonstrates an
landforms and water surfaces in a given
understanding of how
area.
the characteristics
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
Describe the structure and physical
G3.2.2.3.1 Demonstrate
characteristics of Earth’s crust, mantle,
understanding of Earth's
and core as provided by observable
materials and of the
phenomena, such as earthquakes and
complex and
volcanoes
dynamic interactions
that occur over a wide
range of temporal and
spatial scales within and
among Earth’s systems
Concludes that water and wind can
G3.2.3.3.3 Demonstrates an
change the shape of the land and the
understanding of
resulting terrain, as well as materials
the complex and
on the land, provide dwelling for living
dynamic interactions
organisms.
between the earth’s
spheres, lithosphere,
the hydrosphere, the
atmosphere and the
biosphere that occur on
a wide range of spatial
and temporal scales.
Searches for and links information to G3.2.3.1.2 Demonstrates an
describe the climate in different regions
understanding of the
of the world.
regulators of weather
Uses tables and graphs to represent
G3.2.3.1.1 and climate.
data to describe typical weather
conditions expected during a specific
season.
G3.2.3.3.2 Clarifies how water is
G3.2.3.3.2 Demonstrates an
essential for the operation of most of
understanding of
the earth’s systems.
the complex and
G3.2.3.3.3 Concludes that water and
dynamic interactions
wind can change the shape of the land
between the earth’s
and the resulting terrain, as well as
spheres, lithosphere,
materials on the land, provide dwelling
the hydrosphere, the
for living organisms.
atmosphere and the
G3.2.3.3.4 Describes how the physical
biosphere that occur on
and chemical interactions between
a wide range of spatial
rocks, sediments, water, ice, air, plants
and temporal scales.
and animals lead to the production of
soil.

G3.2.3.4

املحور
Earth Systems

املجال
 علوم األرض والفضاء.2
Geology &
Astronomy

G3.2.3.3

G3.2.3.1

G3.2.3.3
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 ال�صف الثالث..تابع
نواتج التعلم
Observes physical properties (e.g.
the presence of fur or feathers, skin
color, number of legs, the presence
of wings, size and shape of teeth, size
and position of eyes) for a variety of
animals and describes the patterns
between the observed physical
properties and behavioral properties
of animals (e.g. Predators, prey, night
animals) and describes the life cycles of
the house fly and locust.
Observes physical properties (e.g.
the presence of fur or feathers, skin
color, number of legs, the presence
of wings, size and shape of teeth, size
and position of eyes) for a variety of
animals and describes the patterns
between the observed physical
properties and behavioral properties
of animals (e.g. Predators, prey, night
animals) and describes the life cycles of
the house fly and locust.
Describes the changes taking place in
various plants in their life cycles (e.g.
Palm trees are seedlings at first that
later grow to be palm trees; some plants
are bulbs and grow to be a flower, when
the flowers die, the follicle produces
small bulbs to bloom the following
year; and some plants grow through the
germination of the seed to produce a
fruit containing seeds to be spread by
humans, animal or wind to grow to be
new plants).
Describes the changes taking place in
various plants in their life cycles (e.g.
Palm trees are seedlings at first that
later grow to be palm trees; some plants
are bulbs and grow to be a flower, when
the flowers die, the follicle produces
small bulbs to bloom the following
year; and some plants grow through the
germination of the seed to produce a
fruit containing seeds to be spread by
humans, animal or wind to grow to be
new plants).
Designs a model to describe how the
living organisms have diverse and
unique life cycles, but all of them
pass the stages of birth, growth,
reproduction and death.
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املعيار
G3.3.1.1.1 Demonstrates an
understanding of how
the structure and
systems cells of living
organisms is convenient
to the functions of life

G3.1.1.1

G3.3.1.3.1

G3.3.1.3.1 Demonstrates an
understanding of
the growth and
development of living
organisms.

G3.3.1.3.1

G3.3.1.3.3

G3.3.1.3

املحور
From Molecules
to Organisms:
Structure and
Function

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

نواتج التعلم
املعيار
Identifies and describes the specific
G3.3.1.3.2 Demonstrate
G3.3.1.3
characteristics of different groups of
understanding of what
plants and animals (e.g.: invertebrates
biodiversity is, how
have no backbone; insects have three
humans affect it,
main parts in the body; flowering
and how humans are
plants produce flowers and fruits) and
affected by it
uses these characteristics to classify
the different types of plants and
animals (e.g.: invertebrates (arthropods
- insects); vertebrates, mammals
(primates); (plants - flowering plants
- weeds). (coming from G7 standards
MoE framework)
Provides examples of environmental
G3.3.2.3.1 Demonstrates an
G3.3.2.3
conditions that can threaten the life of
understanding of
plants and animals (e.g.: extreme heat
the impact of the
and cold; flooding and / or drought;
environment on
changes in habitat due to human
the population of
activities such as construction and use
organisms across several
of personal fuel-powered boats in lakes
generations.
and oceans).
Describes how changes in the habitat G3.3.2.3.2
of the living organism are sometimes
useful and sometimes harmful.

املحور
Biological
Diversity:
Similarities and
Differences

Analyzes and explains data as evidence G3.3.3.1.1 Demonstrates an
G3.3.3.1
to show that plants and animals have
understanding of
traits inherited from parents and that
the link between the
variation of these traits exists in a
characteristics of a
group of similar organisms.
certain generation and
that of its preceding
generation.
G3.3.4.1.1 Clarifies that the ecosystem G3.3.4.1.1 Demonstrates an
G3.3.4.1
includes communities made up of
understanding of how
different groups of organisms.
living organisms interact
G3.3.4.4.1
with the living and
nonliving components
of the environment to
obtain materials and
energy.
Concludes that individual organisms
G3.3.4.4.1 Demonstrates an
G3.3.4.4
are part of a group (species) that
understanding of the
support the individual in obtaining
method by which living
food, defending itself and facing
organisms interact in
changes in food chain and food web
groups for the benefit of
individuals.

Genetics and
Genetic Differences

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

Ecological Systems:
Interactions, Energy
and Dynamism
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 ال�صف الثالث..تابع
نواتج التعلم
Defines matter as anything that has
mass and occupies space in a vacuum.
Demonstrates knowledgeof the
properties of solid, liquid and gaseous
matter (e.g.: Solids have a specific
size and form; liquids have a specific
volume but no specific shape, and take
the shape of the container in which
they are placed or they diffuse if not
contained; gaseous materials do not
have a specific size or shape and take
the size and shape of the container in
which they are placed or diffuse if not
contained (and gives examples of each
of them.
Performs simple investigations to prove
that gas has a mass and size.
Concludes that the mass of matter does
not change when it changes state or
dissolves
Recognizes methods of separating
components of mixtures (with a
magnet or by filtering, screening,
evaporation).
G3.4.1.1.3 Performs simple
investigations to prove that gas has a
mass and size.
Discovers the effects of heat on the
state of the matter (cooling, heating).
Interprets the material properties,
diversity, states, changing states and
conservation of matter based on the
molecular structure of matter
Demonstrates an understanding of how
materials interact or combine to make
new materials, how interactions can be
inferred, interpreted and forecasted
Demonstrates an understanding of how
materials interact or combine to make
new materials, how interactions can be
inferred, interpreted and forecasted

G3.4.1.1.1
G3.4.1.1.1

املحور
G3.3.4.1.1 Matter and its
transformations

G3.4.1.1.3
G3.4.1.1.6
G3.4.1.1.7

G3.4.1.1.3
G3.4.1.1.4
G3.3.4.1.1

Demonstrates an
G3.3.4.1.2
understanding of how
materials interact
or combine to make
new materials, how
interactions can be
inferred, interpreted and
forecasted

G3.3.4.1.2

G3.3.4.1.2

G3.4.2.2.1 Conducts simple
G3.4.2.2.1
experiments to define and give the
properties of the force.
Observe an object moving at a constant G3.4.4.2.4
velocity and provide evidence that a
pattern can be used to predict future
motion
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املعيار
Interprets the material
properties, diversity,
states, changing states
and conservation of
matter based on the
molecular structure of
matter

Demonstrate
understanding of
an object’s motion,
changes in motion, or
equilibrium
Demonstrates an
understanding of the
potential interactions
behind all the forces
between objects.

G3.6.1.1

G3.6.1.2

Motion and forces

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

نواتج التعلم
Explores the features of each one of the
simple basic machines (such as: lever, wheel,
axle, reel and oblique surfaces) and gives
examples of the use of each simple machine,
explaining how it facilitates the completion
of tasks in the activities of everyday life.
Constructs and uses simple machines to
describe how each type of these simple
machines lessens the force necessary to
move the objects (e.g: the oblique surface
allows movement of a heavy object upwards
more easily than lifting it vertically or by the
stairs).
Designs a mechanism in which he uses one
or more simple machines to change the type
and / or the direction of movement of an
object.
Compares the three types of levers.
Recognizes that sound is one of the energy
sources and give examples of its uses in daily
life.
Plans and conducts investigations, to prove
that light, heat, sound and electricity are part
of energy.
Plans and conducts a scientific investigation,
to determine the effect of putting objects
made of different materials in a path of an
optical beam (such as: Some materials allow
the light to pass through and others don't).
Plans and conducts investigations, to prove
that light, heat, sound and electricity are part
of energy.
Plans and conducts a scientific investigation,
to determine the effect of putting objects
made of
different materials in a path of an optical
beam (such as: Some materials allow the light
to pass through and others don't).
Describes how energy is stored and
converted in a device or system (e.g.: in
an electric portable device, the chemical
energy stored in the battery is converted into
electrical energy, and then to other forms
of energy such as mechanical, sound and/or
light energy).
Concludes that Energy can neither be created
nor destroyed, but it transforms from one
form to another (e.g.: the chemical energy in
the battery turns into electrical energy).
Invents a device to convert one form of
energy into another form and tests methods
by which energy is lost in the device.

G3.4.2.2.2

G3.4.2.2.4

املعيار
Demonstrates an
understanding of the
potential interactions
behind all the forces
between objects.

G3.4.3.1

Demonstrates an
understanding of the
potential interactions
behind all the forces
between objects.

G3.4.3.2

Studies energy
transformations and
uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development

G3.4.3.1

Studies energy
transformations and
uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development

G3.3.4.3.2

املحور
Motion and forces

املجال
 الـــعـــلـــوم.4
الفيزيائية
Physical
science

G3.4.2.2.5

G3.4.2.2.3
G3.4.3.1.2
G3.4.3.1.1

Energy

G3.4.3.1.3

G3.4.3.1.1
G3.4.3.1.2

G3.4.3.2.6

G3.4.3.2.7

G3.4.3.2.8
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ال�صف الرابع
نواتج التعلم
Concludes the function of measurements G4.1.1.1.3
and accurate observations to compose the
scientific knowledge.

املعيار
املحور
املجال
Recognizes science 1.1.1
Scientific 1.1  طــبــيــعــة الــعــلــم.1
operations and
Investigation and
والتكنولوجيا
employs them in
its Applications
Nature Science &
the construction of
Technology
his knowledge and
understanding in
all areas of scientific
content.
Uses the proper mathematics as well as G4.1.1.2.2 Proves an understanding 1.1.2
the data to make logical interpretations
of the role of models,
about the natural phenomena and makes
laws and scientific
a model that simulates one aspect of the
theories to explain
natural world or its phenomena.
natural phenomena.
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نواتج التعلم
املعيار
Provides evidence on the effects of water, ice, G4.2.2.1.1 Demonstrates an
G4.2.2.1
wind or plant cover on the weathering or the G4.2.2.1.2 understanding of how
erosion rate.
the characteristics
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
Displays data via graphs to discover the daily G4.2.2.1.2 Demonstrates an
G4.2.2.1
change patterns in the length and direction
understanding of how
of shades; day and night; and the seasonal
the characteristics
appearance of some stars in the sky at night.
and movements of
Provides evidence that the orbiting of the
G4.2.2.1.1 water contribute to the
formation of the Earth's
Earth around the sun and the orbiting of
surface and their impact
the moon around the Earth, as well as the
on its systems.
spinning of the Earth on its axis, produce
noticeable patterns (such as: Day and night;
daily and seasonal changes to the length and
direction of shades; moon phases; different
positions of the sun, moon and stars at
different times of the day, month and year)
Displays data via graphs to discover the daily
G4.2.2.1.2 Demonstrates an
G4.2.2.1
change patterns in the length and direction
understanding of how
the characteristics
of shades; day and night; and the seasonal
appearance of some stars in the sky at night.
and movements of
Provides evidence that the orbiting of the Earth G4.2.2.1.1 water contribute to the
formation of the Earth's
around the sun and the orbiting of the moon
surface and their impact
around the Earth, as well as the spinning of the
on its systems.
Earth on its axis, produce noticeable patterns
(such as: Day and night; daily and seasonal
changes to the length and direction of shades;
moon phases; different positions of the sun,
moon and stars at different times of the day,
month and year)
Provides evidence that the orbiting of the G4.2.2.1.1 Shows an understanding G4.2.2.1
Earth around the sun and the orbiting of the
of the expected patterns
moon around the Earth, as well as the spinning
caused by the movement
of the Earth on its axis, produce noticeable
of the Earth in the solar
patterns (such as: Day and night; daily and
.system
seasonal changes to the length and direction
of shades; moon phases; different positions of
the sun, moon and stars at different times of
)the day, month and year
Displays data via graphs to discover the daily G4.2.2.1.2
change patterns in the length and direction
of shades; day and night; and the seasonal
appearance of some stars in the sky at night.

املحور
املجال
Earth Systems 2.2  عـــلـــوم األرض.2
والفضاء
Geology &
Astronomy

Earth and human 2.2
activity

Earth's Location 2.2
in the Universe

Earth's Location 2.3
in the Universe
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 ال�صف الرابع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
Provides evidence that the orbiting
G4.2.2.1.1 Shows an understanding G4.2.2.1
of the Earth around the sun and the
of the expected patterns
orbiting of the moon around the Earth,
caused by the movement
as well as the spinning of the Earth on its
of the Earth in the solar
axis, produce noticeable patterns (such
system.
as: Day and night; daily and seasonal
changes to the length and direction of
shades; moon phases; different positions
of the sun, moon and stars at different
times of the day, month and year)
Displays data via graphs to discover the G4.2.2.1.2
daily change patterns in the length and
direction of shades; day and night; and
the seasonal appearance of some stars in
the sky at night.
Predicts future weather conditions,
G4.2.3.1.1 Demonstrates an
G4.2.3.4
relying on tools used to measure weather
understanding of how
conditions and data obtained from the
the characteristics
tables and graphs.
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
Distinguishes between luminous objects G4.4.4.2.2 Demonstrates an
G4.2.2.1
(e.g. stars, candles, electric lamps)
understanding of how
and objects that reflect light (such as
the characteristics
moon, traffic signs and metals).
and movements of
Conducts simple experiments to show
G4.4.4.2.1 water contribute to the
formation of the Earth's
that light travels in straight lines, reflects
surface and their impact
on slick surfaces, refracts when traveling
on its systems.
from one medium to another, of
different densities, and diffracts when
traveling through tight slots, and that
white light is comprised of 7 colors.

59

املحور

Earth's
Location in
the Universe

املجال
2.3  علوم األرض والفضاء.2
Geology &
Astronomy

Earth and
2.3
human activity

Earth and
4.1
human activity

نواتج التعلم
Compares and classifies objects and
materials based on the physical
properties (weight / mass, size, state of the
matter, conductivity to heat or
electricity and whether the object floats on
the surface of the water or sink.

املعيار
املحور
املجال
G4.4.1.1.1 Demonstrates an
G4.4.1.1 From Molecules 3.1
 علوم الحياة.3
understanding of how
to Organisms:
Life Sciences
to use the molecular
Structure and
structure of matter in
Function
the interpretation of
the material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
Establishes a hypothesis about the potential G4.3.2.1.1 Demonstrates an
G4.3.2.1 Biological
3.1
success of the solution presented to a
understanding of the
Diversity:
problem, caused by the environmental
meaning of biodiversity
Similarities and
changes, with the probability that the types
and how human beings
Differences
of plants and animals that live in that
affect and are affected
environment will change.
by it.
Establishes a hypothesis about the potential G4.3.2.1.1
success of the solution presented to a
problem, caused by the environmental
changes, with the probability that the types
of plants and animals that live in that
environment will change.
Uses a model to describe how animals
G4.3.1.4.3 Demonstrates an
G4.3.1.4
receive different types of information
understanding of
through their senses, how they process this
the way organisms
information in their brains and how they
investigate, process, and
respond to information in different ways.
use information about
the environment.
Explains and represents variety of animal
G4.3.1.3.3 Demonstrates an
G4.3.1.3
life cycles, and identifies that most life
understanding of
cycles follow similar patterns.
the growth and
development of living
organisms.
Describes the composition and main
G4.3.1.1.2 Demonstrates an
G4.3.1.1
functions of the core organs of the
understanding of how
respiratory, circulatory and digestive
the structure cells
systems (e.g.: Our body contains two lungs;
and systems in living
the length of each is 25 - 30 cm with a
organisms is convenient
conical shape; the right lung is little larger
to the functions of life.
because it has three lobes, while there
are only two lobes in the left lung; and
the surface of the lungs is customized to
exchange gases by diffusion).
Identifies some of the major systems in
G4.1.1.1.1
the human body (e.g.: Musculoskeletal,
digestive, nervous system and circulatory
systems) describing their roles and mutual
relations between them.
Identifies the mutual relationships
G4.3.1.1.3
between the human body systems (e.g. the
respiratory system provides oxygen and
removes carbon dioxide from the blood
circulation).

From Molecules 3.1
to Organisms:
Structure and
Function
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 ال�صف الرابع..تابع
نواتج التعلم
Identifies and describes the specific
characteristics of different groups of
plants and animals (e.g.: invertebrates
have no backbone; insects have three
main parts in the body; flowering
plants produce flowers and fruits) and
uses these characteristics to classify the
different types of plants and animals
(e.g.: invertebrates (arthropods - insects);
vertebrates, mammals (primates); (plants
- flowering plants - weeds).
Compares the structure and function of
the plant and animal cells.
Identifies common diseases and systems
and/or organs of the body that are
affected by them (e.g. epilepsy affects
the brain and central nervous system);
appendicitis affects appendix; vermiform
is affects the gastrointestinal system;
asthma and emphysema affect the lungs
(respiratory system).
Discusses how to take some preventive
measures to preserve human body
systems (e.g. avoiding contaminated and
poorly ventilated places to preserve the
respiratory system; ensure the periodic
examination of blood, screening of blood
donations and intake of healthy food to
maintain the integrity of the circulatory
system; maintain an exercise regime
and good eating habits to preserve the
digestive system).
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املعيار
املحور
G4.3.1.1.2 Demonstrates an
G4.3.1.1 From
3.1
understanding of how
Molecules to
the structure cells
Organisms:
and systems in living
Structure and
organisms is convenient
Function
to the functions of life.

G4.3.1.1.1
G4.3.1.1.4 Demonstrates an
G4.3.1.1 Biological
understanding of how
Diversity:
the structure cells
Similarities
and systems in living
and
organisms is convenient
Differences
to the functions of life.

3.2

G4.3.1.1.5 Demonstrates an
G4.3.1.1 From
3.2
understanding of how
Molecules to
the structure cells
Organisms:
and systems in living
Structure and
organisms is convenient
Function
to the functions of life.

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

نواتج التعلم
Conducts simple experiments involving
observations and measurements to determine the
unknown substances based on their chemical and
physical properties.
Explains how the processes of change in the
state of the substance includes emission of heat
(e.g. when water freezes, it releases heat) or heat
absorption (e.g. when water evaporates, it absorbs
heat).
Concludes that physical changes of the substances
have reversible changes
(e.g. the melted ice cube can be refrozen; the
frozen water in the bottle can be melted to return
to its liquid state again; the water vapor condensed
on the cold glass can evaporate and return as water
vapor again; water that evaporated from the ocean
may return to fall on earth as rain)
Explains the change in the state of the substance
(e.g. evaporation, condensation, freezing, melting,
sublimation, deposition) and gives examples for
each (e.g. the evaporation
of water from wet clothes; steam rising from a
container of boiling water condenses on the cold
window surface; water freezes in the winter in
pools and lakes; snow melts on a hot summer day
and dry ice transcends (solid CO2), soot deposits
on the surfaces and ice deposit on the cold
surfaces).
Classifies substances into elements, compounds
and mixtures.

املعيار
املحور
املجال
G4.4.1.1.2 Demonstrates an
G4.4.1.1 Matter and its 3.1  الــــعــــلــــوم.4
understanding of how
Transformations
الفيزيائية
to use the molecular
Physical
structure of matter in
science
G4.4.1.1.5 the interpretation of
Matter and its 4.1
the material properties,
Transformations
diversity, states,
changing states and
conservation.
G4.4.1.1.4

G4.4.1.1.3

G4.4.1.1.3 Demonstrates an
G4.4.1.1 Matter and its 4.1
understanding of how
Transformations
to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of
the material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
Concludes that sound is waves that transfer energy G4.4.3.2.1 Studies energy
G4.4.3.2 Energy
4.1
from one place to another.
transformations and
Designs a simple working electrical circuit
G4.4.3.2.2 uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development.
Draws graphs of percentages of water and fresh
G4.2.3.4.1 Demonstrates an
G4.2.3.4 Earth and human 6.1
water in various reservoirs and provides proof of
understanding of how
activity
water distribution on earth.
the characteristics
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
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نواتج التعلم
Investigates the properties of connecting lamps
in- series and in- parallel, in terms of available
paths for the current, lamps' brightness and the
amount of electrical
energy generated from the power supply
Searches for methods of conserving electrical
energy, and how leakages impact on sustainable
development
Describes how strong an effect magnets have on
other magnets or any
other magnetic material, and the causes of energy
transfer between them
(e.g. to effect a change in the motion) even if the
objects are not contiguous.
Explores the factors upon which the speed of
the object depends to conclude that speed is
the output of dividing the distance traveled by
the time taken, classifying the object movement
according to changes of its speed.
Describes the acceleration of motion as the change
in the speed of the moving object during a specific
period of time.
Represents graphically the changes in the motion
(location and speed) of a moving object as a
function of time

املعيار
G4.4.3.2.3 Demonstrates an
understanding of
light properties and
how it interacts
with the available
G4.4.3.2.4 different objects in
the surrounding
environment.
G4.4.3.1.6 Demonstrates an
understanding of
light properties and
how it interacts
with the available
different objects in
G4.4.2.1.1 the surrounding
environment.

G4.6.2.2 Energy

G4.6.2.2 waves

املحور

املجال
6.2  الــــعــــلــــوم.4
الفيزيائية
Physical
science

6.2

G4.4.2.1.3

G4.4.2.1.2 Explores the meaning G4.6.2.1 Energy
6.2
and forms of energy in
the environment, and
how it transfers between
objects and systems and
the principle of energy
conservation
Designs and manufactures a tool to keep water
G4.4.3.1.3 Understands the
G4.6.2.3 Forces and
6.2
warm for a long time.
concept of motion
Motion
Predicts future weather conditions, relying on
G4.2.3.1.1 and rest, and describes
changes in motion.
tools used to measure weather conditions and data
obtained from the tables and graphs.
Shows the correlation between water on the
G4.2.3.4.2 Demonstrates an
G4.2.3.4 Earth and human 6.2
Earth's surface and water in the atmosphere
understanding of how
activity
the characteristics
and movements of
water contribute to the
formation of the Earth's
surface and their impact
on its systems.
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ال�صف اخلام�س
نواتج التعلم
Evaluates the impact of the technology on 1.1.1.2.5G
consumption of energy
(i.e.: Improving home insulation of heat
energy and power economy in consumption;
air motion designs are able to improve
power consumption in cars and buses; home
appliances designed to ease
our life consume huge amounts of energy;
some luxury cars and buses use power more
efficiently than others)
suggesting ways through which people can
increase power saving levels.
Analyzes the long-term impact of using
1.3.1.2.5G
energy and natural resources by man on the
society and environment,
suggesting ways to mitigate these impacts
(such as: turning off the water tap while after
a daily use i.e. after brushing teeth
or washing and rinsing dishes to save water,
reuse and recycle products, or use less
products to preserve natural resources and
energy)

املعيار
Demonstrates an
2.1.4.5G
understanding of the
human dependence
on the earth's
resources

Provides evidence on the effects of water,
1.2.2.2.G5
ice, wind or plant cover on the weathering or
the erosion rate.

Demonstrate
3.3.2.5G Earth Systems 2.2
understanding of
ways living organisms
alter Earth’s processes
and structures
Proves an
4.3.2.5G Earth Systems 3.2
understanding of
the complex and
dynamic interactions
within the earth
systems . solid mass,
the hydrosphere, the
atmosphere and the
biosphere . that occur
on a wide range of
spatial and temporal
scales

Compares between rocks and minerals
explaining how to use them.
Explains properties (e.g.: color, gloss,
scratching, transparency and hardness) used
to determine the value of metals.
Conducts a variety of experiments to
determine physical properties (e.g.: hardness,
color and magnetism).
Identifies through observation and testing
the most important minerals in the UAE.
Describes the properties of the three types
of rocks, and connects these properties to the
.origin of these rocks
Explains how the interaction between ground
systems leads to the formation of sedimentary,
.igneous and metamorphic rocks
Classifies rocks and minerals according to
their different properties (e.g.: color, texture,
.)gloss
Compares between rocks and minerals
.explaining how to use them

1.3.3.2.G5
2.3.3.2.G5
3.3.3.2.G5
4.3.3.2.G5
5.3.3.2.G5

املحور
املجال
Geology
1.2  علوم األرض والفضاء.2
and Human
Geology &
Activity
Astronomy

6.3.3.2.G5
7.3.3.2.G5
7.3.3.2.G5
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نواتج التعلم
Describes the relationship between the food
web components and the community
Uses the food chain to display the linear
sequence of food from the producers to the
decomposers in a specific environment.
Describes the roles of the living organisms
in the simple food chain (plants use the
energy in sunlight to produce their own
food, animals that eat plants or other
animals are consumers, the living organisms
that break down dead organisms and
recycle substances into the soil are named
decomposers).
Classifies living organisms, including
humans, according to how they obtain
their food (e.g.: producer, consumer or
decomposer).

G5.3.4.1.4
5.1.4.3.5G
6.1.4.3.5G

1.4.3

املحور
Ecological 4.3
Systems:
Interactions,
energy and
dynamism.

7.1.4.3.5G

Gives examples of carnivores, herbivores and 8.1.4.3.5G
omnivores.
Identifies the reasons for the depletion
G5.3.2.1.1
or extinction of some species of plants or
animals
(e.g.: hunting, diseases, invasive species,
change or the destruction of the habitat),
assesses the effects on the natural
community
and suggests actions that can be taken to
avoid such a depletion or extinction.
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املعيار
Demonstrates an
understanding of
how living organisms
interact with the
living and non.living
components of the
environment to get
material and energy.

Demonstrates an
2.3.3.5G
understanding of the
cause of the variation
of individuals of
the same species in
terms of appearance,
function and
behavior.

Human and 1.3
heredity

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

 ال�صف اخلام�س..تابع
نواتج التعلم
Supports, by evidence; data or models, the view
that the plants get the required materials to grow
mainly from air and water.
Discusses how to take some preventive measures
to preserve human body systems (e.g. avoiding
contaminated and poorly ventilated places to
preserve the respiratory system; ensure the
periodic examination of blood, screening of blood
donations and intake of healthy food to maintain
the integrity of the circulatory system; maintain
an exercise regime and good eating habits to
preserve the digestive system).
Identifies common diseases and systems and/or
organs of the body that are affected by them (e.g.
epilepsy affects the brain and central nervous
system); appendicitis affects appendix; vermiform
is affects the gastrointestinal system; asthma and
emphysema affect the lungs (respiratory system).
Describes how food provides animals with the
substances needed for growth and to replenish
the body and how the process of digesting food
is implemented to produce the energy needed to
provide body with warmth and movement.
Explains how plants get the necessary
requirements for their growth mainly from air
and water and describes how the plants get energy
from the sun rays and use or dispose of the
formed substances to maintain the internal
conditions.
Explains that plants have a variety of life cycles,
but the basic stages are the same.

G5.3.1.2.2
4.1.1.3.5G

املعيار
Demonstrates an
understanding of
how the structure
of living organisms'
cells and systems is
convenient to the
functions of life.

1.1.3

املحور

املجال
From
1.3
 علوم الحياة.3
Molecules to
Life Sciences
Organisms:
Structure and
Function

5.1.1.3.5G

G5.3.1.2.1

G5.3.1.2.1

Explains how plants get the required substances
for their growth mainly from air, water soil, and
sunlight (the sun’s rays) and use these substances
to maintain their internal conditions by producing
their own food.
Uses evidence to support the view that living 1.1.4.3.G5
.organisms in a society connected by a food chain
Describes the relationship between the food web 2.1.4.3.G5
components and the community

Demonstrates an
understanding of
the growth and
development of
living organisms.
How organisms
grow

2.1.3

Demonstrates an
understanding
of how living
organisms interact
with the living
and non.living
components of the
environment to
get material and
energy.

1.4.3

3.1.3

Ecological
4.3
Systems:
Interactions,
energy and
dynamism.
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نواتج التعلم
Classifies substances into elements,
compounds and mixtures.
Explores the properties of metals, nonmetals
and semimetals through conducting
practical experiments.
Recognizes that the periodic table shows
a distribution of pure materials called
elements.
Can list and write the symbols and names of
the first ten elements.
Recognizes the structure of an atom
(nucleus, electrons, protons and neutrons).
Compares renewable and nonrenewable
resources, explaining the reason behind
protecting these resources for their
sustainability (water, coal, natural gas, wind,
sun, oil, etc.).
Compares renewable and nonrenewable
resources, explaining the reason behind
protecting these resources for their
sustainability (water, coal, natural gas, wind,
sun, oil, etc.).
Investigates the renewable and nonrenewable
energy resources used in UAE.
Explores methods to preserve the
natural resources such as recycling,
energy conservation and avoiding overconsumption.
Recognizes that some elements, compounds
and mixtures can be used as a source of
energy.
Measures quantities and prepares graphs to
provide proof that, regardless of the type of
change
happening when heating, cooling or mixing
the substances, the total mass remains
reserved without any change.

1.1.1.4.G5
2.1.1.4.G5
3.1.1.4.G5

4.1.1.4.G5
5.1.1.4.G5

6.1.1.4.G5

7.1.1.4.G5
8.1.1.4.G5

9.1.1.4.G5

Recognizes the positive and negative
G5.4.1.2.1
implications of the physical and chemical
changes (corrosion,
expansion, air pollution, water pollution,
etc.).
Perform simple experiments by combining
observations and measurements to identify
unknown substances based on their chemical
and physical properties.
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املعيار
املحور
Demonstrate
1.1.4.5G Matter and its 1.4
understanding of
transformation
how the particulate
nature of matter can
be used to explain
the properties of
substances, diversity
of materials, states of
matter, phase changes,
and conservation of
matter

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

 ال�صف اخلام�س..تابع
نواتج التعلم

املعيار

1.2.2.4.G5 Demonstrates
an 2.2.4
Plans and carries out investigations to 2.2.2.4.G5 understanding of the
potential interactions
provide evidence of the effects of balanced
behind all the forces
.and unbalanced forces
between objects
Investigates Newton's Laws (the first, second 3.2.2.4.G5
and third law) in motion and some of its
applications in everyday life (e.g.: fastening
.)seat belt and firing rockets
Investigates forces whose impact is evident in 4.2.2.4.5G
.)daily life activities (e.g.: gravity and friction
Investigates Newton's Laws (the first, second
and third law) in motion and some of its
applications
Investigates Newton's Laws (the first, second
and third law) in motion and some of its
applications
in everyday life (e.g.: fastening seat belt and
)firing rockets
Investigates forces whose impact is evident 1.
in daily life activities (e.g.: gravity and
.)friction
Investigates Newton's Laws (the first, second
and third law) in motion and some of its
applications
in everyday life (e.g.: fastening seat belt and
)firing rockets
Conduct scientific investigations to determine
the relationship between push and pull
forces that keep the object in place or make it
.move or change

املحور
Motion and 2.4
Forces

املجال
 العلوم الفيزيائية4
Physical science

4.2.2.4.5G
2.2.2.4.5G

1.2.2.4.5G
4.2.2.4.5G

1.1.3.4.G5 Investigate why some 1.3.4
physical systems are
more stable than others

Energy 3.4

Concludes that sound is waves that transfer 1.2.3.4.G5 D e m o n s t r a t e 2.3.4
energy from one place to another based on
understanding of the
the principle the changes in energy that
different types of energy,
occur when objects collide
the conservation of
energy, and how energy
is transferred between
objects or systems
Concludes that light by waves that transfer 2.2.3.4.5G Studies
energy 2.3.4
.energy and it moves in straight lines
transformations
and
Explains the light trajectory in contact with
uses in everyday life
different objects (lenses, opaque, transparent
activities in
)and translucent objects
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ال�صف ال�ساد�س
نواتج التعلم
Collects data and information from
various sources to design an experiment

Conduct a scientific experiment using
appropriate tools to take accurate
measurements.
Uses different types of concept map
representations such as graphs and
organizers to represent the results of
investigations.
Describes the effect of sciences on society
and the role of scientists throughout
history.
Explains the effect of technological
development on human population over
time
Concludes that when new technology is
available, people's lifestyles and reactions
can be changed.
Recognizes the process of engineering
design and procedures used by engineers
to meet a social need, tests and improves a
simple machine.
Demonstrates an understanding of the
potential interactions behind all the forces
between objects.
Design a simple machine that answers
basic requirements (e.g.: pulling an object
out of an inclined surface: lifting a heavy
object from land).
Demonstrates an understanding of the
potential interactions behind all the forces
between objects.
Identifies simple machines in
environment (levers, reels, wheel and axle,
wedge and screw).
Classifies levers into its three types
depending on the position of the focal
point.
Designs and constructs models of
different machines and compares between
them depending on its mechanical
advantage.
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املعيار
G6.1.1.1.1 Recognizes science
G6.1.1.1 R
operations and
employs them in
the construction of
his knowledge and
understanding in
all areas of scientific
content.
G6.1.1.2.1 Proves an understanding G6.1.1.2
G6.1.1.2.2 of the role of models,
laws and scientific
theories to explain
natural phenomena
G6.1.2.1.1 Demonstrates an
understanding of the
relationship between
G6.1.2.1.2 science, technology and
society

املحور
Scientific
Investigation
and its
Applications

املجال
1.1  طــبــيــعــة الــعــلــم.1
والتكنولوجيا
Nature Science &
Technology

Motion and
Forces

6.1

G6.1.2.1

G6.1.2.1.3
G6.1.2.2.1 Designs technological
and engineering
solutions within the
framework of scientific
G6.1.2.2.2 and mathematical
G6.1.2.2.3 knowledge.

G6.1.2.2

G6.6.1.1.3
G6.1.1.1
G6.4.1.2
G6.4.1.3

G6.6.1.1

Demonstrates an
understanding of the
potential interactions
behind all the forces
between objects.

نواتج التعلم
املعيار
Discusses man’s reliance on land, hydrosphere,
G6.2.1.1.1 Demonstrates an
atmosphere and Earth's biosphere to obtain
understanding of the
various resources
human dependence on
Explains that minerals, fresh water, and biosphere G6.2.1.1.2 the earth's resources.
resources are limited and many of which are not
renewable or replaceable in human's lifetime
Explains the importance of freshwater
G6.2.1.3.4 Demonstrates an
conservation; and clarifies how purification,
understanding of
desalination and processes ensure the availability
how human activities
of fresh water for human activities.
influence agriculture,
industry and daily life
Evaluate to what extend the people affect
G6.2.1.3.6 on the planet.
the ecosystem (such as: Water use, land use,
urban development, population impact on the
environment) and suggest practical solutions.
Predicts the patterns of the sun, moon and stars’
motion in the sky.
Uses a model for the Earth-Sun-Moon system,
describing the rotation patterns of the stages of
the moon, eclipse of the sun/ moon and seasons

G6.2.1.1

املحور
املجال
Geology and 2.1  عـــلـــوم األرض.2
Human Activity
والفضاء
Geology &
Astronomy

G6.2.1.3

G6.2.2.1.3 Shows an understanding G6.2.2.1
of the expected patterns
G6.2.2.1.8 caused by the movement
of the Earth in the solar
system.

Earth's Location 2.2
in the Universe

Concludes that a tide is the result of the moon's G6.2.2.1.7
gravity effect on earth, and differentiates between
the eclipses and their relation to the Earth’
position versus the moon and the sun.
Concludes that the solar system objects rotate
G6.2.2.1.1
in a fixed orbit around the sun because of the
gravitational force exerted by the sun on the
objects
Distinguishes between the effects of the daily
G6.2.2.1.5
rotation of the Earth around its axis and its yearly
rotation around the sun, and describes how the
Earth's rotation is linked to the appearance of
constellations in the sky.
Recognizes that the Earth's rotation axis is
G6.2.2.1.6
inclined compared to the ecliptic orbit of the solar
system, and describes the four seasons as being
the result of the Earth's inclination and annual
rotation around the sun.
Uses the mathematical arithmetic calculations to G6.2.2.1.9
predict the stars’ motion in the solar system
Identifies the components of the solar system
including the sun, Earth, other planets, moons,
comets, asteroids, and meteors describing their
physical features.

G6.2.2.1.10
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 ال�صف ال�ساد�س..تابع
نواتج التعلم
Design a model that describes the role of
gravity in keeping motion in galaxies and in
the solar system
Uses the observation of stars’ models and
analyzes star graphs to define the location,
appearance and the movement of known
stars, or any other solar system stars seen in
the sky at night.
Describes the atmosphere as a gaseous layer
surrounding Earth.
Shows that the hydrosphere consists of ice,
water vapor and liquid water present in the
atmosphere, oceans, lakes, streams, soil and
groundwater.
Describes the biosphere (the living
organisms) as any part of the lithosphere,
hydrosphere or atmosphere.
Describes the interaction between terrestrial
systems - lithosphere, hydrosphere,
atmosphere and biosphere -on a wide range
of temporal and spatial scales and constant
interaction with the changing impacts,
including human activities.
Uses data to support the view stating that a
single change in the Earth's surface can cause
reactions that may result in a change in other
terrestrial systems.
Compares renewable and nonrenewable
resources, explaining the reason behind
protecting these resources for their
sustainability (water, coal, natural gas, wind,
sun, oil, etc.) and idenitfy the changes they
cause to the land surface.
Compares renewable and nonrenewable
resources, explaining the reason behind
protecting these resources for their
sustainability (water, coal, natural gas, wind,
sun, oil, etc.).
Investigates the renewable and
nonrenewable energy resources used in UAE.
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املعيار
G6.2.2.1.2 Shows an understanding G6.2.2.1
of the expected patterns
caused by the movement
G6.2.2.1.4 of the Earth in the solar
system.

املحور
املجال
Earth's Location 2.2  علوم األرض والفضاء.2
in the Universe
Geology &
Astronomy

G6.2.3.3.5 Proves an
understanding of the
G6.2.3.3.6 complex and dynamic
interactions within the
earth systems . Solid
mass, the hydrosphere,
G6.2.3.3.7 the atmosphere and the
biosphere.
That occur on a wide
range of spatial and
G6.2.3.3.4
temporal scales.

G6.2.3.3

Earth Systems

G6.4.1.1

Matter and its 4.1
Transformations

2.3

G6.2.3.3.8

G6.4.1.1.6

G6.4.1.1.6 Demonstrates an
understanding of how
to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of
G6.4.1.1.7 the material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.

نواتج التعلم
Describes the organization of cells into tissues,
organs and systems (e.g.: sets of cells with similar
functions merge to become tissues; sets of tissues
with similar functions merge to become organs and
sets of some organs with different functions become
systems).
Builds an evidence-based argument about the fact
that the body is a system composed of interacting
sub-systems made up of sets of cells (i.e. cells
constitute tissues and tissues constitute organs
specialized with specific functions in the body).
Concludes that the single-cell organisms, as the
multiple-cell organisms, need food, water, a way to
get rid of waste and an environment in which they
can live.
Defines single-cell organisms (e.g.: amoebae) and
multiple-cell organisms (e.g.: invertebrates [worms]
and vertebrates [frogs]) and compares the methods
by which they satisfy their basic needs (e.g.:
nutrition, movement and gas exchange).
Assesses the possibility that our understanding of
the cell and their processes may have, at the same
time, useful and harmful effects on human health
and environment, taking different points of view
into consideration (e.g.: points of view of farmers,
pesticide manufacturers and the people who are
suffering from life-threatening diseases).
Shows that the cell is the smallest living unit.

املعيار
G6.3.1.1.14 Demonstrates an
understanding of
how the structure
and systems cells of
living organisms is
convenient to the
G6.3.1.1.15 functions of life

Clarifies that living organisms are made up of cells.

G6.3.1.1.2

Conducts an experiment, and uses evidence to prove
that living organisms are made up of cells; either a
single cell or multiple cells.
Determines the structures and organelles and
their main functions, including the nucleus,
cell membrane, cell wall, chloroplasts, vesicle,
mitochondria, and cytoplasm (e.g.: the nucleus
carries the necessary information for the operation of
any cell in the body).
Compares the structure and function of the plant and
animal cells.
Identifies the components of plant and animal cells
using the microscope correctly and safely and draws
valid and correct observations (e.g.: using a slice of
onion or a prepared slice of single-cell protozoa).
Designs a model to describe the function of the cell
as a whole and shows how its parts (e.g.: nucleus,
chloroplasts, mitochondria and the cell membrane
and wall) contribute to its function.

G6.3.1.1.3

G6.3.1.1

املحور

From
Molecules to
Organisms:
Structure and
Function

املجال
3.1
 علوم الحياة.3
Life Sciences

G6.3.1.1.10

G6.3.1.1.11

G6.3.1.1.13

G6.3.1.1.1

G6.3.1.1.4

G6.3.1.1.5
G6.3.1.1.6

G6.3.1.1.7
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 ال�صف ال�ساد�س..تابع
نواتج التعلم
Explains circulations and osmosis and their
role within the cell.
Conducts experiments to answer questions
relating to the operations of osmosis and
diffusion.

املعيار
G6.3.1.1.8 Demonstrates an
understanding of how
G6.3.1.1.9 the structure and
systems cells of living
organisms is convenient
to the functions of life
Explains the role of some selected technologies G6.3.1.1.12
(e.g.: the development of the electronic
microscope, the ability to inject dyes into the
cells and laboratory fertilization) in enhancing
our understanding of cells and their operations.
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G6.3.1.1

املحور
From Molecules 3.1
to Organisms:
Structure and
Function

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

نواتج التعلم
Classifies substances according to their
chemical properties (metals / nonmetals, acids
/ bases).
Distinguishes between homogeneous mixtures
(solutions) and heterogeneous mixtures.
Recognizes what is dissolution: a process where
particles or solute are distributed or spread in a
solvent. Explains why water is an international
solvent.
Describes the concentration of the solution in
terms of quality (e.g.: diluted and concentrated)
and in terms of quantity (e.g.: 5 g of salt in
1000 ml of water).
Distinguishes between saturated and
unsaturated solutions.
Conducts experiments to determine the effects
of heating and cooling on the size of substances
such as solid, liquid and gaseous or designs
models that reflects the changes.
Describes fusion, freezing, boiling, evaporation,
condensation and sublimation as processes
leading to changes of the state by heating,
cooling and pressure changes.
Concludes that the temperature of the
substance remains constant during freezing,
melting and boiling.
Describes the pure substances as consisting
of one type of particle (atom or molecule)
explaining how to recognize each substance
through its physical and chemical properties.
Compares between the three states of matter in
terms of forces between the particles,
the distances between them and freedom of
movement.
Identifies that solids consist of molecules
that are close to each other and that could be
structured in recurrent subunits (e.g.: crystals).
Designs models; to show the difference between
solid, liquid and gas substances in terms of the
distances between
the particles and attraction forces between
them.
Concludes that density is a unique physical
property and describes its relationship with
mass and volume.

املعيار
G6.4.1.1
G6.4.1.1.14 Demonstrates an
understanding of how
to use the molecular
G6.4.1.1.19 structure of matter in
the interpretation of
G6.4.1.1.21 the material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.

املحور
Matter and its 4.1
Transformations

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

G6.4.1.1.22

G6.4.1.1.23
G6.4.1.1.13

G6.4.1.1.14

G6.4.1.1.15
G6.4.1.1.5

6.4.1.1.6

G6.4.1.1.7
G6.4.1.1.8

G6.4.1.1.9
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 ال�صف ال�ساد�س..تابع
نواتج التعلم
Distinguishes between pure substances
(e.g.: distilled water, salt, copper bar (and
mixtures) (e.g.: vegetable salad, chocolate
chip muffins)
Distinguishes between homogeneous
mixtures (solutions) and heterogeneous
mixtures.

املعيار
G6.4.1.1.18 Demonstrates an
understanding of how
to use the molecular
structure of matter in
G6.4.1.1.19 the interpretation of
the material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
Demonstrates an understanding of the
G6.2.2.1 Demonstrate
potential interactions behind all the forces
understanding of the
between objects.
relationship between
forces and momentum
Provides evidence, based on results of simple G6.4.2.2.2 Demonstrates an
experiments, that kinetic energy of an object
understanding of how
relies on its speed and mass, and that the
to use the molecular
potential energy of an object depends on
structure of matter in
mass and its mass and height above the
the interpretation of
ground; keeping in mind that the total
the material properties,
energy of a closed system is reserved (fixed).
diversity, states,
changing states and
conservation.
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G6.4.1.1

املحور
Matter and its 4.1
Transformations

G6.2.2

Motion and
Forces

6.1

G6.2.2

Energy

6.2

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

ال�صف ال�سابع
نواتج التعلم
Analyzes data collected from scientific
experiments.

G7.1.1.1.4

Designs and conducts qualitative
G7.1.1.1.5
experiments based on observation to
perform a research study with variables.

Uses tables, graphs and scientific
representations to view and analyze
scientific data.
Clarifies physical concepts and biological
systems using models graph and concept
maps.
Interpret natural phenomena using
proper mathematical and scientific data
to reach a logical explanation of the
natural phenomena
Describes the effect of sciences on
the society and the role of scientists
throughout history.
Recognizes that the demands for new
technological products is due to the
people's needs that changed over time.
Concludes that when the new
technology is available, people's lifestyles
and reactions can be changed.
Recognizes the process of engineering
design and its procedures used by
engineers to meet a social need
Develops and uses a model (such
as: diagrams, computer simulation/
or text descriptions) to interpret a
certain phenomenon (such as: echo
phenomenon).
Develops and uses a model (such
as: diagrams, computer simulation/
or text descriptions) to interpret a
certain phenomenon (such as: echo
phenomenon).

G7.1.1.2.1
G7.1.1.2.2

املعيار
Recognizes science
G7.1.1.1
operations and
employs them in
the construction of
his knowledge and
understanding in
all areas of scientific
content.
Proves an understanding G7.1.1.2.1
of the role of models,
laws and scientific
theories to explain
natural phenomena.

املحور
Scientific
Investigation
and its
Applications

املجال
1.1  طــبــيــعــة الــعــلــم.1
والتكنولوجيا
Nature Science &
Technology

Science,
Engineering
and
Technology
Interaction

1.2

Science,
Engineering
and
Technology
Interaction

4.2

G7.1.1.2.3

G7.1.2.1.1 Demonstrates an
G7.1.2.1
understanding of the
relationship between
G7.1.2.1.2 science, technology and
society.
G7.1.2.1.3
G7.1.2.2.1 Designs technological G7.1.2.2
and engineering
solutions within the
G7.1.2.2.2 framework of scientific
and mathematical
knowledge.

G7.1.2.2.2 Designs technological G7.1.2.2
and engineering
solutions within the
framework of scientific
and mathematical
knowledge.
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نواتج التعلم
Identifies the categories of astronomical objects
orbiting around the sun (for example: Planets,
dwarf planets, small objects in the solar system).
Describes the observations and theoretical
evidence related to the solar system formation
(for example: Evidence supporting the theory
which states that the solar system was formed
by the contraction and circulation of the disc of
dust and gas).
Describes the theoretical foundations of the
Big Bang Theory and its evidence (for example:
The theory which states that cosmic microwave
background radiation is the echo of the big
bang, so it's a physical proof of the mass of the
cosmos and the relationship between mass and
gravity) and its effects in the cosmos evolution.
Builds on explanation of the Big Bang Theory
the distant galaxy motion and the formation
of matter in the cosmos. Uses the astronomical evidence related to light spectra as a basic
starting point
Describes the tectonic plates as parts of the
Earth's crust and the mantle that shows fluctuation on time scales for thousands of years or
more

املعيار
G7.2.2.2.7 Shows an understanding G7.2.2.2
of the universe and what
happens in the stars.
G7.2.2.2.8

G7.2.2.2.9

G7.2.2.2.10

G7.2.3.5.1 Demonstrates his
understanding of the
tectonic plates and
system interactions
through the movement
of the plates.
G7.2.3.5.2

Explains how tectonic plates provide a basic
understanding of the Earth geological history
Concludes that the motion of plates is respon- G7.2.3.5.3
sible for most characteristics of continents and
oceans, and also the distribution of most rocks
and minerals in the Earth's crust
Compares the maps of the present and very old G7.2.3.5.4
land and water patterns to describe how the
Earth's plates moved for a great distance, collided and dispersed away across the geological
history
Concludes that the tectonic plates’ motion
pulled down and driven by the release of energy
(such as the radioactive decay of unstable
isotopes inside the Earth's crust and mantle),
through cooling and the effect of the gravity of
the dense components that form the plates.
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G7.2.3.5

املحور

Earth's
Location in
the Universe

املجال
2.2  علوم األرض والفضاء.2
Geology &
Astronomy

 ال�صف ال�سابع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
Provide evidence to support the argument
G7.2.3.5.5 Demonstrates his
G7.2.3.5
suggesting that tectonic plates can explain
understanding of the
convection in the mantle
tectonic plates and
Identifies the prominent areas of tectonic activity G7.2.3.5.6 system interactions
through the movement
in the world through plotting the locations of
of the plates.
main earthquakes and active volcanoes that have
been recorded on the map and distinguishes
between regions through the type of tectonic
activity (e.g.: Japan - convergent boundaries;
Iceland - divergent boundaries; convergent
boundaries- transform fault boundaries
Clarifies that the spread of organisms across geo- G7.2.3.2.2 Demonstrates an
G7.2.3.2
logical times changed the rates of weathering, land
understanding of the
surface erosion, and the formation of soil and
methods by which living
Earth's atmosphere and has impacted the water
organisms influence
distribution in the hydrosphere
earth's formation and
operations.
Concludes that the interchangeable effects
G7.2.3.1.1 Demonstrates an
G7.2.3.1
including the sun rays, atmosphere, ice, terrain,
understanding of the
living organisms and biodiversity -in relation to
regulators of weather
longitudes, latitudes, local and regional geograand climate.
phy- affect the weather and climate through their
impact on the flow patterns in the hydrosphere
and atmosphere
Distinguishes between the weather (daily changes G7.2.3.1.2
in the temperature, moisture, rainfall, snowfall,
clouds and wind) and climate (typical weather
patterns over a long term in a given geographical
area)
Interprets data or maps related to weather patterns G7.2.3.1.3
linking differences in the weather to the global
and local factors
Collects data to provide evidence on how changes G7.2.3.1.6
in weather conditions occur due to the complicated motions and reactions of the air mass
Concludes that a tide is the result of the moon's G7.2.3.1.6
gravity effect on earth, and differentiates between
the eclipses and their relation to the Earth’ position versus the moon and the sun.
Classifies the waves seen in our daily life into
G7.2.3.1.1
mechanical, electromagnetic or longitudinal and
cross-sectional waves.
Explains the impact of hydrosphere on the
G7.2.3.1.5
weather and climate: by absorbing and emitting
energy from the sun over time as well as redistributing this energy throughout the globe via the
ocean currents

املحور

Earth's
Location in
the Universe

املجال
2.2  عـــلـــوم األرض.2
والفضاء
Geology &
Astronomy

Earth Systems 2.3
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نواتج التعلم
املعيار
Explains how water changes and motion in the
Demonstrates an
atmosphere are the main determinants of the local
understanding of the
weather patterns
regulators of weather
Concludes that a tide is the result of the moon's G7.2.3.1.6 and climate.
gravity effect on earth, and differentiates between
the eclipses and their relation to the Earth’
position versus the moon and the sun.
Classifies the waves seen in our daily life into
G7.2.3.1.1
mechanical, electromagnetic or longitudinal and
cross-sectional waves.
Explains how water changes and motion in the
G7.2.3.4.1 Demonstrates an
atmosphere are the main determinants of the local
understanding of how
weather patterns and severe weather such as hurthe characteristics and
rucanes and thunderstorms.
movements of water
from the Earth's surface
and their impact on its
systems.
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G7.2.3.1

G7.2.3.4

املحور
املجال
Earth Systems 2.3  عـــلـــوم األرض.2
والفضاء
Geology &
Astronomy

 ال�صف ال�سابع..تابع
نواتج التعلم
Explains the processes related to sexual
reproduction in plants (the process of pollination
for example is the transfer of pollen from masculine
to feminine organs in the flower; the process of
fertilization).
Explains that plants produce the required material
for growth through photosynthesis.
Builds arguments by using evidence from
experiments and using scientific logic to support
interpretations of how the animals behaviors (e.g.:
protecting young from the cold by building a nest,
protecting young from predators, animal sounds
and colored feathers of birds to attract a partner for
the purposes of reproduction) and the distinctive
compositions of plants (e.g.: colorful flowers attract
butterflies which carry pollen, nectar and scents of
flowers attract insects carrying pollen and hard peels
of nut that squirrels bury) influence the possibility
of successful reproduction of animals and plants.
Describes the methods in which plants depend on
animals or on specialized reproduction features.
Describes that various animal behaviors increase
their chances for reproduction.
Describes the interrelationships between species
(e.g.: wolves go in groups to defend their lands,
raise their pups and hunt large prey) and within
species (e.g.: the brightly colored anemone protect
their eggs by putting them in the toxic probes of sea
anemones. In contrast, its bright colors attract the
prey towards the anemones to eat; birds and bees
get their living from the plants and carry pollen to
them) and between species and their environment
(e.g.: algae and water lilies compete for the sun
rays) and explains how this mutual and overlapping
relations maintain biodiversity.
Compares between the structure and function of
different types of eukaryotic,
prokaryotic and viruses (e.g.: compares the genetic
material, metabolism (photosynthesis),
organelles and other parts of the cell and its
function).

املعيار
G7.3.1.3.5 Demonstrates an
understanding of
the growth and
development of living
organisms.
G7.3.1.3.4

G7.3.1.3

املحور

From
Molecules to
Organisms:
Structure and
Function

املجال
3.1
 علوم الحياة.3
Life Sciences

G7.3.1.3.3

G7.3.1.3.2
G7.3.1.3.1
G7.3.2.1.10 Demonstrates an
G7.3.2.1
understanding of the
meaning of
biodiversity and how
human beings affect and
are affected by it.

G7.3.2.1.6
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نواتج التعلم
Identifies and describes the specific
characteristics of different groups of plants and
animals
Explains the basic principles of taxonomy and the
evolution of species by defining the principles of
taxonomy and taxonomic relationships such as
race, species and classes. (e.g.: invertebrates have
no backbone; insects have three main parts in
the body; flowering plants produce flowers and
fruits) and uses these characteristics to classify
the different types of plants and animals (e.g.:
invertebrates (arthropods - insects); vertebrates,
mammals (primates); (plants - flowering plants
- weeds).
Classifies and draws diagrams for the living
organisms: an example of each kingdom
according to its common and distinctive
anatomical and physiological characteristics
(e.g.: vertebrates and invertebrates, vascular and
nonvascular plants).
Describes the common and specific anatomical
and physiological (functional) characteristics
(e.g.: types of reproduction, habitat, the general
physical structure) of organisms representing
each one of the kingdoms.
Explains the basic principles of taxonomy and the
evolution of species by defining the principles of
taxonomy and taxonomic relationships such as
race, species and classes.
Explains that producers (such as: plants, algae
and some micro-organisms) use
energy they get from the sun to make sugar
(food) from carbon dioxide and water by
photosynthesis that in return releases oxygen.
Identifies and describes the specific
characteristics of different groups of plants such
as, flowering plants produce flowers and fruits)
and uses these characteristics to classify the
different
types of plants (e.g.: plants - flowering plants weeds).
Explores the organisms, living in a given
habitat and sorts them in accordance of their
classification traits.
Compares the characteristics of living organisms
in the plant and animal kingdoms (e.g.: compares
the properties of coniferous and deciduous trees
and ferns and flowering plants).
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املعيار
G7.3.2.1.1 Demonstrates an
G7.3.2.1
understanding of the
meaning of
G7.3.2.1.5 biodiversity and how
human beings affect and
are affected by it.

G7.3.2.1.9

G7.3.2.1.7

G7.3.2.1.5

G7.3.1.3.1 Demonstrates an
G7.3.1.3
understanding of the
growth and
development of living
organisms.
G7.3.2.1.1 Demonstrates an
G7.3.2.1
understanding of the
meaning of
biodiversity and how
human beings affect and
are affected by it.
G7.3.2.1.2
G7.3.2.1.3

املحور
Biological
Diversity:
Similarities
and
Differences

3.2

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

 ال�صف ال�سابع..تابع
نواتج التعلم
Idenitfy the pH scale used to classify the
solutions into acidic, alkaline or neutral (e.g.:
a solution with pH=1 is a high pH solution
while a solution of pH=7 is a neutral solution).
Plans and conducts a scientific investigation to
explore the relationship between the physical
properties of substances (e.g.: melting and
boiling point, vapor pressure and surface
tension) and the type of electric powers
(intermolecular force/interaction)
using data collected as a sign of strength of
the electric power (intermolecular force/
interaction) between the particles that make
up the substances (e.g.: ions, atoms, molecules
and retina substances).
Connects the uses of substances with their
physical properties (e.g.: melting and boiling
point, the ability to melt several materials and
thermal conductivity) and chemical properties
(e.g.: corrosion and flammability).
Classifies substances according to their proven
or measurable physical properties such as
density, melting point or boiling point, speed
of solubility, magnetic properties and thermal
or electrical conductivity
Distinguishes between elements and
compounds (e.g.: Compounds are pure
substances separated in simple elements using
chemical methods).
Describes specific physical and chemical
properties of common elements and
compounds (e.g.: aluminum is a good
conductor of heat; copper interacts with
humid air by forming a green outer layer of
copper carbonate; sodium carbonate is an
odorless white powder dissolved in water;
water has unique physical properties.)
Explains how different atomic models have
been developed because of investigative
evidence (e.g.: how Thomson model of the
atom changed because of Rutherford's gold foil
experiment).
Recognizes the concept of isotopes and
concludes the relationship between the ratio of
the presence of a isotope of a specific element
and its relative atomic mass.

املعيار
G7.4.1.1.7 Demonstrates an
G7.4.1.1
understanding of how
to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.

املحور
Matter and its 4.1
Transformations

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

G7.4.1.2.12

G7.4.1.1.13

G7.4.1.1.9

G7.4.1.1.10

G7.4.1.1.1

G7.4.1.1.4
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نواتج التعلم
Infer that the elements of the periodic table are
arranged horizontally (cycle)
according to the number of protons in the
nucleus of an atom (atomic number)
and the elements of similar chemical properties
are located in the same columns (sets).
Discovers the relationship between the atomic
number and mass number of the element.
Compares the physical properties of the
elements of groups (alkali metals, alkaline
earth metals, halogens and noble gases) in the
periodic table and their uses in our life.
Connects the uses of substances with their
physical properties (e.g.: melting and boiling
point, the ability to melt several materials and
thermal conductivity) and chemical properties
(e.g.: corrosion and flammability).

Classifies substances according to their proven
or measurable physical properties such as
density, melting point or boiling point, speed of
solubility, magnetic properties and thermal or
electrical conductivity

Explores the physical properties (hardness,
conductivity, color, melting point, solubility,
density)
and chemicals properties of substances
(combustibility, interaction with water) through
investigations/experiments

Explains the relationship between the atomic
structure of an element and its
location in the periodic table using simple
models.
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املعيار
G7.4.1.1.5 Demonstrates an
G7.4.1.1
understanding of how
to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
G7.4.1.1.3 diversity, states,
changing states and
G7.4.1.1.7 conservation.

G7.4.1.2.12 Demonstrates an
understanding of how to
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
G7.4.1.1.13 Demonstrates an
understanding of how to
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
G7.4.1.1.11 Demonstrates an
understanding of how to
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
G7.4.1.1.8 Demonstrates an
understanding of how to
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.

G7.4.1.2.12

G7.4.1.1.13

G7.4.1.1.11

G7.4.1.1.8

املحور
Matter and its 4.1
Transformations

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

 ال�صف ال�سابع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
Classifies substances according to their
G7.6.3.1.14 Demonstrates an
G7.6.3.1
chemical properties (metals / nonmetals,
understanding of how to
acids / bases).
use the molecular
Describes how the periodicity of properties G7.6.3.1.13 structure of matter in
the interpretation of
in the periodic table reflects the patterns of
the material properties,
the outer level of the electrons (equivalence
diversity, states,
electrons).
changing states and
conservation.
Analyzes data obtained from simple
G74.2.1.1 Understands the
G74.2.1.
experiments and develops a method
concept of motion
(charts, presentation, verbal expressions)
and rest, and describes
to compare between regular and irregular
changes in motion.
movement of objects in a straight line and
in one direction in terms of speed and
acceleration
Demonstrates that the mutual gravity force G7.4.2.2.4 Demonstrates an
G7.4.2.2
among disconnecting objects depend on its
understanding of the
mass and distance between them.
potential interactions
Classifies forces of nature to contact and
G7.4.2.2.3 behind all the
forces between objects.
domain forces and investigates the effects.
Uses Newton's laws of motion to
G7.4.2.2.1
understand and investigate interactions of
objects with each other.
Provides evidence based on observation and G7.4.2.2.2
proves that the locations and movement
of objects relative to each other must be
described through an appropriate frame of
reference.
Classifies the waves seen in our daily
G7.6.3.2.4 Demonstrates an
life into mechanical, electromagnetic or
understanding of the
longitudinal and cross-sectional waves.
distinctive
characteristics and
Develops and uses a model (such
G7.6.3.2.3 behavior of waves.
as: diagrams, computer simulation/
presentations or text descriptions) to show
that part of the (optical and mechanical)
waves, when falling on a surface, a part
is reflected, a part is spread and the rest
penetrates.

G7.6.3.2

املحور
Matter and its 4.1
Transformations

Motion and
Forces

4.2

Waves

6.3

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

84

نواتج التعلم
Explains that the ability of light to transfer
through a vacuum from sun to Earth
provides evidence that light cannot be
mechanical waves such as sound or water
waves.

املعيار
G7.6.3.3.4 Demonstrates an
understanding of light
properties and
how it interacts with
the available different
G7.6.3.3.5 objects in the
surrounding
environment.

Describes the optical phenomena in the
environment (e.g.: Reflection, refraction and
dispersion and concludes that when a beam
of light falls on an object, it is either reflected,
refracted, absorbed or penetrates the body,
depending on the properties of the object and
the frequency of light.
Analyzes data collected from simple
G7.6.3.3.6
experiments to come up with the two laws of
reflection.
Develops a model (diagrams) to show the
G7.6.3.3.7
similarities and differences between the two
types of reflection (regular and irregular),
investigating some of their applications (e.g.:
Traffic guiding signage, blackboard and
mirrors).
Explains practically the properties of images G7.6.3.3.8
that are formed from light reflection on
mirrors depending on their types.
Explains practically the properties of images
that are formed from light reflection on
mirrors depending on their types.
Employs the reference ray to draw ray
diagrams, determines the positions of the
image resulting from the reflection of light on
polished surfaces (flat and convex mirrors)
and concludes the equation linking between
the dimension of image, the dimension of
the object and the focal dimension of the
spherical mirrors.
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G7.6.3.3

Waves

املحور

6.3

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

 ال�صف ال�سابع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
Concludes that the refraction of light is
Demonstrates an
the change in the direction of light when
understanding of light
it passes from onemedium to another
properties and
and analyzes the data obtained from
how it interacts with
simple experiments to describe verbally
the available different
the changes in the refraction angle by the
objects in the
change in the angle of incidence.
surrounding
environment.
Applies the reference ray to draw ray
diagrams and determines the positions
of the image caused by the refraction of
light when it penetrates thin (converging
and diverging) lenses.
Analyzes the data recorded during
simple experiments; to reach the
equation linking between the dimension
of image, the dimension of the object
and the focal dimension of the thin
lenses and designs and constructs an
instrument (e.g.: a telescope or a simple
microscope to increase the ability of
the senses to explore the surrounding
environment.)
Connects the properties of sound (e.g.: G7.3.2.3.1 Employs his knowledge
pitch and intensity) to the properties of
of the interactions of
acoustic wave (frequency and amplitude)
waves with substance
and conducts experiments to measure
to design techniques
the speed of sound in different media.
and tools that help to
communicate and
expand the scope of
human senses.
Concludes that sound is a wave
G7.3.2.3.2
phenomenon, describing some of the
basic properties of sound (e.g.: the need
for a medium to transfer sound).
Explores some of the applications of
G7.3.2.3.3
ultrasound waves in different fields of
life (e.g.: in medicine and in measuring
the deep sea.
G7.3.2.3.4

G7.6.3.3

Waves

G7.3.2.3

Waves

املحور

6.3

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

7.3
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87

ال�صف الثامن
نواتج التعلم
Explains that some natural hazards (such 1. 2.1.2.8G
as: volcanic explosions and harsh weather
conditions) usually are preceded by
phenomena that allow reliable prediction,
while some other natural hazards (such as:
earthquakes) occur abruptly without any
.warning so they cannot be anticipated
Explains that some natural hazards (such G8.2.1.2 .1
as: volcanic explosions and harsh weather
conditions) usually are preceded by
phenomena that allow reliable prediction,
while some other natural hazards (such as:
earthquakes) occur abruptly without any
.warning so they cannot be anticipated
G8.2.1.2.2 Analyzes the maps of G8.2.1.2.2
hazardous natural disasters throughout
history to define the relevant geological
force

املعيار
املحور
املجال
Demonstrates
an 1.1.2 Geology
1.2  علوم األرض والفضاء.2
understanding
of
and Human
Geology &
how natural hazards
Activity
Astronomy
influence individuals
.and communities

88

نواتج التعلم
G8.2.2.3.1 Mentions that the analysis of
rock strata and fossil register provide
only a relative indication of a time scale
not an accurate one
Makes a scientific interpretation based
on the evidence taken from the rock
strata on the use of geological time scale
in tracing the history of Earth over a span
of 4.6 billion years
Explains how the rock strata can be used
as a record of major events (for example:
the formation of mountain ranges and
ocean basins, evolution and extinction
of certain organisms, volcanic eruptions,
Glacial periods, evolution of water basins
and rivers by glaciers and water erosion)
.in the history of Earth
Mentions that the analysis of rock strata
and fossil register provide only a relative
indication of a time scale not an accurate
one
G8.2.2.3.2 Makes a scientific interpretation
based on the evidence taken from the
rock strata on the use of geological time
scale in tracing the history of Earth over
a span of 4.6 billion years
G8.2.1.1.1 Makes a scientific
interpretation based on evidence to
show how unequal distribution of
land resources (minerals, energy and
groundwater) results from previous and
.current geological processes
Explains how the substance is circulated
within the environment and how it
enhances sustainability (through crop
rotation, the nutritional substances for
future crops are produced from the
decompositionof wastes of the previous
)crop
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املعيار
املحور
املجال
1. 3.2.2.8G Demonstrates
an 3.2.2 Earth's
2.2  علوم األرض والفضاء.2
understanding of the
Location in the
Geology &
geological events of the
Universe
Astronomy
.earth and its history
2. 3.2.2.8G

G8.2.2.3 .3

G8.2.2.3.1

G8.2.2.3 .2

1.1.1.2.8G Demonstrates an
1.1.2.
understanding of the
human dependence on
.the earth's resources
2.1.3.8G

Demonstrates an
2.1.3 E c o l o g i c a l 1.3
understanding of how
Systems:
living organisms interact
Interactions,
with the living and
Energy and
nonliving components
Dynamism
of the environment to
.get material and energy

 علوم الحياة.3
Life Sciences

 ال�صف الثامن..تابع
نواتج التعلم
Conducts an experiment in a laboratory
by dissecting or view computer
simulation of a plant, worm, fish or frog
from the interrelationships between
organs or components of the plant or
animal (e.g.: between the roots and leaves
of the plant; between the digestive system
and circulatory system
.)in the animal
Describes the anatomy and physiology of
endocrine organs, excretion and nervous
system and explains how these systems
interact to maintain internal stability and
balance).
G8.3.1.1.1 States that genes are located
on chromosomes.
G8.3.1.1.2 Describes that natural body
chromosomes take the form of pairs,
each pair of chromosome contains two
different types of different multiple
genes.
G8.3.1.1.3 Investigates the effect of
genetic variation among parents and
offspring that result from the sub-group
of inherited chromosomes (and therefore
genes) or (in more rare) from mutations
and record of family ratio.
"G8.3.3.2.1 Clarifies that in organisms
which reproduce sexually, offspring
randomly acquires half the genes of the
parent
G8.3.3.2.2 Explains that individuals
resulting from sexual reproduction
possess a pair of chromosomes, and
therefore two of mechanisms (genetic
factors) for every gene (that could be
identical or different) acquiring one
from every parent.
G8.3.3.2.3 Develops and uses a model
(such as: Punnett squares, diagrams,
computer simulation/presentation)
to describe why asexual reproduction
results in offspring with identical genetic
information and sexual reproduction
results in offspring with genetic
variation."

املعيار
املحور
6.1.1.3.8G Demonstrates an
1.1.3  من الجزيئات إىل1.3
understanding of how
:الكائنات الحية
the structure and
الرتكيب والوظيفة
systems cells of living
organisms is convenient
to the functions of life

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

G8.3.1.1.15

G8.3.1.1.1
G8.3.1.1.2
G8.3.1.1.3

G8.3.3.2.1
G8.3.3.2.2
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2

91

نواتج التعلم
G8.3.1.3.2 Recognizes the structures and
components of the human male and
.female reproductive system
G8.3.1.3.1 Explains how organisms
multiply and transfer their genetic
.information to their descendants
G8.3.1.3.4 Concludes that animal growth
is influenced by hereditary factors, eating
food and interactions
.with other organisms
G8.3.1.3.5 Formulates a scientific
explanation based on evidence to prove
how environmental
conditions and hereditary factors affect
.the growth of living organisms
Creates a device that includes (to make).
a chemical reaction which absorbs or
releases thermal energy and control
heat in transferring the energy from
the environment or to it, and check its
.efficiency
Designs and constructs a model of the.
electric generator and produces electrical
energy using a renewable source of
kinetic energy (e.g.: wind power, running
.)water energy and marine wave’s energy
Describes how heat is transferred by.
conduction (e.g.: heat transfer from the
stove to the pot) and the natural processes
that are affected by conduction
e.g.: the formation of igneous and(
metamorphic rocks and diamonds), by
convection (e.g.: land breeze and sea
breeze) and by radiation (e.g.: sand,
.)ocean and asphalt street
Designs and carries out an investigation,.
and present evidence that the amount
of energy required to change the
temperature of a sample of a substance by
a specific amount depends on the nature
(type) and mass of the substance and the
environment surrounding the sample

املحور
E c o l o g i c a l 1.3
Systems:
Interactions,
Energy and
Dynamism

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

01.1.1.4.8G Demonstrates
an 1.1.4 Matter and its 1.4
6.1.1.4.8G understanding of how
Transformations
7.1.1.4.8G to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of
the material properties,
diversity, states, changing
.states and conservation

 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

3.1.3.8G

املعيار
Demonstrates an
3.1.3.
understanding of the
growth and development
.of living organisms

3.1.3.8G

 ال�صف الثامن..تابع
نواتج التعلم
Plans and conducts a scientific G8.4.1.1 .7
investigation to explore the relationship
between the physical properties of
substances (e.g.: melting and boiling
)point, vapor pressure and surface tension
and the type of electric powers
(intermolecular force/interaction) using
data collected as a sign of
strength of the electric power
(intermolecular
force/interaction)
between the particles that make up the
substances (e.g.: ions, atoms, molecules
.)and retina substances
Predicts the nature of the bond (e.g.: G8.4.1.1 .6
Non-polar covalent, polar covalent, ionic,
)metallic
using electrical negativism for atoms
.values
1

املعيار
املحور
Demonstrates
an 1.1.4 Matter and its 1.4
understanding of how
Transformations
to use the molecular
structure of matter in
the interpretation of
the material properties,
diversity, states, changing
.states and conservation

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

Creates a device that includes (to make). 01.1.1.4.8G
a chemical reaction which absorbs or 6.1.1.4.8G
releases thermal energy and control 7.1.1.4.8G
heat in transferring the energy from
the environment or to it, and check its
.efficiency
Designs and constructs a model of the.
electric generator and produces electrical
energy using a renewable source of
kinetic energy (e.g.: wind power, running
.)water energy and marine wave’s energy
Describes how heat is transferred by.
conduction (e.g.: heat transfer from the
stove to the pot) and the natural processes
that are affected by conduction
e.g.: the formation of igneous and(
metamorphic rocks and diamonds), by
convection (e.g.: land breeze and sea
breeze) and by radiation (e.g.: sand,
.)ocean and asphalt street
Designs and carries out an investigation,.
and present evidence that the amount
of energy required to change the
temperature of a sample of a substance by
a specific amount depends on the nature
(type) and mass of the substance and the
environment surrounding the sample
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 ال�صف الثامن..تابع
نواتج التعلم
Explains a group of chemical properties
of metals (react with oxygen, water and
acids) demonstrates this by writing
symbol or word equations for each kind
.of reaction
Concludes that substances react
.chemically in distinctive ways
Compares the chemical and physical
changes in terms of transformation
(reaction) of one pure substance or more
(reactive materials) to different pure
.)materials (produced materials
Describes that, during chemical reactions,
atoms that make up the reactants are
rearranged into different molecules and
that the new substances formed have
different characteristics from those of the
.reactants
Classifies the common chemical reactions
(such as combustion, neutralization
and cooking) into endothermic and
.exothermic reactions
G8.4.1.2.8 Analyzes and explains the data
related to properties of materials before
and after a reaction to determine whether
the chemical
.reaction occurred or not
G8.4.1.2.9 Concludes that oxygen is
necessary for the common oxidation
reactions (combustion, rust and
corrosion) and links these
interactions to the daily activities such
as burning wood or preserve metallic
.objects
G8.4.1.2.10 Creates a device that includes
(to make) a chemical reaction which
absorbs or releases thermal energy and
control
heat in transferring the energy from
the environment or to it, and check its
.efficiency
G8.4.1.2.16 Describes the acid-base
equivalence (i.e. acid-base interaction to
.)form salt and water
G8.4.1.2.17 Uses his earlier knowledge of
chemical properties of elements involved
in the chemical reactions to describe and
.predict interactions
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3.2.1.4.8G
4.2.1.4.8G
5.2.1.4.8G
6.2.1.4.8G
7.2.1.4.8G

G8.4.1.2 .8G8.4.1.2 .9
G8.4.1.2 .10
G8.4.1.2 .16
G8.4.1.2 .17

املعيار
املحور
Demonstrates an
1.1.4 Matter and its 1.4
understanding of how
Transformations
materials interact
or unify to make
new materials, how
interactions can be
,inferred
interpreted
and
.forecasted

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

نواتج التعلم
G8.4.2.2.2 Checks the electrical status
of objects and describes the methods
by which objects can be charged with
electricity (by conduction, contact,
.)rubbing and induction
G8.4.2.2.3 Designs a simple experiment or
uses a computer simulation/presentation
.to conclude the law of electric charges
G8.4.2.2.8 Explores the scientific and
technical information to show the
importance of construction on the
molecular level in the design of materials
with specified applications or functions
(e.g.: why the electrical conductive
,materials are usually made of metals
flexible materials are manufactured
from long-chain molecules while
pharmaceutical products are designed to
.)interact with specific receptors
G8.4.2.2.4 Uses the recorded observations
taken from simple experiments or a
computer simulation/presentation to
describe verbally the relationship
between wattage exchanged between two
point charges and the quantity of each of
the two charges and the distance between
.them
G8.4.2.2.5 Classifies the substances
in his environment, depending on
the observations recorded during
experimentation\or through computer
,simulation/presentation
into electrically conductive and insulating
.substances
G8.4.2.2.6 Investigates, scientifically
or through a computer simulation, the
properties of the natural and electric
.magnet
G8.4.2.2.7 Explains, relying on the
magnetic domain theory, that some
substances lose their magnetization when
heated or struck with a hammer and
explains why some substances (e.g.: steel)
maintain their magnetization for a long
.period
G8.4.2.2.8 Creates a magnetic field using
iron filings and magnetic needles (e.g.:
)for one and two adjacent magnets

املعيار
املحور
2.2.2.4.8G Demonstrates an
2.2.4. Motion and 2.4
3.2.2.4.8G understanding of the
Forces
potential interactions
behind all the forces
.between objects

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

8.2.2.4.8G
4.2.2.4.8G

5.2.2.4.8G
6.2.2.4.8G
7.2.2.4.8G
8.2.2.4.8G
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 ال�صف الثامن..تابع
نواتج التعلم
G8.4.3.2.8 Applies the reference ray to
draw ray diagrams and determines the
positions of the image caused by the
refraction of light when it penetrates thin
.(converging and diverging) lenses
G8.4.3.2.9 Analyzes the data recorded
during simple experiments; to reach the
equation linking between the dimension
of image, the dimension of the object and
the focal dimension of the thin lenses and
designs and constructs an instrument
(e.g.: a telescope or a simple microscope
to increase the ability of the senses to
).explore the surrounding environment
G8.4.3.2.8 Applies the reference ray to
draw ray diagrams and determines the
positions of the image caused by the
refraction of light when it penetrates thin
.(converging and diverging) lenses
G8.4.3.2.9 Analyzes the data recorded
during simple experiments; to reach the
equation linking between the dimension
of image, the dimension of the object and
the focal dimension of the thin lenses and
designs and constructs an instrument
(e.g.: a telescope or a simple microscope
to increase the ability of the senses to
).explore the surrounding environment
G8.4.3.2.8 Applies the reference ray to
draw ray diagrams and determines the
positions of the image caused by the
refraction of light when it penetrates thin
.(converging and diverging) lenses
G8.4.3.2.9 Analyzes the data recorded
during simple experiments; to reach the
equation linking between the dimension
of image, the dimension of the object and
the focal dimension of the thin lenses and
designs and constructs an instrument
(e.g.: a telescope or a simple microscope
to increase the ability of the senses to
).explore the surrounding environment
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املعيار
8.2.3.4.8G Demonstrates
an 2.3.4.
9.2.3.4.8G understanding of light
properties and how
it interacts with the
available different objects
in the surrounding
.environment

8.2.3.4.8G
9.2.3.4.8G

8.2.3.4.8G
9.2.3.4.8G

املحور
waves 3.4

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

ال�صف التا�سع
نواتج التعلم
Designs and performs a controlled
4.1.1.1.9G
experiment to accept or refuse a
hypothesis. Analyzes data acquired from
experiments.
يص ّمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض
.فرضية
Collects and uses proper research data 1.1.1.1.9G
to formulate testable hypotheses.
يجمع معلومات بحثية مناسبة ويستخدمها يف
.صياغة فرضيات قابلة لإلختبار
Uses the appropriate mathematics
3.2.1.1.9G
as well as the nature of data to make
logic interpretations about the natural
phenomena.
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات
.لبناء تفسريات منطقية للظواهر الطبيعية
Uses scientific tools and technology to 2.1.1.1.9G
conduct accurate measurements.
يستخدم أدوات علمية وتقنيات إلجراء قياسات
.دقيقة
Designs and performs a controlled
G9.1.1.1.4
experiment to accept or refuse a
hypothesis.
يص ّمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض
.فرضية
 يستخدم الجداول والرسوم البيانية والنامذج1.2.1.1.9G
.لعرض البيانات العلمية وتحليلها
Uses tables, graphs and models to view
and analyze the scientific data
Uses models and computer simulation/ 2.2.1.1.9G
presentation to represent systems and
clarify concepts
،يستخدم النامذج واملحاكاة لتمثيل األنظمة
.وتوضيح املفاهيم
Uses the appropriate mathematics
3.2.1.1.9G
as well as the nature of data to make
logic interpretations about the natural
phenomena
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات
.لبناء تفسريات منطقية للظواهر الطبيعية

املعيار
املحور
املجال
 يــتــع ـ ّرف عمليات العلم1.1.1  االستقصاء العلمي1.1  طــبــيــعــة الــعــلــم.1
ويوظفها يف بناء معرفته
وتطبيقاته
والتكنولوجيا
وفهمه يف جميع مجاالت
Scientific
Nature Science &
.املحتوى العلمي
Investigation
Technology
Recognizes science
and its
operations and employs
Applications
them in the
construction of
his knowledge and
understanding in all
areas of scientific
content.

فهم لــدور النامذج
ً  يظهر2.1.1
والقوانني والنظريات العلمية
.يف تفسري الظواهر الطبيعية
Proves an understanding
of the role of models,
laws and scientific
theories to explain
natural phenomena.
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
Tests a device (such as: pressure gauge) 2.2.2.1.9G  تصميم الحلول التكنولوجية2.2.1  تــفــاعــل العلم2.1  طــبــيــعــة الــعــلــم.1
والهندسية يف إطــار املعرفة
والـــهـــنـــدســـة
والتكنولوجيا
using the scientific principles, as well as
improves and develops the device.
.العلمية والرياضية
والتكنولوجيا
Nature Science &
Designs technological
Science,
Technology
 جهاز لقياس الضغط) مستخد ًما:يخترب جهازًا (مثل
.املبادئ العلمية ويعمل عىل تحسيته وتطويره
and engineering
Engineering
solutions
and
Uses gas laws (Dalton’s law of partial
3.2.2.1.9G
within the framework
Technology
pressures, Boyle's law, Charles's Law,
of scientific and
Interaction
Gay-Lussac’s law, combined law of gases,
mathematical
the ideal gas law and Graham's law) to
knowledge.
understand the behavior of gases and
their practical applications.
يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون للضغوط
 قانون جاي، قانون شارل، قانون بويل،الجزئية
 وقانون الغاز املثايل، القانون العام للغازات،لوساك
وقانون جراهام) لفهم سلوك الغازات وتطبيقاتها
.العملية
Makes models or develops computer
simulation to clarify the molecule
structure in simple chemical reactions.
يبني مناذج أو يط ّور برمجيات محاكاة ؛ ل ُيوضّ ح
.بناء الجزيئات يف تفاعالت كيميائية بسيطة
Explains that the human activities (for 4.1.2.9G
example: Emission of greenhouse gases
resulting from fossil fuel burning) are the
most important factors causing the current increase in
.average Earth temperature
 إطالق الغازات:يفرس أ َن األنشطة البرشية (مثال
)الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود األحفوري
هي العوامل األهم يف التسبب يف االرتفاع الحايل
.ملتوسط حرارة سطح األرض
Develops an argument supported
G9.2.1.3.2
by evidence on how the increase
in population and consumption of
natural resources per capita can affect
ecosystems.
يبني حجة مدعومة باألدلة تتناول كيفية تأثري
الزيادة يف التعداد السكاين البرشي واالستهالك
.الفردي للموارد الطبيعية عىل األنظمة البيئية
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 يظهر فــهـ ًـا لكيفية تأثري3.1.2  األرض واألنظمة1.2  علوم األرض والفضاء.2
األنشطة البرشية يف مجاالت
البرشية
Geology &
الــزراعــة والصناعة والحياة
Geology and
Astronomy
.اليومية عىل الكوكب
Human ActivDemonstrates an
ity
understanding of the
forms of the human
activities effects on the
earth's climate in order
to modeling and
forecasting it.

 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
Explains the source of the Earth's
G9.2.2.2.8
energy and life on Earth, clarifying the
radiation types emitted from the sun and
the reaction between the solar energy
and the Earth's atmosphere.
يفرس مصدر طاقة األرض والحياة عليها موض ًحا
أنواع اإلشعاع الذي ينبعث من الشمس والتفاعل
.بني الطاقة الشمسية والغالف الجوي لألرض
 يُحدّد الخصائص الفيزيائية والكيميائية ملعادن1.3.3.2.9G
 موض ًحا االختبارات املستخدمة لتحديد،مختارة
.هذه الخصائص
Defines the physical and chemical
properties of selected minerals,
describing tests used to determine those
properties
 يُجري تجربة للتحقق من العوامل التي تحدد2.3.3.2.9G
 درجة:حجم وشكل البلورات املعدنية (مثال
.) مستوى التشبع، نوع امللح،حرارة املحلول
Conducts an experiment to verify the
factors that determine the volume and
shape of metallic crystals (e.g. Solution
temperature, salt type and saturation
level.)
، الصالدة: يُجري سلسلة من االختبارات (مثال3.3.3.2.G9
 الكثافة) ليص ّنف املعادن املعروفة أو،املخدش
.يستخدم برمجيات املحاكاة
Conducts a series of experiments (e.g.
Hardness, scratch and density) to sort
the known minerals or use computer
simulation/presentation.
Establishes an argument supported by
3.3.4.3.9G
empirical evidence that the changes in
the physical or biological components
of a certain environmental system have
impacts on the population.
يبني حجة مدعومة بالدليل التجريبي مفادها
أن التغريات التي تطال املكونات الفيزيائية أو
الحيوية لنظام بيئي معني تؤثر يف سكانه.

املعيار
املحور
املجال
فهم للكون وما يحدث
ً  يظهر2.2.2  مــوقــع األرض يف2.2  علوم األرض والفضاء.2
.يف النجوم
الكون
Geology &
Earth's
Astronomy
Shows an understanding
Location in
of the universe and what
the Universe
happens in the stars.
فهم للتفاعالت املعقدة
 أنظمة األرض3.2
ً  يظهر4.3.2
والديناميكية داخل وضمن
Earth Systems
، الكتلة الصلبة-أنظمة األرض
 والــغــاف،والــغــاف املـــايئ
- واملحيط الحيوي،الجوي
الــتــي تــحــدث عــى نطاق
واسع من املقاييس الزمانية
.واملكانية
roves an understanding
of the complex and
dynamic interactions
within the earth
systems . solid mass,
the hydrosphere, the
atmosphere and the
biosphere . that occur
on a wide range of
spatial and temporal
scales.

Shows an understanding 3.4.3.
of what happens to the
ecosystem when the
environment changes.
يظهر فه ملا يحدث للنظام
.البيئي عندما تتغري البيئة

Ecological
3.4
Systems:
Interactions,
Energy and
Dynamism
:األنظمة البيئية
التفاعالت والطاقة
والديناميكية

 علوم الحياة.3
Life Sciences
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
Concludes that biodiversity is the
1.1.2.3.9G Demonstrates an
1.2.3 : التنوع الحيوي2.3
diversity of life on Earth, including
understanding of the
التشابه واالختالف
diversity within each type of plant
meaning of biodiversity
and animal species, between plants
and how human beings
and animal species in communities
affect and are affected
and between communities and the
by it.
supporting physical natural areas.
يظهر فه ملعنى التنوع
يستنتج أن التنوع الحيوي هو تنوع يف الحياة
 وكيفية تأثري البرش،الحيوي
 مبا يف ذلك التنوع ضمن كل نوع من،عىل األرض
عليه وتأثرهم به
 وبني أنواع النباتات،أنواع النباتات والحيوانات
 ويف التجمعات،والحيوانات يف التجمعات
.واملناطق الطبيعية الفيزيائية التي تدعمها
Describes the methods of biodiversity 2.1.2.3.9G
-intra-species as necessary methods to
maintain the continuity of this species
(e.g.: because of genetic differences, not all
camels are affected by infectious diseases
such as scab by the same amount; some
types of bacteria have become resistant to
antibiotics because resistant individuals
.)were able to survive and reproduce
يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن األنــواع
باعتبارها طرائق رورية للمحافظة عىل استمرارية
 بسبب االختالفات:هذه األنواع (مثال
 ال تتأثر جميع الجامل باألمراض املعدية،الوراثية
مثل جرب البهائم بنفس املقدار؛ بعض أنواع
البكترييا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية ألن
األفراد املقاومني متكنوا من البقاء عىل قيد الحياة
.)والتكاثر
Describes the methods of biodiversity 3.1.2.3.9G
-intra-communities as necessary
methods to maintain the continuity of
these communities (e.g.: their possession
of a variety of wheat that allow a portion
of the crop to resist adverse conditions).
يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن املجتمعات
باعتبارها طـرائــق رضوريـــة للمحافظة عىل
 امتالكها:استمرارية هذه املجتمعات (مثال
ملجموعة مختلفة من أنواع القمح التي تسمح
.)لجزء من املحصول مبقاومة الظروف السلبية
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املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences

 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
Describes the interrelationships between 4.1.2.3.9G Demonstrates an
1.2.3 : التنوع الحيوي2.3
species (e.g.: wolves go in groups to
understanding of the
التشابه واالختالف
defend their lands, raise their pups and
meaning of biodiversity
hunt large prey) and within species (e.g.:
and how human beings
the brightly colored anemone protect
affect and are affected
their eggs by putting them in the toxic
by it.
probes of sea anemones. In contrast, its
يظهر فه ملعنى التنوع
bright colors attract the prey towards the
 وكيفية تأثري البرش،الحيوي
anemones to eat; birds and bees get their
عليه وتأثرهم به
living from the plants and carry pollen
to them) and between species and their
environment (e.g.: algae and water lilies
compete for the sun rays in the pond) and
explains how this mutual and overlapping
relations maintain biodiversity.
 تسري:يصف العالقات املتداخلة بني األنواع )مثال
الذئاب يف مجموعات لتدافع عن أراضيها وتريب
)  وضمن األنواع،(صغارها وتصطاد فريسة كبرية
 تحمي أسامك شقائق النعامن ذات األلوان:مثال
الزاهية بيوضها من خالل وضعها بني املجسات
 ويف املقابل تعمل األلوان،السامة لشقائق البحر
الزاهية للسمكة عىل جذب الفريسة للشقائق
لتأكل؛ تحصل الطيور والنحل عىل رزقها من
 وبني األنواع وبيئتها،(النباتات وتحمل إليها اللقاح
 تتنافس الطحالب وزنابق املاء عىل أشعة:)مثال
 ويرشح كيف تحافظ هذه،(الشمس يف الربكة
.العالقات املتبادلة واملتداخلة عىل التنوع الحيوي
Explains the importance of biodiversity 5.1.2.3.9G
in maintaining the ecosystem continuity
(e.g. it helps to increase the ability to
cope with stress and disease resistance or
.)invasive species
يرشح أهمية التنوع الحيوي يف املحافظة عىل
 يساعد التنوع:نظام بيئي قابل لالستمرارية (مثال
الحيوي يف زيادة القدرة عىل مواجهة الضغط
.)ومقاومة األمراض أو األنواع الغازية

املجال
 علوم الحياة.3
Life Sciences
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
1.1.4  املادة وتحوالتها1.4
Analyzes the environmental problems
1.1.1.4.G9 Demonstrates an
Matter and its
understanding of how
related to the use of chlorofluorocarbons
Transformations
compounds (CFCS) and assesses the
to use the molecular
structure of matter in
followed solutions to reduce its effects
Collects and analyzes data (based on
9.1.1.4.9G the interpretation of
the material properties,
research) about the properties of a
diversity, states,
chemical substance often used but may
changing states and
be harmful
conservation.
(e.g.: fertilizer, insecticide, product for
يظهر فهامً لكيفية استخدام
cleaning the house and substances used
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
in electronics and batteries) and how can
يف تفسري خصائص املواد
these substances
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
affect the environment, and suggests
.وحفظ املادة
methods to reduce the harms caused by
this substance (e.g.: through reducing
the used amounts
or through amending its chemical
components) or determines the
alternative substances that can be used
for the same purpose.
Recognizes the four quantum numbers 2.1.1.4.9G
and the significance of each of them and
calculates the number of electrons in the
levels.
داد الكم األربعة وداللة كل منها°° يتع ّرف أع
ويحسب أعداد اإللكرتونات يف املستويات.
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املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
Describes processes (e.g.: evaporation,
sifting, filtration, distillation, magnetism)
used to separate mixtures or solutions
of components, uses them to separate
components of a mixture or and identifies
some of the industrial applications of
.these processes
، الرتشيح، الغربلة، التبخر:يصف العمليات )مثال
 املغناطيسية( املستخدمة لفصل املخاليط،التقطري
أو املحاليل إىل مكونات ويستخدمها لفصل
،مكونات خليط ما أو يُص ّمم برمجيات محاكاة
.ويحدد بعض التطبيقات الصناعية لهذه العمليات
Recognizes the four quantum numbers
and the significance of each of them and
calculates the number of electrons in the
levels.
يتع ّرف أعــداد الكم األربعة وداللــة كل منها
.ويحسب أعداد اإللكرتونات يف املستويات
Employs the periodic table and a list
of some common polyatomic ions such
as (-OH-,SO42 ) that in writing ionic
compounds formula such as (NaCl
(KNO3, NaOH ), molecular compounds
such as (CO2, H2O, NH3)
and some acids such as (HCl, H2SO4)
يُوظّف الجدول الدوري وقامئة ببعض األيونات
OH-,SO42( - :متعددة الذرات املعروفة مثال
NaCl :) يف كتابة صيغ املركبات األيونية (مثال
: ومركبات جزيئية )مثال،) KNO3, NaOH
 وصيغ بعض األحامض،( CO2, H2O, NH3
HCl, H2SO). :(مثال
Defines the properties of the elements in
each of the groups in the periodic table
explaining the relationship between
the element's location in the periodic
table, its properties and the distribution
of its electrons (s, p, d).
يحدد الصفات املميزة للعنارص يف كــل من
 موض ًحا، )* يف الجدول الدوريs, p, d ( املجمعات
العالقة بني موقع العنرص يف الجدول الــدوري
.وخصائصه وتوزيع إلكرتوناته

املعيار
املحور
1.1.4  املادة وتحوالتها1.4
1.6.1.4.9G Demonstrates an
Matter and its
understanding of how to
Transformations
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
يظهر فهامً لكيفية استخدام
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املواد
2.1.1.4.9G وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
.وحفظ املادة

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

6.1.1.4.9G

4.1.1.4.9G
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نواتج التعلم
Predict periodic properties of elements
(e.g.: atomic radius, ionization energy,
electronic tilt and electrical negativism)
in the cycle and group in the periodic
table.
 نصف القطر:يتنبأ بدورية خصائص العنارص )مثل
، امليل اإللكرتوين، طاقة التأين،الــذري وأليــوين
السالبية الكهربية( يف الــدورة واملجموعة يف
.الجدول الدوري
Interprets and balances chemical
equations using law of conservation
of mass and atomic theory to logically
balance chemical equations
يُفرس مستخد ًما قانون حفظ الكتلة والنظرية
 األســـاس املنطقي لــوزن املــعــادالت،الــذريــة
.الكيميائية
Executes a scientific inquiry to verify
the law of conservation of mass in the
chemical reaction
e.g. compares the values before and after(
the reaction) and refers to any differences
.that might have occurred
يُنفّذ استقصا ًء علميًّا ليتحقق من قانون حفظ
 يُقارن القيم:الكتلة يف التفاعل الكيميايئ (مثال
 ويلتفت ألية اختالفات قد،)قبل وبعد التفاعل
.تقع
Uses mathematical relationships to
support the view that number and
mass of atoms are conserved during a
chemical reaction.
يستخدم العالقات الرياضية ليدعم الرأي القائل
 تكون محفوظة أثناء، وبالتايل الكتلة،بأن الذرات
.التفاعل الكيميايئ
Defines the properties of the elements in
each of the groups in the periodic table
explaining the relationship between
the element's location in the periodic
table, its properties and the distribution
of its electrons (s, p, d).
يُــحـدّد الصفات املميزة للعنارص يف كل من
، ) يف الجدول الــدوريs, p, d ( املجمعات
موض ًحاالعالقة بني موقع العنرص يف الجدول
.الدوري وخصائصه وتوزيع إلكرتوناته
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املعيار
املحور
1.1.4  املادة وتحوالتها1.4
5.1.1.4.9G Demonstrates an
Matter and its
understanding of how to
Transformations
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
4.2.1.4.9G يظهر فهامً لكيفية استخدام
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املواد
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
.وحفظ املادة

G9.4.1.2.5

G9.4.1.2.3

املجال
 العلوم الفيزيائية.4
Physical science

 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
Predict periodic properties of elements
(e.g.: atomic radius, ionization energy,
)electronic tilt and electrical negativism
in the cycle and group in the periodic
.table
 نصف القطر:يتنبأ بدورية خصائص العنارص (مثل
 السالبية، امليل اإللكرتوين، طاقة التأين،الذري
الكهربية ) يف الــدورة واملجموعة يف الجدول
.الدوري
Predict periodic properties of elements
(e.g.: atomic radius, ionization energy,
electronic tilt and electrical negativism)
in the cycle and group in the periodic
table.
Defines the properties of the elements in
each of the groups in the periodic table
explaining the relationship between the
element's location in the periodic table,
its properties and the distribution of its
electrons (s, p, d).
Recognizes the four quantum numbers
and the significance of each of them and
calculates the number of electrons in the
levels.
Employs the periodic table and a list of
some common polyatomic ions such as
(-OH-,SO42 )
that in writing ionic compounds
formula such as (NaCl (KNO3, NaOH),
molecular compounds such as
(CO2, H2O, NH3)
and some acids such as (HCl, H2SO4)
يوظف الجدول الدوري وقامئة ببعض األيونات
( متعددة الذرات املعروفة (مثال-OH-,SO42
) يف كتابة صيغ املركبات األيونية (مثال: NaCl
(KNO3, NaOH) ومركبات جزيئية )مثال:
CO2, H2O, NH3 (، ) وصيغ بعض األحامض
مثال: .) HCl, H2SO4

املعيار
املحور
Demonstrates an
1.1.4  املادة وتحوالتها1.4
Matter and its
understanding of how to
Transformations
use the molecular
structure of matter in
the interpretation of the
material properties,
diversity, states,
changing states and
conservation.
G9.4.1.1.5 يظهر فهامً لكيفية استخدام
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
يف تفسري خصائص املواد
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
.وحفظ املادة
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G9.4.1.1.4

G9.4.1.1.2

G9.4.1.1.11
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
1.1.4  املادة وتحوالتها1.4
Explains how the experimental
G9.4.1.1.6 Demonstrates an
Matter and its
understanding of how to
observations and inferences made by
Transformations
Ernest Rutherford and Niels Bohr
use the molecular
structure of matter in
contributed in the development of the
atomic model of the hydrogen atom.
the interpretation of the
material properties,
يــرح كيف ساهمت املالحظات التجريبية
diversity, states,
واالستدالالت التي قدمها إيرنست رذرفورد ونيلز
.بور يف تطوير النموذج الذري لذرة الهيدروجني
changing states and
Writes an electronic distribution for
G9.4.1.1.3 conservation.
يظهر فهامً لكيفية استخدام
a different group of elements in the
البنية الجزيئية لرتكيب املادة
periodic table using Pauli's exclusion
يف تفسري خصائص املواد
Principle, Hund's rule and Aufbau's
وتنوعها وحاالتها وتغري حالتها
Building-up Principle.
.وحفظ املادة
يكتب توزي ًعا إلكرتونيًّا ملجموعة مختلفة من
العنارص يف الجدول الدوري موظفًا مبدأ باويل
 ومبدأ أوفباو للبناء، وقاعدة هوند،لالستبعاد
.التصاعدي
Uses the Kinetic Molecular Theory to G9.4.1.4.1
explain the properties and behaviors of
gases in terms of type of movement and
speed.
 وإن،يستنتج أن التفاعالت الكيميائية ورسعاتها
 ميكن،امتصاصا للطاقة
كانت تتضمن إطالقًا أو
ً
أن يتم فهمها من حيث تصادم الجزيئات وإعادة
 بحيث،ترتيب الذرات لتتكون جزيئات جديدة
ترتتب عىل ذلك تغريات يف طاقة الرتابط الكلية
.التي تطابق التغريات يف الطاقة الحركية
Concludes that the speed of chemical G9.4.1.2 .5
reaction, whether including release or
absorption of energy, can be explained
in terms of particle collision and
rearrangement of atoms to produce
new particles; and that the total energy
correlation, matches changes in kinetic
energy
يُنفّذ استقصا ًء علميًّا ليتحقق من قانون حفظ
 يُقارن القيم:الكتلة يف التفاعل الكيميايئ )مثال
 ويلتفت ألية اختالفات قد،(قبل وبعد التفاعل
.تقع
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 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
Writes chemical formulas for diatomic G9.4.1.1.7 Demonstrates an
2.1.4  املادة وتحوالتها1.4
Matter and its
and polyatomic compounds (using
understanding of how
Transformations
simulation software), that includes many
materials interact
oxidize compounds calling it by using
or combine to make
nomenclature system of International
new materials, how
Union of Pure and Applied Chemistry
interactions can be
(IUPAC).
inferred, interpreted and
يكتب صيغًا كيميائية ملركبات ثنائية ومتعددة
forecasted.
 مبا فيها،الذرات أو يستخدم برمجيات املحاكاة
يظهر فه ما ما لكيفية تفاعل
، مسميًّا إياها،تلك التي لها أكرث من عدد تأكسد
أو اتحاد املواد لتكوين
مستخد ًما نظام املصطلحات الخاص باالتحاد
 وكيف ميكن،مواد جديدة
 يكتب صيغًا.الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية
أن يستدل عىل حدوث
كيميائية ملركبات موظفًا أعداد األكسدة مستخد ًما
 وتفسريها والتنبؤ،التفاعالت
.)IUPAC( نظام
.بها
Writes balanced chemical equations G9.4.1.2.6
to represent simple chemical reactions
clarifying the state of matter (gas (g),
liquid (l), solid (s) and solution (aq)).
2H2O→2H2 + O2
يكتب معادالت كيميائية موزونة للتعبري عن
التفاعالت الكيميائية البسيطة موض ًحا حالة املواد
: مثلaq)  محلول،(s )  صلب،(l )  سائل،(g ) )غاز
2H2O → 2H2 + O2
"Makes templates to clarify the molecule G9.4.1.2.7
structure in simple chemical reactions
2H2 + O2→2H2O and makes diagrams of
these model (e.g. C + O2→CO2
يبني مناذج جزيئية؛ ليُوضّ ح بناء الجزيئات يف
:تفاعالت كيميائية بسيطة )مثال
C + O2 → CO2
2H2 + O2 → 2H2O
". .وينتج الرسوم البيانية لهذه النامذج

املجال
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
2.1.4  املادة وتحوالتها1.4
Investigates simple chemical reactions G9.4.1.2.8 Demonstrates an
Matter and its
understanding of how
or uses simulation software, including
Transformations
,)combination, decomposition (decay
materials interact
or combine to make
deposition, oxidation, reduction and
substitution reaction anddisplays them
new materials, how
interactions can be
using many designs (such as: molecular
inferred, interpreted and
)models and balanced chemicals
يستقيص التفاعالت الكيميائية البسيطة أو
forecasted.
يظهر فه ما ما لكيفية تفاعل
، مبا فيها االتحاد،يستخدم برمجيات املحاكاة
،االختزال- التأكسد، الرتسيب،(االنحالل )التفكك
أو اتحاد املواد لتكوين
 ويعرضها مستخد ًما عدة،وتفاعالت االستبدال
 وكيف ميكن،مواد جديدة
 واملعادالت، النامذج الجزيئية:تصاميم )مثال
أن يستدل عىل حدوث
..(الكيميائية املوزونة
 وتفسريها والتنبؤ،التفاعالت
.بها
Describes, based on observation,
G9.4.1.2.9
reactants and products in a variety
of chemical reactions, including
combination, decomposition, simple
replacement and double- replacement
reactions (e.g. the interactions during
magnesium combustion or in the
production of oxygen from hydrogen
peroxide; the interaction of iron with
copper sulfate II and interactions that
occur in the combustion of fossil fuels).
 املواد املتفاعلة واملواد، بناء عىل املالحظة،يصف
الناتجة يف مجموعة متنوعة من التفاعالت
 االنحالل، مبا فيها تفاعالت االتحاد،الكيميائية
 التفاعالت التي تحدث: االستبدال (مثال،)(التفكك
 رتاق املغنيسيوم أو يف إنتاج األكسجني° عند اح
من فوق أكسيد الهيدروجني؛ تفاعل الحديد مع
 ؛ تفاعالت تحدث عند احرتاقII كربيتات النحاس
.)الوقود األحفوري
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 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
املعيار
املحور
Designs and manufactures a product 6.2.1.4.9G Demonstrates an
2.2.4  الحركة والقوى2.4
(that measures the density of solid objects
understanding of the
Forces and
(hydrometer),e.g. ship, balloon, etc.) and
interactions behind
Motion
whose operation is based on Archimedes'
all the forces between
principle).
objects.
)مقياسا لكثافة األجسام
ا
ج
منت
ويصنع
صمم
ي
للتفاعالت
يظهر فهام مــا
ُ
ً
ً
( يعتمد يف...، منطاد، سفينة،(الصلبة )مكثافًا
الكامنة وراء جميع القوى بني
 و يُص ّمم ويُنفّذ تجربة.عمله عىل مبدأ أرخميدس
.األجسام
 ل ُيحدّد العوامل التي،عملية مراع ًيا قواعد السالمة
تتوقف عليها قوة دفع املائع
.)عىل جسم مغمور فيه (دافعة أرخميدس
Provides evidence, based on the
01. 3.1.4.9G
observations recorded during an
experiment that the fluid pressure
(moving at a point in the core) varies
according to the fluid velocity and
the height of the fluid above the point
(Bernoulli’s principle).
يقدّم األدلة معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها
خالل العروض التجريبية أن ضغط املائع )متحرك
عند نقطة يف باطنه( يتغري بتغري رسعة املائع
.)وارتفاع املائع فوق النقطة (مبدأ برنويل
Designs and constructs a model for a 11.3.1.4 9G
system or a device (e.g.an aircraft wing,
Venturi meter, …) which based on the
Bernoulli principle.
 جناح:يُصمم ويبني منوذ ًجا لرتكيب أو جهاز (مثال
 مقياس بيتوت) يعتمد،طائرة أو مقياس فنتوري
.يف عمله عىل مبدأ برنويل
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نواتج التعلم
Plans and carries out simple experiments
to prove that whenever work increases,
the change in the energy of the body
movement increases.
يُخطط ويُنفّذ تجارب بسيطة ليُثبت أنه كلام زاد
.الشغل زاد مقدار التغري يف طاقة حركة الجسم
Plans and carries out simple
experiments to prove that whenever
work increases, the change in the energy
of the body movement increases.
يُخطط ويُنفّذ تجارب بسيطة ليُثبت أنه كلام زاد
.الشغل زاد مقدار التغري يف طاقة حركة الجسم
Concludes that power is the rate at
which work is done.
يتوصل إىل أن القدرة هي معدل الشغل املبذول
.بالنسبة للزمن
Plans and carries out simple
experiments to prove that whenever
work increases, the change in the energy
of the body movement increases.
يستنتج أن الشغل الذي تبذله قوة عىل أنه ناتج
رضب مقدار القوة يف مقدار املسافة التي يتحركها
.الجسم يف اتجاه يوازي القوة
Explores simple and complex machines
and their uses in his environment;
specifying their benefits and efficiency.
يستقيص اآلالت البسيطة واملركبة يف بيئته
واستخداماتها محددًا الفائدة اآللية والكفاءة
.امليكانيكية
Plans and carries out simple experiments
to prove that whenever work increases,
the change in the energy of the body
movement increases.
يستنتج أن الشغل الذي تبذله قوة عىل أنه ناتج
رضب مقدار القوة يف مقدار املسافة التي يتحركها
الجسم يف اتجاه يوازي القوة
Explores the main components of
the nucleus (protons and neutrons)
specifying the properties of each in terms
of mass, charge and number.
investigates the evidence for the stability
of the nucleus.
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املعيار
1.2.2.6.9G  يعرف كيف ترتبط القوى3.2.6
.بالطاقة
Recognizes how forces
are related to energy.
1.2.2.6.9G

3.2.2.6.9G

4.2.2.6.9G

3.2.2.6.9G Explores the meaning 1.2.6
and forms of energy
in the environment,
how it transfer between
objects and systems and
the principle of energy
conservation.
3.1.2.6.9G يستقيص املقصود بالطاقة
وصورها يف محيطه وكيف
تنتقل بني األجسام واألنظمة
.ومبدأ حفظ الطاقة
2.1.2.6.9G

املحور
 الطاقة2.6
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 ال�صف التا�سع..تابع
نواتج التعلم
Compares alpha α and beta β particles 1.1.2.6.9G
and γ rays based on their interactions
with material media.
Investigates the changes in the properties G9.4.3.1.4
of the nucleus (e.g. atomic number
and mass number) when a nuclear
radiation (alpha, beta or gamma) is
emitted from it
Investigates the pros and cons of G9.4.3.1.5
radioactive isotopes in various domains.
Assesses the economic importance of G9.4.3.1.6
the nuclear reactor specifying its main
components.
Investigates the changes in the properties G9.4.3.1.4
of the nucleus (e.g. atomic number and
mass number) when a nuclear radiation
(alpha, beta or gamma) is emitted from it.
 يُقارن بني جسيامت ألفاα  وبيتاβ  وأشعةγ
اعتامدًا عىل تفاعالتها مع األوساط املادية.
Describes three devices used to detect G9.5.1.3.9
radiation.
يستقيص التغريات التي تطرأ عىل خواص النواة
 العدد الذري والعدد الكتيل) عند انبعاث:(مثال
.)أحد اإلشعاعات النووية منها (ألفا أو بيتا أو جاما

املعيار
Explores the meaning 1.2.6
and forms of energy
in the environment,
how it transfer between
objects and systems and
the principle of energy
conservation.
يستقيص املقصود بالطاقة
وصورها يف محيطه وكيف
تنتقل بني األجسام واألنظمة
.ومبدأ حفظ الطاقة

املحور
 الطاقة2.6
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الصف العاشر عام
نواتج التعلم
1.1.3.3.R01G
Designs and performs a controlled
experiment to accept or refuse a
hypothesis. Analyzes data acquired from
experiments.
يص ّمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض
.فرضية
Investigates and verifies the movement
of molecules through the membrane,
according to the
scientific method (asking the question,
conducting the experiment and design,
data collection and analysis
.)and drawing conclusions
.يستقيص ويتحقق من حركة الجزيئات عرب الغشاء
 التجربة،وفقا للطريقة العلمية )يسأل السؤال
 وتحليل البيانات، وجمع البيانات،والتصميم
واستخالص النتائج
Studies different cells of animals and
plants in a laboratory (e.g.: cells of the
lining of the cheek, onion cells) under
the microscope and draws diagrams of
the living cell that show how the cells'
organelles are different from
.each other
يرسم رسو ًما توضيحية تخطيطية ألنسجة النباتات
:املتخصصة يف الجذور والجذوع واألوراق )مثال
 مستخد ًما مجه ًرا،( اللحاء،النسيج الخشبي
.ومناذج
Explains that, with the flow of energy
through the various organizational levels
of life systems, the chemical elements
merge again to form different products
and energy is transferred from one
system to another
يفرس أنه مع تدفق الطاقة خالل املستويات
 فإن العنارص،التنظيمية املختلفة لألنظمة الحياتية
الكيميائية تندمج من جديد لتشكل منتجات
 ويتم نقل الطاقة من نظام آلخر،مختلفة
Mentions that the photosynthesis process
transforms light energy into chemical
.energy
يذكر أن عملية التمثيل الضويئ هي تح ُّول الطاقة
.الضوئية إىل طاقة كيميائية
Mentions that the photosynthesis process
transforms light energy into chemical
energy.
يذكر أن عملية التمثيل الضويئ هي تح ُّول الطاقة
الضوئية إىل طاقة كيميائية.
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G10R.3.3.1.2

G10R.3.3.1.3

G10R.3.3.1.7

G10R.3.3.2.3

G10R.3.3.2.6

املعيار
املحور
املجال
املادة
Demonstrates an
1.3.3.R01G Genetics
3.3 Life Sciences 3 R01G Biology
understanding of the
and Genetic
علوم الحياة
األحياء
way organisms are
Differences
related between them
الوراثة واختالف
and to their elder
الصفات الوراثية
generation
يُظهر فه لكيفية ارتباط
خصائص جيل معني
بالجيل الذي يسبقه.

نواتج التعلم
املعيار
Uses a model to show that aerobic G10R.3.3.2.11 Demonstrates an
G10R.3.3.1
cellular respiration is a chemical process
understanding of the
in which food molecules links and
way organisms are
oxygen molecules are broken and links
related between them
are formed in the new compounds to
and to their elder
produce a total transformation of energy.
generation
يستخدم منوذ ًجا ليبني بأن التنفس الخلوي الهوايئ
يُظهر فه لكيفية ارتباط
عبارة عن عملية كيميائية تتكرس فيها روابط
خصائص جيل معني
جزيئات الغذاء وجزيئات األكسجني وتتشكل
بالجيل الذي يسبقه.
الروابط يف املركبات الجديدة لينتج عن ذلك
تحول إجاميل للطاقة.
remembers that the information G10R.3.3.2.12 Demonstrates an
G10R.3.3.2
conveyed by parents to offspring are
understanding of the
coded in the nucleic acid molecules
cause of the variation
which form chromosomes.
of individuals of
يذكر أن املعلومات التي ينقلها اآلباء إىل األبناء
the same species in
يتم ترميزها يف جزيئات الحمض النووي التي
terms of appearance,
تشكل الكروموسومات
function and
Explains the importance of sexual G10R.3.3.2.3 behavior.
يُظهر فهامً لسبب تفاوت
reproduction in support of the view that
األفراد من النوع نفسه
chromosome pairs in children, which
من حيث املظهر والوظيفة
are the result of sexual reproduction,
والسلوك وفقا لحاجاته
represent a new and unique composition
الحياتية.
in genes.

املحور
املجال
املادة
Genetics
3.3 Life Sciences 3 R01G Biology
and Genetic
علوم الحياة
األحياء
Differences
الوراثة واختالف
الصفات الوراثية

يرشح أهمية التكاثر الجنيس يف دعم الرأي القائل
بأن أزواج الكروموسومات املوجودة يف األبناء
الناتجة عن التكاثر الجنيس متثل تركيب جديدة
وفريد من الجينات.
Compares structures and functions G10R.3.3.2.4
of Ribonucleic Acid (RNA) and
Deoxyribonucleic Acid (DNA) using
interactive [computer] programs.
يصمم منوذ ًجا علميًّا مستخد ًما فيه الربامج
التفاعلية ليقارن فيه بني تركيب الحمض النووي
 الرايبوزيRNA والحمض النووي الرايبوزي
 منقوص األكسجني.DNA
Clarifies that diversity and distribution G10R.3.3.2.2
of visible traits rely on both genetic and
environmental factors.
يوضح أ َن تنوع وتوزيع السامت الظاهرة يعتمد
عىل العوامل الوراثية والعوامل البيئية عىل حد
سواء
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نواتج التعلم
Explains the concepts of interactions(e.g.
competition, predation, defense
mechanisms, symbiotic relationship, and
parasitic relationship) between different
species of living organisms through the
use of interactive programs.
، االفرتاس،يعرف مفاهيم التفاعل) التنافس
 العالقة الطفيلية (بني األنواع،العالقة التكافلية
املختلفة من الكائنات الحية يف النظام البيئي.
Constructs a model of food chain which
shows what quantity of potentially
harmful chemicals has been distributed
and accumulated in the ecosystem
and predicts the impacts of such
chemicals on each food level as the
relative concentration of each chemical
increases. Explains changes in the
number of organisms at each food level
and in mass and energy transfer from
one level to another.
يبني منوذ ًجا من سلسلة املواد الغذائية التي
تحتوي عىل القياس الكمي للتوزيع وتراكم املادة
الكيميائية الضارة املحتملة التي يتم تقدميها إىل
 والتنبؤ بالعواقب يف كل مستوى.النظام البيئي
.غذايئ كام الرتكيز النسبي للزيادات الكيميائية
رسا التغيريات يف عدد من الكائنات الحية يف
ً مف
 ونقل الطاقة،والتغري يف الكتلة،كل مستوى غذايئ
من مستوى إىل آخر.
Designs an outline to predict the
interaction patterns (e.g. competition,
predation, mutual benefit) between
living organisms across multiple
environmental systems.
يبني تفس ًريا يتنبأ من خالله بأمناط التفاعل
 املنفعة املتبادلة) بني، االفرتاس، التنافسية:(مثال
الكائنات الحية عرب أنظمة بيئية متعددة.
Explains that an ecosystem possess a
certain amount of flexibility allowing it
to return to its original condition after
exposure to simple physical or biological
disorders.
يُفرس أن األنظمة البيئية متتلك قد ًرا محددًا
من املرونة التي تسمح لها بالرجوع إىل حالتها
األصلية بعد تعرضها الضطرابات فيزيائية أو
حيوية بسيطة.
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املعيار
G10R.3.4.1.1 Demonstrates an
G10R.3.4.1
understanding of
how living organisms
interact with the
living and nonliving
components of the
environment to get
material and energy.
يُظهر فه لكيفية تفاعل
G10R.3.4.1.2 الكائنات الحية مع
املكونات الحية وغري الحية
يف البيئة للحصول عىل
املادة والطاقة.

G10R.3.4.1.3

G10R.3.4.3.1 Shows an
G10R.3.4.3
understanding of
what happens to the
ecosystem when the
environment changes.
يُظهر فه ملا يحدث للنظام
البيئي عندما تتغري البيئة.

املحور
املجال
املادة
Ecological
3.4 Life Sciences 3 R01G Biology
Systems:
علوم الحياة
األحياء
Interactions,
Energy and
Dynamism
األنظمة
التفاعالت:البيئية
والطاقة
الديناميكية

نواتج التعلم
املعيار
Analyzes both quantitative and G10R.3.4.3.2 Shows an
G10R.3.4.3
qualitative data of disturbed and nonunderstanding of
disturbed (terrestrial and aquatic)
what happens to the
ecosystems, links the results graphically,
ecosystem when the
extrapolates the data and explains
environment changes.
the importance of biodiversity for all
يُظهر فه ملا يحدث للنظام
sustainable ecosystems.
البيئي عندما تتغري البيئة.
يُفرس البيانات الكمية والنوعية الخاصة باألنظمة
البيئية املضطربة واألنظمة البيئية غري املضطربة
 ويستقرئ، ويربط النتائج بيان ًّيا،()الربية واملائية
 ويرشح أهمية التنوع الحيوي،من البيانات
لجميع األنظمة البيئية املستدامة.
Assesses views, evidence and logic that G10R.3.4.3.3
state complex interactions in ecosystems
maintain the numbers and types of
living organisms relatively consistent
within stable conditions, but a change
in conditions (e.g. simple physical or
biological changes, such as moderate
hunting or seasonal floods; radical
changes, such as volcanic eruptions and
rising sea level) may result in a new
environmental system.
يُقيّم اآلراء واألدلة واملنطق القائل بأن التفاعالت
املعقدة يف األنظمة البيئية تحافظ عىل أعداد
وأنواع متسقة نسب ًّيا من الكائنات الحية ضمن
: إال أن الظروف املتغرية )مثال،ظروف مستقرة
 كالصيد،التغريات الحيوية أو الفيزيائية البسيطة
املعتدل أو الفيضانات املوسمية؛ والتغريات
 كاالنفجارات الربكانية وارتفاع مستوى،املتطرفة
البحر( قد ينتج عنها نظام بيئي جديد.
Describes the anatomy and physiology G10R.3.1.1.15 Demonstrates an
G10R.3.1.1
of endocrine organs, excretion and
understanding of
nervous system and explains how these
how the structure
systems interact to maintain internal
and systems cells
stability and balance.
of living organisms
إثبات فهم كيف أن تراكيب الكائنات الحية متكن
is convenient to the
وظائف الحياة من خالل معرفة آليات التغذية
functions of life
 وكذلك توضيح عمليات االستقرار،الراجعة
يُظهر فه لكيفية مالءمة
الداخيل ودور جهاز الغدد الصامء واإلفراز
تركيب خاليا وأجهزة
) والجهاز العصبي والهرمونات يف االتزان الداخيل
الكائنات الحية لوظائف
 وحراري وحميض- (مايئ وايوين.
الحياة.

املحور
املجال
املادة
Ecological
3.4 Life Sciences 3 R01G Biology
Systems:
علوم الحياة
األحياء
Interactions,
Energy and
Dynamism
األنظمة
التفاعالت:البيئية
والطاقة
الديناميكية
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
املادة
G10R.3.1.1 Ecological
3.4 Life Sciences 3 R01G Biology
Describes some disorders related to G10R.3.1.1.3 Demonstrates an
respiratory, digestive and circulatory
understanding of
Systems:
علوم الحياة
األحياء
how the structure
Interactions,
systems (e.g. asthma, emphysema, ulcers,
colitis, heart failure, atherosclerosis). and
and systems cells
Energy and
of living organisms
Dynamism
other systems disorders
is convenient to the
األنظمة
such as nervous system and its effect on
the whole balance of the Human body
functions of life
التفاعالت:البيئية
يُظهر فه لكيفية مالءمة
والطاقة
 التنفيس:التعرف عىل أجهزة جسم اإلنسان
 وكيف تحدث اضطرابات،والهضمي والبويل
تركيب خاليا وأجهزة
الديناميكية
األجهزة )التنفيس والهضمي والبويل( يف اإلنسان
الكائنات الحية لوظائف
وأساليب التقنيات الحديثة يف )العالج
الحياة.
 التقانة الحيوية- الجيني والجينوم البرشي
 ودورها،واألشعة املختلفة( وما لها وما عليها
يف العالج الطبي والخاليا الجذعية واألجهزة
التعويضية وأهميتها.
Discusses how to take some preventive G10.3.1.1.5
measures to preserve human body
systems (e.g. avoiding contaminated and
poorly ventilated places to preserve the
respiratory system; ensure the periodic
examination of blood, screening of blood
donations and intake of healthy food to
maintain the integrity of the circulatory
system; maintain an exercise regime
and good eating habits to preserve the
digestive system and avoiding drugs
and ither chemicals that could harm the
nervous system responses).
يناقش كيفية اتخاذ بعض إجراءات الوقاية
 تجنب األماكن:للحفاظ عىل أجهزة الجسم) مثال
امللوثة وسيئة التهوية للحفاظ عىل الجهاز
التنفيس – الفحص الدوري للدم والتربع بالدم
والغذاء الصحي للحفاظ عىل سالمة الجهاز
الدوري –مامرسة عادات غذائية سليمة للحفاظ
( عىل الجهاز الهضمي.
Identifies infectious diseases and G10R.3.1.1.4
common diseases and systems and/or
organs of the body that are affected by
them (e.g. epilepsy affects the brain and
central nervous system);
appendicitis affects appendix; vermiform
is affects the gastrointestinal system;
asthma and emphysema affect the lungs
(respiratory system).
أو أجهزة/يُحدّد األمراض الشائعة واألعضاء و
 داء الرصع يؤثر يف:الجسم التي تؤثر فيها(مثال
الدماغ) الجهاز العصبي املركزي (؛ التهاب الزائدة
الدودية يؤثر يف الزائدة الدودية) الجهاز الهضمي
(؛ الربو وانتفاخ الرئة يؤثران يف الرئتني
( )الجهاز التنفس
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
املادة
G10R.3.1.1 Ecological
3.4 Life Sciences 3 R01G Biology
Describes the anatomy and physiology G10R.3.1.1.15 Demonstrates an
understanding of
Systems:
علوم الحياة
األحياء
of Immune system organs, and the
how the structure
Interactions,
lymphatic system and explains how these
and systems cells
Energy and
systems interact to maintain internal
stability and balance and defend the
of living organisms
Dynamism
is convenient to the
األنظمة
body organs from external antigens
functions of life
التفاعالت:البيئية
يصف التنظيم الداخيل لجهاز املناعة واللمف
يُظهر فه لكيفية مالءمة
والطاقة
ويرشح كيف هذه األجهزة تحافظ عىل اتزانها
تركيب خاليا وأجهزة
الديناميكية
الداخيل وتدافع عن أعضاء الجسم من مسببات
املرض الخارجية
الكائنات الحية لوظائف
Identifies non infectious diseases and G10R3.1.1.6 الحياة.
common diseases and systems and/or
organs of the body that are affected by
them (e.g. epilepsy affects the brain and
central nervous system); appendicitis
affects appendix; vermiform is affects
the gastrointestinal system; asthma and
emphysema affect the lungs (respiratory
system). "
يصف بعض االضطرابات املتعلقة باألجهزة
 انتفاخ، الربو:التنفسية والهضمية والدورية )مثال
، توقف القلب، التهاب القولون، القرحة،الرئة
 يتعرف اىل األمراض املعدية.(تصلب الرشايني
أعضاء الجسم التي/واألمراض الشائعة وأجهزة
تتاثر بها (ابيلبسيا التي تهاجم الدماغ والنظام
)املركزي للجهاز العصبي
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نواتج التعلم
Enumerates common physical quantities
(e.g. time, mass, temperature, size,
density, etc.); classifies them into the
basic quantities (mass, time, length,
temperature and intensity of electric
current) and derived quantities (e.g. size,
density, area, etc.) and defines the unit of
measurement of each of these quantities
using an international system.
، الزمن:يُعدد الكميات الفزيائية املألوفة )مثال
........، الكثافة، الحجم، درجة الحرارة،الكتلة
 والزمن، ويص ّنفها إىل كميات أساسية )الكتلة،(
(والطول ودرجة الحرارة وشدة التيار الكهربايئ
، الكثافة، الحجم:وكميات مشتقة )مثل
املساحة،......(،
ويُحدّد وحدة قياس كل من هذه الكميات يف
النظام الدويل.
Measures basic quantities and some
derived quantities using the right tool
(e.g. millimeter ruler, micrometer,
Vernier caliper, sensitive scale, manual
and digital stopwatch, etc.) and records
the measurements taking into account
accuracy, significant figures, and
.scientific notation
يقيس الكميات األساسية وبعض الكميات
:املشتقة مستخد ًما األداة املناسبة )مثال
 القدمة ذات، امليكروميرت،املسطرة املليمرتية
 ساعة اإليقاف اليدوية، امليزان الحساس،الورنية
( ويُسجل قياساته مراعيًا دقة األداة.....،والرقمية
واألرقام املعنوية والرتميز
.العلمي
Lists sources of error in measurement
and calculates absolute and relative error
values in his/her own calculations when
.such calculations rely on measurement
يعدد مصادر الخطأ يف القياسات ويحسب قيمة
الخطأ املطلق والخطأ النسبي يف حساباته التي
.يُجريها معتمدًا عىل القياسات
Discovers change trends in the tabular
data and represents them using an
appropriate graph to discover the
relationship between the variables and
then develops a mathematical model
(mathematical equation) to predict the
value of the dependent variable with
different values of independent variable
.and vice versa
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املعيار
املحور
G10R.6.1.1.2 Understands the
G10R.6.1.1 Motion and
concept of motion
Forces
and rest, and
القوى والحركة
describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

G10R.6.1.1.3

G10R.6.1.1.4

G10R.6.1.1.5

املجال
املادة
6.1
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية

نواتج التعلم
Validates physical equations using
dimensional analysis of physical
.quantities
Enumerates different branches of
science (physics, chemistry, biology,
geology and astronomy, etc.), specifying
the nature of each branch and stating
some domains for each branch and the
daily life applications relevant to each
field (mechanics, heat, organic chemistry
)...and inheritance
)  ( املختلفةscience ) يُعدد فروع العلم
....، الفلك، علوم األرض، األحياء، الكيمياء،الفيزياء
( محددًا طبيعة كل فرع ومعددًا عددا ً من
مجاالت كل فرع التطبيقات الحياتية التي ترتبط
، الكيمياء العضوية، الحرارة،بكل مجال )امليكانيكا
.(........،الوراثة
Analyzes data obtained from data
loggers to describe the motion of
an object along a straight line and
describes the two types of regular
and irregular motion (quantitatively)
using mathematical models and graphs
(descriptively) with appropriate verbal
expressions.
Analyzes data obtained (from data
loggers) to describe the velocity of an
object moving in an irregular motion
along a straight line (quantitatively)
using mathematical models and graphs
and (descriptively) using correct
terminology.
Interprets graphic lines of the location
- time and velocity- time curves for the
motion of an object.
Analyzes data obtained from an inquiry
(e.g.an experiment, simulation software)
to reach a formula that shows the
relationship between angles of incidence
.)and refraction (Snell's law
يُحلّل البيانات التي يُحصل من خالل إحدى
 برمجية، تجربة عملية:طرائق االستقصاء) مثال
محاكاة (ليتوصل إىل املعادلة التي تربط زاوية
(االنكسار بزاوية السقوط ) قانون سنل

املعيار
املحور
G10R.6.1.1.6 Understands the
G10R.6.1.1 Motion and
concept of motion
Forces
and rest, and
القوى والحركة
G10R.6.1.1.1 describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

املجال
املادة
6.1
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية

G10R.6.1.1.7

G10R.6.1.1.8

G10R.6.1.1.9
G10R.6.3.2.1 Demonstrates an
G10R.6.3.2 Waves
understanding of
املوجات
light properties and
how it interacts
with the available
different objects in
the surrounding
environment.
يُظهر فهامً لخصائص
الضوء وكيفية تفاعل
الضوء مع األجسام
املختلفة املتوفرة يف البيئة
املحيطة.

6.3
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
G10R.6.3.2 Waves
Develops a method (an experiment, G10R.6.3.2.2 Demonstrates an
understanding of
املوجات
simulation software) to determine
light properties and
the conditions under which the
how it interacts
phenomenon of total internal reflection
occurs, explaining it with a mathematical
with the available
different objects in
equation and then calculating the critical
the surrounding
angle of the light beam when it passes
environment.
.from one medium to another
يُظهر فهامً لخصائص
،( برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )تجربة عملية
ل ُيحدّد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل
الضوء وكيفية تفاعل
 ومن ثم، ويعرب عنه مبعادلة رياضية،الداخيل
الضوء مع األجسام
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله
املختلفة املتوفرة يف البيئة
.من وسط آلخر
املحيطة.
Explains the cause of a number of G10R.6.3.2.3
optical phenomena associated with the
phenomenon of light refraction and total
internal reflection (for example: desert
.)and polar mirage, and rainbow
Develops a method (an experiment, G10R.6.3.2.2
simulation software) to determine
the conditions under which the
phenomenon of total internal reflection
occurs, explaining it with a mathematical
equation and then calculating the critical
angle of the light beam when it passes
.from one medium to another
،( برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )تجربة عملية
ليُحدّد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل
 ومن ثم، ويعرب عنه مبعادلة رياضية،الداخيل
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله
.من وسط آلخر
Develops a method (an experiment, G10R.6.3.2.2
simulation software) to determine
the conditions under which the
phenomenon of total internal reflection
occurs, explaining it with a mathematical
equation and then calculating the critical
angle of the light beam when it passes
.from one medium to another
،( برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )تجربة عملية
ل ُيحدّد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل
 ومن ثم، ويعرب عنه مبعادلة رياضية،الداخيل
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله
.من وسط آلخر
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املجال
املادة
6.3
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية

نواتج التعلم
املعيار
املحور
Explains the cause of a number of G10R.6.3.2.3 Demonstrates an
G10R.6.3.2 Waves
optical phenomena associated with the
understanding of
املوجات
phenomenon of light refraction and total
light properties and
internal reflection (for example: desert
how it interacts
.)and polar mirage, and rainbow
with the available
يرشح سبب حدوث عدد من الظواهر الضوئية
different objects in
املرتبطة بظاهرة انكسار الضوء واالنعكاس الكيل
the surrounding
.( قوس املطر، الرساب الصحراوي والقطبي:)مثال
environment.
يُظهر فهامً لخصائص
الضوء وكيفية تفاعل
الضوء مع األجسام
املختلفة املتوفرة يف البيئة
املحيطة.
Develops a method (e.g. collection of G10R.6.3.1.2 Demonstrates an
G10R.6.3.1
digital images, simulation programs or
understanding
practical experiment) to describe many
of the distinctive
wave phenomena (for example: reflection
characteristics and
of a wave along the rope with fixed
behavior of waves.
or free end, interference of two waves
يُظهر فهامً لسلوك
spreads along the rope in two opposite
املوجات والخصائص
directions, and reflection of a wave over
املميزة لها.
a water surface on a convex, concave, or
.)flat surface
 مجموعة صور رقمية أو:يُط ّور وسيلة )مثال
برمجية محاكاة أو تجربة عملية(؛ ليصف عددًا
 انعكاس موجة تنترش:من الظواهر املوجية )مثال
 تراكب موجتني،يف حبل طرفه مثبت أو حر
 انعكاس،تنترشان يف حبل يف اتجاهني متعاكسني
موجات تنترش عىل سطح املاء عن حاجز محدب
.(أو مقعر أو مستو
Develops a method (e.g. collection of 2 G10R.6.3.1.2
digital images, simulation programs or
practical experiment) to describe many
wave phenomena (for example: reflection
of a wave along the rope with fixed
or free end, interference of two waves
spreads along the rope in two opposite
directions, and reflection of a wave over
a water surface on a convex, concave, or
.)flat surface
 مجموعة صور رقمية أو:يُط ّور وسيلة )مثال
برمجية محاكاة أو تجربة عملية(؛ ليصف عددًا
 انعكاس موجة تنترش:من الظواهر املوجية )مثال
 تراكب موجتني،يف حبل طرفه مثبت أو حر
 انعكاس،تنترشان يف حبل يف اتجاهني متعاكسني
موجات تنترش عىل سطح املاء عن حاجز محدب
.(أو مقعر أو مستو

املجال
املادة
6.3
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
املادة
Develops a method (diagrams, G10R.6.3.1.3 Demonstrates an
G10R.6.3.1 Waves
6.3
Physics 6.R01G Physics
simulation programs, or images of
understanding
املوجات
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
overlapping waves in ripple tank ); to
of the distinctive
الفيزيائية
determine the condition of occurrence of
characteristics and
.constructive and destructive interference
behavior of waves.
، برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
يُظهر فهامً لسلوك
صور لرتاكب موجات يف حوض األمواج املائية(؛
املوجات والخصائص
ليُحدّد رشط حصول كل من التداخل البناء
املميزة لها.
.والتداخل الهدام
Develops a method (diagrams and G10R.6.3.1.1
simulation programs) to describe
displacement of medium molecules
along which a wave spreads through in
terms of distance from the source at a
certain moment, and displacement of a
.certain molecule in terms of time
يُط ّور وسيلة )رسوم بيانية أو برمجية محاكاة(؛
ليصف إزاحة جزيئات وسط تنترش فيه موجات
،بداللة البعد عن املصدر عند لحظة معينة
وإزاحة جزيء معني من جزيئات الوسط بداللة
.الزمن
G10R.5.1.3.14 Explains energy G10R.5.1.3.14 Uses the atomic
G10R.5.1.3 Structure and 5.1
transformations that occur within a
models to describe
Properties of
nuclear power plant (e.g. as a release
atoms, understands
Matter
of nuclear fission energy is released
the reaction
تركيب املادة
and transformed into thermal energy.
between elements
وخصائصها
Thermal energy is converted into
and compounds
).electrical energy and lost heat
and recognizes that
nuclear reactions
produce large
amounts of energy,
structure elements
and change the
composition of the
nucleus. Recognizes
also the mechanism
of the radioactive
decay of natural and
artificial isotopes, and
nuclear fission and
fusion.
يستخدم النامذج الذرية
 وفهم،لرشح الذرات
التفاعل بني العنارص
واملركبات ويتع َّرف أن
التفاعالت النووية تنتج
،كميات كبرية من الطاقة
 وتغري،وتك ّون عنارص
تركيب النواة كام يع ّرتف
آلية االضمحالل اإلشعاعي
للنظائر الطبيعية
 واالنشطار،والصناعية
واالندماج النوويني.
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
Develops a method (diagrams and
G10.R.6.2.6.1 G10R.6.2.6 Studies G10R.6.2.6 Energy
simulation software); to compare the
the properties of
الطاقة
energetic structure of the matter in
solids and uses of
atomic states (energy levels) and energetic
semiconductors.
structure of the matter in solid states
يدرس خصائص األجسام
(energy bands)
الصلبة واستخدام شبه
 برمجية محاكاة(؛،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
املوصالت
ليقارن بني الرتكيب الطاقي للامدة يف الحالة
الذرية
)مستويات الطاقة( والرتكيب الطاقي للامدة يف
.(الحالة الصلبة )الحزم الطاقية

املجال
املادة
6.2
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية

Defines the periodic motion as a G10R.6.1.2.1 Demonstrates an
G10R.6.1.2 Motion and
motion that repeated regularly during
understanding of the
Forces
equal time intervals; and the oscillatory
interactions behind
القوى والحركة
motion as a periodic motion in which the
all the forces between
object moves back and forth around an
objects.
.equilibrium position
يُظهر فهامً ما للتفاعالت
يُع ّرف الحركة الدورية عىل أنها حركة تتكرر
الكامنة وراء جميع القوى
بانتظام خالل الفرتات الزمنية املتساوية والحركة
بني األجسام.
االهتزازية عىل أنها حركة دورية يتحرك فيها
.الجسم جيئ ًة وذهابًا حول موضع اتزان
Explains the first law of G10R.6.2.2.2 Studies energy
G10R.6.1.2
thermodynamics and applies it in
transformations and
solving related questions. Explains some
uses in everyday life
special operations in thermodynamics
activities in order to
(Adiabatic Process) at a constant
achieve sustainable
.temperature, pressure and volume
development
،يرشح القانون األول يف الديناميكا الحرارية
يدرس تحوالت الطاقة
 يرشح بعض.ويطبقه يف حل مسائل ذات صلة
واستخداماتها يف
) العمليات الخاصة يف الديناميكا الحرارية
النشاطات اليومية لتحقيق
 عند، عند درجة حرارة ثابتة،العمليات األدياباتية
التطورات املستدامة
.ضغط ثابت وعند حجم ثابت
Designs a method (e.g. verbal G10R.6.2.2.5
expressions, diagrams, graphics or
simulation software) to explain the
abnormality of water in its expansion
compared to all the fluids and its role in
the survival of marine organisms under
.ice in the frozen lakes
 تعبريات لفظية أو رسوم:يُص ّمم وسيلة )مثال
تخطيطية وبيانية أو برمجية محاكاة( ليرشح
شذوذ املاء يف متدده عن بقية السوائل ودوره يف
بقاء الكائنات البحرية عىل قيد الحياة تحت
.الجليد يف البحريات املتجمدة

6.1
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
Describes the effects of heat transfers G10R.6.1.3.1 Studies energy
G10R.6.1.2 Motion and
from or to a body, depending on the
transformations and
Forces
body temperature, physical states (solid,
uses in everyday life
القوى والحركة
liquid, gas) and clarifies how a system
activities in order to
can exchange heat with its surroundings
achieve sustainable
by absorbing or releasing energy or by
development
.exerting mechanical work
يدرس تحوالت الطاقة
يصف تأثريات انتقال الحرارة من أو إىل جسم
واستخداماتها يف
) ما عىل درجة حرارة الجسم وحالته الفيزيائية
النشاطات اليومية لتحقيق
 ويصف كيف ميكن،( الغازية، السائلة،الصلبة
التطورات املستدامة
لنظام أن يتبادل الطاقة الحرارية مع محيطه
بامتصاص الطاقة أو بإطالقها أو بشغل ميكانييك
.يبذل عليه أو بواسطته
Discovers change trends in the tabular G10R.6.1.1.5 Recognizes the
G10R.6.1.1
data and represents them using an
concept of motion
appropriate graph to discover the
and rest; and
relationship between the variables and
describes changes in
then develops a mathematical model
motion.
(mathematical equation) to predict the
يتعرف اىل مفهوم الحركة
value of the dependent variable with
والسكون ويصف تحوالت
different values of independent variable
الحركة
and vice versa.
،كتشف اتجاهات التغري يف البيانات املجدولة
وميثلها برسم بياين مناسب ليكتشف العالقة بني
املتغريات ومن ثم يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا )معادلة
رياضية( ليتنبأ بقيمة املتغري التابع عند القيم
املختلفة للمتغري املستقل وبالعكس.
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املجال
املادة
Physics 6.R01G Physics
الــــعــــلــــوم
الفيزياء
الفيزيائية

الصف العاشر متقدم
نواتج التعلم
Recognizes different groups of elements
in the periodic table and predicts the
physical and chemical properties of each
.group
يتع ّرف مجموعات العنارص املختلفة يف الجدول
الدوري ويتوقع الخصائص الفيزيائية والكيميائية
.لكل مجموعة
Predicts the periodicity of
electronegativity in the periodic table,
explaining the type of bonds formed
between the elements
،يتنبأ بتدرج السالبية الكهربائية يف الجدول الدوري
موض ًحا نوع الروابط املتكونة من اتحاد العنارص
.مع بعضها
Explores the location of transition
elements in the periodic table based on
the electron configuration and predict
chemical and physical properties
يستقيص موقع العنارص االنتقالية يف الجدول
الدوري استنادًا إىل تركيبها اإللكرتوين ويتنبأ
بخصائصها الكيميائية والفيزيائية
Recognizes the special symbols on
chemicals and the effects of chemicals on
public health and the environment; Reads
chemicals’ safety documents, laboratory
working procedures, safe handling of
.chemicals and general hazards
تع ّرف عىل الرموز الخاصة باملواد الكيميائية وآثارها
عىل الصحة العامة والبيئة وقراءة الوثائق الخاصة
بالسالمة للمواد الكيميائية وإجراءات العمل يف
املختربات والتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية
واألخطار العامة
Recognizes the location of Lanthanides
and Actinides in the periodic table and
some of their uses
يتع ّرف موقع الالنثنيدات واألكتنيدات يف الجدول
.الدوري وبعض استخداماتها

G10A.5.1.1.1

G10A.5.1.1.2

G10A.5.1.1 .3

G10A.5.1.1.4

املعيار
The periodic table
displays the elements
according to the
increase in the atomic
number and is used as
a model to predict the
chemical and physical
properties of elements
and to determine
the type of chemical
bonds between
atoms through the
electrostatic forces
between electrons and
protons.
الجدول الدوري يُظهر
العنارص حسب الزيادة يف
العدد الذري ويستخدم
كنموذج للتنبؤ بالخصائص
الكيميائية والفيزيائية
 ولتحديد نوع،للعنارص
الروابط التي تتكون بني
ذرات العنارص من خالل
القوى الكهروستاتيكية بني
اإللكرتونات والربوتونات.

5.1.1

املحور
Structure and 5.1
Properties of
Matter
تركيب املادة
وخصائصها

املجال
Chemistry A01G
الكيمياء

املادة
Chemistry

G10A.5.1.1.6

Predicts the periodicity of G10A.5.1.1.2
electronegativity in the periodic table,
explaining the type of bonds formed
between the elements
،يتنبأ بتدرج السالبية الكهربائية يف الجدول الدوري
موض ًحا نوع الروابط املتكونة من اتحاد العنارص
.مع بعضها
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نواتج التعلم
Recognizes the steps that are
.used to draw Lewis structures
يتعرف الخطوات املستخدمة لرسم بنى لويس
Draws Lewis structures for a
.number of molecules and ions
.يرسم بنى لويس لعدد من الجزيئات واأليونات
Constructs molecular models
and writes structural formulas for
molecular compounds that contain a
.single bond or multiple bonds
 للمركبات،يبني مناذج جزيئية ويكتب صيغًا بنائية
الجزيئية التي تحتوي عىل رابطة أحادية أو عدة
.روابط
Defines valence shell electron
.)pair repulsion (VSEPR
2 ) يتعرف نظرية تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤ
.)VSEPR(
Predicts the forms of simple
molecules and ions (e.g. CH4, SO3, H2O,
O2, NH4+ ) using valence shell electron
pair repulsion (VSEPR) and draws Lewis
.structures to represent molecular shapes
H4,يتنبأ بأشكال الجزيئات واأليونات البسيطة
 باستخدام نظرية تنافر،)SO3, H2O, ,O2, NH4
أزواج إلكرتونات التكافؤ يتنبأ بأشكال الجزيئات
 ويرسم تراكيب،.)VSEPR(واأليونات البسيطة
.لويس ليمثل أشكالها الجزيئية

G10.A.5.1.2.1
G10.A.5.1.2.2
G10.A.5.1.2.3
G10.A.5.1.2.4
G10.A.5.1.2.5

Designs a model (e.g. three dimensional G10.A.5.1.2.6
geometric shapes, holograms) to show
.shapes of some molecules G10.A.5.1.2.7
، أشكال هندسية ثالثية األبعاد:يُص ّمم مناذ ًجا )مثال
.مجسامت( ليبني أشكال بعض الجزيئات
Explains how physical properties of solid
or liquid matter (e.g. solubility, boiling
and melting points, hardness, electrical
conductivity, surface tension) depend
on molecules, types of bonds and forces
within the molecule and intermolecular
(e.g. covalent bond, ionic bond, Van
Derfal forces, hydrogen bond and metallic
.)bond
يفرس كيف تعتمد الخصائص الفيزيائية ملادة صلبة
، درجتي الغليان واالنصهار، الذائبية:أو سائلة (مثال
 التوتر السطحي) عىل، املوصلية الكهربائية،الصالبة
الجسيامت املوجودة وأنواع الروابط والقوى داخل
، رابطة تساهمية:الجزيئات وبينها (مثال
 رابطة، رابطة هيدروجينية، قوى فان ديرفال،أيونية
)فلزية
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املعيار
The differences in the
atomic composition
and molecular
geometry of
substances that allow
for identification,
detection, and
separation of
substances in a
mixture.
إن االختالفات يف الرتكيب
الذري وهندسة الجزيئات
للمواد تسمح بتحديد
 والكشف،هوية املادة
عنها وفصلها
من املخاليط.

5.1.2

املحور
Structure and 5.1
Properties of
Matter
تركيب املادة
وخصائصها

املجال
Chemistry A01G
الكيمياء

املادة
Chemistry

نواتج التعلم
depend on the particles present G10A.5.1.2.7
and the types of intermolecular and
intramolecular forces (e.g., covalent
bonding, ionic bonding, Van der Waals
forces, hydrogen bonding, metallic
)bonding
يفرس كيف تعتمد الخصائص الفيزيائية ملادة صلبة
، درجتي الغليان واالنصهار، الذائبية:أو سائلة (مثال
 التوتر السطحي) عىل، املوصلية الكهربائية،الصالبة
الجسيامت املوجودة وأنواع الروابط والقوى داخل
، رابطة تساهمية:الجزيئات وبينها (مثال
 رابطة، رابطة هيدروجينية، قوى فان ديرفال،أيونية
)فلزية
Use mathematical representations G10A.5.3.1.2
and provide experimental evidence
to support the claim that atoms, and
therefore mass, are conserved during a
.chemical reaction
يستخدم العالقات الرياضية ليدعم الرأي القائل
 تكون محفوظة أثناء، وبالتايل الكتلة،بأن الذرات
.التفاعل الكيميايئ
Explains how physical
G10.A.5.1.2.7
properties of solid or liquid matter (e.g.
solubility, boiling and melting points,
hardness, electrical conductivity, surface
tension) depend on molecules, types of
bonds and forces within the molecule
and intermolecular (e.g. covalent bond,
ionic bond, Van Derfal forces, hydrogen
.)bond and metallic bond
يفرس كيف تعتمد الخصائص الفيزيائية ملادة
 درجتي الغليان، الذائبية:صلبة أو سائلة (مثال
 التوتر، املوصلية الكهربائية، الصالبة،واالنصهار
السطحي) عىل الجسيامت املوجودة وأنواع
:الروابط والقوى داخل الجزيئات وبينها (مثال
،رابطة تساهمية
، رابطة هيدروجينية، قوى فان ديرفال،أيونية
)رابطة فلزية

املعيار

املحور

املجال

املادة
Chemistry

Predicts the type of the solid material G10.A.5.1.2.9
(ionic, molecular, covalent bond,
metallic) that results from a chemical
reaction using his/her knowledge of the
reactants and their characteristics
 شبكية، جزيئي،يتنبأ بنوع املادة الصلبة )أيوين
 فلزية( التي تنتج من تفاعل كيميايئ،تساهمية
. واصفًا خصائصها،مبعرفة املتفاعالت
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نواتج التعلم
Write chemical formulas for diatomic
binary and polyatomic compounds
or (using simulation software), that
includes many oxidize compounds
calling including those that have more
than one oxidation number naming
it by using nomenclature system of
International Union of Pure and Applied
)Chemistry (IUPAC
يكتب معادالت كيميائية موزونة متثل تفاعالت
، واالستبدال األحادي، واالنحالل،االتحاد
 مستخد ًما نظام، واالحرتاق،واالستبدال الثنايئ
IUPAC.
Explains how physical properties of solid
or liquid matter (e.g. solubility, boiling
and melting points, hardness, electrical
conductivity, surface tension) depend
on molecules, types of bonds and forces
within the molecule and intermolecular
(e.g. covalent bond, ionic bond, Van
Derfal forces, hydrogen bond and
.)metallic bond
يفرس كيف تعتمد الخصائص الفيزيائية ملادة
 درجتي الغليان، الذائبية:صلبة أو سائلة (مثال
 التوتر، املوصلية الكهربائية، الصالبة،واالنصهار
السطحي) عىل الجسيامت املوجودة وأنواع
:الروابط والقوى داخل الجزيئات وبينها (مثال
،رابطة تساهمية
، رابطة هيدروجينية، قوى فان ديرفال،أيونية
)رابطة فلزية
Designs a model (e.g. three dimensional
geometric shapes, holograms) to show
.shapes of some molecules
 أشكال هندسية ثالثية:يُص ّمم مناذ ًجا (مثال
 مجسامت) ليبني أشكال بعض الجزيئات،األبعاد
Designs a model (e.g. three dimensional
geometric shapes, holograms) to show
.shapes of some molecules
 أشكال هندسية ثالثية:يُص ّمم مناذ ًجا (مثال
 مجسامت) ليبني أشكال بعض الجزيئات،األبعاد
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G10.A.5.1.2.10

G10.A.5.1.2.7
G10.A.5.1.2.6

G10.A.5.1.2.6

املعيار

املحور

املجال

املادة
Chemistry

نواتج التعلم
Predicts electronegativity in the periodic
table, explaining the type of bond
formed as a result of the elements
.combining with each other
يتنبأ بتدرج السالبية الكهربائية يف الجدول
 موض ًحا نوع الروابط املتكونة من اتحاد،الدوري
العنارص مع بعضها
Predicts the polarity of different
chemical compounds based on their
molecular forms and the difference in
.their atomic electronegativity values
يصف كيف تعكس دورية الخصائص يف
الجدول الدوري أمناط حاالت املستوى الخارجي
.(لإللكرتونات )إلكرتونات التكافؤ
Constructs molecular models and
writes structural formulas for molecular
compounds that contain a single bond or
.multiple bonds
،يبني مناذج جزيئية ويكتب صيغًا بنائية
للمركبات الجزيئية التي تحتوي عىل رابطة
.أحادية أو عدة روابط
Defines the empirical formula
explaining how to apply it to the ionic
.and molecular compounds
رسا كيف تنطبق عىل
ً يعرف الصيغة األولية مف
.املركبات األيونية والجزيئية
Determines the relation between the
empirical formula and molecular
.formula for a chemical compound
يجد العالقة بني الصيغة األولية والصيغة الجزيئية
.ملركب كيميايئ
Predicts the type of solid (ionic,
molecular, covalent network, metallic)
formed by a given substance in a
chemical reaction, and describes the
.properties of that solid
 شبكية، جزيئي،يتنبأ بنوع املادة الصلبة )أيوين
 فلزية) التي تنتج من تفاعل كيميايئ،تساهمية
. واصفًا خصائصها،مبعرفة املتفاعالت

G10.A.5.1.1.2
G10.A.5.1.2.8

G10A.5.1.2.3
G10.A.5.1.2.6
G10A..5.3.1.7
G10A.5.3.1.9

املعيار

املحور

املجال

املادة
Chemistry

Use mathematical
representations and
provide experimental
evidence to support
the claim that atoms,
and therefore mass,
are conserved during
a chemical reaction.
Use the mole concept
and proportional
relations to predict
the quantities (masses
or moles) of specific
reactants or products.
استخدام التمثيالت
 وتقديم االدلة،الرياضية
التجريبية عىل قانون
حفظ املادة أثناء التفاعل
 وموازنة الذرات،الكيميايئ
 واستخدم مفهوم املول،
والعالقات النسبية للتنبؤ
)بكميات (الكتلة أو املول
املواد املتفاعلة أو الناتجة.

5.3.1

Chemical
5.3
reactions and
calculations
and Law of
Conservation
of Mass
التفاعالت
والحسابات
الكيميائية وقانون
حفظ املادة

G10.A.5.3.1.11
Defines different types
of chemical reactions (such as: G10.A.5.3.1.12
combination, decomposition (decay),
single substitution, double substitution
.)and combustion
Writes balanced chemical equations that
represent combination, decomposition,
single substitution, double substitution
and combustion reactions using IUPAC
system
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نواتج التعلم
Predicts the outcomes of unilateral
replacement interactions using metals
activity series and halogens activity
.series
Conducts practical experiments or
develops simulation software to compare
the types of interactions (combination,
decomposition (decay), single
substitution, double substitution and
.)combustion
Predicts the products of different
types of combination and decomposition
reactions (e.g. combination reactions in
which simple compounds are formed,
combination reactions of metal or nonmetal oxides with water, combination
reactions in which a compound is
decomposed into multiple compounds
.)or elements
Plans and conducts a practical
inquiry (taking safety measures into
account) to compare the properties
of non-metallic and metallic oxide
solutions (e.g. carbon dioxide reacts
with water producing an acidic solution,
magnesium oxide reacts with water
.)producing a basic solution
Calculates the mass of
.chemical compound formula
يحسب كتلة الصيغة ملركب كيميايئ
Explains the concepts of
Avogadro and Mole numbers
.يوضح مفهومي عدد أفوجادرو واملول

املعيار
Use mathematical
representations and
provide experimental
evidence to support
the claim that atoms,
and therefore mass,
are conserved during
a chemical reaction.
Use the mole concept
and proportional
G10.A.5.3.1.13 relations to predict
the quantities (masses
G10.A.5.3.1.16 or moles) of specific
reactants or products.
استخدام التمثيالت
 وتقديم االدلة،الرياضية
التجريبية عىل قانون
حفظ املادة أثناء التفاعل
 وموازنة الذرات،الكيميايئ
 واستخدم مفهوم املول،
والعالقات النسبية للتنبؤ
)بكميات (الكتلة أو املول
املواد املتفاعلة أو الناتجة.
G10.A.5.3.1.14
G10.A.5.3.1.15

G10.A.5.3.1.1
G10.A.5.3.1.2

Describes the relationships
G10.A.5.3.1.3
between the number of Avogadro, Mole G10.A.5.3.1.4
.and molecular mass for any matter
يصف العالقات بني عدد أفوجادرو واملول والكتلة
.الجزيئية ألية مادة
Conducts chemical
calculations based on the concept of
.)Mole (mass and molecular number
يجري الحسابات الكيميائية املبنية عىل مفهوم
.(املول )الكتلة وعدد الجسيامت
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5.3.1

املحور
Chemical
5.3
reactions and
calculations
and Law of
Conservation
of Mass
التفاعالت
والحسابات
الكيميائية وقانون
حفظ املادة

املجال

املادة
Chemistry

نواتج التعلم
Defines the empirical formula explaining
how to apply it to the ionic and
.molecular compounds
رسا كيف تنطبق عىل
ً يُع ّرف الصيغة األولية مف
.املركبات األيونية والجزيئية
Defines the relationship
between the empirical formula and
molecular formula for a chemical
.compound
يجد العالقة بني الصيغة األولية والصيغة الجزيئية
ملركب كيميايئ
Develops a technology
(diagrams, simulation software) to
indicate the relationship between
the empirical formula and molecular
.formula
 برمجية محاكاة(؛،يُط ّور تقنية )مجسامت
ليوضح العالقة بني الصيغة األولية والجزيئية
Determines empirical formula
and molecular formula for a lot of
chemical compounds, with molecular
mass and percentage of structure and
.any other data
يحدد الصيغ األولية والصيغ الجزيئية لعدة
 مع وجود الكتل الجزيئية،مركبات كيميائية
.والنسب املئوية للرتكيب أو أية بيانات أخرى
Conducts an experiment
(taking safety measures into account)
on a compound (e.g. hydrate) and
calculates the percent composition of the
.compound
(يجري تجربة عملية )مراع ًيا قواعد السالمة
لتحديد الصيغة األولية ملركب كيميايئ )مثال
(أكسيد املغنيسيوم

G10.A.5.3.1.6
G10.A.5.3.1.7
G10.A.5.3.1.8
G10.A.5.3.1.9

املعيار
Use mathematical
representations and
provide experimental
evidence to support
the claim that atoms,
and therefore mass,
are conserved during
a chemical reaction.
Use the mole concept
and proportional
relations to predict
the quantities (masses
or moles) of specific
reactants or products.
استخدام التمثيالت
 وتقديم االدلة،الرياضية
التجريبية عىل قانون
حفظ املادة أثناء التفاعل
 وموازنة الذرات،الكيميايئ
 واستخدم مفهوم املول،
والعالقات النسبية للتنبؤ
)بكميات (الكتلة أو املول
املواد املتفاعلة أو الناتجة.

5.3.1

املحور
Chemical
5.3
reactions and
calculations
and Law of
Conservation
of Mass
التفاعالت
والحسابات
الكيميائية وقانون
حفظ املادة

املجال

املادة
Chemistry

G10.A.5.3.1.5
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نواتج التعلم
Enumerates common physical quantities
(e.g. time, mass, temperature, size,
density, etc.); classifies them into the
basic quantities (mass, time, length,
temperature and intensity of electric
current) and derived quantities (e.g. size,
density, area, etc.) and defines the unit of
measurement of each of these quantities
using an international system.
، الزمن:يُعدد الكميات الفزيائية املألوفة )مثال
،(........ ، الكثافة، الحجم، درجة الحرارة،الكتلة
 والزمن،ويص ّنفها إىل كميات أساسية )الكتلة
(والطول ودرجة الحرارة وشدة التيار الكهربايئ
، املساحة، الكثافة، الحجم:وكميات مشتقة )مثل
 ويحدد وحدة قياس كل من هذه،(......
الكميات يف النظام الدويل.
Measures
G10.A.6.1.1.2
fundamental quantities and some
derived quantities using the right tool
(e.g. millimeter ruler, micrometer,
Vernier caliper, sensitive scale, manual
and digital stopwatch, etc.) and records
the measurements taking into account
accuracy, significant figures, and
.scientific coding
يقيس الكميات األساسية وبعض الكميات
 املسطرة:املشتقة مستخد ًما األداة املناسبة )مثال
، القدمة ذات الورنية، امليكروميرت،املليمرتية
امليزان
..... ، ساعة اإليقاف اليدوية والرقمية،الحساس
( ويُسجل قياساته مراع ًيا دقة األداة واألرقام
.املعنوية والرتميز العلمي
Lists sources of error
G10.A.6.1.1.3
in measurement and calculates absolute
and relative error values in his/her own
calculations when such calculations rely
.on measurement
يعدد مصادر الخطأ يف القياسات ويحسب قيمة
الخطأ املطلق والخطأ النسبي يف حساباته التي
.يُجريها معتمدًا عىل القياسات
Validate physical
G10.A.6.1.1.4
equations using meta-analysis of physical
.quantities
يتحقق من صحة املعادالت الفيزيائية باستخدام
.التحليل البعدي للكميات الفيزيائية
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املعيار
املحور
G10A.6.1.1 Motion and
G10.A.6.1.1.1 Understands the
concept of motion
power
and rest, and
الحركة والقوى
describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة

G10.A.6.1.1.2
G10.A.6.1.1.3
G10.A.6.1.1.4

6.1

املجال
املادة
Physics 6.A01G Physics
االفيزياء

نواتج التعلم
املعيار
املحور
G10A.6.1.1
Discovers change trends in
5 G10.A.6.1.1.5 Understands the
Motion and
the tabular data and represents them
concept of motion
power
using an appropriate graph to discover
and rest, and
الحركة والقوى
the relationship between the variables
describes changes in
and then develops a mathematical model
motion.
(mathematical equation) to predict the
يدرك مفهوم الحركة
value of the dependent variable with
والسكون ويصف التغريات
different values of independent variable
يف الحركة.
.and vice versa
،يكتشف اتجاهات التغري يف البيانات املجدولة
وميثلها برسم بياين مناسب ليكتشف العالقة بني
املتغريات ومن ثم يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا )معادلة
رياضية( ليتنبأ بقيمة املتغري التابع عند القيم
.املختلفة للمتغري املستقل وبالعكس

6.1

املجال
Physics
االفيزياء

املادة
Physics

Analyzes data
G10.A.6.1.1.7 G10.A.6.1.1.7
obtained from data loggers to G10.A.6.1.1.9
describe the motion of an object
along a straight line (both regular and
irregular motion using mathematical
models (quantitatively) and graphs
and (descriptively) with correct use of
.)terminology
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة
 (؛data loggers ) مسجالت البيانات الرقمية
ليصف رسعة جسم يتحرك حركة غري منتظمة
عىل خط
مستقيم كم ًّيا )باستخدام النامذج الرياضية
والرسوم البيانية( ووصف ًيا )باستخدام تعبريات
.(لفظية مناسبة
Interprets line
G10.A.6.1.1.9
graphs of the location - time and speed
- time curves for the movement of an
.object
– يُف رس رس الخطوط البيانية ملنحنيات )املوقع
ّ.الزمن( و )الرسعة – الزمن( لحركة جسم
G10.A.6.1.1.10
Builds a model (e.g.
mathematical equation, diagrams) that
reflects the changes in a uniformly
accelerated linear motion (e.g. changes
.)in location, speed and acceleration
 رسوم، معادلة رياضية:يُط ّور منوذ ًجا )مثال
بيانية( ليُعرب عن تغريات الحركة الخطية املعجلة
، تغريات الرسعة، تغريات املوقع:بانتظام )مثال
(العجلة
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
G10.A.6.1.1.11
G10A.6.1.1
Develops mathematical models based
Understands the
Motion and
on data obtained from digital loggers
concept of motion
power
or cameras or any practical experiment;
and rest, and
الحركة والقوى
to describe the movement of free
describes changes in
falling acceleration of an object in the
motion.
Earth's gravitational field (neglecting
يدرك مفهوم الحركة
air resistance) and measures the free
والسكون ويصف التغريات
falling acceleration in the United Arab
يف الحركة.
.Emirates
يُط ّور مناذج رياضي ًة معتمدًا عىل البيانات التي
يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أو
كامريا رقمية أو تجريب عميل؛ ليصف حركة
السقوط الحر لجسم يف مجال الجاذبية األرضية
مع إهامل مقاومة الهواء ويقيس عجلة السقوط
.الحر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
Discovers the relation between
6 G10.A.6.1.1.6
the average of function change and the
function curve at two points and binding
tangent to the curve of the function at
.the point of a rate change at this point
،يكتشف اتجاهات التغري يف البيانات املجدولة
وميثلها برسم بياين مناسب ليكتشف العالقة بني
 ومن ثم يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا )معادلة،املتغريات
رياضية( ليتنبأ بقيمة املتغري التابع عند القيم
.املختلفة للمتغري املستقل وبالعكس
Analyzes data obtained from
8 G10.A.6.1.1.8
data loggers to describe the speed of an
object moving in an irregular motion
along a straight line (quantitatively)
using mathematical models and graphs
and (descriptively) with correct use of
.terminology
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة
 (؛data loggers ) مسجالت البيانات الرقمية
ليصف رسعة جسم يتحرك حركة غري منتظمة
عىل خط مستقيم كميًّا )باستخدام النامذج
الرياضية والرسوم البيانية( ووصف ًيا )باستخدام
.(تعبريات لفظية مناسبة
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6.1

املجال
Physics
االفيزياء

املادة
Physics

نواتج التعلم
Develops
G10.A.6.1.1.11
mathematical models based on data
obtained from digital loggers or cameras
or any practical experiment; to describe
the movement of free falling acceleration
of an object in the Earth's gravitational
field (neglecting air resistance) and
measures the free falling acceleration in
.the United Arab Emirates
يُط ّور مناذج رياضي ًة معتمدًا عىل البيانات التي
يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أو
كامريا رقمية أو تجريب عميل؛ ليصف حركة
السقوط الحر لجسم يف مجال الجاذبية األرضية
مع إهامل مقاومة الهواء ويقيس عجلة السقوط
.الحر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
Applies in the equations of uniformly
accelerated linear motion (in the vertical
and horizontal directions), to predict
changes in the projectile motion.
.)(location and velocity
 رسوم، معادلة رياضية:يُط ّور منوذ ًجا )مثال
بيانية( ليُعرب عن تغريات الحركة الخطية املعجلة
، تغريات الرسعة، تغريات املوقع:بانتظام )مثال
(العجلة
Calculates the average
velocity Vavg, instantaneous velocity (t)
v, intermediate acceleration aavg and
instantaneous acceleration (t) a for an
object moving in a level if he knows its
.position changes as a function of time
 والرسعة اللحظيةvavg يحسب الرسعة املتوسطة
a(t (  واللحظيةaavg  والعجلة املتوسطةv(t (
لجسم يتحرك يف مستوى إذا علم تغريات
.موضعه كدالة يف الزمن
Analyzes data obtained from data
loggers to describe the velocity of an
object moving in an irregular motion
along a straight line (quantitatively)
using mathematical models and graphs
and (descriptively) with correct use of
.terminology
يُحلّل البيانات التي يحصل عليها بوساطة
data loggers ) مسجالت البيانات الرقمية
ليصف حركة جسم عىل خط مستقيم (كال نوعي
الحركة املنتظمة وغري املنتظمة(كم ًّيا ) باستخدام
) ًالنامذج الرياضية والرسوم البيانية( ووصفيا
باستخدام
(تعبريات لفظية مناسبة

G10A.6.1.1.11

املعيار
املحور
G10A.6.1.1
Understands the
Motion and
concept of motion
power
and rest, and
الحركة والقوى
describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

6.1

املجال
Physics
االفيزياء

املادة
Physics

G10A.6.1.1.7"

G10.A.6.1.1.12
G10A.6.1.1.8
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نواتج التعلم

.and represents each of them graphically
، الطول، الزمن، املسافة:يُص ّنف الكميات الفيزيائية مثال
) Vector quantities (  القوة إىل كميات متجهة،الكتلة
 و ثُ ثيل كل منهامScalar quantities ) كميات قياسية
.بيان ًّيا
Defines the four
G10.A.6.1.1.2
elements of the Vector: Amount, direction, point
.)of impact and work line (alignment
 املقدار واالتجاه ونقطة التأثري:يُحدّد عنارص املتّجه األربعة
.(وخط العمل )اإلستقامة
Develops a tool (vector
G10A.6.1.1.3
triangle or parallelogram vector, mathematical
equations) to find the sum or subtract of 2
.)>vectors intercepting in an angle: (˚0˚180>θ
يُط ّور معتمدًا عىل تحليل املتجهات طريقة إليجاد محصلة
متجهني يحرصان زاوية
Analyzes a vector into
G10.A.6.1.1.4
its 2 perpendicular vehicles representing that
graphically and calculates the amount of each
.employing trigonometric functions
،يُط ّور وسيلة)مثلث متجهات أو متوازي أضالع املتجهات
معادالت رياضية( إليجاد حاصل جمع أو طرح متجهني
.متعامدين أو لهام خط العمل نفسه
Explains (unit vector)
G10.A.6.1.1.5
concept and expresses the vectors in 2 or 3
dimensions in terms of the unit vectors (i, j, k) in
.)the three dimensions (x, y, z
 ( ويعرب عنunit vector ) يوضح مفهوم متجه الوحدة
املتجهات يف بعدين وثالثة أبعاد بداللة متجهات الوحدة يف
x). ) األبعاد الثالثة
Based on vectors analysis
G10.A.6.1.1.6
and writing them in terms of unit victors,
develops a method to find the sum of 2 vectors
.)>intercepting an angle (˚0˚180>θ
يُط ّور معتمدًا عىل تحليل املتجهات وكتابتها بداللة
متجهات الوحدة طريقة إليجاد محصلة متجهني يحرصان
>θ>˚180 ( زاوية
Defines the scalar
G10.A.6.1.1.7
product of 2 vectors as the product of
multiplying of two vectors so the output is a
scalar quantity, and this kind of multiplication is
expressed by the mathematical equation
يُع ّرف الرضب القيايس ملتجهني عىل أنه ناتج رضب كمية
،متجهة يف أخرى متجهة بحيث يكون الناتج كمية قياسية
ويعرب عن هذا النوع من
A.B=ABcosθ(. ( الرضب باملعادلة الرياضية
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G10.A.6.1.1.1
G10.A.6.1.1.2
G10.A.6.1.1.3
G10.A.6.1.1.4
G10.A.6.1.1.5
G10.A.6.1.1.6
G10.A.6.1.1.7
G10.A.6.1.1.8
G10.A.6.1.1.9
G10.A.6.1.1.10
G10.A.6.1.1.11

املعيار
املحور
G10A.6.1.1
Understands the
Motion and
concept of motion
power
and rest, and
الحركة والقوى
describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

6.1

املجال

املادة
Physics

نواتج التعلم

Calculates the
G10.A.6.1.1.8
angle between two vectors employing the
representation of the unit vectors in the three
dimensions and the definition of the scalar
.product of 2 vectors
يحسب الزاوية املحصورة بني متجهني موظفًا متثيل
املتجهات مبتجهات الوحدة يف األبعاد الثالثة وتعريف
الرضب القيايس ملتجهني
Defines the cross
G10A.6.1.1.9
product of 2 vectors as the product of
multiplying of two vectors so the output is a
new vector, and this kind of multiplication is
expressed by the mathematical equation and
the direction of the output is determined by the
.right.hand and/or screw rule
يُع ّرف الرضب االتجاهي ملتجهني عىل أنه ناتج رضب كمية
متجهة يف أخرى متجهة بحيث يكون الناتج كمية متجهة
جديدة ويعرب عن مقدار
A (ناتج هذا النوع من الرضب باملعادلة الرياضية
 ويحدد اتجاه ناتج الرضب بقاعدة اليد،)| B|=ABcosθ
 وقاعدة الربغي/ اليمنى أو
Finds the output of the
G10.A.6.1.1.10
scalar and cross product of 2 vectors employing
the representation of the vectors by unit vectors
.in the three dimensions
يجد ناتج الرضب القيايس وناتج الرضب االتجاهي ملتجهني
.موظفًا متثيل املتجهات مبتجهات الوحدة يف األبعاد الثالثة
Defines the Position
G10.A.6.1.1.11
Vector of an object moving in a level (in two
)dimensions
ˆ)r(t)=x(tˆ.
ˆ)i+y(t
(يُع ّرف متجه املوضع لجسم يتحرك يف مستوى )يف بعدينj

G10.A.6.1.1.1
G10.A.6.1.1.2
G10.A.6.1.1.3
G10.A.6.1.1.4
G10.A.6.1.1.5
G10.A.6.1.1.6
G10.A.6.1.1.7
G10.A.6.1.1.8
G10.A.6.1.1.9
G10.A.6.1.1.10
G10.A.6.1.1.11

املعيار
املحور
G10A.6.1.1 Motion and
Understands the
concept of motion
power
and rest, and
الحركة والقوى
describes changes in
motion.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

6.1

املجال
Physics
االفيزياء

املادة
Physics

G10.A.6.1.1.13
Determines the frame of
reference appropriate to study projectile 'G10A.6.1.2.13
motion by an angle (˚0˚90>θ>). in the
.Earth's gravitational field
يُحدّد مناط اإلسناد املناسب لدراسة حركة
˚ ) يف مجال الجاذبيةθ>0>˚90 ( املقذوف بزاوية
.األرضية
Employs Kepler’s three Laws to
interpret the motion of the planets in
.elliptical orbits around the sun
يوظف قوانني كبلر الثالث يف تفسري حركة
.الكواكب يف مدارات اهليليجية حول الشمس
Investigates, based on Newton's Second G10.A.6.1.1.14
Law and Kepler’s third Law, gravity
force exchanged between objects and its
factors, and, and explaining our inability
to note the influence of the gravitational
.force between light objects
 معتمدًا عىل القانون الثالث لكبلر،يستقيص
 قوة الجاذبية التي،والقانون الثالث لنيوتن
تتبادلها األجسام والعوامل التي تتوقف عليها
رسا عدم قدرتنا عىل مالحظة تأثري قوة
ً مف
.الجاذبية بني األجسام ذات الكتل الصغرية
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نواتج التعلم

املعيار
املحور
G10A.6.1.2
Demonstrates an
Motion and
understanding of the
power
potential interactions
الحركة والقوى
behind all the forces
between objects.
يُظهر فه للتفاعالت
الكامنة وراء جميع القوى
Applies in the equations of uniformly G10A.6.1.1.16 بني األجسام.
accelerated linear motion (in the vertical
and horizontal directions), to predict
changes in the projectile motion.
.)(location and velocity
 رسوم، معادلة رياضية:يُط ّور منوذ ًجا )مثال
بيانية( ل ُيعرب عن تغريات الحركة الخطية املعجلة
، تغريات الرسعة، تغريات املوقع:بانتظام )مثال
(العجلة
G10A.6.1.2.7
Describes the weight G10A.6.1.2.7
of an object as the gravitational force
of the earth to this object, explaining
the change of its magnitude from one
point to another on the earth's surface,
depending on the objects exchanging
.attractional forces at a distance
يصف وزن الجسم عىل أنه قوة جذب األرض
رسا تغري مقداره من نقطة ألخرى
ً لهذا الجسم مف
عىل سطح األرض معتمدًا عىل تبادل األجسام
.قوى تجاذب عن بعد
Designs and constructs a model for a G10A.6.1.2.3"
system (e.g. a ship or a plane....) that
works in accordance with Newton's
action-reaction law (Newton’s third law),
explaining that forces in nature exist in
".pairs
يبتكر جهازًا يستخدم الطاقة ألداء مهمة ما
 طائرة ورقية تطري بواسطة الرياح؛ آلة:(مثال
موسيقية تعتمد عىل الطاقة البرشية لتصدر
.)األصوات
Investigates, practically or through a G10A.6.1.2.2
simulation software, the
relationship between the friction force
between objects and the normal force
.and the nature of the two surfaces
( برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )تجربة علمية
ليستقيص العالقة بني الرسعة املامسية والبعد عن
.(مركز الدوران )نصف قطر املسار

Builds a model (e.g. mathematical
G10A.6.1.1.10"
equation, diagrams) that reflects the changes in a
uniformly accelerated linear motion (e.g. changes
.)in location, speed and acceleration
 رسوم بيانية( ل ُيعرب، معادلة رياضية:يُط ّور منوذ ًجا )مثال
 تغريات:عن تغريات الحركة الخطية املعجلة بانتظام )مثال
، تغريات الرسعة،املوقع
(العجلة
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6.1

املجال
Physics
االفيزياء

املادة
Physics

نواتج التعلم
Validate physical equations using"
dimensional analysis of physical
quantities
يقيم املعادالت الفيزيائية مستخدما تحليل ثنايئ
". األابعاد للمواد الفيزيائية
Determines the frame of reference
appropriate to study projectile motion
by an horizontal velocity (horizontal
projectile) in the Earth's gravitational
.field
يُحدّد مناط االسناد املناسب لدراسة الحركة
 اإلزاحة: ويُحدّد عنارصها )مثال،الدائرية لجسم
.(الزاوية والرسعة الزاوية والعجلة الزاوية
G10A.6.1.1.7
investigate the factors
that change horizontal range, maximum
height and time of flight of the
projectile at a sharp angle in the Earth's
.gravitational field
يُحدّد مناط اإلسناد املناسب لدراسة حركة
˚ ) يف مجال الجاذبيةθ>0>˚90 ( املقذوف بزاوية
.األرضية
G10A.6.1.1.8
Predicts the changes
occurred to the projectile motion in the
.presence of air resistance
يُيتنبأ بالتغريات التي تطرأ عىل حركة املقذوف
بوجود مقاومة الهواء
G10A.6.1.1.9
Develops
mathematical models (equations) to
calculate the angular velocity and central
acceleration of an object moving in
.uniform circular motion
يُط ّور مناذج رياضية (معادالت(؛ ليتنبأ بتغريات
.عنارص الحركة الدائرية مبرور الزمن
G10A.6.1.1.10
Develops a tool
(diagrams, presentation, computer
simulation) to explain how does the
object moving in a circular track with a
fixed speed has an acceleration oriented
towards the center of the track and its
magnitude is directly proportional to the
squared magnitude of the orbital speed
and inversely proportional to the radius
.of the track
 تعبريات لفظية،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
عرض تقدميي) ليصف شكل خطوط املجال
) املغناطييس الناتج عن مرور تيار يف عنرص تيار
، ملف دائري، سلك موصل مستقيم وطويل:مثال
.(ملف لولبي طويل

املعيار
املحور
G10A.6.2.3
G10A.6.1.1.4" Recognizes how
Energy
forces are related to
الطاقة
energy.
يتع ّرف كيف ترتبط القوى
بالطاقة
G10A.6.1.1.6"
G10A.6.1.1.7"
G10A.6.1.1.8"

6.2

املجال

املادة

G10A.6.1.1.9
G10A.6.1.1.10
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نواتج التعلم
Defines the periodic motion as
a movement repeated regularly
through the equal time periods and
the oscillatory motion as a regular
movement in which the object moves
back and forth around an equilibrium
.position
يُط ّور مناذج رياضية )معادالت(؛ ليحسب كالًّ من
الرسعة الزاوية والعجلة املركزية لجسم يتحرك
.حركة دائرية منتظمة
Analyzes the data obtained from data
loggers to formulate a model (equation)
expressing the principle of mechanical
.energy conservation
Defines the work done by a constant .
force to move an object as the product
of the magnitude of force by the object
displacement component in direction
of the force according to the equation
][WF= FXd
يُعرف الشغل الذي تبذله قوة ثابتة يف تحريك
جسم عىل أنه ناتج رضب مقدار القوة يف مقدار
مركبة إزاحة الجسم باتجاه القوة وفق املعادلة
]Wf = Fxd[.
Develops a method (practical .
experiment, simulation software) to
investigate the relationship between the
total work done on an object and the
change in its kinetic energy (work.)kinetic energy theorem
Expresses the work of conservative"
forces is expressed in terms of the
change in the potential energy While
the work of non- conservative forces is
expressed in terms of the change in the
"mechanical energy
Explains the importance of using.
the concept of the power to describe
machines, defining the power as the rate
of energy transferred or transformed;
.and expresses it by an equation
يُع ّرف قدرة آلة عىل أنها معدل نقل الطاقة أو
. ويعرب عنها مبعادلة،تحولها
Defines momentum of an object as
multiplying the object’s mass by its
velocity; and defines impulse by which
a constant force affects an object as
.multiplying the force by its impact time
يُع ّرف كمية الحركة لجسم )الزخم( عىل أنه ناتج
رضب كتلة الجسم يف رسعته والدفع الذي تؤثر
به قوة ثابتة عىل جسم عىل أنه ناتج رضب القوة
.يف زمن تأثريها
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املعيار
املحور
G10A.6.2.3
G10A.6.2.3.12 Recognizes how
Energy
forces are related to
الطاقة
energy.
يتع ّرف كيف ترتبط القوى
بالطاقة

G10A.6.1.3 .5
G10A.6.2.3.1
G10A.6.2.3.2
G10A6.2.3.4

G10A.6.2.3.6

G10A.6.2.3.1

6.2

املجال

املادة

نواتج التعلم
املعيار
املحور
G10A.6.2.3
Expresses the work of conservative G10A.6.2.3.4" Recognizes how
Energy
forces is expressed in terms of the G10A.6.2.3.5 forces are related to
الطاقة
change in the potential energy While
energy.
the work of non- conservative forces is
يتع ّرف كيف ترتبط القوى
expressed in terms of the change in the
بالطاقة
"""mechanical energy
يعرب عن شغل القوى املحافظة بداللة التغري يف
Wel=-ΔPEel , Wg=-ΔPEg( ( طاقة الوضع
وعن شغل القوى غري املحافظة بداللة التغري يف
Wnc=ΔME). ) الطاقة امليكانيكية
Analyzes the data obtained from
data loggers to formulate a model
(equation) expressing the principle of
.mechanical energy conservation
يُحلّل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت
البيانات الرقمية ليصوغ منوذ ًجا )معادلة( يُعرب
عن مبدأ حفظ الطاقة امليكانيكية
Explains the first law of. G10A.6.2.2.2
thermodynamics and applies it in
solving related questions. Explains some
special operations in thermodynamics
(Adiabatic Process) at a constant
.temperature, pressure and volume
،رشح القانون األول يف الديناميكا الحرارية
 يرشح بعض.ويطبقه يف حل مسائل ذات صلة
) العمليات الخاصة يف الديناميكا الحرارية
 عند، عند درجة حرارة ثابتة،العمليات األدياباتية
.ضغط ثابت وعند حجم ثابت

6.2

املجال

املادة
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الصف الحادي عشر عام
نواتج التعلم
Explains the quantitative relations.
expressed in a balanced chemical
equation,
using
appropriate
measurement units (e.g., moles, grams,
)atoms, ions, molecules
رشح العالقات الكمية املعرب عنها من خالل
املعادلة الكيميائية املوزونة مستخد ًما وحدات
، الجرامات، املــوالت:القياس املناسبة( مثال
.( الجزيئات،األيونات
Performs stoichiometric calculations to
find the mass or number of moles for
any reactant or product in a balanced
chemical equation , by knowing the
mass or number of moles of any other
.substance in a chemical reaction
يُجري الحسابات الكيميائية إليجاد عدد املوالت
أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة يف معادلة
كيميائية موزونة مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي
.مادة أخرى يف التفاعل الكيميايئ
Solve problems related to quantities
in chemical reactions by performing
calculations involving percentage yield
and limiting reagent
يقوم بحل املشاكل متعلقة بكميات التفاعالت
الكيميائية وذلك عن طريق القيام بالحسابال
الكيميائية مرتبطة بالنسب املئوية وعوامل
محددة
Describes the different states of matter
(solid, liquid, gas, plasma) and the
differences between them in terms
of interatomic, intermolecular and
.interionic forces
، سائلة،يصف الحاالت املختلفة للامدة( صلبة
غازية ) والفروق بينها من حيث القوى بني
.الذرات والجزيئات واأليونات
Develops a method (practical
experiment, simulation software) to
.describe the different states of matter
 برمجية محاكاة ) ؛،يُط ّور طريقة(تجربة عملية
.ليصف الحاالت املختلفة للامدة

املعيار
املحور
G11R5.3.1.1
3.5
Uses mathematical 1.3.5 Chemical
Reactions and
representations and
Stoichiometric
provide experimental
Calculations
evidence to support
the claim that atoms,
and Law of
Conservation
and therefore mass,
of Mass
are conserved during a
الـــتـــفـــاعـــات
chemical reaction. Uses
والـــحـــســـابـــات
the mole concept and
proportional
relations
الكيميائية وقانون
G11R5.3.1.2
to predict the quantities
حفظ املادة
(masses or moles) of
specific reactants or
.products
،استخدام التمثيالت الرياضية
وتقديم األدلة التجريبية
عىل قانون حفظ املادة أثناء
 وموازنة،التفاعل الكيميايئ
الذرات واستخدام مفهوم
املول والعالقات النسبية
G11.R.5.3.1.3
للتنبؤ بكميات) الكتلة أو
املول (املواد املتفاعلة أو
.الناتجة

G11.R.5.2.1.1

G11.R.5.2.1.2

Use the Kinetic Molecular Theory to G11.R.5.2.1.3
explain the properties and behaviors of
gases in terms of type of movement and
.speed
يُوظّف نظرية الحركة الجزيئية يف تفسري
خصائص وسلوك الغازات من حيث نوع الحركة
.والرسعة
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Kinetic Molecular 1.2.5 Matter and its 5.2
Theory explains
properties
the properties and
حــــاالت املـــادة
behavior of gases,
وخصائصها
relations between
pressure and volume,
temperature and
volume and pressure
and temperature, and
to identify the general
law of gases and ideal
gas law and their
.applications
نظرية الحركة جزيئية تفرس
،خصائص وسلوك الغازات
والعالقات بني الضغط
والحجم ودرجة الحرارة
،والحجم
والتعرف عىل القانون العام
للغازات وقانون الغاز املثايل
.وتطبيقاتها

املجال
املادة
Chemistry .5   Chemistry
الكيمياء
الكيمياء

نواتج التعلم
املعيار
املحور
G11.R.5.2.1.4
Uses gas laws (Dalton’s law of partial
Kinetic Molecular 1.2.5 Matter and its 5.2
pressures, Boyle's law, Charles's Law,
Theory explains
properties
Gay-Lussac’s law, combined law of
the properties and
حــــاالت املـــادة
gases, the ideal gas law and Graham's
behavior of gases,
وخصائصها
law) to understand the behavior of
relations between
.gases and their practical applications
pressure and volume,
يفهم قوانني الغازات )قانون دالتون للضغوط
temperature and
 قانون جاي، قانون شارل، قانون بويل،الجزئية
volume and pressure
 وقانون الغاز، القانون العام للغازات،لوساك
and temperature, and
املثايل وقانون جراهام( لفهم سلوك الغازات
to identify the general
.وتطبيقاتها العملية
law of gases and ideal
gas law and their
Applies Avogadro's hypothesis in G11.R.5.2.1.5
.applications
calculating gas masses and volumes
نظرية الحركة جزيئية تفرس
يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب كتل الغازات
،خصائص وسلوك الغازات
.وحجومها
والعالقات بني الضغط
والحجم ودرجة الحرارة
،والحجم
والتعرف عىل القانون العام
للغازات وقانون الغاز املثايل
.وتطبيقاتها
Explores the physical and chemical G11.R.5.2.2.1
Solutions are 5.2.2
properties of water (e.g. polarity and
homogeneous mixtures
hydrogen bonding) explaining the
of two or more
reason for these properties making
substances. Develops
.water a good solvent
models to explain the
،يستقيص الخصائص الفيزيائية والكيميائية
process of dissolved
.رسا سبب كونه مذيبًا جيدًا
substances melting in
ً مف
solvents (especially
water) and predicts
how does the powers
Investigates the effects of temperature G11.R.5.2.2.2 between particles affect
.the solubility
and pressure changes on the solubility
املحاليل هي مخاليط
of solid, liquid and gas substances in
متجانسة تتكون من مادتني
.water
 يبني مناذج ليفرس.أو أكرث
يستقيص آثار التغريات يف درجة الحرارة والضغط
عملية ذوبان املذابات يف
عىل ذائبية املواد الصلبة والسائلة والغازية يف
املذيبات (خاصة
.املاء
 ويتنبأ بكيفية تأثري،)املاء
القوى بني الجزيئات عىل
.الذوبانية

املجال
Chemistry 5
الكيمياء

املادة
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
G11.R.5.2.3.1
Compare the process of formation
Analyzes the data 3.2.5 Matter and its 5.2
resulting from the
properties
solutions that are produced by dissolving
ionic and molecular compounds (e.g.,
comparison of electrical
حــــاالت املـــادة
salt, sugar) in water, and for solutions
conductivity between
وخصائصها
pure water and aqueous
that are produced by dissolving nonpolar solutes in non-polar solvents (e.g.,
solutions; to provide
a proof of the nature
) grease in vegetable oil
يُقارن بني عملية تكوين املحاليل الناتجة عن
of the particles of the
، امللح:إذابة املركبات األيونية والجزيئية )مثال
substance dissolved
 واملحاليل الناتجة عن إذابة،السكر( يف املاء
in water and prepares
) املواد غري القطبية يف املذيبات غري القطبية
solutions of specific
.( الشحم يف الزيت النبايت:مثال
concentrations in
.different ways
Solve problems related to the G11.R.5.2.3.2
مقارنة التوصيل الكهربايئ
concentration of solutions by
للامء النقي مع املحاليل
performing calculations involving
املائية ليقدم دليالً عىل
moles, and express the results in various
املذابة
طبيعة جزيئات املادة
units (e.g. mol/l (molarity)، mol/kg
يف املاء ويحرض محاليل
(molality)، g/100mL, part per million,
برتاكيز محددة بطرق
,)percent by mass, percent by volume
.مختلفة
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل من خالل
ّ
إجراء الحسابات التي تتضمن املوالت ويعرب
) عن النتائج مستخد ًما الوحدات املختلفة
،( )موالليةmol /kg ،( )موالريةmol/L :مثال
 الرتكيز املئوي، جز ًءا لكل مليون، g/100mL
.( الرتكيز املئوي الحجمي،الكتيل
Practically prepares solutions with G11.R.5.2.3.3
specific concentrations (considering
safety rules) by dissolving a solid
substance in a solvent or by diluting the
concentrated solution
يحرض عملياَ( مراعيًا قواعد السالمة ) محاليل
ذات تراكيز محددة من خالل إذابة مذاب صلب
.يف مذيب أو من خالل تخفيف املحلول املركز
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املجال
Chemistry 5
الكيمياء

املادة

نواتج التعلم
Solves the problems related to the
energy changes in the chemical reaction
.using Hess's Law
يطبق قانون هس إليجاد التغريات يف املحتوى
.الحراري للتفاعل النهايئ
يحل املسائل املتعلقة بتغريات الطاقة يف التفاعل
.الكيميايئ مستخد ًما قانون هس
Conduct an inquiry-based investigation
(considering safety rules) to test Hess's
Law (e.g. measures the heat resulting
from the reaction of NaOH solution
.with HCl solution in different ways
يجري تحقيقًا قامئًا عىل االستقصاء )مراع ًيا قواعد
 يقيس:السالمة( ؛ ليخترب قانون هس )مثال
 معNaOH حرارة التفاعل الناتج عن تفاعل
.( بطرائق مختلفةHCl محلول
Use energy curves of chemical reactions
(e.g. the relations between the activation
energy, energy of reactants, energy of
products, and the enthalpy of reaction)
to infer exothermic and endothermic
.reactions
يوظف منحنيات الطاقة للتفاعالت الكيميائية
 العالقات بني طاقة التنشيط وطاقة املواد:(مثال
)الناتجة وطاقة املواد املتفاعلة وحرارة التفاعل
يف االستدالل عىل التفاعالت الطاردة للحرارة
والتفاعالت املاصة للحرارة
Develops a technique (software
simulation, graphs) to illustrate the
activation energy and the enthalpy
of reaction for exothermic and
.endothermic reactions
) رسوم بيانية،يُط ّور تقنية( برمجية محاكاة
ليوضح طاقة التنشيط وحرارة التفاعل لتفاعالت
طاردة للحرارة وتفاعالت ماصة للحرارة
Calculate the enthalpy of reaction for
a specific reaction, using a table of
standard enthalpies of formation and
   applying Hess’s law
 مستخد ًما،يحسب حرارة التفاعل لتفاعل معني
جدول حرارة التكوين القياسية وتطبيق قانون
.هس
Illustrates the relation between enthalpy
change (  ΔH  ) and the tendency of a
   reaction to occur
 وإمكانية حدوثΔH يوضح العالقة بني قيمة
.التفاعل

املعيار
املحور
G11.R..5.5.2.2
Using Hess's law or 3.2.5 Thermochemistry 5.5
الكيمياء الحرارية
standard enthalpy of
formation tables to
calculate the enthalpy
(ΔH) of reactions and
using ΔH, entropy
change, (ΔS), freeG11.R..5.5.2.3 to )؛energy change (ΔG
expect the tendency of a
.reaction to occur
)استخدام قانون (هس
أو جداول حرارة التكوين
القياسية لحساب املحتوى
 للتفاعالتΔH الحراري
ΔH( الكيميائية وتوظيف
)ΔG( ) وطاقة األنرتويب
حدوث
والطاقة الحرة لتوقع
G11.R..5.5.2.4
تفاعل كيميايئ أو عدم
.ًحدوثه تلقائيا

املجال
Chemistry 5
الكيمياء

املادة

G11.R..5.5.2.5

G11.R..5.5.2.6

G11.R..5.5.2.7
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
Using Hess's law or 3.2.5 Thermochemistry 5.5
Illustrates the relation between entropy G11.R..5.5.2.8
الكيمياء الحرارية
standard enthalpy of
change (  ΔS  ) and the tendency of a
formation tables to
reaction to occur
calculate the enthalpy
 ) وإمكانيةΔS ( يوضح العالقة بني تغري اإلنرتويب
.حدوث التفاعل
(ΔH) of reactions and
using ΔH, entropy
G11.R..5.5.2.9
Calculated the free energy value
change,
(ΔS), free(  ΔG  ) and use it determine the
to )؛energy change (ΔG
tendency of a reaction to occur
expect
the tendency of a
 ) ويوظفها يفΔG ( يحسب قيمة الطاقة الحرة
.reaction to occur
.تحديد إمكانية حدوث التفاعل
)استخدام قانون (هس
أو جداول حرارة التكوين
القياسية لحساب املحتوى
 للتفاعالتΔH الحراري
ΔH( الكيميائية وتوظيف
)ΔG( ) وطاقة األنرتويب
والطاقة الحرة لتوقع حدوث
تفاعل كيميايئ أو عدم
.ًحدوثه تلقائيا
G11.R.5.4.1.1
The speed of reaction 1.4.5 Reaction Rates 5.4
Explains, through a simple
or melting process
and Chemical
chemical reaction (e.g. combustion)
depends on the theory
Equilibrium
how the speed of interaction is defined
through a series of preliminary steps
of collision between
رسعــة التفاعالت
that make up the whole interaction
interacting particles
واالتزان الكيميايئ
and is influenced by
.mechanism
various factors as the
: من خالل تفاعل كيميايئ بسيط )مثال،يرشح
 كيف أن رسعة التفاعل تحدد من،(االح ـراق
design and testing of
different methods to
خالل سلسلة من الخطوات األولية التي تشكل
.آلية التفاعل ككل
influence the speed of
interaction
or melting,
Concludes (by using the collision G11.R.5.4.1.2
and then inferring
theory and energy diagrams) the effect
the law of interaction
of different factors (e.g. temperature,
speed through the
surface area of the reactants, nature of
analysis of experimental
the reactants, addition of catalysts and
results of the different
the concentration of the reactants) on
concentrations with
.the chemical reaction rate
different factors such as
يستنتج موظفًا نظرية التصادم ومنحنيات
.time and temperature
 درجة: أثر العوامل املختلفة) مثال،الطاقة
رسعة التفاعل أو عملية
، املساحة السطحية للمواد املتفاعلة،الحرارة
الذوبان تعتمد عىل
 وتركيز، إضافة الحفازات،طبيعة املواد املتفاعلة
نظرية التصادم بالجزئيات
املــواد املتفاعلة (عىل معدل رسعة التفاعل
املتفاعلة وتتأثر بعوامل
.الكيميايئ
 تصميم واختبار،مختلفة
طرائق مختلفة للتأثري عىل
،رسعة التفاعل أو الذوبان
ومن ثم استنتاج قانون رسعة
التفاعل من خالل تحليل
نتائج تجريبية الختالف
الرتكيز مع العوامل املختلفة
.كالزمن ودرجة الحرارة
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املجال
Chemistry 5
الكيمياء

املادة

نواتج التعلم
Plans and conducts a
scientific search based on investigation
(taking safety measures into account)
to determine how different factors (e.g.
change in temperature, adding a catalyst
and increasing the surface area of the
solid reactant material) affect the speed
of chemical reactions by employing the
.principles of green chemistry
(يُجري استقصا ًء عمليَّا )مراعيًا قواعد السالمة
،للكشف عن بعض األيونات السالبة )الكربونات
، الفوسفات، الكربيتات،الكربونات الهيدروجينية
 اليوديد( موظفًا مبادئ، الربوميد،الكلوريد
.الكيمياء الخرضاء
Scientifically explores the role of
improved effectiveness in promoting
the environmental sustainability
يُجري استقصا ًء علم ًّيا حول تقييم آثار تطبيقات
الكيمياء الخرضاء عىل البيئة وتطوير االحرتام
.االخالقي للرعاية البيئية واالستدامة
Relate the order of a reaction to the rate
law for the reaction
حدد الرتتيب التفاعل الكيميايئ مع قانون رسعة
التفاعل
Conclude rate laws for
chemical reactions
يستنتج قانون رسعة التفاعل الكيميايئ

G11.R.5.4.1.3

G11.R.5.4.1.4

G11.R.5.4.1.5

G11.R.5.4.1.6

املعيار
The speed of reaction
or melting process
depends on the theory
of collision between
interacting particles
and is influenced by
various factors as the
design and testing of
different methods to
influence the speed of
interaction or melting,
and then inferring
the law of interaction
speed through the
analysis of experimental
results of the different
concentrations with
different factors such as
.time and temperature
رسعة التفاعل أو عملية
الذوبان تعتمد عىل
نظرية التصادم بالجزئيات
املتفاعلة وتتأثر بعوامل
 تصميم واختبار،مختلفة
طرائق مختلفة للتأثري عىل
،رسعة التفاعل أو الذوبان
ومن ثم استنتاج قانون رسعة
التفاعل من خالل تحليل
نتائج تجريبية الختالف
الرتكيز مع العوامل املختلفة
.كالزمن ودرجة الحرارة

املحور
Reaction Rates 5.4
and Chemical
Equilibrium
رسعــة التفاعالت
واالتزان الكيميايئ

املجال
Chemistry 5
الكيمياء

املادة
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الصف الحادي عشر متقدم
نواتج التعلم
Explains the quantitative relations.
expressed in a balanced chemical
equation, using appropriate
measurement units (e.g., moles, grams,
)atoms, ions, molecules
يرشح العالقات الكمية املعرب عنها من خالل
املعادلة الكيميائية املوزونة مستخد ًما وحدات
، الجرامات، املوالت:القياس املناسبة (مثال
األيونات الجزيئات
Performs stoichiometric calculations to
find the mass or number of moles for
any reactant or product in a balanced
chemical equation , by knowing the
mass or number of moles of any other
.substance in a chemical reaction
يُجري الحسابات الكيميائية إليجاد عدد املوالت
أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة يف معادلة
كيميائية موزونة مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي
.مادة أخرى يف التفاعل الكيميايئ
Solve problems related to quantities
in chemical reactions by performing
calculations involving percentage yield
and limiting reagent
يحل املسائل املتعلقة بالنسبة املئوية للمردود
ّ
.واملادة املحددة للتفاعل
Describes the different states of matter
(solid, liquid, gas, plasma) and the
differences between them in terms
of interatomic, intermolecular and
.interionic forces
، سائلة،يصف الحاالت املختلفة للامدة) صلبة
 بالزما(موض ًحا الفروق بينها من حيث،غازية
.القوى بني الذرات والجزيئات واأليونات
Develops a method (practical
experiment, simulation software) to
.describe the different states of matter
 برمجية محاكاة (؛،يُط ّور طريقة) تجربة عملية
.ليصف الحاالت املختلفة للامدة
Use the Kinetic Molecular Theory to
explain the properties and behaviors of
gases in terms of type of movement and
.speed
يُوظّف نظرية الحركة الجزيئية يف تفسري خصائص
وسلوك الغازات
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املعيار
G11A5.3.1.1 Uses mathematical
representations and
provide experimental
evidence to support
the claim that atoms,
and therefore mass,
are conserved during
a chemical reaction.
Uses the mole concept
G11A5.3.1.2 and proportional
relations to predict
the quantities (masses
or moles) of specific
reactants or products.
استخدام التمثيالت
 وتقديم األدلة،الرياضية
التجريبية عىل قانون
حفظ املادة أثناء التفاعل
 وموازنة،الكيميايئ
G11.A.5.3.1.3 الذرات واستخدم مفهوم
املول والعالقات النسبية
للتنبؤ بكميات) الكتلة أو
املول (املواد املتفاعلة أو
الناتجة.
G11.A.5.2.1.1 Kinetic Molecular
Theory explains
the properties and
behavior of gases,
relations between
pressure and volume,
temperature and
volume and pressure
and temperature, and
to identify the general
law of gases and ideal
G11.A.5.2.1.2 gas law and their
applications.
نظرية الحركة الجزيئية
تفرس خصائص وسلوك
 والعالقات بني،الغازات
 درجة،الضغط والحجم
G11.A.5.2.1.3  الضغط،الحرارة والحجم
 والتعرف،ودرجة الحرارة
عىل القانون العام للغازات
وقانون الغاز املثايل
وتطبيقاتها.

5.3.1

5.2.1

املحور
Chemical
5.3
Reactions and
Stoichiometric
Calculations
and Law of
Conservation
of Mass
التفاعالت
والحسابات
الكيميائية وقانون
حفظ املادة

Matter and its 5.2
properties
حاالت املادة
وخصائصها

املجال

Chemistry
كيمياء

5

املادة
Chemistry
كيمياء

نواتج التعلم
املعيار
Uses gas laws (Dalton’s law of partial G11.A.5.2.1.4 Kinetic Molecular
pressures, Boyle's law, Charles's Law,
Theory explains
Gay-Lussac’s law, combined law of gases,
the properties and
the ideal gas law and Graham's law) to
behavior of gases,
understand the behavior of gases and
relations between
.their practical applications
pressure and volume,
يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون للضغوط
temperature and
 قانون جاي، قانون شارل، قانون بويل،الجزئية
volume and pressure
 وقانون الغاز، القانون العام للغازات،لوساك
and temperature, and
املثايل وقانون جراهام ) لفهم سلوك الغازات
to identify the general
.وتطبيقاتها العملية
law of gases and ideal
Applies Avogadro's hypothesis in G11.A.5.2.1.5 gas law and their
applications.
calculating gas masses and volumes
نظرية الحركة الجزيئية
يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب كتل الغازات
تفرس خصائص وسلوك
.وحجومها
Explains Avogadro's hypothesis and its G11.A.5.2.1.6  والعالقات بني،الغازات
 درجة،الضغط والحجم
impact in understanding the chemical
 الضغط،الحرارة والحجم
reactions of gases
 والتعرف،ودرجة الحرارة
 وأثرها يف فهم التفاعالت،يرشح فرضية أفوجادرو
عىل القانون العام للغازات
.الكيميائية للغازات
وقانون الغاز املثايل
وتطبيقاتها.
Explores the physical and chemical G11.A.5.2.2.1 Solutions are
properties of water (e.g. polarity and
homogeneous
hydrogen bonding) explaining the
mixtures of two or
reason for these properties making water
more substances.
.a good solvent
Develops models to
(يستقيص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للامء
explain the process of
رسا
dissolved substances
ً  مف،( الرابطة الهيدروجينية، القطبية:مثال
.سبب جعل هذه الخصائص من املاء مذيبًا جيدًا
melting in solvents
(especially water) and
predicts how does
the powers between
particles affect the
Investigates the effects of temperature G11.A.5.2.2.2
solubility.
and pressure changes on the solubility of
املحاليل هي مخاليط
.solid, liquid and gas substances in water
متجانسة تتكون من
يستقيص آثار التغريات يف درجة الحرارة والضغط
 يبني مناذج.مادتني أو أك
عىل ذائبية املواد الصلبة والسائلة والغازية يف
ليفرس عملية ذوبان
.املاء
)املذابات يف املذيبات
 ويتنبأ،( خاصة املاء
بكيفية تأثري القوى بني
الجزيئات عىل الذوبانية.

5.2.1

املحور
Matter and its 5.2
properties
حاالت املادة
وخصائصها

املجال

املادة

5.2.2
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نواتج التعلم
املعيار
Compare the process of formation G11.A.5.2.3.1 Analyzes the data
resulting from the
solutions that are produced by dissolving
ionic and molecular compounds (e.g.,
comparison of
salt, sugar) in water, and for solutions
electrical conductivity
between pure
that are produced by dissolving nonpolar solutes in non-polar solvents (e.g.,
water and aqueous
solutions; to provide
) grease in vegetable oil
يُقارن بني عملية تكوين املحاليل الناتجة عن
a proof of the nature
، امللح:إذابة املركبات األيونية والجزيئية )مثال
of the particles of the
 واملحاليل الناتجة عن إذابة املواد،السكر( يف املاء
substance dissolved
:غري القطبية يف املذيبات غري القطبية )مثال
in water and prepares
.(الشحم يف الزيت النبايت
solutions of specific
Solve problems related to the G11.A.5.2.3.2 concentrations in
different ways.
concentration of solutions by performing
يُحلّل البيانات الناتجة من
calculations involving moles, and express
مقارنة التوصيل الكهربايئ
the results in various units (e.g. mol/l
للامء النقي مع املحاليل
(molarity)، mol/kg (molality)، g/100mL,
املائية؛ ليقدم دليل عىل
part per million, percent by mass,
طبيعة جزيئات املادة
,)percent by volume
 يحرض،املذابة يف املاء
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل من خالل
ّ
محاليل برتاكيز محددة
إجراء الحسابات التي تتضمن املوالت ويُع رب
بطرق مختلفة.
) رب عن النتائج مستخد ًما الوحدات املختلفة
،( )موالليةmol /kg ،( )موالريةmol/L :مثال
 الرتكيز املئوي، جز ًءا لكل مليون، g/100mL
.( الرتكيز املئوي الحجمي،الكتيل
Practically prepares solutions with G11.A.5.2.3.3
specific concentrations (considering
safety rules) by dissolving a solid
substance in a solvent or by diluting the
concentrated solution
يحرض عملياَ (مراع ًيا قواعد السالمة) محاليل ذات
تراكيز محددة من خالل إذابة مذاب صلب يف
.مذيب أو من خالل تخفيف املحلول املركز
Predicts (using solubility table) the G11.A.5.3.3.1 Mixing solutions
formation of precipitates in aqueous
of soluble ionic
solutions (e.g. using aluminum or iron
compounds may be
compounds to precipitate and remove
forming precipitate.
phosphorus from wastewater or using
مزج محاليل مركبات
hydroxide ions to remove metal ions
أيونية قابلة للذوبان يف
such as lead, chromium and nickel ions
املاء ميكن أن يكون راسبًا.
.)in water treatment
 إمكانية تشكل،( )مستخد ًما جدول الذائبية،يتنبأ
 استخدام:الرواسب يف املحاليل املائية )مثال
مركبات الحديد أو األملنيوم لرتسيب وإزالة
 أو استخدام أيون،الفوسفور من املياه العادمة
الهيدروكسيد إلزالة أيونات الفلزات مثل أيونات
( النيكل يف معالجة املياه، الكروم،الرصاص
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5.2.3

5.3.3

املحور
Matter and its 5.2
properties
حاالت املادة
وخصائصها

Chemical
5.3
Reactions and
Stoichiometric
Calculations
and Law of
Conservation
of Mass
التفاعالت
والحسابات
الكيميائية وقانون
حفظ املادة

املجال

املادة

نواتج التعلم
Explains, through a simple
chemical reaction (e.g. combustion)
how the speed of interaction is defined
through a series of preliminary steps
that make up the whole interaction
.mechanism
: من خالل تفاعل كيميايئ بسيط ( مثال،يرشح
 كيف أن رسعة التفاعل تحدد من، ) االحرتاق
خالل سلسلة من الخطوات األولية التي تشكل
.آلية التفاعل ككل
Concludes (by using the collision
theory and energy diagrams) the effect
of different factors (e.g. temperature,
surface area of the reactants, nature of
the reactants, addition of catalysts and
the concentration of the reactants) on
.the chemical reaction rate
،يستنتج موظفًا نظرية التصادم ومنحنيات الطاقة
، درجة الحرارة:أثر العوامل املختلفة (مثال
 طبيعة،املساحة السطحية للمواد املتفاعلة
 وتركيز املواد،إضافة الحفازات،املواد املتفاعلة
.املتفاعلة) عىل معدل رسعة التفاعل الكيميايئ
Plans and conducts a scientific
search based on investigation (taking
safety measures into account) to
determine how different factors (e.g.
change in temperature, adding a catalyst
and increasing the surface area of the
solid reactant material) affect the speed
of chemical reactions by employing the
.principles of green chemistry
يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ ويستقيص
(مراعيًا قواعد السالمة) العوامل التي تؤثر عىل
نظام متزن (التغريات يف الحالة فقط) والتي
تزيد من كمية النواتج عند االتزان موظفًا مبدأ
.لوشاتلييه
Scientifically explores the role of
improved effectiveness in promoting the
environmental sustainability
يستقيص علم ًيا دور الفاعلية املحسنة يف
.املساهمة عىل االستدامة البيئية
Relate the order of a reaction to the rate
law for the reaction
يربط بني رتبة التفاعل وقانون رسعة ذلك
.التفاعل

املعيار

G11.A.5.4.1.1 The speed of
reaction or melting
process depends
on the theory of
collision between
interacting particles
and is influenced by
various factors as the
design and testing of
different methods to
G11.A.5.4.1.2 influence the speed
of interaction or
melting, and then
inferring the law of
interaction speed
through the analysis
of experimental
results of the different
concentrations with
different factors
such as time and
temperature.
G11.A.5.4.1.3 رسعة التفاعل أو عملية
الذوبان تعتمد عىل نظرية
التصادم بني الجزيئات
املتفاعلة وتتأثر بعوامل
 تصميم واختبار،مختلفة
طرائق مختلفة للتأثري عىل
،رسعة التفاعل أو الذوبان
ومن ثم استنتاج قانون
رسعة التفاعل من خالل
تحليل نتائج تجريبية
الختالف الرتكيز مع
العوامل املختلفة كالزمن
ودرجة الحرارة.

5.4.1

املحور
Reaction Rates 5.4
and Chemical
Equilibrium
رسعة التفاعالت
واالتزان الكيميايئ

املجال

املادة

G11.A.5.4.1.4

G11.A.5.4.1.5

Conclude rate laws for chemical G11.A.5.4.1.6
reactions
.يستنتج قوانني رسعة التفاعالت الكيميائية
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نواتج التعلم
Describes dynamic and chemical
equilibrium and explores (considering
safety rules) how various factors would
affect a chemical system at equilibrium
and increasing the amount of products
at equilibrium using Le Chatelier’s
يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ.principle
ويستقيص (مراع ًيا قواعد السالمة) العوامل التي
)تؤثر عىل نظام متزن (التغريات يف الحالة فقط
والتي تزيد من كمية النواتج عند االتزان موظفًا
.مبدأ لوشاتلييه
Develops a technique (presentation,
experiment, simulation software) to
demonstrate understanding of Le
.Chatelier’s principle
يتع ّرف تطبيقات مبدأ لوشاتلييه يف مجال
 تحضري األمونيا:الصناعات الكيميائية )مثال
.(....،بطريقة هابر
Designs simulation software to
demonstrate the effect of various factors
on equilibrium state (temperature,
.)concentration
يُص ّمم برمجية محاكاة لتوضيح تأثري العوامل
،املختلفة عىل حالة االتزان (درجة الحرارة
.)الرتكيز
Identifies common equilibrium
constants, (Keq, Kc, Kp) expressing each
.of them by a mathematical relationship
Keq, Kc, Kp ،يتع ّرف ثوابت االتزان الشائعة
.مع ًربا عن كل منها بعالقة رياضية
Solves problems related to equilibrium
by performing calculations involving
concentrations of
.)reactants and products(Keq, Kc, Kp
يحل املسائل املتعلقة باالتزان من خالل إجراء
ّ
حسابات تتضمن تراكيز املواد املتفاعلة واملواد
Keq, Kc, , Kp  ثوابت:الناتجة مثال
Recognize the concept of solubility
product constant Ksp , and write its
expression
ويعب
ِّ ، Ksp يتع ّرف مفهوم ثابت حاصل اإلذابة
.عنه مبعادلة رياضية
Solve problems related to the concept of
.solubility product constant Ksp
Ksp. يحل املسائل املتعلقة بثابت حاصل اإلذابة
ّ
Identify the applications of solubility
product constant Ksp in industry
يف مجال الصناعة يتع ّرف تطبيقات ثابت حاصل
Ksp اإلذابة
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G11A.5.4.2.3
G11A.5.4.2.1

G11A.5.4.2.2

G11A.5.4.2.5
G11A.5.4.2.6
G11A.5.4.2.7
G11A.5.4.2.8
G11A.5.4.2.9

املعيار
Chemical equilibrium
is a dynamic process
on the level of the
reacting and resulting
molecules. Design
methods to control a
balanced interaction
by changing various
factors employing Le
Chatelier principle,
the theory of the
collision and perform
calculations related
to the chemical
equilibrium.
االتزان الكيميايئ هو
عملية ديناميكية عىل
مستوى الجزيئات
 تصميم.املتفاعلة والناتجة
طرائق للتحكم يف
تفاعل متزن بتغيري
عوامل مختلفة موظفًا
مبدأ لوشاتيليه ونظرية
 وإجراء الحسابات،التصادم
املتعلقة باالتزان
الكيميايئ.

5.4.2

املحور
Reaction Rates
and Chemical
Equilibrium
رسعة التفاعالت
واالتزان الكيميايئ

املجال

املادة

نواتج التعلم
Recognizes the nuclide, and describes
the different ways nuclides can be
represented
.يتعرف النويدة ويصف طرائق التعبري عنها
Recognizes the formation or structure of
common nuclear isotopes (e.g. hydrogen,
)deuterium, tritium
) يتعرف تركيب أو بناء النظائر النووية املعروفة
.( الرتتيوم، الديوتريوم، الهيدروجني:مثال
Concludes that nuclear processes
involve changes in the nuclear binding
.energies
يستنتج أن العمليات النووية تنطوي عىل تغريات
.يف طاقات الربط النووية
Concludes that nuclear stability and
processes are determined by strong and
weak nuclear interactions
يستنتج أن االستقرار النووي والعمليات النووية
تحدد من خالل القوى البينية النووية القوية
.والضعيفة
Infers that the total number of neutrons
and protons does not change in any
.nuclear process
يستدل أن العدد الكيل لعدد النيوترونات
.والربوتونات ال يتغري يف أية عملية نووية
Recognizes that nuclear fusion is the
merge of two nuclei to form a single
larger nucleus, accompanied
with the release of much larger energy
than any chemical reactio
يتعرف أن االندماج النووي هو اندماج نواتني
ًام إىل جانب إطالق، لتشكال نواة واحدة أكرب حج
.طاقة أكرب بكثري من أي تفاعل كيميايئ
Concludes that nuclear fusion that
occurs between the nuclei of atoms in
)stars emits energy (in the form of light
يستنتج أن االندماج النووي الذي يحدث بني نوى
الذرات يف النجوم يعطي الطاقة املنبعثة )عىل
.شكل ضوء( من هذه النجوم
Concludes that nuclear fusion occurs
only under very high pressure and
.temperature conditions
يستنتج أن االندماج النووي يحدث فقط تحت
.ظروف الضغط ودرجات الحرارة العاليني جدًا
Describes the nuclear fission and
nuclear fusion and compares between
them
يصف كل من االنشطار النووي واالندماج النووي
.ويقارن بينهام

G11A.5.1.3.5
G11A.5.1.3.4
G11A.5.1.3.3
G11A.5.1.3.2
G11A.5.1.3.1

G11A.5.1.3.10
G11A.5.1.3.11
G11A.5.1.3.12
G11A.5.1.3.13

املعيار
Uses the atomic
models to explain
atoms, understands
the interaction
between elements
and compounds
and recognizes that
nuclear reactions
produce large
amounts of energy,
constitute elements
and change the
formation of the
nucleus. Recognizes
also the theory of the
radioactive decay of
natural and industrial
isotopes, and nuclear
fission and fusion.
يستخدم النامذج
،الذرية لرشح الذرات
وفهم التفاعل بالعنارص
واملركبات ويتعرف أن
التفاعالت النووية تنتج
كميات كبرية من
، وتك ّون عنارص،الطاقة
 كام.وتغري تركيب النواة
يعرتّف اىل آلية االضمحالل
اإلشعاعي للنظائر
الطبيعية والصناعية،
واالنشطار واالندماج
، لرشح الذرات.النوويني
وفهم التفاعل بني العنارص
واملركبات ويتعرف أن
التفاعالت
النووية تنتج كميات كبرية
، وتك ّون عنارص،من الطاقة
 كام.وتغري تركيب النواة
يع ّرتف آلية االضمحالل
اإلشعاعي للنظائر
،الطبيعية والصناعية
واالنشطار واالندماج
النوويني.

5.1.3

املحور
Structure and 5.1
properties of
matter
(Nuclear
Chemistry) 
حاالت املادة
وخصائصها
()الكيمياء النووية

املجال

املادة
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نواتج التعلم
.Writes balanced nuclear equations
.يزن املعادالت النووية
G11A.5.1.3.7 Describes the types of
spontaneous radioactive decay and
compares alpha, beta particles and
gamma rays in terms of mass, ability to
.penetrate and impact on humans
يصف أنواع االنحالل اإلشعاعي التلقايئ ويقارن
بني جسيامت ألفا وجسيامت بيتا وأشعة جاما
 وتأثريها، القدرة عىل االخرتاق،من حيث الكتلة
عىل اإلنسان
G11A.5.1.3.8 Recognizes the half-life
and its relation to the stability of the
nucleus
يتعرف عمر النصف وعالقته باستقرار النواة
G11A.5.1.3.9 Describes three devices
.used to detect radiation
.يصف ثالثة أجهزة تستعمل للكشف عن اإلشعاع
G11A.5.1.3.15 Recognizes that nuclear
lifetimes allow radiometric dating to be
used to determine the
ages of rocks and other materials from
the isotope ratios present
يستنتج أن عمر النواة يوظف يف التأريخ
اإلشعاعي لتحديد أعامر الصخور وغريها من
.املواد من نسب النظائر املوجودة
G11A.5.1.3.16 Explains energy
transformations that occur within
a nuclear power plant (e.g. Nuclear
fission leads to the release of energy,
which is transformed into thermal
energy. Thermal energy is converted
into electrical energy and lost heat)
explaining the benefits and harms of
.nuclear energy
يرشح تحوالت الطاقة التي تحدث داخل محطة
 ينتج عن االنشطار النووي: )مثال،للطاقة النووية
تحرير للطاقة التي تتحول إىل طاقة حرارية؛
تتحول الطاقة الحرارية إىل طاقة كهربائية وحرارة
.(مفقودة
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G11A.5.1.3.6
G11A.5.1.3.7
G11A.5.1.3.8
G11A.5.1.3.9

G11A.5.1.3.15
G11A.5.1.3.16

املعيار
Uses the atomic
models to explain
atoms, understands
the interaction
between elements
and compounds
and recognizes that
nuclear reactions
produce large
amounts of energy,
constitute elements
and change the
formation of the
nucleus. Recognizes
also the theory of the
radioactive decay of
natural and industrial
isotopes, and nuclear
fission and fusion.
يستخدم النامذج
،الذرية لرشح الذرات
وفهم التفاعل بالعنارص
واملركبات ويتعرف أن
التفاعالت النووية تنتج
كميات كبرية من
، وتك ّون عنارص،الطاقة
 كام.وتغري تركيب النواة
يعرتّف اىل آلية االضمحالل
اإلشعاعي للنظائر
الطبيعية والصناعية،
واالنشطار واالندماج
، لرشح الذرات.النوويني
وفهم التفاعل بني العنارص
واملركبات ويتعرف أن
التفاعالت
النووية تنتج كميات كبرية
، وتك ّون عنارص،من الطاقة
 كام.وتغري تركيب النواة
يع ّرتف آلية االضمحالل
اإلشعاعي للنظائر
،الطبيعية والصناعية
واالنشطار واالندماج
النوويني.

5.1.3

املحور
Structure and 5.1
properties of
matter
(Nuclear
Chemistry) 
حاالت املادة
وخصائصها
()الكيمياء النووية

املجال

املادة

نواتج التعلم
Defines the periodic motion as a
motion that repeated regularly during
equal time intervals; and the oscillatory
motion as a periodic motion in which
the object moves back and forth around
.an equilibrium position
يفرس ملاذا تكون عنارص الحركة الدائرية )الرسعة
الزاوية العجلة الزاوية متساوية لجمع نقاط
الجسم الصلب الذي يتحرك حركة دورانية حول
.محور
Explains some phenomena related
to static electricity (eg, an electric
spark when touching a metal car door
.)sometimes and lightning occurs
تفسري ظواهر مرتبطة بالكهرباء الساكنة (مثال
الكهرباء التي تظهر عند ملس املعدن الصلب
) للسيارة
Defines an electric field intensity at
a point as the output of dividing the
electrostatic force affecting a test charge
(very small and positive charge) placed
at the point on the amount of test
.charge
يُع ّرف شدة املجال الكهربايئ عند نقطة عىل
أنها ناتج قسمة القوة الكهروستاتيكية املؤثرة
(يف شحنة اختبار )شحنة صغرية جدًا وموجبة
النقطة عىل كمية شحنةE=_Fe_. موضوعة عند
االختبار
Develops a tool (diagrams, verbal
expressions, presentation) to show
the electric field lines around system
of electric charges (e.g. positive point
charge, negative point charge, two
similar point charges, two different point
.)charges
، تعبريات لفظية،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
عرض تقدميي( ل ُيظهر خطوط املجال الكهربايئ
:املحيط بنظام من الشحنات الكهربائية )مثال
، شحنة نقطية سالبة،شحنة نقطية موجبة
 شحنتان نقطيتان،شحنتان نقطيتان متشابهتان
.(مختلفتان
Develops a mathematical model
(equation), to calculate the electric field
intensity at point in the electric field of a
.point charge
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا )معادلة(؛ ليحسب شدة
املجال الكهربايئ عند نقطة يف املجال الكهربايئ
.لشحنة نقطية

املعيار
املحور
G11A.6.1.2
G11A.6.1.2.1 Demonstrates an
Motion and
understanding of the
Forces
interactions behind
القوى والحركة
all the forces between
objects.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

6.1

املجال
Physics G11A.6
الفيزياء

املادة
Physics
الفيزياء

G11 A.6.1.2.2

G11A.6.1.2.22
G11A.6.1.2.23

G11A.6.1.2.24
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نواتج التعلم
Develops a tool (diagrams, verbal
expressions, presentation) to show
the electric field lines around system
of electric charges (e.g. positive point
charge, negative point charge, two
similar point charges, two different point
.)charges
، تعبريات لفظية،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
عرض تقدميي( ليُظهر خطوط املجال الكهربايئ
:املحيط بنظام من الشحنات الكهربائية )مثال
، شحنة نقطية سالبة،شحنة نقطية موجبة
 شحنتان نقطيتان،شحنتان نقطيتان متشابهتان
.(مختلفتان
Defines an electric field intensity at
a point as the output of dividing the
electrostatic force affecting a test charge
(very small and positive charge) placed
at the point on the amount of test
.charge
يُع ّرف شدة املجال الكهربايئ عند نقطة عىل
أنها ناتج قسمة القوة الكهروستاتيكية املؤثرة
(يف شحنة اختبار )شحنة صغرية جدًا وموجبة
النقطة عىل كمية شحنةE=_Fe_. موضوعة عند
االختبار
Develops a method (diagrams and
simulation programs) to describe
displacement of medium molecules
along which a wave spreads through in
terms of distance from the source at a
certain
moment, and displacement of a certain
molecule in terms of time
يُط ّور وسيلة )رسوم بيانية أو برمجية محاكاة(؛
ليصف إزاحة جزيئات وسط تنترش فيه
موجات بداللة البعد عن املصدر عند لحظة
 وإزاحة جزيء معني من جزيئات الوسط،معينة
.بداللة الزمن
Describes sound as mechanical waves, .
and expresses the sound wave by an
equation which describes pressure
changes by changing the distance from
both of the source and time
يصف الصوت كموجات ميكانيكية ويُعرب عن
..املوجة الصوتية كتغريات يف الضغط
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املعيار
املحور
G11A.6.1.2 Motion and
G11A.6.1.2.23 Demonstrates an
understanding of the
Forces
interactions behind
القوى والحركة
all the forces between
objects.
يدرك مفهوم الحركة
والسكون ويصف التغريات
يف الحركة.

6.1

G11A.6.1.2.22

G11A.6.3.1.1 Demonstrates an
G11A.6.3.1.5 understanding
of the distinctive
characteristics and
behavior of waves.
يُظهر فهامً لسلوك
املوجات والخصائص
املميزة لها.

G11A.6.3.1

Waves
املوجات

6.3

املجال
Physics G11A.6
الفيزياء

املادة

نواتج التعلم
Develops a method (e.g. collection of
digital images, simulation programs or
practical experiment) to describe many
wave phenomena (for example: reflection
of a wave along the rope with fixed
or free end, interference of two waves
spreads along the rope in two opposite
directions, and reflection of a wave over
a water surface on a convex, concave, or
.)flat surface
 مجموعة صور رقمية أو:يُط ّور وسيلة )مثال
برمجية محاكاة أو تجربة عملية(؛ ليصف عددًا
 انعكاس موجة تنترش:من الظواهر املوجية )مثال
 تراكب موجتني،يف حبل طرفه مثبت أو حر
 انعكاس،تنترشان يف حبل يف اتجاهني متعاكسني
موجات تنترش عىل سطح املاء عن حاجز محدب
.(أو مقعر أو مستو
Develops a method (diagrams,.
simulation programs, or images of
overlapping waves in ripple tank ); to
determine the condition of occurrence of
.constructive and destructive interference
، برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة )رسوم تخطيطية
صور لرتاكب موجات يف حوض األمواج املائية(؛
ليحدد رشط حصول كل من التدا خل البناء
.والتداخل الهدام
Investigates, practically, the diffraction .
of water waves phenomenon ; and
determines the conditions of its
occurrence employing the obtained
.images and data
،يستقيص عمل ًّيا ظاهرة حيود موجات املاء
ويحدد رشوط حدوثه موظفًا الصور والبيانات
.التي يتم الحصول عليها
Describes sound as mechanical waves,
and expresses the sound wave by an
equation which describes pressure
changes by changing the distance from
both of the source and time
يصف الصوت كموجات ميكانيكية ويعربعن
املوجة الصوتية مبعادلة تصف تغريات الضغط
..بتغري كل من البعد عن املصدر والزمن

املعيار
G11A.6.3.1.4 Demonstrates an
G11A.6.3.1.3 understanding
G11A.6.3.1.2 of the distinctive
characteristics and
behavior of waves.
يُظهر فهامً لسلوك
املوجات والخصائص
املميزة لها.

Waves
املوجات

املحور

املجال

املادة

G11A.6.3.1.5
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نواتج التعلم
املعيار
Develops a mathematical model G11A.6.3.1.9 Demonstrates an
(equation); to calculate the frequency
understanding
of the fundamental tone and other
of the distinctive
harmonics where a medium vibrates
characteristics and
(taut string, air column in an open
behavior of waves.
ended tube, or air column in one closed
يُظهر فهامً لسلوك
end tube) and produces standing waves
املوجات والخصائص
with determination of the harmonics
املميزة لها.
.roles in determining the sound type
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا )معادلة(؛ ليحسب تردد
النغمة األساسية والتوافقيات األخرى التي يهتز
 عمود هواء يف أنبوب،بها وسط ما )وتر مشدود
 عمود هواء يف أنبوب مغلق،مفتوح الطرفني
 وينتج موجات واقفة محددًا دور،(الطرف الواحد
.التوافقيات يف تحديد نوع الصوت
Develops a model (diagrams, simulation G11A.6.3.1.2
software); to determine the conditions
of occurrence of the interference
(constructive and destructive) between
light waves and to determine the
.location of the bright and dark fringes
 برمجية محاكاة(؛،يُط ّور منوذ ًجا )رسوم تخطيطية
ليُحدّد رشوط حدوث تداخل )بناء وهدام( بني
موجات الضوء ويُحدّد مواقع األهداب املضيئة
.واألهداب املظلمة
Uses the spectrophotometry and the G11A.6.3.1.3
diffraction grating; to analyze the white
light into its constituent colors, and
to measure the wavelength for each of
.them
يستخدم املطياف الضويئ ومحزوز الحيود؛ ل ُيحلّل
 ويقيس،الضوء األبيض إىل األلوان املكونة له
.الطول املوجي لكل منها
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Waves
املوجات

املحور

املجال

املادة

نواتج التعلم
املعيار
G11A.6.3.2
Analyzes data obtained from an inquiry. G11A.6.3.2.1 Demonstrates an
(e.g.an experiment, simulation software) G11A.6.3.2..2 understanding of
light properties and
to reach a formula that shows the
relationship between angles of incidence
how it interacts
with the available
.)and refraction (Snell's law
different objects in
يُحلل البيانات التي يُحصل من خالل إحدى
 برمجية، تجربة عملية:طرائق االستقصاء )مثال
the surrounding
environment.
محاكاة( ليتوصل إىل املعادلة التي تربط زاوية
.(االنكسار بزاوية السقوط )قانون سنل
،يظهر فه لخصائص الضوء
Develops a method (an experiment,.
وكيفية تفاعل الضوء مع
simulation software) to determine
األجسام املختلفة املتوفرة
the conditions under which the
يف البيئة املحيطة.
phenomenon of total internal reflection
occurs, explaining it with a mathematical
equation and then calculating the critical
angle of the light beam when it passes
.from one medium to another
،( برمجية محاكاة،يُط ّور وسيلة ) تجربة عملية
ليحدد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل
 ومن ثم، ويُعرب عنه مبعادلة رياضية،الداخيل
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله
من وسط آلخر
Explains the cause of a number of G11A.6.3.2.3
optical phenomena associated with the
phenomenon of light refraction and total
internal reflection (for example: desert
.)and polar mirage, and rainbow
يرشح عددًا من الظواهر الضوئية املرتبطة
:بظاهرة انكسار الضوء واالنعكاس الكيل )مثال
.( قوس املطر،الرساب الصحراوي والقطبي

املحور

املجال

املادة
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نواتج التعلم
Analyzes data acquired by using (Data
loggers); to represent the relation
between current intensity in the diode
and the applied potential difference
between its terminals, and determines
the properties of the diode (for example:
changing resistance and passes the
.)current in one direction
يُحلّل البيانات التي يحصل عليها
)باستخدام مسجالت البيانات اإللكرتونية ) ؛
 ليمثل العالقة بني شدة التيار املارData loggers
 ويُحدّد،يف الثنايئ وفرق الجهد املطبق بني طرفيه
 ُرمري التيار، مقاومته متغرية:خواص الثنايئ )مثال
.(باتجاه واحد
Designs an electrical circuit using diode
.in it as an alternating current rectifier
يُص ّمم دائرة كهربائية يستخدم فيها الثنايئ
.كمقوم للتيار املرتدد
Explains the installation of the
transistor, and investigates its usage
in the modern electronic devices
(for example: voltage and current
amplification, control switch, and logic
.).gates
،( transistor ) يرشح تركيب الرتانزستور
ويستقيص استخداماته يف األجهزة اإللكرتونية
 وكمفتاح، تكبري الجهد والتيار:الحديثة )مثال
and gate، or،.......).  والبوابات املنطقية،تحكم
gate
Designs an electrical circuit using diode
.in it as an alternating current rectifier
يُص ّمم دائرة كهربائية يستخدم فيها الثنايئ
.كمقوم للتيار املرتدد
Performs investigations and analyzes the
data obtained from the data loggers to
study quantitatively and descriptively AC
circuit including: a resistant only; a pure
inductive coil only; a capacitor only; a
resistor, a pure capacitor and a capacitor
.are connected in series
يُنفّذ استقصاءات ويُحلّل البيانات التي يحصل
عليها من مسجالت البيانات الرقمية ليدرس كميًّا
 مقاوم:ووصف ًّيا دائرة تيار مرتدد تشتمل عىل
 مكثف فقط- فقط – ملف حثي نقي فقط
.مقاوم وملف نقي ومكثف تتصل عىل التوايل
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املعيار
املحور
G11.A.6.2.6.7 Studies the properties G11A.6.2.6 Energy
G11.A.6.2.6.8 of solids and uses of
الطاقة
G11.A.6.2.6.9 semiconductors.
يبحث يف خصائص املواد
الصلبة واستخدامات أشباه
املوصالت.

G11.A.6.2.6.8

G11.A.6.2.6.15

G11A.6.2.2
Studies energy
transformations and
uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development.
يبحث يف تحوالت الطاقة
واستخداماتها يف أنشطة
الحياة اليومية؛ مبا يحقق
التنمية املستدامة.

6.2

املجال

املادة

نواتج التعلم
Explores how communication is
performed via wireless devices and
recognizes the composition of the
resonance circuit specifying factors
on which the resonant frequency of a
.successive circuit depends
يستقيص كيف يتم التواصل عرب أجهزة االتصال
الالسليك ويتع ّرف تركيب دائرة الرنني ومحددًا
العوامل التي يعتمد عليها تردد الرنني لدائرة
توايل
Develops a method (e.g. constructs
a generator model, connects it up to
an oscilloscope, employs a simulation
software) to explain the work
mechanism of the electrical generator
depending on electromagnetic induction
phenomena and identifies the factors
determining the magnitude of electrical
.driving force generated between its ends
 ويصله، يصنع منوذج مولد:يُط ّور وسيلة )مثال
( يُوظّف برمجية محاكاة،إىل راسم ذبذبات
ليرشح آلية عمل املولد الكهربايئ يف ضوء ظاهرة
الحث الكهرومغناطييس ويُحدّد العوامل التي
تحدد مقدار القوة املحركة الكهربائية املتولدة
.بني طرفيه
Investigates methods to induce electrical
driving force in an electrical circuit
using a magnetic field
يستقيص طرائق حث قوة محركة كهربائية يف
.دائرة كهربائية باستخدام مجال مغناطييس
Employs Linz and Faraday laws of
electromagnetic induction to calculate
the magnitude of the induced driving
force in a circuit (self-inductance and
mutual inductance) and determines its
.direction
يوظف قانوين لينز و فارادي يف الحث
الكهرومغناطييس؛ ليحسب مقدار القوة املحركة
(املستحثة يف دائرة )حث ذايت أو حث متبادل
.ويُحدّد اتجاهها
Design and manufacture an electric
transformer model to reduce or raise
the voltage, explaining the mechanism
of operation of the transformer in the
light of the electromagnetic induction
.phenomenon
يُص ّمم ويصنع منوذج محول كهربايئ يعمل عىل
خفض الجهد الكهربايئ أو رفعه شار ًحا آلية
عمل املحول الكهربايئ يف ضوء ظاهرة الحث
الكهرومغناطييس

G11.A.6.2.6.16

G11A.6.2.2.12

املعيار
Studies energy
transformations and
uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development.
يبحث يف تحوالت الطاقة
واستخداماتها يف أنشطة
الحياة اليومية؛ مبا يحقق
التنمية املستدامة.

Energy
الطاقة

املحور

املجال

املادة

G11.A.6.2.6.7

G11A.9.6.2.2.7

G11A5.10.2.22

160

نواتج التعلم
Explains how the Compton's
experiment results supported the Particle
theory
يرشح كيف دعمت نتائج تجربة كومبنت النظرية
..الجسيمية
Concludes that all forms of
electromagnetic waves are caused by
leaps of electrons between the energy
levels in the atom
يستنتج أن جميع أشكال املوجات.
الكهرومغناطيسية تنتج عن قفزات اإللكرتونات
.بني مستويات الطاقة يف الذرة
Concludes that all forms of
electromagnetic waves are caused by
leaps of electrons between the energy
.levels in the atom
يستنتج أن جميع أشكال املوجات
الكهرومغناطيسية تنتج عن قفزات اإللكرتونات
.بني مستويات الطاقة يف الذرة
Explains the foundations upon which
Bohr depended in building the atom
model and explores the limits of this
.model
يرشح األسس التي اعتمد عليها بور يف بناء منوذج
.للذرة ويستقيص حدود هذا النموذج
Distinguishes between atomic number
and mass number of the atom of any
element, and distinguishes between
.isotopes and isobars
مييز بني العدد الذري والعدد الكتيل لذرة عنرص
. ومييز بني النظائر واملتكتالت،ما
Explains the disintegration of nuclei
although it contains positive protons;
and connects the strong nuclear forces
that result from the lack of nuclei mass
.that constitute the nucleus
يفرس عدم تفتت األنوية عىل الرغم من أنها
 ويربط،تحتوي عىل الربوتونات موجبة الشحنة
القوى النووية القوية التي تنتج عن نقص كتلة
.النويات املكونة للنواة
Recognize the four quantum numbers
and the significance of each of them and
calculates the number of electrons in the
.levels
يتعرف اىل األرقام الكمية
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املعيار
G11A.6.2.4.3 Demonstrates an
G12A.6.2.4.6 understanding of the
composition of the
atom and its nucleus
and their physical
properties.
يظهر فهامً لرتكيب الذرة
ونواتها وخصائصهام
الفيزيائية.

G11A.6.2.4.6

G11.A.9.6.2.4.3

G11A.9.6.2.4.4
G11A.9.6.2.4.5

G11A.9.6.2.4.9

Energy
الطاقة

املحور

املجال

املادة

نواتج التعلم
Recognizes the internal structures of
at least three different types of cells
(e.g. amoebas, fungi, plant roots and
leaves and animal muscles and skin),
describing and comparing, by using the
information collected from printed and
electronic sources, composition and
functions of these structures for each
type of cell
يتع ّرف الهياكل الداخلية مبا ال يقل عن ثالثة
،أنواع مختلفة من الخاليا )عىل سبيل املثال
 وأوراق، وجذور النباتات، والفطريات،األميبا
.( والجلد الحيوان، والحيوان العضالت،النبات
واصفًا ومقارنًا باستخدام املعلومات التي تم
،جمعها من املصادر املطبوعة واإللكرتونية
تراكيب وظائف هذه الهياكل لكل نوع من
.الخاليا
Draws graphic illustrations of the.
tissues of plants in the roots, stems,
leaves (e.g. wooden tissue, cortex),
using a microscope and models
يرسم رسو ًما توضيحية تخطيطية ألنسجة
النباتات املتخصصة يف الــجــذور والجذوع
،) اللحاء، النسيج الخشبي:واألوراق ( مثال
.مستخد ًما مجه ًرا ومناذج
Compares monocotyledons and
dicotyledons in terms of their structure
)(example: Seeds, stem, flower, roots
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة والنباتات
، البذور:ثنائية الفلقة من حيث بنياتها )مثال
.( الجذور، الزهرة،الجذع
Describes the different types of tissue
structures in vascular plants and
explains the transport mechanisms
involved in the distribution of substance
to the plant (e.g.: transpiration,
)guttation and osmosis
يصف هياكل األنواع املختلفة من األنسجة يف
 ويرشح آليات النقل التي،النباتات الوعائية
:تدخل يف عمليات توزيع املواد عىل النبتة) مثال
(  التناضح، اإلدماع،النتح
Conducts an investigative survey
about the importance of plants in the
preparation of pharmaceuticals and
their role in eliminating pain and
inflammation
يُجري بحثًا استقصائيًّا عن أهمية النباتات يف
إعــداد املستحرضات الصيدالنية ودورهــا يف
.التخلص من األمل وااللتهابات

G11A.3.1.1.4
G11A.3.1.1.5

املعيار
G11A.3.1.1 "shows an 3.1.1.
understanding of how
cells structure and
function support life
function
يُظهر فه لكيفية مالءمة
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
".الحية لوظائف الحياة

املحور
املجال
G11A.3.1
3.1. Life Sciences 3
From
علوم الحياة
Molecules to
Organisms:
Structure and
Function
من الجزيئات إىل
:الكائنات الحية
الرتكيب والوظيفة

املادة
Biology
األحياء

G11A.3.1.1.8
G11A.3.1.1.6
G11A.3.1.1.7

162

نواتج التعلم
Identifies the main reproductive parts
of the plant,such as flower parts stamen,
stamen, stigma, pisitl
يعدد الرتاكيب االساسية لجهاز التكاثر الجنيس
،  والسداة وامليسم،  الزهرة: عند النباتات مثال
Conducts investigative research to
define the factors that affect plant
growth (e.g. amount of nutrients,
quality of light, temperature and
.)transpiration rate
يجري بحثًا استقصائ ًّيا ليحدد العوامل التي تؤثر
 نوعية، كمية املغذيات:عىل منو النباتات )مثال
.( درجة الحرارة ومعدل النتح،الضوء
Shows the correlation methods between
cells and the secretory property either
topical or transferred through the
vessels to a place of influence and the
way they control the secretion rates
)(topical hormones . growth hormone
يبني طرائق االرتباط بني الخاليا والخاصية
االفرازية سواء افرازها موضعي أو افراز ينقل
عرب أوعية اىل مكان التأثري وطريقة تحكمها يف
معدالت االفراز )الهرمونات املوضعية –هرمون
(النمو
Compares monocotyledons and
dicotyledons in terms of their structure
,(e.g. seeds, stem, flower
.)roots
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة والنباتات
، البذور:ثنائية الفلقة من حيث تركيبها )مثال
.( الجذور، الزهرة،الجذع
Identifies and describes the specific
characteristics of different groups of
.)plants ( flowering plants - weeds
يقارن صفات الكائنات الحية داخل املاملك
 يقارن صفاتصفات أشجار:النباتية مثال
 وصفات الرسخسيات،صنوبرية وأشجار نفضية
.(والنباتات الزهرية
Explains the processes related to sexual
reproduction in plants (the process of
pollination for example is the transfer
of pollen from masculine to feminine
organs in the flower; the process of
.)fertilization
يرشح العمليات املتعلقة بالتكاثر الجنيس يف
النبات )مثال عملية التلقيح وهي انتقال حبة
اللقاح من عضو التذكري إىل عضو التأنيث يف
.( عملية اإلخصاب،الزهرة
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G11A.3.1.1.1

G11A.3.1.3.2
G11A.3.1.1.18

املعيار
G11A.3.1.1 "shows an
understanding of how
cells structure and
function support life
function
يُظهر فه لكيفية مالءمة
تركيب خاليا وأجهزة الكائنات
".الحية لوظائف الحياة

G11A.3.1.1.2
G11A.3.1.1.6
G11A.3.2.1.1

G11A.3.1.3.5

Demonstrates an 3.1.3.
understanding of
the growth and
development of living
.organisms
يظهر فهامً لكيفية منو
.الكائنات الحية وتطورها

املحور
G11A.3.1
From
Molecules to
Organisms:
Structure and
Function
من الجزيئات إىل
:الكائنات الحية
الرتكيب والوظيفة

املجال
Life Sciences
علوم الحياة

املادة

نواتج التعلم
Constructs an explanation based
on evidence to show that the basic
development process caused by three
factors as following: 1) the potential
for a species to increase in number,
2) the heritable genetic variation
of individuals in species due to
mutations and sexual reproduction, 3)
competition for certain resources, and
4) the proliferation of those organisms
that are better able to survive and
.reproduce in this environment
يوضح أ َن االنتخاب الطبيعي هو نتيجة ألربعة
 إمكانية أن يزيد النوع من حيث1 ():عوامل
 التغري الجيني لألفراد يف النوع بسبب2 (،العدد
 التنافس عىل3 (،الطفرة والتنوع الجنيس
اإلمدادات املحدودة للموارد البيئية التي يحتاج
 التناسل4 (،إليها األفراد بهدف البقاء والتكاثر
الناتج عن الكائنات الحية األكرث قدرة عىل البقاء
.والتكاثر يف تلك البيئة
Explains that the species become
extinct because they can no longer
survive and reproduce in their altered
.environments
يــرح أ َن األنـــواع تنقرض عندما ال يصبح
مبقدورها البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف
ّ.البيئات املتغري
G11A.3.1.2.6 Clarifies that the changes
in the physical environment, whether
it's happening naturally or by human
intervention, have been contributed
to expansion in some species and
appearance of new ones, as well as
decline and extinction of some other
species
 سواء،يوضح أ َن التغريات يف البيئة الفيزيائية
كانت تحدث بشكل طبيعي أو بتدخل من
، قد ساهمت يف توسع بعض األنواع،اإلنسان
 وتراجع وانقراض بعض،وظهور أنواع جديدة
.األنواع األخرى
G11A.3.1.2.7 Clarifies that the changes
in the environmental conditions
(such as: deforestation, application
of fertilizers, floods) may result in:
increases in the number of individuals
,of some species
the emergence of new species over time,
.or the extinction of other species
:يوضح أ َن التغريات يف الظروف البيئية )مثال
( الفيضانات،، استخدام األسمدة،إزالة الغابات
 زيادات يف أعداد األفراد:ميكن أن ينتج عنها
 ظهور أنواع جديدة مع مرور،لبعض األنــواع
 أوانقراض أنواع أخرى،الزمن

G11A.3.2.2.1

املعيار
املحور
املجال
The student shows 3.2.2 Biological
3.2 Life Sciences
an understanding
Diversity:
علوم الحياة
of the influence of
Similarities
the environment on
and
the population of
Differences
organisms across several
يُظهر فه ملعنى
.generations
،التنوع الحيوي
أن يظهر فهامً لكيفية تأثري
وكيفية تأثري البرش
البيئة عىل تعداد الكائنات
.عليه وتأثرهم به
.الحية عرب عدة أجيال

املادة

G11A.3.2.2.5
G11A.3.2.2.6
G11A.3.2.2.7
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
املجال
G11A.3.2.2.3
The student shows
Biological
Life Sciences
Describes the differential reproduction
an understanding
Diversity:
علوم الحياة
and survival of the organisms into
of the influence of
Similarities
groupings that have unique inherited
the environment on
and
traits caused in increasing of individuals
in the future generations that have the
the population of
Differences
organisms across several
يُظهر فه ملعنى
traits and decrease the numbers of
.generations
،التنوع الحيوي
.individuals who do not have it
أن يظهر فهامً لكيفية تأثري
وكيفية تأثري البرش
يستقيص أثر االختالف يف الصفات الوراثية
البيئة عىل تعداد الكائنات
.عليه وتأثرهم به
بني اآلباء واألبناء الذي ينجم عن االختالفات
الوراثية التي تنتج عن املجموعة الفرعية من
.الحية عرب عدة أجيال
الكروموسومات )وبالتايل الجينات( املوروثة أو
)بشكل أكرث ندرة( من الطفرات ويبني ذلك من
.خالل عمل سجل نسب العائلة
Assesses views, evidence and logic that G11A.3.4.3.3
Shows an 3.4.3 Ecological
3.4
state complex interactions in ecosystems
understanding of
Systems:
maintain the numbers and types of
what happens to the
Interactions,
living organisms relatively consistent
ecosystem when the
Energy and
within stable conditions, but a change
.environment changes
Dynamism
in conditions (e.g. simple physical or
يظهر فهامً للتغريات
:األنظمة البيئية
biological changes, such as moderate
للمجتمعات األحيائية عند
التفاعالت والطاقة
hunting or seasonal floods; radical
تغريات البيئة
والديناميكية
changes, such as volcanic eruptions and
rising sea level) may result in a new
environmental system
يقيّم اآلراء واألدلة واملنطق القائل بأن التفاعالت.
املعقدة يف األنظمة البيئية تحافظ عىل أعداد
وأنواع متسقة نسبيًّا من الكائنات الحية ضمن
: إال أن الظروف املتغرية )مثال،ظروف مستقرة
 كالصيد،التغريات الحيوية أو الفيزيائية البسيطة
املعتدل أو الفياضات املوسمية؛ والتغريات
 كاالنفجارات الربكانية وارتفاع مستوى،املتطرفة
.البحر( قد ينتج عنها نظام بيئي جديد
Analyzes both quantitative and G11A.3.4.3.2
qualitative data of disturbed and nondisturbed (terrestrial and aquatic)
ecosystems, links the results graphically,
extrapolates the data and explains the
importance of biodiversity for all
.sustainable ecosystems
يفرس البيانات الكمية والنوعية الخاصة
باألنظمة البيئية املضطربة واألنظمة البيئية غري
، ويربط النتائج بيان ًّيا،(املضطربة )الربية واملائية
 ويرشح أهمية التنوع،ويستقرئ من البيانات
.الحيوي لجميع األنظمة البيئية املستدامة
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املادة

نواتج التعلم
املعيار
املحور
Designs an outline to predict the G11A.3.4.3.2
Demonstrates an 3.4.1. Ecological
Systems:
interaction patterns (e.g. competition, G11A.3.4.3.3 understanding of how
predation, mutual benefit) between
living organisms interact
Interactions,
living organisms across multiple
with the living and
Energy and
nonliving components
Dynamism
.environmental systems
) يبني تفس ًريا يتنبأ من خالله بأمناط التفاعل
of the environment to
:األنظمة البيئية
.get material and energy
التفاعالت والطاقة
 املنفعة املتبادلة( بني، االفرتاس، التنافسية:مثال
.الكائنات الحية عرب أنظمة بيئية متعددة
يُظهر فهامً لكيفية تفاعل
والديناميكية
الكائنات الحية مع املكونات
Describes the roles of the living G11A
الحية وغري الحية يف البيئة
organisms in the simple food chain .3.4.2.2
.للحصول عىل املادة والطاقة
(plants use the energy in sunlight to
produce their own food, animals that eat
plants or other animals are consumers,
the living organisms that break down
dead organisms and recycle substances
.)into the soil are named decomposers
يصف أدوار الكائنات الحية يف كل حلقة ضمن
سلسلة غذائية بسيطة )النباتات تستخدم
الطاقة املوجودة يف ضوء الشمس؛ لتنتج غذاءها
 الحيوانات التي تأكل النباتات أو غريها،الخاص
 والكائنات الحية،من الحيوانات هي مستهلكات
 وتعيد تدوير املواد،التي تفتت الكائنات امليتة
.(إىل الرتبة هي محلالت
Designs a model to describe the G11A.3.4.1.3
Demonstrates an 3.4.2
substances’ energy flow from plants,
understanding of how
animals, decomposers and the
matter and energy move
.environment
and transfer through the
يبني منوذج من سلسلة املواد الغذائية التي
.ecosystem
تحتوي عىل القياس الكمي للتوزيع وتراكم املادة
الكيميائية الضارة املحتملة التي يتم تقدميها إىل
و التنبؤ بالعواقب يف كل مستوى.النظام البيئي
.غذايئ كام الرتكيز النسبي للزيادات الكيميائية
رسا التغيريات يف عدد من الكائنات الحية
ً مف
 ونقل، والتغري يف الكتلة،يف كل مستوى غذايئ
.الطاقة من مستوى إىل آخر
G11A.3.3.2.2 Applies the concepts of G11A
Demonstrates an 3.4.1. Genetics
3.3
statistics and probability to explain the 3.4.1.6
understanding of how
and Genetic
change and distribution of the apparent
living organisms interact
Differences
.traits among the population
with the living and
الوراثة واختالف
يُطبّق مفاهيم اإلحصاء واالحتامالت ليرشح
nonliving components
الصفات الوراثية
.التغري والتوزيع للسامت الظاهرة بني السكان
of the environment to
.get material and energy
Explains the environmental factors that G11A
يُظهر فهامً لكيفية تفاعل
can affect the probability of the traits 3.4.1.6
املكونات
الكائنات الحية مع
among the population by stimulating
الحية وغري الحية يف البيئة
the inherited mutations and the impact
.والطاقة
للحصول عىل املادة
on the emergence of traits
يرشح العوامل البيئية التي ميكن أن تؤثر عىل
احتاملية حدوث سامت بني السكان من خالل
تحفيزالطفرات املوروثة والتأثري عىل ظهور
.السامت

املجال

املادة

166

نواتج التعلم
Explains the environmental factors that
can affect the probability of the traits
among the population by stimulating
the inherited mutations and the impact
on the emergence of traits
يرشح العوامل البيئية التي ميكن أن تؤثر عىل
احتاملية حدوث سامت بني السكان من خالل
تحفيزالطفرات املوروثة والتأثري عىل ظهور
.السامت

املعيار
Demonstrates an 3.4.1.
G11A
understanding of how
3.4.1.6
living organisms interact
with the living and
nonliving components
of the environment to
.get material and energy
يُظهر فهامً لكيفية تفاعل
الكائنات الحية مع املكونات
الحية وغري الحية يف البيئة
.للحصول عىل املادة والطاقة
G11A.3.3.2.2
Applies the concepts of statistics and
Demonstrates an 3.3.2
probability to explain the change and
understanding of the
distribution of the apparent traits
cause of the variation
.among the population
of individuals of the
يُط ّبق مفاهيم اإلحصاء واالحتامالت ليرشح
same species in terms
.التغري والتوزيع للسامت الظاهرة بني السكان
of appearance, function
.and behavior
Explains the environmental factors that G11A.3.3.2.3
يُظهر فهامً لسبب تفاوت
can affect the probability of the traits
األفراد من النوع نفسه
among the population by stimulating
والوظيفة
من حيث املظهر
the inherited mutations and the impact
.والسلوك
on the emergence of traits
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املحور
Genetics
3.3
and Genetic
Differences
الوراثة واختالف
الصفات الوراثية

املجال

املادة

الصف الثاين عشر
نواتج التعلم
G12R.5.6.1.5 Compare the structural
.isomers and geometric isomers
G12R.5.6.1.6 Designs models (simulation
software, models) to compare the
structural isomers and geometric
.isomers
G12R.5.6.1.4 Classifies hydrocarbons
in different ways (saturated and
.)unsaturated, aliphatic and aromatic
G12R.5.6.1.7 Uses (IUPAC) method to
name the straight and branched chain
.hydrocarbons
G12R.5.6.1.8 Uses structures to explain
the physical properties (melting point,
boiling point and solubility in water) of
.organic compounds
G12R.5.6.1.9 Discusses the uses of
.hydrocarbons in the daily life
G12R.5.6.1.10 Proposes solutions to
reduce the environmental impacts
resulting from using the organic
.compounds
G12R.5.6.1.11 Uses structures to explain
the chemical properties of hydrocarbons
G12R.5.6.2.2 Writes the chemical
equations that describe the reactions
of hydrocarbons with hydrogen and
halogens, explaining the type of organic
.reactions
G12R.5.6.2.3 Develops a technique
(experiment, simulation software..) to
illustrate the addition and substitution
.reactions
G12R.5.4.2.1 Describes dynamic and
chemical equilibrium and explores
(considering safety rules) how various
factors would affect a chemical system at
equilibrium and increasing the amount
of products at equilibrium using Le
.Chatelier’s principle
G2R.5.4.2.3 Develops a technique
(presentation, experiment, simulation
software) to demonstrate understanding
.of Le Chatelier’s principle
Designs simulation software to
demonstrate the effect of various factors
on equilibrium state (temperature,
.)concentration

G12R.5.6.1.5
G12R.5.6.1.6

G12R.5.6.1.4
G12R.5.6.1.7
G12R.5.6.1.8

املعيار
املحور
G11A.6.3.2
Electronic structure
G12R.5.6
of the carbon atom
Organic
and its bonds lead
Chemistry
to the diversity of
organic compounds
in terms of shape,
size and chemical and
physical properties.

املجال

G12R.5
Chemistry

املادة
Chemistry

G12R.5.6.1.9
G12R.5.6.1.10
G12R.5.6.1.11

G12R.5.6.2.2 nquiry the different
G12R.5.6.2.3 types of organic
reactions and their
applications.

G12R.5.6.2
I

G2R.5.4.2.3 Chemical equilibrium G12R.5.4.2 G12R.5.4
G12R.5.4.2.1 is a dynamic process
Reaction Rates
on the level of
and Chemical
the reactants and
Equilibrium
products molecules.
Designs ways to
control the extent
of a reaction at
equilibrium by
altering various
conditions using Le
G12R.5.4.2.2 Chatelier’s principle
and the collision
theory and perform
calculations related
to the chemical
equilibrium.
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
G12R.5.4.2.4 Identifies common G12R.5.4.2.4 Chemical equilibrium G12R.5.4.2 G12R.5.4
Reaction Rates
equilibrium constants, (Keq, Kc, G12R.5.4.2.5 is a dynamic process
on the level of
and Chemical
Kp) expressing each of them by a
the reactants and
Equilibrium
.mathematical relationship
G12R.5.4.2.5 Solves problems related to
products molecules.
Designs ways to
equilibrium by performing calculations
control the extent
involving concentrations of reactants
of a reaction at
.)and products(Keq, Kc, Kp
equilibrium by
altering various
conditions using Le
Chatelier’s principle
and the collision
theory and perform
calculations related
to the chemical
equilibrium.
Writes balanced chemical equations G12R.5.3.1.12 Use mathematical
G12R.5.3
to represent synthesis, decomposition,
representations and
Chemical
single displacement, double
provide experimental
Reactions and
displacement, and combustion reactions,
evidence to support
Stoichiometric
using the IUPAC nomenclature system
the claim that atoms,
Calculations
and
therefore
mass,
and Law of
Identifies the various types of chemical G12R.5.3.1.11
Conservation
reactions (e.g., synthesis, decomposition, G12R.5.3.1.14 are conserved during
of Mass
single displacement, double G12R.5.3.1.15 a chemical reaction.
Use
the
mole
concept
)displacement, and combustion
and proportional
G12R.5.3.1.14 Predicts the products of
relations to predict
single displacement reactions, using the
the quantities (masses
metal activity series and the halogen
or moles) of specific
.series
reactants or products.
G12R.5.3.1.15 Conducts practical
experiments or develops simulation
software to compare the types of
reactions (synthesis, decomposition,
single displacement, double
.)displacement, and combustion
Predicts the products of different types G12R.5.3.1.13
of synthesis and decomposition reactions
(e.g., synthesis reactions in which simple
compounds are formed; synthesis
reactions of metallic or nonmetallic
oxides with water; decomposition
reactions in which a chemical compound
is decomposed into several compounds
) or elements
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املجال

G12R.5
Chemistry

املادة

نواتج التعلم
Describes acids and bases based on
Arrhenius, Brønsted-Lowrey for acid–
.base theory and compares them
Compares the properties of the strong
and weak acids and base using the
.definition of dynamic equilibrium
G12R.5.3.4.2 Interprets the differences
in the degree of ionization of strong and
.weak acids and bases
G12R.5.3.4.4 Calculates the
concentration of the acid or base in a
solution (e.g. Concentration acetic acid
in vinegar), using the acid-base titration
.technique (considering safety rules
Recognizes the concept of pH and
ionization water constant Kw
G12R.5.3.4.6 Recognizes common
equilibrium constants of weak acids and
bases, (ka, Kb) and write the expressions
for each
G12R.5.3.4.7 Uses the ionization
constant of water (KW) to calculate
pOH, pH, [H3O+] and [OH-] in the
.aqueous solution
G12R.5.3.4.8 Conducts practical inquiry
(considering safety rules) to find the
value of ionization constant of a weak
.)acid. (Ka acetic acid
Solve problems related to acid–base
equilibrium, using acid–base titration
data and the pH at the equivalence point
G12R.5.3.4.10 Describes the chemical
properties of the buffer solutions and
.their applications
G12R.5.3.4.5 Recognizes the concept of
pH and ionization water constant Kw

G12R.5.3.4.1
G12R.5.3.4.3
G12R.5.3.4.2
G12R.5.3.4.4

G12R.5.3.4.5
G12R.5.3.4.6
G12R.5.3.4.7
G12R.5.3.4.8

املعيار
Acids, bases and
G12R.5.3.4
salts are compounds
forming ions when
dissolved in water.
He calculates the
concentration and
pH of these solutions,
prepares standard
solutions and perform
calibration processes
as a technique for
the volumetric
analysis, taking into
account the public
safety procedures of
chemicals and work
in laboratories.

املحور
G12R.5.3
Chemical
Reactions and
Stoichiometric
Calculations
and Law of
Conservation
of Mass

املجال

G12R.5
Chemistry

املادة

G12R.5.3.4.9
G12R.5.3.4.10

G12R.5.3.4.5
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نواتج التعلم
املعيار
املحور
G12R.9.6.2.1.1
Compares charge motion in an electric
Explores the meaning G12R.6.2.1 G12R.6.2
field to a small body motion in the
and forms of energy
Energy
Earth's gravity field to connect the
in the environment,
change in the electrostatic potential
how it transfer
energy to the work done by the field
between objects
to move the charge from one point
and systems and the
to another in the (uniform and nonprinciple of energy
.uniform) electric field
conservation.
Compares charge motion in an electric G12R.9.6.2.1.1
field to a small body motion in the
Earth's gravity field to connect the
change in the electrostatic potential
energy to the work done by the field
to move the charge from one point
to another in the (uniform and non.uniform) electric field
Compares charge motion in an electric
field to a small body motion in the
Earth's gravity field to connect the
change in the electrostatic potential
energy to the work done by the field
to move the charge from one point
to another in the (uniform and non.uniform) electric field
Composes an electrical capacitor,
explaining how to charge it and finds the
factors upon which electrical capacity
.depends
Develops a chart representing changes
in voltage between two parallel plates
and the quantity of its charge; and
employs it to calculate the energy stored
between the two parallel plates of the
.capacitor
Calculates the electric energy consumed
by home devices in kilowatt hour (kW.h)
and calculates their consumption costs
stating methods that can be employed
or used to reduce electrical energy
consumption in homes and factories in
.order to achieve sustainability
Compares charge motion in an electric
field to a small body motion in the
Earth's gravity field to connect the
change in the electrostatic potential
energy to the work done by the field
to move the charge from one point
to another in the (uniform and non.uniform) electric field
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G12R.9.6.2.1.1

G12R.9.6.2.1.3
G12R.9.6.2.1.4
G12R.9.6.2.1.5

G12R.9.6.2.1.1

G12R.6
Physics

املجال

املادة

نواتج التعلم
Performs investigations and analyzes the
data obtained from the data loggers to
study quantitatively and descriptively AC
circuit including: a resistant only; a pure
inductive coil only; a capacitor only; a
resistor, a pure capacitor and a capacitor
.are connected in series
Investigates methods to induce an
electrical driving force in an electrical
.circuit using a magnetic field
Employs Linz and Faraday’s laws of
electromagnetic induction; to calculate
the magnitude of the induced driving
force in a circuit (self-inductance and
mutual inductance) and determines its
.direction
Designs and constructs a model
of electric transformer helping to
step-down or to step-up the voltage,
explaining the work mechanism of the
electrical transformer depending on
electromagnetic induction phenomena
and its role in raising the efficiency
of the power transmission from
the production plants till places of
.consumption
Explains how the Compton's experiment
.results supported the Particle theory
Concludes that all forms of
electromagnetic waves are caused by
leaps of electrons between the energy
.levels in the atom
Concludes that all forms of
electromagnetic waves are caused by
leaps of electrons between the energy
.levels in the atom
Explains the foundations upon which
Bohr depended in building the atom
model and explores the limits of this
.model
Distinguishes between atomic number
and mass number of the atom of any
element, and distinguishes between
.isotopes and isobars
Explains the disintegration of nuclei
although it contains positive protons;
and connects the strong nuclear forces
that result from the lack of nuclei mass
.that constitute the nucleus

املعيار
G12R.6.2.2.15 Studies energy
transformations and
uses in everyday life
activities in order to
achieve sustainable
development.

املحور
G12R..6.2.2 G12R.6.2
Energy

G12R.6
Physics

املجال

املادة

G12R.9.6.2.2.6

G12R.6.2.2.8

G12R.6.2.2.11

G12R..6.2.4
G12R.6.2.4.3 Demonstrates an
G12R.6.2.4.6 understanding of the
composition of the
atom and its nucleus
and their physical
properties.
G12R6.2.4.6

G12R.9.6.2.4.3

G12R.9.6.2.4.4
G12R.9.6.2.4.5
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نواتج التعلم
Explains the disintegration of nuclei
although it contains positive protons;
and connects the strong nuclear forces
that result from the lack of nuclei mass
.that constitute the nucleus
Investigates the radiations produced by
.radioactive nuclei spontaneously
Concludes that the decay rate of
a sample of an element follows an
exponential curve and connects that to
.the half-life
Estimates the lifetime of an old wooden
piece by using the relative radiation and
.)half-life of radiocarbon isotopes (14
Explains how the nuclear reactor
produces electrical energy and
investigates the advantages and
disadvantages of different nuclear
.reactions
Develops a model (diagrams, simulation
software); to determine the conditions
of occurrence of the interference
(constructive and destructive) between
light waves and to determine the
.location of the bright and dark fringes
Uses the spectrophotometry and the
diffraction grating; to analyze the white
light into its constituent colors, and
to measure the wavelength for each of
.them
Enumerates common physical quantities
(e.g. time, mass, temperature, size,
density, etc.); classifies them into the
basic quantities (mass, time, length,
temperature and intensity of electric
current) and derived quantities (e.g. size,
density, area, etc.) and defines the unit of
measurement of each of these quantities
.using an international system
Develops a mathematical model
(equation), based on the recorded
observations, to describe the relationship
between electrical force exchanged
between two point charges and the
quantity of each of the two charges and
the distance between them (Coulomb's
.)law
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املعيار
G12R.9.6.2.4.5 Demonstrates an
G12R.9.6.2.4.7 understanding of the
G12R.9.6.2.4.6
composition of the
atom and its nucleus
and their physical
properties.

املحور
G12R.6.2
Energy

G12R.9.6.2.4.8
G12R.9.6.2.4.9

G12R.6.2.2.8 Demonstrates an
understanding
of the distinctive
characteristics and
behavior of waves.

G12R..6.3.1

G12R.6.3
Waves

G12R.6.2.2.11

G12R.6.1.1.2 Understands the
G12R.6.1.1 G12R.6.1
concept of motion
Motion and
and rest, and
Forces
describes changes in
motion.

G12R..6.1.2
G12R.6.1.2.8 Demonstrates an
understanding of
interactions behind
all the forces between
objects.

املجال

املادة

نواتج التعلم
Concludes based on the recorded
observation during the practical
experiments that magnetic field affects
the moving charges and the wire
that carries an electrical current by a
.magnetic force
Develops a method (diagrams, verbal
expressions, simulation software,
scientific) experiment) to describe
verbally and quantitatively the magnetic
force by which a field affects the moving
charge and the wire that carries an
.electrical current
Describes (Ampere Circuital law )
in magnetism and develops, models
(mathematical equations) based on it to
calculate the magnetic field intensity at
point in a field of a straight conductive
wire, at the center of a circular loop or at
.the center of a spiral coil
Develops a model (mathematical
equation); to locate the center of mass of
a system composed of a set of separate
masses or of a solid object with a regular
.shape
Defines the momentum of an object as
the product of multiplying its velocity by
.its mass P=mv

املعيار
املحور
G12R..6.1.2
G12R.6.1.2.27 Demonstrates an
G12R.6.1
understanding of
Motion and
interactions behind
Forces
all the forces between
objects.

املجال

املادة

G12R.6.1.2.28

G12R.6.1.2.37

G12A.6.1.2.2
G12A.6.1.2.3
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نواجت التعلم بح�سب املحور
املجال :طبيعة العلم والتكنولوجيا
الصف
روضة 1
روضة 1
روضة 1
روضة 1
روضة 2
روضة 2
روضة 2
روضة 2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6

املحور :االستقصاء العلمي وتطبيقاته
املستوى
نواتج التعلم
2
يطرح أسئلة حول األشياء والكائنات الحية والظواهر يف البيئة املحلية من خالل مالحظته لها
3
يشارك يف تنفيذ االستقصاءات املوجهة وتسجيل البيانات التي يجمعها حول األشياء يف البيئة املحيطة
2
يصنف األشياء والكائنات واألحداث أو الظواهر تب ًعا لخواصها املختلفة..
2
يعرض املالحظات بالصور والنامذج أو الكلامت ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
2
يطرح أسئلة حول األشياء والكائنات الحية والظواهر يف البيئة املحلية من خالل مالحظته لها
3
ينفذ استقصاءات موجهة ويسجل البيانات (مثل  :خصائص الصوت ،مصادر الطاقة الحرارية يف بيئته)
2
يصنف األشياء والكائنات واألحداث أو الظواهر تب ًعا لخواصها املختلفة.
2
يعرض املالحظات بالصور والنامذج أو الكلامت ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
1
يُالحظ األشياء يف البيئة املحلية ويطرح أسئلة ويتنبأ النتائج.
2
يتعرف مهارات االستقصاء ويوظف بعض األدوات التي يستخدمها العلامء
3
يُنفذ استقصاءات بسيطة ويسجل البيانات باستخدام الرسومات البسيطة
2
يرتب البيانات ويحللها ويقارن النتائج بالتوقعات.
2
يعرض نتائج االستقصاءات باستخدام الصور واألشكال التخطيطية أو الكلامت ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
2
يتعرف مهارات االستقصاء واألدوات التي يستخدمها العلامء
2
يستخدم أدوات علمية يستخدمها العلامء لدراسة العامل
2
يرتب البيانات ويحللها ويقارن النتائج بالتوقعات ويولد أسئلة الستقصاءات مستقبلية محتملة مستندة إىل نتائج استقصاءاته.
2
يعرض نتائج االستقصاءات باستخدام الصور واألشكال التخطيطية أو الكلامت ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
1
يتع ّرف األدوات التي يستخدمها العلامء إلجراء قياسات ومالحظات دقيقة
2
يستخدم أدوات علمية إلجراء قياسات دقيقة
3
ينفذ استقصاءات علمية ويظهر وعيًا باجراءات األمن والسالمة عند استخدامه املواد واألجهزة أثناء قيامه بتلك االستقصاءات.
2
ينظم البيانات ويحللها ويقارن النتائج بالتوقعات ويستخدم منوذ ًجا ليستنتج أهمية النامذج يف دراسة العامل
2
يعرض نتائج االستقصاءات باستخدام الصور واألشكال التخطيطية والنامذج أو الكلامت ويتواصل مع أقرانه اآلخرين ليوضح نتائج اإلستقصاءات.
2
يوظف األجهزة واألدوات البسيطة وامتداد الحواس لجمع البيانات
3
يخطط ويجري استقصاءات بسيطة الكتشاف بعض خصائص املواد
2
يستنتج وظيفة القياسات وامللحوظات الدقيقة يف بناء املعرفة العلمية
2
يتواصل حول املالحظات والتحقيقات والتفسريات ومراجعة وطرح األسئلة حول مالحظات وتفسريات اآلخرين
2
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات لبناء تفسريات منطقية ويصنع منوذ ًجا يحايك جانبًا من العامل الطبيعي أو أحد ظواهره
يحدِّد عنارص التحقيقات ذات التخطيط الجيد واالستنتاجات الصحيحة ويوضح كيف أن التواصل والتعاون بني العلامء قد يؤدي إىل نقاش ب ّناء
1
وتغي يف التفكري العلمي
رُّ
2
يبينّ القدرة عىل املالحظة واالستدالل واملقارنة والتواصل والتصنيف والرتتيب واالستنتاج واستخدام العالقات الزمانية /املكانية
ينفذ تجربة مضبوطة من تصميمه الخاص مسجال البيانات للمحاوالت املتكررة بطريقة منظمة ومناسبة مستخدما الجداول ،القوائم ،النصوص
3
...
2
يستنتج أن املعرفة العلمية تعتمد عىل مجموعة بيانات وعدة اختبارات ويبني الفرق بني الدليل والرأي يف التفسريات العلمية
2
يجمع بيانات ومعلومات من أكرث من مصدر ليصمم اسقصا ًء موج ًها
2
يستخدم أدوات وتقنيات علمية إلجراء قياسات دقيقة
3
يُص ّمم وينفذ استقصاءات موجهة من خالل تجربة لدراسة تأثري متغري محدد مستخدما املنهج العلمي
2
يحلل بياناته ليكتشف العالقات بني املتغريات ويفرسها
2
يستخدم الرسوم البيانية والنامذج املختلفة للتعبري عن نتائج استقصاءاته
179
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الصف
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املحور :االستقصاء العلمي وتطبيقاته
نواتج التعلم
يجمع بيانات ومعلومات من أكرث من مصدر ليصمم اسقصا ًء موج ًها
يجمع معلومات بحثية مناسبة ويستخدمها يف صياغة فرضيات قابلة لإلختبار
يستخدم أدوات علمية وتقنيات إلجراء قياسات دقيقة
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من التجارب
يُص ّمم وينفذ استقصاءات موجهة لتنفيذ تجربة لدراسة تأثري متغري محدد مستخدما املنهج العلمي
يستخدم الجداول والرسوم البيانية والنامذج لعرض البيانات العلمية وتحليلها
يستخدم النامذج واملحاكاة لتمثيل األنظمة الفيزيائية ،وتوضيح املفاهيم
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات لبناء تفسريات منطقية حول الظواهر الطبيعية
يجمع معلومات بحثية مناسبة ويستخدمها يف صياغة فرضيات قابلة لإلختبار
يستخدم أدوات علمية وتقنيات إلجراء قياسات دقيقة
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من التجارب
يُص ّمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض فرضية
يستخدم الجداول والرسوم البيانية والنامذج لعرض البيانات العلمية وتحليلها
يستخدم النامذج واملحاكاة لتمثيل األنظمة الفيزيائية ،وتوضيح املفاهيم
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات لبناء تفسريات منطقية
يجمع معلومات بحثية مناسبة ويستخدمها يف صياغة فرضيات قابلة لإلختبار
يستخدم أدوات علمية وتقنيات إلجراء قياسات دقيقة
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من التجارب
يُص ّمم ويجري تجربة مضبوطة لقبول أو رفض فرضية
يستخدم الجداول والرسوم البيانية والنامذج لعرض البيانات العلمية وتحليلها
يستخدم النامذج واملحاكاة لتمثيل األنظمة ،وتوضيح املفاهيم
يستخدم الرياضيات املناسبة مع طبيعة البيانات لبناء تفسريات منطقية للظواهر الطبيعية
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املجال :طبيعة العلم والتكنولوجيا
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املحور :تفاعل العلم والهندسة والتكنولوجيا
نواتج التعلم
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها بالعلوم
يصنف املواد كمواد طبيعية أو مواد من صنع اإلنسان
يركب األجزاء واملواد التي يتك ّون منها جسم ما
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها بالعلوم
يصنف املواد كمواد طبيعية أو مواد من صنع اإلنسان
يركب األجزاء واملواد التي يتك ّون منها جسم ما
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها بالعلوم
يصنف املواد كمواد طبيعية أو مواد من صنع اإلنسان أو االثنتني م ًعا
يركب األجزاء واملواد التي يتك ّون منها جسم ما.
يُص ّمم مخططًا بسيطًا لصنع أداة بسيطة وينفذه باستخدام املواد مناسبة
يوضح أثر التكنولوجيا يف الحياة اليومية وعالقتها بالعلوم
يتع ّرف عملية التصميم الهنديس وإجراءاتها التي يستخدمها املهندسون لتلبية حاجة اجتامعية
يقرتح حل ملشكلة مبقاربة هندسية أو تكنولوجية من خالل تطبيق البحث العلمي ،ضمن قيود علمية معينة.
حسنة
يتع ّرف أن حاجات الناس ورغباتهم تتغيرّ مع الزمن ،كام تتغيرّ طلباتهم لتكنولوجيا جديدة و ُم َّ
يستنتج أنه حني تتوافر التكنولوجيا الجديدة ،ميكن أن تغيرّ طرائق حياة الناس وكيفية تفاعلهم م ًعا
يبني دور املهندسون يف تحسني وتطوير التكنولوجيا املوجودة لتلبية حاجات املجتمع ومواكبة العرص
يُط ّور عدة حلول ملشكلة باستخدام العلوم والهندسة أو التكنولوجيا.
محس ًنا
يستخدم املوارد واألدوات ليص ِّمم منت ًجا ّ
يتع ّرف إجراءات عملية التصميم الهنديس التي يقوم بها املهندسون لحل مشكلة يف الحياة اليومية ويطبّقها
يُط ّور عدة حلول ملشكلة باستخدام العلوم والهندسة أو التكنولوجيا.
يستخدم املواد واملوارد ليص ّمم جهازًا ويختربه
يبني أثر التطور التكنولوجي عىل تغري رغبات وحاجات الناس مع الزمن
يبني دور املهندسون يف تحسني وتطوير التكنولوجيا املوجودة لتلبية حاجات املجتمع ومواكبة العرص
يحلل ويفرس املشكالت التكنولوجية والهندسية (مثل  :يحلّل أداة ويقيم فاعليتها (
يُط ّور عدة حلول ملشكلة باستخدام العلوم والهندسة أو التكنولوجيا.
يخترب فعالية جهازًا (أو أداة) من تصميمه ويطوره مستخدما املواد واملوارد املناسبة.
يصف أثر العلوم يف املجتمع ودور العلامء عرب التاريخ
يبني أثر التطور التكنولوجي عىل تغري رغبات وحاجات الناس مع الزمن.
يستنتج أنه حني تتوافر التكنولوجيا الجديدة ،ميكن أن تغيرّ طرائق حياة الناس وكيفية تفاعلهم م ًعا
يتع ّرف عملية التصميم الهنديس وإجراءاتها التي يستخدمها املهندسون لتلبية حاجة اجتامعية ويخترب آلة بسيطة ويحسنها
يط ّور منوذ ًجا ويستخدمه ليبينّ كيف أن جز ًءا من املوجات الصوتية عند سقوطها عىل سطح وسط ما ينعكس ،وأن جز ًءا يمُ تَ ّص ،والباقي ينفذ
يصنع منوجا آللة بسيطة ليس ّهل عمل ما (مثل جر جسم عىل سطح مائل ،أو رفع جسم ثقيل عن األرض)
يصف أثر العلوم يف املجتمع ودور العلامء عرب التاريخ
حسنة
يتع ّرف أن حاجات الناس ورغباتهم تتغيرّ مع الزمن ،كام تتغيرّ طلباتهم ملنتجات وتكنولوجيا جديدة و ُم َّ
يستنتج أنه حني تتوافر التكنولوجيا الجديدة ،ميكن أن تغيرّ طرائق حياة الناس وكيفية تفاعلهم م ًعا
يتع ّرف عملية التصميم الهنديس وإجراءاتها التي يستخدمها املهندسون لتلبية حاجة اجتامعية
يُط ّور ويستخدم منوذ ًجا (مثال :رسوم تخطيطية أو برمجية محاكاة حاسوبية أ وأوصاف كتابية) ليفرس ظاهرة معينة (مثل :ظاهرة الصدى)
يوضح كيف يحدد العلامء واملهندسون تكلفة تكنولوجيا جديدة ومنافعها ومخاطرها
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املحور :تفاعل العلم والهندسة والتكنولوجيا
املستوى
نواتج التعلم
يتعرف كيف أدت اإلنجازات الهندسية إىل اكتشافات مهمة يف كافة مجاالت العلم ،كام أدت االكتشافات العلمية إىل تطوير صناعات وأنظمة
1
هندسية بالكامل
2
يوضح كيف تدمج األنظمة وتضبط وتتفاعل بعضها مع بعض
3
يتع ّرف عملية التصميم الهنديس وإجراءاتها التي يستخدمها املهندسون لتلبية حاجة اجتامعية
يخترب جهاز (مثل  :كشافًا كهربائ ًّيا ،مولّد الكهربايئ ،موقد يعمل بالطاقة الشمسية) مستخد ًما املبادئ العلمية ليصمم ويعمل عىل تحسيته
3
وتطويره
1
يوضح كيف تؤثر الهندسة والتكنولوجيا واملجتمع بعضها يف بعض
1
يصف استخدام الكائنات الحية يف الهندسة وكيف تساعد الهندسة الكائنات الحية
2
يوضح كيف يتم اختيار ادوات ومواد التكنولوجيا واختبارها وتحسينها واستخدامها
3
يتع ّرف عملية التصميم الهنديس وإجراءاتها التي يستخدمها املهندسون لتلبية حاجة اجتامعية
3
يخترب جهازًا (مثل  :جهاز لقياس الضغط) مستخد ًما املبادئ العلمية ويعمل عىل تحسيته وتطويره
3
يبني مناذج أو يُط ّور برمجيات محاكاة ؛ ليُوضّ ح بناء الجزيئات يف تفاعالت كيميائية بسيطة
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املحور :األرض والنشاط البرشي
املستوى
نواتج التعلم
1
يصف طرائق اعتامد الكائنات الحية مبا فيها البرش عىل الهواء واملاء.
3
يتوصل إىل الحلول التي ستقلل من تأثري البرش عىل األرض ،املاء ،الهواء ،والكائنات الحية األخرى يف البيئة املحلية.
1
يحدد بعض موارد األرض املستخدمة يف الحياة اليومية (مثال :املاء ،الرياح ،الرتبة ،الغابات ،النفط ،الغاز الطبيعي ،واملعادن)
2
يرشح أهمية استخدام موارد األرض مبسؤولية.
مييز بني مصادر الطاقة املتجددة وغري املتجددة (مثال :املتجددة :الشمس ،الرياح ،أمواج املحيط (البحر) ،املد والجزر ،الخشب؛ غري املتجددة:
2
الوقود األحفوري مثل الفحم ،الوقود ،والغاز الطبيعي) مقرت ًحا طرائق لحفظ املوارد.
3
يستقيص كيف أن الطاقة والوقود مستمدة من موارد طبيعية وأن استخداماتها تؤثر يف البيئة.
3
يستخدم األدوات املناسبة لقياس حاالت الطقس ،مسجالً البيانات يف جداول ورسوم بيانية.
3
يقدّم أدلة تدعم قدرته عىل بناء تصميم يعمل عىل تقليل تأثرياألخطار املتعلقة يف الطقس.
2
يجد عدة حلول للحد من آثار العمليات الطبيعية لألرض عىل اإلنسان.
3
يحلل األثر الذي يطال املجتمع والبيئة من جراء استخراج وتكرير الصخور واملعادن لغايات االستخدام البرشي ،مع األخذ بعني االعتبار وجهات
النظر املختلفة.
3
يقيّم مزايا ومساوئ استخدام محطات التحلية للمساعدة يف تلبية االحتياجات الحياتية.
1
يبني األسباب التي تجعل املاء النقي يزداد ندرة يف الكثري من أنحاء العامل.
يقيّم آثار التقنيات املختلفة عىل استهالك الطاقة (مثال :تحسني عزل املنازل يسمح بحفظ الحرارة ،ويقلل من استهالك الطاقة؛ التصاميم
الحركية الهوائية قادرة عىل تحسني كفاءة استخدام الطاقة يف السيارات والحافالت؛ األجهزة املنزلية املصممة لتسهيل حياتنا تستخدم كميات
3
كبرية من الطاقة؛ بعض السيارات واملركبات الرتفيهية تستخدم الطاقة بشكل أقل كفاءة من غريها) ،مقرتحا طرائق ميكن لألفراد من خاللها أن
يزيدوا من مستويات حفظ الطاقة.
يحلل اآلثار طويلة األمد عىل املجتمع والبيئة نتيجة الستخدام اإلنسان للطاقة واملوارد الطبيعية ،مقرت ًحا طرائق للتخفيف من هذه اآلثار (مثال:
3
إغالق صنبور املاء أثناء تنظيف األسنان أو غسل الصحون وشطفها للمحافظة عىل املاء؛ وإعادة استخدام وتدوير املنتجات ،أو استخدام منتجات
أقل للمحافظة عىل املوارد الطبيعية والطاقة).
يقيّم الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية املتحدة ملكافحة التصحر والتي خففت من اآلثار السلبية للمحافظة عىل الكثافة السكانية يف
3
املدن ضمن النظام البيئي الصحراوي.
1
يحدد العالقة بني ارتفاع معدل درجة حرارة األرض وأثره يف حياة البرش والكائنات الحية األخرى بعدة طرائق.
1
يناقش اعتامد اإلنسان عىل اليابسة والغالف املايئ والغالف الجوي واملحيط الحيوي لألرض للحصول عىل العديد من املوارد املختلفة.
1
يرشح أ َّن املعادن واملاء العذب وموارد املحيط الحيوي محدودة والعديد منها غري قابل للتجدد أواالستبدال عىل مدار عمر اإلنسان.
1
يوضح أ َّن توزيع املوارد يف األرض يتغري بشكل ملحوظ نتيجة الستهالك البرش لهذه املوارد.
1
يوضح أ َّن استدامة املجتمعات البرشية والتنوع الحيوي الذي تدعمها يتطلب وجود إدارة مسؤولة للموارد الطبيعية ،مبا يف ذلك تطور التقنيات.
يحلل العالقة بني األنشطة البرشية والرتاكيب والعمليات الجيولوجية املختلفة (مثال:العالقة بني موقع الرواسب واستخراج/استخدام املوارد؛
2
العالقات بني التطور الحرضي و/أو قوانني البناء واحتاملية حدوث نشاط زلزايل أو بركاين يقرتح طرائق ميكن من خاللها التوصل إىل اإلدارة
الفعالة أو املستدامة للعالقات).
يُفسرّ كيف تسبب قوى العوامل الطبيعية والبرشية تغيريات يف منسوب املاء (مثال :سقاية الحدائق ،مرشات االستحامم واملراحيض غري الكفؤة،
2
الجفاف ،الفيضانات ،اإلفراط يف استخدام اآلبار ،االستخراج عن طريق صناعة تعبئة املاء يف الزجاجات).
2
يرشح أهمية الحفاظ عىل املاء موض ًحا كيف أن عمليات التنقية والتحلية والري تضمن توفر املاء العذب ملامرسة األنشطة البرشية.
1
يوضح األنشطة البرشية التي أرضت أو دمرت املواطن الطبيعية وكيف أدت إىل انقراض الكثري من األنواع األخرى.
يق ّيم التأثريات البيئية للبرش ،وأنواع الحلول املجدية ،مقد ًما الحل املمكن ملراقبة التأثري البرشي (مثال :استخدام املاء ،استخدام اليابسة ،التطور
3
الحرضي ،والتعداد السكاين عىل البيئة والتخفيف منه) .
يوضح أ َّن بعض املخاطر الطبيعية (مثال :االنفجارات الربكانية والظروف املناخية القاسية) عادة ما تكون مسبوقة بظواهر تسمح بالتنبؤ املوثوق
1
بوقوعها.
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املحور :األرض والنشاط البرشي
املستوى
نواتج التعلم
يصف دور األشعة يف تسخني وتربيد األرض ،وتأثري الغازات الدفيئة املسببة لالحتباس الحراري بانتقال الحرارة املشعة عرب الغالف الجوي (مثال:
ترتفع درجة حرارة األرض عن طريق امتصاص األشعة من الشمس ،وتربد من خالل بثها للطاقة الحرارية من جديد إىل الفضاء ،ومتتص الغازات
2
الدفيئة جز ًءا من اإلشعاع الذي تطلقه األرض إىل الفضاء ،وتبعثه إىل سطح األرض مرة أخرى .ويف حال زادت كمية الغازات الدفيئة يف الغالف
الجوي ،فإنها متتص املزيد من اإلشعاع الخارج وتصبح األرض أكرث دفئًا).
يحدد املصادر املعروفة للغازات الدفيئة (مثال :ثاين أكسيد الكربون يأتينا من النباتات وتنفس الحيوانات واحرتاق الوقود األحفوري؛ غاز
2
امليثان يأيت من األرايض الرطبة ،ورعي املوايش ،والنمل األبيض ،واستخراج الوقود األحفوري ،واملدافن؛ أكسيد النيرتوز يأيت من الرتبة واألسمدة
النرتوجينية) ،ويصف طرائق الحد من انبعاثات هذه الغازات.
يبني أن األنشطة البرشية (مثال :إطالق الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود األحفوري) هي العوامل األهم يف التسبب يف االرتفاع الحايل
1
ملتوسط حرارة سطح األرض.
2
يرشح أهمية علم املناخ والسلوك البرشي للحد من تعرض اإلنسان للتغريات املناخية.
يطرح األسئلة ليوضح األدلة عىل األنشطة البرشية (مثال :احرتاق الوقود األحفوري ،إنتاج اإلسمنت ،والنشاط الزراعي) والعمليات الطبيعية
2
(مثال :التغريات يف اإلشعاع اآليت من الشمس ،النشاط الربكاين) التي تسببت بارتفاع درجات حرارة العامل يف القرن املايض.
يبني تفس ًريا علميًّا مستندًا إىل األدلة؛ ليبني كيف أن التوزيع غري املتساوي ملوارد األرض من املعادن والطاقة واملياه الجوفية ناتج عن العمليات
2
الجيولوجية املاضية والحالية.
يوضح أ َّن بعض املخاطر الطبيعية (مثال :االنفجارات الربكانية والظروف املناخية القاسية) عادة ما تكون مسبوقة بظواهر تسمح بالتنبؤ املوثوق
1
بوقوعها ،يف حني أن بعض املخاطر الطبيعية األخرى (مثال :الزالزل) تحدث فجأة ومن دون أي إنذار مسبق ،وبالتايل ال ميكن التنبؤ بوقوعها.
2
يحلل خرائط وقوع الحوادث الطبيعية الخطرة عرب التاريخ؛ ليحدد من خاللها القوة الجيولوجية ذات الصلة.
يحلل البيانات حول املخاطر الطبيعية لتحديد أي من األحداث الكارثية التي ميكن التنبؤ بها ذاك ًرا التقنيات املتطورة املخصصة للتخفيف من
3
آثارها.
1
يرشح كيف أ َّن التغريات يف البيئات عىل األرض ميكن أن تكون ذات آثار سلبية وإيجابية عىل الكائنات الحية املختلفة.
2
يبني حجة مدعومة باألدلة تتناول كيفية تأثري الزيادة يف التعداد السكاين البرشي واالستهالك الفردي للموارد الطبيعية عىل األنظمة البيئية.
2
يستقيص أهم الخامات املعدنية يف دولة االمارات العربية املتحده
2
يتعرف عىل أهم حقول النفط الربية والبحرية يف دولة االمارات العربية املتحده وتركيبها الجيولوجي

املجال :علوم الأر�ض والف�ضاء
الصف
روضة 2
روضة 2
روضة 2
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

املحور :موقع األرض يف الكون
املستوى
نواتج التعلم
1
يع ّرف الشمس عىل أنها املصدر األسايس الذي يزود األرض بالحرارة والضوء.
1
يقارن الفصول األربعة (مثالً من حيث كمية الضوء ونوع الهطول والحرارة).
يوضح كيف يستعد اإلنسان ،ويستجيب للتغريات اليومية واملوسمية (مثال :من خالل ارتداء املالبس املناسبة ،أو حمل املظلة ،أو استخدام
1
املدفأة ،أو مكيف الهواء)
2
يستنتج من خالل ملحوظاته أن هناك عالقة بني كمية الحرارة وطول النهار باختالف األوقات يف السنة.
1
يصف التغريات يف مظهر أو سلوك الكائنات الحية باعتبارها من أشكال التكيف مع التغريات املوسمية
يستنتج أن األدوات (مثال التليسكوب) تجعل من املمكن رؤية عدد أكرب من النجوم مقارنة بالنظر إليها بالعني املجردة ،وتجعل من املمكن
1
رؤية املزيد من التفاصيل املتعلقة بالقمر والكواكب.
2
يستنتج أثر حركة الشمس الظاهرية يف األجسام.
يقيّم أثر التغريات اليومية واملوسمية عىل أنشطة اإلنسان الخارجية ويحدد االبتكارات التي تسمح بالقيام بهذه األنشطة داخل املنزل ويف غري
2
مواسمها.
1
يستنتج أن األرض والقمر والشمس جميعها جزء من نظامنا الشميس.
2
يستخدم ملحوظاته حول حركة الشمس والقمر والنجوم يف السامء؛ ليصف األمناط التي ميكن التنبؤ بها ،ويبني منوذ ًجا يوضح ذلك.
3
يبني رأيًا قامئًا عىل األدلة؛ ليبني بأن أحداث األرض (مثال :الزالزل ،الثورانات الربكانية ،والتجوية والتعرية) تحدث عىل فرتات زمنية مختلفة.
يقدّم أدلة عىل أن دوران األرض حول الشمس ودوران القمر حول األرض ،إىل جانب دوران األرض حول محورها ،ينتج عنه أمناطًا ميكن مالحظتها
1
(مثال :النهار والليل؛ التغريات اليومية واملوسمية يف طول واتجاه الظل؛ أطوار القمر؛ املواضع املختلفة للشمس والقمر والنجوم يف أوقات
مختلفة من اليوم والشهر والسنة).
2
يعرض البيانات من خالل الرسوم التوضيحية ليكشف من خاللها عن أمناط التغريات اليومية يف طول واتجاه الظل ،والنهار والليل ،والظهور
املوسمي لبعض النجوم يف السامء ليالً.
1
يستنتج أن الشمس عبارة عن نجم متوسط الحجم يشع منه ضوء مريئ.
1
يستنتج أن النظام الشميس يتشكّل من الشمس ومثانية كواكب تدور من حولها ولكل منها خاص ّية مختلفة
3
يقدّم أدلة عىل أن االختالفات يف السطوع الظاهري للشمس مقارنة بالنجوم األخرى ناجمة عن بعدها النسبي عن األرض.
1
يستنتج أن األجسام يف النظام الشميس تدور ضمن مدار ثابت حول الشمس بسبب قوة الجاذبية التي متارسها الشمس عىل األجسام.
3
يُط ّور منوذ ًجا ليصف دور الجاذبية يف الحركات ما بني املجرات والنظام الشميس.
2
يتنبأ بأمناط حركة الشمس ،والقمر والنجوم يف السامء.
يستخدم املالحظة املبارشة أو املحاكاة الحاسوبية أو الرسوم البيانية للنجوم؛ ليحدد موقع ومظهر وحركة النجوم املعروفة وغريها من مكونات
2
النظام الشميس التي متكن رؤيتها يف السامء ليالً.
2
مييز بني آثار دوران األرض اليومي حول محورها ودورانها السنوي حول الشمس ،مبي ًنا كيف أن دوران األرض مرتبط بظهور الربوج يف السامء.
يذكر بأن محور دوران األرض مائل نسبة إىل دورانها حول الشمس واصفًا الفصول األربعة عىل أنها نتيجة مليل األرض ودورتها السنوية حول
2
الشمس.
2
يستنج أن املد والجزر ناتج عن جاذبية القمر رابطًا بني مراحل القمر والكسوف والخسوف باملواضع النسبية لألرض والقمر والشمس.
3
يستخدم منوذ ًجا لنظام األرض-الشمس-القمر؛ ليصف األمناط الدورانية ملراحل القمر وكسوف الشمس وخسوف القمر والفصول.
3
يستخدم التمثيالت الرياضية أو الحسابية ليتنبأ بحركة األجرام التي تدور يف النظام الشميس.
يحدد مكونات النظام الشميس ،مبا فيها الشمس واألرض والكواكب األخرى ،واألقامر الطبيعية واملذنبات والكويكبات والنيازك ،ويصف
1
خصائصها الفيزيائية من حيث النوعية.
2
مييز بني األجسام املوجودة يف الفضاء التي ينبعث منها الضوء (مثال :النجوم) وبني األجسام التي تعكس الضوء (مثال :القمر والكواكب),
يجري محاكاة موض ًحا من خاللها العالقات املتبادلة املتداخلة بني الخصائص املختلفة ملكونات النظام الشميس املرئية يف السامء ليالً (مثال:
3
يضع كاشفات ضوئية بشدات مختلفة عىل مسافات مختلفة من نقطة مراقبة محددة؛ ليساعد عىل توضيح السبب يف سطوع نجم ميكن رؤيته
من األرض نظ ًرا لسطوعه الفعيل وبعده عن األرض).
185
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املحور :موقع األرض يف الكون
املستوى
نواتج التعلم
يقارن بعض الصفات الفيزيائية لألرض (مثال :الغالف الجوي ،الحرارة ،املاء ،البعد عن الشمس والدوران حولها ،الدوران حول نفسها ،القدرة
2
عىل دعم الحياة) مع القمر وغريه من الكواكب.
يحلل البيانات املأخوذة من األدوات املوجودة عىل األرض ،والتلسكوبات املوجودة يف الفضاء ،واملركبات الفضائية؛ ليحدد أوجه التشابه
3
واالختالف بني مكونات النظام الشميس.
يحدد مكونات النظام الشميس (مثال :الشمس ،الكواكب الداخلية األرضية ،الكواكب العمالقة الخارجية ،حزام كايرب ،القرص املبعرث ،حافة
2
الغالف الشميس ،سحابة أورت) ،ويصف خصائص كل واحد من املكونات.
1
يصف خصائص كل مكون من مكونات النظام الشميس.
2
يحدد فئات األجرام التي تدور حول الشمس (مثال :الكواكب ،الكواكب القزمية ،األجسام الصغرية يف النظام الشميس).
يصف األدلة الرصدية والنظرية املتعلقة بتكوين النظام الشميس (مثال :األدلة التي تدعم النظرية القائلة بأن النظام الشميس قد تكون من
2
جراء انقباض ودوران قرص من الغبار والغاز).
يصف األسس النظرية لنظرية االنفجار العظيم واألدلة عليها (مثال :النظرية القائلة بأن إشعاع الخلفية الكونية الكروي هو صدى لالنفجار
2
العظيم؛ دليل فيزيايئ عىل كتلة الكون ،والعالقة ما بني الكتلة والجاذبية) وآثارها يف تطور الكون.
3
يبني تفس ًريا عىل نظرية االنفجار العظيم بناء عىل األدلة الفلكية املتعلقة بأطياف الضوء ،وحركة املجرات البعيدة ،وتكوين املادة يف الكون.
2
يُفسرّ مصدر طاقة األرض والحياة عليها موض ًحا أنواع اإلشعاع الذي ينبعث من الشمس والتفاعل بني الطاقة الشمسية والغالف الجوي لألرض.
1
مقياسا زمنيًا دقيقًا.
يذكر أن تحليالت طبقات الصخور ،وسجل األحافري يقدّم تأريخ نسبي فقط وليس
ً
يبني تفس ًريا علميًّا قامئًا عىل األدلة املأخوذة من طبقات الصخور حول كيفية استخدام مقياس الزمن الجيولوجي يف تنظيم تاريخ األرض املمتد
2
لـ 4.6مليار سنة
يرشح كيف أن طبقات الصخور تصلح كطريقة لتأريخ األحداث الهامة (مثال :تشكل السالسل الجبلية وأحواض املحيطات ،تطور وانقراض
3
كائنات حية محددة ،االنفجارات الربكانية ،فرتات تكون الكتل الجليدية الكربى ،تطور الخزانات املائية واألنهار من خالل التكتالت الجليدية
والتعرية املائية) يف تاريخ األرض.
1
يص ّنف النجوم عىل أساس درجة حرارة سطحها ،وإضاءتها وتركيبها الكيميايئ.
يرشح مع اإلشارة إىل نجم محدد (مثال :رجل الجوزاء اليرسى ،الشعرى اليامنية ،السامك الرامح) ،كيف يستخدم علامء الفلك تقنيات محددة
2
ليحددوا خصائص النجوم (مثال :الكتلة ،القطر ،املغناطيسية ،درجة الحرارة ،اإلضاءة).
2
يصف العالقات املرتابطة بني صفات النجوم (مثال :بني الكتلة واإلضاءة ،بني اللون واإلضاءة).
يصف تسلسل األحداث يف دورة حياة النجم ،ابتداء من تكوينه وصوالً إىل مرحلة التسلسل األساسية وما بعدها ،مع اإلشارة بشكل محدد إىل
1
مصادر الطاقة والقوى ذات الصلة.
2
يحدد العالقة بني نوع موت النجم والكتلة األولية للنجم (مثال :النجم ذو الكتلة املتدنية سيشكل سدميًا كوكبيًا وقز ًما أبيض).
1
يذكر أن الشمس تتغري وستحرتق يف نهاية عمرها البالغ  10مليار سنة.
1
يوضح أ َّن األرض ونظامها الشميس جزء من مجرة درب التبانة ،وهي واحدة من العديد من املجرات يف الكون.
2
يُفسرّ مصدر طاقة األرض والحياة عليها موض ًحا أنواع اإلشعاع الذي ينبعث من الشمس والتفاعل بني الطاقة الشمسية والغالف الجوي لألرض
1
يصف كيف تستخدم أطياف الضوء املنبعث من النجوم لتحديد تكوينها األويل وحركاتها وبعدها عن األرض.
3
يُط ّور منوذ ًجا قامئًا عىل األدلة لتوضيح فرتة حياة الشمس ودور االنشطار النووي يف نواة الشمس يف إطالق الطاقة عىل شكل إشعاع.
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املحور :أنظمة األرض
املستوى
نواتج التعلم
يُوضّ ح أ َّن الطقس عبارة عن أحوال جوية تختلف خالل فرتة زمنية قصرية (مثل أشعة الشمس أو الرياح ،أو الثلج أو الشتاء أو درجة الحرارة)
1
عىل املستوى املحيل ،وأن الناس يقيسوا هذه الظروف ويسجلوها ويالحظوا أمناطها مبرور الزمن.
2
يطرح األسئلة للحصول عىل املعلومات حول الهدف من التنبؤ بحالة الطقس لالستعداد لحاالت الطقس الشديدة واالستجابة لها.
2
يستقيص الظروف املناخية املحلية لوصف األمناط مبرور الزمن.
3
يبني حجة قامئة عىل األدلة؛ ليبني كيف أن النباتات والحيوانات ،مبا فيها البرش ،ميكنها أن تغري البيئة لتلبية احتياجاتها.
2
يستخدم األدوات املناسبة لقياس حاالت الطقس ،مسجالً البيانات يف جداول
2
يبني كيف تتناسب حاالت املاء مع دورة املاء عندما تتغري درجة الحرارة يف البيئة املحيطة.
يستقيص مراحل دورة املاء ،مبا يف ذلك التبخر (مثال :تسخني املاء يف اإلبريق) ،التكثيف (مثال :جمع بخار املاء من اإلبريق عىل مرآة مقلوبة)،
2
الرتسيب (مثال :السامح لبخار املاء املوجود عىل املرآة املقلوبة لتجميعه وتربيده وتقطريه) ،والتجميع (مثال :السامح للامء املقطر بالرتاكم
داخل وعاء).
1
يحدد صفات املاء وحاالته الثالث وأنه رضوري لحياة معظم الحيوانات والنباتات.
2
ميثل البيانات ضمن جداول ورسوم بيانية؛ ليصف األحوال الجوية النموذجية املتوقعة خالل فصل محدد.
2
يبحث عن املعلومات ويربطها؛ ليصف املناخ يف مناطق مختلفة من العامل
يحدد أهم أنظمة األرض كالكتلة الصلبة (الصخور الصلبة واملنصهرة ،الرتبة والرواسب)؛ الغالف املايئ (املاء والجليد)؛ الغالف الجوي (الهواء)؛
1
واملحيط الحيوي (الكائنات الحية) ،مبا يف ذلك البرش.
1
يُوضّ ح أ َّن املاء رضوري لحركة معظم أنظمة األرض.
يستنتج أن املاء والرياح يستطيعان تغيري شكل اليابسة وأن التضاريس الناتجة توفر ،إىل جانب املواد املوجودة عىل اليابسة ،املسكن للكائنات
1
الحية.
1
يصف كيف تؤدي التفاعالت الفيزيائية والكيميائية بني الصخور والرواسب واملاء والجليد والهواء والنباتات والحيوانات إىل إنتاح الرتبة.
يستقيص مكونات الرتبة (مثال :الكائنات غري الحية مثل الحىص واملواد املتحللة؛ الكائنات الحية مثل املواد العضوية ،البكترييا ،ديدان األرض،
والحرشات) ،وحالة الرتبة (مثال :مبللة ،جافة)؛ واملضافات املوجودة فيها (مثال :املبيدات الحرشية ،واألسمدة وامللح) باستخدام عينات مختلفة
2
رسا كيف أن الكميات املختلفة من هذه املكونات املوجودة يف عينة الرتبة
من الرتبة (مثال :الرمل ،الصلصال ،الطني) من بيئات مختلفة ،مف ً
تحدد كيفية استخدام الرتبة وما إن كانت ستحافظ عىل الحياة أم ال.
3
يبني منوذ ًجا لوصف طرائق تفاعل الكتلة الصلبة والغالف املايئ والغالف الجوي واملحيط الحيوي م ًعا.
2
يستخدم التقنيات املختلفة ووسائل اإلعالم األخرى؛ ليحدد مصادر املاء يف البيئة الطبيعية والبيئة املبنية.
3
يُط ّور منوذ ًجا ميثل من خالله أشكال وأنواع اليابسة واملسطحات املائية يف منطقة ما.
1
يصف كيف ينقل املاء الرتبة والصخور من مكان آلخر.
2
يتنبأ بحاالت الطقس املستقبلية معتمدًا عىل األدوات التي يستخدمها لقياس حاالت الطقس والبيانات التي حصل عليها من الجداول والرسوم البيانية.
3
يرسم بيان ًّيا النسب املئوية لكميات املاء واملاء العذب يف الخزانات املختلفة ،ويقدّم دليالً عىل توزيع املاء عىل األرض.
2
يبينّ الرتابط بني املاء عىل سطح األرض ويف الغالف الجوي
2
يقارن بني الصخور واملعادن موض ًحا كيفية استخدامها.
1
يرشح الخصائص (مثال :اللون ،اللمعان ،املخدش ،الشفافية ،الصالدة) املستخدمة يف تحديد املعادن.
2
يجري تجارب متنوعة لتحديد الخصائص الفيزيائية للمعادن (مثال :الصالدة ،اللون ،املغناطيسية).
1
يحدد أهم املعادن املوجودة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
2
يصف خواص األنواع الثالثة للصخور ،ويربط هذه الخصائص مبنشأ الصخور األصيل.
2
يُفسرّ كيف يؤدي التفاعل بني األنظمة األرضية إىل تشكل الصخور النارية والرسوبية واملتحولة.
3
يص ّنف الصخور واملعادن وفقًا لخصائصها املختلفة (مثال :اللون ،امللمس ،اللمعان).
2
يقدّم أدلة عىل تأثريات املاء ،الجليد ،الرياح ،أو الغطاء النبايت عىل التجوية أو عىل معدل التعرية.
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املحور :أنظمة األرض
املستوى
نواتج التعلم
يستنتج أن الزالزل والرباكني تحدث عادة يف النطاقات الواقعة عىل امتداد الحدود بني القارات واملحيطات ،حيث تتشكل معظم السالسل
2
الجبلية الكربى داخل القارة أو بالقرب من حدودها.
1
يوضح أن عمليات األرض ناجمة عن تدفق الطاقة ودوران املادة داخل وفيام بني أنظمة الكواكب.
1
يُع ّرف الشمس وباطن األرض الساخن عىل أنها مصادر الطاقة الدافعة لعمليات األرض.
يُط ّور منوذ ًجا يبني من خالله دورة املادة وتدفق الطاقة الذي يحصل أثناء العمليات (مثال :اإلذابة ،التبلور ،التجوية ،التحول ،الرتسيب) التي
3
تؤدي إىل تشكل معادن وصخور األرض.
يصف تفاعل األنظمة األرضية  -الكتلة الصلبة ،والغالف املايئ ،والغالف الجوي ،واملحيط الحيوي -عىل نطاق واسع من املقاييس الزمانية
1
واملكانية والتفاعل املستمر مع التأثريات املتغرية ،مبا فيها األنشطة البرشية.
1
يصف الغالف الجوي عىل أنه غالف غازي يحيط بكوكب األرض.
1
يوضح أ َّن الغالف املايئ عبارة عن جليد ،وبخار ماء ،وماء سائل موجود يف الجو واملحيطات والبحريات والجداول واألتربة واملياه الجوفية.
1
يصف املحيط الحيوي الذي تتواجد فيه الكائنات الحية باعتباره أي جزء من الكتلة الصلبة ،أو الغالف املايئ أو الغالف الجوي.
يستخدم البيانات ليدعم الرأي القائل بأ ّن تغ ًريا واحدًا يف سطح األرض ميكن أن يحدث ردات فعل قد تتسبب بإحداث تغيريات يف األنظمة
3
األرضية األخرى .
1
يوضح أ َّن أشعة الشمس والجاذبية تدفع التحركات العاملية للامء وتغري حاالته.
يرشح كيف أن املاء يدور بشكل مستمر بني اليابسة واملحيط والغالف الجوي من خالل النتح والتبخر والتكثيف والتبلور والتجمد إضافة إىل
1
التدفق نزوالً عىل األرض.
3
يُط ّور منوذ ًجا؛ ليصف طرائق تغري حالة املاء خالل تحركه ضمن األنظمة األرضية مدفو ًعا بالطاقة الشمسية وقوة الجاذبية.
2
يرشح كيف تسبب حركات املاء – سواء فوق األرض أو تحت األرض -التجوية والتعرية ،مام يغري مالمح سطح األرض ويكون املظاهر املختلفة.
يستنج أن التأثريات املتبادلة التي تتضمن أشعة الشمس والغالف الجوي والجليد والتضاريس والكائنات الحية والتنوع من حيث خطوط الطول
1
والعرض والجغرافيا املحلية واإلقليمية ،تؤثر يف الطقس واملناخ من خالل تأثرياتها عىل أمناط التدفق يف الغالف املايئ والغالف الجوي.
مييز بني الطقس (التغريات اليومية يف درجات الحرارة؛ الرطوبة؛ الهطول عىل شكل أمطار أو ثلوج ،والغيوم والرياح) واملناخ (أمناط الطقس
1
النموذجية عىل املدى الطويل يف منطقة جغرافية معينة).
2
يُفسرّ البيانات أو الخرائط الخاصة بأمناط الطقس رابطًا االختالفات يف الطقس بالعوامل العاملية واملحلية.
2
يقارن املناخات املوسمية من حيث خطوط الطول والعرض والجغرافيا.
يرشح تأثري الغالف املايئ عىل الطقس واملناخ من خالل امتصاصه الطاقة من الشمس وإطالقه إياها مع الوقت وإعادة توزيعها عىل العامل من
2
خالل التيارات املحيطية.
3
يجمع البيانات ليقدّم دليالً عىل كيفية حدوث تغريات يف األحوال الجوية نتيجة للحركات والتفاعالت املعقدة للكتل الهوائية.
1
يوضح أ َّن تغريات وحركة املاء يف الغالف الجوي هي املحددات الرئيسية ألمناط الطقس املحيل.
يحدد العوامل (مثال :هطول األمطار السنوي ،درجات الحرارة ،تغريات املناخ) التي تؤثر عىل حجم األنهار الجليدية ،التكتالت الجليدية
1
القطبية ،واصفًا آثار هذه العوامل.
2
يصف دور حركة السحاب وتدفق املاء عىل سطح األرض.
2
يقدّم دليالً عىل أن االختالف يف درجات الحرارة وامللوحة هو الدافع وراء النمط العاملي لتيارات املحيط املتداخلة.
يناقش كيف أن التغريات املفاجئة يف الظروف (مثال :تأثريات النيازك ،االنفجارات الربكانية الكربى) قد تسببت بحاالت انقراض جامعي أو
1
بازدهار أشكال أخرى من الحياة.
يوضح أ َّن انتشار الكائنات الحية عرب األزمنة الجيولوجية قد غري معدالت التجوية والتعرية لسطح اليابسة ،وغريت تركيب الرتبة والغالف الجوي
1
لألرض وأثر عىل توزيع املاء يف الغالف املايئ.
يرشح احتواء الكتلة الصلبة عىل نواة داخلية ساخنة ومعظمها من املعادن؛ وغالف من الصخور الساخنة الصلبة الناعمة؛ وقرشة من الصخور
1
والرتبة والرواسب.
1
يصف الصفائح التكتونية عىل أنها أجزاء من قرشة األرض والوشاح الذي يظهر تذبذبًا عىل املقاييس الزمنية آلالف السنني أو أكرث.
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املحور :أنظمة األرض
املستوى
نواتج التعلم
2
يرشح دور تيارات الحمل الحراري يف حركات الوشاح وصفائحه.
2
يرشح كيف تقدم الصفائح التكتونية إطا ًرا لفهم التاريخ الجيولوجي لألرض.
1
يستنتج أن حركات الصفائح مسؤولة عن معظم صفات القارات واملحيطات ،وكذلك توزيع معظم الصخور واملعادن يف القرشة األرضية.
يقارن خرائط أمناط اليابسة واملاء الحالية والقدمية جدًا ليصف كيف تحركت صفائح األرض ملسافات كبرية واصطدمت وتفرقت عن بعضها
3
عرب التاريخ الجيولوجي.
يستنتج أن حركة الصفائح التكتونية مدفوعة بإطالق الطاقة (من االنحالل اإلشعاعي للنظائر غري املستقرة داخل القرشة األرضية والوشاح)
1
وبالتربيد وبحركة الجاذبية املتجهة إىل األسفل للمواد الكثيفة للصفائح بعد غوصها.
2
يقدّم األدلة ليدعم الحجة القائلة بأن الصفائح التكتونية ميكن أن تعترب املظهر السطحي للحمل الحراري للوشاح.
يحدد املناطق األهم للنشاط التكتوين يف العامل من خالل تخطيط موقع الزالزل األهم والرباكني النشطة الرئيسية التي تم تسجيلها عىل الخريطة،
2
ومييز بني املناطق من خالل نوع النشاط التكتوين (مثال :اليابان –حدود متقاربة؛ أيسلندا – حدود متباعدة؛ حدود متقاربة -حدود الصدوع
الناقلة).
يصف أنواع الحدود (متقاربة ،متباعدة ،متجاورة) بني الصفائح القارية ،ويرشح أنواع العمليات الداخلية لألرض التي تحدث يف كل منها (مثال:
1
االندساس ،التباعد ،التقارب ،نشاط النقاط الساخنة ،الطي ،التصدع).
1
يصف توزيع وأنواع املياه الجوفية يف القرشة األرضية.
1
يستقيص دور التقنيات يف استخراج املياه الجوفية.
1
يستقيص موارد املياه يف دولة اإلمارات.
2
يوضح أسباب التلوث املايئ يف اإلمارات وأثره يف الكائنات الحية.
2
يدرس دور الجيولوجي يف تحديد األماكن املناسبة للتعمري عن طريق االستشعار عن بعد.
1
يحدد الخصائص الفيزيائية والكيميائية ملعادن مختارة ،موض ًحا االختبارات املستخدمة لتحديد هذه الخصائص.
3
يجري تجربة للتحقق من العوامل التي تحدد حجم وشكل البلورات املعدنية (مثال :درجة حرارة املحلول ،نوع امللح ،مستوى التشبع).
3
يجري سلسلة من االختبارات (مثال :الصالدة ،املخدش ،الكثافة) ليص ّنف املعادن املعروفة أو يستخدم برمجيات املحاكاة.
يصف الطرائق املختلفة لتكون الصخور املتحولة (أي من خالل التغريات يف درجات الحرارة والضغط والظروف الكيميائية) والعوامل التي
2
تساهم يف تنوعها (مثال :االختالف يف الصخور األم؛ والتحول التالميس أو اإلقليمي).
2
يستخدم األدوات ليالحظ ملمس ومكونات الصخور النارية والرسوبية ويستخدم املعلومات لتحديد منشأها وأصلها.
يستخدم األدوات ليفحص الصخور املتحولة ،ويص ّنفها عىل أساس خصائصها بهدف تحديد الصخرة األم التي نتجت عنها ودرجة الحرارة والضغط
2
والظروف الكيميائية لتكوينها.
3
يجري االستقصاءات امليكانيكية والكيميائية باملاء واملواد الصلبة املتنوعة ليقدّم دليالً عىل الصلة بني دورة املاء ودورة الصخور.
1
يُع ّرف مفهوم البلورة.
1
يصف التامثل البلوري ودوره يف التصنيف البلوري.
2
يستقيص عنارص التامثل البلوري.
1
يحدد أنواع الفصائل البلورية.
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
1
يُع ّرف الحياة عىل أنها األمر الذي مييز الكائنات الحية من الكائنات غري الحية أو امليتة.
يخترب كائنات حية مختلفة وأجسا ًما غري حية؛ ليخرج مبعايري قامئة عىل األدلة يقرر من خاللها ما إذا كان الجسم كائ ًنا ح ًّيا أم ال (مثال :الكائنات
2
تحس وتستجيب للبيئة؛ تنمو؛ تتكاثر؛ وتتحرك).
الحية بحاجة إىل الغذاء واملاء والهواء؛ ّ
3
يطبق معرفته بخصائص الوظائف املميزة للحياة يف تصنيف الكائنات إىل كائنات حية أو كائنات غري حية.
يوضح أ َّن الحيوانات املختلفة تستخدم أجزاء من أجسامها بعدة طرائق لرتى؛ تسمع؛ تلتقط األشياء؛ وتبحث وتجد وتتناول الطعام واملاء
1
وتتنفس الهواء.
يتحقق من الخصائص الفيزيائية للنباتات (مثال ،:الحجم ،الشكل ،اللون) ،ويفرس كيف تساعد األجزاء الرئيسة للنباتات عىل تلبية احتياجاتها
1
الرئيسة (مثال :الجذور تثبت النبتة وتساعد عىل تزويدها باملواد الغذائية واملاء؛ بعض النباتات لديها أزهار زاهية األلوان لتجذب امللقحات).
يحدد موقع ووظيفة األجزاء املهمة يف جسم اإلنسان (مثال :الرئتني موجودتني يف صدري وتستخدم للتنفس؛ األسنان موجودة يف فمي وتستخدم
1
لألكل؛ اآلذان موجودة عىل جانبي رأيس وتستخدم للسمع).
يقارن بني مجموعة متنوعة من النباتات ،ومجموعة متنوعة من الحيوانات ،مبا فيها البرش ،ويصف أوجه التشابه واالختالف بينها من حيث
2
الخصائص الفيزيائية (مثال :بعض النباتات تنتج األزهار ،وبعضها ال ينتج األزهار ؛ معظم النباتات لديها جذور؛ بعض الحيوانات لديها رجلني،
يف حني بعضها اآلخر لديه أربع أرجل؛ جميع الحيوانات لديها أعضاء حسية وبعضها ولود وبعضها بيوض).
يستخدم املواد ليصمم حالً ملشكلة حياتية من خالل محاكاة كيفية استخدام النباتات والحيوانات ألجزائها الخارجية؛ لتساعدها عىل البقاء عىل
قيد الحياة والنمو وتلبية احتياجاتها (مثال :تصميم مالبس أو معدات لحامية سائقي الدراجات الهوائية بتقليد صدفة السلحفاة ،قرشة البلوط،
3
وقشور الحيوانات؛ تثبيت الهياكل من خالل تقليد ذيول الحيوانات ،وجذور النباتات؛ إبعاد الدخالء من خالل تقليد األشواك املوجودة عىل
الفروع وريش الحيوانات؛ وكشف الدخالء عن طريق تقليد العيون واآلذان).
1
يستنتج أن جميع الحيوانات بحاجة إىل الغذاء يك تعيش وتنمو.
1
يذكر أن الحيوانات تحصل عىل غذائها من النباتات والحيوانات األخرى
1
يحدد أن النباتات تحتاج إىل املاء والضوء لتعيش وتنمو.
يقيّم املعلومات التي حصل عليها من املالحظات؛ ليحدد األمناط ويخرج بالتعميامت حول األمور التي تحتاج إليها النباتات والحيوانات؛ لتبقى
2
عىل قيد الحياة
1
يوضح أن جميع الكائنات لديها صفات مشرتكة متيزها عن األشياء غري الحية
1
يوضح أن للحيوانات احتياجات أساسية يجب أن تلبيها لتبقى عىل قيد الحياة
2
ُلب جميع احتياجاتها
يستنتج أن للنباتات احتياجات أساسية وأنها ال تنمو جيدًا إذا مل ت ّ
يوضح أ َّن الحيوانات لديها أجزاء من جسدها تلتقط وتنقل من خاللها أنوا ًعا مختلفة من املعلومات التي تحتاج إليها للنمو والبقاء عىل قيد
1
الحياة (مثال :العيون للضوء ،اآلذان لألصوات ،والجلد للحرارة واللمس).
1
يستنتج أن النباتات تستجيب لبعض املؤثرات الخارجية (مثال :تغري اتجاه أوراقها نحو الشمس).
يعطي األمثلة؛ ليفرس من خاللها أن التكيف سمة من سامت الجسم التي تشكل جز ًءا أو شكالً أو سلوكًا يساعد النبتة أو الحيوان عىل البقاء
عىل قيد الحياة يف بيئته الخاصة (مثال :الجذع السميك لنبتة الصبار يخزن املاء بعد املطر؛ الشكل املسطح ألصابع أرجل السحلية الصحراوية
1
ميكّن السحلية من التحرك بسهولة عىل رمال الصحراء السائبة؛ اللون األبيض الناصع لجلد الظبي العريب يعكس أشعة الشمس؛ تلتف قنافذ
الصحراء؛ لتصبح عىل شكل كرة عندما تشعر بالتهديد).
يبني حجة أو دليالً عىل كون النباتات والحيوانات متتلك تراكيب داخلية وخارجية وظيفتها دعم هذه الكائنات يف االستمرارية (البقاء غىل قيد
3
الحياة) والنمو والسلوك والتكاثر.
1
يصف االحتياجات الرئيسة للنبتة ،مبا فيها الهواء واملاء والضوء والدفء واملكان.
يربط بني األجزاء الرئيسة للنباتات ،مبا فيها الجذور والساق والزهرة والسداة وامليسم والورقة والبذرة والثمرة ،ومساهامتها يف إبقاء النبتة عىل
2
قيد الحياة (مثال :الجذور متتص املواد الغذائية واملاء للنبتة؛ الساق يحمل املاء والغذاء لباقي أجزاء النبتة؛ األوراق تستخدم الطاقة التي تحصل
عليها من الشمس لتصنع الغذاء للنبتة؛ واألزهار تنمي الثامر والبذور للنباتات الجديدة) .
3
يجري استقصاء؛ ليحدد ما إذا كانت النباتات بحاجة إىل ضوء الشمس واملاء لتنمو.
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
يستنتج أن كالً من الحيوانات والنباتات بحاجة إىل الهواء واملاء ،وأن الحيوانات يجب أن تحصل عىل الغذاء ،وأن النباتات تحتاج إىل الضوء
1
واملعادن.
1
يستنتج أهمية التكاثر بالنسبة لجميع أنواع الكائنات الحية.
1
يرشح كيف أن النباتات والحيوانات تنمو وتتغري
يستنتج وجود بعض الصفات التي ميكن التنبؤ بها يف املراحل املختلفة لتطور ومنو النباتات والحيوانات رغم أن لها دورات حياتية متنوعة
1
وفريدة.
يقارن من خالل املالحظة التغريات يف مظهر ونشاط الحيوانات املختلفة عىل امتداد دورتها الحياتية الكاملة (مثال :الضفدع ،الفراشة ،الدجاجة،
2
اإلنسان).
يستنتج أن الحيوانات تستجيب إىل املؤثرات الحسية من خالل السلوكيات التي تساعدها عىل النمو والبقاء عىل قيد الحياة (مثال :إيجاد
1
الطعام ،الركض هربًا من املفرتس).
يحدد األمناط السلوكية لدى اآلباء واألبناء التي تساعد األبناء عىل البقاء عىل قيد الحياة (مثال :يستجيب اآلباء للبكاء ،والزقزقة وغريها من
2
أساليب النطق بإطعام ،طأمنة و/أو حامية األوالد).
يالحظ الخصائص الفيزيائية (مثال :وجود الفرو أو الريش ،لون الجلد ،عدد األرجل ،وجود األجنحة ،حجم وشكل األسنان ،حجم وموضع
2
العيون) ملجموعة متنوعة من الحيوانات ويصف األمناط بني الخصائص الفيزيائية التي متت مالحظتها والخصائص السلوكية للحيوانات (مثال:
املفرتسة ،الفريسة ،الليلية) ،ويصف دورات حياة كل من الذبابة املنزلية والجرادة .
يصف التغريات التي تشهدها النباتات املختلفة يف دوراتها الحياتية (مثال :أشجار النخيل تكون فسائل لتنمو وتكون أشجار النخيل ،بعض
1
النباتات تكون بصيلة وتنمو لتصبح زهرة ،وعندما متوت الزهور ،تنتج البصيلة بصيالت صغرية لتزهر يف العام التايل؛ بعض النباتات تنمو من
خالل إنبات البذرة؛ لتنتج مثرة تحتوي عىل البذور ينرثها اإلنسان أو الحيوان أو الرياح بحيث تنمو لتكون نباتات جديدة).
2
يزرع بذو ًرا مأخوذة من مجموعة متنوعة من النباتات ،ويقارن منو الشتالت؛ لتحديد أوجه التشابه واالختالف فيام بينها.
3
يُص ّمم منوذ ًجا؛ ليصف من خالله امتالك الكائنات الحية لدورات حياة متنوعة وفريدة ،لكن جميعها مت ّر مبرحلة الوالدة والنمو والتكاثر واملوت.
1
يذكر أن الحيوانات قادرة عىل استخدام مدركاتها وذاكرتها لتوجيه أفعالها.
يوضح أ َّن بعض االستجابات للمعلومات تكون غريزية (سلوك فطري) ،فالحيوانات ليست بحاجة إىل التفكري حول كيفية االستجابة إىل محفزات
1
معينة
يحدد األجهزة الرئيسة يف جسم اإلنسان (مثال :الجهاز العضيل الحريك ،الجهاز الهضمي ،الجهاز العصبي ،الجهاز الدوري) واصفًا أدوارها
1
والعالقات املتبادلة فيام بينها.
يصف الرتكيب والوظيفة األساسية لألعضاء الرئيسة يف الجهاز التنفيس والجهاز الدوري والجهاز الهضمي (مثال :يوجد يف جسمنا رئتني؛ كل رئة
1
منهام بطول 25سم 30 -سم وشكلها مخروطي؛ الرئة اليمنى أكرب بقليل من اليرسى ألنها مكونة من ثالثة فصوص ،بينام يوجد فصني فقط يف
الرئة اليرسى؛ سطح الرئتني مخصص لتبادل الغازات بخاصية االنتشار) .
1
يحدد العالقات املتبادلة بني أجهزة الجسم (مثال :الجهاز التنفيس يعطي األكسجني ويزيل ثاين أكسيد الكربون يف الدورة الدموية).
يحدد األمراض الشائعة واألعضاء و/أو أجهزة الجسم التي تؤثر فيها (مثال :داء الرصع يؤثر يف الدماغ (الجهاز العصبي املركزي)؛ التهاب الزائدة
1
الدودية يؤثر يف الزائدة الدودية (الجهاز الهضمي)؛ الربو وانتفاخ الرئة يؤثران يف الرئتني (الجهاز التنفيس)).
يناقش كيفية اتخاذ بعض إجراءات الوقاية للحفاظ عىل أجهزة الجسم (مثال :تجنب األماكن امللوثة وسيئة التهوية للحفاظ عىل الجهاز
2
التنفيس – الفحص الدوري للدم والتربع بالدم والغذاء الصحي للحفاظ عىل سالمة الجهاز الدوري – مامرسة عادات غذائية سليمة للحفاظ
عىل الجهاز الهضمي).
يستخدم مهارات البحث/التجريب للتحقق من التغريات التي تحدث يف جسم اإلنسان (مثال :معدل رضبات القلب ،التنفس ،حرارة الجسم)
2
نتيجة لنشاط بدين (مثال :مترين ريايض ،اسرتاحة ،تناول الطعام).
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا يظهر من خالله كيف تعمل الكائنات الحية أو مكونات أجهزة الجسم البرشي وتتفاعل مع املكونات األخرى (مثال :يبني
منوذ ًجا يظهر كيفية عمل العضالت والعظام واملفاصل م ًعا يف جسم اإلنسان كجهاز للسامح بتحريك األذرع أو األرجل؛ يبني منوذ ًجا إلظهار
3
كيفية عمل الرئتني والقلب كجهاز واحد) .
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
يصف كيف أن الطعام يزود الحيوان باملواد التي يحتاجها للنمو ولسد النقص يف حاجة الجسم وكيف تتم عملية هضم الطعام؛ لينتج الطاقة
1
التي يحتاجها ليوفر للجسم الدفء والحركة.
1
يُفسرّ أن املستقبالت الحسية املختلفة مخصصة ألنواع محددة من املعلومات.
1
يوضح أ َّن دماغ الحيوان قادر عىل معالجة املدركات الحسية واملعلومات املتكاملة املخزنة كذكريات.
يستخدم منوذ ًجا ليصف كيف تستقبل الحيوانات أنوا ًعا مختلفة من املعلومات من خالل حواسها ،وكيف تعالج املعلومات يف أدمغتها،
3
وتستجيب للمعلومات بطرائق مختلفة.
يرشح كيف أن النباتات تحصل عىل املواد الالزمة لنموها بشكل أسايس من الهواء واملاء ،ويصف كيف تحصل النباتات عىل الطاقة من أشعة
1
الشمس وتعالج املواد التي تشكلها لتحافظ عىل أوضاعها الداخلية.
2
يدعم بالدليل أو البيانات أو النامذج الرأي القائل بأن النباتات تحصل عىل املواد التي تحتاج إليها يف النمو بشكل أسايس من الهواء واملاء.
1
يوضح أن للنباتات دورات حياة متنوعة ،لكنها تتشارك يف املراحل األساسية
2
يستنتج أن منو النباتات يتأثر بالعوامل البيئية
1
يوضح أن للحيوانات دورات حياة متنوعة ،لكنها تتشارك يف املراحل األساسية
1
يبني أ َّن الخلية هي أصغر وحدة حية.
1
يوضح أ َّن الكائنات الحية مكونة من خاليا.
2
يجري استقصا ًء ليحصل من خالله عىل األدلة التي تثبت بأن الكائنات الحية مكونة من خاليا؛ إما خلية واحدة أو خاليا متعددة.
يحدد الهياكل والعضيات ووظائفها الرئيسة يف الخاليا ،مبا فيها النواة ،وغشاء الخلية ،وجدار الخلية ،والبالستيدات الخرضاء ،والحويصلة،
1
وامليتوكوندريا ،والسيتوبالزم( ،مثال :النواة تحمل املعلومات الالزمة لعمل أي خلية يف الجسم).
2
يقارن تركيب ووظيفة كل من الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.
يالحظ مكونات الخاليا النباتية والحيوانية مستخد ًما املجهر بالشكل الصحيح واآلمن مع الرسم الدقيق (مثال :استخدام رشيحة من البصل أو
2
رشيحة مجهزة من األوليات وحيدة الخلية).
يُص ّمم منوذ ًجا ليصف وظيفة الخلية كنظام كامل ،وليظهر كيف أن أجزاء الخاليا (مثال :النواة ،البالستيدات الخرضاء ،امليتوكندريا ،غشاء الخلية،
3
وجدار الخلية) تساهم يف وظيفتها.
1
يرشح عمليات االنتشار واالسموزية ودورها داخل الخلية.
2
يجري التجارب؛ ليجيب عن األسئلة املتعلقة بعمليات االسموزية واالنتشار.
يستنتج أن الكائنات الحية أحادية الخلية تحتاج مثل الكائنات الحية عديدة الخاليا إىل الغذاء واملاء وإىل طريقة للتخلص من الفضالت وإىل
1
بيئة تستطيع العيش فيها.
يُع ّرف الكائنات الحية أحادية الخلية (مثال :األميبات) والكائنات الحية عديدة الخاليا (مثال :الالفقاريات [الديدان] ،الفقاريات [الضفادع])،
2
ويقارن الطرائق التي تلبي من خاللها احتياجاتها األساسية (مثال :التغذية ،الحركة ،تبادل الغازات).
يوضح دور بعض التقنيات املختارة (مثال :تطوير املجهر اإللكرتوين ،القدرة عىل ضخ األصباغ داخل الخاليا ،التخصيب املخربي) يف تعزيز فهمنا
2
للخاليا وعملياتها
يق ّيم إمكانية أن يكون لفهمنا الخاليا وعملياتها آثار مفيدة وضارة يف الوقت نفسه عىل صحة اإلنسان والبيئة ،مع أخذ وجهات النظر املختلفة
2
بعني االعتبار (مثال :وجهة نظر املزارعني ،ومصنعي املبيدات ،والناس الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم).
يصف تنظيم الخاليا إىل أنسجة وأعضاء وأجهزة (مثال :مجموعات الخاليا ذات الوظائف املتشابهة تندمج لتصبح أنسجة؛ ومجموعات األنسجة
1
ذات الوظائف املتشابهة تندمج لتصبح أعضاء؛ ومجموعات األعضاء تعمل سويًا لتصبح اجهزة).
يبني حجة مدعمة باألدلة حول كون الجسم عبارة عن نظام مكون من أنظمة فرعية تتفاعل فيام بينها وتتكون من مجموعات من الخاليا (أي
2
الخاليا تكون األنسجة واألنسجة تكون األعضاء املتخصصة بوظائف محددة يف الجسم).
يوضح أ َّن املنتجات (مثال :النباتات ،الطحالب ،وبعض الكائنات الحية الدقيقة) تستخدم الطاقة التي تحصل عليها من الشمس لتصنع
1
السكريات (الغذاء) من ثاين أكسيد الكربون واملاء عن طريق عملية التمثيل الضويئ (البناء الضويئ) ،التي تطلق األكسجني بدورها.
2
يبني تفس ًريا علم ًّيا قامئًا عىل األدلة حول دور التمثيل الضويئ (البناء الضويئ) يف دورة املادة وتدفق الطاقة من وإىل الكائنات الحية.
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
1
يرشح كيف أ َّن املستهلكات (مثال :الحيوانات) تحصل عىل غذائها من خالل تناول النباتات وغريها من الحيوانات.
1
يعرض األمثلة عىل استخدام الحيوانات لسلوكيات مختلفة لزيادة فرصها يف التكاثر.
1
يصف طرائق اعتامد النباتات عىل الحيوانات أو عىل السامت املتخصصة للتكاثر.
يستخدم الرباهني واألدلة التجريبية واملنطق العلمي ليدعم تفسري كيفية تأثري السلوكيات املميزة للحيوانات (مثال :بناء العش لحامية الصغار
من الربد ،رعاية الحيوانات لحامية الصغار من الحيوانات املفرتسة ،اصوات الحيوانات وريش الطيور امللون لجذب الرشيك لغايات التكاثر)
2
والرتاكيب املميزة للنباتات (مثال :األزهار الزاهية تجذب الفراشات التي تنقل حبوب اللقاح ،ورحيق األزهار وروائحها التي تجذب الحرشات
التي تنقل حبوب اللقاح ،وقشور البندق الصلبة التي تدفنها السناجب) عىل إمكانية التكاثر الناجح للحيوانات والنباتات عىل التوايل.
1
يذكر أن النباتات تنتج املادة املطلوبة للنمو من خالل التمثيل الضويئ.
يرشح العمليات املتعلقة بالتكاثر الجنيس يف النبات (مثال عملية التلقيح وهي انتقال حبة اللقاح من عضو التذكري إىل عضو التأنيث يف الزهرة،
2
عملية اإلخصاب).
يذكر أن الكائنات الحية عديدة الخاليا لديها تنظيم بنايئ هرمي ،يتكون فيه كل جهاز من عدة أجزاء وهو بحد ذاته أحد مكونات املستوى
1
التايل.
يفحص مخربيًا خاليا النباتات والحيوانات املختلفة (مثال :خاليا بطانة الخد ،خاليا البصل) تحت املجهر ،ويرسم الرسوم التخطيطية للخلية الحية
2
التي تبني كيف تختلف عضيات الخاليا بعضها عن بعض.
يرشح الروابط ما بني الخاليا واألنسجة واألعضاء واألجهزة املتخصصة يف النباتات والحيوانات (مثال :الخاليا العضلية والخاليا العصبية يف نسيج
2
مأخوذ من القلب ،الذي هو أحد مكونات الجهاز الدوري؛ حبة القمح وهياكل الثايالكويد تعمل كجامعات للطاقة الشمسية يف البالستيدات
الخرضاء لتنتج الكربوهيدرات لنمو النباتات).
يرشح الوظائف الرئيسة لألجهزة املختلفة يف الحيوانات (مثال :الجهاز الدوري ينقل املواد داخل الكائن الحي؛ الجهاز التنفيس يزود الجسم
1
باألكسجني ويخلصه من ثاين أكسيد الكربون).
يرشح التفاعل بني األجهزة املختلفة داخل الكائن الحي (مثال :الجهاز التنفيس يحمل األكسجني إىل داخل الجسم ،والجهاز الدوري ينقل
2
األكسجني إىل الخاليا) والسبب الذي يجعل هذه التفاعالت رضورية لبقاء الكائن الحي عىل قيد الحياة.
يحلل ،باالعتامد عىل البحوث ،املسائل األخالقية املتعلقة بالتطور التقني يف مجال بيولوجيا األنظمة (مثال :االستنساخ ،أبحاث الخاليا الجذعية،
2
زراعة األعضاء الحية ،زراعة األعضاء املعدلة وراث ًّيا) ويربط النتائج.
يجري استقصا ًء من خالل الترشيح املخربي أو باملحاكاة الحاسوبية لنبتة أو دودة أو سمكة أو ضفدع من العالقات املرتابطة بني األجهزة أو
2
املكونات للنبتة أو الحيوان (مثال :بني الجذور واألوراق يف النبتة؛ بني الجهاز الهضمي والجهاز الدوري يف الحيوان).
يُط ّور ويستخدم منوذ ًجا ليوضح التنظيم الهرمي لألجهزة املتفاعلة (مثال :رشيان يعتمد عىل الوظيفة املناسبة للنسيج املرن والعضالت امللساء؛
3
لينظم ويوصل الكميات املناسبة من الدم ضمن الجهاز الدوري) التي تقوم بوظائف محددة (مثال :امتصاص املواد الغذائية ،توصيل املاء،
وحركة الكائن الحي استجابة للمنبهات العصبية) يف الكائنات الحية عديدة الخاليا.
يحلل ،باالعتامد عىل البحوث ،املسائل األخالقية املتعلقة بالتطور التقني يف مجال بيولوجيا األنظمة (مثال :االستنساخ ،أبحاث الخاليا الجذعية،
2
زراعة األعضاء الحية ،زراعة األعضاء املعدلة وراثيًّا) ويربط النتائج.
يصف إسرتاتيجيات الصحة العامة املتعلقة ببيولوجيا األنظمة (مثال :برامج الكشف عن الرسطان والوقاية منه؛ اللقاحات ضد الحصبة والنكاف
2
والحصبة األملانية؛ التوعية مبرض نقصان املناعة املكتسبة) ،ويق ّيم أثرها يف املجتمع.
1
يستنتج أنه تتم تجزئة الغذاء داخل الكائن الحي ويعاد ترتيبه ليكون جزيئات جديدة تستخدم للنمو وإلطالق الطاقة.
يُط ّور منوذ ًجا ليصف كيف يعاد ترتيب الغذاء من خالل التفاعالت الكيميائية ليكون جزيئات جديدة تدعم النمو و/أو تطلق الطاقة مع تحرك
3
هذه املادة داخل الكائن الحي.
يوضح أنّه يف معظم الحيوانات والنباتات ،يتفاعل األكسجني مع الجزيئات التي تحتوي عىل الكربون (السكريات) ليكون جزيئات جديدة لدعم
1
النمو أو إلطالق الطاقة.
1
يرشح كيف تحصل البكترييا الالهوائية عىل الطاقة التي تحتاجها من خالل العمليات الكيميائية األخرى التي ال تحتاج إىل األكسجني.
1
يرشح كيف تتكاثر الكائنات الحية وتنقل معلوماتها الوراثية إىل أبنائها.
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
1
يتعرف تراكيب ومكونات الجهاز التناسيل الذكري واألنثوي يف اإلنسان.
1
يستنتج أن حجم النبتة الكبرية والصغرية يتأثر بالعوامل الوراثية والظروف البيئية.
1
يستنتج بأن منو الحيوان يتأثر بالعوامل الوراثية ،وتناول الغذاء والتفاعالت مع الكائنات الحية األخرى.
يبني تفس ًريا علميًّا قامئًا عىل األدلة (مثال :الجفاف يقلل منو النباتات ،السامد يزيد من منو النباتات ،األنواع املختلفة من بذور النباتات تنمو
2
مبعدالت مختلفة يف ظروف مختلفة ،تنمو األسامك بشكل أكرب يف الربك الكبرية منها يف الربك الصغرية) ليثبت كيف تؤثر الظروف البيئية
والعوامل الوراثية يف منو الكائنات الحية.
كل نوع من أنواع املستقبالت الحسية يستجيب لنوع مختلف من املؤثرات (الكهرومغناطيسية ،امليكانيكية ،الكيميائية) ،وينقلها
يوضح أ َّن َّ
1
كإشارات عرب الخاليا العصبية إىل الدماغ.
يجمع ويلخص املعلومات؛ ليدعم الرأي القائل بأن املستقبالت الحسية تستجيب للمنبهات عن طريق إرسال رسائل إىل الدماغ للقيام بالسلوك
2
الفوري أو لتخزينها كذكريات.
يرشح كيف أ َّن التغيرّ ات يف تركيب ووظيفة عدة ماليني من الخاليا العصبية املتداخلة تسمح للمؤثرات املدمجة بأن تخزن كذكريات لفرتات
1
طويلة من الزمن.
1
يعدد مكونات الهرم (طبقي) الغذايئ.
1
يتعرف أنواع املواد الغذائية كمجموعات وأهمية كل منها للجسم.
يُص ّمم وجبة غذائية متكاملة ومتوازنة وصحية مناسبة للعمر والحالة الصحية (وجبة خاصة للطفل – وللمراهق – ولكبري السن – وللمرأة
2
الحامل واملرضع – ومريض السكري – وصاحب الفشل الكلوي).
يصف كيف تبدأ الكائنات الحية عديدة الخاليا كخلية فردية (بيضة ملقحة) تنقسم بنجاح لتنتج خاليا عديدة ،بحيث تنقل كل خلية أُم املواد
1
الجينية املتطابقة للخليتني الوليدتني.
1
يستنتج أن عمليات دورة الخلية واالنقسام التي تنمو وتنقسم الخاليا من خاللها ،تسمح للكائنات الحية بالنمو.
1
يصف دورة الخلية يف النباتات والحيوانات ،ويفرس أهمية االنقسام املتساوي لنمو الخاليا وترميم األنسجة).
يرشح أهمية انقسام الخلية وتخصص الخلية يف توليد أنسجة وأعضاء جديدة (مثال :انقسام الخاليا الجذعية إىل خاليا متخصصة مثل الخاليا
2
العضلية أو الخاليا العصبية يف البرش؛ والخاليا النباتية املولدة لتوسيع ومتييز األنسجة النباتية).
2
يفحص مخربيًا العينات تحت املجهر أو أداة أخرى مشابهة؛ ليحدد املراحل املختلفة لالنقسام املتساوي يف النباتات والحيوانات.
يستقيص عن معدل انقسام الخلية يف الخاليا الرسطانية وغري الرسطانية ،مستخد ًما الصور أو الفيديو أو الرسومات ،ويتنبأ بأثر هذا املعدل
2
النقسام الخلية عىل الكائن الحي.
يُفسرّ أن عملية تكوين أعضاء الجنني تحدث أثناء االنقسام املتساوي لخاليا الجنني عندما تنشط أو ال تنشط الجينات باألدوات الوراثية املربمجة
1
واالختالفات الصغرية يف البيئات املحيطة للخاليا.
يوضح أ َّن انقسام الخلية وتكون أعضاء الجنني ينتج عنه كائن حي مركب ،ويحافظ عليه ،ويتكون هذا الكائن الحي من أجهزة وأعضاء وأنسجة
1
تعمل سويًّا لتلبية جميع احتياجات الكائن الحي.
2
يستخدم منوذ ًجا ليوضح دور االنقسام الخلوي (االنقسام املتساوي) يف إنتاج الكائنات الحية املعقدة والحفاظ عليها.
2
يستخدم منوذ ًجا ليوضح دور االنقسام الخلوي (االنقسام املتساوي) وعملية تكوين األعضاء يف إنتاج الكائنات الحية املعقدة والحفاظ عليها .
يرسم رسو ًما توضيحية تخطيطية ألنسجة النباتات املتخصصة يف الجذور والجذوع واألوراق (مثال :النسيج الخشبي ،اللحاء) ،مستخد ًما مجه ًرا
2
ومناذج.
2
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائية الفلقة من حيث تركيبها (مثال :البذور ،الجذع ،الزهرة ،الجذور).
يصف هياكل األنواع املختلفة من األنسجة يف النباتات الوعائية ،ويرشح آليات النقل التي تدخل يف عمليات توزيع املواد عىل النبتة (مثال:
1
النتح ،اإلدماع ،التناضح).
3
يجري بحثًا استقصائ ًّيا عن أهمية النباتات يف إعداد املستحرضات الصيدالنية ودورها يف التخلص من األمل وااللتهابات .
1
يصف العوامل املختلفة التي تؤثر عىل منو النبتة (مثال :منظامت النمو ،ضوء الشمس ،املاء ،العنارص الغذائية ،الحامضية ،االنتحاء).
3
يجري بحثًا استقصائ ًّيا ليحدد العوامل التي تؤثر عىل منو النباتات (مثال :كمية املغذيات ،نوعية الضوء ،درجة الحرارة ومعدل النتح).
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
يستقيص ويتحقق من حركة الجزيئات عرب الغشاء .وفقا للطريقة العلمية (يسأل السؤال ،التجربة والتصميم ،وجمع البيانات ،وتحليل البيانات
3
واستخالص النتائج).
يبني منوذ ًجا لغشاء الخلية يبني النقل النشط وغري النشط ،من حيث االختالف يف الرتكيز ،والطاقة املطلوبة واتجاه حركة الجزيء .ويرشح كيف
3
تؤثر حركة الجزيئات عىل الخلية ،ونتيجة لذلك ،تؤثر عىل الكائنات الحية أيضا.
2
يُفسرّ تضخم حجم خاليا الكائنات الحية عند وضعها يف املاء وتقلصها عند وضعها يف محلول ملحي معمماً الظاهرة عىل جميع الكائنات الحية.
يتعرف الهياكل الداخلية مبا ال يقل عن ثالثة أنواع مختلفة من الخاليا (عىل سبيل املثال ،األميبا ،والفطريات ،وجذور النباتات ،وأوراق النبات،
1
والحيوان العضالت ،والجلد الحيوان) .واصفًا ومقارنًا باستخدام املعلومات التي تم جمعها من املصادر املطبوعة واإللكرتونية ،تراكيب وظائف
هذه الهياكل لكل نوع من الخاليا
يرسم رسو ًما توضيحية تخطيطية ألنسجة النباتات املتخصصة يف الجذور والجذوع واألوراق (مثال :النسيج الخشبي ،اللحاء) ،مستخد ًما مجه ًرا
2
ومناذج.
2
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة والنباتات ثنائبة الفلقة من حيث بنياتها (مثال :البذور ،الجذع ،الزهرة ،الجذور).
يصف هياكل األنواع املختلفة من األنسجة يف النباتات الوعائية ،ويرشح آليات النقل التي تدخل يف عمليات توزيع املواد عىل النبتة (مثال:
1
النتح ،اإلدماع ،التناضح).
3
يجري بحثًا استقصائ ًّيا عن أهمية النباتات يف إعداد املستحرضات الصيدالنية ودورها يف التخلص من األمل وااللتهابات .
رسا ملاذا يكون الكائن
يذكر أمثلة عىل التفاعالت املحفزة باإلنزميات والتي تحدث يف األنظمة الحية ،واصفا أهمية كل تفاعل للكائن الحي .ومف ً
2
الحي الذي لديه نقص يف أحد األنزميات غري قادر عىل أداء وظيفة معينة يف الحياة.
2
يجمع بيانات عن معدالت التفاعالت (البناء والهدم) عن طريق اإلنزميات املختلفة ومعدالت التفاعالت التي تحدث دون وجود االنزيم .ويبني
الجداول والرسوم البيانية لتمثيل البيانات لكل انزيم.ويقارن بني معدالت التفاعالت إلنزميات مختلفة
يُفسرّ أنه مع تدفق الطاقة خالل املستويات التنظيمية املختلفة لألنظمة الحياتية ،فإن العنارص الكيميائية تندمج من جديد لتشكل منتجات
2
مختلفة ،ويتم نقل الطاقة من نظام آلخر.
2
يقدم أدلة (مستخد ًما قانون حفظ املادة) لتفسري ملاذا يجب إضافة الذرات والجزيئات الجديدة للخاليا من أجل دفعها للنمو
يذكر أمثلة عىل تفاعالت كيميائية (مثال :بناء الجليكوجني ،أكسدة الجلوكوز) تشارك يف الوظائف األساسية للكائنات الحية حيث يتم اندماج
1
املواد املتفاعلة ونواتج التفاعل ليتم بناء وتكوين  ATPو ADPوالفوسفات غري العضوية.
1
يذكر أن عملية التمثيل الضويئ تحول الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية.
1
يصف عملية التمثيل الضويئ عىل أنها عملية تحول ثاين أكسيد الكربون واملاء إىل سكر وأكسجني ،يتم إطالقه.
يستخدم منوذ ًجا (مثال :رسم بياين ،معادلة كيميائية ،منوذج مفاهيمي)؛ ليوضح كيف تحول عملية التمثيل الضويئ الطاقة الضوئية إىل طاقة
2
كيميائية مختزنة.
يستنتج أن الشبكات الهيدروكربونية األساسية يف السكريات التي تشكلت أثناء عملية التمثيل الضويئ تستخدم لعمل األحامض األمينية وغريها
1
من الجزيئات املعتمدة عىل الكربون ميكن أن تتجمع لتشكل جزيئات أكرب حجماً تستخدم ،عىل سبيل املثال ،يف تكوين خاليا جديدة .
يبني ويراجع تفس ًريا قامئًا عىل األدلة عن عملية تشكيل الكربون والهيدروجني واألكسجني لجزيئات السكر التي ميكن أن تندمج مع عنارص
2
أخرى لتشكل األحامض األمينية و/أو غريها من الجزيئات القامئة عىل الكربون األكرب حجماً .
يستخدم منوذ ًجا ليبني بأن التنفس الخلوي الهوايئ عبارة عن عملية كيميائية تتكرس فيها روابط جزيئات الغذاء وجزيئات األكسجني وتتشكل
2
الروابط يف املركبات الجديدة لينتج عن ذلك تحول إجاميل للطاقة.
يذكر أمثلة عىل الوظائف التي تقوم بها الكائنات الحية (مثال :االخراج ،والنشاط العضيل ،انقسام الخاليا) والتي يحدث فيها تحويل  ATPإىل
1
( ADPأدينوسني ثنايئ الفوسفات) والفوسفات غري العضوي.
2
يستقيص عن العوامل التي تؤثر عىل عمليات التخمر  /أو التنفس الخلوي يف الكائنات الحية.
يرشح مراحل دورة الخلية الحية وأهميتها لبقاء التنظيم الخلوي املتاميز يف جسم الكائن الحي وذلك باستخدام املعلومات التي تم جمعها من
2
املصادر املطبوعة واإللكرتونية ،واصفا بعض املشاكل التي قد تحدث إذا سمح للخاليا غري الطبيعية مبواصلة االنقسام .
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
يستنتج التغريات التي تحدث يف الخلية الحية من حيث حجمها ومكوناتها الداخلية ،وعدد الخاليا املنتجة خالل دورة خلية واحدة مستخدما
2
الرسم البياين  .والتنبؤ مبا قد يحدث للخلية (عىل سبيل املثال ،زيادة يف الحجم ،وتغري يف الهيكل الداخيل) من خالل دورة الخلية بأكملها.
يصف باستخدام املعلومات التي تم جمعها من مصادر مطبوعة وإلكرتونية أمثلة عىل أنواع الخاليا التالية (من أي كائن متعدد الخاليا) :نوع
1
الخلية التي تنقسم باستمرار وهو نوع من الخاليا التي ال تتوقف عىل اإلطالق ،أو نوع الخلية التي ال تنقسم إال يف ظل ظروف غري عادية.
متضمنا معلومات حول النتائج وأهميتها للكائن من حيث وجود بعض الخاليا التي تنقسم والبعض التي التنقسم.
يرشح مراحل االنقسام املتساوي كوسيلة للنمو وزيادة الجحم وتعويض االجزاء التالفة –ووسيلة تكاثر الجنيس النتاج افراد جديدة يف الكائنات
1
النباتية والحيوانية (غري الراقية)
يعطي أمثلة (مستخد ًما األدلة التي يجمعها من مصادر متنوعة) عىل الحاالت التي تربط الفريوسات بالرسطان .ويرشح (استنادا إىل معرفة
2
ادماج الجينات الفريوسية والعالقة بني الحمض النووي والربوتينات والصفات) وكيف ميكن لالندماج الفريويس يف الحمض النووي أن يسبب
الرسطان.
يجمع من املصادر املطبوعة واإللكرتونية ،والبيانات التي ميكن أن تستخدم كدليل لدعم أو دحض االدعاء بأن بعض أنواع الخاليا الجذعية
2
لديها إمكانات أكرب من أنواع أخرى من الخاليا الجذعية لتتطور إىل مجموعة متنوعة من أنواع األنسجة املختلفة .تتضمن مقارنات بني الخاليا
الجذعية الجنينية والخاليا الجذعية للبالغني أو الجسم ،وإجراء املقارنات بني أنواع مختلفة من الخاليا الجذعية البالغة.
يحلل ،باالعتامد عىل البحوث ،املسائل األخالقية املتعلقة بالتطور التقني يف مجال بيولوجيا األنظمة (مثال :االستنساخ ،أبحاث الخاليا الجذعية،
2
زراعة األعضاء الحية ،زراعة األعضاء املعدلة وراثيًّا) ويربط النتائج.
يذكر أن االنقسام االختزايل (املنصف) هو نوع متخصص من انقسام الخلية يف التكاثر الجنيس ،ينتج عنه إنتاج الخاليا الجنسية (مثال :األمشاج
1
يف الحيوانات) ،التي تحتوي عىل أحد أزواج الكروموسومات يف الخلية األم.
2
يرشح مراحل عملية االنقسام االختزايل (املنصف) من حيث انقسام الخلية ،وحركة الكروموسومات ،وعبور املادة الوراثية.
2
يفحص مخربيًّا عملية االنقسام االختزايل وكذلك االنقسام املتساوي مستخد ًما املواد واألدوات الالزمة مع توظيف للمحاكاة الحاسوبية .
يرشح أهمية التكاثر الجنيس يف دعم الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات املوجودة يف األبناء الناتجة عن التكاثر الجنيس متثل تركيب جديدة
وفريد من الجينات.
يتعرف مكونات الجهاز الدوري وعالقة الدم بالهضم والتنفس
يصف من خالل ترشيح الجهاز التنفيس عملية التهوية وتبادل الغازات من البيئة إىل الخلية (مثال :حركة األكسجني من الغالف الجوي إىل داخل
الخلية؛ أدوار التهوية؛ الهيموجلوبني واالنتشار يف تبادل الغازات).
يصف بعض االضطرابات املتعلقة باألجهزة التنفسية والهضمية والدورية (مثال :الربو ،انتفاخ الرئة ،القرحة ،التهاب القولون ،توقف القلب،
تصلب الرشايني).
يالحظ كيف تقوم خلية العظام يف السن والفك بالفم والخلية يف الغدد اللعابية واللسان أيضا باملساهمة يف هضم الطعام كل منها بطريقتها
الخاصة وكيف يتالءم تركيبها مع الوظيفة
يصف من خالل ترشيح الجهاز الهضمي أهمية الهضم يف توفري املواد الغذائية الالزمة للطاقة والنمو (مثال :العمليات امليكانيكية والكيميائية
يف الجسم تهضم الطعام ،مام يوفر الربوتينات الالزمة لبناء العضالت ،واأللياف واملاء والفيتامينات واملعادن الالزمة لتنظيم عمليات الجسم).
يستخدم منوذ ًجا ترشيح ًّيا ،لتحليل العالقات التي تربط الجهاز التنفيس والجهاز الهضمي.
يتعرف مكونات الجهاز البويل يف اإلنسان من خالل إجراء ترشيح حيوان ثديي (أرنب).
يُفسرّ سبب تكون الحصوات يف الكلية وطرائق التخلص منها .
يستقيص عن األمراض واالضطرابات الكلوية وآلية عالجها (مثال :الغسيل الكلوي وزراعة الكىل عند تلفها).
يُفسرّ أن آليات التغذية الراجعة (إما من خالل التغذية الراجعة اإليجابية أو التغذية الراجعة السلبية) تحافظ عىل بقاء الظروف الداخلية
لألجهزة الحيوية ضمن حدود معينة وتعدل السلوكيات ،مام يسمح لها بأن تحافظ عىل البقاء عىل قيد الحياة والعمل حتى عند تغري الظروف
الخارجية ضمن نطاق معني.
يخطط ويجري تحقيقًا لدراسة نظام التغذية الراجعة (مثال :حلقة االستجابة التحفيزية).
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املحور :من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
املستوى
نواتج التعلم
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا ليوضح املكونات الرئيسية لعملية االستقرار الداخيل (مثال :يبني مخططًا انسيابيًا يبني من خالله آليات التغذية الراجعة
3
التمثيلية يف الكائنات الحية).
يصف عمليات االستقرار الداخيل املتعلقة باملحافظة عىل االتزان املايئ واأليوين والحراري والحاميض-القاعدي ،ويرشح كيف تساعد هذه
العمليات األنظمة الجسدية عىل االستجابة لكل من التغري يف البيئة وآثار العالجات الطبية (مثال :دور آليات التغذية الراجعة يف توازن املاء أو
1
التنظيم الحراري؛ وكيف يحافظ جهاز التوازن الحميض النووي يف الدم عىل توازن درجة حموضة الجسم؛ أثر العالجات الكيميائية عىل جهاز
الغدد الصامء ؛ آثار العالج الكيميايئ عىل االستقرار الداخيل).
يخطط ويجري استقصاء (مثال :استجابة معدل رضبات القلب للتامرين الرياضية ،استجابة الفوهات للرطوبة والحرارة ،وتطور الجذور استجابة
3
ملستويات املاء)؛ ليعطي دليالً عىل أن آليات التغذية الراجعة تحافظ عىل االستقرار الداخيل).
يصف ترشيح وفسيولوجيا أجهزة الغدد الصامء ،واإلفراز والجهاز العصبي ،ويرشح كيف تتفاعل هذه األجهزة لتحافظ عىل االستقرار والتوازن
2
الداخيل .
يرشح كيف تعمل الهرمونات التناسلية يف آليات التغذية الراجعة يف اإلنسان للمحافظة عىل االستقرار الداخيل (مثال :تأثريات الهرمونات
1
التناسلية الذكرية واألنثوية عىل أجهزة الجسم التابعة لها).
1
يتعرف عىل تأثري الكحول واملخدرات عىل الكفاءة للجهاز التناسيل واالتزان الجسمي
يبني طرائق االرتباط بني الخاليا والخاصية االفرازية سواء افرازها موضعي أو افراز ينقل عرب أوعية اىل مكان التأثري وطريقة تحكمها يف معدالت
2
االفراز (الهرمونات املوضعية –هرمون النمو)
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املحور :التنوع الحيوي  :التشابه واالختالف
املستوى
نواتج التعلم
2
يجمع ملحوظاته حول النباتات والحيوانات ملقارنة تنوع الحياة يف املواطن املختلفة.
3
يحلل ويفرس البيانات حول األحافري؛ ليقدّم دليالً عىل الكائنات الحية والبيئات التي عاشت فيها منذ زمن بعيد.
يستخدم الدليل؛ ليدعم الرأي القائل بأن بعض أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش عىل األرض يف فرتة ما (مثال :الديناصورات) مل تعد
2
موجودة يف أي مكان ،عىل الرغم من أن بعض الكائنات األخرى (مثال :السحايل) ال تزال موجودة وهي تشبهها يف بعض النواحي.
يقدّم أمثلة عىل الظروف البيئية التي ميكن أن تهدد حياة النباتات والحيوانات (مثال :الحرارة الشديدة أو الربودة الشديدة؛ الفيضانات و/أو
2
الجفاف؛ التغريات التي تطرأ عىل املوطن بسبب األنشطة البرشية مثل البناء ،واستخدام الزوارق الشخصية التي تعمل بالوقود يف البحريات
واملحيطات)
1
يصف كيف تكون التغريات يف موطن الكائن الحي مفيدة له يف بعض األحيان ومرضة يف أحيان أخرى.
يبني فرضية حول إمكانية نجاح الحل املقدم ملشكلة تسببت بها التغريات البيئية مع احتاملية أن تتغري أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش
3
يف تلك البيئة.
يحدد أسباب استنزاف أو انقراض بعض أنواع النباتات أو الحيوانات (مثال :الصيد ،األمراض ،األنواع الغازية ،تغيرّ املواطن أو تدمريها املواطن)،
3
ويق ّيم آثار ذلك عىل املجتمع الطبيعي ،ويقرتح إجراءات من املمكن اتخاذها لتفادي حدوث مثل هذا االستنزاف أو االنقراض.
يستخدم األدلة ليرشح الفروقات يف حجم تأثري التغريات البيئية عىل األنواع الخاصة بالنسبة إىل التأثري عىل األنواع العامة (مثال :التقليل من
حجم الغطاء الجليدي يعيق قدرة الدببة القطبية عىل اصطياد الفقامت ،والتي تعترب مصدر غذائها الرئييس ،وبالتايل ،فإن الدببة القطبية يف
2
بعض املناطق أصبحت أقل صحة وقد يبدأ عددها بالتناقص؛ تأثرت مواطن الدببة السوداء بشكل كبري باعتداءات البرش عليها ،ولكن نظ ًرا
لكون الدببة السوداء من مزدوجة التغذية التي تتكيف بشكل كبري وتأكل كل يشء ابتداء من الحرشات وصوالً إىل القاممة الناتجة عن البرش،
فإن أعدادها يف تزايد).
يستنتج أن االختالفات يف الصفات بني األفراد من النوع نفسه قد يكون لها يف بعض األحيان ميزات تساعد يف البقاء عىل قيد الحياة ،وإيجاد
1
الرشيك والتكاثر.
يستخدم الدليل ليفرس كيف ميكن لالختالفات يف الخصائص بني األفراد من النوع نفسه أن توفر ميزة البقاء عىل قيد الحياة وإيجاد الرشيك
3
والتكاثر.
يبني حجة مدعومة باألدلة عىل أنه ميكن لبعض الكانئات الحية أن تعيش وتستمر بشكل جيد يف موطن محدد ،يف حني تعيش بعض الكائنات
3
الحية األخرى بصعوبة نو ًعا ما ،بينام ال تتمكن بعض الكائنات الحية من البقاء عىل قيد الحياة يف هذا املوطن.
يحدد املنتجات ذات االستخدام اليومي التي تأيت من كائنات حية مختلفة (مثال :مسكنات اآلالم التقليدية مأخوذة من لحاء شجرة الصفصاف
1
األبيض؛ التوفو مصنوع من فول الصويا؛ الحرير مصنوع من رشانق دود القز؛ املكمالت الغذائية والشامبو ،ومعاجني األسنان ،ومزيل العرق
تحتوي عىل اللقاح الذي يجمعه النحل).
2
يقيّم الفوائد التي تجنيها املجتمعات البرشية نتيجة للتنوع الحيوي (مثال :تأيت آالف املنتجات مثل الطعام ،اللباس ،الدواء ،ومواد البناء من
النباتات والحيوانات) واملشكالت التي تنتج عن تقلص التنوع الحيوي (مثال :الزراعات األحادية أكرث عرضة لآلفات واألمراض).
يحدد ويصف الخصائص املميزة ملجموعات مختلفة من النباتات والحيوانات (مثال :الالفقاريات ليس لديها عمود فقري ؛ الحرشات متتلك ثالثة
2
أجزاء رئيسة يف جسدها؛ النباتات الزهرية تنتج األزهار والثامر) ،ويستخدم هذه الخصائص لتصنيف أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات
(مثال :الالفقاريات (املفصليات – الحرشات)؛ الفقاريات (الثدييات) الرئيسات؛ (النباتات – النباتات الزهرية – األعشاب)).
2
يستقيص الكائنات الحية املوجودة يف موطن معني ،ويص ّنفها وفقًا لنظام تصنيف محدد.
يقارن صفات الكائنات الحية داخل املاملك النباتية أو الحيوانية (مثال :يقارن صفات سمكة وحيوان ثديي ،وصفات أشجار صنوبرية وأشجار
2
نفضية ،وصفات الرسخسيات والنباتات الزهرية).
يرشح كيف تقوم األنواع الغازية (مثال :طائر الزرزور ،الغراب الهندي ،سوسة النخيل الحمراء ،العنكبوت األسرتايل ذو الظهر األحمر) بالتقليل
2
من التنوع الحيوي يف البيئات املحلية.
1
يرشح املبادئ األساسية لعلم التصنيف وعلم تطور السالالت من خالل تعريف مبادئ التصنيف والعالقة التصنيفية ،كالجنس واألنواع واألصناف.
يقارن تركيب ووظيفة األنواع املختلفة من حقيقية النواة وبدائية النواة والفريوسات (مثال :يقارن املادة الوراثية ،التمثيل الغذايئ (البناء
2
الضويئ) ،العضيات ،وغريها من أجزاء الخلية ووظيفتها).
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املحور :التنوع الحيوي  :التشابه واالختالف
املستوى
نواتج التعلم
يصف الخصائص الترشيحية والفسيولوجية (الوظيفية) املشرتكة واملميزة (مثال :أنواع التكاثر ،املوطن ،البنية الفيزيائية العامة) أو الكائنات
1
الحية املمثلة لكل واحدة من املاملك.
3
يُص ّمم ويطبق مفتا ًحا ثنايئ التفرع ليحدد ويص ّنف الكائنات الحية من كل واحدة من املاملك.
يص ّنف ويرسم رسو ًما تخطيطية للكائنات الحية كمثال من كل واحدة من املاملك وفقًا لخصائصها الترشيحية والفسيولوجية املشرتكة واملميزة
2
(مثال :الفقاريات والالفقاريات ،النباتات الوعائية والالوعائية).
يصف العالقات املتداخلة بني األنواع (مثال :تسري الذئاب يف مجموعات لتدافع عن أراضيها وتريب صغارها وتصطاد فريسة كبرية) ،وضمن
األنواع (مثال :تحمي أسامك شقائق النعامن ذات األلوان الزاهية بيوضها من خالل وضعها بني املجسات السامة لشقائق البحر ،ويف املقابل
2
تعمل األلوان الزاهية للسمكة عىل جذب الفريسة للشقائق لتأكل؛ تحصل الطيور والنحل عىل رزقها من النباتات وتحمل إليها اللقاح) ،وبني
األنواع وبيئتها (مثال :تتنافس الطحالب وزنابق املاء عىل أشعة الشمس يف الربكة) ،ويرشح كيف تحافظ هذه العالقات املتبادلة واملتداخلة
عىل التنوع الحيوي.
يستنتج أن التنوع الحيوي هو تنوع يف الحياة عىل األرض ،مبا يف ذلك التنوع ضمن كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات ،وبني أنواع النباتات
1
والحيوانات يف التجمعات ،وبني التجمعات واملناطق الطبيعية الفيزيائية التي تدعمها.
يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن األنواع باعتبارها طرائق رضورية للمحافظة عىل استمرارية هذه األنواع (مثال :بسبب االختالفات الوراثية،
1
ال تتأثر جميع الجامل باألمراض املعدية مثل جرب البهائم بنفس املقدار؛ بعض أنواع البكترييا أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية ألن األفراد
املقاومني متكنوا من البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر).
يصف طرائق التنوع الحيوي ضمن املجتمعات باعتبارها طرائق رضورية للمحافظة عىل استمرارية هذه املجتمعات (مثال :امتالكها ملجموعة
1
مختلفة من أنواع القمح التي تسمح لجزء من املحصول مبقاومة الظروف السلبية).
يصف العالقات املتداخلة بني األنواع (مثال :تسري الذئاب يف مجموعات لتدافع عن أراضيها وتريب صغارها وتصطاد فريسة كبرية) ،وضمن
األنواع (مثال :تحمي أسامك شقائق النعامن ذات األلوان الزاهية بيوضها من خالل وضعها بني املجسات السامة لشقائق البحر ،ويف املقابل
2
تعمل األلوان الزاهية للسمكة عىل جذب الفريسة للشقائق لتأكل؛ تحصل الطيور والنحل عىل رزقها من النباتات وتحمل إليها اللقاح) ،وبني
األنواع وبيئتها (مثال :تتنافس الطحالب وزنابق املاء عىل أشعة الشمس يف الربكة) ،ويرشح كيف تحافظ هذه العالقات املتبادلة واملتداخلة
عىل التنوع الحيوي.
يرشح أهمية التنوع الحيوي يف املحافظة عىل نظام بيئي قابل لالستمرارية (مثال :يساعد التنوع الحيوي يف زيادة القدرة عىل مواجهة الضغط
1
ومقاومة األمراض أو األنواع الغازية).
1
يوضح أن التكيف بفعل االنتخاب الطبيعي عرب األجيال عملية مهمة تتغري من خاللها األنواع عرب الزمن استجابة للتغريات يف البيئة.
يستنتج أن السامت التي تدعم النجاح يف البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئات الجديدة تزيد وتريتها ضمن التجمعات السكانية؛ وأن
1
السامت التي ال تدعم النجاح يف البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئات الجديدة تقل وتريتها يف التجمعات.
يستخدم التمثيالت الرياضية؛ ليدعم تفسري إمكانية أن يؤدي االنتخاب الطبيعي إىل زيادة ونقصان سامت محددة يف التجمعات السكانية مع
2
مرور الوقت.
يوضح أنَّه يف التجمعات السكانية لنفس األنواع املنفصلة جغرافيًّا ،أن التغريات يف التكرارات الجينية التي تنتج عن االنتخاب الطبيعي ميكن أن
1
تكون كبرية بدرجة كافية إلحداث تطوريف التجمعات السكانية ،برشط أن تبقى منفصلة (أي معزولة تناسل ًّيا).
1
يستنتج أن االختالفات الوراثية بني األفراد من السكان متنح بعض األفراد ميزة البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف بيئاتهم (االنتخاب الطبيعي).
يوضح أ َّن االختالفات الوراثية لدى بعض األفراد متنحهم ميزة التكاثر والبقاء عىل قيد الحياة وتؤدي إىل ازدياد عدد األبناء ،وبالتايل تسود سامت
2
محددة بني السكان .
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدلة ليصف كيف تزيد االختالفات الوراثية للسامت بني السكان من احتاملية بقاء بعض األفراد عىل قيد الحياة والتكاثر
2
يف بيئة محددة.
يُط ّور منوذ ًجا ليصف من خالله سبب تأثري التغريات الرتكيبية للجينات (الطفرات) الواقعة عىل الكروموسومات عىل الربوتينات وإمكانية تسببها
3
بآثار نافعة أو ضارة أو محايدة لرتكيب ووظيفة الكائن الحي.
1
يرشح كيف أ َّن البرش قادرون باالنتخاب الصناعي عىل التأثري يف صفات محددة للكائنات الحية من خالل التزاوج االنتقايئ.
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املجال :علوم احلياة
الصف
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :التنوع الحيوي  :التشابه واالختالف
املستوى
نواتج التعلم
يصف الطرائق التي يعتمد اإلنسان من خاللها عىل العامل الحي للحصول عىل املوارد (مثال :الغذاء ،األدوية ،املاء النظيف) والفوائد األخرى
2
(االستقرار املناخي ،تحلل النفايات ،التلقيح) التي يوفرها التنوع الحيوي.
يرشح كيف أن املحافظة عىل التنوع الحيوي من األمور األساسية ليس فقط للمحافظة عىل وظيفة وإنتاجية النظام البيئي ،بل أيضً ا للحفاظ
1
عىل املناظر الطبيعية ذات القيم الرتفيهية.
1
يُفسرّ أن التنوع الحيوي يتزايد بتكون أنواع جديدة ويقل بخسارة أنواع أخرى (االنقراض).
يحلل بعض مخاطر وفوائد التدخل البرشي (مثال :غرس األشجار؛ أحادية املوايش أو املحاصيل الزراعية؛ اإلفراط يف حصاد وقطاف النباتات
2
الربية لغايات طبية؛ استخدام املبيدات الحرشية ملكافحة الحرشات؛ إخامد الحرائق الربية) بالنسبة للتنوع الحيوي يف األنظمة البيئية املائية
أو األرضية.
3
يُط ّور محاكاة حاسوبية؛ ليخترب حالًّ للحد من التأثريات الضارة للنشاط البرشي عىل التنوع الحيوي.
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدلة ليظهر؛ بأن عملية التطور األسايس تنتج عن ثالثة عوامل )1( :احتاملية أن تزيد أعداد نوع معني )2( ،التغري الجيني
3
املوروث لألفراد يف األنواع بسبب الطفرات والتكاثر الجنيس )3( ،التنافس عىل املوارد املحدودة ،و ( )4تكأثر الكائنات الحية التي متتلك قدرة
أكرب من غريها عىل البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئة.
يوضح أ َّن االنتخاب الطبيعي هو نتيجة ألربعة عوامل )1 :إمكانية أن يزيد النوع من حيث العدد )2 ،التغري الجيني لألفراد يف النوع بسبب
1
الطفرة والتنوع الجنيس )3 ،التنافس عىل اإلمدادات املحدودة للموارد البيئية التي يحتاج إليها األفراد بهدف البقاء والتكاثر )4 ،التناسل الناتج
عن الكائنات الحية األكرث قدرة عىل البقاء والتكاثر يف تلك البيئة.
يصف البقاء والتكاثر التفاضيل للكائنات الحية ضمن التجمعات التي متتلك سامت موروثة متميزة تؤدي إىل زيادة نسبة األفراد يف األجيال
2
املستقبلية التي تحمل السمة والتقليل من نسبة األفراد الذين ال يحملونها .
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدلة حول كيفية مساهمة عوامل حية وغري حية معينة يف األنظمة البيئية (مثال :معدالت درجة الحرارة املوسمية،
3
التغري املناخي طويل األمد ،الحموضة ،الضوء ،العوامل الجغرافية ،أو ظهور كائنات حية أخرى) يف إحداث تغري يف تكرار وتوارث جني عرب الزمن،
مام يؤدي إىل تكيف الكائنات الحية.
1
يرشح أ َّن األنواع تنقرض عندما ال يصبح مبقدورها البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئات املتغرية .
يوضح أ َّن التغريات يف البيئة الفيزيائية ،سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو بتدخل من اإلنسان ،قد ساهمت يف توسع بعض األنواع ،وظهور
1
أنواع جديدة ،وتراجع وانقراض بعض األنواع األخرى.
يوضح أ َّن التغريات يف الظروف البيئية (مثال :إزالة الغابات ،استخدام األسمدة ،،الفيضانات) ميكن أن ينتج عنها :زيادات يف أعداد األفراد لبعض
2
األنواع ،ظهور أنواع جديدة مع مرور الزمن ،أوانقراض أنواع أخرى .
يصف الطرائق التي يعتمد اإلنسان من خاللها عىل العامل الحي للحصول عىل املوارد (مثال :الغذاء ،األدوية ،املاء النظيف) والفوائد األخرى
2
(االستقرار املناخي ،تحلل النفايات ،التلقيح) التي يوفرها التنوع الحيوي.
يحلل األثر الذي ميكن أن يفرضه التغري املناخي عىل تنوع الكائنات الحية (مثال :ميكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إىل خسارة أو توسع
2
املوطن؛ التغري يف مستويات هطول األمطار قد يتسبب يف جفاف أو فيضان املواطن).يحلل بعض مخاطر وفوائد التدخل البرشي (مثال :غرس األشجار؛ أحادية املوايش أو املحاصيل الزراعية؛ اإلفراط يف حصاد وقطاف النباتات
2
الربية لغايات طبية؛ استخدام املبيدات الحرشية ملكافحة الحرشات؛ إخامد الحرائق الربية) بالنسبة للتنوع الحيوي يف األنظمة البيئية املائية
أو األرضية.
1
يوضح أ َّن آثار األنشطة البرشية من املحتمل أن تتسبب يف موجة كبرية من االنقراضات الحيوية وأن تكون مرضة عىل البرش.
3
يعمل أو ينقح محاكاة ما؛ ليخترب حلاًّ للح ِّد من التأثريات الضارة للنشاط البرشي عىل التنوع الحيوي.
يرشح كيف أن املحافظة عىل التنوع الحيوي من األمور األساسية ليس فقط للمحافظة عىل وظيفة وإنتاجية النظام البيئي ،بل أيضً ا للحفاظ
1
عىل املناظر الطبيعية ذات القيم الرتفيهية وامللهمة.
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدلة ليظهر بأن عملية التطور األسايس تنتج عن ثالثة عوامل )1( :احتاملية أن تزيد أعداد نوع معني )2( ،التغري الجيني
3
املوروث لألفراد يف األنواع بسبب الطفرات والتكاثر الجنيس )3( ،التنافس عىل املوارد املحدودة ،و ( )4تكأثر الكائنات الحية التي متتلك قدرة
أكرب من غريها عىل البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئة.

املجال :علوم احلياة
الصف
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)

املحور :التنوع الحيوي  :التشابه واالختالف
املستوى
نواتج التعلم
يوضح أ َّن االنتخاب الطبيعي ينتج سكانًا تسودهم الكائنات الحية األكرث مالءمة من الناحية الترشيحية والسلوكية والفسيولوجية لتبقى عىل
1
قيد الحياة وتتكأثر يف بيئة محددة .
يوضح أ َّن االنتخاب الطبيعي هو نتيجة ألربعة عوامل )1 :إمكانية أن يزيد النوع من حيث العدد )2 ،التغري الجيني لألفراد يف النوع بسبب
1
الطفرة والتنوع الجنيس )3 ،التنافس عىل اإلمدادات املحدودة للموارد البيئية التي يحتاج إليها األفراد بهدف البقاء والتكاثر )4 ،التناسل الناتج
عن الكائنات الحية األكرث قدرة عىل البقاء والتكاثر يف تلك البيئة.
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدلة حول كيفية مساهمة عوامل حية وغري حية معينة يف األنظمة البيئية (مثال :معدالت درجة الحرارة املوسمية،
3
التغري املناخي طويل األمد ،الحموضة ،الضوء ،العوامل الجغرافية ،أو ظهور كائنات حية أخرى) يف إحداث تغري يف تردد الجني عرب الزمن ،مام
يؤدي إىل تكيف السكان.
يحلل البيانات التي تصور التغيريات يف املكونات غري الحية يف النظام البيئي والتغريات يف املكونات الحية يف النظام البيئي ،عىل مر الزمن (عىل
3
سبيل املثال ،النسبة املئوية للتغيري ،متوسط التغري ،واالرتباط والتناسب) .ويقيم االدعاءات عىل وجود عالقات بني التغريات التي طرأت عىل
املكونات غري الحية واملكونات الحية للبيئة.
يصف البقاء والتكاثر التفاضيل للكائنات الحية ضمن التجمعات التي متتلك سامت موروثة متميزة تؤدي إىل زيادة نسبة األفراد يف األجيال
2
املستقبلية التي تحمل السمة والتقليل من نسبة األفراد الذين ال يحملونها.
1
يُفسرّ بأن توزيع السامت بني السكان ميكن أن يتغري عندما تتغري الظروف البيئية.
يوضح أ َّن التغريات يف البيئة الفيزيائية ،سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو بتدخل من اإلنسان ،قد ساهمت يف توسع بعض األنواع ،وظهور
1
أنواع جديدة ،وتراجع وانقراض بعض األنواع.
1
يرشح أ َّن األنواع تنقرض عندما ال يصبح مبقدوها البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر يف البيئات املتغرية .
يقيّم األدلة التي تدعم اآلراء القائلة بأن التغريات يف الظروف البيئية (مثال :إزالة الغابات ،صيد األسامك ،استخدام األسمدة ،الجفاف،
2
الفيضانات) ميكن أن ينتج عنها :زيادات يف أعداد األفراد من بعض األنواع ،ظهور أنواع جديدة مع مرور الزمن ،وانقراض أنواع أخرى.

201

املجال :علوم احلياة
الصف
1
2
3
4
4
4
5
5
5
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 11عام)
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املحور :الوراثة واختالف الصفات الوراثية
املستوى
نواتج التعلم
1
يوضح أ َّن الكائنات الحية متتلك صفات ًا من املمكن أن تكون متشابهة أو مختلفة
3
يجمع ملحوظاته ليبني فكرة قامئة عىل األدلة مفادها أن النباتات والحيوانات الصغرية تشبه آبا َءها إىل حد كبري ولكنها ليست مثلها متا ًما.
يحلل ويفرس البيانات؛ ليقدّم الدليل عىل أن النباتات والحيوانات لديها سامت موروثة عن اآلباء وأن اختالف هذه السامت يتواجد ضمن
3
مجموعة الكائنات الحية املتشابهة.
1
يتعرف أن املعلومات التي تتحكم بالسامت الوراثية ترتكز يف أنوية الخاليا
1
يذكر أن األبناء يكتسبون مزي ًجا من السامت من آبائهم.
1
يصف كيف تختلف الكائنات املتنوعة من حيث مظهرها ووظيفتها بسبب امتالكها ملعلومات وراثية مختلفة.
1
يوضح أنَّه عىل الرغم من أن العديد من الصفات يرثها األفراد عن اآلباء ،إال أنها تتأثر كذلك بالتفاعالت مع بيئة الفرد.
2
يستخدم الدليل؛ ليدعم التفسري القائل بأن السامت ميكن أن تتأثر بالبيئة.
يستنتج أن البيئة تؤثر كذلك يف سامت وخصائص الكائنات؛ فاالختالفات يف مكان منوها أو الغذاء الذي تستهلكه قد يتسبب يف تغيري مظهر
1
أو سلوك هذه الكائنات.
1
يذكر أن الجينات موجودة يف كروموسومات الخاليا.
يرشح كيف أن كروموسومات خاليا الجسم الطبيعية تكون عىل شكل أزواج ،وأن كل زوج من الكروموسومات يحتوي عىل نوعني مختلفني من
1
كل من الجينات املختلفة املتعددة.
يستقيص أثر االختالف يف الصفات الوراثية بني اآلباء واألبناء الذي ينجم عن االختالفات الوراثية التي تنتج عن املجموعة الفرعية من
2
الكروموسومات (وبالتايل الجينات) املوروثة أو (بشكل أكرث ندرة) من الطفرات ويبني ذلك من خالل عمل سجل نسب العائلة.
1
يوضح أنه يف الكائنات الحية التي تتكأثر جنسيًا ،يشارك كل أب بنصف الجينات التي يكتسبها األبناء عشوائيًا.
يبني أ َّن األفراد الناتجني عن التكاثر الجنيس لديهم زوج من الكروموسومات ،وبالتايل اثنتان من األليالت (العوامل الورائية) لكل جني (الذي قد
2
تكون متطابقة أو مختلفة عن بعضها البعض) ،يكتسب واحدًا منها من كل أب.
يُط ّور منوذ ًجا ويستخدمه (مثال :مربعات بانيت ،الرسوم البيانية ،املحاكاة) ليصف السبب الذي يجعل التكاثر الالجنيس ينتج عنه أبناء
3
مبعلومات وراثية متطابقة بينام ينتج عن التكاثر الجنيس أبناء تتميز باالختالف الورايث.
يستنتج أن كل جني مختلف يتحكم بشكل أسايس بإنتاج بروتني محدد ،والذي يؤثر بدوره عىل سامت الفرد (مثال :لون جلد اإلنسان ينتج عن
1
أدوار الربوتني التي تتحكم بإنتاج صباغ امليالنني).
يرشح كيف أ َّن التغريات (الطفرات) يف الجينات قد ينتج عنها تغريات يف الربوتينات التي ميكن أن تؤثر يف تراكيب ووظائف الكائنات الحية؛
2
وبالتايل تغري يف السامت.
1
يذكر أنه يف التكاثر الجنيس ،تنتقل املعلومات الوراثية إىل األبناء من خالل خاليا البويضة والحيوانات املنوية.
يصف كيف تحتوي خاليا البويضة والحيوان املنوي عىل كروموسوم واحد فقط من زوج كروموسومات كل من األبوين ،وأنها تتحد لتشكل
1
فردًا جديدًا (االبن).
1
يذكر أن الطفرات تبدل املعلومات الوراثية من خالل تغيري تسلسل الجني.
1
يستنج أن الطفرات قد تؤدي إىل تغريات يف تركيب ووظيفة الربوتينات.
يرشح كيف أ َّن بعض الطفرات تؤدي إىل تغريات مفيدة ،وبعض الطفرات األخرى تؤدي إىل تغريات ضارة ،بينام يؤدي بعضها اآلخر إىل تغريات
2
محايدة بالنسبة للكائن الحي.
1
يذكر أن املعلومات التي ينقلها اآلباء إىل األبناء يتم ترميزها يف جزيئات الحمض النووي التي تشكل الكروموسومات.
1
يوضح أ َّن تنوع وتوزيع السامت الظاهرة يعتمد عىل العوامل الوراثية والعوامل البيئية عىل حد سواء.
يرشح أهمية التكاثر الجنيس يف دعم الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات املوجودة يف األبناء الناتجة عن التكاثر الجنيس متثل تركيب جديدة
2
وفريد من الجينات.
2
يقارن بني تركيب ووظائف الحمض النووي الرايبوزي والحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجني مستخدما الربامج التفاعلية .
يرشح كيف أن مسببات الطفرات ،كاإلشعاع واملواد الكياموية ،ميكن أن تتسبب بإحداث طفرات من خالل تغيري املادة الوراثية يف الخاليا (مثال:
1
آليات وآثار الطفرات النقطية وطفرات انزياح اإلطار).

املجال :علوم احلياة
الصف
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :الوراثة واختالف الصفات الوراثية
املستوى
نواتج التعلم
يصف بعض األمثلة عىل التعديل الورايث ،ويرشح كيفية تطبيقه يف الصناعة والزراعة (مثال :العمليات التي تدخل يف االستنساخ ،ويف التالعب
1
باملادة الوراثية وتركيب الربوتينات).
يحلل معتمدًا عىل البحوث بعض اآلثار االجتامعية واألخالقية والقانونية للتقنيات الحيوية (مثال :الهندسة الحيوية ألنواع الحيوانات ،وخاصة
2
تلك املعدة لالستهالك البرشي؛ زراعة املحاصيل املعدلة وراثيًّا ؛ االستنساخ).
1
يرشح أ َّن العوامل البيئية ميكن أن تؤثر يف احتاملية استحداث سامت بني السكان من خالل تحفيز الطفرات املوروثة والتأثري عىل ظهور السامت.
1
يوضح أ َّن تنوع وتوزيع السامت الظاهرة يعتمد عىل العوامل الوراثية والعوامل البيئية عىل حد سواء.
3
يطبق مفاهيم االحصاء واالحتامالت الرياضية؛ ليرشح التغري والتوزيع للسامت الظاهرة بني السكان.
يُص ّمم منوذ ًجا لجني معني عىل زوج من جزيئات  .DNAويني منوذ ًجا جديدًا يتضمن منوذج جزيء  DNAإىل منوذج من الكروموسومات
2
املتامثلة يف نواة الخلية.
1
يحدد املهام التي تقوم بها قطاعات  DNAالتي ال ترمز للربوتينات.
2
يرشح النموذج الحايل لنسخ الحمض النووي ،ويصف آليات اإلصالح املختلفة التي ميكنها أن تصصح األخطاء يف تسلسل الحمض النووي.
يبني رش ًحا قامئًا عىل األدلة ليبني كيف يحدد بناء الحمض النووي بناء الربوتينات التي تحمل الوظائف األساسية للحياة من خالل أنظمة الخاليا
3
املتخصصة.
يحلل الهيكل األسايس (تسلسل األحامض األمينية) لربوتينات معينة (مثال ،:االنسولني والهيموجلوبني) .موض ًحا ذلك ضمن جدول يبني األحامض
2
األمينية التي تشكل كل جزيء بروتني ،وأعداد األحامض األمينية التي تشكل هذه الربوتينات.
يرشح خطوات عملية تركيب (تكوين) الربوتينات وكيف يتم التحكم بالظهور الجيني يف بدائيات النواة وحقيقيات النواة بواسطة الربوتينات
2
التنظيمية (مثال :دور البادئات يف الخاليا بدائية النواة آلية الظهور الجيني يف خاليا حقيقيات النواة).
يحلل سلسلة الحمض النووي باملحاكاة؛ ليحدد الشفرة الوراثية واالزدواج القاعدي للحمض النووي (مثال :يحدد التسلسالت القاعدية للحمض
2
النووي للربوتني؛ يحلل التسلسالت القاعدية يف الحمض النووي ليفهم الحاالت الشاذة).
2
يستقيص ويحلل مكونات الخلية يف عملية تركيب الربوتينات مستخد ًما األدوات والتقنيات املخربية املناسبة أو املحاكاة الحاسوبية.
يرشح أ َّن جميع الخاليا يف الكائن الحي متتلك نفس املحتوى الورايث ،إال أن الجينات (وبالتايل الربوتينات) التي تظهر بواسطة الخاليا ميكن أن
2
ت ُنظم بطرائق مختلفة.
يقدم عرضً ا تقدمي ًيا ليرشح كيفية تفعيل الجني أو عدم تفعيله يؤدي إىل متايز الخاليا .ويشمل العرض نقل املعلومات الوراثية من الحمض
3
النووي للربوتني لصفات الخلية.
يرشح كيف أن مسببات الطفرات ،كاإلشعاع واملواد الكياموية ،ميكن أن تتسبب بإحداث طفرات من خالل تغيري املادة الوراثية يف الخاليا (مثال:
2
آليات وآثار الطفرات النقطية وطفرات انزياح اإلطار).
يصف بعض األمثلة عىل التعديل الورايث ،ويرشح كيفية تطبيقه يف الصناعة والزراعة (مثال :العمليات التي تدخل يف االستنساخ ،أو تسلسل
1
قواعد الحمض النووي؛ العمليات التي تدخل يف التالعب باملادة الوراثية وتركيب الربوتينات؛ تطور وآليات تفاعل سلسلة البلمرة).
يحلل ،عىل أساس البحوث ،بعض اآلثار االجتامعية واألخالقية والقانونية للتقنيات الحيوية (مثال :الهندسة الحيوية ألنواع الحيوانات ،وخاصة
2
تلك املعدة لالستهالك البرشي؛ زراعة املحاصيل املعدلة وراثيًّا ؛ استنساخ أشكال الحياة؛ االستنساخ).
يعطي أمثلة ،وذلك باستخدام املعلومات التي تم جمعها من املصادر املطبوعة واإللكرتونية ،عىل الصفات التي تعتمد عىل كمية من الربوتني
2
املنتجة ،والتي بدورها تعتمد عىل عدد من النسخ من إصدار محدد من الجينات .والتنبؤ لتفسري كيفية أن الخلل لعدم وجود أوجود نسخة
واحدة أو نسختني من إصدار محدد من الجينات قد تؤثر عىل التعبري عن سمة معينة.
يعطي رأيًا ويدافع عنه معتمدًا عىل األدلة التي تثبت بأن التغريات الجينية القابلة للوراثة ميكن أن تنتج عن :تراكيب وراثية جديدة من خالل
2
االنقسام االختزايل (املنصف) ،األخطاء القابلة للتطبيق التي تحدث أثناء االستنساخ ،و/أو الطفرات التي تسببها العوامل البيئية.
3
يطبق مفاهيم اإلحصاء واالحتامالت ليرشح التغري والتوزيع للسامت الظاهرة بني السكان.
يرشح العوامل البيئية التي ميكن أن تؤثر عىل احتاملية حدوث سامت بني السكان من خالل تحفيز الطفرات املوروثة والتأثري عىل ظهور
1
السامت.

203

املجال :علوم احلياة
الصف
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :الوراثة واختالف الصفات الوراثية
املستوى
نواتج التعلم
يوظف أسلوب مربع بانيت لحل املسائل الوراثية األساسية التي تتضمن عمليات التهجني لصفة واحدة ،والسيادة غري التامة ،وعمليات التهجني
2
الثنائية ،والجينات املرتبطة بالجنس.
يرشح مفاهيم النمط الورايث ،والنمط الظاهري ،والسيادة ،والسيادة غري التامة ،والسيادة املشرتكة ،والرجعية ،واالرتباط الجنيس بحسب قوانني
1
مندل للوراثة.
يصف بعض االضطرابات الوراثية التي يسببها شذوذ الكروموسومات (مثال :فشل انفصال الكروموسومات أثناء االنقسام االختزايل) أو الطفرات
1
الورائية األخرى من حيث الكروموسومات املترضرة ،اآلثار البدنية والعالجات.
يحلل ،بناء عىل األبحاث ،بعض اآلثار االجتامعية واألخالقية لألبحاث يف مجال علم الوراثة والجينات (مثال :الفحص الورايث ،العالج الورايث،
2
اإلخصاب يف األنابيب ،توظيف الخاليا الجذعية لعالج األمراض أو العيوب الخلقية).
3
يدرس تركيب الجينوم البرشي وأهميته يف تحديد النسب والكشف عن الجرائم باستخدام الحاسوب من خالل استخدام الربامج التفاعلية .
1
يوضح آليات العالج الجيني واستبدال الجينات التالفة بأخرى سليمة.
يبحث يف املصادر املطبوعة واإللكرتونية عن التقانات الطبية التعويضية كاألعضاء الصناعية مثل  :األطراف الصناعية وصاممات القلب واملفاصل
2
الصناعية
3
يستقيص عن استخدام األشعة املختلفة يف املجاالت الطبية (أرضارها ومنافعها).
يوظف أسلوب مربع بانيت لحل املسائل الوراثية األساسية التي تتضمن عمليات التهجني لصفة واحدة ،والسيادة غري التامة ،وعمليات التهجني
2
الثنائية ،والجينات املرتبطة بالجنس
يرشح مفاهيم النمط الورايث ،والنمط الظاهري ،والسيادة ،والسيادة غري التامة ،والسيادة املشرتكة ،والرجعية ،واالرتباط الجنيس بحسب قوانني
1
مندل للوراثة
يصف بعض االضطرابات الوراثية التي يسببها شذوذ الكروموسومات (مثال :فشل انفصال الكروموسومات أثناء االنقسام االختزايل) أو الطفرات
1
الورائية األخرى من حيث الكروموسومات املترضرة ،اآلثار البدنية والعالجات
يحلل ،بناء عىل األبحاث ،بعض اآلثار االجتامعية واألخالقية لألبحاث يف مجال علم الوراثة والجينات (مثال :الفحص الورايث ،العالج الورايث،
2
اإلخصاب يف األنابيب ،توظيف الخاليا الجذعية لعالج األمراض أو العيوب الخلقية)
يدرس تعديل الشيفرات الوراثية إلنتاج بروتينات سليمة للوقاية من األمراض وتركيب الجينوم البرشي وأهميته يف تحديد النسب والكشف عن
1
الجرائم باستخدام الحاسوب من خالل استخدام الربامج التفاعلية .
1
يوضح آليات العالج الجيني واستبدال الجينات التالفة بأخرى سليمة.
3
يجري بحثًا ويقدّمه عن توسيع األوعية الدموية الضيقة باستخدام الشبكات لزيادة تدفق الدم يف األوعية الضيقة.
يوضح املقصود باملواد واألدوات الطبية الحيوية مثل الدبابيس والرباغي والصفائح واملفاصل اإلصطناعية وتقنيات الصاممات اإلصطناعية
1
واألسنان وأطقمها والعدسات والقوقعة اإلصطناعية مستخدما (اإلنرتنت) كمصدر تعلم .
يستقيص عن استخدام التقانة الطبية يف مجال العظام والغضاريف واملفاصل (مثال :مراحل تتابع ازالة مركبات الكاليسيوم من العظام ومركبات
3
البوليتني املستخدمة كبدائل للغرضوف لتكوين مفصل يحل محل مفصل الورك).
3
يستقيص عن استخدام األشعة املختلفة يف املجاالت الطبية (أرضارها ومنافعها).

املجال :علوم احلياة
الصف
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

املحور :األنظمة البيئية :التفاعالت والطاقة والديناميكية
املستوى
نواتج التعلم
يصف كيف تحصل معظم النباتات عىل الطاقة من الشمس مبارشة يك تعيش (مثال :تحول النباتات الطاقة املأخوذة من الشمس إىل غذاء لها)،
1
وكيف تساعد النباتات الكائنات الحية األخرى للحصول عىل الطاقة من الشمس (مثال :الكائنات الحية األخرى التي ال ميكنها استخدام أشعة
الشمس لتحولها إىل طاقة تأكل النباتات لتحصل عىل الطاقة).
يصف طرائق اعتامد النباتات والحيوانات عىل بعضها البعض (مثال :النباتات تؤمن الغذاء الالزم للطاقة؛ الحيوانات تساعد يف نرث اللقاحات
1
والبذور وتوفر الروث الذي يسمد الرتبة التي تنمو فيها النباتات؛ النباتات بحاجة إىل ثاين أكسيد الكربون التي تطلقه الحيوانات عن طريق
الزفري ،والحيوانات بحاجة إىل األكسجني الذي تطلقه النباتات يف الهواء).
يستنتج أن الحيوانات تستطيع أن تتحرك من مكان إىل آخر ،أما النباتات فال تستطيع أن تتحرك ،وعادة ما تعتمد النباتات عىل الحيوانات
1
لتلقيح أو تحريك بذورها.
3
يُص ّمم منوذ ًجا بسيطًا يحايك وظيفة الحيوان يف نرث البذور أو تلقيح النباتات.
1
يوضح أ َّن الكائنات الحية تحصل عىل املواد التي تحتاج إليها للنمو والبقاء عىل قيد الحياة من البيئة.
يرشح أ َّن العديد من املواد التي تستخدمها الكائنات الحية؛ لتنمو وتبقى عىل قيد الحياة تأيت من كائنات حية أخرى ويعاد استخدامها من
1
قبل كائنات أخرى.
1
يصف كيف تشهد األماكن التي تعيش فيها النباتات والحيوانات تغريات منها الرسيعة ومنها البطيئة.
1
يستنتج أن الكائنات الحية قد ال تتمكن من البقاء عىل قيد الحياة عندما تصبح ظروف بيئتها متطرفة جدًا (مثال :حارة جدًا أو باردة جدًا).
1
يرشح كيف أن الكائنات الحية قد ال تتمكن من البقاء عىل قيد الحياة يف حال مل تجد الغذاء أو املاء أو الهواء الكايف.
1
يوضح أن النظام البيئي يضم مجتم ًعا يتكون من جامعات مختلفة من الكائنات الحية
2
يصف نظا ًما بيئ ًيا بريًا ونظا ًما بيئ ًيا مائ ًيا
يقدّم األدلة؛ ليدعم التفسري القائل بأن األشياء التي تستخدمها النباتات والحيوانات لتلبية احتياجاتها تتغري بحسب استخدامها ويتم إرجاعها
2
إىل البيئة بأشكال مختلفة (مثال :يعاد الطعام الذي تأكله الحيوانات واملاء الذي ترشبه إىل األرض عىل شكل روث وبول).
1
يستنتج أن الكائن الحي جزء من مجموعة كائنات؛ مام يساعده يف الحصول عىل الغذاء والدفاع عن نفسه ومواجهة التغريات.
يعطي األمثلة ليظهر االختالف يف حجم ووظيفة مجموعات الكائنات الحية (مثال :مجموعات من األفراد املتساوين ،هرميات تضم األفراد
2
املهيمنني ،عائالت صغرية ،مجموعات من جنس واحد أو من الجنسني ،أو مجموعات مكونة من أفراد من نفس العمر).
يستنتج أن الكائنات الحية ال تستطيع أن تبقى عىل قيد الحياة إال يف البيئات التي تلبي احتياجاتها املحددة ،ويحدد العوامل (مثال :توفر املاء
1
أو الغذاء ،وكمية الضوء ،نوع الطقس) التي تؤثر عىل قدرة النباتات والحيوانات عىل البقاء عىل قيد الحياة يف موطن محدد.
1
يوضح أ َّن املجتمع عبارة عن مجموعة من األنواع املتفاعلة التي تتقاسم موط ًنا مشرتكًا (مثال :الحياة يف واحة صحراوية أو عىل الشعاب املرجانية).
2
يستخدم دليالً لدعم الرأي القائل بأن الكائنات الحية يف املجتمع ترتابط من خالل الغذاء الذي تتناوله.
2
يصف كيف ميكن للشبكة االجتامعية املعقدة للعالقات الغذائية أن تؤثر عىل تشكيل استخدام الشبكة الغذائية.
يستخدم السلسلة الغذائية لعرض التسلسل الخطي للحلقات الرابطة يف الشبكة الغذائية بد ًءا بإحدى املنتجات وانتهاء بإحدى املحلالت يف
3
بيئة محددة.
يصف أدوار الكائنات الحية يف كل حلقة ضمن سلسلة غذائية بسيطة (النباتات تستخدم الطاقة املوجودة يف ضوء الشمس؛ لتنتج غذاءها
2
الخاص ،الحيوانات التي تأكل النباتات أو غريها من الحيوانات هي مستهلكات ،والكائنات الحية التي تفتت الكائنات امليتة ،وتعيد تدوير املواد
إىل الرتبة هي محلالت).
2
يص ّنف الكائنات الحية ،مبا فيها البرش ،وفقًا ملستوى التغذية الخاص بها (مثال :منتجة ،مستهلكة ،محللة).
1
يعطي أمثلة عىل الحيوانات آكالت اللحوم وآكالت العشب ومزدوجة التغذية.
يستنتج أن الكائنات الحية تحصل عىل الغازات واملاء ومعادن من البيئة وتعيد النفايات عىل شكل مادة (غازية أو سائلة أو صلبة) إىل البيئة
1
من جديد.
3
يُص ّمم منوذ ًجا لوصف حركة املادة بني النباتات والحيوانات واملحلالت والبيئة.
يرشح كيف أنه عندما تتغري البيئة بطرائق تؤثر يف الخصائص الفيزيائية للمكان ،أو الحرارة أو توافر املوارد ،فإن بعض الكائنات الحية تحيا
1
وتتكاثر يف حني تنتقل أخرى إىل مواقع جديدة ،وتنتقل غريها إىل البيئة املتحولة ،وتفشل بعض الكائنات يف البقاء عىل قيد الحياة.
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الصف
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املحور :األنظمة البيئية :التفاعالت والطاقة والديناميكية
املستوى
نواتج التعلم
1
يوضح أ َّن النظام البيئي الصحي هو النظام الذي تتمكن فيه األنواع املختلفة من تلبية احتياجاتها ضمن شبكة حياتية مستقرة نسب ًّيا.
3
يتنبأ بآثار إدخال نوع محدد عىل توازن نظام بيئي معني.
1
يوضح أ َّن النظام البيئي (مثال :جذوع األشجار ،الواحات ،الشعاب املرجانية) هو نظام للتفاعل بني الكائنات الحية وبيئاتها.
يحدد العنارص الحية وغري الحية يف النظام البيئي ،ويصف التفاعالت بينها (مثال :بني ساعات ضوء الشمس ومنو النباتات يف الربكة؛ بني
1
مستوطنات النمل األبيض واألشجار املتسوسة؛ وبني أشعة الشمس واملرجانيات واألسامك يف الشعاب املرجانية).
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا للنظام البيئي يستقيص فيه عن التفاعالت ما بني املكونات الحية وغري الحية يف النظام البيئي (مثال :األرضة (النمل
3
األبيض) ،الدفيئة).
يصف العوامل التي تحد من النظم البيئية (مثال :املوارد ،مكان العيش ،املاء ،الطاقة ،الحيوانات املفرتسة) ،ويرشح كيف تؤثر هذه العوامل
2
عىل الطاقة االستيعابية للنظام البيئي (مثال :أثر نقصان عدد الغزالن عىل أعداد الفهود يف النظام البيئي نفسه).
يصف أدوار وتفاعالت املنتجات واملستهلكات واملحلالت ضمن النظام البيئي (الطحالب يف املرجانيات هي املنتجات عىل الشعاب املرجانية،
فهي تأخذ الطاقة من الشمس وتنتج الغذاء ،واألكسجني ،واملأوى للحياة األخرى يف الربكة؛ وسمك الحريت هي من املستهلكات عىل الشعاب،
تأكل املرجانيات؛ أسامك القرش والباراكودا وغريها من األسامك الكبرية هي من املستهلكات أيضً ا عىل الشعاب املرجانية ،وهذه األسامك تأكل
2
الحريت؛ ومن خالل أكل املستهلكات األخرى ،فإن نوع األسامك الكبرية التي تعيش عىل أكل األسامك الصغرية تساعد يف املحافظة عىل التوازن
يف تجمعات الشعاب املرجانية؛ والبكترييا هي املحلالت األولية عىل الشعاب املرجانبة ،فهي تحول الفضالت النيرتوجينية إىل أشكال ميكن
استخدامها مبارشة من قبل املنتجات التي تعيش داخل وعىل الشعاب املرجانية.
2
يكون سلسلة غذائية من أربعة مستويات ،ويرشح انتقال الطاقة يف السلسلة الغذائية ،ويستنتج آثار القضاء عىل أي جزء من السلسلة.
1
يستنتج أن منو الكائنات الحية وزيادة التعداد السكاين مرتبطان بالوصول إىل املوارد.
1
يستنتج أن الكائنات الحية والسكان الذين لديهم متطلبات متشابهة يتنافسون مع بعضهم البعض للحصول عىل املوارد املحدودة.
يصف كيف أن حجم التعداد السكاين من املمكن أن يكون محدودًا يف حال تقيد الحصول عىل الغذاء واملاء واألكسجني وكذلك يف حال
1
التفاعالت االفرتاسية.
2
يحلل ويفرس البيانات ليقدّم دليالً عىل آثار توافر املوارد عىل الكائنات الحية واملجموعات السكانية من الكائنات الحية يف نظام بيئي ما.
يوضح أ َّن التفاعالت ذات املنفعة املتبادلة ميكن أن تصبح مرتابطة لدرجة أن الكائنات املتفاعلة تستوجب وجود الطرف اآلخر لتتمكن من
2
البقاء عىل قيد الحياة.
1
يوضح أ َّن الشبكات الغذائية عبارة عن مناذج تبني كيف تنتقل املادة والطاقة بني املنتجات واملستهلكات واملحلالت يف النظام البيئي.
1
يصف دور املحلالت يف تدوير النباتات والحيوانات امليتة.
3
يُص ّمم منوذ ًجا واصفًا من خالله دورة املادة وتدفق الطاقة بني الكائنات الحية وغري الحية يف النظام البيئي.
1
يرشح كيف أن املجموعات ميكن أن تتشكل نتيجة لصلة وراثية ،أو قرب مادي ،أو غريها من آليات اإلدراك (وقد تكون أنوا ًعا محددة).
1
يصف السلوكيات الرمزية املختلفة التي تستخدمها املجموعات للحفاظ عىل سالمة املجموعة أو للتحذير من التهديدات.
يقرتح األسباب التي تؤدي إىل تفكك املجموعات (مثال :عدم التمكن من تلبية احتياجات األفراد ،إذ يخرس بعض األعضاء الرئيسيني مكانتهم؛
1
أو يستبعد بعض األعضاء الرئيسني نتيجة للموت أو االفرتاس أو االستبعاد من قبل أعضاء آخرين).
يرشح كيف تدور املادة ضمن البيئة وكيف تعزز عىل االستدامة (من خالل تناوب املحاصيل ،تصنع املواد الغذائية للمحاصيل املستقبلية من
2
تحلل فضالت املحاصيل السابقة).
يرشح الطرائق التي تؤدي من خاللها األنشطة البرشية والتقنيات إىل تغيري التوازن والتفاعالت يف البيئة (مثال :قطع أشجار الغابات ،اإلفراط
1
يف استخدام املركبات الهيدروليكية)
2
يقارن أوجه التشابه واإلختالف بني املكونات الحية وغري الحية لألنظمة البيئية اليابسة واملائية املستدامة وغري املستدامة.
يصف العمليات التكميلية لتنفس الخلية والتمثيل الضويئ من حيث تدفق الطاقة ودورة املادة ضمن األنظمة البيئية (مثال :ثاين أكسيد
الكربون هو ناتج ثانوي للتنفس الخلوي ،ويستخدم يف عملية التمثيل الضويئ التي تنتج األكسجني الالزم لعملية التنفس الخلوي) ،وكيف ميكن
2
لألنشطة البرشية أن تخل بالتوازن الذي تحققه هذه العمليات (مثال :استخدام السيارات يزيد من كمية ثاين أكسيد الكربون يف الغالف الجوي؛
زراعة املزيد من األشجار يقلل من كمية  CO2يف الغالف الجوي).

املجال :علوم احلياة
املحور :األنظمة البيئية :التفاعالت والطاقة والديناميكية
املستوى
نواتج التعلم
الصف
يحدد العوامل املختلفة املرتبطة بسلوك اإلنسان املؤثر يف األنظمة البيئية (مثال :إدخال أنواع غازية؛ تطوير الشاطئ؛ االنبعاثات الصناعية
التي ينتج عنها أمطار حمضية) ،ويرشح كيف تؤثر هذه العوامل يف توازن األنظمة البيئية وبقائها (مثال :األنواع الغازية تدفع باألنواع املحلية
2
األصيلة بالخروج من بيئتها وتؤدي إىل اإلخالل بتوازن يف النظام البيئي؛ تطوير الشواطئ يؤثر يف أنواع الحياة الربية واملائية التي تعيش بالقرب
9
من ضفاف املحيطات والبحريات واألنهار؛ األمطار الحمضية تغري من درجة الحامضية يف املاء ،مام يؤثر بدوره عىل نوع الحياة املائية التي
ميكنها أن تصمد يف البحرية).
1
يرشح كيف أن األنظمة البيئية ديناميكية بطبيعتها ،ويصف كيف ميكن أن تتغري خصائصها مع مرور الوقت.
9
1
يستنتج أن حدوث اضطرابات ألي من املكونات الفيزيائية أو الحيوية لنظام بيئي ما ميكن أن تؤدي إىل تغريات يف بعض أو جميع سكان النظام.
9
2
يبني حجة مدعومة بالدليل التجريبي مفادها أن التغريات التي تطال املكونات الفيزيائية أو الحيوية لنظام بيئي معني تؤثر يف سكانه.
9
1
يرشح كيف أ َّن اكتامل أو تكامل التنوع الحيوي للنظام البيئي عادة ما يستخدم كمقياس لسالمته.
9
2
يقيّم حلول التصميم التنافسية للمحافظة عىل خدمات النظام البيئي والتنوع الحيوي (مثال :تنقية املاء ،تدوير املواد الغذائية ،منع انجراف الرتبة).
9
يرشح مفاهيم التفاعل بني الكائنات الحية (مثال :التنافس ،االفرتاس ،آلية الدفاع ،العالقة التكافلية ،العالقة الطفيلية) بني أنواعها املختلفة من
1
( 10عام)
خالل استخدام الربامج التفاعلية .
يبني منوذج من سلسلة املواد الغذائية التي تحتوي عىل القياس الكمي للتوزيع وتراكم املادة الكيميائية الضارة املحتملة التي يتم تقدميها إىل
3
رسا التغيريات يف عدد من الكائنات الحية يف
( 10عام) النظام البيئي.و التنبؤ بالعواقب يف كل مستوى غذايئ كام الرتكيز النسبي للزيادات الكيميائية .مف ً
كل مستوى غذايئ ،والتغري يف الكتلة ،ونقل الطاقة من مستوى إىل آخر.
2
( 10عام) يبني تفس ًريا يتنبأ من خالله بأمناط التفاعل (مثال :التنافسية ،االفرتاس ،املنفعة املتبادلة) بني الكائنات الحية عرب أنظمة بيئية متعددة.
يُفسرّ أن األنظمة البيئية متتلك قد ًرا محددًا من املرونة التي تسمح لها بالرجوع إىل حالتها األصلية بعد تعرضها الضطرابات فيزيائية أو حيوية
2
( 10عام)
بسيطة.
يُفسرّ البيانات الكمية والنوعية الخاصة باألنظمة البيئية املضطربة واألنظمة البيئية غري املضطربة (الربية واملائية) ،ويربط النتائج بيان ًّيا،
2
( 10عام)
ويستقرئ من البيانات ،ويرشح أهمية التنوع الحيوي لجميع األنظمة البيئية املستدامة.
يقيّم اآلراء واألدلة واملنطق القائل بأن التفاعالت املعقدة يف األنظمة البيئية تحافظ عىل أعداد وأنواع متسقة نسبيًّا من الكائنات الحية ضمن
3
( 10عام) ظروف مستقرة ،إال أن الظروف املتغرية (مثال :التغريات الحيوية أو الفيزيائية البسيطة ،كالصيد املعتدل أو الفياضات املوسمية؛ والتغريات
املتطرفة ،كاالنفجارات الربكانية وارتفاع مستوى البحر) قد ينتج عنها نظام بيئي جديد.
يستخدم التمثيالت الرياضية (مثال :إيجاد املتوسط ،تحديد االتجاهات ،واستخدام املقارنات البيانية) ليدعم األدلة عن العوامل املؤثرة يف
2
( 10عام)
التنوع الحيوي يف األنظمة البيئية .
يوضح أ َّن التغريات التي يجريها البرش عىل البيئة (مثال :تدمري املوطن ،التلوث ،إدخال أنواع غازية ،االستغالل املفرط ،والتغري يف املناخ) ميكن
1
( 10عام)
أن تحدث خلالً يف النظام البيئي وبقاء بعض األنواع عىل قيد الحياة.
يق ّيم ،عىل أساس البحوث ،أثر أحد العوامل املتعلقة بنشاط برشي (مثال :التطور الحرضي ،إدخال أنواع غازية ،اإلفراط يف الصيد واإلفراط يف
2
( 10عام)
صيد األسامك) الذي يهدد استدامة النظام البيئي الربي أو املايئ.
يخطط ويجري تحقيقًا يتضمن االستقصاء والبحوث ،حول كيفية تأثري نشاط برشي معني يف تكوين الرتبة أو خصوبة الرتبة (مثال :التغريات يف
3
( 10عام) تكوين الرتبة الناجمة عن استخدام مواد األسمدة القابلة للتحلل أو األسمدة العضوية أو غريالعضوية أو املبيدات الحرشية) ،ويستقرئ من
البيانات واملعلومات التي جمعها ليرشح أثر هذا النشاط عىل استدامة أنظمة البيئة الربية.
يُص ّمم منوذ ًجا ليقدّم حالًّ للحد من آثار األنشطة البرشية (مثال :التوسع العمراين ،بناء السدود ،وانتشار األنواع الغازية) عىل البيئة والتنوع
2
( 10عام)
الحيوي.
يُفسرّ أن التمثيل الضويئ (البناء الضويئ) والتنفس الخلوي هي مكونات عامة يف دورة الكربون ،والتي يتم من خاللها تبادل الكربون ما بني
2
( 11متقدم)
املحيط الحيوي ،والغالف الجوي ،واملحيطات ،واملحيط األريض من خالل العمليات الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والحيوية.
يُط ّور منوذ ًجا ليوضح دور التمثيل الضويئ والتنفس الخلوي يف دورة الكربون ما بني املحيط الحيوي والغالف الجوي والغالف املايئ واملحيط
3
( 11متقدم)
األريض.
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املحور :املادة وتحوالها
املستوى
نواتج التعلم
1
يستخدم الحواس للتحقق من الخصائص التي ميكن مالحظتها (مثال :امللمس ،الطول ،الشكل ،اللون) يف األجسام املختلفة.
2
يقارن بني األجسام بحسب لونها وحجمها وشكلها وملمسها ونوعها.
1
يتعرف أن األجسام تبنى أو تتكون من مكونات أصغر منها.
يحدد املواد التي تتكون منها األجسام (خشب ،ورق ،قامش ،صخور ،بالستيك )...... ،وبعض الخواص الفيزيائية لها (اللون ،امللمس ،الرائحة،
2
المعة /غري المعة).
2
يفرز األجسام حسب خواصها الفيزيائية التي ميكن مالحظتها (الشكل ،الكتلة ،اللون ،الحجم ).
2
مييز بني املواد املوجودة يف الطبيعة وتلك التي يصنعها اإلنسان.
2
يصف خصائص املادة التي متكن األجسام املصنوعة منها من أداء الوظيفة املطلوبة منها.
يستخدم الحواس؛ ليستقيص الخصائص املرئية (مثال :امللمس ،الطول ،الشكل ،اللون) لألجسام ويقرتح استخدامات مناسبة للمواد اعتامدًا عىل
3
املعلومات التي جمعها.
3
يخطط ويجري استقصاءات لوصف ومقارنة وتصنيف مواد مختلفة باالعتامد عىل خصائصها املرئية ،كالشكل والحجم وامللمس واللون والحالة.
3
يحلل البيانات التي حصل عليها من التحقق من خصائص املواد املختلفة؛ ليحدد أي املواد هي األنسب لتحقيق الغاية املطلوبة.
يجمع ملحوظاته؛ ليخرج بنتيجة مدعومة باألدلة يظهر من خاللها كيف أن الجسم مصنوع من مجموعة صغرية من القطع التي ميكن تجميعها؛
3
لتصبح جسماً جديدًا.
1
يص ّنف األجسام يف البيئة الطبيعية والصناعية عىل أنها صلبة أو سائلة أو غازية
1
يصف خصائص املواد الصلبة والسائلة والغازية
1
يتع ّرف خصائص األجسام الصلبة والسوائل والغازات ومي ِّيزها
يجري تجارب بسيطة للمقارنة بني خصائص السوائل املختلفة (مثال :الحجم ،سهولة انسياب السوائل املختلفة) وخصائص املواد الصلبة
2
املختلفة (طرائق تغيري املواد الصلبة).
3
يقيس بعض خصائص املادة (الحجم ،الكتلة ،درجة الحرارة)
1
يحدد الظروف التي تبقى حاالت املواد السائلة والصلبة ثابتة خاللها والظروف التي ميكن أن تتسبب يف تغيري حاالتها.
3
يستنتج عمليًا مع تقديم الدليل بأنه من املمكن عكس التغريات الناتجة عن التسخني أو التربيد.
3
يبني منوذ ًجا يعرض من خالله املادة عىل أنها مكونة من عدة أجزاء صغرية جدًا بحيث تصعب رؤيتها من دون مكرب.
1
يع ّرف املادة عىل أنّها كل يشء له كتلة وتشغل حي ًزا يف الفراغ.
يستنتج خصائص املواد الصلبة والسائلة والغازية (مثال :املواد الصلبة لها حجم محدد وشكل ثابت؛ املواد السائلة لها حجم محدد ،لكنها تأخذ
1
شكل الوعاء الذي توضع داخله أو أنها تنترش يف حال مل تكن موجودة داخل وعاء؛ املواد الغازية ليس لها حجم محدد وتأخذ حجم وشكل
الوعاء الذي توضع فيه أو أنها تنترش يف حال مل تكن موجودة داخل وعاء) ،ويعطي األمثلة عىل كل منها.
2
ينفذ استقصاءات بسيطة ليثبت أن للغاز كتلة وحجم.
2
يكتشف تأثريات الحرارة عىل حالة املادة (التربيد ،التسخني).
2
يستقيص الطرائق التي ميكن بواسطتها زيادة رسعة ذوبان املواد يف كمية محددة من املاء (التحريك ،درجة الحراة ،مساحة السطح).
2
يستنتج أن كتلة املادة ال تتغري أثناء تغريات حالة املادة وذوبانها.
1
يتعرف بعض طرائق فصل املخاليط (املغناطيس ،الرتشيح ،الغربلة ،التبخري).
3
يجري تجارب عملية بسيطة لفصل مكونات مخاليط مختلفة (مثل  :ماء وملح طعام ،ماء ورمل ،برادة حديد ورمل.)........ ،
3
يجري تجارب بسيطة؛ ليميز بني التغريات الفيزيائية والتغريات الكيميائية.
يقارن ويص ّنف األجسام واملواد معتمدًا عىل الخصائص الفيزيائية( ،الوزن/الكتلة ،الحجم ،حالة املادة ،القدرة عىل توصيل الحرارة أو الكهرباء،
2
وما إذا كان الجسم يطفو عىل سطح املاء أم يغوص فيه).
3
يجري تجارب بسيطة يجمع من خاللها املالحظات والقياسات ليحدد املواد غري املعروفة بناء عىل خصائصها الكيميائية والفيزيائية.

املجال :العلوم الفيزيائية
الصف
4

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

املحور :املادة وتحوالها
املستوى
نواتج التعلم
يرشح تغريات حالة املادة (مثال :التبخر ،التكثيف ،التجمد ،االنصهار ،التسامي ،الرتسيب ( ،))depositionويعطي أمثلة عىل كل منها (مثال:
تبخر املاء من املالبس املبللة؛ البخار املتصاعد من وعاء يحتوي عىل ماء يغيل يتكثف عىل النافذة الباردة؛ يتجمد املاء يف فصل الشتاء يف الربك
1
والبحريات؛ ينصهر الثلج يف يوم صيفي حار ،ويتسامى الثلج الجاف ( CO2الصلب) ،ويرتسب السخام عىل األسطح ،ترسب الجليد عىل األسطح
الباردة).
يستنتج أن التغريات الفيزيائية للامدة تغريات انعكاسية وينطبق عليها قانون حفظ املادة (مثال :ميكن إعادة تجميد مكعب الثلج املنصهر؛
1
ميكن صهر املاء املجمد يف زجاجة ليعود لحالته السائلة من جديد؛ ميكن لبخار املاء املتكثف عىل الزجاج البارد أن يتبخر ليعود لحالة بخار املاء
من جديد؛ يعود املاء الذي تبخر من املحيط ليسقط عىل األرض عىل شكل مطر).
امتصاصا للحرارة (مثال:
يرشح كيف تتضمن عمليات التغري يف حالة املادة انبعاث ًا للحرارة (مثال :عندما يتجمد املاء ،فإنه يطلق الحرارة) أو
ً
1
عندما يتبخر املاء ،فإنه ميتص الحرارة).
يستنتج أن التغريات الكيميائية غري انعكاسية (مثال:عندما يصدأ حديد الدراجة الهوائية ،ال ميكن أن يتحول الصدأ إىل حديد مرة أخرى؛ عندما
1
تسلق البيضة ،ال ميكن أن تعود لتصبح بيضة نيئة من جديد).
3
يجري تجارب بسيطة ؛ ليميز بني التغريات الفيزيائية والتغريات الكيميائية
2
يحدد التغريات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث يف جسمه ومن حوله .
1
يتعرف املؤرشات الدالة عىل حدوث التغريات الكيميائية (مثال :إنتاج غاز ،تغري يف اللون ،تشكل الرواسب).
3
يجري استقصا ًء عمليًّا؛ ليحدد ما إذا كان مزج مادتني أو أكرث يعترب تغري فيزيايئ أو تغري كيميايئ.
1
يتعرف تركيب الذرة (نواة ،إلكرتونات ،بروتونات ،نيوترونات).
1
يتعرف أن الجدول الدوري يظهر توزي ًعا ملواد نقية تسمى عنارص ،ويكتب رموز وأسامء أول عرشة عنارص فيه.
2
يص ّنف املواد إىل عنارص ومركبات ومخاليط.
3
يستقيص خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات من خالل إجراء تجارب عملية.
1
يتعرف أن بعض العنارص واملركبات واملخاليط ميكن أن تستخدم كمصدر للطاقة.
رسا سبب رضورة املحافظة عىل استدامة هذه املوارد (املاء ،الفحم ،الغاز الطبيعي ،الرياح،
يحدد املوارد املتجددة واملوارد غري املتجددة مف ً
1
الشمس ،النفط.)....... ،
2
يستقيص مصادر الطاقة املتجددة وغري املتجددة املستخدمة يف دولة اإلمارات..
2
يستقيص طرائق للحفاظ عىل املوارد الطبيعية كإعادة التدوير والحفاظ عىل الطاقة وعدم االرساف يف االستهالك.
يقيس الكميات ،ويعد الرسوم البيانية؛ ليقدّم دليالً عىل أنه برصف النظر عن نوع التغري الحاصل عند تسخني أو تربيد أو مزج املواد ،فإن الكتلة
3
الكلية للامدة تبقى محفوظة وال تتغري.
2
يتعرف اآلثار السلبية واإليجابية املرتتبة عىل التغريات الفيزيائية والكيميائية (التآكل ،التمدد ،تلوث الهواء ،تلوث املاء.).... ،
1
رصا فلزيًّا و ( )5عنارص الفلزية مع رموزها.
يتعرف كيف ترتتب العنارص يف الجدول الدوري ،ويسمي ( )15عن ً
3
يستقيص استخدامات العنارص الشائعة يف املجتمع (البناء ،صناعة النقود ،الطاقة ،اإلضاءة ،التعقيم ،املجوهرات ،املوصالت ،الحامية من الصدأ).
2
يستنتج أن جميع املواد مكونة من أنواع مختلفة من الذرات ،التي تتحد مع بعضها بعضً ا بطرائق مختلفة.
يبني منوذ ًجا (مثال :رسومات ،كرة ثالثية األبعاد والعيدان (مناذج الكرة والعيدان) ،أو عروض عىل الحاسوب يظهر من خاللها جزيئات مختلفة
2
تتكون من أنواع مختلفة من الذرات) ليعرض الرتكيب الذري ملجموعات كبرية من الجزيئات.
يصف املواد النقية عىل أنها املواد املكونة من نوع واحد من الجسيامت (ذرة أو جزيء) موض ًحا كيفية تعرف كل مادة من خالل خصائصها
2
الفيزيائية والكيميائية.
3
يقارن بني الحاالت الثالث للامدة من حيث القوى بني الجسيامت واملسافات بينها وحرية حركتها.
1
يذكر أن املواد الصلبة ميكن أن تتكون من جزيئات ،وميكن أن يكون تركيبها كب ًريا مكونًا من وحدات فرعية متكررة (مثال :البلورات).
3
يُص ّمم مناذج أو برمجيات محاكاة؛ ليوضح الفرق بني املواد الصلبة والسائلة والغازية من حيث املسافات بني الجسيامت وقوى الجذب بينها.
2
يستنتج أن الكثافة خاصية فيزيائية مميزة للامدة ،ويصف عالقتها مع الكتلة والحجم .
2
يرشح الفرق بني املواد الصلبة والسائلة والغازية من حيث الكثافة مستخد ًما النظرية الجزيئية للامدة .
209
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املحور :املادة وتحوالها
املستوى
نواتج التعلم
يرشح ما يحدث لكل من الضغط والحجم ودرجة الحرارة عندما يتعرض السائل (مثال :املاء) أو الغاز (مثال :الهواء) للضغط أو التسخني (دون
2
حسابات).
3
يرشح الفرق بني السوائل والغازات من حيث االنضغاطية وكيف تؤثر انضغاطيتها عىل استخدامها.
3
يجري التجارب لتحديد آثار التسخني والتربيد عىل حجم املواد الصلبة والسائلة والغازية أو يُص ّمم برمجيات محاكاة.
يصف االنصهار والتجمد والغليان والتبخر والتكثيف والتسامي عىل أنها عمليات تقود إىل تغريات للحالة تنتج عن التسخني والتربيد وتغيري
1
الضغط.
1
يستنتج أن درجة حرارة املادة تبقى ثابتة أثناء التجمد ،واالنصهار والغليان.
1
يستنتج أن الكتلة تبقى ثابتة أثناء التغريات الفيزيائية ،مثل تغري الحالة ،وذوبان املواد الصلبة ،والتمدد الحراري.
يبني ويطور مناذج لجزيئات كل من املواد الصلبة والسائلة والغازية ليبني بأن إضافة أو إزالة الطاقة الحرارية تؤدي إىل زيادة أو نقصان الطاقة
3
الحركية للجسيامت إىل أن يحدث تغري يف حالة املادة .
2
مييز بني املواد النقية (مثال :املاء املقطر ،ملح الطعام ،رشيط نحايس) واملخاليط (مثال :سلطة الخضار ،الكعك برقائق الشوكالته).
2
مييز بني املخاليط املتجانسة (املحاليل) واملخاليط غري املتجانسة.
يصف العمليات (مثال :التبخر ،الغربلة ،الرتشيح ،التقطري ،املغناطيسية) املستخدمة لفصل املخاليط أو املحاليل إىل مكونات ويستخدمها لفصل
3
مكونات خليط ما أو يُص ّمم برمجيات محاكاة ،ويحدد بعض التطبيقات الصناعية لهذه العمليات .
3
يتعرف مفهوم الذوبان كعملية يتم من خاللها توزع أو انتشار جسيامت املذاب يف املذيب ويفرس سبب اعتبار املاء مذيبًا واسع االنتشار.
2
يصف تركيز املحلول من حيث النوعية (مثال :مخفف ،مركز) ومن حيث الكمية (مثال 5 :غرام من امللح يف  1000مل من املاء).
1
يصف الفرق بني املحاليل املشبعة وغري املشبعة.
يجري التجارب ليستقيص العوامل (مثال :درجة الحرارة ،نوع املذاب أو املذيب ،حجم الجسيامت ،والتحريك) التي تؤثر يف قابلية ورسعة ذوبان
3
املادة.
يرشح كيف تطورت النامذج الذرية املختلفة نتيجة لألدلة التجريبية (مثال :كيف تغري منوذج طومسون للذرة نتيجة لتجربة صفيحة الذهب
2
لرذرفورد).
يتعرف أن جميع الذرات تتكون من نواة ،وأن النواة تتكون من بروتونات ونيوترونات ،تحيط بها اإللكرتونات ويستخدم برمجية محاكاة الظهار
2
كل منها
2
يكتشف العالقة بني العدد الذري والعدد الكتيل للعنرص.
2
يتعرف مفهوم النظائر ،ويستنتج العالقة بني نسبة وجود النظري لعنرص معني والكتلة الذرية النسبية له.
يستدل أن عنارص الجدول الدوري مرتبة أفقيًا (دورة) بحسب عدد الربوتونات يف نواة الذرة (العدد الذري) وأن العنارص التي خصائصها
2
الكيميائية متشابهة تقع يف األعمدة نفسها (مجموعات) .
2
يصف كيف تعكس دورية الخصائص يف الجدول الدوري أمناط حاالت املستوى الخارجي لإللكرتونات (إلكرتونات التكافؤ).
يقارن الخواص الفيزيائية لعنارص املجموعات (الفلزات القلوية ،الفلزات القلوية األرضية ،الهالوجينات والغازات النبيلة) يف الجدول الدوري
2
واستخداماتها الحياتية.
2
يرشح العالقة بني الرتكيب الذري للعنرص وموقع ذلك العنرص يف الجدول الدوري موظفًا برمجيات املحاكاة .
2
مييز بني العنارص واملركبات (مثال :املركبات عبارة عن مواد نقية ميكن تحليلها إىل عنارص باستخدام الطرائق الكيميائية)
يصف الخصائص الفيزيائية والكيميائية املميزة للعنارص واملركبات املعروفة (مثال :األملنيوم موصل جيد للحرارة؛ النحاس يتفاعل مع الهواء
1
الرطب من خالل عمل طبقة خارجية خرضاء من كربونات النحاس؛ كربونات الصوديوم عبارة عن مسحوق أبيض ال رائحة له يذوب يف املاء؛
للامء خصائص فيزيائية فريدة تسمح له بأن يكون مفيد للحياة).
يستقيص خصائص املواد الفيزيائية (الصالبة ،املوصلية ،اللون ،درجة االنصهار ،الذائبية ،الكثافة) والخصائص الكيميائية للمواد (قابلية االحرتاق،
3
التفاعل مع املاء) من حالل التجارب العملية.
يربط استخدمات املواد بخصائصها الفيزيائية (مثال :درجة االنصهار ،درجة الغليان ،القدرة عىل إذابة عدة مواد ،واملوصلية الحرارية) والخصائص
2
الكيميائية (مثال :التآكل وقابلية االشتعال).
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املحور :املادة وتحوالها
املستوى
نواتج التعلم
يص ّنف املواد بحسب خصائصها الفيزيائية التي ميكن إثباتها أو قياسها ،كالكثافة ،درجة االنصهار أو الغليان ،الذائبية ،الخصائص املغناطيسية،
3
واملوصلية الكهربائية أو الحرارية.
3
يص ّنف املواد بحسب خصائصها الكيميائية (فلزات/الفلزات ،أحامض/قواعد).
3
يستخدم الجدول الدوري كنموذج للتنبؤ بالخصائص الدورية للعنارص بنا ًءا عىل أمناط اإللكرتونات يف املستويات الخارجية.
1
يستخدم رموز العنارص املعروفة (مثال )O , Na , H ,C, Cl, S, N, :يف كتابة صيغ بعض املركبات (مثال.)2O2, CO, NaCl, H2O :
1
يتعرف ماهية الرابطة الكيميائية التي تتكون نتيجة للقوى بني الذرات يف مركب ما وأن إللكرتونات الذرة دور أسايس يف هذه الرابطة.
2
يُص ّمم وسيلة /تقنية (مناذج ،برمجية محاكاة)؛ ليرشح كيف تتكون الرابطة األيونية ويعطي أمثلة عليها.
2
يُص ّمم وسيلة /تقنية (مناذج ،برمجيات محاكاة)؛ ليوضح كيف تتكون الرابطة التساهمية والرابطة الفلزية مع إعطاء األمثلة عىل كل منهام.
2
يتنبأ بطبيعة الرابطة (مثال :تساهمية غري قطبية ،تساهمية قطبية ،أيونية ،فلزية) ،مستخد ًما قيم السالبية الكهربية للذرات.
يخطط وينفذ استقصا ًء علم ًّيا الكتشاف العالقة بني الخصائص الفيزيائية للمواد (مثال :درجة االنصهار ،درجة الغليان ،الضغط البخاري ،التوتر
3
السطحي) ونوع القوى الكهربائية موظفًا البيانات التي يجمعها كدليل عىل قوة القوى الكهربائية بني الجسيامت التي تتكون منها املواد (مثال:
األيونات ،الذرات ،الجزيئات ،املواد الشبكية).
يستقيص املعلومات العلمية والتقنية ليبني أهمية البناء يف املستوى الجزيئي يف تصميم املواد ذات االستخدامات أو الوظائف املحددة (مثال:
2
ملاذا تصنع املواد املوصلة للكهرباء عادة من الفلزات ،وتصنع املواد املرنة والدامئة من الجزيئات ذات السالسل الطويلة ،وتصمم املنتجات
الدوائية لتتفاعل مع مستقبالت محددة).
1
يحدد املواد الناتجة واملواد املتفاعلة يف معادلة مكتوبة بالكلامت أو بالرموز ويتعرف قانون حفظ املادة.
2
يرشح أدلة حدوث التفاعل الكيميايئ (تغري اللون ،انبعاث غاز ،تكون راسب ،انبعاث حرارة وضوء) موظفًا بعض برمجيات املحاكاة.
يرشح مجموعة من الخواص الكيميائية للفلزات (تتفاعل مع األكسجني واملاء واألحامض) مبي ًنا ذلك بكتابة معادالت بالرموز أو بالكلامت لكل
2
نوع من التفاعالت.
1
يستنتج أن املواد تتفاعل كيميائ ًّيا بطرائق متاميزة.
يقارن بني التغريات الكيميائية والتغريات الفيزيائية من حيث تحول (تفاعل) مادة نقية واحدة أو أكرث (املواد املتفاعلة) إىل مواد نقية مختلفة
2
(املواد الناتجة)
يصف أنه خالل التفاعالت الكيميائية ،فإن الذرات التي تتكون منها املواد املتفاعلة يعاد ترتيبها ضمن جزيئات مختلفة ،وأن املواد الجديدة
3
املتكونة لها خصائص مختلفة عن خصائص املتفاعالت .
1
يص ّنف التفاعالت الكيميائية املعروفة (مثل االحرتاق ،التعادل ،والطبخ) إىل تفاعالت ماصة للحرارة وطاردة للحرارة .
3
يحلل ويفرسالبيانات املتعلقة بخصائص املواد قبل وبعد التفاعل ليحدد فيام إذا كان قد حدث تفاعل كيميايئ أم ال.
يستنتج أن األكسجني رضوري لتفاعالت األكسدة املعروفة (االحرتاق ،الصدأ والتآكل) ،ويربط هذه التفاعالت باألنشطة اليومية كحرق األخشاب
2
أو حفظ األجسام الفلزية.
3
يبني جهازًا ليضم (ليحدث فيه) تفاعالً كيميائ ًّيا ميتص طاقة حرارية أو يطلقها ويتحكم بانتقال الطاقة من البيئة أو إليها ويتحقق من كفاءته.
يص ّنف املواد التي يستخدمها يف حياته اليومية إىل أحامض أو قواعد بحسب خصائصها (األحامض لها طعم حامض ،وتتفاعل مع الفلزات ودرجة
1
حموضتها أقل من 7؛ والقواعد عادة ما يكون طعمها م ًّرا ،وملمسها انزالقيًّا ،وال تتفاعل مع الفلزات ،ودرجة حموضتها أكرب من .)7
يستخدم مقياس درجة الحموضة لتصنيف املحاليل إىل محاليل حمضية أو قاعدية أو متعادلة (مثال :املحلول الذي درجة حمضيته )pH=1( 1
1
هو محلول مرتفع الحموضة؛ املحلول الذي تبلغ درجة حمضيته  )pH=7( 7هو محلول متعادل).
1
يستنتج أن تفاعالت التعادل تكون بني األحامض والقواعد.
1
يستنتج أ ّن كالً من األحامض والقواعد تؤثر يف الكواشف لتنتج تغريات يف ألوانها.
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا ليص ّنف بعض املواد إىل حمضية أو قاعدية أو متعادلة (مثال :يستخدم كواشف الحمض-القاعدة أو رشائط اختبار
3
درجة الحموضة لتصنيف املواد املنزلية الشائعة).
1
يصف عملية تعادل الحمض-القاعدة (أي تفاعل الحمض مع القاعدة لتكوين ملح واملاء).
2
يستخدم معرفته بالخصائص الكيميائية للعنارص املشاركة يف التفاعالت الكيميائية ليصف هذه التفاعالت ويتنبأ بها.
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املحور :املادة وتحوالها
املستوى
نواتج التعلم
2
يرشح كيف ساهمت املالحظات التجريبية واالستدالالت التي قدمها إيرنست رذرفورد ونيلز بور يف تطوير النموذج الذري لذرة الهيدروجني.
2
يتعرف أعداد الكم األربعة وداللة كل منها ويحسب أعداد اإللكرتونات يف املستويات
يكتب توزي ًعا إلكرتون ًّيا ملجموعة مختلفة من العنارص يف الجدول الدوري موظفًا مبدأ باويل لالستبعاد ،وقاعدة هوند ،ومبدأ أوفباو للبناء
3
التصاعدي.
يحدد الصفات املميزة للعنارص يف كل من املجمعات ( )s, p, dيف الجدول الدوري ،موض ًحا العالقة بني موقع العنرص يف الجدول الدوري
2
وخصائصه وتوزيع إلكرتوناته.
يتنبأ بدورية خصائص العنارص (مثل :نصف القطر الذري وأليوين ،طاقة التأين ،امليل اإللكرتوين ،السالبية الكهربية) يف الدورة واملجموعة يف
2
الجدول الدوري.
يوظف الجدول الدوري وقامئة ببعض األيونات متعددة الذرات املعروفة (مثال )OH- , SO42- :يف كتابة صيغ املركبات األيونية (مثالNaCl :
1
 ،)KNO3, NaOHومركبات جزيئية (مثال ،)CO2, H2O, NH3 :وصيغ بعض األحامض (مثال.) HCl, H2SO4 :
2
يكتب صيغًا كيميائية ملركبات ثنائية ومتعددة الذرات ويسميها مستخد ًما نظام املصطلحات الخاص باالتحاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية.
2
يكتب صيغًا كيميائية ملركبات موظفًا أعداد األكسدة مستخد ًما نظام ()IUPAC
يجمع معلومات ويحللها (معتمدًا عىل البحوث) عن خصائص مادة كيميائية كثرية االستخدام لكن من املمكن أن تكون مرضة (مثال :سامد،
مبيد حرشي ،منتج لتنظيف املنزل ،مواد مستخدمة يف اإللكرتونيات والبطاريات) وكيف تؤثر تلك املادة يف البيئة ،ويقرتح طرائق للتقليل من
2
أرضار تلك املادة (مثال :من خالل التقليل من الكمية املستخدمة ،من خالل تعديل أحد مكوناتها الكيميائية) ،أو يحدد املواد البديلة التي
ميكن استخدامها للغاية نفسها.
امتصاصا للطاقة ،ميكن أن يتم فهمها من حيث تصادم الجزيئات
يستنتج أن التفاعالت الكيميائية ورسعاتها ،وإن كانت تتضمن إطالقًا أو
ً
2
وإعادة ترتيب الذرات لتتكون جزيئات جديدة ،بحيث ترتتب عىل ذلك تغريات يف طاقة الرتابط الكلية التي تطابق التغريات يف الطاقة الحركية.
3
يُط ّور يستخدم ومنوذ ًجا ليوضح أ َّن إطالق الطاقة أو امتصاصها يف نظام التفاعل الكيميايئ يعتمد عىل التغريات يف طاقة الروابط الكلية.
2
يستخدم العالقات الرياضية ليدعم الرأي القائل بأن الذرات ،وبالتايل الكتلة ،تكون محفوظة أثناء التفاعل الكيميايئ.
2
يُفسرّ مستخد ًما قانون حفظ الكتلة والنظرية الذرية ،األساس املنطقي لوزن املعادالت الكيميائية.
ينفذ استقصا ًء علم ًّيا ليتحقق من قانون حفظ الكتلة يف التفاعل الكيميايئ (مثال :يقارن القيم قبل وبعد التفاعل) ،ويلتفت ألية اختالفات قد
3
تقع.
يكتب معادالت كيميائية موزونة للتعبري عن التفاعالت الكيميائية البسيطة موض ًحا حالة املواد (غاز ( ،)gسائل ( ،)lصلب ( ،)sمحلول ())aq
2
مثل2H2 + O2 → 2H2O
يبني مناذج جزيئية؛ ليوضح بناء الجزيئات يف تفاعالت كيميائية بسيطة (مثال:
C + O2 → CO2
3
2H2 + O2 → 2H2O
وينتج الرسوم البيانية لهذه النامذج.
يستقيص التفاعالت الكيميائية البسيطة أو يستخدم برمجيات املحاكاة ،مبا فيها االتحاد ،االنحالل (التفكك) ،الرتسيب ،التأكسد-االختزال،
3
وتفاعالت االستبدال ،ويعرضها مستخد ًما عدة تصاميم
(مثال :النامذج الجزيئية ،واملعادالت الكيميائية املوزونة).
يصف ،بناء عىل املالحظة ،املواد املتفاعلة واملواد الناتجة يف مجموعة متنوعة من التفاعالت الكيميائية ،مبا فيها تفاعالت االتحاد ،االنحالل
2
(التفكك) ،االستبدال (مثال :التفاعالت التي تحدث عند احرتاق املغنيسيوم أو يف إنتاج األكسجني من فوق أكسيد الهيدروجني؛ تفاعل الحديد
مع كربيتات النحاسII؛ تفاعالت تحدث عند احرتاق الوقود األحفوري).
يحلل ،معتمدًا عىل البحوث ،العديد من قضايا السالمة والبيئة املرتبطة بالتفاعالت الكيميائية واملواد املتفاعلة و/أو الناتجة (مثال :التفاعالت
2
الكيميائية املرتبطة باستخدام السيانيد يف تعدين الذهب ،تآكل دعائم الجسور املعدنية ،استخدام مضادات الجراثيم املختلفة مثل الكلور
والربوم يف برك السباحة) ليتعرف املخاطر املرتبطة بها.
يحلل كيف ميكن تطبيق فهم خصائص املواد الكيميائية وتفاعالتها يف حل املشكالت البيئية (مثال :تنظيف االنسكابات الناتجة عن ناقالت
3
النفط ،معادلة الترسيبات الحمضية ،تنقية انبعاثات املداخن).
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وتحوالها
الحركة والقوى
املحور :املادة
املستوى
نواتج التعلم
1
يصف العالقات املكانية لألجسام يف محيطه (مثل أعىل ،أسفل.. ،
2
يص ّنف حركة األجسام تب ًعا لشكل املسار الذي يتحرك عليه الجسم.
2
صف القوة عىل أنها دفع أو سحب (شد).
يَ ُ
3
يقدّم دليالً معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها عىل أن الدفع والسحب يمُ كنه أن يُغري اتجاه حركة الجسم.
2
يستنتج أن الجاذبية تسحب األجسام لألسفل.
3
يستنتج معتمدًا عىل ملحوظاته التي يسجلها أن القوة املغناطيسية قادرة عىل تحريك األجسام.
2
يربط بني الحركة والتغري يف موقع الجسم بنسبة لجسم آخر ،ويصف حركة األجسام وفقًا لرسعاتها.
يصف ،اعتامدًا عىل ملحوظاته ،الطرائق املختلفة التي تتحرك من خاللها األجسام من حوله (مثال :الدوران وااللتفاف والتأرجح (االهتزاز)
2
واالرتداد واالرتجاج والدحرجة) مصنفًا إياها وفقًا لشكل املسار ورسعة الحركة.
2
يصف التأثريات املختلفة للقوى عىل األجسام التي تؤثر فيها (ويُقدم أمثلة عىل طرائق استخدام القوى يف الحياة اليومية.
يستقيص ،عمل ًيا ،أشكال املغناطيسات املتوفرة يف البيئة املحيطة وخواصها (مثل :للمغناطيس قطبني ،إذا علق املغناطيس تعليقًا حرا يتجه نحو
3
الشامل – جنوب) واستخداماتها وأهميتها يف بعض أنشطة الحياة اليومية.
3
يُص ّمم منوذجا مستخدما القوة املغنطيسية للتحكم فيه.
3
يُجري تجارب بسيطة لقياس القوة.
يستقيص مميزات كل آلة من اآلالت الرئيسية البسيطة (مثل :الرافعة والعجلة واملحور والبكرة والسطح املائل) ،ويعطي أمثلة عىل استخدام
3
كل آلة من اآلالت البسيطة موض ًحا كيف ت ُسهل إنجاز املهام يف أنشطة الحياة اليومية.
2
يقارن بني أنواع الروافع الثالثة.
يبني ويستخدم آالت بسيطة ليصف كيف يسمح كل نوع من أنواع اآلالت البسيطة لإلنسان بتقليل القوة الالزمة لتحريك األجسام (مثال:
3
يسمح السطح املائل بتحريك جسم ثقيل إىل أعىل بسهولة أكرث من نقله عن طريق حمله أو عن طريق الدرج)
3
يُص ّمم آلية يستخدم فيها آلة بسيطة واحدة أو أكرث لتغيري نوع و/أو اتجاه حركة جسم ما.
يستقيص العوامل التي تتوقف عليها رسعة الجسم ليستنتج أن الرسعة هي ناتج قسمة املسافة املقطوعة عىل الزمن املستغرق يف قطعها مصنفًا
3
حركة الجسم تب ًعا لتغريات رسعته.
2
ميثل بيانيًا تغريات حركة (موقع ورسعة) جسم متحرك كدالة يف الزمن.
2
صف عجلة الحركة عىل أنها التغري يف رسعة الجسم املتحرك خالل فرتة زمنية محددة.
يَ ُ
2
يستقيص بعض القوى التي يظهر تأثريها يف أنشطة الحياة اليومية (مثل :الجاذبية واالحتكاك )...... ،وكيف تغري من حركة األجسام..
2
يخطط وينفذ استقصاءات لتقديم أدلة عىل تأثريات القوى املتوازنة والقوى غري املتوازنة.
2
يستقيص قوانني نيوتن (القانون األول والقانون الثالث) يف الحركة وبعض تطبيقاتها الحياتية (مثال  :ربط حزام األمان واطالق الصواريخ).
3
يجري استقصاءات علمية ليحدد العالقة بني قوى الدفع والسحب ليبقى جسم ما ساك ًنا يف مكانه أو تجعل الجسم يتحرك أو يتغري.
3
يستقيص اآلالت البسيطة يف بيئته (الروافع ،البكرات ،العجلة واملحور ،اإلسفني ،الربغي).
2
يص ّنف الروافع إىل أنواعها الثالث تب ًعا ملوضع نقطة االرتكاز.
3
يُص ّمم ويبني مناذج آلالت مختلفة مقارنًا بينها تب ًعا لفائدة كل منها اآللية.
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من خالل التجارب البسيطة ويطور وسيلة (رسوم بيانية ،عرض تقدميي ،تعبريات لفظية) ليقارن بني الحركة
2
املنتظمة والحركة غري املنتظة لألجسام عىل خط مستقيم وباتجاه واحد من حيث الرسعة والعجلة
3
يوظف قوانني نيوتن يف الحركة يف فهم واستقصاء تفاعالت األجسام مع بعضها.
3
يقدم األدلة معتمدًا عىل مالحظات بل ُيثبت أن مواقع األجسام وحركتها بالنسبة لبعضها ال بد أن توصف من خالل مناطات اسناد مناسبة
3
يصنف القوى يف الطبيعة إىل قوى متاس وقوى مجالية ويستقيص تأثرياتها.
3
يدلل عىل أن قوة التجاذب املتبادلة بني األجسام غري املتالمسة تعتمد عىل كتلها واملسافة بينها.
2
يدلل عىل أن قوة التجاذب املتبادلة بني األجسام غري املتالمسة تعتمد عىل كتلها واملسافة بينها.
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
2
يرشح كيف ميكن الحصول عىل أيون موجب أو أيون سالب.
يفحص الحالة الكهربائية لألجسام ،ويصف الطرائق التي ميكن بوساطتها أن تصبح األجسام مشحونة بالكهرباء (بالتوصيل (التالمس) وبالدلك
3
وبالتأثري –الحث).
3
يُص ّمم تجربة بسيطة أو يستخدم برمجية محاكاة؛ ليتوصل إىل قانون الشحنات الكهربائية.
يُوظف املالحظات التي يُسجلها من خالل تنفيذ تجارب بسيطة أو برمجية محاكاة لوصف العالقة بني القوة الكهربائية املتبادلة بني شحنتني
2
وكل من البعد بينهام وكمية كل منهام لفظيًا.
2
يص ّنف املواد يف بيئته اعتامدًا عىل املالحظات التي يُسجلها أثناء التجريب أو من خالل برمجية محاكاة إىل مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة.
2
يستقيص عمليَّا أو من خالل برمجية محاكاة خواص كل من املغناطيس الطبيعي واملغناطيس الكهربايئ.
رس معتمدًا عىل نظرية املناطق املغناطيسية فقدان بعض املواد مغنطتها عند تسخينها أو عند طرقها مبطرقة ،ويُفرس احتفاظ بعض املواد
يُف ً
2
(مثل :الفوالذ) باملغنطة لفرتة طويلة..
2
يخطط املجال املغناطييس (مثال :ملغناطيس واحد وملغناطيسني متجاورين) مستخد ًما برادة الحديد واإلبر املغناطيسية.
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًيا ليحسب الضغط الذي يؤثر به جسم صلب عىل سطح ما ،معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها أثناء العروض التجريبية
3
البسيطة.
يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا ليحسب الضغط الذي يؤثر به مائع (سائل أو غاز) عىل نقطة يف باطنه معتمدًا عىل النتائج التي يتوصل إليها من تحليل
3
البيانات التي يحصل عليها من االستقصاء العميل أو برمجية محاكاة حول خصائص ضغط املائع عند نقطة يف باطنه والعوامل التي يعتمد عليها.
3
يُص ّمم ويصنع جهازًا لقياس الضغط الجوي (مانوميرت ،باروميرت زئبقي ،باروميرت معدين.)...... ،
يستقيص معتمدًا عىل خواص ضغط املائع كيف تم تصميم وصناعة بعض األجهزة واألدوات التي تُستخدم يف أنشطة الحياة اليومية (مثال:
2
محقن الدواء والرافعة الهيدروليكية و ،).....مبي ًنا وظيفة كل منها.
يستنتج أن النظام املستقر هو نظام ينتج عن أي تغري صغري فيه قوى تعيد النظام إىل حالته السابقة (مثال :البندول وثقل يتدىل من الطرف
2
الحر لزنربك رأيس طرفه اآلخر مثبت يف نقطة ثابتة).
3
يتنبأُ معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها مبستقبل النظام خالل دورة من التغريات املتكررة املستقرة.
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
2
يستدل من خالل االستقصاءات العلمية عىل أن األجسام املهتزة ت ُصدر صوت ًا وأن الصوت يمُ كن أن يجعل املواد تهتز بدورها.
2
يستقيص بعض خصائص الصوت (مثل  :علو الصوت وانخفاضه وغلظة الصوت وحدته).
1
يُعدد بعض مصادر الضوء يف بيئته (مثل :الشمس واملصباح الكهربايئ و.).....
2
يستنتج أنه ال ميكن رؤية األجسام يف الظالم إال يف حال سقوط الضوء عليها.
2
يستقيص مصادر الطاقة الحرارية يف بيئته وفوائدها.
يع ّرف الشمس عىل أنها مصدر الطاقة الرئييس بالنسبة لألرض ،كونها تدفئ الهواء واليابسة واملاء؛ وباعتبارها مصدر الضوء بالنسبة لألرض؛ وأنها
2
تساعد عىل زراعة املحاصيل الغذائية.
2
يتع ّرف أن الصوت صورة من صور الطاقة ويعطي أمثلة عىل استخداماته يف الحياة اليومية
2
يصف كيف ميكن لزيادة رسعة التصادم أن تؤدي إىل إحداث تغيري أكرب يف شكل األجسام املتصادمة.
3
يُخطط وينفذ استقصاءات؛ ليستدل عىل أن الضوء والحرارة والصوت والكهرباء صو ًرا من صور الطاقة.
2
يخطط ويُنفذ استقصا ًء علم ًّيا ،لتحديد أثر وضع األجسام املصنوعة من مواد مختلفة يف مسار شعاع ضويئ .
3
يستقيص بعض خصائص الصوت.
3
يستقيص تأثريات الشمس عىل الهواء واليابسة واملاء.
2
يستقىص استخدامات الطاقة يف أنشطة الحياة اليومية (مثال :الطهي واإلضاءة وتكييف الهواء والتدفئة و. )......
3
يستقيص أن موارد البيئة هي مصادر للطاقة التي نستخدمها ،وأهمية املحافظة عىل تلك املوارد
يبتكر منوذ ًجا يستخدم الطاقة ألداء مهمة ما (مثال :طائرة ورقية تطري بواسطة الرياح؛ آلة موسيقية تعتمد عىل الطاقة البرشية لتصدر
3
األصوات) .
3
يرشح مستندًا إىل األدلة التي يجمعها ارتباط الطاقة التي ميتلكها جسم برسعته.
3
يرشح مستندًا إىل األدلة التي يجمعها ارتباط الطاقة التي ميتلكها الجسم مبوقعه بالنسبة لسطح األرض.
3
يقدّم دليالً ،معتمدًا عىل ملحوظاته ،عىل أن الطاقة يمُ كنها االنتقال من مكان آلخر بواسطة الصوت والضوء والحرارة والتيارات الكهربائية.
1
يُحدد الطرائق التي ت ُستخدم فيها الطاقة الحركية يف مناشط الحياة اليومية.
1
يستنتج أن الطاقة هي التي ت ُساعد عىل إنجاز األعامل التي نقوم بها أو نراها تحدث.
2
يقدّم األدلة املبنية عىل املالحظات يف حال تصادم األجسام تنتقل الطاقة من جسم آلخر وبالتايل تتغري حركتها.
يُفسرّ كيف أن الطاقة التي تبدو وكأن نظا ًما ما قد "خرسها" قد تحولت إىل أشكال أخرى من الطاقة (وعادة ما تكون حرارة أو صوتًا) غري
2
املفيدة بالنسبة للنظام (مثال :الصوت الخارج من محرك السيارة ال يساعد السيارة عىل التحرك).
يستنتج أنه ميكن نقل الطاقة من مكان إىل آخر بواسطة التيارات الكهربائية التي ميكن استخدامها موضع ًيا إلنتاج الحركة أو الصوت أو الحرارة
1
أو الضوء.
يصف كيف يتم تخزين الطاقة وتحويلها يف جهاز أو نظام معني (مثال :يف جهاز كهربايئ محمول ،الطاقة الكيميائية املختزنة يف البطارية تحوله
2
إىل طاقة كهربائية ،ومن ثم إىل أشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة امليكانيكية ،الصوت ،و/أو الطاقة الضوئية).
1
يستنتج أن الطاقة ال تفنى وال ت ُستحدث ،وإمنا تتحول من شكل آلخر (مثال :تتحول الطاقة الكيميائية يف البطارية إىل طاقة كهربائية).
3
يبتكر جهازًا لتحويل شكل من أشكال الطاقة إىل شكل آخر ،ويخترب طرائق "فقدان" الطاقة يف الجهاز.
2
يستقيص الطاقة الحرارية كصورة من صور الطاقة املألوفة من حيث مصادرها وطرق انتقالها
2
يستكشف سلوك املواد املختلفة يف بيئته مع الطاقة الحرارية
3
يُص ّمم ويصنع أداة لحفظ املاء دافئًا لفرتة طويلة.
2
يبحث يف مفهوم الطاقة الكهربائية ،ويستقيص مصادرها املتاحة يف بيئته واستخداماتها يف مناشط الحياة اليومية.
3
يُص ّمم وسيلة (برمجية محاكاة ؛ رسوم تخطيطية) ليُفرس كيف يتم شحن األجسام بالكهرباء والتفاعل بني األجسام املشحونة
يرشح كيف أن املغناطيس يؤثر بقوة يف مغناطيس آخر أو عىل مواد قابلة للمغنطة ،ويتسبب بانتقال الطاقة فيام بينها (مثال :لتؤدي إىل تغري
2
يف الحركة) حتى وإن مل تكن األجسام متالمسة.
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
2
يقدّم األدلة معتمدًا عىل ملحوظاته ليُثبت أن الطاقة يمُ كن أن تنتقل من مكا ًن إىل آخر وأنها تتحول من شكل إىل آخر.
2
يُص ّمم دائرة كهربائية بسيطة تعمل.
يستقيص خواص توصيل املصابيح عىل التوايل وعىل التوازي ،من حيث املسارات املتاحة لحركة الشحنات وسطوع املصابيح وكمية الطاقة التي
2
تسحبها من مصدر الطاقة.
1
يبحث يف طرائق حفظ الطاقة الكهربائية ،وأثر فقدانها عىل تحقيق التنمية املستدامة.
1
يستنتج أنه عند تصادم األجسام ،تعمل قوى التالمس يف نقل الطاقة بني األجسام ما يؤدي إىل تغري حركتها.
2
يستنتج أن الصوت موجات تنقل الطاقة من مكان إىل آخر
رسا اختالف سلوك األجسام املختلفة (العدسات ،األجسام املعتمة
يستنتج أن الضوء موجات تنقل الطاقة وأنه ينتقل يف خطوط مستقيمة مف ً
2
والشفافة وشبه الشفافة) عندما يسقط عليها الضوء
يستخدم النامذج؛ ليصف كيف كانت الطاقة املوجودة يف غذاء الحيوانات (واملستخدمة يف إصالح الجسم ويف النمو والحركة واملحافظة عىل
3
حرارة الجسم) يف وقت من األوقات عبارة عن طاقة مأخوذة من الشمس.
1
يرشح كيف أن الطعام عند هضمه ،والوقود عند حرقه يبعثان الطاقة.
1
يستنتج أنه عندما تقوم اآلالت أو الحيوانات باستخدام الطاقة ،فإن معظم الطاقة تنتقل إىل البيئة املحيطة عىل شكل حرارة.
2
يستقيص التحوالت املألوفة يف الطاقة (مثال :االحرتاق يف املحرك لتحريك السيارة ،التمثيل الضويئ ،إنتاج الكهرباء من طاقة املاء املتحرك).
يقدّم األدلة معتمدًا عىل نتائج التجارب البسيطة التي يجريها عىل أن طاقة حركة جسم تعتمد عىل كل من رسعته وكتلته ،وأن طاقة الوضع
3
لجسم تعتمد عىل كال من كتلة الجسم وارتفاعه عن سطح األرض .مدركًا أن الطاقة الكلية لنظام مغلق تكون محفوظة (ثابتة).
2
يرسم مخططًا لدائرة كهربائية بسيطة تشتمل عىل العنارص األساسية محددًا املقصود بشدة التيار الكهربايئ ومبي ًنا أنواعه.
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من التجريب العميل ،أو من خالل برمجية محاكاة ،ليتوصل إىل املعادلة التي تربط بني فرق الجهد الكهربايئ
2
بني طريف مقاوم وشدة التيار املار فيه.
يُحلل املالحظات التي يُسجلها أثناء التجريب أو من خالل برمجية محاكاة؛ ليصف لفظيًّا العالقة بني مقاومة سلك فلزي وكل من طول السلك
2
ومساحة مقطعه ونوع مادته ودرجة الحرارة.
يقارن بني توصيل املصابيح واألعمدة الكهربائية عىل التوايل وتوصيلها عىل التوازي ،ويحسب املقاومة املكافئة ملجموعة من املقاومات املوصلة
2
عىل التوايل أو عىل التوازي
يقدّم األدلة معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها أثناء التجريب العميل أو من خالل برمجية محاكاة أن تغيري املجال املغناطييس يولد تيا ًرا
2
كهربائ ًيا.
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا للمولد الكهربايئ ،وينتج طاقة كهربائية مستخد ًما مصد ًرامتجددًا للطاقة الحركية (مثل :طاقة الرياح ،طاقة املياه الجارية،
3
طاقة املوجات البحرية)
2
يستقيص أنواع مقاييس درجة الحرارة املختلة (السيليزي ،الفهرنهايتي) ،ويحول درجة الحرارة من تدريج إىل آخر.
2
يستنتج أن املصطلح العلمي "تسخني" يدل عىل انتقال الطاقة عندما يتالمس جسمني أو نظامني مختلفني يف درجة الحرارة.
يصف كيف تنتقل الحرارة بالتوصيل (مثال :انتقال الحرارة من املوقد إىل القدر) والعمليات الطبيعية التي تتأثر بالتوصيل (مثال تك ّون الصخور
2
النارية واملتحولة واألملاس) وبالحمل (مثال :نسيم الرب ونسيم البحر) وباإلشعاع (مثال :الرمل ،املحيط ،شارع إسفلتي).
يُخطط وينفذ استقصا ًء؛ ليقدّم األدلة التي يحصل عليها من التجريب العميل عىل أن كمية الطاقة الالزمة لتغيري درجة حرارة عينة من مادة ما
3
مبقدار معني تعتمد عىل طبيعة (نوع) املادة وكتلتها والبيئة املحيطة بالعينة.
2
يحلل البيانات التي يجمعها أثناء التجريب العميل؛ ليتوصل إىل قانون االتزان الحراري.
2
يبني أهمية املاء يف الحد من التغريات الكبرية يف درجات الحرارة.
2
يستقيص مك ّونات النواة األساسية (الربوتونات والنيوترونات) مح ّددًا خصائص كل منها ،من حيث الكتلة والشحنة وعدد كل منها.
2
يستقيص األدلة عىل استقرار النواة.
2
يُقارن بني جسيامت ألفا  αوبيتا  βوأشعة  γاعتامدًا عىل تفاعالتها مع األوساط املادية.
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
يستقيص التغريات التي تطرأ عىل خواص النواة (مثال :العدد الذري والعدد الكتيل) عند انبعاث أحد اإلشعاعات النووية منها (ألفا أو بيتا أو
2
جاما).
2
يستقيص فوائد ومضار النظائر املشعة يف مجاالت الحياة املختلفة.
3
يقيم األهمية االقتصادية للمفاعل النووي مح ّددًا مكوناته الرئيسة..
3
يستنتج أن الشغل الذي تبذله قوة عىل أنه ناتج رضب مقدار القوة يف مقدار املسافة التي يتحركها الجسم يف اتجاه يوازي القوة.
3
يتوصل إىل أن القدرة هي معدل الشغل املبذول بالنسبة للزمن.
3
يُخطط وينفذ تجارب بسيطة ل ُيثبت أنه كلام زاد الشغل زاد مقدار التغري يف طاقة حركة الجسم.
3
يستقيض اآلالت البسيطة واملركبة يف بيئته واستخداماتها مح ّددًا الفائدة اآللية والكفاءة امليكانيكية
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املحور :املوجات
املستوى
نواتج التعلم
يجري تجارب بسيطة؛ ليبني أن الضوء يسري يف مسارات مستقيمة ،وأنه ينعكس عىل األسطح املصقولة ،وينكرس عند انتقاله من وسط آلخر،
2
وأن الضوء يحيد عندما مير من فتحة ضيقة ،وأن الضوء األبيض يتكون من عدة ألوان.
مييز بني األجسام املضيئة (مثال :النجوم ،الشموع ،املصابيح الكهربائية) واألجسام التي تعكس الضوء (املعتمة) (مثال :القمر ،لوحات املرور
2
اإلرشادية ،املعادن).
3
يستنتج أن املوجة البسيطة ينتج عنها حركة لجزيئات الوسط ذات منط يتكرر ولها طول موجي وتردد وسعة اهتزاز معينة.
3
يرشح وصفيًّا وكميًّا خواص املوجات (الرتدد ،السعة ،الطول املوجي ورسعة االنتشار).
2
يرشح كيف يستخدم الجيولوجيون املوجات الزلزالية وانعكاسها يف دراسة بنية الكواكب الداخلية.
2
يص ّنف املوجات التي يشاهدها يف حياتيه اليومية إىل ميكانيكية وكهرومغناطيسية أو إىل طولية ومستعرضة.
2
يستنتج أن الصوت ظاهرة موجية واصفًا بعض الخصائص األساسية للصوت (مثال :الحاجة إىل وجود وسط ينقل الصوت.
يُط ّور ويستخدم منوذ ًجا (مثال :رسوم تخطيطية أو برمجية محاكاة حاسوبية أو أوصاف كتابية) ليُبني أن جز ًءا من املوجات (املوجات الضوئية
3
وامليكانيكية) عند سقوطها عىل سطح وسط ما ينعكس ،وجز ًءا ميتص والباقي ينفذ.
2
يربط خواص الصوت (مثل :الحدة والشدة) بخصائص املوجة الصوتية (الرتدد والسعة) ويجري تجاربا لقياس رسعة الصوت يف أوساط مختلفة.
2
يستقيص بعضا من تطبيقات املوجات فوق السمعية يف مجاالت الحياة املختلفة (مثال :يف الطب ويف قياس أعامق البحار).
يرشح كيف أن قدرة الضوء عىل االنتقال عرب الفراغ من الشمس إىل األرض توفر دليالً عىل أن الضوء ال ميكن أن يكون موجات ميكانيكية مثل
2
موجات الصوت أو املوجات املائية.
يصف الظواهر الضوئية يف بيئته (مثل :االنعكاس واالنكسار والتشتت ويستنتج أنه عندما يسقط شعاع ضويئ عىل جسم ما ،فإنه إما أن ينعكس
2
أو يمُ تص أو ينفذ من الجسم ،وذلك بناء عىل خواص مادة الجسم وتردد الضوء.
2
يُحلل البيانات التي يجمعها من التجارب البسيطة التي ينفذها ،ليتوصل إىل قانوين االنعكاس.
يُط ّور منوذ ًجا (وسوم تخطيطية) ليظهر أوجه التشابه وأوجه االختالف بني نوعي االنعكاس (املنتظم وغري املنتظم) ،مستقصيًا بعض تطبيقاتهام
2
(مثل :لوحات املرور اإلرشادية والسبورة واملرايا).).
2
يستقيص عمل ًّيا خواص الصور املتكونة عن انعكاس الضوء يف املرايا بناء عىل أنواعها.
يُوظف األشعة املرجعية ،لريسم مخططات األشعة ،ويحدد مواضع الصورة الناتجة عن انعكاس الضوء عىل السطوح املصقولة (املرايا املستوية
2
واملحدبة واملقعرة) ويستنتج املعادلة التي تربط بني بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري للمرايا الكروية.
يستنتج أن انكسار الضوء عىل هو التغري يف اتجاه انتشار الضوء عندما ينتقل من وسط إىل آخر ويُحلل البيانات التي يحصل عليها من التجارب
2
البسيطة ليصف لفظ ًيا تغريات زاوية االنكسار بتغري زاوية السقوط.
يُوظف األشعة املرجعية لريسم مخططات األشعة ،ويحدد مواضع الصورة الناتجة عن انكسار الضوء عند نفاذه من العدسات الرقيقة (املجمعة
2
واملفرقة).
يُحلل البيانات التي يُسجلها خالل التجارب البسيطة؛ ليتوصل إىل املعادلة التي تربط بني بعد الصورة وبعد الجسم والبعد البؤري للعدسات
3
الرقيقة يُص ّمم ويبني أداة (مثال :مرقابًا (تلسكوبًا) أو مجه ًرا بسيطًا) ليزيد من قدرة حواسه يف استكشاف محيطه.
يُص ّمم ويصنع منوذ ًجا؛ ليتحقق من صحة الحلول التي يقرتحها للتغلب بعض صعوبات النظر التي ت ُصيب العني البرشية (مثال :قرص النظر
3
وطول النظر).
يستنتج أن التقنيات املصممة بالشكل املناسب (مثال :املذياع والتلفاز والهاتف الخلوي وشبكات الحاسوب السلكية والالسلكية) تجعل من
2
املمكن كشف وتفسري العديد من اإلشارات (املوجات الكهرومغناطيسية) التي ال ميكن اإلحساس بها والتقاطها مبارشة ويدمج العلوم الوصفية
واملعلومات التقنية؛ ليدعم االدعاء القائل بأن اإلشارات الرقمية أكرث موثوقية يف نقل املعلومات من اإلشارات التناظرية.

املجال :الكيمياء
الصف
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)

املحور :تركيب املادة وخصائصها
املستوى
نواتج التعلم
2
يتعرف مجموعات العنارص املختلفة يف الجدول الدوري ويتوقع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل مجموعة
2
يتنبأ بتدرج السالبية الكهربائية يف الجدول الدوري ،موض ًحا نوع الروابط املتكونة من اتحاد العنارص مع بعضها
3
يستقيص موقع العنارص االنتقالية يف الجدول الدوري استنادًا إىل تركيبها اإللكرتوين ويتنبأ بخصائصها الكيميائية والفيزيائية
يتعرف عىل الرموز الخاصة باملواد الكيميائية وآثارها عىل الصحة العامة والبيئة وقراءة الوثائق الخاصة بالسالمة للمواد الكيميائية واجراءات
1
العمل يف املختربات والتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية واالخطار العامة.
يجري تجارب عملية (مراع ًيا قواعد السالمة) ملقارنة الخصائص الكيميائية للعنارص االنتقالية املوجودة يف الدورة الرابعة مع فلزات املجموعة
3
األوىل والثانية
2
يتعرف موقع الالنثنيدات واألكتنيدات يف الجدول الدوري واستخدامات بعضها.
1
يتعرف النويدة ويصف طرائق التعبري عنها.
1
يتعرف تركيب أو بناء النظائر النووية املعروفة (مثال :الهيدروجني ،الديوتريوم ،الرتتيوم).
1
يستنتج أن العمليات النووية تنطوي عىل تغريات يف طاقات الربط النووية.
2
يستنتج أن االستقرار النووي والعمليات النووية تحدد من خالل القوى البينية النووية القوية والضعيفة.
1
يستدل أن العدد الكيل لعدد النيوترونات والربوتونات ال يتغري يف أية عملية نووية.
2
يزن املعادالت النووية.
يصف أنواع االنحالل اإلشعاعي التلقايئ ويقارن بني جسيامت ألفا وجسيامت بيتا وأشعة جاما من حيث الكتلة ،القدرة عىل االخرتاق ،وتأثريها
2
عىل اإلنسان
1
يصف ثالثة أجهزة تستعمل للكشف عن اإلشعاع.
1
يتعرف أن االندماج النووي هو اندماج نواتني لتشكال نواة واحدة أكرب حجماً  ،إىل جانب إطالق طاقة أكرب بكثري من أي تفاعل كيميايئ.
1
يستنتج أن االندماج النووي الذي يحدث بني نوى الذرات يف النجوم يعطي الطاقة املنبعثة (عىل شكل ضوء) من هذه النجوم.
1
يستنتج أن االندماج النووي يحدث فقط تحت ظروف الضغط ودرجات الحرارة العاليني جدًا.
2
يصف كل من االنشطار النووي واالندماج النووي ويقارن بينهام.
3
يُط ّور النامذج ليوضح التغريات يف تركيب نواة الذرة والطاقة املنبعثة خالل عمليات االنشطار النووي واالندماج النووي واالنحالل اإلشعاعي.
يرشح تحوالت الطاقة التي تحدث داخل محطة للطاقة النووية( ،مثال :ينتج عن االنشطار النووي تحرير للطاقة التي تتحول إىل طاقة حرارية؛
2
تتحول الطاقة الحرارية إىل طاقة كهربائية وحرارة مفقودة).
2
يتعرف مجموعات العنارص املختلفة يف الجدول الدوري ويتوقع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لكل مجموعة
2
يتنبأ بتدرج السالبية الكهربائية يف الجدول الدوري ،موض ًحا نوع الروابط املتكونة من اتحاد العنارص مع بعضها.
3
يستقيص موقع العنارص االنتقالية يف الجدول الدوري استنادًا إىل تركيبها اإللكرتوين ويتنبأ بخصائصها الكيميائية والفيزيائية
يتعرف عىل الرموز الخاصة باملواد الكيميائية وآثارها عىل الصحة العامة والبيئة وقراءة الوثائق الخاصة بالسالمة للمواد الكيميائية واجراءات
1
العمل يف املختربات والتعامل اآلمن مع املواد الكيميائية واالخطار العامة.
يجري تجارب عملية (مراعيًا قواعد السالمة) ملقارنة الخصائص الكيميائية للعنارص االنتقالية املوجودة يف الدورة الرابعة مع فلزات املجموعة
3
األوىل والثانية.
2
يتعرف موقع الالنثنيدات واألكتنيدات يف الجدول الدوري وبعض استخداماتها
1
يتعرف الخطوات املستخدمة لرسم بنى لويس.
2
يرسم بنى لويس لعدد من الجزيئات واأليونات.
3
يبني مناذج جزيئية ويكتب صيغًا بنائية ،للمركبات الجزيئية التي تحتوي عىل رابطة أحادية أو عدة روابط.
2
يتعرف نظرية تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤ (.)VSEPR
يتنبأ بأشكال الجزيئات واأليونات البسيطة (مثال ،)CH4, SO3, H2O, ,O2, NH4+ :باستخدام نظرية تنافر أزواج إلكرتونات التكافؤ
3
( ،)VSEPRويرسم تراكيب لويس ليمثل أشكالها الجزيئية.
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املجال :الكيمياء
الصف
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
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املحور :تركيب املادة وخصائصها
املستوى
نواتج التعلم
2
يتنبأ بقطبية مركبات كيميائية مختلفة بناء عىل أشكالها الجزيئية والفرق يف قيم السالبية الكهربية بني الذرات.
3
يُص ّمم مناذ ًجا (مثال :أشكال هندسية ثالثية األبعاد ،مجسامت) ليبني أشكال بعض الجزيئات.
يُفسرّ كيف تعتمد الخصائص الفيزيائية ملادة صلبة أو سائلة (مثال :الذائبية ،درجتي الغليان واالنصهار ،الصالبة ،املوصلية الكهربائية ،التوتر
2
السطحي) عىل الجسيامت املوجودة وأنواع الروابط والقوى داخل الجزيئات وبينها (مثال :رابطة تساهمية ،أيونية ،قوى فان ديرفال ،رابطة
هيدروجينية ،رابطة فلزية)
3
يتنبأ بنوع املادة الصلبة (أيوين ،جزيئي ،شبكية تساهمية ،فلزية) التي تنتج من تفاعل كيميايئ مبعرفة املتفاعالت ،واصفًا خصائصها.
1
يتعرف النويدة ويصف طرائق التعبري عنها.
1
يتعرف تركيب أو بناء النظائر النووية املعروفة (مثال :الهيدروجني ،الديوتريوم ،الرتتيوم).
1
يستنتج أن العمليات النووية تنطوي عىل تغريات يف طاقات الربط النووية.
2
يستنتج أن االستقرار النووي والعمليات النووية تحدد من خالل القوى البينية النووية القوية والضعيفة .
1
يستنتج بأن العدد الكيل لعدد النيوترونات والربوتونات ال يتغري يف أية عملية نووية.
1
يكتب معادلة نووية موزونة.
يصف أنواع االنحالل اإلشعاعي التلقايئ ويقارن بني جسيامت ألفا وجسيامت بيتا وأشعة جاما من حيث الكتلة ،القدرة عىل االخرتاق ،وتأثريها
1
عىل اإلنسان
1
يتعرف عمر النصف وعالقته باستقرار النواة.
1
يصف ثالثة أجهزة تستعمل للكشف عن اإلشعاع.
1
يتعرف أن االندماج النووي هو اندماج نواتني لتشكال نواة واحدة أكرب حجماً  ،إىل جانب إطالق طاقة أكرب بكثري من أي تفاعل كيميايئ.
1
يستنتج أن االندماج النووي الذي يحدث بني نوى الذرات يف النجوم يعطي الطاقة املنبعثة (عىل شكل ضوء) من هذه النجوم.
1
يستنتج أن االندماج النووي يحدث فقط تحت ظروف الضغط ودرجات الحرارة العالية جدًا.
2
يصف كلاًّ من االنشطار النووي واالندماج النووي ،ويقارن بينهام.
3
يط ّور النامذج ليوضح التغريات يف تركيب نواة الذرة والطاقة املنبعثة خالل عمليات االنشطار النووي واالندماج النووي واالنحالل اإلشعاعي.
1
يستنتج أن عمر النواة يوظف يف التأريخ اإلشعاعي لتحديد أعامر الصخور وغريها من املواد من نسب النظائر املوجودة.

املجال :الكيمياء
الصف
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :حاالت املادة وخصائصها
املستوى
نواتج التعلم
2
يصف الحاالت املختلفة للامدة (صلبة ،سائلة ،غازية) والفروق بينها من حيث القوى بني الذرات والجزيئات واأليونات.
3
يُط ّور طريقة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة)؛ ليصف الحاالت املختلفة للامدة .
1
يوظف نظرية الحركة الجزيئية يف تفسري خصائص وسلوك الغازات من حيث نوع الحركة والرسعة.
يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون للضغوط الجزئية ،قانون بويل ،قانون شارل ،قانون جاي لوساك ،القانون العام للغازات ،وقانون الغاز املثايل
3
وقانون جراهام (لفهم سلوك الغازات وتطبيقاتها العملية.
2
يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب كتل الغازات وحجومها
2
رسا سبب كونه مذي ًبا جيدًا.
يستقيص الخصائص الفيزيائية والكيميائية ،مف ً
2
يستقيص آثار التغريات يف درجة الحرارة والضغط عىل ذائبية املواد الصلبة والسائلة والغازية يف املاء.
يقارن بني عملية تكوين املحاليل الناتجة عن إذابة املركبات األيونية والجزيئية (مثال :امللح ،السكر) يف املاء ،واملحاليل الناتجة عن إذابة املواد
2
غري القطبية يف املذيبات غري القطبية (مثال :الشحم يف الزيت النبايت).
2
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل من خالل إجراء الحسابات التي تتضمن املوالت ،ويعرب عن النتائج باملوالرية واملواللية.
ّ
3
يحرض عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) محاليل ذات تراكيز محددة من خالل إذابة مذاب صلب يف مذيب أو من خالل تخفيف املحلول املركز.
2
يصف الحاالت املختلفة للامدة (صلبة ،سائلة ،غازية ،بالزما) موض ًحا الفروق بينها من حيث القوى بني الذرات والجزيئات واأليونات.
3
يُط ّور طريقة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة)؛ ليصف الحاالت املختلفة للامدة .
2
يوظف نظرية الحركة الجزيئية يف تفسري خصائص وسلوك الغازات.
يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون للضغوط الجزئية ،قانون بويل ،قانون شارل ،قانون جاي لوساك ،القانون العام للغازات ،وقانون الغاز املثايل
3
وقانون جراهام (لفهم سلوك الغازات وتطبيقاتها العملية.
2
يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب كتل الغازات وحجومها.
2
رسا سبب كونه مذي ًبا جيدًا.
يستقيص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للامء ،مف ً
2
يستقيص آثار التغريات يف درجة الحرارة والضغط عىل ذائبية املواد الصلبة والسائلة والغازية يف املاء.
يقارن بني عملية تكوين املحاليل الناتجة عن إذابة املركبات األيونية والجزيئية (مثال :امللح ،السكر) يف املاء ،واملحاليل الناتجة عن إذابة املواد
2
غري القطبية يف املذيبات غري القطبية (مثال :الشحم يف الزيت النبايت).
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل من خالل إجراء الحسابات التي تتضمن املوالت ويعرب عن النتائج مستخد ًما الوحدات املختلفة (مثال:
3
( mol/Lموالرية)( mol /kg ،مواللية) ،g/100mL ،جز ًءا لكل مليون ،الرتكيز املئوي الكتيل ،الرتكيز املئوي الحجمي).
3
يحرض عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) محاليل ذات تراكيز محددة من خالل إذابة مذاب صلب يف مذيب أو من خالل تخفيف املحلول املركز.
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املجال :الكيمياء
الصف
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
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املحور :التفاعالت والحسابات الكيميائية وقانون حفظ املادة
نواتج التعلم

املستوى
1
يحسب كتلة الصيغة ملركب كيميايئ.
1
يوضح مفهومي عدد أفوجادرو واملول.
1
يصف العالقات بني عدد أفوجادرو واملول والكتلة الجزيئية ألية مادة.
3
يجري الحسابات الكيميائية املبنية عىل مفهوم املول (الكتلة وعدد الجسيامت).
3
يجري تجربة عىل أحد املركبات (مثال :الهيدرات) ويحسب النسبة املئوية للرتكيب فيه.
2
رسا كيف تنطبق عىل املركبات األيونية والجزيئية.
يُع ّرف الصيغة األولية مف ً
1
يجد العالقة بني الصيغة األولية والصيغة الجزيئية ملركب كيميايئ.
3
يُط ّور تقنية (مجسامت ،برمجية محاكاة)؛ ليوضح العالقة بني الصيغة األولية والجزيئية .
2
يحدد الصيغ األولية والصيغ الجزيئية لعدة مركبات كيميائية ،مع وجود الكتل الجزيئية والنسب املئوية للرتكيب أو أية بيانات أخرى.
3
يجري تجربة عملية (مراعيًا قواعد السالمة) لتحديد الصيغة األولية ملركب كيميايئ (مثال أكسيد املغنيسيوم).
1
يتعرف أنوا ًعا مختلفة من التفاعالت الكيميائية (مثال :االتحاد ،االنحالل (التفكك) ،االستبدال األحادي ،االستبدال الثنايئ ،واالحرتاق).
2
يكتب معادالت كيميائية موزونة متثل تفاعالت االتحاد ،واالنحالل ،واالستبدال األحادي ،واالستبدال الثنايئ ،واالحرتاق ،مستخدما نظام IUPAC
يتنبأ بنواتج أنواع مختلفة من تفاعالت االتحاد واالنحالل (مثال :تفاعالت االتحاد التي تتكون فيها مركبات بسيطة؛ تفاعالت االتحاد الخاصة
2
باألكاسيد الفلزية أو الالفلزية مع املاء؛ تفاعالت االنحالل ،التي يتم فيها تحليل املركب إىل عدة مركبات أو عنارص).
2
يتنبأ بنواتج تفاعالت االستبدال األحادي مستخد ًما سلسلة نشاطية الفلزات وسلسلة نشاطية الهالوجينات.
يجري تجارب عملية أو يُط ّور برمجيات محاكاة ليقارن بني أنواع التفاعالت ( االتحاد ،االنحالل (التفكك) ،االستبدال األحادي ،االستبدال الثنايئ،
3
االحرتاق).
يخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) ليقارن خصائص محاليل األكاسيد الالفلزية ومحاليل األكاسيد الفلزية (مثال :يتفاعل ثاين
3
أكسيد الكربون مع املاء ،لينتج عن ذلك محلول حميض ؛ يتفاعل أكسيد املغنيسيوم مع املاء؛ لينتج محلوالً قاعديًا).
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) ليفصل امللح الناتج عن تفاعل التعادل بني محلول مخفف لحمض قوي ومحلول مخفف
3
لقاعدة قوية.
2
يقارن بني تفاعل االحرتاق التام وتفاعل االحرتاق غري التام (مثال :االحرتاق التام وغري التام للوقود الهيدروكربوين).
3
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل ًّيا للمقارنة بني تفاعل االحرتاق التام وغري التام.
1
يحسب كتلة الصيغة ملركب كيميايئ.
1
يوضح مفهومي عدد أفوجادرو واملول.
1
يصف العالقات بني عدد أفوجادرو واملول والكتلة الجزيئية ألية مادة.
3
يجري الحسابات الكيميائية املبنية عىل مفهوم املول (الكتلة وعدد الجسيامت).
3
يجري تجربة (مراع ًيا قواعد السالمة) عىل أحد املركبات (مثال :الهيدرات) ويحسب النسبة املئوية للرتكيب فيه.
2
رسا كيف تنطبق عىل املركبات األيونية والجزيئية.
يُع ّرف الصيغة األولية مف ً
1
يجد العالقة بني الصيغة األولية والصيغة الجزيئية ملركب كيميايئ.
3
يُط ّور تقنية (مجسامت ،برمجية محاكاة)؛ ليوضح العالقة بني الصيغة األولية والجزيئية.
2
يحدد الصيغ األولية والصيغ الجزيئية لعدة مركبات كيميائية ،مع وجود الكتل الجزيئية والنسب املئوية للرتكيب أو أية بيانات أخرى.
3
يجري تجربة عملية (مراع ًيا قواعد السالمة) لتحديد الصيغة األولية ملركب كيميايئ (مثال أكسيد املغنيسيوم).
1
يتعرف أنوا ًعا مختلف ًة من التفاعالت الكيميائية (مثال :االتحاد ،االنحالل (التفكك) ،االستبدال األحادي ،االستبدال الثنايئ ،االحرتاق).
2
يكتب معادالت كيميائية موزونة متثل تفاعالت االتحاد ،واالنحالل ،واالستبدال األحادي ،واالستبدال الثنايئ ،واالحرتاق ،مستخدما نظام .IUPAC
يتنبأ بنواتج أنواع مختلفة من تفاعالت االتحاد واالنحالل (مثال :تفاعالت االتحاد التي تتكون فيها مركبات بسيطة؛ تفاعالت االتحاد الخاصة
2
باألكاسيد الفلزية أو الالفلزية مع املاء؛ تفاعالت االنحالل ،التي يتم فيها تحليل املركب إىل عدة مركبات أو عنارص).
2
يتنبأ بنواتج تفاعالت االستبدال األحادي مستخد ًما سلسلة نشاطية الفلزات وسلسلة نشاطية الهالوجينات.

املجال :الكيمياء
الصف
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :التفاعالت والحسابات الكيميائية وقانون حفظ املادة
املستوى
نواتج التعلم
يجري تجارب عملية أو يُط ّور برمجيات محاكاة ليقارن بني أنواع التفاعالت ( االتحاد ،االنحالل (التفكك) ،االستبدال األحادي ،االستبدال الثنايئ،
3
االحرتاق).
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) ؛ ليقارن خصائص محاليل األكاسيد الالفلزية ومحاليل األكاسيد الفلزية (مثال :يتفاعل
3
ثاين أكسيد الكربون مع املاء لينتج عن ذلك محلوالً حمضيًّا ؛ يتفاعل أكسيد املغنيسيوم مع املاء؛ لينتج محلوالً قاعديًّا).
يخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) ؛ ليفصل امللح الناتج عن تفاعل التعادل بني محلول مخفف لحمض قوي ومحلول مخفف
3
لقاعدة قوية.
2
يقارن بني تفاعل االحرتاق التام وتفاعل االحرتاق غري التام (مثال :االحرتاق التام وغري التام للوقود الهيدروكربوين).
3
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا للمقارنة بني تفاعل االحرتاق التام وغري التام.
2
يرشح العالقات الكمية املعرب عنها من خالل املعادلة الكيميائية املوزونة مستخد ًما وحدات القياس املناسبة (مثال :املوالت ،الجرامات ،األيونات ،الجزيئات).
يجري الحسابات الكيميائية إليجاد عدد املوالت أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة يف معادلة كيميائية موزونة مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي
3
مادة أخرى يف التفاعل الكيميايئ.
1
يتعرف مفهوم الكيمياء الخرضاء وتطبيقاتها.
3
يجري استقصا ًء علميًّا حول تقييم آثار تطبيقات الكيمياء الخرضاء عىل البيئة وتطوير االحرتام االخالقي للرعاية البيئية واالستدامة.
يُحلِّل آثار بعض التقنيات واألنشطة البرشية عىل جودة الهواء (مثال :الحفر للتنقيب عن النفط ،وتكريره؛ قيادة املركبات التي تعمل عىل
3
الغاز) ،مبا يف ذلك األنشطة التي ميارسها ويقرتح اإلجراءات التي تقلل بصمة الكربون الشخصية.
يُجري دراسة مسحية يقيّم من خاللها نوعية الهواء ملوقع محدد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مستخد ًما مؤرش نوعية الهواء ،ويكتب تقري ًرا
3
حول مبادرات تحسني نوعية الهواء والتقليل من الغازات الدفيئة.
3
يُجري استقصا ًء علم ًّيا ليحدد تراكيز امللوثات يف ماء الرشب املعالج محل ًّيا ،ويقارن النتائج باملعايريالوطنية والعاملية.
يتنبأ (مستخد ًما جدول الذائبية) إمكانية تشكل الرواسب يف املحاليل املائية (مثال :استخدام مركبات الحديد أو األملنيوم لرتسيب وإزالة
2
الفوسفور من املياه العادمة ،أو استخدام أيون الهيدروكسيد إلزالة أيونات الفلزات مثل أيونات الرصاص ،الكروم ،النيكل يف معالجة املياه).
يجري استقصا ًء عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) للكشف عن بعض األيونات السالبة (الكربونات ،الكربونات الهيدروجينية ،الكربيتات ،الفوسفات،
3
الكلوريد ،الربوميد ،اليوديد) موظفًا مبادئ الكيمياء الخرضاء.
2
يكتب معادالت أيونية رصفة موزونة؛ ليمثل تفاعالت الرتسيب.
يصف مصادر امللوثات التي تدخل يف األنظمة املائية وآثارها الرتاكمية (مثال :رشح مياه املكبات ،الرصف السطحي الزراعي ،النفايات الصناعية
3
السائلة ،االنسكابات الكيميائية) ،موض ًحا تأثريها عىل جودة املياه.
يحلل القضايا االقتصادية واالجتامعية والبيئية املتعلقة بتوزيع وتنقية وتحلية واستخدام مياه الرشب (مثال :أثر استخدام املاء املعبأ يف زجاجات
3
عىل البيئة).
يرشح العالقات الكمية املعرب عنها من خالل املعادلة الكيميائية املوزونة مستخد ًما وحدات القياس املناسبة (مثال :املوالت ،الجرامات ،األيونات،
2
الجزيئات).
يجري الحسابات الكيميائية إليجاد عدد املوالت أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة يف معادلة كيميائية موزونة مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي
3
مادة أخرى يف التفاعل الكيميايئ.
3
يحل املسائل املتعلقة بالنسبة املئوية للمردود واملادة املحددة للتفاعل.
ّ
1
يتعرف مفهوم الكيمياء الخرضاء وتطبيقاتها.
3
يجري استقصاء علميًّا حول تقييم آثار تطبيقات الكيمياء الخرضاء عىل البيئة وتطوير احرتام أخالقي للرعاية البيئية واالستدامة.
يحلل أثار بعض التقنيات واألنشطة البرشية عىل جودة الهواء (مثال :االحفر للتنقيب عن النفط ،وتكريره؛ قيادة املركبات التي تعمل عىل
3
الغاز) ،مبا يف ذلك األنشطة التي ميارسها ويقرتح اإلجراءات التي تقلل بصمة الكربون الشخصية.
يجري دراسة مسحية يق ّيم من خاللها نوعية الهواء ملوقع محدد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مستخد ًما مؤرش نوعية الهواء ،ويكتب تقري ًرا
3
حول مبادرات تحسني نوعية الهواء والتقليل من الغازات الدفيئة.
3
يُجري استقصا ًء علم ًّيا ليحدد تراكيز امللوثات يف ماء الرشب املعالج محل ًّيا ،ويقارن النتائج باملعايري الوطنية والعاملية.
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املجال :الكيمياء
الصف
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
224

املحور :التفاعالت والحسابات الكيميائية وقانون حفظ املادة
املستوى
نواتج التعلم
يتنبأ( ،مستخد ًما جدول الذائبية) ،إمكانية تشكل الرواسب يف املحاليل املائية (مثال :استخدام مركبات الحديد أو األملنيوم لرتسيب وإزالة
2
الفوسفور من املياه العادمة ،أو استخدام أيون الهيدروكسيد إلزالة أيونات الفلزات مثل أيونات الرصاص ،الكروم ،النيكل يف معالجة املياه).
يُجري استقصا ًء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) للكشف عن بعض األيونات السالبة واملوجبة (CO32-، HCO3-، SO42-، PO43-، Cl-، Br-، I-
3
 )..........،Fe2+، Fe3+، Cu2+موظفًا مبادئ الكيمياء الخرضاء.
3
يكتب معادالت أيونية رصفة موزونة؛ ليمثل تفاعالت الرتسيب.
3
يصف مصادر امللوثات التي تدخل يف األنظمة املائية وآثارها الرتاكمية ،موض ًحا تأثريها عىل جودة املياه.
يحلل القضايا االقتصادية واالجتامعية والبيئية املتعلقة بتوزيع وتنقية وتحلية واستخدام مياه الرشب (مثال :أثر استخدام املاء املعبأ يف زجاجات
3
عىل البيئة) ويستدل بأثارها يف البيئة واملجتمع.
2
يصف االحامض والقواعد مستندا اىل نظرية كل من أرهينيوس وبرونشتد – لوري ويقارن بينها.
2
يُفسرّ االختالف يف درجة تأين األحامض القوية والضعيفة ،والقواعد القوية والضعيفة.
2
يقارن بني خصائص األحامض القوية والضعيفة ،وكذلك بني القواعد القوية والضعيفة ،مستخد ًما مفهوم االتزان الدينامييك.
1
يتعرف مفهوم الرقم الهيدروجيني  pHوثابت تأين املاء .Kw
1
يتعرف ثوابت اتزان األحامض الضعيفة والقواعد الضعيفة ( )Ka, Kbمع ًربا عن كل منها بعالقة رياضية.
2
يستخدم ثابت تأين املاء ( )Kwليحسب  [H3O+] ،pOH ،pHو[– ]OHيف املحاليل املائية.
1
يُع ّرف عمليتي األكسدة واالختزال مع ًربا عنها مبعادالت كيميائية ،ويحدد العامل املؤكسد والعامل املختزل.
1
يزن التفاعالت الكيميائية بطريقة التفاعالت النصفية.
2
يجري تجارب عملية ،مراع ًيا قواعد السالمة ،لبناء جزء من سلسلة النشاطية.
2
يصف االحامض والقواعد مستندا اىل نظرية كل من أرهينيوس وبرونشتد – لوري ويقارن بينها.
2
يُفسرّ االختالف يف درجة تأين األحامض القوية والضعيفة ،والقواعد القوية والضعيفة.
2
يقارن بني خصائص األحامض القوية والضعيفة ،وكذلك بني القواعد القوية والضعيفة ،مستخد ًما مفهوم االتزان الدينامييك.
3
يحسب تركيز الحمض أو القاعدة يف محلول ما (مثال :تركيز حمض األسيتيك يف الخل) ،مستخد ًما تقنية معايرة الحمض-القاعدة (مراع ًيا قواعد السالمة).
1
يتعرف مفهوم الرقم الهيدروجيني  pHوثابت تأين املاء .Kw
1
يتعرف ثوابت اتزان األحامض الضعيفة والقواعد الضعيفة ( )Ka, Kbمع ًربا عن كل منها بعالقة رياضية.
2
يستخدم ثابت تأين املاء ( )Kwليحسب  [H3O+] ،pOH ،pHو[– ]OHيف املحاليل املائية.
3
يجري استقصا ّء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) إليجاد قيمة ثابت تأين حمض ضعيف ( Kaلحمض األستيك) .
2
يحل املسائل املتعلقة باتزان الحمض-القاعدة مستخد ًما بيانات معايرة الحمض-القاعدة ودرجة الحموضة ( )pHعند نقطة التكافؤ.
2
يصف الخصائص الكيميائية للمحاليل املنظمة وتطبيقاتها.
1
يُع ّرف عمليتي األكسدة واالختزال مع ًربا عنها مبعادالت كيميائية ،ويحدد العامل املؤكسد والعامل املختزل.
1
يزن التفاعالت الكيميائية بطريقة التفاعالت النصفية.
2
يجري تجارب عملية (مراع ًيا قواعد السالمة) لبناء جزء من سلسلة النشاطية.
2
يستقيص الظروف التي ميكن من خاللها إنتاج خلية جلفانية.
2
يستكشف تركيب وكيفية عمل كل من الخلية الجافة واملركم الرصايص ويناقش مدى فاعلية استخدام خاليا الوقود كمصدر للطاقة.
2
يستنتج أهمية إعادة تدوير البطاريات مثل املستخدمة يف أجهزة الحاسوب والهواتف املحمولة والسيارات ملا لها من تأثري عىل البيئة.
1
يبني خلية جلفانية ،ويحسب القوة الدافعة الكهربائية لها (.)e.m.f
2
يتنبأ بحدوث تفاعالت األكسدة – اختزال من خالل قيم جهود االختزال القياسية.
3
رسا سبب حدوثه كيميائ ًّيا.
يُص ّمم وينفذ استقصاءات عملية (مراع ًيا قواعد السالمة) لتحديد العوامل املؤثرة يف تآكل الحديد مف ً
3
يستقيص أثر البيئات املختلفة عىل رسعة حدوث تآكل الفلزات محددًا الطرائق املستخدمة ملنع تآكل الفلزات الشائعة.
2
يتعرف تركيب بعض الخاليا التحليلية وتطبيقاتها يف الصناعة (صناعة األملنيوم ،هيدروكسيد الصوديوم ،الصوديوم).

املجال :الكيمياء
الصف
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :رسعة التفاعالت واالتزان الكيميايئ
املستوى
نواتج التعلم
2
يرشح ،من خالل تفاعل كيميايئ بسيط ،كيف أن رسعة التفاعل تحدد من خالل سلسلة من الخطوات األولية التي تشكل آلية التفاعل ككل.
يستنتج موظفًا نظرية التصادم ومنحنيات الطاقة ،أثر العوامل املختلفة (مثال :درجة الحرارة ،املساحة السطحية للمواد املتفاعلة ،طبيعة املواد
2
املتفاعلة ،إضافة الحفازات ،وتركيز املواد املتفاعلة) عىل معدل رسعة التفاعل الكيميايئ.
يخطط ويجري تحقيقًا عمل َّيا قامئًا عىل االستقصاء (مراع ًيا قواعد السالمة) لتحديد كيف تؤثر العوامل املختلفة (مثال :التغري يف درجات الحرارة،
3
إضافة حفاز ،زيادة املساحة السطحية للامدة املتفاعلة الصلبة) عىل رسعة التفاعالت الكيميائية موظفًا مبادئ الكيمياء الخرضاء.
3
يستقيص علميًا دور الفاعلية املحسنة من املساهمة عىل االستدامة البيئية.
يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ ويستقيص (مراعيًا قواعد السالمة) العوامل التي تؤثر عىل نظام متزن والتي تزيد من كمية النواتج عند
3
االتزان موظفًا مبدأ لوشاتلييه.
3
يُص ّمم برمجية محاكاة لتوضيح تأثري العوامل املختلفة عىل حالة االتزان (درجة الحرارة ،الرتكيز).
3
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،تجربة عملية ،برمجية محاكاة) تعكس فهماً ملبدأ لوشاتلييه.
1
يتعرف ثوابت االتزان الشائعة )Keq, Kc, Kp( ،مع ًربا عن كل منها بعالقة رياضية.
2
يحل املسائل املتعلقة باالتزان من خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز املواد املتفاعلة واملواد الناتجة (.)Keq, Kc, Kp
ّ
2
يرشح ،من خالل تفاعل كيميايئ بسيط ،كيف أن رسعة التفاعل تحدد من خالل سلسلة من الخطوات األولية التي تشكل آلية التفاعل ككل.
يستنتج موظفًا نظرية التصادم ومنحنيات الطاقة ،أثر العوامل املختلفة (مثال :درجة الحرارة ،املساحة السطحية للمواد املتفاعلة ،طبيعة املواد
2
املتفاعلة ،إضافة الحفازات ،وتركيز املواد املتفاعلة) عىل معدل رسعة التفاعل الكيميايئ.
يخطط ويجري تحقيقًا عمليَّا قامئًا عىل االستقصاء (مراعيًا قواعد السالمة) لتحديد كيف تؤثر العوامل املختلفة (مثال :التغري يف درجات الحرارة،
3
إضافة حفاز ،زيادة املساحة السطحية للامدة املتفاعلة الصلبة) عىل رسعة التفاعالت الكيميائية موظفًا مبادئ الكيمياء الخرضاء.
3
يستقيص علميًا دور الفاعلية املحسنة يف املساهمة عىل االستدامة البيئية.
2
يربط بني رتبة التفاعل وقانون رسعة ذلك التفاعل.
2
يستنتج قوانني رسعة التفاعالت الكيميائية.
يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ ويستقيص (مراعيًا قواعد السالمة) العوامل التي تؤثر عىل نظام متزن والتي تزيد من كمية النواتج عند
3
االتزان موظفًا مبدأ لوشاتلييه.
3
يُص ّمم برمجية محاكاة لتوضيح تأثري العوامل املختلفة عىل حالة االتزان (درجة الحرارة ،الرتكيز).
3
يتعرف تطبيقات مبدأ لوشاتلييه يف مجال الصناعات الكيميائية (مثال :تحضري األمونيا بطريقة هابر).... ،
3
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،تجربة عملية ،برمجية محاكاة) تعكس فهماً ملبدأ لوشاتلييه.
1
يتعرف ثوابت االتزان الشائعة )Keq, Kc, Kp( ،مع ًربا عن كل منها بعالقة رياضية.
2
يحل املسائل املتعلقة باالتزان من خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز املواد املتفاعلة واملواد الناتجة (مثال :ثوابت .)Keq, Kc, , Kp
1
يتعرف مفهوم ثابت حاصل اإلذابة  ،Kspويعرب عنه مبعادلة رياضية.
2
يحل املسائل املتعلقة بثابت حاصل اإلذابة .Ksp
3
يتعرف تطبيقات ثابت حاصل اإلذابة  Kspيف مجال الصناعة.
3
يجري استقصا ًء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) إليجاد قيمة ثابت االتزان لتفاعل كيميايئ .
يق ّيم أثر عمليات االتزان الكيميايئ عىل األنظمة الحيوية والكيميائية الحيوية والتكنولوجيا (مثال :معالجة املناطق امللوثة بالفلزات الثقيلة،
3
تكون حىص املرارة ،استخدام كربيتات الباريوم يف التشخيص الطبي).
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املجال :الكيمياء
الصف
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :الكيمياء الحرارية
املستوى
نواتج التعلم
يصف تغريات الطاقة الناتجة عن التغريات الفيزيائية (مثال :غليان املاء) ،والتفاعالت الكيميائية (التنظيف بالبخار) والتفاعالت النووية (مثال:
1
االنشطار النووي ،االندماج النووي) ،من حيث إطالق أو امتصاص الطاقة.
3
يحل املسائل التي تتضمن تغريات يف درجات الحرارة وتغريات يف الحالة ،مستخد ًما املعادالت (مثال.)Q = mcΔT :
2
يرسم ويحلل منحنيات التسخني والتربيد التي تظهر التغريات يف درجات الحرارة والتغريات يف الحالة بالنسبة ملواد مختلفة
يتنبأ بنوع التفاعل الكيميايئ (طارد للحرارة ،ماص للحرارة) من خالل دراسة الفرق بني الطاقة الناتجة من تكون الروابط والطاقة الالزمة لتكسري
2
الروابط.
3
يُط ّور تقنية (برمجية محاكاة ،عرض تقدميي ،مجسامت) للمقارنة بني الطاقة الناتجة من تكوين الروابط والطاقة الالزمة لتكسري الروابط.
2
يكتب املعادالت الكيميائية الحرارية؛ ليُعبرّ عن التغريات يف الطاقة بداللة قيمة التغري يف املحتوى الحراري ( .)ΔH
يحل املسائل املتعلقة بانتقال الطاقة يف تفاعل كيميايئ ما ،مستخد ًما معادلة حساب كمية الطاقة( Q = mcΔT :مثال :احسب الطاقة املطلقة
3
من احرتاق مركب يحتوي عىل كربون) ،ويعرب عن النتائج من حيث الطاقة يف كل مول من الوقود (جول/مول) .
يخطط ويجري استقصا ًء عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) ،مستخد ًما الكالوميرت (املس ّعر) ،لحساب حرارة تفاعل مادة ما (مثال :حرارة محلول
3
نيرتات األمونيوم ،أو احرتاق مادة هيدروكربونية) ،ويقارن بني قيمة كمية الحرارة التجريبية للتفاعل بالقيمة النظرية ،ويشري إىل مصادر الخطأ
التجريبي.
2
يطبق قانون هس إليجاد التغريات يف املحتوى الحراري للتفاعل النهايئ.
2
يحل املسائل املتعلقة بتغريات الطاقة يف التفاعل الكيميايئ مستخد ًما قانون هس.
يجري تحقيقًا قامئًا عىل االستقصاء (مراعيًا قواعد السالمة) ؛ ليخترب قانون هس (مثال :يقيس حرارة التفاعل الناتج عن تفاعل  NaOHمع
3
محلول  HClبطرائق مختلفة).
يوظف منحنيات الطاقة للتفاعالت الكيميائية (مثال :العالقات بني طاقة التنشيط وطاقة املواد الناتجة وطاقة املواد املتفاعلة وحرارة التفاعل)
2
يف االستدالل عىل التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة .
3
يُط ّور تقنية (برمجية محاكاة ،رسوم بيانية) ليوضح طاقة التنشيط وحرارة التفاعل لتفاعالت طاردة للحرارة وتفاعالت ماصة للحرارة .
2
يحسب حرارة التفاعل لتفاعل معني ،مستخد ًما جدول حرارة التكوين القياسية وتطبيق قانون هس.
يصف تغريات الطاقة الناتجة عن التغريات الفيزيائية (مثال :غليان املاء) ،والتفاعالت الكيميائية (التنظيف بالبخار) والتفاعالت النووية (مثال:
1
االنشطار النووي ،االندماج النووي) ،من حيث إطالق أو امتصاص الطاقة.
3
يحل املسائل التي تتضمن تغريات يف درجات الحرارة وتغريات يف الحالة ،مستخد ًما املعادالت (مثال.)Q = mcΔT :
2
يرسم ويحلل منحنيات التسخني والتربيد التي تظهر التغريات يف درجات الحرارة والتغريات يف الحالة بالنسبة ملواد مختلفة
يتنبأ بنوع التفاعل الكيميايئ (طارد للحرارة ،ماص للحرارة) من خالل دراسة الفرق بني الطاقة الناتجة من تكون الروابط والطاقة الالزمة لتكسري
2
الروابط.
3
يُط ّور تقنية (برمجية محاكاة ،عرض تقدميي ،مجسامت) للمقارنة بني الطاقة الناتجة من تكوين الروابط والطاقة الالزمة لتكسري الروابط.
2
يكتب املعادالت الكيميائية الحرارية؛ ل ُيعبرّ عن التغريات يف الطاقة بداللة قيمة التغري يف املحتوى الحراري ( . )ΔH
يحل املسائل املتعلقة بانتقال الطاقة يف تفاعل كيميايئ ما ،مستخد ًما معادلة حساب كمية الطاقة( Q = mcΔT :مثال :احسب الطاقة املنطلقة
3
من احرتاق مركب يحتوي عىل كربون) ،ويعرب عن النتائج من حيث الطاقة يف كل مول من الوقود (جول/مول).
يخطط ويجري استقصاء عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) ،مستخد ًما الكالورمييرت (املس ّعر) ،لحساب حرارة تفاعل مادة ما (مثال :حرارة محلول
3
نيرتات األمونيوم ،أو احرتاق مادة هيدروكربونية) ،ويقارن بني قيمة كمية الحرارة التجريبية للتفاعل بالقيمة النظرية ،ويشري إىل مصادر الخطأ
التجريبي .
2
يطبق قانون هس إليجاد التغريات يف املحتوى الحراري للتفاعل النهايئ.
2
يحل املسائل املتعلقة بتغريات الطاقة يف التفاعل الكيميايئ مستخد ًما قانون هس.
يجري تحقيقًا قامئًا عىل االستقصاء (مراعيًا قواعد السالمة) ؛ ليخترب قانون هس (مثال :يقيس حرارة التفاعل الناتج عن تفاعل  NaOHمع
3
محلول  HClبطرائق مختلفة).

املجال :الكيمياء
الصف
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)

املحور :الكيمياء الحرارية
املستوى
نواتج التعلم
يوظف منحنيات الطاقة للتفاعالت الكيميائية (مثال :العالقات بني طاقة التنشيط وطاقة املواد الناتجة وطاقة املواد املتفاعلة وحرارة التفاعل)
2
يف االستدالل عىل التفاعالت الطاردة للحرارة والتفاعالت املاصة للحرارة.
3
يُط ّور تقنية (برمجية محاكاة ،رسوم بيانية) ليوضح طاقة التنشيط وحرارة التفاعل لتفاعالت طاردة للحرارة وتفاعالت ماصة للحرارة
2
يحسب حرارة التفاعل لتفاعل معني ،مستخد ًما جدول حرارة التكوين القياسية وتطبيق قانون هس.
2
يوضح العالقة بني قيمة  ΔHوإمكانية حدوث التفاعل.
2
يوضح العالقة بني تغري اإلنرتويب ( )ΔSوإمكانية حدوث التفاعل.
2
يحسب قيمة الطاقة الحرة ( )ΔGويوظفها يف تحديد إمكانية حدوث التفاعل.
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املجال :الكيمياء
الصف
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
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( 12عام)
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( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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( 12متقدم)
( 12متقدم)
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( 12متقدم)
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املحور :الكيمياء العضوية
املستوى
نواتج التعلم
1
يوظف الرتكيب اإللكرتوين لذرة الكربون يف فهم وتفسري تنوع مركباته.
1
يصف الصور التآصلية للكربون يف الطبيعة (الجرافيت ،املاس ،الفولريينات).
3
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،مجسامت ،برمجية محاكاة) ليوضح الفروق يف الرتكيب بني كل من الجرافيت واملاس والفولريينات.
1
يص ّنف املركبات الهيدروكربونية بطرائق مختلفة (مشبعة وغري مشبعة ،أليفاتية وأروماتية).
1
يقارن بني األيزومرات البنائية واأليزومرات الهندسية.
3
يُص ّمم مناذج (مجسامت ،برمجية محاكاة)؛ ليبني الفرق بني األيزومرات البنائية واأليزومرات الهندسية.
2
يستخدم طريقة ( )IUPACلتسمية املركبات الهيدروكربونية ذات السالسل املستقيمة واملتفرعة).
2
يوظف الرتكيب البنايئ يف تفسري الخصائص الفيزيائية للمركبات العضوية (درجة االنصهار ودرجة الغليان والذوبانية يف املاء).
2
يناقش استخدامات املركبات الهيدروكربونية يف الحياة اليومية.
2
يقرتح حلوالً للحد من اآلثار البيئية الستخدام املركبات العضوية.
2
يوظف الرتكيب البنايئ يف تفسري الخصائص الكيميائية للمركبات الهيدروكربونية.
3
يستقيص عمليَّا (مراعيًا قواعد السالمة) نشاطية األلكينات مقارنة مع األلكانات باستخدام التفاعل مع محلول بريمنجنات البوتاسيوم.
2
يكتب املعادالت الكيميائية التي تصف تفاعالت املركبات الهيدروكربونية مع الهيدروجني والهالوجينات موض ًحا نوع التفاعل العضوي.
3
يُط ّور تقنية (تجربة عملية ،برمجية محاكاة )..... ،ليوضح تفاعالت اإلضافة واالستبدال.
1
يوظف الرتكيب اإللكرتوين لذرة الكربون يف فهم وتفسري تنوع مركباته.
1
يصف الصور التآصلية للكربون يف الطبيعة (الجرافيت ،املاس ،الفولريينات).
3
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،مجسامت ،برمجية محاكاة)؛ ليوضح الفروق يف الرتكيب لكل من الجرافيت واملاس والفولريينات.
1
يص ّنف املركبات الهيدروكربونية بطرائق مختلفة (مشبعة وغري مشبعة ،أليفاتية وأروماتية).
1
يقارن بني األيزومرات البنائية واأليزومرات الهندسية.
3
يُص ّمم مناذج (مجسامت ،برمجية محاكاة)؛ ليبني الفرق بني األيزومرات البنائية واأليزومرات الهندسية.
يستخدم طريقة ( )IUPACلتسمية املركبات العضوية (ذات السالسل املستقيمة واملتفرعة ،والتي تحتوي مجموعات وظيفية مثل األلكينات،
2
األلكاينات ،هاليدات اللكيل ،الكحوالت ،اإليرثات ،األلدهيدات ،الكيتونات ،األحامض الكربوكسيلية ،اإلسرتات ،األمينات).
1
يص ّنف الكحوالت بطرائق مختلفة (عدد مجموعات الهيدروكسيل ،نوع ذرة الكربون املرتبطة بها مجموعة .)OH
1
يص ّنف األمينات إىل أولية وثانوية وثالثية.
يوظف الرتكيب البنايئ واملجموعات الوظيفية يف تفسري الخصائص الفيزيائية للمركبات العضوية (درجة االنصهار ودرجة الغليان والذوبانية
2
يف املاء).
يناقش استخدامات املركبات العضوية) األلكانات ،األلكينات ،األلكاينات ،هاليدات اللكيل ،الكحوالت ،اإليرثات ،األلدهيدات ،الكيتونات،
2
األحامض الكربوكسيلية ،اإلسرتات ،األمينات) يف الحياة اليومية.
2
يقرتح حلوالً للحد من اآلثار البيئية الستخدام املركبات العضوية.
يحلل املشكالت البيئية املرتبطة باستخدام مركبات الكلوروفلورو كربون ( ،)CFCsويق ّيم فاعلية الحلول املتبعة للحد من آثارها موظفا مبادئ
3
الكيمياء الخرضاء.
3
يوظف الرتكيب البنايئ واملجموعات الوظيفية يف تفسري الخصائص الكيميائية للمركبات العضوية.
3
يستقيص عمل َّيا (مراع ًيا قواعد السالمة) نشاطية األلكينات مقارنة مع األلكانات باستخدام التفاعل مع محلول بريمنجنات البوتاسيوم.
2
يكتب املعادالت الكيميائية التي تصف تفاعالت املركبات الهيدروكربونية مع الهيدروجني والهالوجينات.
يكتب املعادالت الكيميائية التي تصف تصنيع وتفاعالت بعض املركبات العضوية التي تحتوي عىل مجموعات وظيفية مثل الكحوالت
2
واأللدهيدات والكيتونات واألحامض الكربوكسيلية واإليرثات واإلسرتات واألمينيات.
3
يجري التجارب العملية (مراعيًا قواعد السالمة) للتمييز بني املركبات العضوية (األلدهيدات والكيتونات.).......... ،
2
يتعرف أنواع التفاعالت العضوية ويعطي تطبيقاتها (الحذف ،اإلضافة ،التكاثف ،االستبدال).

املجال :الكيمياء
الصف
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)

املحور :الكيمياء العضوية
املستوى
نواتج التعلم
3
يُط ّور تقنية (تجربة عملية ،برمجية محاكاة)..... ،؛ ليوضح أنَّواع التفاعالت العضوية.
يجري استقصا ًء علميًّا حول بعض التقنيات الحديثة املستخدمة يف دراسة الرتكيب الجزيئي للمركبات العضوية وتحديد املجموعات الوظيفية
3
(الرنني املغناطييس النووي ( ،)NMRالتحليل الطيفي باألشعة تحت الحمراء ( ،)IRمطياف الكتلة (.))MS
2
يناقش استخدامات البوليمرات الصناعية وخطوات إنتاجها سواء باالضافة أو التكاثف.
3
يُص ّمم مناذج ثالثية األبعاد أو برمجيات محاكاة لبوليمرات موجودة يف الطبيعة (السيليلوز ،النشا ،الربوتني.)...... ،
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املجال :الفيزياء
الصف
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
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( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
يُعدد فروع العلم ( )scienceاملختلفة (الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء ،علوم األرض ،الفلك ).... ،محددًا طبيعة كل فرع ومعددًا عددًا من مجاالت
1
كل فرع والتطبيقات الحياتية التي ترتبط بكل مجال (امليكانيكا ،الحرارة ،الكيمياء العضوية ،الوراثة)........ ،
يُعدد الكميات الفزيائية املألوفة (مثال :الزمن ،الكتلة ،درجة الحرارة ،الحجم ،الكثافة ،)........ ،ويص ّنفها إىل كميات أساسية (الكتلة ،والزمن
2
والطول ودرجة الحرارة وشدة التيار الكهربايئ) وكميات مشتقة (مثل :الحجم ،الكثافة ،املساحة ،)...... ،ويحدد وحدة قياس كل من هذه
الكميات يف النظام الدويل.
يقيس الكميات األساسية وبعض الكميات املشتقة مستخد ًما األداة املناسبة (مثال :املسطرة املليمرتية ،امليكروميرت ،القدمة ذات الورنية ،امليزان
3
الحساس ،ساعة اإليقاف اليدوية والرقمية )..... ،ويُسجل قياساته مراعيًا دقة األداة واألرقام املعنوية والرتميز العلمي.
2
يعدد مصادر الخطأ يف القياسات ويحسب قيمة الخطأ املطلق والخطأ النسبي يف حساباته التي يُجريها معتمدًا عىل القياسات.
يكتشف اتجاهات التغري يف البيانات املجدولة ،وميثلها برسم بياين مناسب ليكتشف العالقة بني املتغريات ومن ثم يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة
3
رياضية) ليتنبأ بقيمة املتغري التابع عند القيم املختلفة للمتغري املستقل وبالعكس.
2
يتحقق من صحة املعادالت الفيزيائية باستخدام التحليل البعدي للكميات الفيزيائية.
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة مسجالت البيانات الرقمية ()data loggers؛ ليصف حركة جسم عىل خط مستقيم (كال نوعي الحركة
2
املنتظمة وغري املنتظمة) كم ًّيا (باستخدام النامذج الرياضية والرسوم البيانية) ووصف ًيا (باستخدام تعبريات لفظية مناسبة).
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة مسجالت البيانات الرقمية ()data loggers؛ ليصف رسعة جسم يتحرك حركة غري منتظمة عىل خط
3
مستقيم كميًّا (باستخدام النامذج الرياضية والرسوم البيانية) ووصفيًا (باستخدام تعبريات لفظية مناسبة).
3
يُفسرّ الخطوط البيانية ملنحنيات (املوقع – الزمن) و (الرسعة – الزمن) لحركة جسم.
يُط ّور منوذ ًجا (مثال :معادلة رياضية ،رسوم بيانية) ليُعرب عن تغريات الحركة الخطية املعجلة بانتظام (مثال :تغريات املوقع ،تغريات الرسعة،
3
العجلة)
يُط ّور مناذج رياضي ًة معتمدًا عىل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أو كامريا رقمية أو تجريب عميل؛ ليصف حركة
3
السقوط الحر لجسم يف مجال الجاذبية األرضية مع إهامل مقاومة الهواء ويقيس عجلة السقوط الحر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
3
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا ليوظفه يف رشح القانون األول لنيوتن وتطبيقاته يف أنشطة الحياة اليومية موض ًحا القصور الذايت للجسم.
3
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أثناء التجريب العميل ل ُيعرب عن القانون الثاين لنيوتن باملعادلة .
رسا وجود القوى
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا لنظام (مثال :سفينة ،طائرة )... ،يعمل اعتامدًا عىل قانون الفعل ورد الفعل لنيوتن (القانون الثالث) مف ً
3
يف الطبيعة عىل شكل أزواج من القوى.
3
يُص ّمم وينفذ تجربة عملية مراعيًا قواعد السالمة ،ليُحدد العوامل التي تتوقف عليها قوة دفع املائع عىل جسم مغمور فيه (دافعة أرخميدس).
2
يُفسرّ طفو بعض األجسام فوق سطح سائل وغوص بعضها يف باطنه ويستقيص العوامل التي تغري من قوة دفع السائل عىل جسم مغمور فيه.
3
(مقياسا لكثافة األجسام الصلبة (مكثافًا) ،سفينة ،منطاد )... ،يعتمد يف عمله عىل مبدأ أرخميدس
يُص ّمم ويصنع منت ًجا
ً
1
يُع ّرف املائع املثايل عىل أنه املائع غري القابل لالنضغاط (كثافته ثابتة) وجريانه منتظم.
3
يُط ّور وسيلة (مثال :رسوم تخطيطية ،عرض تقدميي ،تعبريات لفظية) ليصف كل من الجريان املنتظم والجريان غري املنتظم ملائع مثايل.
2
يرشح تغريات رسعة تدفق مائع يف أنبوب متغري املقطع يف ضوء معادلة االستمرارية.
يقدّم األدلة معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها خالل العروض التجريبية أن ضغط املائع (متحرك عند نقطة يف باطنه) يتغري بتغري رسعة
3
املائع وارتفاع املائع فوق النقطة (مبدأ برنويل).
يُعدد الكميات الفزيائية املألوفة (مثال :الزمن ،الكتلة ،درجة الحرارة ،الحجم ،الكثافة )........ ،ويص ّنفها إىل كميات أساسية (الكتلة ،والزمن
1
والطول ودرجة الحرارة وشدة التيار الكهربايئ) وكميات مشتقة (مثل :الحجم ،الكثافة ،املساحة )...... ،ويحدد وحدة قياس كل من هذه
الكميات يف النظام الدويل.
يقيس الكميات األساسية وبعض الكميات املشتقة مستخد ًما األداة املناسبة (مثال :املسطرة املليمرتية ،امليكروميرت ،القدمة ذات الورنية ،امليزان
3
الحساس ،ساعة اإليقاف اليدوية والرقمية )..... ،ويُسجل قياساته مراع ًيا دقة األداة واألرقام املعنوية والرتميز العلمي.
2
يعدد مصادر الخطأ يف القياسات ،ويحسب قيمة الخطأ املطلق والخطأ النسبي يف حساباته التي يُجريها معتمدًا عىل القياسات
2
يتحقق من صحة املعادالت الفيزيائية باستخدام التحليل البعدي للكميات الفيزيائية
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
يكتشف اتجاهات التغري يف البيانات املجدولة ،وميثلها برسم بياين مناسب ليكتشف العالقة بني املتغريات ،ومن ثم يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة
2
رياضية) ليتنبأ بقيمة املتغري التابع عند القيم املختلفة للمتغري املستقل وبالعكس.
يكتشف عالقة متوسط تغري دالة بني نقطتني مبيل القاطع ملنحنى الدالة عند النقطتني رابطًا ميل املامس ملنحنى الدالة عند نقطة مبعدل تغريها
3
عند هذه النقطة.
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة مسجالت البيانات الرقمية ()data loggers؛ ليصف حركة جسم عىل خط مستقيم (كال نوعي الحركة
3
املنتظمة وغري املنتظمة كم ًّيا (باستخدام النامذج الرياضية والرسوم البيانية) ووصف ًيا (باستخدام تعبريات لفظية مناسبة).
يُحلل البيانات التي يحصل عليها بوساطة مسجالت البيانات الرقمية ()data loggers؛ ليصف رسعة جسم يتحرك حركة غري منتظمة عىل خط
3
مستقيم كميًّا (باستخدام النامذج الرياضية والرسوم البيانية) ووصفيًا (باستخدام تعبريات لفظية مناسبة).
3
يُفسرّ الخطوط البيانية ملنحنيات (املوقع – الزمن) و (الرسعة – الزمن) لحركة جسم.
يُط ّور منوذ ًجا (مثال :معادلة رياضية ،رسوم بيانية) ليُعرب عن تغريات الحركة الخطية املعجلة بانتظام (مثال :تغريات املوقع ،تغريات الرسعة،
3
العجلة)
يُط ّور مناذج رياضية معتمدًا عىل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أو كامريا رقمية أو تجريب عميل ليصف حركة
3
السقوط الحر لجسم يف مجال الجاذبية األرضية مع إهامل مقاومة الهواء ويقيس عجلة السقوط الحر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
3
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا ليوظفه يف رشح القانون األول لنيوتن وتطبيقاته يف أنشطة الحياة اليومية رابطًا القصور الذايت للجسم بكتلته القصورية.
3
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية أثناء التجريب العميل ليعرب عن القانون الثاين لنيوتن باملعادلة ].[Σ F = ma
رسا وجود القوى
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا لنظام (مثال :سفينة ،طائرة )... ،يعمل اعتامدًا عىل قانون الفعل ورد الفعل لنيوتن (القانون الثالث) مف ً
3
يف الطبيعة عىل شكل أزواج من القوى.
3
يُص ّمم وينفذ تجربة عملية (مراع ًيا قواعد السالمة) ل ُيحدد العوامل التي تتوقف عليها قوة دفع املائع عىل جسم مغمور فيه (دافعة أرخميدس).
2
يُفسرّ طفو بعض األجسام فوق سطح سائل وغوص بعضها يف باطنه ،ويستقيص العوامل التي تغري من قوة دفع السائل عىل جسم مغمور فيه.
3
(مقياسا لكثافة األجسام الصلبة (مكثافًا) ،سفينة ،منطاد )... ،يعتمد يف عمله عىل مبدأ أرخميدس.
يُص ّمم ويصنع منت ًجا
ً
1
يُع ّرف املائع املثايل عىل أنه املائع غري القابل لالنضغاط (كثافته ثابتة) وجريانه منتظم.
3
يُط ّور وسيلة (مثال :رسوم تخطيطية ،عرض تقدميي ،تعبريات لفظية) ،ليصف كلاًّ من الجريان املنتظم والجريان غري املنتظم ملائع مثايل.
2
يرشح تغريات رسعة تدفق مائع يف أنبوب متغري املقطع يف ضوء معادلة االستمرارية.
يقدّم األدلة معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها خالل العروض التجريبية أن ضغط املائع (متحرك عند نقطة يف باطنه) يتغري بتغري رسعة
3
املائع وارتفاع املائع فوق النقطة (مبدأ برنويل) ويطور مناذج رياضية لحاالت خاصة (أبوب أفقي ،تدفق سائل من ثقب يف وعاء كبري مفتوح).
3
يُص ّمم ويبني منوذ ًجا لرتكيب أو جهاز (مثال :جناح طائرة أو مقياس فنتوري ،مقياس بيتوت) يعتمد يف عمله عىل مبدأ برنويل.
يص ّنف الكميات الفيزيائية (مثال :املسافة ،الزمن ،الطول ،الكتلة ،القوة )...... ،إىل كميات متجهة ( )Vector quantitiesوكميات قياسية
2
( )scalar quantitiesويمُ ثل كل منهام بيان ًيا.
1
يُحدد عنارص املتّجه األربعة (املقدار واالتجاه ونقطة التأثري وخط العمل (اإلستقامة)).
2
يوظف الرسوم التخطيطية لُريكب متجهي إزاحة بالرسم (ل ُيحدد محصلة املتجهني بالرسم).
يُط ّور وسيلة (مثلث متجهات أو متوازي أضالع املتجهات ،معادالت رياضية) إليجاد حاصل جمع أو طرح متجهني متعامدين أو لهام خط
3
العمل نفسه.
3
يُط ّور معتمدًا عىل تحليل املتجهات طريقة إليجاد محصلة متجهني يحرصان زاوية )˚. (180˚>θ>0
2
يُحدد مناط اإلسناد املناسب لدراسة حركة املقذوف برسعة أفقية (املقذوف األفقي) يف مجال الجاذبية األرضية.
2
يستقيص العوامل التي ت ُغري من املدى األفقي وأقىص ارتفاع وزمن التحليق ملقذوف بزاوية حادة يف مجال الجاذبية األرضية.
2
يتنبأ بالتغريات التي تطرأ عىل حركة املقذوف بوجود مقاومة الهواء.
3
يُط ّور مناذج رياضية (معادالت)؛ ليحسب كالًّ من الرسعة الزاوية والعجلة املركزية لجسم يتحرك حركة دائرية منتظمة.
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،عرض تقدميي ،محاكاة حاسوبية) ليرشح كيف أن الجسم املتحرك عىل مسار دائري برسعة ثابتة املقدار ميتلك
3
عجلة اتجاهها نحو مركز املسار وأن مقدارها يتناسب طرديًا مع مربع مقدار الرسعة املدارية وعكس ًيا مع نصف قطر املسار.
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املجال :الفيزياء
الصف
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
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( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
3
يُط ّور وسيلة (تجربة علمية ،برمجية محاكاة) ليستقيص العالقة بني الرسعة املامسية والبعد عن مركز الدوران (نصف قطر املسار).
2
يُحدّد قوى الفعل ورد الفعل يف مجموعة من األنظمة واصفًا القوة املتعامدة كقوة متاس ويحسب مقدارها يف أوضاع مختلفة.
3
يستقيص عمليَّا أو من خالل برمجية محاكاة العالقة بني قوة االحتكاك بني األجسام وكل من القوة املتعامدة وطبيعة السطحني.
يُط ّور وسائل ت ُقلل من مضار قوة االحتكاك (مثال :استخدام العجالت لنقل األجسام ،التشحيم والتزييت) وأخرى تستفيد من قوة االحتكاك
3
(مثال :العجالت عندما تنقل الحركة للمركبات).
3
يتنبأ طبيعة حركة الجسم معتمدًا عىل القانون الثاين لنيوتن.
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ل ُيحدد العوامل التي ت ُغري من مقدار القوة التي تُسبب الحركة الدائرية؛ وبالتايل يُط ّور منوذ ًجا
2
(معادلة رياضية) لهذه القوة.
رسا عدم قدرتنا عىل مالحظة تأثري قوة الجاذبية بني األجسام ذات
يستقيص قوة الجاذبية التي تتبادلها األجسام والعوامل التي تتوقف عليها مف ً
2
الكتل الصغرية.
رسا تغري مقداره من نقطة ألخرى عىل سطح األرض معتمدًا عىل تبادل األجسام
يصف وزن الجسم عىل أنه قوة جذب األرض لهذا الجسم مف ً
2
قوى تجاذب عن بعد.
يُط ّور معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة) ليصف العالقة بني القوة الكهربائية املتبادلة بني شحنتني نقطيتني وكل من
3
كمية كل من الشحنتني واملسافة بينهام (قانون كولوم).
يُع ّرف شدة املجال الكهربايئ عند نقطة عىل أنها ناتج قسمة القوة الكهروستاتيكية املؤثرة يف شحنة اختبار (شحنة صغرية جدًا وموجبة)
2
F
موضوعة عند النقطة عىل كمية شحنة االختبار .E = qoe
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية ،عرض تقدميي) ليُظهر خطوط املجال الكهربايئ املحيط بنظام من الشحنات الكهربائية (مثال:
3
شحنة نقطية موجبة ،شحنة نقطية سالبة ،شحنتان نقطيتان متشابهتان ،شحنتان نقطيتان مختلفتان).
3
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا (معادلة)؛ ليحسب شدة املجال الكهربايئ عند نقطة يف املجال الكهربايئ لشحنة نقطية.
يُع ّرف الحركة الدورية عىل أنها حركة تتكرر بانتظام خالل الفرتات الزمنية املتساوية والحركة االهتزازية عىل أنها حركة دورية يتحرك فيها
1
الجسم جيئة وذهابًا حول موضع اتزان.
يُحلل البيانات التي يحصل عليها باستخدام مسجالت البيانات الرقمية ليصف الحركة التوافقية البسيطة عىل أنها حركة اهتزازية عىل خط
2
مستقيم يتناسب فيها مقدار محصلة القوى املؤثرة مع مقدار اإلزاحة ولكن باتجاه معاكس ].[∑F = -kx
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،عرض تقدميي ،برمجية محاكاة) ليصف حركة بندول بسيط ويُحدّد الرشوط التي يجب تحققها لتكون حركة
3
البندول توافقية بسيطة.
يص ّنف الكميات الفيزيائية (مثال :املسافة ،القوة ،الزمن ،الطول ،الكتلة ،القوة )...... ،إىل كميات متجهة ( )Vector quantitiesوكميات قياسية
2
( ،)scalar quantitiesويمُ ثل كل منهام بيانيًا.
1
يُحدد عنارص متجه القوة األربعة :املقدار واالتجاه ونقطة التأثري وخط العمل (االستقامة).
3
يُط ّور وسيلة (مثلث متجهات أو متوازي أضالع املتجهات ،معادالت رياضية) إليجاد حاصل جمع أو طرح متجهني يحرصان زاوية )˚.(180˚>θ>0
2
يُفكك (يُحلل) متجه إىل مركبتيه املتعامدتني ممثال ذلك بيانيًا ،ويحسب مقدار كل منهام موظفًا الدوال املثلثية.
2
يوضح مفهوم متجه الوحدة ( )unit vectorويعرب عن املتجهات يف بعدين وثالثة أبعاد بداللة متجهات الوحدة يف األبعاد الثالثة (.)x,y,z
3
يُط ّور معتمدًا عىل تحليل املتجهات وكتابتها بداللة متجهات الوحدة طريقة إليجاد محصلة متجهني يحرصان زاوية )˚.(180˚>θ>0
يُع ّرف الرضب القيايس ملتجهني عىل أنه ناتج رضب كمية متجهة يف أخرى متجهة بحيث يكون الناتج كمية قياسية ،ويعرب عن هذا النوع من
1
الرضب باملعادلة الرياضية ).(A.B=ABcosθ
2
يحسب الزاوية املحصورة بني متجهني موظفًا متثيل املتجهات مبتجهات الوحدة يف األبعاد الثالثة وتعريف الرضب القيايس ملتجهني.
يُع ّرف الرضب االتجاهي ملتجهني عىل أنه ناتج رضب كمية متجهة يف أخرى متجهة بحيث يكون الناتج كمية متجهة جديدة ويعرب عن مقدار
2
ناتج هذا النوع من الرضب باملعادلة الرياضية ) ،(|A B|=ABcosθويحدد اتجاه ناتج الرضب بقاعدة اليد اليمنى أو  /وقاعدة الربغي.
2
يجد ناتج الرضب القيايس وناتج الرضب االتجاهي ملتجهني موظفًا متثيل املتجهات مبتجهات الوحدة يف األبعاد الثالثة.
2
يُع ّرف متجه املوضع لجسم يتحرك يف مستوى (يف بعدين) ̂.r̂(t) = x(t)î + y(t)j
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
يحسب الرسعة املتوسطة  vavgوالرسعة اللحظية ) v(tوالعجلة املتوسطة  aavgواللحظية ) a(tلجسم يتحرك يف مستوى إذا علم تغريات
2
موضعه كدالة يف الزمن.
2
يُحدّد مناط اإلسناد املناسب لدراسة حركة املقذوف بزاوية )˚ (90˚>θ>0يف مجال الجاذبية األرضية.
يحلل البيانات التي يحصل عليها من صور (كامريا) رقمية أو برمجية محاكاة أو مسجالت البيانات الرقمية ليتوصل إىل معادالت حركة املقذوف
2
وليصف حركة املقذوف عىل أنها محصلة حركتني أفقية برسعة ثابتة ورأسية بعجلة ثابتة (وذلك بإهامل مقاومة الهواء).
2
يتنبأ بالتغريات التي تطرأ عىل حركة املقذوف بوجود مقاومة الهواء.
2
يُطبق يف معادالت الحركة الخطية املعجلة بانتظام (يف االتجاهني الرأيس واألفقي) ليتنبأ بالتغريات الحادثة يف حركة مقذوف (املوقع ،الرسعة).
1
يُحدد مناط االسناد املناسب لدراسة الحركة الدائرية لجسم ،ويُحدد عنارصها (مثال :اإلزاحة الزاوية والرسعة الزاوية والعجلة الزاوية).
3
يُط ّور مناذج رياضية (معادالت)؛ ليتنبأ بتغريات عنارص الحركة الدائرية مبرور الزمن.
2
يربط عنارص الحركة الدائرية (الرسعة الزاوية والعجلة الزاوية) بعنارص الحركة الخطية (الرسعة املامسية والعجلة املامسية).
يُفسرّ ملاذا تكون عنارص الحركة الدائرية (الرسعة الزاوية العجلة الزاوية متساوية لجمع نقاط الجسم الصلب الذي يتحرك حركة دورانية حول
2
محور.
يُدلّل مستخد ًما الرسوم التخطيطية عىل أن الجسم املتحرك عىل مسار دائري برسعة ثابتة املقدار ميتلك عجلة حركة اتجاهها نحو مركز املسار،
2
وأن التغري يف مقدار الرسعة املامسية يُكسب الجسم عجلة مامسية.
3
يُط ّور وسيلة (تجربة علمية ،برمجية محاكاة)؛ ليستقيص العالقة بني الرسعة املامسية والبعد عن مركز الدوران (نصف قطر املسار).
يُع ّرف الحركة الدورية عىل أنها حركة تتكرر بانتظام خالل الفرتات الزمنية املتساوية والحركة االهتزازية عىل أنها حركة دورية يتحرك فيها
1
الجسم جيئة وذهابًا حول موضع اتزان.
يُحلّل البيانات التي يحصل عليها باستخدام مسجالت البيانات الرقمية ليصف الحركة التوافقية البسيطة عىل أنها حركة اهتزازية عىل خط
3
مستقيم يتناسب فيها طرديًّا مقدار محصلة القوى املؤثرة مع مقدار اإلزاحة ولكن باتجاه معاكس ،ويُعبرّ عن رشط الحركة التوافقية البسيطة
باملعادلة].[∑F = -kx
3
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،عرض تقدميي ،برمجية محاكاة) ل ُيحدد العوامل التي يعتمد عليها الزمن الدوري لحركة جملة الثقل والزنربك.
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،عرض تقدميي ،برمجية محاكاة)؛ ليصف حركة بندول بسيط ،ويُحدد الرشوط التي يجب تحققها لتكون حركة
3
البندول توافقية بسيطة.
3
يُص ّمم ويصنع ساعة بندولية ،ويستخدمها يف قياس زمن سباق جري.
1
يُحدد قوى الفعل ورد الفعل يف مجموعة من األنظمة واصفًا القوة املتعامدة كقوة متاس ،ويحسب مقدارها يف أوضاع مختلفة.
يستقيص عمليَّا أو من خالل برمجية محاكاة العالقة بني قوة االحتكاك بني األجسام وكل من القوة املتعامدة وطبيعة السطحني ،ويفرس نقصان
2
مقدار قوة االحتكاك عند بدء الحركة.
يُط ّور وسائل ت ُقلل من اآلثار السلبية لقوة االحتكاك (مثال :استخدام العجالت لنقل األجسام ،التشحيم والتزييت) وأخرى توظف قوة االحتكاك
2
وتستفيد (مثال :العجالت عندما تنقل الحركة للمركبات).
يرسم مخططات القوى املؤثرة يف جسم ما ،ويحدد القوى التي ت ُساهم يف تغيري رسعته أثناء حركته ،ومن ثم يحسب محصلة القوى املؤثرة يف
3
الجسم ويتنبأ بنوع حركته.
يدرس حركة جسم أو جملة من مجموعة أجسام متصلة بوساطة خيط مهمل الكتلة ومير عىل بكرة ملساء مهملة الكتلة بوجود قوى االحتكاك
2
إىل جانب قوة الجاذبية وقوى أخرى موظفًا املعادلة ][∑F = ma؛ ليحسب عجلة حركة جسم وكميات أخرى.
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ل ُيحدد العوامل التي ت ُغري من مقدار القوة التي تُسبب الحركة الدائرية؛ وبالتايل يُط ّور منوذ ًجا
2
(معادلة رياضية)؛ ليحسب هذه القوة.
يُط ّور وسيلة (عرض تقدميي ،رسوم تخطيطية ،برمجية محاكاة) ليرشح آلية فصل مكونات الدم لتعرف نسبة الهيموجلوبني ( )Hbوفكرة نيوتن
3
إلطالق جسم ليدور حول األرض.
3
يوظف قوانني كبلر الثالث يف تفسري حركة الكواكب يف مدارات اهليليجية حول الشمس.
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املجال :الفيزياء
الصف
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12عام)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
رسا
يستقيص ،معتمدًا عىل القانون الثالث لكبلر والقانون الثالث لنيوتن ،قوة الجاذبية التي تتبادلها األجسام والعوامل التي تتوقف عليها مف ً
3
عدم قدرتنا عىل مالحظة تأثري قوة الجاذبية بني األجسام ذات الكتل الصغرية.
3
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا (معادلة)؛ ليحسب الزمن الدوري لقمر صناعي يدور حول األرض.
يُط ّور وسيلة (عرض تقدميي ،رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية)؛ ليصف مجال الجاذبية لألرض ،ويُطور منوذ ًجا رياض ًّيا (معادلة) ليحسب مقدار
3
مجال الجاذبية األرضية عند نقاط مختلفة ويقارنه بعجلة السقوط الحر.
2
رسا تغري مقداره من نقطة ألخرى عىل سطح األرض.
يصف وزن الجسم عىل أنه قوة جذب األرض لهذا الجسم مف ً
3
يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية) ليصف شدة مجال الجاذبية داخل وخارج جسم كروي.
2
يصف قوة الجاذبية عىل جسم نقطي موضوع داخل جسم كروي أجوف.
يُط ّور معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة)؛ ليصف العالقة بني القوة الكهربائية املتبادلة بني شحنتني نقطيتني وكل
3
من كمية كل من الشحنتني واملسافة بينهام (قانون كولوم).
يُط ّور وسيلة (معادلة رياضية ،رسوم تخطيطيطة)؛ ليوظف مبدأ الرتاكب ،ويحسب محصلة القوى املؤثرة يف شحنة نقطية بتأثري عدة شحنات
3
نقطية.
يُع ّرف شدة املجال الكهربايئ عند نقطة عىل أنها ناتج قسمة القوة الكهروستاتيكية املؤثرة يف شحنة اختبار (شحنة صغرية جدًا وموجبة)
2
F
موضوعة عند النقطة عىل كمية شحنة االختبار .E = qoe
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية ،عرض تقدميي) ل ُيظهر خطوط املجال الكهربايئ املحيط بنظام من الشحنات الكهربائية (مثال:
3
شحنة نقطية موجبة ،شحنة نقطية سالبة ،شحنتان نقطيتان متشابهتان ،شحنتان نقطيتان مختلفتان).
3
يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة)؛ ليحسب شدة املجال الكهربايئ عند نقطة يف املجال الكهربايئ لشحنة نقطية.
يُط ّور وسيلة (معادلة رياضية ،رسوم تخطيطية)؛ ليوظف مبدأ الرتاكب ،ويحسب محصلة شدة املجال الكهربايئ عند نقطة بتأثري عدة شحنات
3
نقطية.
يُع ّرف كمية الحركة لجسم (الزخم) عىل أنه ناتج رضب كتلة الجسم يف رسعته والدفع الذي تؤثر به قوة ثابتة عىل جسم عىل أنه ناتج رضب
1
القوة يف زمن تأثريها.
يُص ّمم وينفذ تجربة عملية ،مراعيًا قواعد السالمة ،ليطور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة)؛ للعالقة بني الدفع الكيل املؤثر يف جسم والتغري يف كمية
3
حركته.
3
يُص ّمم تركي ًبا يُقلل من األرضار الناتجة عن تصادم جسمني (مثال :يستخدم منضدة مرنة ،يصنع ممتص صدمات لسيارة).
يُخطط وينفذ استقصا ًء علم ًّيا موظفًا مسجالت البيانات الرقمية ليستكشف قانون حفظ كمية الحركة يف حالة تدافع األجسام أو تصادمها
3
بفعل قوى داخلية.
1
يص ّنف التصادمات إىل مرنة وغري مرنة وفقًا لحفظ طاقة حركة جملة األجسام املتصادمة.
يُص ّمم ويينفذ استقصاءات ليصف كم ًيا ولفظ ًيا القوة املغناطيسية التي يؤثر فيها املجال املغناطييس عىل شحنة تتحرك فيه أو عنرص تياري
3
موضوع فيه.
2
يرشح طريقة عمل كل من مطياف الكتلة والسيكلوترون معتمدًا عىل خواص القوة املغناطيسية املؤثرة يف الشحنة الكهربائية.
2
يرشح كيف يعمل املحرك الكهربايئ عىل إدارة اآلالت واملراوح محددًا العوامل التي تزيد من رسعة الدوران.
1
يحسب التدفق املغناطييس الذي يجتاز سط ًحا موضو ًعا يف املجال.
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية ،عرض تقدميي) ليصف شكل خطوط املجال املغناطييس الناتج عن مرور تيار يف عنرص تيار
3
(مثال :سلك موصل مستقيم وطويل ،ملف دائري ،ملف لولبي طويل).
3
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،رسوم هندسية ،برمجية محاكاة) لُيحدد مركز الكتلة لجسم (منتظم الشكل أو غري منتظم).
3
يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية)؛ ليحدد مركز الكتلة لنظام مكون من مجموعة من الكتل املنفصلة أو لجسم صلب متجانس منتظم الشكل.
→
→
1
.−
P = m−
يُعرف كمية الحركة لجسم (الزخم) عىل أنه ناتج رضب رسعته يف كتلته v
Z
→
−
→
−
2
يُعرف الدفع الذي تؤثر به قوة عىل جسم بداللة تكامل القوة بالنسبة للزمن ويُعبرّ [.] I = F (t).dt

املجال :الفيزياء
املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
الصف
2
( 12متقدم) يحسب الدفع الذي تؤثر به قوة (ثابتة أو متغرية) عىل جسم .
يُص ّمم وينفذ تجربة عملية ،مراعيًا قواعد السالمة؛ ليطور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة) ليجد العالقة بني الدفع الكيل املؤثر يف جسم والتغري يف
3
( 12متقدم)
كمية حركته.
→
d−
2
( 12متقدم) يُعبرّ عن القانون الثاين لنيوتن بداللة معدل التغري يف كمية حركة جسم [)P (t
= F net
→.]−
dt
3
( 12متقدم) يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية) ليحسب رسعة صاروخ يتحرك تحت تأثري قوة دفع ثابتة كدالة يف الزمن.
يرشح كيف تعمل تقنيات الحفاظ عىل السالمة (مثل :ماص الصدمات ،الوسادة الهوائية )..... ،عىل تقليل األرضار أو جعل ركوب املركبات
2
( 12متقدم)
مري ًحا.
3
( 12متقدم) يُص ّمم تركي ًبا يُقلل من األرضار الناتجة عن تصادم جسمني (مثال :يستخدم منضدة مرنة ،يصنع ممتص صدمات لسيارة).
يُخطط وينفذ استقصا ًء علم ًّيا موظفًا مسجالت البيانات الرقمية ليستكشف قانون حفظ كمية الحركة يف حالة تدافع األجسام أو تصادمها
3
( 12متقدم)
بفعل قوى داخلية.
يُط ّور منوذ ًجا (تعبريات لفظية ومعادلة رياضية) ليصف مبدأ حفظ كمية الحركة ألنظمة مختلفة (مثال :جسمني متدافعني أو متصادمني يف
3
( 12متقدم)
بعد ويف بعدين).
يص ّنف التصادمات إىل مرنة وغري مرنة وفقا للتغريات التي تطرأ عىل طاقة حركة جملة األجسام املتصادمة ،ويفرس النقص يف طاقة الحركة أثناء
2
( 12متقدم)
التصادم يف ضوء انتقال الطاقة وتحوالتها ومبدأ حفظ الطاقة.
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)

−
→
−
→)P tot = (⌃m
يقدم األدلة عىل أن كمية حركة جملة من األجسام تساوي كمية حركة رسعة مركز الكتلة مرضوبة يف مجموع كتل األجسام v c.m

وأن كمية حركة مركز الكتلة تبقى ثابتة أثناء التصادم أو التدفع بفعل قوى داخلة.
يستنتج ،معتمدًا عىل املالحظات التي يسجلها أثناء العروض Zالتجريبية ،أن عزم القصور الذايت لجسم يمُ ثل املامنعة التي يُبديها الجسم عند
عنه باملعادلة r2 dm

=I

محاولة تغيري حركته الدورانية ويُعبرّ
يُعرف التأثري الدوراين للقوة عىل الجسم (عزم القوة) عىل أنه ناتج الرضب االتجاهي ملتجه بعد نقطة تأثري القوة عن محور الدوران يف متجه
→
−
→
−
→
⌧ =−
القوة r ⇥ F
→
→
يُط ّور منوذ ً
⌃−
⌧ = I−
جا (معادلة رياضية) ليُعبرّ عن القانون الثاين لنيوتن لجسم صلب يدور حول محور ثابت ↵
يُحلل ،معتمدًا عىل القانون الثاين لنيوتن بصورتيه ،حركة جملة مكونة من مجموعة أجسام تتصل بوساطة بكرة ملساء وغري مهملة الكتلة،
ويحسب عجلة حركة الجملة.
يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية)؛ ليصف كم ًّيا مبدأ حفظ الطاقة الكلية لجسم صلب يدور حول محور وينزلق يف الوقت نفسه عىل خط مستقيم.
يُع ّرف كمية الحركة الزاوية عىل أنها ناتج رضب عزم القصور الذايت للجسم يف الرسعة الزاوية للجسم.
يبني حجة مبنية عىل األدلة التي يجمعها أثناء العروض التجريبية؛ ل ُيثبت مبدأ حفظ كمية الحركة الزاوية لنظام مغلق ،ويعرب عنه مبعادلة
رياضية.
يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية) ليحسب الطاقة الحركية الدورانية لجسم صلب (كرة تتدحرج ،أسطوانة تتدحرج ،اطار سيارة).
يمُ يز بني االتزان املستقر واالتزان غري املستقر ويربط استقرار االتزان مبوضع مركز ثقل الجسم.
ناتج الرضب القيايس ملتجه املجال الكهربايئ عند كل نقطة من نقاط السطح يف
يصف التدفق الكهربايئ الذي يجتاز سط ً
حا عىل أنه مجموع Z
→ −
−
→
→
→ −
−
=
⌃
E
∆.
A
=
E
.d
A
E
.
متجه املساحة عند تلك النقطة ،ويُعبرّ عنه باملعادلة
ذلك السطح مقسوم ًة عىل السامحية الكهربائية للفراغ
يُثبت أن التدفق الكهربايئ الذي يجتاز سط ً
حا مغلقًا يساوي الشحنة الكلية داخل Z
→ qen
→ −
−
qen
E
.d
A
=
.
 φ = ✏0ومن ثم يكتب الصيغة التكاملية لقانون جاوس يف الكهرباء ✏0
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا (معادلة)؛ ليحسب مقدار شدة املجال الكهربايئ يف مجال توزيع متصل للشحنات الكهربائية (مثال :شحنة تتوزع بانتظام
عىل سطح كرة موصلة أو داخل كرة من مادة عازلة ،شحنة تتوزيع بانتظام عىل سطح أسطوانة طويلة جدًا أو عىل سلك طويل جدًا أو عىل
سطح قرص فلزي كبري جدًا).
يستنتج معتمدًا عىل املالحظات التي يُسجلها أثناء التجريب العميل أن املجال املغناطييس يؤثر عىل الشحنة املتحركة فيه وعىل السلك الذي
يحمل تيار واملوضوع فيه بقوة مغناطيسية.

3
3
2
3
3
3
1
3
3
2
2
2
3
2
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املجال :الفيزياء
الصف
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)

املحور :الحركة والقوى
املستوى
نواتج التعلم
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية ،برمجية محاكاة ،تجربة عملية) ليصف لفظيًا وكميًّا القوة املغناطيسية التي يؤثر بها املجال عىل
3
الشحنة املتحركة فيه وعىل السلك الذي يحمل تيا ًرا كهربائ ًّيا.
2
يرشح طريقة عمل كل من مطياف الكتلة والسيكلوترون معتمدًا عىل خواص القوة املغناطيسية املؤثرة يف الشحنة الكهربائية.
3
مقياسا لشدة التيار الكهربايئ (جلفانوميرت) معتمدًا عىل خواص القوة املغناطيسية التي يؤثر بها املجال عىل سلك يحمل تيا ًرا.
يُص ّمم ويبني
ً
3
يُص ّمم ويبني محركًا كهربائ ًّيا يعمل عىل إدارة شفرات مروحة صغرية ،ويحدد العوامل التي تزيد من رسعة دورانه.
يصف التدفق املغناطييس الذي يجتاز سط ًحا عىل أنه مجموع ناتجZالرضب القيايس ملتجه شدة املجال املغناطييس عند كل نقطة من نقاط
→ −
−
→
→
→ −
−
2
السطح يف متجه املساحة عند النقطة ،ويع عنه باملعادلة B .d A
= B = ⌃ B .∆ A
ُ برّ
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية ليدرس وصفيا وكميا شدة املجال املغناطييس الناشئ عن مرور تيار كهربايئ
2
مستمر يف عنرص تياري (مثال :سلك موصل مستقيم وطويل ،ملف دائري ،ملف لولبي طويل)
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية ،عرض تقدميي) ليصف شكل خطوط املجال املغناطييس الناتج عن مرور تيار يف عنرص تيار
3
(مثال :سلك موصل مستقيم وطويل ،ملف دائري ،ملف لولبي طويل)
−
→
جا (معادلة رياضية) ليحسب شدة املجال املغناطييس عند نقطة يف مجال عنرص تياري l
يُط ّور منوذ ً

 Iومن ثم يُط ّور معادلة لحساب شدة

( 12متقدم)
املجال املغناطياس عند نقطة يف مجال سلك يحمل تيار كهربايئ (قانون بيو  -سافار).
يُط ّور معتمدًا عىل قانون بيو وسافار مناذج (معادالت رياضية) ليحسب شدة املجال املغناطييس عند نقطة يف مجال سلك مستقيم وعند مركز
( 12متقدم)
ملف دائري أو عند مركز ملف حلزوين.
يصف قانون أمبري ( )Amper Circutal lawيف املغناطيسية ومن ثم يُط ّور معتمدًا عليه مناذج (معادالت رياضية) ليحسب شدة املجال
( 12متقدم)
املغناطييس عند نقطة يف مجال سلك مستقيم وعند مركز ملف دائري أو عند مركز ملف حلزوين.
يُخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا ل ُيثبت أن القوة املغناطيسية التي يؤثر بها موصل مستقيم يحمل تيا ًرا عىل موصل آخر مواز له تكون قوة تجاذب
( 12متقدم)
أو تنافر وأن مقدارها يتناسب طرديًا مع شدة كل من التيارين وعكسيًا مع املسافة بني السلكني .
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3
3
2

املجال :الفيزياء
الصف
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
يُعرف الشغل الذي تبذله قوة ثابتة يف تحريك جسم عىل أنه ناتج رضب مقدار القوة يف مقدار مركبة إزاحة الجسم باتجاه القوة وفق املعادلة
1
].[Wf = Fxd
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ليستقيص العالقة بني الشغل الكيل املبذور عىل جسم والتغري يف طاقة حركته (نظرية الشغل –
3
طاقة الحركة).
يص ّنف القوى إىل قوى محافظة (مثل قوة الجاذبية ،قوة املرونة يف زنربك) وقوى غري محافظة (قوة االحتكاك ،قوة شد حبل ،قوة دفع شخص
2
لجسم.)........ ،
3
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية ليصوغ منوذ ًجا (معادلة) يعرب عن مبدأ حفظ الطاقة امليكانيكية.
1
يُع ّرف قدرة آلة عىل أنها معدل نقل الطاقة أو تحولها ،ويعرب عنها مبعادلة.
يصف تأثريات انتقال الحرارة من أو إىل جسم ما عىل درجة حرارة الجسم وحالته الفيزيائية (الصلبة ،السائلة ،الغازية) ،ويصف كيف ميكن
2
لنظام أن يتبادل الطاقة الحرارية مع محيطه بامتصاص الطاقة أو بإطالقها أو بشغل ميكانييك يبذل عليه أو بواسطته.
يرشح القانون األول يف الديناميكا الحرارية ،ويطبقه يف حل مسائل ذات صلة .يرشح بعض العمليات الخاصة يف الديناميكا الحرارية (العمليات
3
األدياباتية ،عند درجة حرارة ثابتة ،عند ضغط ثابت وعند حجم ثابت.
1
يحسب كفاءة محرك احرتاق داخيل.
يُحلّل البيانات التي يحصل عليه من االستقصاء العميل؛ ليتوصل إىل العوامل التي تغري من مقدار الزيادة يف طول ساق فلزي عند تسخينه ،ومن
2
ثم يُع ّرف معامل التمدد الطويل عىل أنه الزيادة التي تطرأ عىل طول وحدة األطوال من ساق من املادة نفسها عند رفع درجة الحرارة درجة
.]α = l ∆l
سيليزية واحدة ،ويُعبرّ عنه باملعادلة [
∆T
يُص ّمم وسيلة (مثال :تعبريات لفظية أو رسوم تخطيطية وبيانية أو برمجية محاكاة) ليرشح شذوذ املاء يف متدده عن بقية السوائل ودوره يف
3
بقاء الكائنات البحرية عىل قيد الحياة تحت الجليد يف البحريات املتجمدة.
3
يُص ّمم ويبني ثريموستات يعمل عىل التحكم يف درجة حرارة سخان كهربايئ (ثريموستات).
يُع ّرف الشغل الذي تبذله قوة ثابتة يف تحريك جسم عىل أنه ناتج الرضب القيايس ملتجه القوة يف متجه إزاحة الجسم ] ،[W=F. dويثبت
2
أدلة أن الشغل الذي تبذله قوة متغرية يف تحريك جسم يساوي املساحة املحصورة تحت الخط البياين ملنحنى (القوة – اإلزاحة).
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ليستقيص العالقة بني الشغل الكيل املبذول عىل جسم والتغري يف طاقة حركته (نظرية الشغل –
3
طاقة الحركة).
2
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًّيا (معادلة)؛ ليحسب الشغل الذي تبذله قوة الجاذبية يف تحريك جسم مسافة ما.
يُعبرّ عن شغل القوى املحافظة بداللة التغري يف طاقة الوضع ) (Wel=-∆PEel , Wg=-∆PEgوعن شغل القوى غري املحافظة بداللة
2
التغري يف الطاقة امليكانيكية (.)Wnc=∆ME
3
يُحلل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية ليصوغ منوذ ًجا (معادلة) يعرب عن مبدأ حفظ الطاقة امليكانيكية.
2
يرشح أهمية استخدام مفهوم القدرة يف وصف اآلالت معرفًا القدرة عىل أنها معدل نقل الطاقة أو تحولها ويعربعنها مبعادلة.
يُقارن بني حركة شحنة يف مجال كهربايئ بحركة جسم صغري يف مجال جاذبية األرض لريبط التغري يف طاقة الوضع الكهروستاتيكية بالشغل الذي
2
يبذله املجال يف تحريك الشحنة من نقطة إىل أخرى يف املجال الكهربايئ (منتظم وغري منتظم).
3
يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة) ليصف كميًّا فرق الجهد الكهربايئ بني نقطتني يف مجال كهربايئ.
2
يُركب مكثفًا كهربائيًّا مستويًّا شار ًحا كيف يُشحن ،ويستقيص العوامل التي تتوقف عليها سعته الكهربائية.
3
يُط ّور رسماً بيانيًّا ليمثل تغريات الجهد الكهربايئ بني لوحي مكثف وكمية شحنته ،ويوظفه يف حساب الطاقة املختزنة بني لوحي املكثف.
3
يُط ّور وسيلة (رسوم بيانية ،تعبريات لفظية ،برمجية محاكاة)؛ ليقارن بني التيار املرتدد والتيار املستمر ويحدد مصادر كل منهام.
يحسب الطاقة الكهربائية التي تستهلكها األجهزة يف املنازل بوحدة الكيلووات .ساعة ( )kW.hويحسب تكاليف استهالكها محددًا طرائق يمُ كن
1
توظيفها أو استخدامها لتقليل استهالك الطاقة الكهربائية يف املنازل واملصانعبام يحقق االستدامة.
يُط ّور وسيلة (رسوم بيانية أو تعبريات لفظية مناسبة)؛ ل ُيقارن بني املقاوم األومي واملقاوم غري األومي مستقص ًيا العوامل التي تتعتمد عليها
2
املقاومة الكهربائية لسلك فلزي.
o
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( 12عام)
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( 12عام)
( 12عام)
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املجال :الفيزياء
الصف
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
يُخطط وينفذ استقصا ًء علميًّا ليتعرف خواص توصيل املقاومات عىل التوايل وخواص توصيلها عىل التوازي (مثال :من حيث شدة التيار املار يف
2
كل منها وفرق الجهد بني طريف كل منها).
يُحلل شبكات كهربائية بسيطة (تشتمل عىل مجموعة مركبة من املقاومات وبطارية واحدة أو مجموعة بطاريات متصلة عىل التوايل) ليحسب
3
فرق الجهد وشدة التيار املار يف كل مقاوم.
2
يستقيص طرائق حث قوة محركة كهربائية يف دائرة كهربائية باستخدام مجال مغناطييس.
يُوظّف قانوين لينز وفارادي يف الحث الكهرومغناطييس؛ ليحسب مقدار القوة املحركة املستحثة يف دائرة (حث ذايت أو حث متبادل) ويحدد
2
اتجاهها..
يُص ّمم ويصنع منوذج محول كهربايئ يعمل عىل خفض الجهد الكهربايئ أو رفعه شار ًحا آلية عمل املحول الكهربايئ يف ضوء ظاهرة الحث
3
الكهرومغناطييس ودوره يف رفع كفاءة نقل الطاقة الكهربائية من مكان انتاجها إىل أماكن استهالكها.
يُط ّور وسيلة (مثال :يصنع منوذج مولد ،ويصله إىل راسم ذبذبات ،يوظف برمجية محاكاة) ليرشح آلية عمل املولد الكهربايئ يف ضوء ظاهرة
3
الحث الكهرومغناطييس ويحدد العوامل التي تحدد مقدار القوة املحركة الكهربائية املتولدة بني طرفيه.
يوظف وسيلة (برمجية محاكاة ،عرضًّ ا تقدمييًّا ،رسو ًما بيانية ،تعبريات لفظية) ليصف اإلشعاع الحراري لجسم اسود محددًا جوانب نجاح
3
النظرية الكالسيكية وجوانب فشلها (نكبة فوق البنفسجي) يف تفسري تغريات شدة اإلشعاع بتغري الطول املوجي.
2
يرشح ظاهرة التأثري الكهروضويئ ،ويفرس العالقة بني الطاقة الحركية القصوى لإللكرتونات املتحررة من سطح الفلز وتردد الضوء الساقط عليه
2
يرشح األسس التي اعتمد عليها بور يف بناء منوذج للذرة ويستقيص حدود هذا النموذج.
1
مييز بني العدد الذري والعدد الكتيل لذرة عنرص ما ،ومييز بني النظائر واملتكتالت.
يُفسرّ عدم تفتت األنوية عىل الرغم من أنها تحتوي عىل الربوتونات موجبة الشحنة ،ويربط القوى النووية القوية التي تنتج عن نقص كتلة
2
النويات املكونة للنواة.
2
يستقيص اإلشعاعات التي تصدر عن األنوية املشعة بشكل تلقايئ.
2
يستنتج أن معدل انحالل عينة من عنرص ما يتبع منحنى أيس ويربط ذلك بعمر النصف.
2
يُقدر عمر قطعة أثرية من الخشب مستخد ًما اإلشعاعية النسبية وعمر النصف لنظري الكربون) ( 14املشع.
2
يرشح كيف يعمل املفاعل النووي عىل توليد الطاقة الكهربائية ويستقيص مميزات ومساوئ التفاعالت النووية املختلفة.
يقدّم األدلة معتمدًا عىل املالحظات التي يجمعها أن الشحنة الكهربائية املوضوعة يف مجال كهربايئ متتلك طاقة وضع تعتمد عىل موضع
3
الشحنة يف املجال ت ُسمى طاقة وضع كهروستاتيكية.
يُقارن بني حركة شحنة يف مجال كهربايئ بحركة جسم صغري يف مجال جاذبية األرض؛ لريبط التغري يف طاقة الوضع الكهروستاتيكية بالشغل الذي
2
يبذله املجال يف تحريك الشحنة من نقطة إىل أخرى يف املجال الكهربايئ (منتظم وغري منتظم).
يُع ّرف الجهد الكهربايئ عىل أنه ناتج قسمة طاقة الوضع الكهروستاتيكية لشحنة اختبار موضوعة يف النقطة مقسومة عىل كمية شحنة االختبار
1
P Ee
نفسها ،ويُعبرّ عنها باملعادلة .Va = qo
3
يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة) ليصف كميًّا فرق الجهد الكهربايئ بني نقطتني يف مجال كهربايئ منتظم.
3
يُط ّور منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة)؛ ليصف كميًّا الجهد الكهربايئ عند نقطة يف املجال الكهربايئ لشحنة نقطية أو مجموعة شحنات نقطية.
يُط ّور وسيلة (منوذ ًجا رياضيًّا (معادلة) ،رسوم بيانية ،تعبريات لفظية)؛ ليصف كميًّا ووصفيًّا الجهد الكهربايئ داخل وخارج موصل كروي
3
مشحون.
يُع ّرف السعة الكهربائية ملوصل عىل أنها ناتج قسمة كمية الشحنة التي يحملها املوصل عىل جهد املوصل الكهربايئ الناتج عن تلك الشحنة،
1
Q
ويُعبرّ عنها باملعادلة .C = V
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية أو برمجية محاكاة أو منوذ ًجا رياضيًّا) ليحسب السعة الكهربائية املكافئة ملجموعة مكثفات متصلة عىل التوايل أو
3
عىل التوازي ،ومن ثم يحسب كمية الشحنة عىل كل منها وفرق جهده.
3
يُط ّور رسماً بيانيًّا ليمثل تغريات الجهد الكهربايئ بني لوحي مكثف وكمية شحنته ،ويوظفه يف حساب الطاقة املختزنة بني لوحي املكثف.
3
يُط ّور وسيلة (رسوم بيانية ،تعبريات لفظية ،برمجية محاكاة)؛ ليقارن بني التيار املرتدد والتيار املستمر محددًا مصادر كل منهام.
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
يحسب الطاقة الكهربائية التي تستهلكها األجهزة يف املنازل بوحدة الكيلووات .ساعة ( ،)kW.hويحسب تكاليف استهالكها محددًا طرائق يمُ كن
2
توظيفها أو استخدامها لتقليل استهالك الطاقة الكهربائية يف املنازل واملصانع مبا يحقق االستدامة.
يُط ّور وسيلة (رسوم بيانية أو تعبريات لفظية مناسبة)؛ ل ُيقارن بني املقاوم األومي واملقاوم غري األومي ،مستقص ًيا العوامل التي تتعتمد عليها
2
املقاومة الكهربائية لسلك فلزي..
يُحلل شبكات كهربائية بسيطة (تشتمل عىل مجموعة مركبة من املقاومات وبطارية واحدة أو مجموعة بطاريات متصلة عىل التوايل) ليحسب
3
فرق الجهد وشدة التيار املار يف كل مقاوم.
يحلل الشبكات الكهربائية (تشتمل عىل مجموعة من املقاومات ومصادر الطاقة التي ال يمُ كن وصف توصيلها عىل أنه توايل أو توازي) موظفًا
3
قانوين كريشوف (األول والثاين).
يُط ّور منوذ ًجا (معادلة رياضية) ليصف تغريات شحنة مكثف يتصل عىل التوايل مع مقاوم ومصدار للطاقة (بطارية) مع الزمن من لحظة غلق
3
الدائرة.
2
يستقيص طرائق حث قوة محركة كهربائية يف دائرة كهربائية باستخدام مجال مغناطييس.
يوظف قانوين لينز وفارادي يف الحث الكهرومغناطييس؛ ليحسب مقدار القوة املحركة املستحثة يف دائرة (حث ذايت أو حث متبادل) ويحدد
2
اتجاهها.
2
يستقيص العوامل التي تحدد معامل الحث الذايت مللف حلزوين.
يُخطط وينفذ استقصا ًء علم ًّيا؛ ليتعرف خواص توصيل املقاومات عىل التوايل وخواص توصيلها عىل التوازي (مثال :من حيث شدة التيار املار
2
يف كل منها وفرق الجهد بني طريف كل منها).
يُص ّمم ويصنع منوذج محول كهربايئ يعمل عىل خفض الجهد الكهربايئ أو رفعه شار ًحا آلية عمل املحول الكهربايئ يف ضوء ظاهرة الحث
3
الكهرومغناطييس ودوره يف رفع كفاءة نقل الطاقة الكهربائية من مكان انتاجها إىل أماكن استهالكها.
يُط ّور وسيلة (مثال :يصنع منوذج مولد ،ويصله إىل راسم ذبذبات ،يوظف برمجية محاكاة)؛ ليرشح آلية عمل املولد الكهربايئ يف ضوء ظاهرة
3
الحث الكهرومغناطييس يحدد العوامل التي تحدد مقدار القوة املحركة الكهربائية املتولدة بني طرفيه.
3
يُط ّور ،معتمدأ عىل معاالت ماكسويل يف الكهرباء واملغناطيسية يف الفراغ ،منوذ ًجا (معادلة رياضية) يحسب من خاللها رسعة الضوء يف الفراغ.
يُط ّور ،معتمدًا عىل قانون كيتشوف يف الكهرباء ،منوذ ًجا (معادلة رياضية) يحسب من خاللها ترد املوجات الكهرومغناطيسية التي تتولد نتيجة
3
توصيل مكثف مشحون إىل طريف محاثة (ملف حثي) واهتزاز الشحنات يف الدارة كهربائية.
ينفذ استقصاءات ويُحلّل البيانات التي يحصل عليها من مسجالت البيانات الرقمية ليدرس كميًّا ووصفيًّا دائرة تيار مرتدد تشتمل عىل :مقاوم
2
فقط  -ملف حثي نقي فقط  -مكثف فقط مقاوم وملف نقي ومكثف تتصل عىل التوايل.
يستقيص كيف يتم التواصل عرب أجهزة االتصال الالسليك ويتعرف تركيب دائرة الرنني ومحددًا العوامل التي يعتمد عليها تردد الرنني لدائرة
2
توايل.
يوظف وسيلة (برمجية محاكاة ،عرضًّ ا تقدمييًّا ،رسو ًما بيانية ،تعبريات لفظية) ليصف اإلشعاع الحراري لجسم اسود محددًا جوانب نجاح
3
النظرية الكالسيكية وجوانب فشلها (نكبة فوق البنفسجي) يف تفسري تغريات شدة اإلشعاع بتغري الطول املوجي..
2
يرشح ظاهرة التأثري الكهروضويئ ،ويفرس العالقة بني الطاقة الحركية القصوى لإللكرتونات املتحررة من سطح الفلز وتردد الضوء الساقط عليه.
2
يرشح كيف دعمت نتائج تجربة كومبنت النظرية الجسيمية
2
يبني حجة مبينية عىل أدلة تجريبية ليدعم النتيجة التي توصل إليها دي برويل حول الطبيعة املزدوجة للامدة.
2
يرشح األسس التي اعتمد عليها بوريف لبناء منوذج للذرة ،ويستقيص حدود هذا النموذج.
2
يستنتج أن جميع أشكال املوجات الكهرومغناطيسية تنتج عن قفزات اإللكرتونات بني مستويات الطاقة يف الذرة.
يستقيص عمل ًّيا الطيف املنبعث من مصادر ضوئية مختلفة ،كضوء الشمس ومصباح بخار الصوديوم ومصباح بخار الزئبق واألنابيب الفلوريسية
2
والدايود الباعث للضوء.
يتفحص الشعلة الناتجة عن حرق بعض الفلزات وبعض الالفلزات .ليستنتج أن املادة تتكون من الذرات والتي بدورها تتكون من دقائق ذرية
2
أصغر.

239

املجال :الفيزياء
الصف
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :الطاقة
املستوى
نواتج التعلم
يرشح دور كثري من الجسيامت الذرية (مثال :اإللكرتون) يف عمل بعض األجهزة الحديثة التي يستخدمها العلامء يف تعرف تركيب املادة (مثال:
3
امليكروسكوب اإللكرتوين وحيود النيرتونات وتحطيم الذرات يف املسارعات .وكذلك األجهزة والتقنيات الحديثة التي تُستخدم يف تعميق فهمنا
لبنية الذرة).
1
مييز بني العدد الذري والعدد الكتيل لذرة عنرص ما ،ومييز بني النظائر واملتكتالت.
يحسب متوسط طاقة الربط النووية لنواة عنرص بداللة النقص يف كتلة مكونات نواة ذرة العنرص رابطًا بني استقرار النواة ومتوسط طاقة
1
الربط النووية.
2
يستقيص اإلشعاعات التي تصدر عن األنوية املشعة بشكل تلقايئ.
2
يرشح املقصود مبعدل االنحالل لعينة من مادة مشعة ويربطه بعمر النصف للنظري املشع
2
يُقدر عمر قطعة أثرية من الخشب مستخد ًما اإلشعاعية النسبية وعمر النصف لنظري الكربون ( )14املشع.
2
يُفسرّ إمكانية حدوث االندماج النووي تلقائ ًّيا بني األنوية الخفيفة فقط ،بينام يحدث االنشطار النووي تلقائ ًّيا لألنوية الثقيلة فقط.
يرشح كيف يعمل املفاعل النووي عىل توليد الطاقة الكهربائية ويستقيص مميزات ومساوئ التفاعالت النووية املختلفة .مستنت ًجا أن الطاقة
2
النووية واستخداماتها السلمية أحد مصادر الطاقة البديلة النظيفة.
1
يحسب الطاقة الناتجة عن تفاعل نووي انشطاري أو اندماجي.
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،برمجية محاكاة)؛ ليقارن بني الرتكيب الطاقي للامدة يف الحالة الذرية (مستويات الطاقة) والرتكيب الطاقي
3
للامدة يف الحالة الصلبة (الحزم الطاقية).
2
يرسم مخطّطًا يوضح فيه حزم الطاقة األساسية (التكافؤ والتوصيل) يف املادة الصلبة ويحدد فجوة الطاقة.
2
يص ّنف املواد الصلبة إىل موصلة وعازلة وشبه موصلة للكهرباء اعتامدًا عىل فجوة الطاقة.
2
يستقيص أثر تطعيم مادة شبه موصلة بذرات لها ثالثة إلكرتونات تكافؤ أو خمسة إلكرتونات تكافؤ عىل الخواص الكهربائية ألشباه املوصالت.
3
يُقارن بني خواص شبه املوصل من النوع السالب وشبه املوصل من النوع املوجب.
3
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،تعبريات لفظية)؛ ليرشح تركيب الثنايئ (.)Diode
يحلل البيانات التي يحصل عليها باستخدام مسجالت البيانات اإللكرتونية ()Data loggers؛ ليمثل العالقة بني شدة التيار املار يف الثنايئ وفرق
2
الجهد املطبق بني طرفيه ،ويحدد خواص الثنايئ (مثال :مقاومته متغرية ،يمُ رر التيار باتجاه واحد).
3
يُص ّمم دائرة كهربائية يستخدم فيها الثنايئ كمقوم للتيار املرتدد.
يرشح تركيب الرتانزستور ( ،)transistorويستقيص استخداماته يف األجهزة اإللكرتونية الحديثة (مثال :تكبري الجهد والتيار ،وكمفتاح تحكم،
3
والبوابات املنطقية .)....... ،and gate، or gate

املجال :الفيزياء
الصف
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10عام)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 10متقدم)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11عام)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 11متقدم)

املحور :املوجات
املستوى
نواتج التعلم
يُحلل البيانات التي يُحصل من خالل إحدى طرائق االستقصاء (مثال :تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ليتوصل إىل املعادلة التي تربط زاوية
2
االنكسار بزاوية السقوط (قانون سنل).
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ،ليحدد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل الداخيل ،ويُعرب عنه مبعادلة رياضية ،ومن ثم
3
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله من وسط آلخر .
يرشح سبب حدوث عدد من الظواهر الضوئية املرتبطة بظاهرة انكسار الضوء واالنعكاس الكيل (مثال :الرساب الصحراوي والقطبي ،قوس
2
املطر).
3
يُرشح عني خروف ل ُيحدد أجزاءها ووظيفة كل جزء منها محددًا عيوب االبصار التي قد تصيب اإلنسان وآلية معالجة كل منها.
3
يحلل املالحظات التي يُسجلها من خالل برمجية محاكاة ليرشح كيف يتم نقل اإلشارات الضوئية يف الليف البرصي.
يُحلل البيانات التي يُحصل عليها من خالل إحدى طرائق االستقصاء (مثال :تجربة عملية ،برمجية محاكاة)؛ ليتوصل إىل املعادلة التي تربط
2
زاوية االنكسار بزاوية السقوط (قانون سنل).
يُط ّور وسيلة (تجربة عملية ،برمجية محاكاة) ليحدد رشوط حدوث ظاهرة االنعكاس الكيل الداخيل ،ويُعرب عنه مبعادلة رياضية ،ومن ثم
3
يحسب الزاوية الحرجة لشعاع ضويئ عند انتقاله من وسط آلخر.
2
يرشح عددًا من الظواهر الضوئية املرتبطة بظاهرة انكسار الضوء واالنعكاس الكيل (مثال :الرساب الصحراوي والقطبي ،قوس املطر).
3
يُرشح عني خروف ليُحدد أجزاءها ووظيفة كل جزء منها محددًا عيوب االبصار التي قد تصيب اإلنسان وآلية معالجة كل منها.
3
يُص ّمم ويبني بعض األجهزة البرصية والتي توسع مقدرتنا عىل رؤية األجسام البعيدة أو األشياء الدقيقة.
3
يحلل املالحظات التي يُسجلها من خالل برمجية محاكاة ليرشح كيف يتم نقل اإلشارات الضوئية يف الليف البرصي.
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،برمجية محاكاة ،عرض تقدميي ،مجسم) ليصف حركة موجة يف وسط ما (موجات املاء ،موجات الزنربك) مح ّددًا
2
العالقة التي تربط رسعة انتشار املوجة يف الوسط بطولها املوجي والرتدد املوجي.
يُط ّور وسيلة (مثال :مجموعة صور رقمية أو برمجية محاكاة أو تجربة عملية) ليصف عددًا من الظواهر املوجية (مثال :انعكاس موجة تنترش
3
يف حبل طرفه مثبت أو حر ،تراكب موجتني تنترشان يف حبل يف اتجاهني متعاكسني).
2
يُحلل الصور التي يحصل عليها من (كامريا) رقمية؛ ليصف نوعي التداخل (البناء والهدام) يف حوض األمواج املائية ويقارن بينها.
2
يستقيص عمليًّا ظاهرة حيود موجات املاء ويحدد رشوط حدوثه موظفًا الصور والبيانات التي يتم الحصول عليها .
1
يصف الصوت كموجات ميكانيكية ويُعرب عن املوجة الصوتية كتغريات يف الضغط.
2
يُع ّرف الشدة النسبية لألذن البرشية ،ويحلل مخطط السمع لألذن البرشية السليمة محددًا منه عتبة السمع وعتبة األمل.
1
يصف تأثري دوبلر بأنه التغري يف تردد املوجات الصوت الناتج عن حركة املصدر أو املراقب أو كالهام ويفرس عدد من الظواهر املرتبطة به
يُط ّور وسيلة (تجربة علمية ،برمجية محاكاة ،رسوم تخطيطية) ليتعرف املقصود بنمط املوجات الواقفة عىل وتر مشدود ،ويُحدد رشوط تكون
3
هذا النمط.
يُط ّور وسيلة (رسوم بيانية أو برمجية محاكاة)؛ ليصف إزاحة جزيئات وسط تنترش فيه موجات بداللة البعد عن املصدر عند لحظة معينة،
3
وإزاحة جزيء معني من جزيئات الوسط بداللة الزمن.
يُط ّور وسيلة (مثال :مجموعة صور رقمية أو برمجية محاكاة أو تجربة عملية)؛ ليصف عددًا من الظواهر املوجية (مثال :انعكاس موجة تنترش
3
يف حبل طرفه مثبت أو حر ،تراكب موجتني تنترشان يف حبل يف اتجاهني متعاكسني ،انعكاس موجات تنترش عىل سطح املاء عن حاجز محدب
أو مقعر أو مستو).
يُط ّور وسيلة (رسوم تخطيطية ،برمجية محاكاة ،صور لرتاكب موجات يف حوض األمواج املائية)؛ ليحدد رشط حصول كل من التدا خل البناء
3
والتداخل الهدام.
2
يستقيص عمليًّا ظاهرة حيود موجات املاء ،ويحدد رشوط حدوثه موظفًا الصور والبيانات التي يتم الحصول عليها.
1
يصف الصوت كموجات ميكانيكية ويُعرب عن املوجة الصوتية مبعادلة تصف تغريات الضغط بتغري كل من البعد عن املصدر والزمن.
2
يُع ّرف الشدة النسبية لألذن البرشية ،ويحلل مخطط السمع لألذن البرشية السليمة محددًا منه عتبة السمع وعتبة األمل.
يُط ّور وسيلة (تجربة علمية ،برمجية محاكاة ،رسوم تخطيطية) ليتعرف املقصود بنمط املوجات الواقفة عىل وتر مشدود ويُحدد رشوط تكون
3
هذا النمط.
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املجال :الفيزياء
الصف
( 11متقدم)
( 11متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
( 12متقدم)
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املحور :املوجات
املستوى
نواتج التعلم
يُط ّور وسيلة (تجربة علمية ،برمجية محاكاة ،رسوم تخطيطية) ليُحدد رشط تكون منط موجات واقفة يف عمود هواء يف أنبوب مفتوح الطرفني
3
أو مغلق الطرف الواحد.
يُط ّور منوذ ًجا رياض ًيا (معادلة) ليحسب تردد النغمة األساسية والتوافقيات األخرى التي يهتز بها وسط ما (وتر مشدود ،عمود هواء يف أنبوب
3
مفتوح الطرفني ،عمود هواء يف أنبوب مغلق الطرف الواحد) ،وينتج موجات واقفة محددًا دور التوافقيات يف تحديد نوع الصوت.
1
يستقيص مكونات الطيف الكهرومغناطييس.
يُط ّور منوذ ًجا (رسوم تخطيطية ،برمجية محاكاة)؛ ليحدد رشوط حدوث تداخل (بناء وهدام) بني موجات الضوء ويحدد مواقع األهداب املضيئة
3
واألهداب املظلمة .
3
يستخدم املطياف الضويئ ومحزوز الحيود؛ ل ُيحلل الضوء األبيض إىل األلوان املكونة له ،ويقيس الطول املوجي لكل منها.
مناذج رياضية (معادالت)؛ ليتوقع مواضع األهداب املضيئة واألهداب املعتمة يف منط الحيود الناتج عن إضاءة محزوز حيود بضوء أحادي
يُط ّور َ
3
اللون.

معايري الأداء بح�سب ال�صف
�شروحات م�ستوى الأداء
تصف رشوحات مستوى األداء درجة املعرفة واملهارات املطلوبة يف كل مستوى من مستويات األداء .وتوفر رشوحات مستوى األداء فكرة عن الخصائص األكادميية للمتعلمني
باالعتامد عىل أدائهم يف سنة دراسية أو تقييم معطى .كام تزود هذه الرشوحات املدرسني واآلباء/أولياء األمور واملتعلمني باملزيد من املعلومات حول املهارات واملعارف
النموذجية التي يظهرها املتعلم خالل إجراء التقييم أو خالل السنة الدراسية .تُقسم معايري األداء التالية إىل أربعة فئات مختلفة كام ييل:
•املستوى  – 1دون املستوى بكثري .وهو أدىن مستويات الفئات األربع .ويف هذا املستوى ،ال يتمكن املتعلم من تلبية التوقعات املطلوبة منه ،وال يحقق قدراته
الحقيقية.
•املستوى  – 2دون املستوى .يظهر املتعلم املشمول ضمن هذا املستوى فهماً جزئ ًّيا باملفاهيم التي تعلمها خالل السنة ،إال أنه ال يتمكن من تطوير قدراته بالكامل.
مبعنى آخر ،هناك حاجة إىل املزيد من العمل للوصول إىل مرحلة اإلتقان يف تلبية احتياجات املتعلمني.
•املستوى  – 3ضمن املستوى .يف هذا املستوى ،يظهر املتعلم قدرة كاملة عىل استيعاب املفاهيم التي تعلمها خالل السنة .يحقق املتعلم كل ما هو متوقع منه ويظهر
مستوى جيدًا من الكفاءة يف املواد التي متت تغطيتها.
•املستوى  – 4مستوى متقدم .وهو أعىل مستوى من بني جميع الفئات ،إذ يظهر املتعلم املشمول ضمن هذا املستوى متي ًزا يف التحصيل مش ًريا إىل إنجاز بارز وتحقيق
إلمكاناته وقدراته الحقيقية.
متثل الجداول اآلتية استخدام رشوحات مستوى األداء هذه ابتداء من رياض األطفال وحتى الصف  .12وتحتوي هذه الجداول عىل جميع املستويات املختلفة املذكورة آنفًا،
إضافة إىل النتائج الخاصة بهذه املستويات.
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 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يحدد بعض االحتياجات األساسية
للكائنات الحية التي تلبيها لها موارد
األرض ،ولكنه ال يتمكن من وصف
كيفية تتبع احتياجات البرش األساسية
باالعتامد عىل موارد األرض.
يفهم بأن األحوال الجوية الشديدة
تحدث ،ولكنه ال يتمكن من تقدير
أهمية التنبؤ باألحوال الجوية يف
االستعداد واالستجابة ملثل هذه
األحوال.
يفهم بأن األنشطة البرشية يف مجاالت
الزراعة والصناعة والحياة اليومية
ميكن أن تؤثر عىل البيئة املحلية.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحدد بعض االحتياجات األساسية يصف الطرائق التي تعتمد من خاللها يصف الطرائق التي تعتمد من خاللها
للكائنات الحية؛ ويظهر فهماً محدودًا الكائنات الحية ،مبا فيها البرش ،عىل الكائنات الحية ،مبا فيها البرش ،عىل
موارد األرض ،ويتوقع تأثريات التغريات
موارد األرض ،كالهواء واملاء.
باعتامد البرش عىل موارد األرض.
يف توافر املوارد عىل البرشية.

يخرج بأفكار للتقليل من أثر األنشطة
البرشية يف مجاالت الزراعة والصناعة
والحياة اليومية عىل اليابسة ،املاء،
الهواء ،و/أو الكائنات الحية األخرى يف
البيئة املحلية.

مييز بني الكائنات الحية واألجسام غري
الحية ويفرس كيف تستخدم النباتات
والحيوانات املختلفة أجزاء أجسامها
الخارجية لتبقى عىل قيد الحياة وتنمو
وتلبي احتياجاتها.

ي��س��ج��ل امل��ع��ل��وم��ات م��ن خ�لال
املالحظة ليرشح كيف تقوم النباتات
والحيوانات املختلفة باستخدام أجزاء
أجسامها الخارجية لتبقى عىل قيد
الحياة وتنمو وتلبي احتياجاتها.

يفرس كيف تستخدم االذن للسمع
يحدد موقع واهمية األجزاء املهمة يف
واالس��ن��ان لالكل والقلب والرئتني
جسم االنسان.
للتنفس والجذور واالزهار.
مييز بني األجسام املختلفة من حيث
مييز بني األجسام املختلفة من حيث
اللون والشكل والحجم وامللمس
اللون والشكل.
وي��ع��رف أن األج��س��ام تتكون من
وحدات صغرية.
مييز بني االتجاهات األساسية (أمام ،يُحدد موقع جسم بالنسبة لجسم يحدد فيام إذا كان جسم يف حالة
حركة أم يف حالة سكون بالنسبة
آخر.
خلف ،أعىل ،أسفل ،ميني ،يسار).
لجسم آخر.

يسجل معلومات حول وظائف القلب
واالرئتني واالذان واالسنان يف االنسان
والجذور يف النبات واالزهار.
يقارن بني األجسام املختلفة من حيث
اللون والشكل والحجم وامللمس
ويبني أجسا ّما كبرية من وحدات
صغرية.
يص ّنف حركة األجسام تب ًعا لشكل
مسار.

علوم األرض والفضاء

يظهر وعيًا بآثار املخاطر الطبيعية عىل
املجتمع من خالل طرح األسئلة حول
الغاية من التنبؤ باألحوال الجوية
بهدف االستعداد واالستجابة لألحوال
الجوية الشديدة.
يتشارك باألفكار حول التقليل من
أث��ر األنشطة البرشية يف مجاالت
الزراعة والصناعة والحياة اليومية عىل
اليابسة ،املاء ،الهواء ،و/أو الكائنات
الحية األخرى يف البيئة املحلية.

مييز بني الكائنات الحية واألجسام غري
الحية يف معظم األحيان لكن دون ذكر
خصائص معينة.
علوم الحياة
العلوم الفيزيائية
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رو�ضة 1

يصف بأنه من املمكن التنبؤ باألحوال
الجوية ،ولكنه يظهر فهماً محدودًا
بفائدة التنبؤ باألحوال الجوية للحد
من آثار األحوال الجوية الشديدة عىل
املجتمع.
يصف طرائقًا تؤثر من خاللها األنشطة
البرشية يف مجاالت الزراعة والصناعة
والحياة اليومية عىل البيئة املحلية،
ولكنه يظهر قدرة محدودة عىل اقرتاح
الحلول للتقليل من أث��ر األنشطة
البرشية عىل البيئة.
مييز دامئًا بني الكائنات الحية واألجسام
غري الحية ويظهر فهماً محدودًا
بكيفية متكني تراكيب الكائنات الحية
لوظائف الحياة من خالل فهمه لكون
الحيوانات تستخدم أج�زاء جسمها
بطرائق مختلفة.
مييز أماكن وجود أجزاء مهمة مثل
القلب والرئتني واالس��ن��ان واالذان
والجذور واالزهار يف النباتات.
مييز بني األجسام املختلفة من حيث
اللون والشكل والحجم وامللمس.

يظهر وعيًا بآثار املخاطر الطبيعية
عىل املجتمع من خالل اقرتاح طرائق
لالستعداد واالستجابة لألحوال الجوية
التي يتم التنبؤ بها.

رو�ضة 2

يحدد طرائق تقوم من خاللها النباتات يصف كيف أن النباتات والحيوانات ،يتنبأ بالتغريات التي قد تنتج عن تلبية
والحيوانات ،مبا يف ذلك البرش ،بتغيري مبا فيها البرش ،تقوم بتغيري البيئة نباتات وحيوانات محددة الحتياجاتها
الخاصة.
لتلبية احتياجاتها.
البيئة لتلبية احتياجاتها.

ي��ق�دّم حج ًجا وأدل���ة ع�لى تغريات
البيئية التي ق��د تنتج ع��ن تلبية
نباتات وحيوانات محددة الحتياجاتها
الخاصة.
يتنبأ مبصادر الغذاء الخاصة بكائنات
حية محددة ،ويبني سالسل غذائية
بسيطة لدى تزويده باملعلومات حول
ثالثة كائنات حية أو أقل.
يحدد املواد التي تتكون منها األجسام
املوجودة يف محيطه ويفرزها حسب
الخواص الفيزيائية.
(اللون والحجم والشكل والكتلة).
يُ��ح��رك األج��س��ام يف محيطه عىل
مسارات محددة بالتأثري عليها بقوى
مناسبة.
يص ّنف األص����وات تب ًعا لعلوها
وانخفاضها وغلظتها ويعدد ويص ّنف
مصادر الضوء والحرارة يف بيئته إىل
طبيعية واصطناعية.

علوم األرض والفضاء

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يس ّمي الفصول األربعة يف ترتيب يحدد بعض الخصائص أو الظروف يصف الفصول ويقارنها ،ليظهر فهماً
(مثال :كمية ضوء النهار ،نوع الهطول ،باألمناط املتوقعة التي تسببها حركة
معني.
درجة الحرارة) املميزة لكل فصل من األرض يف النظام الشميس.
فصول السنة.
يناقش عوامل الطقس ولكنه ال يتمكن يحدد الظروف الجوية املحلية ولكنه يصف األمن��اط املالحظة عرب الزمن،
من إدراك وتسمية الظروف املحددة يظهر قدرة محدودة عىل فهم ووصف والتي تتعلق بالظروف الجوية ليظهر
فهماً ب��األم��ور التي تنظم الطقس
أمناط الظروف الجوية عرب الزمن.
التي تظهر عىل املستوى املحيل.
واملناخ.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يقارن الفصول األربعة وتتابعها من
حيث حدوثها ليظهر فهماً باألمناط
املتوقعة التي تسببها حركة األرض يف
النظام الشميس.
يطبق معرفته بأمناط الطقس ليخرج
بتوقعات وتنبؤات بسيطة تتعلق
بالظروف الجوية املحلية يف املستقبل
القريب.

علوم الحياة

يذكر بأن النباتات والحيوانات تحصل يذكر ب��أن الحيوانات تحصل عىل يق ّيم املعلومات ليحدد األمن��اط
غذائها من النباتات ومن الحيوانات ويجري التعميامت حول االحتياجات
عىل غذائها من أماكن مختلفة.
األساسية للنباتات والحيوانات.
األخرى.
يحدد املواد التي تتكون منها األجسام يحدد املواد التي تتكون منها األجسام يحدد املواد التي تتكون منها األجسام،
(خ��ش��ب ،ورق ،ق�م�اش ،ص��خ��ور ،وبعض الخواص الفيزيائية لها (اللون ،ويفرزها حسب الخواص الفيزيائية.
امللمس ،الرائحة ،المعة /غري المعة)( .اللون والحجم والشكل والكتلة).
بالستيك.)......،

العلوم الفيزيائية

يذكر أن القوة هي دفع أو سحب.

يذكر أن األجسام تسقط نحو األسفل يعرف أن بعض قوى الدفع أو السحب
ت ُغري اتجاه حركة األجسام.
بسبب الجاذبية.

يذكر بأن الصوت ينتج عن اهتزاز يذكر بأن الصوت يصدر عن اهتزاز يص ّنف األص����وات تب ًعا لعلوها
األجسام وأن الشمس ت ُيضء وتدفئ األجسام وأن��ه ميكن أن يتسبب يف وانخفاضها وغلظتها ،ويعدد بعض
اهتزاز األجسام وأن الشمس املصدر مصادر الضوء والحرارة يف بيئته.
األرض.
األساس للضوء والحرارة عىل سطح
األرض.
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ال�صف الأول

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يعرف ان االرض مكون من مكونات ي�لاح��ظ ح��رك��ة األرض يف النظام
الشميس.
النظام الشميس.
علوم األرض والفضاء
علوم الحياة
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يظهر فهماً م��ح��ددودا للكون وما يظهر فهماً محدودًا بأحوال الكون وما
يدور يف النجوم من خالل إدراكه الثر
يحدث يف النجوم.
حركة الشمس الظاهرية.

يعرف الفصول املختلفة وح��االت
الطقس يف كل فصل.
يظهر فهماً محدودًا بالكيفية التي
تقوم الكائنات الحية من خاللها
ب��ك��ش��ف وم��ع��ال��ج��ة واس��ت��خ��دام
املعلومات املتعلقة بالبيئة والتي تفيد
بأن معظم الحيوانات لديها القدرة
عىل أن ترى وتسمع.
يظهر الحد األدىن من الفهم بكيفية
ارتباط صفات جيل ما بصفات الجيل
ال��ذي يسبقه من خ�لال فهمه بأن
الكائنات الحية لديها صفات ميكن أن
تتشابه وميكن أن تختلف فيام بينها.

يرشح االمن��اط التي تتبعها الفصول
خالل السنة.
يظهر فهماً محدودًا بالكيفية التي
تقوم الكائنات الحية من خاللها
ب��ك��ش��ف وم��ع��ال��ج��ة واس��ت��خ��دام
املعلومات املتعلقة بالبيئة وذلك من
خالل تحديد البنى الحسية لبعض
الكائنات الحية املعروفة.
يظهر فهماً محدودًا بكيفية ارتباط
صفات جيل ما بصفات الجيل الذي
يسبقه من خالل فهمه ألوجه الشبه
بني الكائنات الحية ،ولكنه ال يستطيع
التوصل للتشابه بني األقارب.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يستنتج من خالل ملحوظاته أن هناك يستنتج األمناط املتوقعة التي تسببها
عالقة بني كمية الحرارة وطول النهار حركة األرض يف النظام الشميس.
باختالف األوقات يف السنة.
ي��درك بأن هناك أدوات ميكن من يعكس فهماً بأن هناك أدوات ميكن
خاللها مراقبة النجوم ،والقمر ،من خاللها مراقبة النجوم ،والقمر،
والكواكب يف النظام الشميس بحيث والكواكب يف النظام الشميس بحيث
تظهر تفاصيل أكرب مام ميكن رؤيته تظهر تفاصيل أكرب مام ميكن رؤيته
بالعني املجردة ،ويصف بعض السامت
بالعني املجردة.
التي ميكن مالحظتها باستخدام هذه
األدوات.
يستنتج ان هناك عالقة بني كمية يسجل معلومات ح��ول ح��االت
الطقس.
الحرارة وطول النهار.
ي��درك بأن الكائنات الحية تكشف يحلل املعلومات التي يحصل عليها
وتعالج وتستخدم املعلومات املتعلقة من مصادر مختلفة ليحدد استجابات
اآلباء السلوكية للمدخالت الحسية من
بالبيئة بهدف النمو والبقاء.
األبناء التي تساعد األبناء عىل البقاء.
يظهر فهماً بكيفية ارتباط صفات
جيل ما بصفات الجيل الذي يسبقه
من خالل استخدامه املالحظات ليوثق
أوجه الشبه واالختالف بني النباتات
والحيوانات الصغرية وآبائها.

يظهر فهماً بكيفية ارتباط صفات
جيل ما بصفات الجيل الذي يسبقه
م��ن خ�لال استخدامه املالحظات
ليدعم الحجة القائلة بأن النباتات
والحيوانات الصغرية تشبه آباءها إىل
حد كبري.
يظهر الحد األدىن من الفهم بالتنوع يظهر فهماً محدودًا بالتنوع الحيوي يظهر فهماً بالتنوع الحيوي من خالل
الحيوي من خ�لال تسميته لبعض من خالل تحديد بعض االختالفات مقارنة الكائنات الحية املرئية يف
الكائنات الحية املرئية يف مواطن املرئية بني النباتات والحيوانات التي مواطن مختلفة بعضها ببعض ومن
خالل مقارنة الكائنات الحية باألحافري.
تعيش يف مواطن مختلفة.
محددة.

يستخدم الفرق املالحظ بني الكائنات
الحية واألحافري ليخرج باستنتاجات
حول التغريات التي تحدث يف البيئة
مع مرور الزمن.

يستنتج بأن الحيوانات والنباتات تأيت يصف النباتات والحيوانات عىل أنها يالحظ ويقارن التغريات يف مظهر
ون��ش��اط مجموعة متنوعة من
من الحيوانات والنباتات (األب واألم) .كائنات تنمو وتتغري.
الحيوانات خالل دورة حياتها الكاملة
ليظهر فهمه بكيفية من��و وتطور
الكائنات الحية.

يظهر التسلسل الصحيح ملراحل تطور
مجموعة متنوعة من الحيوانات
وي��س��ت��خ��دم م��ل��ح��وظ��ات��ه ليحدد
الخصائص املتوقعة ملراحل محددة
من التطور.

ال�صف الأول

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يبني ب��أن امل���واد املختلفة متتلك يصف ويتحقق م��ن الخصائص
خصائص مختلفة وأن بعض املواد املختلفة لألجسام املرئية.
تكون موجودة يف الطبيعة ،يف حني
أن بعضها اآلخر هو من صنع اإلنسان
ويصنفها حسب حالتها.
العلوم الفيزيائية

يُحدد األجسام الساكنة يف محيطه يُعدد الطرائق املختلفة التي تتحرك
من خاللها األجسام من حوله.
وأيّها متحرك.
يع ّرف أن الشمس مصدر الطاقة يُعدد صور الطاقة املألوفة واملتوفرة
الرئييس بالنسبة لألرض ،ويفهم أن يف بيئته ويفهم أن اختالف القوى
التأثري بقوة عىل جسم ي��ؤدي إىل ينتج عنه تأثريات مختلفة.
تحريكه.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يخطط وي��ج��ري االس��ت��ق��ص��اءات
البسيطة ليصف ويقارن ويص ّنف
األنواع املختلفة من املواد من خالل
خصائصها املرئية ،ويحلل البيانات
التي يحصل عليها ليحدد أي املواد
هي األنسب لتحقيق الهدف املقصود.
يستنتج أن القوى عندما تؤثر يف جسم
قد تغري شكله أو تحركه أو توقفه عن
الحركة.
يُحدد تأثريات الشمس عىل الهواء
واليابسة واملاء ،ويستنتج أن الدفع
أكرث يُغري الرسعة مبقدار أكرب ،وأنه
كلام زادت رسعة األجسام املتصادمة
أحدثت تغي ًريا أكرب يف شكل األجسام.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يظهر فهماً للطبيعة الجسيمية للامدة
من خالل إجراء تحقيق هدفه إظهار
كون الجسم املكون من مجموعة من
األجزاء ميكن أن يتم تفكيكه وعمل
جسم جديد منه ،ويربط خصائص
األجسام بخصائص مكوناتها.
يقدّم أمثلة عىل طرائق استخدام
القوى يف الحياة اليومية ويوظفها يف
تغيري حركة األجسام.
يُصمم ويبني منوذ ًجا من شأنه أن
يقلل من أث��ر ارتفاع ح��رارة أشعة
الشمس عىل سطح األرض ويستخدم
وسائل ليقلل من آثار التصادم بني
األجسام.

247

ال�صف الثاين

علوم األرض والفضاء

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحدد بعض موارد االرض املستخدمة يحدد طرائق استخدام الناس للموارد .يصف إج��راءات السالمة يف عالقته
بالبيئة املائية.
يف الحياة اليومية.
يحدد صفات كل فصل من الفصول يصف التغريات اليومية واملوسمية
يذكر الفصول األربعة.
عىل أنشطة اإلنسان الخارجية.
األربعة.

يظهر فهماً للكون وما يحدث للنجوم .يحدد االجسام التي ميكن رؤيتها يف
السامء ليال.
يوضح دورة املاء يف الطبيعة.
يذكر حاالت املاء الثالثة.
يظهر فهماً بأن االختالف يف الرتكيب يصف العالقة بني الخصائص الظاهرة
والوظيفة م��وج��ود ب�ين النباتات للحيوان وبني سلوكه ،ويوضّ ح أن
والحيوانات ،وان الحيوانات والنباتات الحيوانات املختلفة لديها دورات حياة
مختلفة.
لها دورات حياة متنوعة.

علوم الحياة
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يستنتج بأن األحافري موجودة ،ولكنه يوضح أ َّن األحافري متثل األدل��ة عىل
ال يتمكن من فهم أهميتها يف توفري كون النباتات والحيوانات كانت تحيا
األدلة عىل وجود القرابة بني األنواع يو ًما ما عىل األرض.
املختلفة.
يظهر الحد األدىن من الفهم بكيفية يظهر فهماً محدودًا بكيفية تدفق
تدفق امل��ادة والطاقة خالل النظام املادة والطاقة خالل النظام البيئي من
البيئي م��ن خ�لال إدراك���ه لكون خالل فهمه لكون العديد من املواد
الكائنات الحية تحصل عىل املواد التي التي تستخدمها الكائنات الحية لتنمو
تحتاجها يف النمو والبقاء من البيئة .وتبقى تأيت من الكائنات الحية األخرى
ويعاد استخدامها من قبل كائنات
حية أخرى.
يستنتج ب��أن النباتات تحصل عىل يستنتج ب��أن النباتات تحصل عىل
الطاقة الالزمة لها لتبقى عىل قيد الطاقة الالزمة لها لتبقى عىل قيد
الحياة من الشمس وأن الحيوانات
الحياة من الشمس.
تحصل عىل الطاقة الالزمة لها من
خالل أكلها للنباتات أو الحيوانات.
يذكر بأن األماكن التي تعيش فيها يصف كيف أن التغريات البيئية ميكن
النباتات والحيوانات تشهد تغريات .أن تحدث برسعة أو ع�لى ف�ترات
طويلة من الزمن.

يفهم العالقة بني االرض والقمر
والشمس.
يبني كيف تتناسب حاالت املاء مع
دورة املاء عندما تتغري درجة الحرارة
يف البيئة املحيطة.
يبني حجة يبني م��ن خاللها بأن
النباتات والحيوانات لديها بناءات
داخلية وخارجية تجعل الوظائف
الحياتية ممكنة ،ويصف تسلسل
مراحل دورة حياة الضفدع والفراشة
والطري والسمكة والحيوان الثديي.
يستخدم األدلة ليدعم الحجة القائلة
بأن بعض األنواع الحية من النباتات
والحيوانات متثل أحافري النباتات
والحيوانات املنقرضة.
يظهر فهماً بكيفية تدفق امل��ادة
والطاقة خالل النظام البيئي من خالل
تقديم األدل��ة التي تدعم التفسري
القائل بأن األشياء التي تستخدمها
النباتات والحيوانات لتلبية احتياجاتها
تتغري من حيث استخدامها وتعاد إىل
البيئة بأشكال مختلفة.
يصف طرائقًا تعتمد من خاللها
النباتات والحيوانات عىل بعضها
البعض ،مبا يف ذلك كيفية مساعدة
النباتات للكائنات الحية األخ��رى
لتحصل عىل الطاقة من الشمس.
يستدل بأن بعض التغريات البيئية قد
تؤدي إىل إيجاد ظروف تجعل من
الصعب عىل الكائن الحي أن يبقى
عىل قيد الحياة ضمنها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يتواصل بشأن املالحظات من خالل
الرسم والكتابة.
يق ّيم أثر التغريات اليومية واملوسمية
عىل أنشطة اإلنسان الخارجية ويحدد
االب��ت��ك��ارات التي تسمح بالقيام
بهذه األنشطة داخل املنزل ويف غري
مواسمها.
يبني منوذ ًجا يبني كيف يسبب دوران
االرض الليل والنهار.
يستقيص مراحل دورة املاء ،مبا يف ذلك
التبخر ،التكثيف ،الرتسيب والتجميع.
يقدّم أمثلة محددة ليدعم الحجة
القائلة ب��أن النباتات والحيوانات
لديها بناءات داخلية وخارجية تجعل
الوظائف الحياتية ممكنة ويتع ّرف أن
كل النباتات لها دورات حياة.
يبني حجة يبني من خاللها وجود
القرابة بني األنواع املختلفة مستخد ًما
أمثلة محددة من األحافري والكائنات
الحية لدعم حجته.
يظهر فهماً بكيفية تدفق امل��ادة
والطاقة خالل النظام البيئي من خالل
بناء منوذج بسيط يعرض دوران املادة
بني الكائنات الحية يف بيئة محددة.

يبني من��وذ ًج��ا ليعرض م��ن خالله
العالقات املرتابطة املختلفة بني
النباتات والحيوانات والبيئة.
يصف أمثلة عىل التغريات البيئية التي
ميكن أن تنتج عن عدم متكن الكائنات
الحية من البقاء عىل قيد الحياة.

ال�صف الثاين

العلوم الفيزيائية

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يتع ّرف خصائص األجسام الصلبة يحدد الظروف التي تبقى حاالت
املواد السائلة والصلبة ثابتة خاللها
والسوائل والغازات ومي ِّيزها.
والظروف التي ميكن أن تتسبب يف
تغيري حاالتها ويقيس بعض خصائص
املادة (الحجم ،الكتلة).

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يجري تجارب بسيطة ليقارن بني
خصائص امل��واد السائلة املختلفة
وخصائص امل��واد الصلبة املختلفة
ويقيس بعض خصائص املادة (الحجم،
الكتلة ،درجة الحرارة).

يذكر أن للمغناطيس أشكال مختلفة يعدد بعضً ا من خواص املغناطيس .يستخدم البوصلة يف تحديد اتجاه
قبلة الصالة.
وأنه يجذب بعض املواد.
يفهم أن الصوت والضوء والكهرباء يستنتج أننا نحتاج إىل الطاقة للطهي يعرف أن الناس يحصلون عىل الطاقة
التي يحتاجونها للقيام باألعامل من
ورؤية األشياء وتربيد الهواء.
من صور الطاقة املختلفة.
الطعام وأن معظم أشكال الطاقة التي
ت ُستخدم يمُ كن أن تنفد.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستنتج عمل َّيا مع تقديم الدليل بأنه
من املمكن عكس التغريات التي
تسبب بها التسخني أو التربيد ويبني
منوذ ًجا يعرض من خالله املادة عىل
أنها مكونة من عدة أج �زاء صغرية
جدًا..
يُصمم ويصنع قاربًا ورق ًّيا ويحركه
باستخدام قوة املغناطيس.
يبتكر جهازًا يستخدم الطاقة مراع ًّيا
وسائل تقليل االحتكاك مام ميكنه من
التقليل من استخدام الطاقة ويحقق
التنمية املستدامة.
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ال�صف الثالث

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يتعرف أن بعض املوارد الطبيعية قابلة يستنتج أن الوقود مشتق من موارد
للتجدد خالل فرتة حياة اإلنسان يف طبيعية غري متجددة.
حني أن بعضها اآلخر غري قابل للتجدد.
يذكر املخاطر الطبيعية التي تؤثر يف يجد ع��دة ح��ل��ول للحد م��ن آث��ار
العمليات الطبيعية ل�لأرض عىل
األفراد واملجتمعات.
اإلنسان.
يذكر تأثري األنشطة البرشية يف يبينّ العالقة بني رضورة املحافظة عىل
مجاالت الزراعة والصناعة والحياة البيئة ورضورة تطور املجتمعات.
اليومية عىل الكوكب.

علوم األرض والفضاء

يصف طرائق اعتامد الكائنات الحية،
مبا فيها البرش عىل م��وارد األرض،
كالهواء واملاء.والصخور واملعادن.
يظهر فهماً لالحداث الجيولوجية
لكوكب االرض وتاريخها.

يصف طرائق اعتامد الكائنات الحية،
مبا فيها البرش عىل م��وارد األرض،
كالهواء وامل��اء والصخور واملعادن
ويتوقع تأثريات اإلنسان عىل التغريات
يف توافر هذه املوارد.
يصف كبف تؤثر الهزات االرضية
والرباكني والفيضانات واالنزالقات
االرضية قي سطح االرض.
يصف أنواع مختلفة من الطقس.

يصف أمناط الظروف املناخية املحلية
املالحظة عرب الزمن.
يستنتج ب��أن ال�ترب��ة تحتوي عىل
يذكر أنوا ًعا مختلفة من الرتبة.
مكونات حية وأخرى غري حية.

يذكر أن حركات املاء لسطح األرض يحدد مصادر املاء يف البيئة الطبيعية
والبيئة املبنية.
تؤثر يف أنظمتها.
يذكر بأن النباتات تحصل عىل الطاقة يصف االحتياجات األساسية للنباتات.
الالزمة لها ليك تعيش من الشمس.
علوم الحياة
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يصف النباتات والحيوانات باعتبارها يصف ال��ت��غ�يرات التي تطرأ عىل
النباتات املختلفة خ�لال دورات
كائنات تنمو وتتغري.
حياتها.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يصف الوقود عىل أن��ه مشتق من
م��وارد طبيعية غري متجددة وأن
استخدامه يؤثر عىل البيئة.
يستخدم األدوات املناسبة لقياس
حاالت الطقس ،مسجالً البيانات يف
جداول ورسوم بيانية.
يستنتج األث��ر ال��ذي يطال املجتمع
والبيئة من جراء استخراج وتكرير
الصخور واملعادن لغايات االستخدام
البرشي ،معا األخ��ذ بعني االعتبار
وجهات النظر املختلفة.
يظهر فهماً العتامد اإلنسان عىل موارد
األرض مستخد ًما منوذ ًجا ميثل من
خالله العالقة بني احتياجات النباتات
والحيوانات املختلفة ،مبا فيها البرش،
وبني األماكن التي تعيش.
يستنتج ان وت�يرة ح��دوث ال��زالزل
تختلف عن وترية االحداث الناجمة
عن التعرية والتجوية.
يسجل بيانات الطقس يف ج��داول
ورسوم بيانية.
يظهر فهماً بالتفاعالت املركبة فيام بني
وضمن أنظمة األرض من خالل وصفه
للتفاعالت الفيزيائية والكيميائية
 ال��ت��ي ت��ح��دث م��ا ب�ين الصخور،والرواسب ،وامل��اء ،والجليد ،الهواء،
والنباتات ،الحيوانات.
يستخدم التقنيات املختلفة ووسائل
اإلعالم األخرى؛ ليحدد مصادر املاء يف
البيئة الطبيعية والبيئة املبنية.
يربط األقسام األساسية للنباتات
مبساهامتها يف إبقاء النبتة عىل قيد
الحياة.
يقارن منو الشتالت لتحديد أوجه
الشبه واالختالف فيام بينها من حيث
منوها وتطورها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستقيص كيف ان الطاقة والوقود
مستمدان من م��وارد طبيعية وان
استخدامهام يؤثر يف البيئة.
يقدّم أدل��ة تدعم قدرته عىل بناء
تصميم يعمل عىل تقليل تأثري األخطار
املتعلقة يف الطقس.
يقيّم م �زاي��ا وم��س��اوئ استخدام
محطات التحلية للمساعدة يف تلبية
االحتياجات الحياتية.
يستقيص وجهات النظر املختلفة
الشخاص عن اشكالية املحافظة عىل
البيئة.
ي��ق��ارن ب�ين العمليات الداخلية
والخارجية املؤثرة عىل سطح االرض.
يصمم منوذ ًجا لبناء يحمي من اخطار
الطقس القايس.
يستقيص امكانية العينات الثالثة من
الرتبة يف السامح بنمو النبات بشكل
افضل.

يطور منوذ ًجا ميثل من خالله أشكال
وأنواع اليابسة واملسطحات املائية يف
منطقة ما.
يخطط ويجري تحقيقًا ليحدد ما
إذا كانت النباتات بحاجة إىل ضوء
الشمس واملاء لتنمو أم ال.
يطور من��اذج يصف من خاللها بأن
الكائنات الحية لديها دورات حياة
فريدة ومتنوعة إال أنها جميعها
متر مبراحل ال��والدة والنمو والتكاثر
واملوت.

ال�صف الثالث

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن البيئات التي تعيش فيها يصف بعض التغريات البيئية التي
الحيوانات والنباتات تشهد تغريات .تؤدي إىل ظروف ال تستطيع معها
النباتات والحيوانات أن تبقى عىل قيد
الحياة.

علوم الحياة

يظهر فهماً بأن بعض الحيوانات جزء يستنتج أن الحيوانات ج��ز ٌء من
مجموعة تساعدها يف الحصول عىل
من جامعات أحيائية.
الغذاء ويف الدفاع عن أنفسها ويف
مواجهة األخطار.
ي��درك ب��أن النباتات والحيوانات يحدد كيف أن النباتات والحيوانات
ترث سامتها عن اآلباء ويصف كيف
الصغرية تشبه آباءها إىل حد كبري.
أن تلك االختالفات يف هذه السامت
موجودة بالفعل.
يظهر الحد األدىن من الفهم بكيفية
اختالف األفراد من النوع الواحد من
حيث املظهر والوظيفة والسلوك.
يظهر الحد األدىن من الفهم بالتأثريات
التي يؤثر بها اإلنسان عىل التنوع
البيئي.
يعرف املادة ويبني أن املادة توجد
يف ثالث حاالت ويعرف بعض طرائق
فصل املخاليط (املغناطيس والغربلة).

العلوم الفيزيائية

يذكر ب��أن األب��ن��اء يشابهون اآلب��اء
ولكنهم ليسوا متطابقني من حيث
الشبه.
يستنتج أن��ه عند ح��دوث تغري يف
البيئة ،فإنه من املمكن أن تتغري أنواع
النباتات والحيوانات التي تعيش يف
تلك البيئة.
يعرف امل���ادة ويستنتج خصائص
امل��واد الصلبة والسائلة والغازية
ويفصل املخاليط باستخدام التبخر
واملغناطيس والغربلة.
يقارن بني اآلالت البسيطة املتوفرة يف
البيئة املحيطة.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يظهر فهماً لكيفية تأثري البيئة عىل يفرس كيف ميكن ل��ظ��روف بيئية
تعداد الكائنات الحية عرب أجيال محددة أن تهدد بقاء بعض النباتات
متعددة من خالل إعطاء األمثلة عىل والحيوانات عىل قيد الحياة.
الظروف البيئية التي قد تهدد بقاء
النباتات والحيوانات عىل قيد الحياة.
يقدّم األدلة ليوضح االختالف يف حجم يبني حجة قامئة عىل األدلة ليثبت أن
بعض الحيوانات تشكل مجموعات
ووظيفة مجموعات الحيوانات.
تساعد أعضاءها عىل البقاء عىل قيد
الحياة.
يبني حجة قامئة عىل األدلة ليبني بأن يجمع ويحلل ويفرس البيانات ليقدّم
النباتات والحيوانات ترث سامتها من األدلة عىل كون النباتات والحيوانات
اآلباء وأن التغريات يف هذه السامت ترث سامتها من اآلباء وأن التغريات
تظهر يف مجموعات الكائنات الحية يف هذه السامت تظهر يف مجموعات
الكائنات الحية املتشابهة.
املتشابهة.
يستنتج ب��أن ظهور السامت يتأثر يبني حجة قامئة عىل األدلة ليبني بأن
ظهور السامت ميكن أن يتأثر بالبيئة.
بالتفاعل مع بيئة الفرد.
يعطي األمثلة عىل الظروف البيئية
التي ميكن أن تهدد بقاء النباتات
والحيوانات عىل قيد الحياة.
يكتشف تأثريات الحرارة عىل حالة
امل��ادة وويفصل املخاليط بطرائق
مختلفة تعتمد عىل نوع الخليط.

يصف كيف يسمح كل نوع من أنواع
يُعدد بعض اآلالت التي يستخدمها يف
اآلالت البسيطة لإلنسان بتقليل القوة
أنشطة الحياة اليومية.
الالزمة لتحريك األجسام.
يفهم أن الجسم املتحرك ميتلك طاقة .يستنتج أن الجسم ميتلك طاقة ترتبط يُدلل عىل أن الطاقة تنتقل من جسم
إىل آخر أثناء عملية التصادم.
مبوضعه بالنسبة لألرض.

يق ّيم ح�ًّل�اًّ مقرت ًحا ملشكلة وقعت
بسبب التغريات البيئية التي أدت
ب��دوره��ا إىل تغري أن���واع النباتات
والحيوانات التي تعيش يف تلك البيئة.
ينفذ استقصاءات بسيطة ليثبت أن
للغاز كتلة وحجم وكيف ميكن زيادة
رسعة ذوبان مادة يف املاء ويستنتج أن
كتلة املادة ال تتغري عند تغري الحالة.
يصمم آلية يستخدم فيها آلة بسيطة
واح��دة أو أكرث لتغيري نوع واتجاه
حركة جسم ما.
يقدّم األدل��ة عىل صحة مبدأ حفظ
الطاقة ويبتكر جهازًا يعمل عىل
تحويل شكل من أشكال الطاقة إىل
شكل آخر ويخترب طرائق "فقدان"
الطاقة يف الجهاز.
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 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يظهر فهماً لكيفية حصول علامء يستخدم األجهزة أو األدوات املناسبة ويسجل البيانات ضمن ج��داول
ورسوم بيانية.،
ليقيس الظروف الجوية.،
الفلك عىل بيانات الطقس.

علوم األرض والفضاء
علوم الحياة
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يذكر أن األنشطة البرشية يف مجاالت
الزراعة والصناعة والحياة اليومية من
املمكن أن تؤثر عىل الكوكب ،ولكنه
ال يتمكن من ذكر تأثريات محددة لها.

يستنتج أن األنشطة البرشية يف يتوقع بعض األسباب التي تجعل املياه
مجاالت الزراعة والصناعة والحياة النظيفة موردًا يزداد ش ًحا يو ًما بعد
اليومية من املمكن أن تؤثر عىل توافر يوم يف عدة مناطق من العامل.
املياه النظيفة يف عدة مناطق من
العامل.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يحلل البيانات ليحدد تغريات الظروف
الجوية عرب الزمن ،ويتنبأ بالظروف
الجوية املستقبلية.
يقدّم التفسريات للطرائق التي أدت
م��ن خاللها األنشطة البرشية يف
مجاالت الزراعة والصناعة والحياة
اليومية إىل الشح املتزايد يف موارد
املياه النظيفة يف عدة مناطق من
العامل.
ميثل مالحظاته يف رسوم توضيحية
تكشف النمط يف تلك التغريات.

يظهر فهماً لالمناط املتوقعه التي يصف حركة االرض والقمر والشمس يجمع معلومات ح��ول التغريات
اليومية يف طول الظل واتجاهه.
تسببها ح��رك��ة االرض يف النظام يف الفضاء.
الشميس.
يذكر تشكيل خصائص وحركات املاء ي��وض��ح كيفية تشكيل خصائص يبينّ الرتابط بني املاء عىل سطح األرض يرسم بيانيًّا النسب املئوية لكميات
امل��اء وامل���اء ال��ع��ذب يف الخزانات
وحركات املاء لسطح األرض وتأثريها ويف الغالف الجوي.
لسطح األرض.
املختلفة ،ويقدّم دليالً عىل توزيع املاء
يف أنظمتها.
عىل األرض.
يذكر أمثلة عىل االحتياجات األساسية يصف كيف أن الغذاء يزود الحيوانات يفرس بأن النباتات تحصل عىل املواد يصمم منوذ ًجا ليبني بأن النباتات
للنباتات والحيوانات ،وأن الكائنات ب��امل��واد التي تحتاج إليها لتعيش الالزمة لنموها بشكل أس��ايس من تحصل عىل املوارد التي تحتاج إليها
الحية لديها تراكيب خاصة ذات وتنمو ،ولكنه يظهر فهماً محدودًا الهواء واملاء ،ويصف كيف أن النباتات للنمو بشكل أسايس من املاء والهواء،
وظائف متخصصة تسمح لها بإنجاز بكيفية اكتساب النباتات للمواد التي تحصل عىل الطاقة من أشعة الشمس وويصمم منوذ ًجا ليظهر من خالله
تحتاج إليها لتعيش وتنمو ويحدد وويصف العالقات املتبادلة بني أجهزة كيف تعمل وتتفاعل أعضاء ومكونات
عملياتها الحياتية.
أه��م األج��ه��زة العضوية يف جسم الجسم ،ويستخدم أسلوب االستقصاء أجهزة جسم اإلنسان.
للتحقيق يف التغريات التي تحدث
اإلنسان ويصف وظائفها.
داخل أجهزة الجسم نتيجة للقيام
بنشاط بدين.

ال�صف الرابع

يفرس كيف أن األن��واع املختلفة قد
تستجيب إىل التغري البيئي نفسه
بطرائق مختلفة.

يستخدم األدلة؛ ليبني الفروق يف حجم
تأثري التغريات البيئية عىل األن��واع
الخاصة بالنسبة إىل التأثري عىل األنواع
العامة.
يجري تجارب بسيطة يجمع من
خاللها املالحظات والقياسات ليحدد
املواد غري املعروفة بناء عىل خصائصها
الكيميائية والفيزيائية.
يرشح كيف تتضمن عمليات التغري
يف الحالة انبعاث أو امتصاص للطاقة
ويص ّنف التغريات التي تحدث يف
جسمه ومن حوله إىل تغريات فيزيائية
أو كيميائية.
ميثل بيان ًّيا كالً من الحركة املنتظمة
وغري املنتظمة ويتنبأ مبوقع الجسم
من خالل األمناط.
يصنع أداة لحفظ املاء دافئًا لفرتة
طويلة ويُ��ف�سر ح���دوث ال�ش�رارة
الكهربائية أحيانًا عند محاولة فتح
مقبض باب السيارة أو ملس الجزء
الفلزي من عربة التسوق.

علوم الحياة

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يظهر فهماً ب��أن الكائنات الحية يستنتج أن الكائنات الحية تكشف يستدل أنه داخل دماغ الحيوان ،ميكن
لديها بناءات مخصصة للكشف عن وتعالج وتستخدم املعلومات حول للمدخالت الحسية أن تُعالح وت ُدمج،
البيئة لتنمو وتبقى عىل قيد الحياة .وت ُخزن عىل شكل ذكريات يستخدمها
املعلومات من البيئة.
الحيوان لتكون دليله يف ترصفاته
املستقبلية.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستخدم من��وذ ًج��ا ليصف سلوك
الحيوانات من حيث استقبالها ألنواع
مختلفة من املعلومات من خالل
حواسها ،وكيف تعالج هذه املعلومات
يف أدمغتها ،وتستجيب لها بطرائق
مختلفة.
يصف كيف تختلف الكائنات الحية
املختلفة من حيث مظهرها ووظيفتها
نظ ًرا لكونها قد ورث��ت معلومات
مختلفة وألن البيئة أث���رت عىل
املعلومات بطرائق مختلفة نو ًعا ما.
يستخدم األدلة ليبني تفس ًريا حول
الكيفية ال��ت��ي ميكن م��ن خاللها
لالختالفات يف الصفات بني األف�راد
من النوع نفسه أن يكون لها ميزات
تساعد يف البقاء عىل قيد الحياة،
وإيجاد الرشيك والتكاثر.

يذكر أن األب��ن��اء يشبهون آبائهم يستنتج أن األبناء يكتسبون خليطًا يستدل أن البيئة تؤثر عىل السامت
الحيويني ،وأن الفرد ينتج من التكاثر من السامت من آبائهم الحيويني ،وأن التي يطورها الكائن الحي.
الصفة متثل بعاملني وراثيني يف األب أو
الجنيس لألبوين.
األم ويف االبن.
يتعرف بأن التنوع واالختالف موجود
بني أفراد النوع الواحد.

يذكر أن التغريات يف موطن الكائن
الحي ميكن أن تؤثر عليه.
يص ّنف األج��س��ام وامل���واد معتمدًا
ع�لى الخصائص الفيزيائية التي
يالحظها(الحجم ،الحالة).

العلوم الفيزيائية

يصف تغريات حالة امل��ادة ويعرف
أن��ه��ا ت��غ�يرات فيزيائية وي��ح��دد
املؤرشات الدالة عىل حدوث التغريات
الكيميائية (مثال :إنتاج غاز ،تغري يف
اللون ،تشكل الرواسب).
يذكر أن رسعة الجسم تتحدد باملسافة
املقطوعة والزمن الذي قُطعت خالله
تلك املسافة.
مييز بني درجة الحرارة والحرارة ويعدد
بعض مصادر الطاقة الحرارية ويُعدد
بعض استخدامات الطاقة الكهربائية
يف األنشطة الحياتية.

يستنتج أنه يف موطن معني ،ميكن
لبعض الكائنات الحية أن تعيش
وتستمر بشكل جيد ،يف حني تعيش
بعض الكائنات الحية األخرى بصعوبة
ن��و ًع��ا م��ا ،بينام ال تتمكن بعض
الكائنات الحية من البقاء عىل قيد
الحياة يف هذا املوطن.
يصف كيف أن التغريات يف موطن
الكائن الحي تكون مفيدة يف بعض
األحيان بينام تكون مرضة يف أحيان
أخرى.
يص ّنف األجسام واملواد معتمدًا عىل
الخصائص الفيزيائية التي يجمعها
(الكتلة ،الحجم ،الحالة ،التوصيل
الكهربايئ ،الطفو).
مي��ي��ز ب�ين ال��ت��غ�يرات الفيزيائية
والكيميائية.

يستدل بأن االختالفات يف الصفات
بني األفراد من النوع نفسه قد تكون
لها يف بعض األحيان ميزات تساعد
يف البقاء عىل قيد الحياة ،وإيجاد
الرشيك والتكاثر.

يص ّنف األجسام واملواد معتمدًا عىل
الخصائص الفيزيائية والكيميائية.
يستنتج أن معظم التغريات الفيزيائية
انعكاسية ام��ا معظم التغريات
الكيميائية فغري انعكاسية ويعطي
األمثلة التي توضح ذلك.

يقيس رسعة جسم موظفًا األدوات يمُ يز بني الحركة املنتظمة والحركة غري
املنتظمة.
التي توفر له.
يُعدد طرائق انتقال الحرارة يف املواد يص ّنف املواد يف بيئته إىل مواد موصلة
املختلفة ويذكر بعض طرائق شحن ومواد عازلة للحرارة أو الكهرباء.
األجسام بالكهرباء.
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العلوم الفيزيائية

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يعرف أن الطاقة يمُ كن أن تتحول يُ��ع��دد بعض ت��ح��والت الطاقة يف
من شكل إىل آخر وأن الحفاظ عليها األجهزة املألوفة ،ويذكر بعضً ا من
طرائق الحفاظ عليها لضامن التنمية
مطلب للتنمية املستدامة.
املستدامة.
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يصف موجات املاء ،ويذكر أن الضوء يُ��ع��دد بعض ال��ظ��واه��ر املوجية
كاالنعكاس واالنكسار والحيود.
يسري يف خطوط مستقيمة.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يستدل أن التيار الكهربايئ ينثل
الطاقة عرب حركة الشحنات وأن هذه
الطاقة يمُ كن أن تتحول إىل أشكال
أخرى ومييز بني التوصيل عىل التوايل
والتوصيل عىل التوازي ويرشح كيف
يتم الحفاظ عىل الطاقة.
ي�ش�رح ب��ع��ض ال��ظ��واه��ر املوجية
كانعكاس الضوء وانكساره وحيوده،
ويعدد بعض التطبيقات الحياتية
املرتبطة بها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يُصمم دائرة كهربائية؛ ليصل عددًا
من األجهزة املنزلية بحيث تعمل
جميعها بكامل طاقتها مراعيًا رشوط
الحفاظ عىل الطاقة لتحقيق التنمية
املستدامة.
يستخدم األدوات واملواد املتوفرة يف
البيئة املحلية؛ ليصمم ،ويبني جهازًا
يستخدم الضوء لحل مشكلة االتصال
عن مسافة معينة.

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يذكر أن بعض م��وارد األرض التي
يعتمد عليها اإلنسان غري متجددة.
يذكر أن األنشطة البرشية يف مجاالت
الزراعة والصناعة والحياة اليومية من
املمكن أن تؤثر عىل الكوكب ،ولكنه
ال يتمكن من ذكر تأثريات محددة لها.

ال�صف اخلام�س

علوم األرض والفضاء

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يصف فوائد استخدام مصادر الطاقة
املتجددة.
يوضح األنشطة البرشية يف مجاالت
الزراعة والصناعة والحياة اليومية من
املمكن أن تؤثر عىل الكوكب ،ويتمكن
من ذكر تأثريات محددة لها.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يق ّيم تأثريات التقنيات املتنوعة عىل
استهالك الطاقة.
يستنتج اآلث���ار طويلة األم��د عىل
املجتمع والبيئة نتيجة الستخدام
اإلنسان للطاقة وامل��وارد الطبيعية،
مقرت ًحا طرائق للتخفيف من هذه
اآلثار.

يظهر فهماً بأشكال تأثريات األنشطة يوضح تأثري األنشطة البرشية عىل
مناخ االرض.
البرشية عىل مناخ األرض.

ي��ح��دد أش��ك��ال ت��أث�يرات األنشطة
البرشية عىل مناخ األرض بهدف
منذجتها والتنبؤ به.
يصف كيف يساعد البعد النسبي
عن األرض يف وج��ود االختالفات يف
السطوع الظاهري للشمس مقارنة
بالنجوم األخرى.
يجمع بعض الصخور من بيئته.
(دولة االمارات العربية املتحدة).
يستدل أن ال��زالزل والرباكني تحدث
عادة يف النطاقات الواقعة عىل امتداد
الحدود بني القارات ،يف حني تتشكل
السالسل الجبلية عادة داخل القارات
أو بالقرب من حدودها.
يحدد أسباب استنزاف أو انقراض
نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات
ويقرتح اإلجراءات املمكنة ملنع حدوث
مثل هذا االستنزاف أو االنقراض.
يصف مقارنة األحافري مع بعضها بعضً ا
ومع الكائنات الحية األخرى ليالحظ
أوجه الشبه واالختالف بينها ،وليقدّم
األدلة عىل الكائنات الحية والبيئات
التي عاشت فيها منذ زمن بعيد.

يذكر أن الشمس عبارة عن نجم.

يع ّرف الشمس عىل أنها نجم متوسط
الحجم يشع منه ضوء مريئ.

يحدد استخدامات كل من الصخر
يعرف املعادن والصخور.
واملعدن.
يحدد سامت سطح األرض ،كالرباكني يظهر فهماً بأن سامت سطح األرض
ليست موزعة بشكل عشوايئ وإمنا
والسالسل الجبلية.
تظهر ضمن أمناط معينة.
يظهر وع ًيا بدور اإلنسان يف استنزاف يحدد أسباب استنزاف أو انقراض نوع
أو انقراض نوع من أنواع النباتات أو من أنواع النباتات أو الحيوانات.
الحيوانات.
علوم الحياة

يذكر أن األحافري توفر األدلة عىل كون يقارن األحافري مع بعضها بعضً ا ومع
الكائنات الحية قد عاشت عىل األرض الكائنات الحية األخرى ويالحظ أوجه
الشبه واالختالف بينها.
يف املايض.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يقرتح طرائق ميكن لألفراد من خاللها
أن يحسنوا من حفظ الطاقة.
يق ّيم الجهود التي تبذلها دول��ة
اإلم��ارات العربية املتحدة ملكافحة
التصحر والتي خففت من اآلث��ار
السلبية للمحافظة عىل الكثافة
السكانية يف املدن ضمن النظام البيئي
الصحراوي.
يحدد العالقة بني ارتفاع معدل درجة
ح �رارة األرض وأث��ره يف حياة البرش
والكائنات الحية األخرى بعدة طرائق.
يستخدم األدلة ليؤيد الرأي القائل
بأن االختالفات يف السطوع الظاهري
للشمس مقارنة بالنجوم األخرى ناجم
عن بعدها النسبي عن األرض.
ي��ج��ري ت��ج��ارب متنوعة لتحديد
الخصائص الفيزيائية للمعادن.
يحلل ويفرس البيانات التي يستخرجها
من الخرائط؛ ليصف أمن��اط سامت
األرض.
يق ّيم آثار استنزاف أو انقراض نوع ما
عىل باقي املجتمع الطبيعي.
يستخدم األدل��ة األحفورية ليتوقع
البيئات التي عاشت فيها الكائنات
الحية منذ زمن بعيد.
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 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يذكر أن الكائنات الحية قادرة عىل
االستمرار فقط يف البيئات التي تلبي
احتياجاتها امل��ح��ددة ،ويوضح أن
للنباتات دورات حياة متنوعة ،لكنها
تتشارك يف املراحل األساسية.

علوم الحياة
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يذكر أن العديد من امل��واد التي
تستخدمها الكائنات الحية لتنمو
وتبقى عىل قيد الحياة إمنا تحصل
عليها من كائنات حية أخرى ويتم
استخدامها مرة أخرى من قبل كائنات
حية أخرى.
يص ّنف الكائنات الحية ،مبا فيها البرش،
وفقًا لطريقة حصولها عىل الغذاء إىل
مستويات (مثال :منتجِة ،مستهلِكة،
محلِّلة).
يذكر أن التغريات يف موطن الكائن
الحي ميكن أن تكون حيادية أو مفيدة
أو ضارة بالنسبة للكائن الحي.

ال�صف اخلام�س

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يستنتج أن الكائنات الحية يف املجتمع
الواحد ترتابط فيام بينها من خالل
الغذاء الذي تتناوله ويتعرف دورات
حياة النباتات البذرية ويحدد مراحل
دورة حياة نبات زه��ري ونبات ال
زهري.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يصف أدوار الكائنات الحية يف كل
رابط من روابط السلسلة الغذائية
البسيطة ،ويصف دورة التلقيح يف
التكاثر الجنيس لدى النباتات البذرية
وطرق تلقيح النباتات وتكاثر النباتات
الالبذرية.

يفرس أن األشياء التي تستخدمها يستدل أن الكائنات الحية تحصل عىل
النباتات والحيوانات لتلبية احتياجاتها الغازات واملاء واملعادن من البيئة،
تتغري لدى استخدامها وأنها ت ُعاد إىل وتعيد النفايات إىل البيئة من جديد.
البيئة بأشكال مختلفة.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستخدم السلسلة الغذائية لعرض
التسلسل الخطي للحلقات الرابطة
يف الشبكة الغذائية ب��د ًءا بإحدى
املنتجات وانتهاء بإحدى املحلالت يف
بيئة محددة ،ويقارن رسعة إنبات
ال��ب��ذور وي��ق��ارن بني التحول التام
والتحول غري التام.
يبني منوذ ًجا ليظهر حركة املادة خالل
النظام البيئي.

يعطي أمثلة عىل الحيوانات آكالت يعطي مثالني عىل كل من آكالت يعطي مثالني عىل كل من آكالت
اللحوم وآك�لات العشب ومزدوجة اللحوم ،وآكالت العشب ومزدوجات اللحوم ،وآكالت العشب ومزدوجات
التغذية مع ذكر العالقة بينها.
التغذية.
التغذية.
يرشح كيف أنه عندما تتغري البيئة،
ف��إن بعض الكائنات الحية تحيا
وتتكأثر يف حني تنتقل أخ��رى إىل
مواقع جديدة ،وتنتقل غريها إىل
البيئة املتحولة وتفشل بعض الكائنات
يف البقاء عىل قيد الحياة.

يستدل أن األنظمة البيئية الصحية يتوقع تأثريات إدخال أنواع محددة
تتميز باالستقرار عند مواجهتها عىل توازن نظام بيئي محدد.
لتغريات بيئية أو عند إدخال أنواع
جديدة إىل البيئة.

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يذكر مكونات ال��ذرة ويكتب رموز
خمسة عنارص ،ويعرف خصائص
الفلزات والالفلزات وأشباه فلزات.
يحدد املوارد املتجددة وغري املتجددة.
يتع ّرف أن بعض الخصائص الفيزيائية
مثل الشكل واملظهر ميكن أن تتغيرّ
تغي الحالة.
خالل رُّ

العلوم الفيزيائية

التغيات الفيزيائ ّية والتغريات
يتعرف رُّ
الكيميائية ويقارن بينها.

يذكر أن ربط حزام األم��ان رضوري
عند قيادة السيارة ،ومييز بني األنظمة
املستقرة واألنظمة غري املستقرة.
يذكر أن التصادم يؤدي إىل تغري يف
طاقات األجسام املتصادمة وأن هضم
الطعام وحرق الوقود ينتج عنه طاقة.

يستنتج أن الصوت موجات تنقل
الطاقة من مكان إىل آخر.

ال�صف اخلام�س

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يستدل عىل مكونات الذرة ،ويكتب يص ّنف العنارص إىل فلزات والفلزات
رموز عرشة عنارص ويص ّنف العنارص وأشباه فلزات ،ومييزها عن املركبات
رصا.
إىل فلزات والفلزات وأشباه فلزات .واملخاليط ويكتب رموز  15عن ً
يستقيص مصادر الطاقة املستخدمة يف يستقيص طرائق للحفاظ عىل املوارد
الطبيعية.
اإلمارات ويص ّنفها.

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يرشح تركيب ال��ذرة ،ويكتب رموز
عرشة عنارص مع أخطاء بسيطة ومييز
بني الفلزات والالفلزات وأشباه فلزات.
مييز ب�ين امل���وارد امل��ت��ج��ددة وغري
سرا سبب رضورة
امل��ت��ج��ددة م��ف� ً
املحافظة عىل استدامتها.
يتع ّرف أن كتلة املاء ال تتغيرّ حني يجري تحقيقًا ليحدد ما إذا كان يقيس الكميات ،ويع ّد الرسوم البيانية
مزج مادتني أو أكرث سينتج عنه تغري ليقدّم دليالً عىل أنه برصف النظر عن
يخضع لتغيرّ حالة.
نوع التغري الحاصل عند تسخني أو
كيميايئ.
تربيد أو مزج املواد ،فإن الكتلة الكلية
للامدة تبقى محفوظة وال تتغري.
يتع َّرف اآلث��ار السلبية واإليجابية يرشح اآلثار السلبية واإليجابية املرتتبة يستنتج اآلث��ار السلبية واإليجابية
املرتتبة عىل التغريات الفيزيائية عىل التغريات الفيزيائية والكيميائية املرتتبة عىل التغريات الفيزيائية
(التآكل ،التمدد ،تلوث الهواء ،تلوث والكيميائية (التآكل ،التمدد ،تلوث
(التمدّد ،تغريات حالة املادة).
الهواء ،تلوث املاء )....،ويضع الحلول
املاء.)....،
للوقاية منها.
يقدّم دليال عىل أن قوة الجاذبية تتجه يمُ يز بني القوى املتوازنة والقوى غري يرشح تأثريات بعض القوى يف أنشطة
الحياة اليومية (م��ث��ل :الجاذبية
نحو األسفل ،ويعرف أنها تتسبب يف املتوازنة.
واالحتكاك).
حركة األجسام وعدم استقرارها.
يرشح بعض اآلليات التي تؤدي إىل يرشح كيف أن عبارة "إنتاج الطاقة" يستخدم النامذج؛ ليصف كيف كانت
ال تعني خلق الطاقة من العدم ،وإمنا الطاقة املوجودة يف غذاء الحيوانات
انتقال الطاقة بني األنظمة.
تحويل الطاقة من شكل إىل الشكل (واملستخدمة يف إصالح الجسم ويف
النمو والحركة واملحافظة عىل حرارة
املطلوب لالستخدام العميل.
الجسم) يف وقت من األوقات عبارة
عن طاقة مأخوذة من الشمس.
ي�شرح كيف أن ال��ض��وء موجات يفرس اختالف سلوك األجسام املختلفة يصمم أدوات بسيطة توظف ظاهريت
تنقل الطاقة وأنه ينتقل يف خطوط (العدسات ،األجسام املعتمة والشفافة انعكاس وانكسار الضوء يف عالج
وشبه الشفافة) عندما يسقط عليها صعوبات اإلبصار.
مستقيمة.
الضوء.
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ال�صف ال�ساد�س

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يعكس ًاً
فهم مبسؤولية اداراة املوارد يوضح أ َّن توزيع املوارد يف األرض يتغري
بشكل ملحوظ نتيجة الستهالك البرش
الطبيعية.
لهذه املوارد.
يذكر تأثري األنشطة البرشية يف يوضح أ َّن اس��ت��دام��ة املجتمعات
مجاالت الزراعة والصناعة والحياة البرشية والتنوع الحيوي الذي تدعمها
يتطلب وجود إدارة مسؤولة للموارد
اليومية عىل الكوكب.
الطبيعية ،مبا يف ذلك تطور التقنيات.

علوم األرض والفضاء

يظهر فهماً لألمناط املتوقعة التي
تسببها ح��رك��ة األرض يف النظام
الشميس.
يذكر التفاعالت املعقدة والديناميكية
داخل وضمن أنظمة األرض -الكتلة
الصلبة ،وال��غ�لاف امل��ايئ ،والغالف
الجوي ،واملحيط الحيوي.

يستخدم املالحظة املبارشة للنجوم؛
ليحدد موقع ومظهر وحركة النجوم
املعروفة وغريها من مكونات النظام
الشميس التي متكن رؤيتها يف السامء
ليالً.
يصف كيف أن تفاعالت أنظمة األرض
تحدث عىل نطاق واسع من املقاييس
الزمانية واملكانية وتستمر يف التفاعل
مع التأثريات املتغرية.

يوضح أن الشمس وباطن األرض
يذكر بعض عمليات األرض.
الساخن عىل أنها مصادر الطاقة
الدافعة لعمليات األرض.
يذكر كيفية تشكيل خصائص وحركات يحدد حاالت املاء عىل سطح األرض
املاء لسطح األرض وتأثريه ايف أنظمتها .ويصف الظروف التي تحدث خاللها
الحاالت املختلفة.
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 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يناقش اعتامد اإلنسان عىل اليابسة
وال��غ�لاف امل���ايئ وال��غ�لاف الجوي
واملحيط الحيوي لألرض للحصول عىل
العديد من املوارد املختلفة.
يفرس كيف تسبب ق��وى العوامل
الطبيعية وال��ب�شري��ة تغيريات يف
منسوب املاء (مثال :سقاية الحدائق،
الجفاف ،الفيضانات ،اإلف���راط يف
استخدام اآلبار.،
يستنتج أن األجسام يف النظام الشميس
تدور ضمن مدار ثابت حول الشمس
بسبب قوة الجاذبية التي متارسها
الشمس عىل األجسام.
يستخدم البيانات ليدعم الرأي القائل
بأن تغ ًريا واحدًا يف سطح األرض ميكن
أن يحدث ردود فعل قد تتسبب
بإحداث تغيريات يف األنظمة األرضية
األخرى.
يوضح أن عمليات األرض ناجمة عن
تدفق الطاقة ودوران امل��ادة ضمن
وبني أنظمة الكواكب.
يبني بأن أشعة الشمس والجاذبية
تدفع التحركات العاملية للامء وتغري
حاالته ،وي��درك بأن تغريات وحركة
املاء يف الغالف الجوي هي املحددات
الرئيسية ألمناط الطقس املحيل.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
ي�شرح أ َّن امل��ع��ادن وامل��اء ا لعذب
وم��وارد املحيط الحيوي محدودة
والعديد منها غري قابل للتجدد أو
االستبدال عىل مدار عمر اإلنسان.
يحلل العالقة بني األنشطة البرشية
والرتاكيب والعمليات الجيولوجية
املختلفة.
يطور منوذ ًجا ليصف دور الجاذبية
يف الحركات مابني املجرات والنظام
الشميس .ويتنبأ بأمناط حركة الشمس،
والقمر والنجوم يف السامء.
يطور منوذ ًجا ليظهر من خالله دوران
امل��ادة وتدفق الطاقة الذي يحدث
خالل العمليات التي تؤدي إىل تكون
املعادن والصخور يف األرض.
ي��ب�ّي�نّ العالقة ب�ين ت��دفّ��ق الطاقة
وعمليات األرض ،وكذلك العالقة بني
دوران املادّة وعمليات األرض.
يطور منوذ ًجا ليصف من خالله طرائق
التغري يف ح��االت امل��اء ل��دى تحركه
خالل أنظمة األرض مدفو ًعا بالطاقة
الشمسية وقوة الجاذبية.

ال�صف ال�ساد�س

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن جميع الكائنات الحية تتكون يصف بأن الخاليا منظمة عىل شكل يستخدم من��وذ ًج��ا ليصف وظيفة
الخلية كنظام كامل وليظهر كيف أن
أنسجة وأعضاء وأجهزة.
من الخاليا.
أجزاء الخاليا تساهم يف وظيفتها.

علوم الحياة

يع ّرف التنوع الحيوي بأنه تنوع يف يستدل أن التنوع الحيوي ،ضمن يصف كيف أن التنوع الحيوي ،ضمن
الحياة عىل األرض ،دون معرفة أهمية األن��واع وضمن املجتمعات وما بني األن��واع وضمن املجتمعات وما بني
املجتمعات ،مهم للمحافظة عىل املجتمعات ،مهم للمحافظة عىل
هذا التنوع.
استمرارية املجتمعات يذكر طرائق
استمرارية املجتمعات.
التنوع الحيوي ضمن املجتمعات.
يذكر أن عمليتي االنتشار واألسموزية يفرس كيفية حدوث عمليتي االنتشار ي��ج��ري ال��ت��ج��ارب ل��ي��ج��ي��ب عن
األسئلة املتعلقة بعمليتي االنتشار
لهام دور ه��ام للحقاظ عىل حياة واألسموزية ومييز بينهام.
واألسموزية.
الخلية.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يبني حجة مدعومة باألدلة حول
كون الجسم عبارة عن نظام مكون
من أنظمة فرعية تتفاعل فيام بينها
وتتكون من مجموعات من الخاليا.
يصف العالقات املتداخلة ضمن
األن��واع ،وبني األن��واع ،وبني األن��واع
وبيئاتها ،ويفرس كيف تحافظ هذه
العالقات املتداخلة ع�لى التنوع
الحيوي ،ويذكر أمثلة عليها من
املجتمعات حوله ،ويق ّيم الفوائد التي
يجنيها اإلنسان من التنوع الحيوي.
يصمم منوذ ًجا يصف من خالله انتقال
امل��واد من وإىل الخلية عن طريق
عمليتي االنتشار واألسموزية.
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 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يظهر فهماً بأن جميع املواد تتكون من
أنواع مختلفة من الذرات ،التي تتحد
مع بعضها البعض بطرائق مختلفة
ويسمي  10عنارص فلزية مع رموزها.

ال�صف ال�ساد�س

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يصف املواد النقية باعتبارها املواد
التي تتكون م��ن ن��وع واح��د من
الجزيئات ،ويدرك بأنه من املمكن
تحديد كل مادة من خالل خصائصها
الفيزيائية والكيميائية ويسمي 15
رصا فلزيًّا مع رموزها.
عن ً

يصف الفرق بني حاالت املادة الثالث يصف الفرق بني حاالت املادة الثالث
من حيث املسافات بني الجسيامت .من حيث املسافات بني الجسيامت
وقوى التجاذب بينها.

العلوم الفيزيائية

يعرف الكثافة ومييز بني املواد النقية يستنتج أن الكثافة خاصية فيزيائية
واملخاليط ويحدد مكونات املحلول .مميزة للامدة ومييز بني املخاليط
املتجانسة (املحاليل) واملخاليط غري
املتجانسة ،ويحدد املذيب واملذاب يف
أنواع مختلفة من املحاليل.
يعرف اآللة البسيطة ويعدد مميزاتها .يستقيص اآلالت البسيطة يف بيئته
(الروافع ،البكرات ،العجلة واملحور،
اإلسفني ،الربغي).
ي��ح��دد أش��ك��ال ال��ط��اق��ة املختلفة يصف التحوالت املألوفة يف الطاقة
مدركًا أن الطاقة الكلية لنظام مغلق
(مثال:الحركية ،الكامنة (الوضع)).
تكون محفوظة.
يستنتج بأن املوجة البسيطة متتلك يرشح وصف ًّيا وكم ًّيا خواص املوجات
أمناطًا متكررة ،وطول موجة وتردد (الرتدد ،السعة ،الطول املوجي ورسعة
االنتشار).
وسعة اهتزاز معينة.
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 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستقيص اس��ت��خ��دام��ات العنارص
الشائعة يف املجتمع (البناء ،صناعة
النقود ،الطاقة ،اإلض��اءة ،التعقيم،
املجوهرات ،املوصالت ،الحامية من
رصا فلزيًّا و10
الصدأ) ويسمي  20عن ً
عنارص الفلزية مع رموزها.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يبني منوذ ًجا (مثال :رسومات ،كرة
ثالثية األبعاد والعيدان ،أو عروض
ع�لى الحاسوب يظهر م��ن خاللها
جزيئات مختلفة تتكون من أنواع
مختلفة من الذرات) ليعرض الرتكيب
الذري ملجموعات كبرية من الجزيئات
رصا فلزيَّا و 5عنارص
ويسمي  15عن ً
الفلزية مع رموزها.
يقارن بني الحاالت الثالث للامدة يصمم من��اذج أو برمجيات محاكاة
م��ن حيث ال��ق��وى ب�ين الجسيامت ليوضح الفرق بني امل��واد الصلبة
والسائلة والغازية من حيث املسافات
واملسافات بينها وحرية حركتها.
بني الجسيامت وقوى الجذب بينها.
ي�شرح ال��ف��رق ب�ين امل���واد الصلبة يجري التجارب لتحديد آثار التسخني
والسائلة والغازية من حيث الكثافة والتربيد عىل حجم امل��واد الصلبة
مستخد ًما النظرية الجزيئية للامدة والسائلة والغازية أو يصمم برمجيات
ويصف تركيز املحلول من حيث محاكاة .ويستقيص عمل ًّيا العوامل
النوعية والكمية الفرق بني املحاليل التي تؤثر عىل قابلية ورسعة ذوبان
املادة.
املشبعة وغري املشبعة.
يص ّنف الروافع إىل أنواعها الثالث تب ًعا يُصمم ويبني مناذج آلالت مختلفة
مقارنًا بينها تب ًعا لفائدة كل منها
ملوضع نقطة االرتكاز.
اآللية.
ي��ق�دّم األدل���ة معتمدًا ع�لى نتائج يطور منوذ ًجا ليدلل عىل أنه عند تغري
التجارب البسيطة ليثبت العوامل التي ترتيب األجسام املتفاعلة يف نظام ما
تعتمد عليها كل من طاقة الحركة فإن كميات مختلفة من طاقة الوضع
(الكامنة) تختزن يف النظام.
وطاقة الوضع.
يستخدم ال��ن�ماذج (امل��ع��ادالت) يطور ويستخدم من��وذ ًج��ا ليصف
الرياضية البسيطة ليصف املوجات األمواج الزلزالية وانعكاسها يف دراسة
والتي تشتمل عىل العالقة التي تربط بنية الكواكب الداخلية.
ال�تردد أو الطول املوجي للموجة
بالطاقة التي تحملها.

ال�صف ال�سابع

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر تأثري املخاطر الطبيعية عىل يعدد بعض املخاطر الطبيعية التي يالحظ تأثري بعض املخاطر الطبيعية
مثل االنفجارات الربكانية والظروف
تؤثر عىل املجتمعات واالفراد.
األفراد واملجتمعات.
املناخية القاسية.
يذكر أن األنشطة البرشية هي العوامل يصف دور األشعة يف تسخني وتربيد
األهم التي تسببت يف االرتفاع الحايل األرض ،ويرشح كيف تؤثر الغازات
الدفيئة املسببة لالحتباس الحراري
يف متوسط حرارة سطح األرض.
بانتقال الحرارة املشعة عرب الغالف
الجوي.
يستنتج أن بعض األجسام املوجودة مييز بني األجسام املوجودة يف الفضاء
يف الفضاء ينبعث منها الضوء وبني التي ينبعث منها الضوء وبني األجسام
التي تعكس.
األجسام التي تعكس الضوء.
علوم األرض والفضاء

يعرف أن النظام الشميس يتكون يحدد مكونات النظام الشميس
من الشمس والكواكب واملذنبات وي��ص��ف خصائص ك��ل واح���د من
املكونات.
والكويكبات.
يصف األس���س النظرية لنظرية يفرس نظرية االنفجار العظيم.
االنفجار العظيم.
يفهم أن األجسام يف النظام الشميس مييز بني آثار دوران األرض اليومي
ت��دور ضمن م��دار ح��ول الشمس ،حول محورها ودورانها السنوي حول
وتصمد بسبب قوة الجاذبية التي الشمس.
متارسها الشمس عىل األجسام.
مييز بني الطقس واملناخ.
يُعرف الطقس واملناخ.

يظهر يذكر كيفية تشكيل خصائص يوضح أ َّن تغريات وحركة امل��اء يف
وحركات املاء لسطح األرض وتأثريها ال��غ�لاف ال��ج��وي ه��ي امل��ح��ددات
الرئيسية ألمناط الطقس املحيل.
يف أنظمتها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستنتج أ َّن بعض املخاطر الطبيعية
(مثال :االنفجارات الربكانية والظروف
املناخية القاسية) ع��ادة ما تكون
مسبوقة بظواهر تسمح بالتنبؤ
املوثوق بوقوعها.
يطرح األسئلة ليوضح األدل��ة عىل
األنشطة البرشية والعمليات الطبيعية
التي تسببت بارتفاع درجات حرارة
العامل يف القرن املايض.

يرشح كيف تؤثر الغازات املسببة
لالحتباس الحراري يف انتقال الحرارة
املشعة عرب الغالف الجوي ويحدد
املصادر املعروفة للغازات الدفيئة
ويصف طرائق الحد من انبعاثات
هذه الغازات.
يصف خصائص األج��رام الساموية يخطط ويجري محاكاة يوضح من
خاللها العالقات املتبادلة املتداخلة
املرئية املرئية ليالً.
بني الخصائص املختلفة ملكونات
النظام الشميس املرئية يف السامء ليالً.
يصف األدل���ة الرصدية والنظرية يطور منوذ ًجا يستند إىل دليل من أجل
بيان عمر الشمس ودور االندماج
املتعلقة بتكوين النظام الشميس.
النووي يف مركز الشمس الذي يعمل
عىل إطالق الطاقة عىل شكل إشعاع.
يستنتج ان إشعاع الخلفية الكونية يقدم دليل فيزيايئ عىل كتلة الكون،
الكروي هو صدى لالنفجار العظيم .والعالقة ما بني الكتلة والجاذبية
وآثارها يف تطور الكون.
يستخدم من��وذ ًج��ا لنظام األرض -يطور منوذ ًجا؛ ليصف دور الجاذبية يف
الشمس-القمر ليصف األمن��اط الدوران يف املجرة ويف النظام الشميس.
الدورانية ملراحل القمر وكسوف
وخسوف الشمس والقمر والفصول.
يفرس البيانات أو الخرائط الخاصة يطور منوذ ًجا ليصف كيف يؤدي
ب��أمن��اط الطقس ليحدد املناخات التسخني غ�ير امل��ت��س��اوي ل�لأرض
املختلفة ويربط االختالفات يف الطقس ودورانها إىل إيجاد أمناط يف دوران
املحيط والغالف الجوي التي تحدد
بالعوامل العاملية واملحلية.
املناخات اإلقليمية.
يحدد العوامل (مثال :هطول األمطار يقدّم دليالً عىل أن االخ��ت�لاف يف
السنوي ،درج��ات الحرارة ،تغريات درجات الحرارة وامللوحة هو الدافع
املناخ) التي تؤثر عىل حجم األنهار وراء النمط العاملي لتيارات املحيط
الجليدية ،التكتالت الجليدية القطبية ،املتداخلة.
واصفًا آثار هذه العوامل.
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ال�صف ال�سابع

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن الكائنات الحية تتكاثر وتنقل يقدّم أمثلة عىل سلوكيات الحيوانات يص ّنف سلوكيات الحيوانات املختلفة،
وتحورات النباتات واعتامدها عىل
لزيادة فرصها يف التكاثر.
معلوماتها الوراثية إىل أبنائها.
الحيوانات يف زيادة فرصها للتكاثر.

علوم الحياة
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 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستخدم الرباهني واألدلة التجريبية
واملنطق العلمي؛ ليدعم تفسري
سلوكيات الحيوانات وت��ح��ورات
النباتات عىل إمكانية التكاثر الناجح.
يحلل وي��ف�سر امل��ع��ل��وم��ات آلث��ار
توافر امل��وارد عىل الكائنات الحية
واملجموعات السكانية يف األنظمة
البيئية.
يص ّمم ويط ّبق مفتاحا ثنائيا من أجل
تحديد وتصنيف الكائنات الحية يف
كل مملكة من املاملك.
يق ّيم حلول التصميم التنافسية
للمحافظة عىل خدمات النظام البيئي
والتنوع الحيوي.

يذكر أن النظام البيئي هو تفاعل بني يحدد العنارص الحية وغري الحية يف
النظام البيئي ،ويصف التفاعالت
الكائنات الحية وبيئاتها.
بينها.

يوضح أ َّن التفاعالت ذات املنفعة
املتبادلة ميكن أن تصبح مرتابطة
لدرجة تستوجب وجود الطرف اآلخر
للبقاء عىل قيد الحياة.
يصف الخصائص الفسيولوجية
والترشيحية املميزة واملشرتكة يف كل
مملكة من املاملك.
يبني حجة مدعومة بالدليل التجريبي
أن التغريات يف األنظمة البيئية تؤثر
عىل سكانه.

يذكر دور املحلالت يف تدوير النباتات
والحيوانات امليتة دون معرفة دورة
امل��ادة وتدفق الطاقة بني الكائنات
الحية.

يفرس كيف أن الشبكات الغذائية يصمم منوذ ًجا يصف من خالله دوران
تعترب مناذج تظهر كيفية انتقال املادة امل��ادة وتدفق الطاقة بني الكائنات
والطاقة بني املنتجات واملستهلكات الحية وغري الحية يف النظام البيئي.
واملحلالت يف النظام البيئي.

يذكر أن التنوع الحيوي مهم يف
الحفاظ عىل استمرارية النظم البيئية.
يذكر أن األنظمة البيئية متغرية
بطبيعتها وتغري خصائصها مع مرور
الوقت.

يصف م��ب��ادئ التصنيف ويعرف
مفاهيم املرتبة والعالقة التصنيفية،
مثل الجنس ،واألنواع ،واألصناف.
يستنتج أن ح���دوث اض��ط�راب��ات
ملكونات النظام البيئي ميكن أن يؤدي
إىل تغريات يف بعض أو جميع سكان
النظام البيئي.
يصف الطرائق الرئيسة الثالث التي
تحصل الكائنات الحية من خاللها عىل
الغذاء ،ويرشح الدور الذي تلعبه كل
طريقة يف دوران املادة وتدفق الطاقة
يف النظام البيئي.

ال�صف ال�سابع

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يفهم مكونات الذرة ويبني أن العنارص ميثل بالرسم مكونات الذرة ويبني أن
يف ال��ج��دول ال���دوري مرتبة تب ًعا العنارص يف الجدول ال��دوري مرتبة
ألعدادها الذرية وأن الجدول الدوري تب ًعا ألعدادها الذرية ويقارن بني
املجموعات والدورات.
يحتوي عىل مجموعات ودورات.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يقارن الخواص الفيزيائية للعنارص
ضمن مجموعة (م��ث��ال :الفلزات
القلوية ،الفلزات القلوية األرضية)
وبني املجموعات (مثال :مجموعة
الهالوجينات والغازات النبيلة) يف
الجدول الدوري.
يجري التجارب ليستقيص خصائص
املواد املعروفة املوجودة يف املخترب
أو املستخدمة يف الحياة اليومية
ويص ّنف املواد اعتامدا عىل خصائصها
الفيزيائية.
يستخدم ال��ن�ماذج (امل��ع��ادالت)
الرياضية البسيطة ليحل مسائل عىل
قانون نيوتن الثاين.
يدلل عىل أن قوة التجاذب املتبادلة
بني األجسام غري املتالمسة تعتمد عىل
كتلها واملسافة بينها.

يعرف ال��ص��وت ع�لى أن��ه موجات مييز بني املوجات الصوتية املسموعة
وغري املسموعة من حيث الرتدد.
ميكانيكية طولية.

يربط خواص الصوت (مثل :الحدة
والشدة) بخصائص املوجة الصوتية
(الرتدد والسعة).
يستقيص عمل َّيا خواص الصور املتكونة
عن انعكاس الضوء يف املرايا (وانكسار
الضوء يف العدسات الرقيقة.

مييز بني العنارص واملركبات ،ويصف يربط استخدمات املواد بخصائصها
الخصائص الفيزيائية والكيميائية الفيزيائية والكيميائية.
املميزة للعنارص واملركبات املعروفة.
(.)....,Al, Cu, Na2CO3
يذكر املقصود بكل م��ن الرسعة يُعرب عن قوانني نيوتن لفظيًا ومبعادلة
رياضية.
والعجلة وقوانني نيوتن.
العلوم الفيزيائية

يصنف القوى يف الطبيعة إىل قوى يستقيص تأثريات القوى يف الطبيعة.
متاس وقوى مجالية.

ميثل كلاًّ من انعكاس الضوء وانكسار يص ّنف املرايا يف بيئته إىل مستوية
ومحدبة (مفرقة) ومقعرة (مجمعة)
الضوء برسوم تخطيطية مناسبة.
وال��ع��دس��ات الرقيقة إىل مجمعة
ومفرقة.

يذكر بعض األجهزة تستخدم فيها يوضح عمل األج��ه��زة التي تعمل يستنتج أن التقنيات املصممة بالشكل
عىل توسيع نطاق ح��واس اإلنسان املناسب تجعل من املمكن كشف
املوجات (املذياع ،التلسكوب).
وتفسري العديد من اإلشارات التي ال
(التلسكوب).
ميكن اإلحساس بها والتقاطها مبارشة.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يرشح كيف تعكس دورية الخصائص
يف ال��ج��دول ال���دوري أمن��اط حاالت
املستوى ال��خ��ارج��ي لإللكرتونات
(إلكرتونات التكافؤ).
يص ّنف امل���واد بحسب خصائصها
الكيميائية (فلزات/الفلزات ،أحامض/
قواعد) ويجري التجارب للتحقق من
الخصائص.
يُخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا
ليستكشف العالقة بني عجلة حركة
جسم والقوة املؤثرة عليه.
يقدم األدلة معتمدًا عىل مالحظات
بليُثبت أن مواقع األجسام وحركتها
بالنسبة لبعضها ال بد أن توصف من
خالل مناطات اسناد مناسبة.
يرسم منوذ ًجا للموجات الصوتية،
ويبني عليه كال من الطول املوجي
والتضاغط والتخلخل والسعة.
يُ��وظ��ف األش��ع��ة املرجعية لريسم
مخططات األشعة ويحدد مواضع
الصورة الناتجة عن انعكاس الضوء
من املرايا وانكسار الضوء عند نفاذه
من العدسات الرقيقة..
يُصمم ويبني بريوسكوب؛ ليستخدمه
يف رؤي��ة األج��س��ام التي ال تقع يف
مستوى النظر.
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ال�صف الثامن

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن اإلنسان يعتمد عىل اليابسة يستنتج أن املعادن واملياه العذبة يستدل أن توزيع امل��وارد يف األرض
واملحيط والغالف الجوي والحيوي وموارد املحيط الحيوي محدودة وأن يتغري بشكل كبري بسبب تبديدها من
للحصول عىل العديد من امل��وارد العديد من هذه املوارد غري متجدد قبل اإلنسان.
عىل مدى حياة البرشية.
املختلفة.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يبني تفس ًريا علم ًّيا مستندًا إىل أدلة
حول كيف أن التوزيع غري املتساوٍي
ملعادن األرض وطاقتها ومصادر مياهها
الجوفية ما هو إال نتيجة للعمليات
الجيولوجية املاضية والحالية.
يحلل البيانات حول املخاطر الطبيعية
لتحديد أي من األح��داث الكارثية
التي ميكن التنبؤ بها ذاك ًرا التقنيات
املتطورة املخصصة للتخفيف من
آثارها.

يحلل ويفرس البيانات عن األمناط يف
السجل األحفوري التي توث ِّق الوجود
والتنوع واالنقراض والتغري يف أشكال
الحياة عىل امتداد تاريخ الحياة عىل
األرض.

يُطبق أفكا ًرا علمي ًة من أجل بناء تفسري
التشابهات واالختالفات الترشيحية
بني الكائنات الحية الحديثة ومن
لالستدالل عىل السالالت عن طريق
االختالفات الحديثة والكائنات الحية
األحفورية.
يفرس الطرائق التي تؤثر من خاللها
الكائنات الحية يف عمليات وتركيب
األرض.

يذكر كيفية تأثري املخاطر الطبيعية يوضح أ َّن بعض املخاطر الطبيعية
ع��ادة ما تكون مسبوقة بظواهر
عىل األفراد واملجتمعات.
تسمح بالتنبؤ املوثوق بوقوعها ،يف
حني أن بعض املخاطر الطبيعية
األخرى (مثال :الزالزل) تحدث فجأة
ومن دون أي إنذار مسبق ،وبالتايل ال
ميكن التنبؤ بوقوعها.
يذكر أن األحافري هي بدائل معدنية يستنتج أن طبقات الصخور الرسوبية
وبقايا ُمحتفظ بها أو آثار الكائنات ال توفر دل��ي�لاً ع�لى ت��اري��خ األرض
وحسب ،وإمنا التغريات يف الكائنات
الحية التي عاشت يف املايض.
الحية التي يتم إيجاد بقايا أحافريها
يف هذه الطبقات أيضً ا.
علوم األرض والفضاء

يذكر التغريات املفاجئة يف الظروف يناقش كيف أن التغريات املفاجئة
والتي قد تسبب ان��ق �راص لبعض يف الظروف (مثال :تأثريات النيازك،
االنفجارات الربكانية الكربى) قد
الكائنات الحية.
تسببت بحاالت انقراض جامعي أو
بازدهار أشكاأل أخرى من الحياة.
يرشح احتواء الكتلة الصلبة عىل نواة
يذكر تركيب الكتلة الصلبة لألرض.
داخلية ساخنة ومعظمها من املعادن؛
وغالف من الصخور الساخنة الصلبة
الناعمة؛ وقرشة من الصخور والرتبة
والرواسب.
يذكر أن امل��دارات قد تتغري نتيجة يستنتج أن االختالفات يف اتجاه ميل
آلثار الجاذبية الناتجة من – أو بسبب األرض وشكل مدار األرض أدت إىل
التصادم مع  -األج��رام األخ��رى يف تغيريات تدريجية يف مناخ األرض عىل
مدى تاريخ الكوكب.
النظام الشميس.
يستنتج أن حركات الصفائح مسؤولة
عن معظم مالمح قيعان القارات
واملحيطات ومسؤوليتها عن توزيع
معظم الصخور وامل��ع��ادن داخ��ل
القرشة األرضية.

يذكر أن حركة الصفائح التكتونية
تكون بسبب إط�لاق ال��ح �رارة من
التاليش اإلشعاعي يف القرشة األرضية
وبسبب التربيد وحركة الجاذبية
األرضية ملعادن الصفائح الكثيفة بعد
هبوطها ألسفل.
يذكر توزيع املياه الجوفية يف القرشة يوضح أنواع املياه الجوفية.
األرض.
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ي�شرح خ �رائ��ط وق���وع ال��ح��وادث
الطبيعية الخطرة عربالتاريخ؛ ليحدد
من خاللها القوة الجيولوجية ذات
الصلة.

يوضح أ َّن انتشار الكائنات الحية عرب
األزمنة الجيولوجية قد غري معدالت
التجوية والتعرية لسطح اليابسة،
وغريت تركيب الرتبة والغالف الجوي
ل�لأرض وأث���ره ع�لى ت��وزي��ع امل��اء يف
الغالف املايئ.
يستنتج دور تيارات الحمل الحراري يفرس التفاعالت املعقدة والديناميكية
داخل وضمن أنظمة الكتلة الصلبة
يف حركات الوشاح وصفائحه.
لألرض.
يفرس كيف أن قوانني كبلر تصف يستخدم متثيالت رياضية أو حسابية
الخصائص املشرتكة لألجرام املدارية للتنبؤ بحركة األج�رام التي تدور يف
ويفرس ك��ون تلك القوانني ميكن النظام الشميس.
تطبيقها عىل األجرام يف املدارات حول
الشمس.
يقارن خرائط حول أمن��اط اليابسة يُحلل ويفرس البيانات املجموعة حول
واملياه قدميا وحديثا ليصف كيف أن توزيع األحافري وال��زالزل الرئيسية
الصفائح األرضية تحركت ملسافات املسجلة وال�براك�ين النشطة عىل
كبرية وتصادمت وتفرقت بعيدا عرب الخريطة واألشكال القارية وهياكل
قاع البحر من أجل توفري دليل عىل
التاريخ الجيولوجي.
حركة الصفائح املاضية.
يرشح موارد املياه يف دولة اإلمارات يستقيص دور التقنيات يف استخراج
املياه الجوفية.
العربية املتحدة.

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يذكر أن الكائنات الحية عديدة الخاليا
لديها تنظيم بنايئ هرمي ،وال��ذي
يَتشكل فيه أي نظام واحد من أجزاء
عديدة ،وهو يف حد ذاته عنرص من
عنارص املستوى التايل.
يستنتج أن املن ِتجات تستخدم
الطاقة من الشمس إلنتاج السكر
من ثاين أكسيد الكربون واملاء ،وأن
املستهلكات تحصل عىل غدائها من
خالل تناول النباتات وحيوانات أخرى.
يذكر أن النباتات تنتج املادة املطلوبة
للنمو خالل عملية البناء الضويئ.

علوم الحياة

يذكر أن كل ن��وع من املستقبالت
الحسية يستجيب ألنواع مختلفة من
امل ُحفزات.
يعدد مكونات الهرم الغذايئ.
يُ��ع��رف التنوع الحيوي ع�لى أنه
مجموعة واسعة من أشكال الحياة
القامئة التي تكيفت مع مجموعة
متنوعة من الظروف عىل األرض.

ال�صف الثامن

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يفرس الروابط بني الخاليا املتخصصة يستدل عىل التفاعالت بني األجهزة يُطور ويستخدم من��وذ ًج��ا ليوضح
واألنسجة واألع��ض��اء واألنظمة يف املختلفة داخل الكائن الحي ويفرس التنظيم الهرمي لتفاعل األجهزة التي
مدى رضورتها لبقاء الكائن الحي عىل توفر وظائف محددة داخل الكائنات
النباتات والحيوانات.
الحية متعددة الخاليا.
قيد الحياة.
يفرس كيف أن كلاًّ من املادة والطاقة
تتدفق صعودًا يف املستويات الغذائية
يف السلسلة الغذائية من املنتجني إىل
املستهلكني األساسيني للمستهلكني
الثانوية.
يستنتج أن منو النباتات والحيوانات
يتأثر بالعوامل الجينية والبيئية.

يفرس أن املستقبالت الحسية تنقل
اإلشارات عىل طول الخاليا العصبية
إىل الدماغ سواء أكانت املعلومات
مستخدمة لتعديل الترصف أم ُمخ ّزنة
ِ
كذكريات.
يعدد ويذكر أمثلة ملكونات الهرم
الغذايئ.
يستنتج أن التنوع الحيوي يشمل
االخ��ت�لاف ال���ورايث ضمن األن���واع،
ب��اإلض��اف��ة إىل اخ��ت�لاف األن���واع يف
األنظمة البيئية واملواطن املختلفة.

يذكر أن الكائنات الحية أثناء التكاثر يوضح أ َّن التكاثر الالجنيس ينتج عنه
الجنيس ،ي��ش��ارك ك��ل أب بنصف أبناء بصفات مطابقة لألبوين بينام
الجينات التي يكتسبها األبناء عشوائيا .التكاثر الجنيس ينتج عنه أبناء بصفات
مختلفة.

يفرس أن��ه يف معظم الحيوانات
والنباتات يتفاعل األكسجني مع
جزيئات تحتوي عىل الكربون لتكوين
جزيئات جديدة لدعم النمو أو
إلطالق الطاقة.
يصف أن العدد الكبري من النباتات
ومنو الحيوانات ال يتأثر بالعوامل
الوراثية فقط وإمنا بالعوامل البيئية
أيضً ا مثل تناول الطعام والتفاعل مع
الكائنات الحية األخرى.
يجمع ويلخص البيانات لدعم حجة
أن املستقبالت الحسية تستجيب
للمحفزات عن طريق إرسال رسالة إىل
الدماغ من أجل ترصف فوري أو من
أجل التخزين كذكريات.
ي��ت��ع� ّرف أن���واع امل���واد الغذائية
كمجموعات وأهمية كل منها للجسم.
يصف التغريات يف التنوع الحيوي
ميكن أن يؤثر عىل موارد اإلنسان مثل
الغذاء ،والطاقة ،واألدوية ،باإلضافة
إىل خدمات النظام البيئي التي يعتمد
عليها اإلنسان.
يص ّنف الطفرات ،ويستنتج أنها
تؤدي إىل تغريات يف تركيب ووظيفة
الربوتينات.

يطور منوذ ًجا ليصف كيف يعاد ترتيب
الغذاء من خالل التفاعالت الكيميائية
ليكون جزيئات جديدة التي تدعم
النمو و/أو تطلق الطاقة مع تدفق
هذه املادة داخل الكائن الحي.
يَبني تفس ًريا علم ًّيا مستندًا إىل أدلة
حول كيفية تأثري الظروف البيئية
والعوامل الوراثية عىل منو الكائنات
الحية.
يفرس كيف أن التغريات يف تركيب
ووظيفة املاليني من الخاليا العصبية
املرتابطة تسمح للمؤثرات املرتابطة
ليتم تخزينها كذكريات لفرتة طويلة
من الزمن.
يصمم وجبة غذائية صحية ومتكاملة
ومناسبة للعمر والحالة الصحية.
يجمع ويلخص املعلومات حول
التقنيات التي غريت الطريقة التي
يؤثر بها اإلنسان عىل الصفات الوراثية
أو املرغوب فيها يف الكائنات الحية.
يستدل ب��أن ال��ط��ف�رات ق��د تكون
مفيدة أو ضارة أو محايدة للكائن
الحي ويقدّم أمثلة عليها يف النباتات
والحيوانات واإلنسان.
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ال�صف الثامن

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يستخدم الجدول الدوري ليحدّد عدد يتعرف عىل مفهومي نصف القطر
إلكرتونات التكافؤ يف ذ ّرة عنرص محدّد ال��ذري والسالبية الكهربائية وما
يحدث لهام يف مجموعات ودورات
ويكتب صيغ مركبات بسيطة.
الجدول الدوري.
يعكس فهماً أن الرابطة الكيميائية يوضح كيف تتكون كل من الروابط
ت ُسببها القوى بني الذرات يف املركب األيونية والتساهمية والفلزية مع
وأن اإللكرتونات يف الذرة ُمشرتكة يف إعطاء أمثلة عىل كل منها.
هذه الرابطة ويبني مفهوم كل من
الرابطة األيونية والتساهمية والفلزية.
يحدد املواد الناتجة واملواد املتفاعلة يف
معادلة مكتوبة بالكلامت أو بالرموز
ويتعرف قانون حفظ املادة ويرشح
أدلة حدوث التفاعل الكيميايئ.
العلوم الفيزيائية

يصنف أن املواد التي يستخدمها يف
حياته اليومية تكون أحامض أو قواعد
بحسب خصائصها.
مييز بني املواد املوصلة واملواد العازلة.
يص ّنف املواد إىل مواد مغناطيسية
وغري مغناطيسية.
يتعرف ال��دارة الكهربائية وطرائق
التوصيل.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصف خصائص عنارص املجموعات يف يتنبأ بالخصائص الفيزيائية والكيميائية
الجدول الدوري الحجم الذري؛ طاقة لذرات العنارص استنادًا إىل موقعها يف
التأين؛ النشاطية؛ السالبية الكهربية؛ الجدول الدوري.
والحالة عند درجة الحرارة والضغط
القياسيني كالحالة الصلبة أو السائلة
أو الغازية.
يتنبأ بطبيعة الرابطة (مثال :تساهمية يخطط وينفذ استقصا ًء علميًّا
غري قطبية ،تساهمية قطبية ،أيونية ،الكتشاف العالقة ب�ين الخصائص
فلزية) ،مستخد ًما قيم السالبية الفيزيائية للمواد ون��وع القوى
الكهربية ل��ل��ذرات ،وي��ق��ارن بني الكهربائية موظفًا البيانات التي
الخصائص الفيزيائية للمركبات يجمعها كدليل ع�لى ق��وة القوى
الكهربائية بني الجسيامت التي تتكون
األيونية والجزيئية.
منها املواد.
يحلل ويفرسالبيانات املتعلقة يبني جهازًا ليضم تفاعالً كيميائ ًّيا
بخصائص املواد قبل وبعد التفاعل ميتص ط��اق��ة ح �راري��ة أو يطلقها
ليحدد فيام إذا كان قد حدث تفاعل ويتحكم بانتقال الطاقة من البيئة أو
كيميايئ أم ال ويستنتج أن األكسجني إليها ويتحقق من كفاءته.
رضوري لتفاعالت األكسدة املعروفة.

يرشح مجموعة من الخواص الكيميائية
للفلزات (تتفاعل م��ع األكسجني
وامل��اء واألح�ماض) مبي ًنا ذلك بكتابة
معادالت بالرموز أو بالكلامت لكل
نوع من التفاعالت ويص ّنف التفاعالت
الكيميائية املعروفة إىل تفاعالت ماصة
للحرارة وطاردة للحرارة.
يستخدم مقياس درج��ة الحموضة يستنتج أن تفاعالت التعادل تكون
لتصنيف املحاليل كحمضية أو قاعدية بني األحامض والقواعد وأن األحامض
والقواعد تؤثر يف الكواشف لتنتج
أو متعادلة.
تغريات يف ألوانها.
يرشح كيف ميكن الحصول عىل أيون يشحن أجسا ًما مختلفة (موصلة –
عازلة) باستخدام الدلك أو التأثري
موجب أو أيون سالب.
(الحث).
رس معتمدًا عىل نظرية املناطق يخطط املجال املغناطييس مستخد ًما
يُف ً
املغناطيسية فقدان بعض امل��واد برادة الحديد واإلبر املغناطيسية.
مغنطتها عند تسخينها أو عند طرقها
مبطرقة.
ي��ق��ارن ب�ين التوصيل ع�لى التوايل يستخدم ال��ن�ماذج (امل��ع��ادالت)
الرياضية البسيطة لحساب املقاومة
والتوصيل عىل التوازي.
املكافئة.

يعكس فهماً عن ال��ح �رارة ودرج��ة يصف كيف تنتقل الحرارة بالتوصيل يُخطط وينفذ استقصا ًء ليقدّم األدلة
التي يحصل عليها من التجريب
واإلشعاع والحمل الحراري.
الحرارة وطرائق انتقال الحرارة.
العميل عىل أن كمية الطاقة الالزمة
لتغيري درجة حرارة عينة من مادة ما
مبقدار معني تعتمد عىل طبيعة (نوع)
املادة وكتلتها والبيئة املحيطة بالعينة.
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يخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا ليص ّنف
بعض امل��واد باعتبارها حمضية أو
قاعدية أو متعادلة.
يُصمم تجربة بسيطة أو يستخدم
برمجية محاكاة ليتوصل إىل قانون
الشحنات الكهربائية.
يُصمم ويصنع إب��رة مغناطيسية
ويستخدمها يف تحديد اتجاه القبلة.
يُخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا
ليستكشف العالقة بني مجموعة
مقاومات موصلة عىل ال��ت��وايل أو
التوازي واملقاومة املكافئة.
يطبق املبادئ العلمية ليصمم ويبني
ويخترب جهازًا يعمل عىل نقل الطاقة
الحرارية إما بأقىص درجة أو بأدىن
درجة.

ال�صف التا�سع

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يعدد أهم الخامات الفلزية يف دولة يعدد أهم الخامات الفلزية والالفلزية ي��وض��ح أه���م ال��خ��ام��ات الفلزية يرشح الرتكيب الجيولوجي ملكامن
والالفلزية يف دولة االمارات العربية النفط والغاز يف دولة االمارات العربية
يف دولة االمارات العربية املتحدة.
االمارات العربية املتحدة.
املتحدة ويحدد اماكن تواجد هذه املتحدة.
الخامات.
يوضح أ َّن األرض ونظامها الشميس يحدد العالقة بني نوع موت النجم
جزء من مجرةدرب التبانة ،وهي والكتلة األولية للنجم (مثال :النجم
واح��دة من العديد منا ملجرات يف ذو الكتلة املتدنية سيشكل سدميًا
كوكبيًا وقز ًما أبيض).
الكون.
يعدد الرشوط التي يجب ان تتوفر يف ي��ح��دد ال��خ��ص��ائ��ص الفيزيائية
والكيميائية ملعادن مختارة.
أي مادة ليك نطلق عليها معدن.
علوم األرض والفضاء

يذكر أنواع الصخور طبقا لنشأتها.

يصف ت��ك � ُّون الصخور الرسوبية
والصخور النارية ومييّز بني ملمس
ع ّينات كل من الصخور الرسوبية
والصخور النارية.

يذكر كيف تتك َّون النجوم.
و يصف وجود النجم.

يوضّ ح ما يحدث عندما تتوقف عملية
االنصهار وكيف يصبح نجم ذو كتلة
صغرية عمالقًا.

يذكر الطريقة التي يستخدمها علامء يوضح الطريقة التي يستخدم بها
الفلك الشمس كمقياس معتمد علامء الفلك اللون لتحديد درجات
السطوع.
لقياس أحجام النجوم.
يصف التامثل البلوري ودوره يف
يعرف مفهوم البلورة.
التصنيف البلوري.

يفرس مصدر طاقة األرض والحياة
عليها موض ًحا أن��واع اإلشعاع الذي
ينبعث من الشمس والتفاعل بني
الطاقة الشمسية والغالف الجوي
لألرض.
يجري تجربة للتحقق من العوامل
التي تحدد حجم وشكل البلورات
املعدنية (مثال :درجة حرارة املحلول،
نوع امللح ،مستوى التشبع).
يستخدم األدوات لفحص الصخور
ال��ن��اري��ة وال��رس��وب��ي��ة والصخرية،
ويستخدم املالحظات التي يخرج بها
لتحديد أصولها.

يطور منوذ ًجا قامئًا عىل األدلة لتوضيح
فرتة حياة الشمس ودور االنشطار
النووي يف ن��واة الشمس يف إطالق
الطاقة عىل شكل إشعاع.

يجري سلسلة من االختبارات (مثال:
الصالدة ،املخدش ،الكثافة) ليص ّنف
امل��ع��ادن امل��ع��روف��ة أو يستخدم
برمجيات املحاكاة.
يستنتج أن الصخور الصلبة ميكن أن
يتم تشكيلها عن طريق تربيد الصخور
املنصهرة أو تراكم وتجميع الرواسب
أو تعاقب الصخور القدمية بفعل
الحرارة والضغط والسوائل.
يوضح كيف تتك َّون األقزام البيضاء .يصف تسلسل األحداث يف دورة حياة
يصف املرحلة األخ�يرة ل��دورة حياة النجم ،ابتداء من تكوينه وصوالً إىل
مرحلة التسلسل األساسية وما بعدها،
النجوم الصغرية الكتلة.
مع اإلشارة بشكل محدد إىل مصادر
الطاقة والقوى ذات الصلة.
يصف الطريقة التي يص ّنف بها يص ّنف النجوم عىل أس��اس درجة
العلامء النجوم من خالل درجة حرارة ح�رارة سطحها ،وإضاءتها وتركيبها
الكيميايئ.
سطحها.
مييز بني املعادن عىل اساس شكلها
يستقيص عنارص التامثل البلوري.
البلوري.

267

ال�صف التا�سع

يحدد مجموعة العوامل املختلفة
املرتبطة بنشاط اإلنسان الذي يؤثر
عىل النظام البيئي ،كام يفرس كيف أن
هذه العوامل تؤثر عىل توازن وبقاء
األنظمة البيئية.

يصف العمليات التكميلية من
التنفس الخلوي والبناء الضويئ من
حيث تدفق الطاقة ودورة امل��ادة
رسا كيف أن
ضمن األنظمة البيئية ،مف ً
األنشطة البرشية ت ُخل بالتوازن الذي
تحققه هذه العمليات.
يقرتح األسباب التي تؤدي إىل تفكك
املجموعات.

علوم الحياة

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصف أن الكائنات متعددة الخاليا يستنتج عمليات دورة الخلية يفرس أهمية انقسام الخلية وتخصصها
تبدأ كخلية واحدة تنقسم عىل التوايل واالنقسام ال��ذي من خالله تنمو يف إنتاج أنسجة وأعضاء جديدة.
الخاليا وتنقسم كام يسمح للكائنات
إلنتاج العديد من الخاليا.
الحية بالنمو.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يستخدم من��وذ ًج��ا لتوضيح دور
االنقسام الخلوي (االنقسام املتساوي)
وعملية تكوين األعضاء يف إنتاج
الكائنات الحية املعقدة والحفاظ
عليها.
يستدل أن التجمعات السكانية لبعض
األنواع املنفصلة جغراف ًيا والتغريات
يف التكرارات الجينية الناتجة من
االنتخاب الطبيعي ميكن أن تكون
كبرية بدرجة كافية إلحداث تطور يف
التجمعات السكانية برشط أن تبقى
منفصلة.
يطور ويستخدم منوذ ًجا لوصف سبب
التغريات الرتكيبية للجينات الواقعة
عىل الكروموسومات من املمكن أن
يؤثر عىل الربوتينات ،والذي من شأنه
أن يسبب آث��ا ًرا ض��ارة أو نافعة أو
محايدة لرتكيب ووظيفة الكائن الحي.
يقرتح األسباب التي تؤدي إىل حدوث
طفرات.

يذكر أن السامت الداعمة للبقاء عىل يفرس كيف أن التكيف عن طريق
قيد الحياة والتكاثر يف بيئة جديدة االنتقاء الطبيعي العامل عىل مدى
تزيد يف وتريتها يف التجمع السكاين .أجيال عملية مهمة تتغري خاللها
األن��واع عىل مر الزمن يف استجابة
للتغريات يف البيئة.

يستخدم متثيالت رياضية ليدعم
تفسري إمكانية أن يؤدي االنتخاب
الطبيعي إىل زيادة ونقصان سامت
محددة يف التجمع السكانية عىل مر
الزمن.

يصف كيف أن ه��ؤالء األف��راد مع
وجود اختالفات جينية متنحهم ميزة
العيش أو اإلنجاب بحيث ينجبون
الكثري من األبناء ،األمر الذي يؤدي إىل
هيمنة صفات محددة يف ذلك التجمع
السكاين.
يرشح كيف تحتوي خاليا األمشاج
عىل كروموسوم واحد فقط من زوج
كروموسومات كل من األبوين.
يصف العوامل التي تحد من النظم
رسا كيف أن هذه العوامل
البيئية مف ً
تؤثر يف الطاقة االستيعابية ألي نظام
بيئي.

يبني تفس ًريا يستند إىل أدلة تصف
كيف أن االختالفات الجينية للصفات
يف تجمع سكاين يزيد من احتاملية
عيش وإنجاب األفراد يف بيئة محددة.

يذكر أن االختالفات الوراثية بني
األفراد من السكان متنح بعض األفراد
ميزة البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر
يف بيئاتهم.
يذكر أنه يف التكاثر الجنيس تنتقل
املعلومات الوراثية إىل األبناء خالل
خاليا البويضة والحيوان املنوي.
يحدد أوج��ه الشبه واالختالف بني
الصفات الحية وغري الحية لألنظمة
البيئية.

يبني تفسريا قامئا عىل األدلة ليصف
تأثري الطفرات عىل سامت الفرد.

يظهر الحد األدىن من الفهم لسبب يستنتج املجموعات التي قد تتشكل يصف تنوع سلوكيات إرسال اإلشارة
تفاعل الكائنات الحية يف املجموعات .نتيجة للرتابط ال���ورايث أو القرب التي تستخدمها املجموعات من أجل
الحفاظ عىل سالمة املجموعة أو
الطبيعي.
لتحذيرها من التهديدات.
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 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يتعرف النظرية ال��ذري��ة الحديثة يكتب التوزيع اإلل��ك�تروين لعنارص يكتب التوزيع اإلل��ك�تروين لعنارص
ويصف توزيع اإللكرتونات لعنارص مختلفة من الجدول ال��دوري ولكن مختلفة من الجدول الدوري ويحدد
دورة ومجموعة العنرص من خالل
بوجود أخطاء بسيطة.
مختلفة يف الجدول الدوري.
التوزيع اإللكرتوين.

يوظف الجدول الدوري وقامئة ببعض
األيونات متعددة الذرات املعروفة يف
كتابة صيغ املركبات األيونية ومركبات
جزيئية وصيغ بعض األحامض بوجود
أخطاء بسيطة.

يوظف الجدول الدوري وقامئة ببعض
األيونات متعددة الذرات املعروفة يف
كتابة صيغ املركبات األيونية ومركبات
جزيئية وص��ي��غ بعض األح�ماض
ويسميها.

العلوم الفيزيائية

يكتب معادالت كيميائية موزونة يفرس مستخد ًما قانون حفظ الكتلة
للتعبري عن التفاعالت الكيميائية والنظرية الذرية ،األس��اس املنطقي
البسيطة موض ًحا حالة املواد (غاز ( ،)gلوزن املعادالت الكيميائية ويكتب
سائل ( ،)lصلب ( ،)sمحلول ( .))aqمعادالت كيميائية موزونة.

يتعرف مفهوم الضغط وضغط السائل يعدد خصائص ضغط املائع ويُعرب عن
القانون لفظيًا ومبعادلة رياضية.
ومتى يكون النظام مستق ًرا.
يعدد مكونات النواة األساسية ومييز يعرف إشعاعات ألفا وإشعاعات بيتا
وإشعاعات جاما.
بني النظائر واملتكتالت.

يكتب صيغًا كيميائية ملركبات ثنائية
ومتعددة ال���ذرات (أو مستخد ًما
برمجيات املحاكاة) ،مبا فيها تلك التي
لها أكرثمن عدد تأكسد ،مسميًّا إياها
مستخد ًما نظام املصطلحات الخاص
باالتحاد ال��دويل للكيمياء البحتة
والتطبيقية.
يستنتج أن التفاعالت الكيميائية،
ورسعاتها ،وما إن كانت تتضمن إطالقًا
امتصاصا للطاقة ،ميكن أن يتم
أو
ً
فهمها من حيث تصادم الجزيئات
وإع���ادة ترتيب ال���ذرات لتتكون
جزيئات جديدة ،بحيث ترتتب عىل
ذلك تغريات يف طاقة الرتابط الكلية
التي تطابق التغريات يف الطاقة
الحركية ويكتب معادالت كيميائية
موزونة.
يطور منوذ ًجا رياض ًّيا ليحسب الضغط
الذي يؤثر به مائع (سائل أو غاز) عىل
نقطة يف باطنه.
يقارن بني جسيامت ألفا وجسيامت
بيتا وأشعة جاما ويُحدد التغريات التي
تطرأ عىل خواص النواة عند انبعاث
كل منها.
يستقيص أهمية النظائر املشعة يف
مجاالت الحياة املختلفة ويبحث يف
مضار اإلشعاعات النووية وطرائق
التقليل من تأثرياتها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يكتب توزي ًعا إلكرتون ًّيا ملجموعة
مختلفة من العنارص من الجدول
ال���دوري ،ويحدد الصفات املميزة
للعنارص يف كل من املجمعات (s, p,
 )dموض ًحا العالقة بني موقع العنرص
يف الجدول الدوري وخصائصه وتوزيع
إلكرتوناته.
يجمع معلومات ويحللها عن خصائص
مادة كيميائية كثرية االستخدام ولكن
من املمكن أن تكون مرضة وكيف
تؤثر تلك املادة عىل البيئة ،ويقرتح
طرائق للتقليل من أرضار تلك املادة
أو يحدد امل��واد البديلة التي ميكن
استخدامها للغاية نفسها.
يستقيص التفاعالت الكيميائية
البسيطة أو يستخدم برمجيات
املحاكاة ،مبا فيها االتحاد ،االنحالل
(ال��ت��ف��ك��ك) ،ال�ترس��ي��ب ،التأكسد-
االخ��ت��زال ،وت��ف��اع�لات االس��ت��ب��دال،
ويعرضها مستخد ًما عدة تصاميم
(مثال :النامذج الجزيئية ،واملعادالت
الكيميائية املوزونة).
يصمم ويصنع جهازًا لقياس الضغط
ال��ج��وي وي��رب��ط ال��ض��غ��ط ببعض
التطبيقات املوجودة يف الحياة.
يبحث يف االستخدامات السلمية
للطاقة النووية.

يطور ال��ن�ماذج ليوضح التغريات
يُعرف القوة النووية واالنشطار يقارن بني االنشطار النووي واالندماج
يف تركيب ن���واة ال���ذرة والطاقة
النووي.
النووي واالندماج النووي.
املنبعثة خ�لال عمليات االنشطار
النووي واالندماج النووي واالنحالل
اإلشعاعي.
يحدد العوامل التي يتوقف عليها مييز الحاالت التي يكون فيها الشغل يطور طريقة ليحسب فيها الشغل
يُعرف الشغل الذي تبذله قوة.
الشغل املبذول والقدرة ويربط بينها .الذي تبذله قوة مقاو ًما والحاالت التي ال��ذي تبذله مجموعة متزامنة من
القوى تؤثر يف الجسم.
يكون فيها الشغل محركا.
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ال�صف العا�شر (عام)

علوم الحياة

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن املعلومات التي ينقلها يوضح أ َّن تنوع وت��وزي��ع السامت يرشح أهمية التكاثر الجنيس يف دعم
اآلب��اء إىل األب��ن��اء يتم ترميزها يف الظاهرة يعتمد عىل العوامل الوراثية الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات
املوجودة يف األبناء الناتجة عن التكاثر
جزيئات الحمض النووي التي تشكل والعوامل البيئية عىل حد سواء.
الجنيس متثل تركيب جديدة وفريد
الكروموسومات.
من الجينات.
يذكر مفهوم كل من األحامض النووية ،ي�شرح تركيب األح�م�اض النووية ي��ص��ف ال��خ��ص��ائ��ص ال�ترك��ي��ب��ي��ة يصمم منوذ ًجا علميًّا مستخد ًما فيه
الربامج التفاعلية ليقارن فيه بني
والفسيولوجية لألحامض النووية.
ويقارن بني الحمض النووي الرايبوزي ( DNAو.)RNA
تركيب الحمض النووي الرايبوزي
( DNAو.)RNA
منقوص األكسجني والحمض النووي
 RNAوالحمض النووي الرايبوزي
الرايبوزي..
منقوص األكسجني .DNA
يعرف مفاهيم التفاعل (التنافس ،يصف العوامل (توفر امل��وارد الحية يوضح أنمَّ اط التفاعل بني الكائنات يستخدم التمثيالت الرياضية ليدعم
االف�تراس ،العالقة التكافلية ،العالقة وغري الحية) والتحديات التي تحد من الحية واملكونات غري الحية ويصف تفسريات العوامل (الحدود ،املوارد،
امل��ن��اخ ،املنافسة) التي تؤثر عىل
الطفيلية) بني األن��واع املختلفة من عدد الكائنات الحية التي ميكن لنظام العوامل املحددة للنظم البيئية.
الطاقة االستيعابية لألنظمة البيئية
بيئي معني أن يدعمها.
الكائنات الحية يف النظام البيئي.
عند مستويات مختلفة.
يفرس العواقب التي تحدث للنظام يحلل التغيريات يف عدد من الكائنات
يبني منوذ ًجا من سلسلة غذائية.
يتعرف مفهوم السلسلة الغذائية.
الغذايئ يف حالة غياب أحد مكونات الحية يف كل مستوى غذايئ ،والتغري يف
الكتلة ،ونقل الطاقة من مستوى إىل
السلسلة الغذائية.
آخر.
يذكر أن��ه ،ضمن ظ��روف مستقرة ،يرشح التقلبات املتطرفة يف ظروف أو يحلل البيانات الكمية والنوعية يخطط وي��ج��ري تحقيقًا يتضمن
تكون أع��داد وأن��واع من الكائنات حجم الكائنات الحية التي ميكن أن الخاصة باألنظمة البيئية املضطربة االستقصاء والبحوث ،حول كيفية
الحية يف نظام بيئي ما ثابتة نسبيًّا عىل تعيق عمل النظام البيئي من حيث واألنظمة البيئية غري املضطربة ويفرس تأثري نشاط برشي معني عىل النظام
ما يحدث لألنظمة البيئية عندما تتغري البيئي ويقدّم حلاًّ للحد من آثار تلك
وفرة املوارد أو املوطن.
امتداد فرتات طويلة من الزمن.
األنشطة البرشية عىل البيئة والتنوع
البيئة.
الحيوي.
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 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يخطط وي��ج��ري استقصاء حول
الصفات الوراثية التي تناقلها األبناء
ع��ن اآلب���اء موضحا ظهور صفات
مشرتكة بينهم.

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يتعرف موقع العنارص االنتقالية
والالنثنيدات واألكتنيدات يف الجدول
الدوري استنادًا إىل تركيبها اإللكرتوين.

الكيمياء

يُعرف النويدة واالنشطار النووي
واالندماج النووي ،ويزن املعادالت
النووية.
يحسب كتلة الصيغة ملركب كيميايئ
ويصف العالقات بني عدد أفوجادرو
واملول ،والكتلة الجزيئية ألية مادة.

ال�صف العا�شر (عام)

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يستقيص موقع ك��ل م��ن العنارص
االنتقالية والالنثنيدات واألكتنيدات
يف الجدول الدوري استنادًا إىل تركيبها
اإللكرتوين ويكتب تقري ًرا (بحثًا مكتب ًيا)
حول أهمية استخدامات وتطبيقات
العنارص االنتقالية يف الحياة اليومية.
يقارن بني االنشطار النووي واالندماج
النووي ،ويصف ثالثة أجهزة تستعمل
للكشف ع��ن النشاط اإلشعاعي
ويكتب معادالت نووية موزونة.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يتنبأ بالخصائص الفيزيائية والكيميائية
للعنارص االنتقالية يف الدورة الرابعة
استنادًا إىل موقعها يف الجدول الدوري
(تركيبها اإللكرتوين).

يستنتج بأن االندماج النووي يحدث
فقط تحت ظروف الضغط ودرجة
الحرارة العاليني جدًا ويرشح تحوالت
الطاقة التي تحدث داخ��ل محطة
للطاقة النووية.
يحدد الصيغ األولية والصيغ الجزيئية يجري الحسابات الكيميائية املبنية
لعدة مركبات كيميائية ،مع وجود عىل مفهوم امل��ول (الكتلة وعدد
الكتل الجزيئية والنسب املئوية الجسيامت).
للرتكيب أو أية بيانات أخرى.

يعرف أنوا ًعا مختلفة من التفاعالت يكتب معادالت كيميائية موزونة يتنبأ بنواتج أنواع مختلفة من تفاعالت
الكيميائية (م���ث���ال :االت��ح��اد ،متثل تفاعالت االتحاد ،واالنحالل ،االتحاد واالنحالل واالستبدال األحادي،
االنحالل(التفكك) ،االستبدال األحادي ،واالستبدال األح���ادي ،واالستبدال واالستبدال الثنايئ ،واالحرتاق.
الثنايئ ،واالحرتاق.
االستبدال الثنايئ ،واالحرتاق.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يجري تجارب عملية ملقارنة الخصائص
الكيميائية للعنارص االنتقالية
املوجودة يف الدورة الرابعة مع فلزات
املجموعة األوىل والثانية ويستقيص
أهم العنارص املصنعة حديثًا وطريقة
تصنيعها.
يصمم ال��ن�ماذج؛ ليوضح التغريات
يف تركيب ن���واة ال���ذرة والطاقة
املنبعثة خ�لال عمليات االنشطار
النووي واالندماج النووي واالنحالل
اإلشعاعي.
يجري الحسابات الكيميائية املبنية
عىل مفهوم امل��ول (الكتلة وعدد
الجسيامت) ويجري تجربة ألحد
املركبات (مثال :الهيدرات) ويحسب
النسبة املئوية للرتكيب فيه.
يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا ليص ّنف
ويقارن أن��واع التفاعالت املختلفة
ويقارن خصائص محاليل األكاسيد
الالفلزية ومحاليل األكاسيد الفلزية.
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ال�صف العا�شر (عام)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحسب كال من الرسعة املتوسطة يمُ ثل بيان ًيا حركة جسم عىل خط
والرسعة اللحظية وعجلة الحركة مستقيم موظفًا منحنى (الرسعة -
الزمن) ومنحنى (املوقع الزمن).
لجسم يتحرك عىل خط مستقيم.
يذكر نصوص قوانني نيوتن يف الحركة يرشح قوانني نيوتن يف الحركة الثالثة
ال��ث�لاث��ة ،وي�ش�رح بعض الظواهر مستندًا إىل أمثلة تطبيقية يف األنشطة
الحياتية.
املرتبطة بكل منها.

الفيزياء

يذكر أن الجسم املغمور يف مائع
(سائل أو غاز) يلقى دف ًعا من أسفل
إىل أعىل.
يمُ يز بني الجريان املنتظم والجريان
غري املنتظم للموائع ويحدد رشوط
الجريان املنتظم.
مييز بني عدد من الظواهر الضوئية
كاالنعكاس واالنكسار والتشتت.
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يُفرس تلقي الجسم املغمور يف مائع
(سائل أو غاز) دف ًعا من أسفل إىل
أعىل استنادًا إىل أن للامئع ضغط.
يمُ ثل الجريان املنتظم والجريان غري
املنتظم برسوم تخطيطية ويذكر أنه
بنقصان مساحة املقطع أنبوب تزداد
رسعة الجريان.
يُحدد عدد من األجهزة واألدوات
(مثل العدسات واملرايا واملجهر).....،
التي تعتمد يف عملها عىل ظواهر
ضوئية مختلفة (تغيري).

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يُحلل البيانات التي يحصل عليها يخطط وينفذ استقصا ًء عمل َّيا ليقيس
باستخدام مسجالت البيانات الرقمية) عجلة السقوط الحر يف دولة اإلمارات
والتي تتعلق بحركة جسم ليصف العربية املتحدة. .
التغريات التي تطرأ عىل متغريات
الحركة.
يستقيص عمليَّا العالقة بني عجلة يُخطط ويُنفذ استقصاءات مستخد ًما
الحركة ومحصلة القوى املؤثرة يف مسجالت البيانيات الرقمية وصور
الجسم ،ويحدد رشط أن يكون نظام (الكامريا)الرقمية ليدرس وصف ًّيا وكم ًّيا
حركة مركبات وأجسام تتحرك عىل
ما متزنًا.
خط مستقيم بتأثري محصلة قوى
ثابتة.
يستقيص علميًّا العوامل التي يعتمد يُصمم ويبني أنظمة لتنفيذ مهام
عليها ضغط املائع وقوة دفع املائع محددة (سفينة ،غواصة) مراع ًيا
خواص ضغط املوائع وقوة دفعها.
عىل الجسم املغمور فيه.
يطور منوذ ًجا رياض ًّيا يربط بني رسعة يُصمم ويبني منوذ ًجا لجهاز (مرذاذا،
جريان مائع ومساحة مقطع األنبوب ،جناح طائرة ،مقياس فنتوري)...،
ويرشح مبدأ برنويل للموائع املتحركة ،معتمدًا عىل مبدأ برنويل ومعادلة
ويذكر بعض التطبيقات املتعلقة به .االستمرارية.
يرشح كميًّا ووصفيًّا خواص الصور يوظف الظواهر واألجهزة الضوئية
املتكونة يف املرايا والعدسات املختلفة .املختلفة يف التغلب عىل صعوبات
اإلب��ص��ار ويف توسيع م��دى إدراك
اإلنسان.

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يتعرف موقع العنارص االنتقالية
والالنثنيدات واألكتنيدات يف الجدول
الدوري استنادًا إىل تركيبها اإللكرتوين.

يتعرف نظرية تنافر أزواج إلكرتونات
التكافؤ(.)VSEPR

ال�صف العا�شر (متقدم)

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يستقيص موقع ك��ل م��ن العنارص
االنتقالية والالنثنيدات واألكتنيدات
يف الجدول الدوري استنادًا إىل تركيبها
اإللكرتوين ويكتب تقري ًرا (بحثًا مكتب ًيا)
حول أهمية استخدامات وتطبيقات
العنارص االنتقالية يف الحياة اليومية.
يستنتج قطبية مركبات كيميائية
مختلفة بناء عىل أشكالها الجزيئية
والفرق يف قيم السالبية الكهربية بني
الذرات.

الكيمياء

يُعرف النويدة واالنشطار النووي يقارن بني االنشطار النووي واالندماج
واالندماج النووي ،ويزن املعادالت النووي ،ويصف ثالثة أجهزة تستعمل
للكشف ع��ن النشاط اإلشعاعي،
النووية.
ويكتب معادالت نووية موزونة.
يحسب كتلة الصيغة ملركب كيميايئ ،يحدد الصيغ األولية والصيغ الجزيئية
ويصف العالقات بني عدد أفوجادرو لعدة مركبات كيميائية ،مع وجود
واملول ،والكتلة الجزيئية ألية مادة .الكتل الجزيئية والنسب املئوية
للرتكيب أو أية بيانات أخرى.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يتنبأ بالخصائص الفيزيائية والكيميائية
للعنارص االنتقالية يف الدورة الرابعة
استنادًا إىل موقعها يف الجدول الدوري
(تركيبها اإللكرتوين).

يستنتج أشكال الجزيئات واأليونات
البسيطة باستخدام نظرية تنافر
أزواج إلكرتونات التكافؤ ()VSEPR
وقطبيتها.
يستنتج بأن االندماج النووي يحدث
فقط تحت ظروف الضغط ودرجة
الحرارة العاليني جدًا ،ويرشح تحوالت
الطاقة التي تحدث داخ��ل محطة
للطاقة النووية.
يجري الحسابات الكيميائية املبنية
عىل مفهوم امل��ول (الكتلة وعدد
الجسيامت).

يعرف أنوا ًعا مختلفة من التفاعالت يكتب معادالت كيميائية موزونة يتنبأ بنواتج أنواع مختلفة من تفاعالت
الكيميائية (م���ث���ال :االت��ح��اد ،متثل تفاعالت االتحاد ،واالنحالل ،االتحاد واالنحالل واالستبدال األحادي،
االنحالل(التفكك) ،االستبدال األحادي ،واالستبدال األح���ادي ،واالستبدال واالستبدال الثنايئ ،واالحرتاق.
الثنايئ ،واالحرتاق.
االستبدال الثنايئ ،واالحرتاق.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يجري تجارب عملية ملقارنة الخصائص
الكيميائية للعنارص االنتقالية
املوجودة يف الدورة الرابعة مع فلزات
املجموعة األوىل والثانية ويستقيص
أهم العنارص املصنعة حديثًا وطريقة
تصنيعها.
ي��ف�سر ك��ي��ف تعتمد الخصائص
الفيزيائية ملادة صلبة أو سائلة عىل
الجسيامت املوجودة وأنواع الروابط
وال��ق��وى داخ��ل الجزيئات وبينها
وأشكالها الهندسية.
يطور ال��ن�ماذج؛ ليوضح التغريات
يف تركيب ن���واة ال���ذرة والطاقة
املنبعثة خ�لال عمليات االنشطار
النووي واالندماج النووي واالنحالل
اإلشعاعي.
يجري الحسابات الكيميائية املبنية
عىل مفهوم امل��ول (الكتلة وعدد
الجسيامت) ويجري تجربة ألحد
املركبات (مثال :الهيدرات) ،ويحسب
النسبة املئوية للرتكيب فيه.
يخطط وينفذ استقصا ًء عمليَّا ليص ّنف
ويقارن أن��واع التفاعالت املختلفة،
ويقارن خصائص محاليل األكاسيد
الالفلزية ومحاليل األكاسيد الفلزية.
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ال�صف العا�شر (متقدم)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحسب كال من الرسعة املتوسطة يمُ ثل بيان ًيا حركة جسم عىل خط
والرسعة اللحظية وعجلة الحركة مستقيم موظفًا منحنى (الرسعة -
الزمن) ومنحنى (املوقع الزمن).
لجسم يتحرك عىل خط مستقيم.
يذكر نصوص قوانني نيوتن يف الحركة يرشح قوانني نيوتن يف الحركة الثالثة
الثالثة ويرشح بعض الظواهر املرتبطة مستندًا إىل أمثلة تطبيقية يف األنشطة
الحياتية.
بكل منها.

الفيزياء

يذكر أن الجسم املغمور يف مائع
(سائل أو غاز) يلقى دف ًعا من أسفل
إىل أعىل.
يمُ يز بني الجريان املنتظم والجريان
غري املنتظم للموائع ويحدد رشوط
الجريان املنتظم.

يُفرس تلقي الجسم املغمور يف مائع
(سائل أو غاز) دف ًعا من أسفل إىل
أعىل استنادًا إىل أن للامئع ضغط.
يمُ ثل الجريان املنتظم والجريان غري
املنتظم برسوم تخطيطية ،ويذكر أنه
بنقصان مساحة مقطع أنبوب تزداد
رسعة الجريان.

مييز بني عدد من الظواهر الضوئية يُحدد عدد من األجهزة واألدوات
(مثل العدسات واملرايا واملجهر).....،
كاالنعكاس واالنكسار والتشتت.
التي تعتمد يف عملها عىل ظواهر
ضوئية مختلفة.
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 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يُحلل البيانات التي يحصل عليها
باستخدام مسجالت البيانات الرقمية)
والتي تتعلق بحركة جسم ليصف
التغريات التي تطرأ عىل متغريات
الحركة.
يستقيص عمليَّا العالقة بني عجلة
الحركة ومحصلة القوى املؤثرة يف
الجسم ويحدد رشط أن يكون نظام
ما متزنًا.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يطور ويستخدم (تجربة عملية،
برمجية محاكاة ،صور رقمية) ليقيس
عجلة السقوط الحر يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
يُخطط ويُنفذ استقصاءات مستخد ًما
مسجالت البيانيات الرقمية وصور
(الكامريا) الرقمية؛ ليدرس وصف ًّيا
وكميًّا حركة مركبات وأجسام تتحرك
عىل خط مستقيم بتأثري محصلة قوى
ثابتة.
يُصمم ويبني أنظمة لتنفيذ مهام
محددة (سفينة ،غواصة) مراع ًيا
خواص ضغط املوائع وقوة دفعها.
يُصمم ويبني منوذ ًجا لجهاز (مرذاذا،
جناح طائرة ،مقياس فنتوري)...،
معتمدًا عىل مبدأ برنويل ومعادلة
االستمرارية.

يستقيص علميًّا العوامل التي يعتمد
عليها ضغط املائع وقوة دفع املائع
عىل الجسم املغمور فيه.
يطور من��اذج رياضية (م��ع��ادالت)
ليحسب رسعة جريان مائع بتغري
مساحة مقطع األنبوب أو /وارتفاعه
ع��ن س��ط��ح األرض وي��ذك��ر بعض
التطبيقات املتعلقة مببدأ برنويل
ومعادلة االستمرارية.
يرشح كم ًّيا ووصف ًّيا خواص الصور يوظف الظواهر واألجهزة الضوئية
املتكونة يف املرايا والعدسات املختلفة .املختلفة يف التغلب عىل صعوبات
اإلب��ص��ار ويف توسيع م��دى إدراك
اإلنسان.

ال�صف احلادي ع�شر (عام)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن��واع األنسجة املختلفة يف يصف هياكل األن��واع املختلفة من
األنسجة يف النباتات الوعائية ،ويرشح
النباتات الوعائية.
آليات النقل التي تدخل يف عمليات
توزيع املواد عىل النبتة.

علوم الحياة

يعرف النباتات أح��ادي��ة الفلقة يناقش من خالل فحص عينات ملواد
حية (بذور ،أوراق ،سيقان) تركيب
والنباتات ثنائية الفلقة.
النباتات أحادية الفلقة والنباتات
ثنائية الفلقة.
يذكر أن منو النبتة ميكن أن يتأثر يرشح كيف تؤثر العوامل املختلفة
بعدة عوامل مثل ضوء الشمس واملاء عىل منو النبتة (مثال :منظامت النمو،
ضوء الشمس ،املاء ،العنارص الغذائية،
والعنارص الغذائية.
الحامضية ،االنتحاء).
يصف العوامل البيئية التي ميكن أن يرشح العوامل البيئية التي ميكن أن
تؤثر عىل احتاملية استحداث سامت تؤثر عىل احتاملية استحداث سامت
بني السكان من خالل تحفيز الطفرات
بني السكان.
املوروثة والتأثري عىل ظهور السامت.
يذكر مسببات الطفرات ،كاإلشعاع ي�شرح ت��أث�ير مسببات الطفرات
وامل��واد الكياموية ،التي ميكن أن كاإلشعاع واملواد الكياموية يف إحداث
تتسبب بإحداث طفرات يف الحمض تغريات للامدة الوراثية.
النووي الرايبوزي.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يرسم رسو ًما تخطيطية توضيحية يصمم منوذ ًجا مييز به بني هياكل
ألنسجة النباتات املتخصصة يف األن���واع املختلفة من األنسجة يف
الجذور والجذوع واألوراق (مثال :النباتات الوعائية.
النسيج الخشبي ،اللحاء) ،من خالل
الفحص املجهري.
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة يصمم منوذ ًجا لنباتات أحادية الفلقة
والنباتات ثنائية الفلقة من حيث وأخرى ثنائية الفلقة.
بنيانها (مثال :البذور ،الجذع ،الزهرة،
الجذور).
يستنتج من خالل التجارب املخربية يصمم تجارب ويجري استقصاء ليحدد
العوامل املختلفة التي تؤثر عىل منو العوامل التي تؤثر عىل منو النباتات
النبتة (مثال :منظامت النمو ،ضوء (مثال :كمية املغذيات ،نوعية الضوء،
الشمس ،امل��اء ،العنارص الغذائية ،درجة الحرارة).
الحامضية ،االنتحاء).
يطبق مفاهيم االحصاء واالحتامالت يجري بحثًا استقصائ ًّيا مستعي ًنا
الرياضية ليرشح التغري والتوزيع باملصادر املطبوعة وااللكرتونية حول
العوامل البيئية التي ميكن أن تحفز
للسامت الظاهرة بني السكان.
التغري يف التوزع للسامت الظاهرة بني
السكان..
مييز بني أنواع الطفرات التي ميكن يجري بحثًا استقصائ ًّيا عن أن��واع
أن تحدث تغريات يف املادة الوراثية الطفرات وتأثرياتها عىل املادة الوراثية
وأث��ره��ا ع�لى ال�تراك��ي��ب املظهرية وعىل الطرز املظهرية للكائنات الحية.
للكائنات الحية.
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ال�صف احلادي ع�شر (عام)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصف ال��ح��االت املختلفة للامدة يوظف نظرية الحركة الجزيئية يف يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب
موض ًحا الفروق بينها من حيث القوى تفسري خصائص وسلوك الغازات من كتل الغازات وحجومها.
حيث نوع الحركة والرسعة..
بني الذرات والجزيئات واأليونات.

يتعرف الخصائص الفيزيائية والكيميائية يناقش الخصائص الفيزيائية للامء،
ل��ل�ماء (م��ث��ال :القطبية ،الرابطة ويوضّ ح كيف تحدّد من خالل بنية
رسا سبب جعل هذه جزيء املاء.
الهيدروجينية) ،مف ً
الخصائص من املاء مذي ًبا جيدًا.
يقارن بني عملية تكوين املحاليل يصنف املحاليل إىل أنواعها تب ًعا
الناتجة عن إذابة املركبات األيونية لحالتي امل��ذاب واملذيب ومي ّيز بني
والجزيئية يف املاء ،واملحاليل الناتجة اإللكرتوليتات والالإلكرتوليتات ويقارن
ع��ن إذاب���ة امل���واد غ�ير القطبية يف بني محاليلها.
املذيبات غري القطبية.

الكيمياء

يصف العالقات الكمية املعرب عنها ي�شرح ال��ع�لاق��ات الكمية املعرب
من خالل املعادلة الكيميائية املوزونة عنها من خالل املعادلة الكيميائية
مستخد ًما وحدات القياس املناسبة املوزونة مستخد ًما وحدات القياس
مثال :املوالت ،الجرامات ،األيونات،
(مثال :املوالت ،الجرامات).
الجزيئات).
يتعرف مفهوم الكيمياء الخرضاء ي�شرح مفهوم الكيمياء الخرضاء
وتطبيقاتها.
وتطبيقاتها.
يتوقع (مستخد ًما جدول الذائبية) يكتب معادالت أيونية رصفة موزونة؛
إمكانية تشكل الرواسب يف املحاليل ليمثل تفاعالت الرتسيب.
املائية.
ي�شرح ،من خ�لال تفاعل كيميايئ
بسيط ،كيف أن رسعة التفاعل تحدد
م��ن خ�لال سلسلة م��ن الخطوات
األولية التي تشكل آلية التفاعل ككل.

يستنتج موظفًا نظرية التصادم
ومنحنيات الطاقة ،أث��ر العوامل
املختلفة عىل معدل رسعة التفاعل
الكيميايئ.

يوضّ ح أثر درجة الحرارة ،الضغط،
طبيعة (قطبية) امل���ادة ،مساحة
السطح يف رسعة ذوبان مذاب صلب
يف مذيب سائل.
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل
ّ
من خ�لال إج��راء الحسابات التي
تتضمن امل��والت ،ويعرب عن النتائج
باملوالرية واملواللية.

يجري الحسابات الكيميائية إليجاد
عدد املوالت أو كتلة أي مادة متفاعلة
أو ناتجة يف معادلة كيميائية موزونة
مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي مادة
أخرى يف التفاعل الكيميايئ.
يوظف مبادئ الكيمياء الخرضاء عند
إجراء التجارب يف املخترب من حيث
الكميات املستخدمة والتخلص من
املواد الكيميائية.
يجري استقصا ًء عمل َّيا للكشف عن
بعض األيونات السالبة (الكربونات،
الكربونات الهيدروجينية ،الكربيتات،
الفوسفات ،الكلوريد ،الربوميد ،اليوديد)
موظفًا مبادئ الكيمياء الخرضاء.
يخطط ويجري تحقيقًا قامئًا عىل
االستقصاء لتحديد كيف تؤثر العوامل
املختلفة ع�لى رسع��ة التفاعالت
الكيميائية.

يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ يوضح العوامل التي تؤثر عىل نظام يرشح مبدأ لوشاتلييه وكيف يؤثر عىل
مستخد ًما أنظمة فيزيائية وكيميائية متزن والتي تزيد من كمية النواتج حالة االتزان للتفاعل الكيميايئ.
عند االتزان موظفًا مبدأ لوشاتلييه.
متزنة.
يحل املسائل املتعلقة باالتزان من
يعرف ثوابت االتزان الشائعة.،
يعرف ثوابت االتزان الشائعة.،
( )Keq, Kc, Kpمع ًربا عن كل منها خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز
(.)Keq, Kc, Kp
املواد املتفاعلة واملواد الناتجة (Keq,
بعالقة رياضية.
.)Kc, Kp
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 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون
للضغوط الجزئية ،قانون بويل ،قانون
شارل ،قانون جاي لوساك ،القانون
العام للغازات ،وقانون الغاز املثايل
وقانون جراهام (لفهم سلوك الغازات
وتطبيقاتها العملية..
يستقيص آث��ار التغريات يف درجة
الحرارة والضغط عىل ذائبية املواد
الصلبة والسائلة والغازية يف املاء.
يحرض عمل َّيا محاليل ذات تراكيز
محددة من خالل إذابة مذاب صلب
يف م��ذي��ب أو م��ن خ�لال تخفيف
املحلول املركز .ويجري استقصا ًء علم ًّيا
ليحدد تراكيز امللوثات يف ماء الرشب
املعالج محل ًيا ،ويقارن النتائج باملعايري
الوطنية والعاملية.
يجري الحسابات الكيميائية إليجاد.
(عدد املوالت أو كتلة أو عدد األيونات
أو الجزيئات) ألي مادة متفاعلة أو
ناتجة يف معادلة كيميائية موزونة
مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي مادة
أخرى يف التفاعل الكيميايئ.
يجري استقصا ًء علم ًّيا حول تقييم
آثار تطبيقات الكيمياء الخرضاء عىل
البيئة وتطوير االح�ت�رام االخالقي
للرعاية البيئية واالستدامة..
يصف مصادر امللوثات التي تدخل
يف األنظمة املائية وآثارها الرتاكمية
موض ًحا تأثريها عىل جودة املياه.
يحلل العوامل الالزمة لزيادة فاعلية
بعض التفاعالت الكيميائية الطبيعية
أو الصناعية ،ويرشح كيف أن الفاعلية
املحسنة للتفاعل من شأنها أن تساهم
يف االستدامة البيئية.
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،تجربة
عملية ،برمجية محاكاة(تعكس ًاً
فهم
ملبدأ لوشاتلييه.
يحل املسائل املتعلقة باالتزان من
خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز
املواد املتفاعلة واملواد الناتجة (Keq,
 ،)Kc, Kpويحدد العالقة بني  Kcو
.Kp

ال�صف احلادي ع�شر (عام)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يمُ يز بني الكميات املتجهة والكميات يص ّنف الكميات إىل متجهة وقياسية ي��وظ��ف ج�بر املتجهات (الجمع
ويجد حاصل جمع الكميات املتجهة والتحليل) يف التحقق من الرشوط
القياسية ،وميثل كل منهام بيان ًّيا.
الواجب توفرها ليكون جسماً ما متزنًا
جربيًّا وبالرسم.
بتأثري مجموعة من القوى املتالقية.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يحلل البيانات التي يحصل عليها
من صور (كامريا) رقمية أو برمجية
محاكاة أو مسجالت البيانات الرقمية
ويوظف جرب املتجهات ليدرس حركة
جسم مقذوف بزاوية.
يطور وسيلة (تجربة عملية ،محاكاة
حاسوبية) ليدرس آث��ار استبدال
إط��ارات السيارة بأخرى ذات قطر
أكرب.
يُ��ص��م��م وي��ص��ن��ع س��اع��ة بندولية
ويستخدمها يف قياس زم��ن سباق
جري.
يطور ع��رضً ��ا تقدمي ًّيا أو محاكاة
حاسوبية ليرشح فكرة نيوتون إلطالق
جسم يدور حول األرض.

يستنتج أن الطاقة يف النطاق املجهري
ت ُظهر نفسها بطرائق عدة ،كام الحركة
والصوت والضوء والطاقة الحرارية.
يدرك أنه عندما يتفاعل جسامن عن
بعد فيتغري مجال القوة ،فإن الطاقة
املخزنة يف مجال القوة ستتغري.

يطور ويستخدم مناذج لتوضيح الطاقة
يف النطاق الجاهري هي طاقة حركة
وطاقة وضع.
يفرس املفاهيم والعالقات املتبادلة بني
الطاقة والشغل والقوة ،ويحل املسائل
باستخدام الطاقة والشغل والقوة.

يصو َغ قوانني نيوتن ،ويطبقها يف يحدد العالقة بني عجلة حركة الجسم
حاالت محدودة لرشح تأثري القوى ومحصلة القوى املؤثرة فيه وكتلته.
عىل األجسام.

يخطط ويجري استقصا ًء ليستكشف
تأثريات القوى عىل األجسام يف بعد
واح��د باستخدام مخططات القوى
وقوانني نيوتن.
يستقيص كيف تعمل تقنيات الحفاظ
عىل السالمة (مثل :ماص الصدمات،
الوسادة الهوائية ).....،عىل تقليل
األرضار أو جعل رك��وب املركبات
مري ًحا.
يستقيص العوامل التي ت ُحدد كمية
الطاقة الالزمة ليتحول جسم من حالة
إىل أخرى عند درجة الحرارة نفسها
ويفرس التغريات التي تطرأ عىل أبعاد
جسم عند رفع درجة حرارته.
يفرس كيف يتك ّون منط املوجات
الواقفة (عىل وتر مشدود يهتز).

يخترب ق��ان��ون حفظ الطاقة أثناء
تحوالتها التي تشمل الحركة والحرارة
والوضع.
يحلل بطرائق كمية ووصفية ،العالقة
بني الشغل والطاقة ،مستخد ًما نظرية
(الشغل – الطاقة) وقانون حفظ
الطاقة ،ويحل املسائل املتعلقة بذلك
يف بُعد أو بعدين.
يحلل البيانات لدعم االدعاء القائل
بأن قانون نيوتن الثاين للحركة يصف
العالقة الرياضية بني القوى الكلية
املؤثرة يف جسم وكتلته لتسارعه.
يُصمم تركي ًبا يُقلل من األرضار الناتجة
عن تصادم جسمني (مثال :يستخدم
منضدة مرنة ،يصنع ممتص صدمات
لسيارة).

يصف الحركة الدائرية املنتظمة يصف الحركة الدائرية موظفًا مناط يُفرس العجلة املركزية بداللة التغري يف
اتجاه الرسعة.
كحركة عىل مسار دائري برسعة ثابتة اإلسناد القطبي.
(.)polar coordinates
املقدار ومتغرية االتجاه.

الفيزياء

يص ّنف الحركة التوافقية البسيطة
كحركة دوري��ة اهتزازية عىل مسار
مستقيم.
يُعدد بعض القوى التي تؤثر يف
األجسام أثناء األنشطة الحياتية كقوة
الجاذبية وق��وة االحتكاك والقوة
املتعامدة.
يذكر أن الطاقة هي خاصية كمية
لنظام ما وتعتمد عىل حركة وتفاعالت
املادة وعالقتها داخل ذلك النظام.
يستنتج أن مجال القوى يختزن طاقة
وأنه يقوم بنقلها يف الفراغ من جسم
إىل آخر.

يحدد رشط أن تكون حركة بندول يستخدم بندوالً بسيطًا لقياس عجلة
الجاذبية األرضية يف دولة اإلمارات
بسيط حركة توافقية بسيطة.
العربية املتحدة.
ي��رس��م مخطط ال��ق��وى امل��ؤث��رة يف يُطبق يف القانون ال��ث��اين لنيوتن
جسم ،ويحلل كل قوة إىل مركبتيها ليحسب عجلة حركة الجسم عىل
سطح مائل بتأثري قوة الجاذبية.
املتعامدتني.

يُعرف كلاًّ من كمية الحركة والدفع يرشح العالقة بني كمية الحركة لجسم
والدفع الذي يتلقاه ويعيد صياغة
ويحسب مقدار كل منهام.
القانون الثاين لنيوتن.
يصف تأثريات انتقال الحرارة من أو يوضح كيف ميكن لنظام أن يتبادل
إىل جسم ما عىل درجة حرارة الجسم الطاقة الحرارية مع محيطه بامتصاص
وحالته املادية (الصلبة ،السائلة ،الطاقة أو بإطالقها.
الغازية) وأبعاده (طوله وحجمه).
يصف الحركة املوجية يف أوس��اط يص ّنف الحركات املوجية املألوفة إىل
مختلفة (امل��اء ،ال��زن�برك) ،ويص ّنف موجات طولية ومستعرضة ،ومييز
الحركات املوجية املألوفة إىل موجات بينها وبني منط املوجات الواقفة.
ميكانيكية وكهرومغناطيسية.

يُصمم ويصنع أداة ليتحكم يف درجة
حرارة مكواة أو غرفة الصف.

يخطط وينفذ تجربة علمية؛ ليقيس
رسعة املوجات املائية ،ويتحقق من
صحة املعادلة .v=λ.f
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ال�صف احلادي ع�شر (متقدم)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر أن��واع األنسجة املختلفة يف يصف هياكل األن��واع املختلفة من
األنسجة يف النباتات الوعائية ،ويرشح
النباتات الوعائية.
آليات النقل التي تدخل يف عمليات
توزيع املواد عىل النبتة.
يتعرف آليات النقل عرب األغشية يفرس تضخم حجم خاليا الكائنات
الحية وتقلصها عند وضعها يف محاليل
الخلوية.
مختلفة الرتاكيز.
يعرف النباتات أح��ادي��ة الفلقة يناقش من خالل فحص عينات ملواد
حية (بذور ،أوراق ،سيقان) تركيب
والنباتات ثنائية الفلقة.
النباتات أحادية الفلقة والنباتات
ثنائية الفلقة.
يذكر أن عملية التمثيل الضويئ تحول يستخدم منوذ ًجا (مثال :رسم بياين،
الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية .معادلة كيميائية ،منوذج مفاهيمي)
ليوضح كيف تحول عملية التمثيل
الضويئ الطاقة الضوئية إىل طاقة
كيميائية مختزنة.
علوم الحياة

يذكر مراحل دورة الخلية وأهميتها يرشح مراحل دورة الخلية وأهميتها
لبقاء التنظيم الخلوي املتاميز يف لبقاء التنظيم الخلوي املتاميز يف
جسم الكائن الحي وذلك باستخدام
جسم الكائن الحي..
املعلومات التي ت��م جمعها من
املصادر املطبوعة واإللكرتونية.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يرسم رسو ًما تخطيطية توضيحية يصمم منوذ ًجا مييز به بني هياكل
ألنسجة النباتات املتخصصة يف األن���واع املختلفة من األنسجة يف
الجذور والجذوع واألوراق (مثال :النباتات الوعائية.
النسيج الخشبي ،اللحاء) ،من خالل
الفحص املجهري.
يستقيص ويتحقق من حركة الجزيئات يبني من��وذ ًج��ا لغشاء الخلية يبني
عرب الغشاء وفقا للطريقة العلمية .النقل النشط وغري النشط ،من حيث
االختالف يف الرتكيز ،والطاقة املطلوبة
واتجاه حركة الجزيء..
يقارن بني النباتات أحادية الفلقة يصمم منوذ ًجا لنباتات أحادية الفلقة
والنباتات ثنائبة الفلقة من حيث وأخرى ثنائية الفلقة.
بنيانها (مثال :البذور ،الجذع ،الزهرة،
الجذور).
يرشح أ َّن الشبكات الهيدروكربونية يق ّيم ويراجع تفس ًريا قامئًا عىل األدلة
األساسية يف السكريات التي تشكلت ح��ول أن عملية تشكيل الكربون
أثناء عملية التمثيل الضويئ تستخدم والهيدروجني واألكسجني لجزيئات
لعمل األحامض األمينية وغريها من السكر ميكن أن تندمج مع عنارص
أخرى لتشكل األحامض األمينية أو
الجزيئات.
غريها من الجزيئات.
يستنتج التغريات التي تحدث يف يجري بحثًا استقصائ ًّيا مستعي ًنا
الخلية الحية م��ن حيث حجمها باملصادر املطبوعة وااللكرتونية حول
ومكوناتها الداخلية ،وعدد الخاليا أنواع الخاليا التي تنقسم باستمرار أو
املنتجة خ�لال دورة خلية واح��دة أنواع الخاليا التي ال تنقسم إال يف ظل
ظروف غري عادية .متضمنا معلومات
مستخد ًما الرسم البياين.
حول النتائج وأهميتها للكائن الحي.
ي�شرح م �راح��ل عملية االنقسام يفحص مخربيًّا عملية االنقسام
املنصف من حيث انقسام الخلية ،املنصف مستخد ًما املواد واألدوات
وحركة الكروموسومات ،وعبور املادة ال�لازم��ة م��ع توظيف للمحاكاة
الحاسوبية.
الوراثية.

يتعرف أهمية التكاثر الجنيس يف يذكر أن االنقسام املنصف هو نوع
متخصص من انقسام الخلية يف التكاثر
الكائنات الحية.
الجنيس ،ينتج عنه إنتاج الخاليا
الجنسية التي تحتوي عىل أحد أزواج
الكروموسومات يف الخلية األم.
يصف عملية نسخ الحمض النووي يرشح مراحل بناء الربوتينات من يرسم مخططا لعملية بناء الربوتينات يستقيص ويحلل مكونات الخلية يف
ومراحل بناء الربوتينات يف الخلية بداية عملية نسخ الحمض النووي من مرحلة النسخ حتى مرحلة إنتاج عملية تركيب الربوتينات مستخد ًما
األدوات والتقنيات املخربية املناسبة
 DNAإىل مرحلة انتاج الربو تينات .الربوتينات.
الحية.
أو املحاكاة الحاسوبية.
يذكر أن جميع خاليا الكائن الحي لها يفرس النموذج الحايل الستنساخ يفرس الخطوات املتبعة يف عملية يبني تفسريا مستندًا إىل دليل يبني
نفس املحتوى الجيني ،ولكن الجينات الحمض ال��ن��ووي ،ويصف آليات تركيب الربوتينات وكيف أن التمثيل كيف أن تركيب الحمض النووي يحدد
من املمكن أن يتم تنظيمها بطرق اإلصالح املختلفة التي ميكن أن تصحح الجيني يتم التحكم به يف بدائيات تركيب الربوتينات التي تقوم باملهام
ألخطاء يف تسلسل الحمض النووي .وحقيقيات النويات من خالل تنظيم األساسية للحياة من خالل أنظمة
مختلفة.
الخاليا املتخصصة.
الربوتينات.
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ال�صف احلادي ع�شر (متقدم)

علوم الحياة

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يذكر مسببات الطفرات ،كاإلشعاع ي�شرح ت��أث�ير مسببات الطفرات
وامل��واد الكياموية ،التي ميكن أن كاإلشعاع واملواد الكياموية يف إحداث
تتسبب بإحداث طفرات يف الحمض تغريات للامدة الوراثية.
النووي الرايبوزي.
يذكر بعض األمثلة عن املنتجات يرشح عملية التعديل الورايث وكيفية
الغذائية (الخضار والفواكه املعدلة تطبيقها يف الصناعة والزراعة.
وراثيا.
يذكر بعض العوامل البيئية التي ميكن يوضح تأثري البيئة يف ظهور سامت
أن تؤثر عىل احتاملية حدوث سامت وراث��ي��ة ج��دي��دة م��ن خ�لال تحفيز
الطفرات املوروثة.
جديدة يف الكائنات الحية.

يصف عمليتي البناء الضويئ والتنفس يفرس دورة الكربون يف الطبيعة
الخلوي عىل أنهام مكونات عامة معتمدًا عىل عمليتي البناء الضويئ
والتنفس الخلوي.
لدورة الكربون.
يصف ال��ح��االت املختلفة للامدة يوظف نظرية الحركة الجزيئية يف
موض ًحا الفروق بينها من حيث القوى تفسري خصائص وسلوك الغازات..
بني الذرات والجزيئات واأليونات.

الكيمياء

ي��ت��ع��رف ال��خ��ص��ائ��ص الفيزيائية يناقش الخصائص الفيزيائية للامء،
والكيميائية للامء (مثال :القطبية ،ويوضّ ح كيف تحدّد من خالل بنية
رسا سبب جزيء املاء.
الرابطة الهيدروجينية) ،مف ً
جعل هذه الخصائص من املاء مذيبًا
جيدًا.
يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل يحل املسائل املرتبطة برتكيز املحاليل
من خ�لال إج��راء الحسابات التي من خ�لال إج��راء الحسابات التي
تتضمن امل��والت ،ويعرب عن النتائج تتضمن امل��والت ,ويعرب عن النتائج
مستخد ًما ال��وح��دات املختلفة
مستخد ًما الوحدات املختلفة.
(مثال( mol/L :موالرية)( mol /kg ،مثال( mol/L :م��والري��ة)mol / ،
( kgمواللية) ،g/100mL ،جز ًءا لكل
(مواللية)).
مليون ،الرتكيز املئوي الكتيل ،الرتكيز
املئوي الحجمي).

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
مييز بني أنواع الطفرات التي ميكن يجري بحثًا استقصائ ًّيا عن أن��واع
أن تحدث تغريات يف املادة الوراثية الطفرات وتأثرياتها عىل املادة الوراثية
وأث��ره��ا ع�لى ال�تراك��ي��ب املظهرية وعىل الطرز املظهرية للكائنات الحية.
للكائنات الحية.
يرسم مخططًا يقارن فيه بني املنتجات يحلل ،عىل أس��اس البحوث ،بعض
املعدلة وراثيا وآلية تعديلها وأثرها اآلثار االجتامعية واألخالقية والقانونية
للتقنيات الحيوية.
عىل صحة اإلنسان.
يطبق مفاهيم اإلحصاء واالحتامالت يعطي رأيًا ويدافع عنه معتمدًا عىل
ليرشح التغري يف السامت املظهرية األدلة التي تثبت بأن التغريات الجينية
والوظيفية بني الكائنات الحية بسبب بسبب تأثري العوامل البيئية ميكن أن
تنتج تراكيب وراثية جديدة تؤدي إىل
تأثريات البيئة.
تفاوت األف�راد من النوع نفسه من
حيث املظهر والوظيفة والسلوك.
يرسم مخططًا يوضح تبادل الكربون يصمم منوذ ًجا يوضح به دور البناء
ما بني املحيط الحيوي ،والغالف الضويئ والتنفس الخلوي يف دورة
الجوي ،واملحيطات ،واملحيط األريض الكربون م��ا ب�ين املحيط الحيوي
م��ن خ�لال العمليات الكيميائية وال��غ�لاف ال��ج��وي وال��غ�لاف امل��ايئ
والفيزيائية والجيولوجية والحيوية .واملحيط األريض.
يطبق فرضية أفوجادرو يف حساب يفهم قوانني الغازات (قانون دالتون
للضغوط الجزئية ،قانون بويل ،قانون
كتل الغازات وحجومها.
شارل ،قانون جاي لوساك ،القانون
العام للغازات ،وقانون الغاز املثايل
وقانون جراهام (لفهم سلوك الغازات
وتطبيقاتها العملية.
يوضّ ح أثر درجة الحرارة ،الضغط ،يستقيص آث��ار التغريات يف درجة
طبيعة (قطبية) امل���ادة ،مساحة الحرارة والضغط عىل ذائبية املواد
السطح يف رسعة ذوبان مذاب صلب الصلبة والسائلة والغازية يف املاء.
يف مذيب سائل.

يحرض عمل َّيا محاليل ذات تراكيز يجري استقصا ًء علم ًّيا ليحدد تراكيز
محددة من خالل إذابة مذاب صلب امللوثات يف ماء الرشب املعالج محليًا،
يف م��ذي��ب أو م��ن خ�لال تخفيف ويقارن النتائج باملعايري الوطنية
والعاملية.
املحلول املركز.
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ال�صف احلادي ع�شر (متقدم)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يرشح العالقات الكمية املعرب عنها يجري الحسابات الكيميائية إليجاد يحل املسائل املتعلقة بالنسبة املئوية
من خالل املعادلة الكيميائية املوزونة عدد املوالت أو كتلة أي مادة متفاعلة للمردود واملادة املحددة للتفاعل.
أو ناتجة يف معادلة كيميائية موزونة
مستخد ًما وحدات القياس.
مبعرفة كتلة أو عدد موالت أي مادة
أخرى يف التفاعل الكيميايئ.
يتعرف مفهوم الكيمياء الخرضاء ي�شرح مفهوم الكيمياء الخرضاء يحل املسائل املتعلقة بالنسبة املئوية
للمردود واملادة املحددة للتفاعل.
وتطبيقاتها.
وتطبيقاتها.

يتوقع (مستخد ًما جدول الذائبية) يكتب معادالت أيونية رصفة موزونة؛ يُجري استقصا ًء عمل َّيا للكشف عن
بعض األي��ون��ات السالبة واملوجبة
إمكانية تشكل الرواسب يف املحاليل ليمثل تفاعالت الرتسيب.
(CO32-، HCO3-، SO42-،
املائية.
33+
2+
PO4 ، Cl ، Br ، I ، Fe ، Fe ،
 ).........،Cu2+موظّفًا مبادئ الكيمياء
الخرضاء.
الكيمياء

ي�شرح ،من خ�لال تفاعل كيميايئ
بسيط ،كيف أن رسعة التفاعل تحدد
م��ن خ�لال سلسلة م��ن الخطوات
األولية التي تشكل آلية التفاعل ككل.

يستنتج موظفًا نظرية التصادم
ومنحنيات الطاقة ،أث��ر العوامل
املختلفة عىل معدل رسعة التفاعل
الكيميايئ ويحسب رتبة كل من
املتفاعالت.

يخطط ويجري تحقيقًا قامئًا عىل
االستقصاء لتحديد كيف تؤثر العوامل
املختلفة ع�لى رسع��ة التفاعالت
الكيميائية ،ويربط بني رتبة التفاعل
وقانون رسعة ذلك التفاعل.

يصف االتزان الدينامييك والكيميايئ يوضح العوامل التي تؤثر عىل نظام يرشح مبدأ لوشاتلييه وكيف يؤثر عىل
مستخد ًما أنظمة فيزيائية وكيميائية متزن والتي تزيد من كمية النواتج حالة االتزان للتفاعل الكيميايئ.
عند االتزان موظفًا مبدأ لوشاتلييه.
متزنة.
يُع ّرف مفهوم االت��زان الدينامييك يستنتج مفهوم االت��زان الكيميايئ يرشح مبدأ لوشاتلييه وكيف يؤثر عىل
مستخد ًما أنظمة فيزيائية وكيميائية موض ًحا تأثريه عىل تراكيز امل��واد حالة االتزان للتفاعل الكيميايئ.
املتفاعلة والناتجة يف تفاعل كيميايئ
متزنة.
متزن.
يتعرف ثوابت االتزان املعروفة ( Keqيحل املسائل املتعلقة باالتزان من يحل املسائل املتعلقة باالتزان من
 )Kc, Kp, Kspمع ًربا عن كل منها خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز خالل إجراء حسابات تتضمن تراكيز
املواد املتفاعلة واملواد الناتجة ( Keqاملواد املتفاعلة واملواد الناتجة (Keq
بعالقة رياضية.
 )Kc, Kp, Kspوي�شرح تطبيقات
.)Kc, Kp, Ksp
ثابت حاصل اإلذابة يف مجال الصناعة.
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 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يجري استقصا ًء علم ًّيا  /عمل َّيا لتحديد
الناتج الفعيل ،والناتج النظري،
والنسبة املئوية للمردود لتفاعل
كيميايئ ،ويق ّيم أثر فاعلية التجربة
ويقرتح مصادر الخطأ التجريبية.
يجري استقصا ًء علميًّا  /عمليَّا لتحديد
الناتج الفعيل ،والناتج النظري،
والنسبة املئوية للمردود لتفاعل
كيميايئ ،ويقيّم أثر فاعلية التجربة
ويقرتح مصادر الخطأ التجريبية.
ي��ص��ف م��ص��ادر امل��ل��وث��ات التي
تدخل يف األنظمة املائية وآثارها
الرتاكمية ،موض ًحا تأثريها عىل جودة
املياه .ويحلل القضايا االقتصادية
واالجتامعية والبيئية املتعلقة بتوزيع
وتنقية وتحلية واستخدام مياه الرشب
ويستدل بأثارها يف البيئة واملجتمع.
يحلل العوامل الالزمة لزيادة فاعلية
بعض التفاعالت الكيميائية الطبيعية
أو الصناعية ،ويرشح كيف أن الفاعلية
املحسنة للتفاعل من شأنها أن تساهم
يف االستدامة البيئية ويستنتج قوانني
رسعة التفاعالت الكيميائية.
يُط ّور تقنية (عرض تقدميي ،تجربة
عملية ،برمجية محاكاة (تعكس ًاً
فهم
ملبدأ لوشاتلييه ويتعرف تطبيقات
مبدأ لوشاتلييه يف مجال الصناعات
الكيميائية.
يتنبأ بتحديد اتجاه التفاعل موظّفًا
مبدأ لوشاتلييه عند تعرض نظام متزن
لتوتر معني بفعل العوامل املختلفة
ويجري تجارب عملية الستقصاء تأثري
العوامل املختلفة عىل حالة االتزان.
يجري استقصا ًء عمل َّيا إليجاد قيمة
ثابت االتزان لتفاعل كيميايئ (مثال:
 Keqلثيوسيانات الحديد الثاليثKsp ،
لهيدروكسيد الكالسيوم).

ال�صف احلادي ع�شر (متقدم)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يمُ يز بني الكميات املتجهة والكميات يص ّنف الكميات إىل متجهة وقياسية
ويجد حاصل جمع الكميات املتجهة
القياسية وميثل كل منهام بيانيا.
جربيًا وبالرسم.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ي��وظ��ف ج�بر املتجهات (الجمع
والتحليل ورضب املتجهات) يف
التحقق من الرشوط الواجب توفرها
ليكون جسماً ما متزنًا بتأثري مجموعة
من القوى املتالقية.
يقارن بني الحركة الخطية املعجلة
بانتظام والحركة الدائرية ذات العجلة
الزاوية الثابتة ويربط بينهام.

يصف الحركة الدائرية كحركة عىل يصف الحركة الدائرية موظفًا مناط
مسار دائري ومييز بني الحركة الدائرية اإلسناد القطبي(  (�polar coordi
املنتظمة والحركة ال��دائ��ري��ة غري  )natesويكتب معادالت الحركة.
املنتظمة.
صف الحركة التوافقية البسيطة عىل يحدد رشط أن تكون حركة جسم ي��درس الحركة التوافقية البسيطة
يَ ُ
أنها حركة دورية اهتزازية عىل مسار ما توافقية بسيطة ،ويحسب الزمن وص��ف� ًّي��ا وكميا م��ح��ددًا رشوطها
وعنارصها ألنظمة مختلفة.
الدوري لها.
مستقيم.

الفيزياء

يُعدد بعض القوى التي تؤثر يف ي��رس��م مخطط ال��ق��وى امل��ؤث��رة يف يُطبق يف القانون ال��ث��اين لنيوتن
األجسام أثناء األنشطة الحياتية كقوة جسم ،ويحلل كل قوة إىل مركبتيها ليحسب عجلة حركة الجسم ومن ثم
يتنبأ مبوقعه ورسعته موظفًا معادالت
الجاذبية وق��وة االحتكاك والقوة املتعامدتني.
الحركة الخطية بعجلة منتظمة.
املتعامدة.
يحدد القوى التي تؤثر يف شحنة يُفرس تبادل الشحنات الكهربائيه يستخدم مبدأ الرتاكب ليحسب املجال
نقطية (م��ق��دا ًرا وات��ج��اه��ا) بتأثري قوى عن بعد موظفًا مفهوم املجال الكهربايئ يف مجال مجموعة شحنات
نقطية أو موصالت كروية مشحونة.
الكهربايئ.
مجموعة من الشحنات النقطية.

يستنتج أن الطاقة هي خاصية كمية يستنتج أن الطاقة يف النطاق الجاهري
لنظام ما وتعتمد عىل حركة وتفاعالت ت ُظهر نفسها بطرائق عدة ،كام الحركة
والصوت والضوء والطاقة الحرارية.
املادة وعالقتها داخل ذلك النظام.

يستنتج أن مجال القوى يختزن طاقة يدرك أنه عندما يتفاعل جسامن عن
وأنه يقوم بنقل الطاقة يف الفراغ من بعد فيتغري مجال القوة ،فإن الطاقة
املخزنة يف مجال القوة ستتغري.
جسم إىل آخر.

يطور ويستخدم مناذج لتوضيح كون
الطاقة يف النطاق املجهري ميكن
أن ت ُفرس عىل أنها مزيج من الطاقة
املرتبطة بحركات الجزيئات (األجسام)
ومن الطاقة املرتبطة بالوضع النسبي
للجزيئات (األجسام).
يفرس املفاهيم والعالقات املتبادلة بني
الطاقة والشغل والقوة ،ويحل املسائل
باستخدام الطاقة والشغل والقوة.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يحلل البيانات التي يحصل عليها
من صور كامريا (رقمية) أو برمجية
محاكاة أو مسجالت البيانات الرقمية
ويوظف جرب املتجهات ليصف حركة
جسم مقذوف بزاوية لفظيًا وكميًّا.
ي�شرح آلية عمل ناقل الحركة يف
الدراجات الهوائية واملركبات األخرى
معتمدًا عىل معادالت الحركة الدائرية
ذات العجلة الزاوية الثابتة.
يطور وسيلة (مجسماً أو عرضً ا تقدمييًّا
أو برمجية محاكاة) معتمدًا عىل
معادالت الحركة الدائرية ذات العجلة
الزاوية الثابتة .ليرشح آلية عمل
ناقل الحركة يف الدراجات الهوائية
واملركبات األخرى.
يطور وسيلة (عرض تقدميي ،برمجية
محاكاة) ليرشح ألية فصل مكونات
الدم وفكرة نيوتن يف إاطالق جسم
ليدور يف مدار ثابت حول األرض أو
أي كوكب آخر.
يطور مناذج رياضية متكنه من تحديد
مقدار واتجاه املجال الكهربايئ املحيط
بتوزيع للشحنات (موصل كروي
مشحون ،شحنة نقطية ،سلك مستقيم
طويل وم��ش��ح��ون ،صفيحة كبرية
ومشحونة )....موظفًا مفهوم التدفق
الكهربايئ.
يجري بحثًا عمليَّا يف املخترب أو تجربة
افرتاضية باستخدام الحاسوب الختبار
قانون حفظ الطاقة أثناء تحوالت
الطاقة التي تشمل طاقة الوضع
الجذيسة والطاقة الحركية والطاقة
الحرارية وطاقة الوضع املرونية.
يحلل بطرائق كمية ووصفية ،العالقة
بني الشغل والطاقة ،مستخد ًما نظرية
(الشغل –الطاقة) وق��ان��ون حفظ
الطاقة ،ويحل املسائل املتعلقة بذلك
يف بُعد أو بعدين.
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ال�صف احلادي ع�شر (متقدم)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصو َغ قوانني نيوتن ،ويطبقها يف يحدد العالقة بني عجلة حركة الجسم يخطط ويجري استقصا ًء؛ ليستكشف
حاالت محدودة لرشح تأثري القوى ومحصلة القوى املؤثرة فيه وكتلته .تأثريات القوى عىل األجسام يف بعد
واح��د باستخدام مخططات القوى
عىل األجسام.
وقوانني نيوتن.

الفيزياء

يُعرف كلاًّ من كمية الحركة الخطية يرشح العالقة بني كمية الحركة لجسم
الزاوية والدفع ويحسب مقدار كل والدفع الذي يتلقاه ويعيد صياغة
القانون الثاين لنيوتن ومييز بني االتزان
منها.
املستقر واالتزان قري املستقر.
يصف تأثريات انتقال الحرارة من أو يوضح كيف ميكن لنظام أن يتبادل
إىل جسم ما عىل درجة حرارة الجسم الطاقة الحرارية مع محيطه بامتصاص
وحالته املادية (الصلبة ،السائلة ،الطاقة أو بإطالقها أو بشغل ميكانييك
يبذل عليه أو بواسطته.
الغازية) وأبعاده (طوله وحجمه).
يصف الحركة املوجية يف أوس��اط يص ّنف الحركات املوجية املألوفة إىل
مختلفة (امل��اء ،ال��زن�برك) ،ويص ّنف موجات طولية ومستعرضة ومييز بينها
الحركات املوجية املألوفة إىل موجات وبني منط املوجات الواقفة.
ميكانيكية وكهرومغناطيسية.
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يستقيص كيف تعمل تقنيات الحفاظ
عىل السالمة (مثل :ماص الصدمات،
الوسادة الهوائية ).....،عىل تقليل
األرضار أو جعل رك��وب املركبات
مري ًحا.
يستقيص العوامل التي تحدد كمية
الطاقة الالزمة ليتحول جسم من حالة
إىل أخرى عند درجة الحرارة نفسها
ويفرس التغريات التي تطرأ عىل أبعاد
جسم عند رفع درجة حرارته.
يُعرب عن أي حركة موجية مبعادلة
متكنه من تحديد إزاحة أي جزيء من
الوسط عند أي لحظة ويفرس كيف
يتكون منط املوجات الواقفة (عىل وتر
وعمود هواء).

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يطور النامذج الرياضية املناسبة
لتحليل حركة جملة مادية (جسم
واح��د أو مجموعات أجسام تتصل
بوساطة خيوط غري مرنة وبكرات)
وتتحرك مكوناتها حركة انتقالية و /أو
دورانية.
يُصمم تركي ًبا يُقلل من األرضار الناتجة
عن تصادم جسمني (مثال :يستخدم
منضدة مرنة ،يصنع ممتص صدمات
لسيارة) ويحدد رشوط االتزان املستقر
للمركبات عىل املنعطفات.
يُصمم ويصنع أداة ليتحكم يف درجة
حرارة مكواة أو غرفة الصف ويرشح
كيف تبقى الكائنات البحرية يف
املناطق املتجمدة عىل قيد الحياة..
يُطور مناذج رياضية؛ ل ُيفرس (وصف ًّيا
وكميًّا) الظواهر املوجية كالتداخل
والحيود واالنكسار واملوجات الواقفة،
معتمدًا النموذج املوجي.

ال�صف الثاين ع�شر (عام)

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يحدد مفهوم كلاًّ من النمط الورايث،
والنمط الظاهري ،والسيادة التامة،
وال��س��ي��ادة غ�ير التامة ،والسيادة
املشرتكة.

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يستنتج من خ�لال توظيف مربع
بانيت أث��ن��اء ح��ل مسائل وراثية
مفهوم النمط الورايث ،السيادة التامة
والسيادة غري التامة ،االرتباط الجنيس
وعمليات التهجني األحادية والثنائية.
يقارن بني آليات العالج الجيني
واستبدال الجينات التالفة بأخرى
سليمة.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يحلل ،بناء عىل األبحاث ،بعض اآلثار
االجتامعية واألخالقية لألبحاث يف
مجال علم الوراثة والجينات (مثال:
الفحص ال���ورايث ،ال��ع�لاج ال���ورايث،
اإلخصاب يف األنابيب).
يجري بحثًا علميًّا عن فوائد األشعة
املختلفة يف العالجات الطبية.

يحدد األنشطة البرشية التي أثرت
سلب ًيا عىل التنوع الحيوي (مثال:
الزيادة السكانية ،االستغالل املفرط
للموارد ،تدمري املواطن ،تلوث الهواء
وامل��اء ،إدخ��ال أن��واع غازية ،والتغري
املناخي).
يوضح اآلثار السلبية لألنشطة البرشية
عىل اإلنسان وعىل بقية الكائنات
الحية.

يرشح كيف أن املحافظة عىل التنوع
الحيوي من األمور األساسية للمحافظة
عىل وظيفة وإنتاجية النظام البيئي،
وأن التنوع الحيوي يتزايد بتكون أنواع
جديدة ويقل بخسارة أن��واع أخرى
(االنقراض).
يفرس بأن التغريات يف البيئة الفيزيائية،
سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو
بتدخل من اإلنسان ،قد ساهمت يف
ظهور أنواع جديدة ،وتراجع وانقراض
بعض األن��واع األخ��رى من الكائنات
الحية.
يوضح دور االنتخاب الطبيعي يف
إنتاج سكان تسودهم الكائنات الحية
األكرث مالءمة من الناحية الترشيحية
والسلوكية والفسيولوجية..

يحلل األث��ر ال��ذي ميكن أن يفرضه
التغري املناخي عىل تنوع الكائنات
الحية ،ويوضح بعض مخاطر وفوائد
التدخل البرشي عىل التنوع الحيوي يف
األنظمة البيئية املائية أو األرضية.

يوضح آليات العالج الجيني واستبدال
الجينات التالفة بأخرى سليمة.

علوم الحياة

يذكر عوامل االنتخاب الطبيعي (زيادة
العدد ،التغري الجيني لألفراد ،التنافس
عىل املوارد املحدودة ،تناسل الكائنات
الحية األكرث قدرة عىل البقاء).

يحلل سبب انقراض األن��واع التي ال
يصبح مبقدورها البقاء عىل قيد الحياة
والتكاثر يف البيئات املتغرية.

يرشح أن األن��واع تنقرض عندما مل
تعد قادرة عىل البقاء والتكاثر يف بيئة
متغرية.

الكيمياء

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
مييز من خالل املحاكاة الحاسوبية
بني بعض االضطرابات الوراثية التي
يسببها شذوذ الكروموسومات (مثال:
عدم انفصال الكروموسومات أثناء
االنقسام االختزايل.
يستقيص ع��ن ال��ت��ق��ان��ات الطبية
التعويضية كاألعضاء الصناعية مثل :
األطراف الصناعية وصاممات القلب
واملفاصل الصناعية.
يجري بحثًا استقصائيًّا ع��ن آث��ار
األنشطة البرشية التي من املحتمل أن
تتسبب يف موجة كبرية من االنقراضات
الحيوية وأن تكون ضارة بالبرشية،
ويقرتح حلاًّ للحد من التأثريات الضارة
للنشاط البرشي عىل التنوع الحيوي.
يقيّم األدلة التي تدعم اآلراء القائلة
بأن التغريات يف الظروف البيئية ميكن
أن ينتج عنها زيادات يف أعداد األفراد
من بعض األن���واع أو ظهور أن��واع
جديدة مع م��رور الزمن ،وانقراض
أنواع أخرى.
يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدل��ة حول
كيفية مساهمة عوامل حية وغري
حية معينة يف إحداث تغري يف تردد
العوامل الوراثية عرب الزمن يف األنظمة
البيئية.
يقارن بني خصائص األحامض القوية
والضعيفة ،وكذلك بني القواعد القوية
والضعيفة ،مستخد ًما مفهوم االتزان
الدينامييك.

يصف نظرية كل من أرهينيوس ي��ق��ارن ب�ين ن��ظ��ري��ات أرهينيوس ي��ق��ارن ب�ين ن��ظ��ري��ات أرهينيوس
وبرونشتد  -لوري لألحامض والقواعد .وبرونشتد  -لوري لألحامض والقواعد .وبرونشتد  -لوري لألحامض والقواعد
ويفرس االخ��ت�لاف يف درج��ة تأين
األحامض القوية والضعيفة ،والقواعد
القوية والضعيفة.
يُع ّرف مفهوم الرقم الهيدروجيني  pHيعرب عن كل من ( Ka, , Kb, Kw,يستخدم ثابت تأين امل��اء ( )Kwيستخدم ثابت تأين امل��اء ()Kw
ليحسب [H3O+] ،pHو[– ]OHيف ليحسب  [H3O+] ،pOH ،pHو
 )pHبعالقة رياضية.
وثابت تأين املاء .Kw
–
[  ]OHيف املحاليل املائية..
املحاليل املائية..
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 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يُع ّرف عمليتي األكسدة واالختزال
مع ًربا عنها مبعادالت كيميائية.

ال�صف الثاين ع�شر (عام)

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يُع ّرف عمليتي األكسدة واالختزال يزن التفاعالت الكيميائية بطريقة يُجري تجارب عملية لبناء جزء من
سلسلة النشاطية.
مع ًربا عنها مبعادالت كيميائية ويُحدّد التفاعالت النصفية.
العامل املؤكسد والعامل املختزل.
يتنبأ بنوع التفاعل الكيميايئ (طارد يرسم ويحلل منحنيات التسخني يُخطّط ويجري استقصاء عمليَّا،
للحرارة ،ماص للحرارة) من خالل والتربيد ويحل املسائل املتعلقة مستخد ًما الكالوميرت (املس ّعر)،
دراسة الفرق بني الطاقة الناتجة من بانتقال الطاقة يف تفاعل كيميايئ لحساب حرارة تفاعل مادة ما ،ويقارن
تكون الروابط والطاقة الالزمة لتكسري ما ،مستخد ًما معادلة حساب كمية بني قيمة كمية الحرارة التجريبية
للتفاعل بالقيمة النظرية ،ويشري إىل
الطاقة.￼ :
الروابط..
مصادر الخطأ التجريبي.

الكيمياء

يقارن تغريات الطاقة الناتجة عن
التغريات الفيزيائية والتفاعالت
الكيميائية والتفاعالت النووية من
حيث إط�لاق أو امتصاص الطاقة
ويحل املسائل التي تتضمن تغريات
يف درجات الحرارة وتغريات يف الحالة،
مستخد ًما (.)Q=mcΔT
سرا يحل املسائل املتعلقة بتغريات الطاقة يحسب حرارة التفاعل لتفاعل معني،
ي��ذك��ر ن��ص ق��ان��ون ه��س م��ف� ً
(مستخد ًما األمثلة) كيف يُطبّق يف التفاعل الكيميايئ مستخد ًما قانون مستخد ًما ج��دول ح��رارة التكوين
القياسية وتطبيق قانون هس.
القانون إليجاد التغريات يف املحتوى هس.
الحراري للتفاعل.
يُ��وظّ��ف الرتكيب اإلل��ك�تروين ل��ذرة
الكربون يف فهم وتفسري تنوع مركباته
ويستخدم طريقة ( )IUPACلتسمية
املركبات الهيدروكبونية ذات السالسل
املستقيمة وكتابة صيغها البنائية.

يصف الصور التآصلية للكربون يف
الطبيعة ،ويستخدم طريقة (IUPAC
لتسمية املركبات الهيدروكبونية ذات
السالسل املستقيمة واملتفرعة وكتابة
صيغها البنائية.

يُ��وظّ��ف الرتكيب البنايئ يف تفسري يكتب املعادالت الكيميائية التي تصف
الخصائص الكيميائية للمركبات تفاعالت املركبات الهيدروكربونية مع
الهيدروجني والهالوجينات موض ًحا
الهيدروكربونية.
نوع التفاعل العضوي.
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يُجري تحقيقًا قامئًا عىل االستقصاء
ليخترب قانون هس (مثال :يقيس
ح��رارة التفاعل الناتج عن تفاعل
 NaOHمع محلول  HClبطرائق
مختلفة).
يُ��ط� ّور من��اذج (مجسامت ،برمجية
محاكاة) ليبني الفرق بني األيزومرات
البنائية واألي��زوم��رات الهندسية،
ويقرتح حلوالً للحد من اآلثار البيئية
الستخدام املركبات العضوية.

ي��ق��ارن ب�ين األي���زوم���رات البنائية
واألي��زوم��رات الهندسية ،ويُ��ط� ّور
تقنية (ع��رض تقدميي ،مجسامت،
برمجية محاكاة) ليوضّ ح الفروق
يف الرتكيب بني كل من الجرافيت
وامل��اس والفولريينات ،ويستخدم
طريقة ( )IUPACلتسمية املركبات
الهيدروكبونية وكتابة صيغها البنائية.
يستقيص نشاطية األلكينات مقارنة يُط ّور تقنية (تجربة عملية ،برمجية
مع األلكانات باستخدام التفاعل مع محاكاة ).....،ليوضّ ح تفاعالت اإلضافة
محلول بريمنجنات البوتاسيوم أو واالستبدال.
محلول الربوم ،ويُحدّد نوع التفاعل
يف كل حالة.

ال�صف الثاين ع�شر (عام)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحدد القوى التي تؤثر يف شحنة يُفرس تبادل الشحنات الكهربايئ يستخدم مبدأ الرتاكب؛ ليحسب شدة
نقطية (م��ق��دا ًرا وات��ج��ا ًه��ا) بتأثري قوى عن بعد موظفًا مفهوم املجال املجال الكهربايئ يف مجال مجموعة
شحنات نقطية.
الكهربايئ.
مجموعة من الشحنات النقطية.
يُدرك أن الجهد الكهربايئ صورة من يحسب الجهد الكهربايئ يف مجال
ص��ورة الطاقة الكامنة ويُعرب عنه شحنة نقطية أو مجموعة شحنات
نقطية.
مبعادلة.
يدرك أن املجال املغناطييس يؤثر عىل يرشح كيف يؤثر املجال املغناطييس
الشحنات املتحركة فيه بقوة عمودية عىل املوصل الذي يحمل تيا ًرا بقوة،
عىل كل من اتجاه رسع��ة الشحنة ويحسب مقدارها.
واتجاه املجال.
يدرك أن مرور تيار كهربايئ يف موصل يصف خطوط املجال املغناطييس
الناتج عن م��رور تيار كهربايئ يف
يولد حول املوصل مجاالً كهربائ ًّيا.
موصل مستقيم أو ملف دائ��ري أو
ملف حلزوين.
الفيزياء

يوصل مجموعة من املقاومات عىل يحسب شدة التيار املار يف كل مقاوم
التوايل أو عىل التوازي ،ويحسب شدة يف دائرة كهربائية بسيطة.
التيار املار يف كل مقاوم.
يدرك أن تغيري التدفق املغناطييس
الذي يجتاز دائرة مغلقة يولد فيها
تيا ًرا كهربائ ًّيا.
يحسب املفاعلة الحثية مللف
واملفاعلة السعوية ملكثف عند مرور
تيار مرتدد يف كل منهام.
ي���ح���دد م���ك���ون���ات ال��ط��ي��ف
الكهرومغناطييس.

يُعرب عن قانون ف��اراداي يف الحدث
الكهرومغناطييس مبعادلة ليوظفها
يف حساب القوة املحركة املستحثة يف
دائرة.
يحسب املامنعة الكلية لدائرة تيار
مرتدد وفرق الجهد الفعال بني طريف
كل عنرص من عنارصها.
يحسب ت��ردد موجة الضوء بداللة
طولها املوجي ورسعة الضوء.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يطور مناذج رياضية متكنه من تحديد
مقدار واتجاه املجال الكهربايئ املحيط
بتوزيع معني للشحنات (شحنة
نقطية ،مجموعات شحنات نقطية).
يُصمم ويركب مكثفًا مستويًّا ،ويقيس
سعته الكهربائية.

يستقيص عمل َّيا العوامل التي يتوقف
عليها ف��رق الجهد الكهربايئ بني
نقطتني يف مجال منتظم (بني لوحي
مكثف مستوي مشحون).
يرشح آلية عمل الجلفانوميرت (األميرت) يُصمم ويبني محركًا كهربائ ًيا إلدارة
شفرات مروحة يمُ كن تغيري رسعة
واملحرك الكهربايئ.
دورانها.
مغناطيسا كهربائيًّا
يستقيص عمليَّا العوامل التي يتوقف يُصمم ويبني
ً
عليها مقدار شدة املجال املغناطييس يمُ كن التحكم يف قوة جذبه لألجسام
عند نقطة والناتج عن م��رور تيار الحديدية ويختربه.
كهربايئ يف موصل مستقيم أو ملف
دائري أو ملف حلزوين.
يحلل الدوائر الكهربائية البسيطة يقرتح طرائق لتقليل استهالك الطاقة
ويحسب شدة التيار املار يف كل مقاوم الكهربائية يف املنازل واملصانع ويربط
بني االستهالك املفرط للطاقة الكهربايئ
وفرق الجهد بني طرفيه.
والتلوث البيئي.
يُطور مناذج رياضية ليحسب القوة يُصمم ويبني مولدًا كهربائ ًّيا ويحدد
املحركة املستحثة يف دائرة كهربائية العوامل التي تحدد مقدار القوة
املحركة املتولدة.
مغلقة ويحدد اتجاهها.
يرشح عمل دائ��رة الرنني يف أجهزة
االستقبال الالسليك كالراديو والتلفاز.
يستخدم املطياف الضويئ ومحزوز
الحيود؛ ليُحلل الضوء األبيض إىل
األل��وان املكونة له ،ويقيس الطول
املوجي لكل منها.

يُصمم ويبني دائرة كهربائية ليلتقط
ال��ب��ث اإلذاع���ي إلح���دى املحطات
املحلية.
يطور من��وذ ًج��ا (رس��وم تخطيطية،
برمجية م��ح��اك��اة)؛ ليحدد رشوط
ح��دوث تداخل (بناء وه��دام) بني
م��وج��ات ال��ض��وء ويتوقع مواضع
األهداب املضيئة واألهداب املعتمة يف
منط التداخل ومنط الحيود.
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ال�صف الثاين ع�شر (متقدم)

 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يصف ترشيح وفسيولوجيا بعض يصف بعض االضطرابات املتعلقة
األجهزة يف جسم االنسان مثل الجهاز باألجهزة التنفسية والهضمية والبولية
الهضمي والتنفيس والبويل والدوري .والدورية.
يتعرف عىل كل من الجهاز العصبي
وجهاز الغدد الصامء.

يحدد مفهوم آليات التغذية الراجعة
املوجة والسالبة.

علوم الحياة

يحدد مفهوم كال من النمط الورايث،
والنمط الظاهري ،والسيادة التامة،
وال��س��ي��ادة غ�ير التامة ،والسيادة
املشرتكة.

يذكر تقنيات الصاممات االصطناعية يوضح املقصود ب��امل��واد واألدوات
واألس��ن��ان وأطقمها وال��ع��دس��ات الطبية الحيوية مثل الدبابيس
وال�ب�راغ���ي وال��ص��ف��ائ��ح وامل��ف��اص��ل
والقوقعة االصطناعية.
اإلصطناعية مستخد ًما (اإلنرتنت)
كمصدر تعلم.
يحدد األنشطة البرشية التي أثرت يرشح كيف أن املحافظة عىل التنوع
الحيوي من األمور األساسية للمحافظة
سلبيًّا عىل التنوع الحيوي.
عىل وظيفة وإنتاجية النظام البيئي،
وأن التنوع الحيوي يتزايد بتكون أنواع
جديدة ويقل بخسارة أنواع أخرى.
يذكر عوامل االنتخاب الطبيعي.
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يصف ترشيح وفسيولوجيا أجهزة
الغدد ال��ص�ماء ،واإلف���راز والجهاز
العصبي ،وي�ش�رح كيف تتفاعل
هذه األجهزة لتحافظ عىل االستقرار
والتوازن الداخيل.
يوضح من خالل تقنية املحاكاة آليات
التغذية الراجعة ودورها يف استقرار
الظروف الداخلية للجسم.
يستنتج من خ�لال توظيف مربع
بانيت أث��ن��اء ح��ل مسائل وراثية
مفهوم النمط الورايث ،السيادة التامة
والسيادة غري التامة ،اإللتباط الجنيس
وعمليات التهجني األحادية والثنائية.

يوضح أ َّن االنتخاب الطبيعي ينتج
سكانًا تسودهم الكائنات الحية
األكرث مالءمة من الناحية الترشيحية
والسلوكية والفسيولوجية.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يخطط ويجري بحثًا استقصائ ًّيا عن
األمراض التي تصيب الجهاز الهضمي
والتنفيس والبويل وال���دوري األكرث
شيوعا يف املنطقة.
ي��ج��ري بحثًا مستخد ًما امل��ص��ادر
املطبوعة وااللكرتونية ويقدمه حول
تأثري الكحول واملخدرات عىل كفاءة
الجهاز العصبي.

 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
يستخدم منوذ ًجا ترشيح ًّيا ،لتحليل
العالقات التي تربط الجهاز التنفيس
والجهاز الهضمي والجهاز البويل
والدوري.
يبني ط��رق االرت��ب��اط ب�ين الخاليا
والخاصية االف�رازي��ة س��واء افرازها
موضعي أو اف �راز ينقل عرب أوعية
اىل مكان التأثري وطريقة تحكمها يف
معدالت االفراز.
يصمم ويبني منوذ ًجا ليوضح املكونات يخطط ويجري استقصاء ليعطي دليالً
الرئيسية لعملية االستقرار الداخيل .عىل أن آليات التغذية الراجعة تحافظ
عىل االستقرار الداخيل.
يحلل ،بناء عىل األبحاث ،بعض اآلثار مييز من خالل املحاكاة الحاسوبية
االجتامعية واألخالقية لألبحاث يف بني بعض االضطرابات الوراثية التي
مجال علم الوراثة والجينات ويق ّيم يسببها شذوذ الكروموسومات وأثرها
بعض تقنيات التكاثر ،ويعطي أدلة يف تنوع األفراد من النوع نفسه من
يرشح من خاللها أهميتها يف التنوع حيث النمط الورايث والنمط املظهري.
الورايث للكائنات الحية.
يحلل تركيب الجينوم البرشي ويرشح يجري بحثًا استقصائيًّا عن توسيع
أهميته يف تحديد النسب والكشف األوعية الدموية الضيقة باستخدام
الشبكات لزيادة تدفق الدم يف األوعية
عن الجرائم باستخدام الحاسوب.
الضيقة ،ويناقش ويقيّم فوائد ومضار
طرائق التشخيص غري املسببة لألمل.
يحلل األث��ر ال��ذي ميكن أن يفرضه يجري بحثًا استقصائ ًّيا ع��ن آث��ار
التغري املناخي عىل تنوع الكائنات األنشطة البرشية التي من املحتمل أن
الحية ،ويوضح بعض مخاطر وفوائد تتسبب يف موجة كبرية من االنقراضات
التدخل البرشي عىل التنوع الحيوي يف الحيوية وأن تكون ضارة بالبرشية
ويقرتح حلاًّ للحد من التأثريات الضارة
األنظمة البيئية املائية أو األرضية.
للنشاط البرشي عىل التنوع الحيوي.
يرشح أ َّن توزيع السامت الوراثية بني يبني تفس ًريا قامئًا عىل األدل��ة حول
الكائنات الحية ميكن أن يتغري عندما كيفية مساهمة اختالفات حيوية وال
حيوية محددة يف األنظمة البيئية يف
تتغري الظروف البيئية.
إحداث تغري يف تردد الجني املورث عرب
الزمن.

علوم الحياة

 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يوضح اآلثار السلبية لألنشطة البرشية
عىل اإلنسان وعىل بقية الكائنات
الحية.

يوضّ ح نظرية كل من أرهينيوس
وبرونشتد  -لوري لألحامض والقواعد.
يعرب عن كل من ()Ka, Kb, Kw, pH
بعالقة رياضية.

ال�صف الثاين ع�شر (متقدم)

الكيمياء

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يفرس بأن التغريات يف البيئة الفيزيائية ،يحلل سبب انقراض األن��واع التي ال
سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو يصبح مبقدورها البقاء عىل قيد الحياة
بتدخل من اإلنسان ،قد ساهمت يف والتكاثر يف البيئات املتغرية.
ظهور أنواع جديدة ،وتراجع وانقراض
بعض األن��واع األخ��رى من الكائنات
الحية.
ي��ق��ارن ب�ين ن��ظ��ري��ات أرهينيوس يقارن بني خصائص األحامض القوية
وبرونشتد  -لوري لألحامض والقواعد .والضعيفة ،وكذلك بني القواعد القوية
والضعيفة ،مستخد ًما مفهوم االتزان
الدينامييك.
يستخدم ثابت تأين امل��اء ( )Kwيحل املسائل املتعلقة باتزان الحمض-
ل��ي��ح��س��ب [H3O+] ،pOH ،pHو القاعدة مستخد ًما بيانات معايرة
الحمض-القاعدة ودرجة الحموضة
[– ]OHيف املحاليل املائية..
( )pHعند نقطة التكافؤ.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يق ّيم األدلة التي تدعم اآلراء القائلة
بأن التغريات يف الظروف البيئية ميكن
أن ينتج عنها زيادات يف أعداد األفراد
من بعض األن���واع أو ظهور أن��واع
جديدة مع م��رور الزمن ،وانقراض
أنواع أخرى..
يحسب تركيز الحمض أو القاعدة
يف محلول ما (مثال :تركيز حمض
األسيتيك يف الخل) ،مستخد ًما تقنية
معايرة الحمض-القاعدة.
يُجري استقصا ًء عمل َّيا إليجاد قيمة
ث��اب��ت ت��أي��ن حمض ضعيف (Ka
لحمض األستيك) ،ويق ّيم أثر عمليات
االتزان الكيميايئ عىل األنظمة الحيوية
والكيميائية الحيوية والتكنولوجيا
(مثال :االستخدامات الطبية للمحاليل
املنظمة).
يستقيص أثر البيئات املختلفة عىل
رسعة حدوث تآكل الفلزات محددًا
ال��ط�رائ��ق املستخدمة ملنع تآكل
الفلزات الشائعة.
يُخطّط ويجري استقصاء عمليَّا،
مستخد ًما الكالوميرت (املس ّعر)،
لحساب حرارة تفاعل مادة ما ويقارن
بني قيمة كمية الحرارة التجريبية
للتفاعل بالقيمة النظرية ،ويشري إىل
مصادر الخطأ التجريبي.

يُجري تحقيقًا قامئًا عىل االستقصاء
ليخترب قانون هس (مثال :يقيس
ح�رارة التفاعل الناتج عن NaOH
مع  ،)HClويوضّ ح العالقة بني ΔS
وإمكانية حدوث التفاعل.

يُط ّور تقنيات (برمجية محاكاة ،عرض
تقدميي ،مجسامت) للمقارنة بني
الطاقة الناتجة من تكوين الروابط
والطاقة الالزمة لتكسري الروابط،
وأخرى إلثبات قانون هس ،ويحسب
قيمة  ΔGويُوظّفها يف الحكم عىل
إمكانية حدوث التفاعل.

يُع ّرف عمليتي األكسدة واالختزال ،يبني خلية جلفانية ،ويحسب القوة
ويزن التفاعالت الكيميائية بطريقة الدافعة الكهربائية لها (.)e.m.f
التفاعالت النصفي.
يتنبأ بنوع التفاعل الكيميايئ (طارد
للحرارة ،ماص للحرارة) من خالل
دراسة الفرق بني الطاقة الناتجة من
تكون الروابط والطاقة الالزمة لتكسري
الروابط..

يصف تغريات الطاقة الناتجة عن
التغريات الفيزيائية والتفاعالت
الكيميائية والتفاعالت النووية من
حيث إط�لاق أو امتصاص الطاقة
ويحل املسائل التي تتضمن تغريات
يف درجات الحرارة وتغريات يف الحالة،
مستخد ًما (.)Q=mcΔT
يطبق قانون هس إليجاد التغريات يف يحل املسائل املتعلقة بتغريات الطاقة
يف التفاعل الكيميايئ مستخد ًما قانون
املحتوى الحراري للتفاعل.
هس ،ويوضّ ح العالقة بني قيمة ΔH
وإمكانية حدوث التفاعل.

يُجري تجارب عملية لبناء جزء من
سلسلة النشاطية ويتنبأ بحدوث
تفاعالت األكسدة – اختزال من خالل
قيم جهود االختزال القياسية.
يرسم ويحلل منحنيات التسخني
والتربيد ،ويحل املسائل املتعلقة
بانتقال الطاقة يف تفاعل كيميايئ
ما ،مستخد ًما معادلة حساب كمية
الطاقة.￼ :
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 1دون املستوى بكثري
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
يُ��وظّ��ف الرتكيب اإلل��ك�تروين ل��ذرة
الكربون يف فهم وتفسري تنوع مركباته،
ويستخدم طريقة ( )IUPACلتسمية
املركبات العضوية ذات السالسل
املستقيمة وكتابة صيغها البنائية.

ال�صف الثاين ع�شر (متقدم)

 2دون املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
ميكنه أن:
يصف الصور التآصلية للكربون يف
الطبيعة ويستخدم طريقة ()IUPAC
لتسمية املركبات العضوية ذات
السالسل املستقيمة واملتفرعة وكتابة
صيغها البنائية.

الكيمياء

يُوظّف الرتكيب البنايئ واملجموعات يناقش استخدامات املركبات العضوية
الوظيفية يف تفسري الخصائص يف الحياة اليومية.
الفيزيائية للمركبات العضوية..
يُوظّف الرتكيب البنايئ واملجموعات يص ّنف التفاعالت العضوية ،ويعطي
الوظيفية يف تفسري الخصائص تطبيقاتها (الحذف ،اإلضافة ،التكاثف،
الكيميائية للمركبات العضوية ،االستبدال).
ويُع ّرف أنواع التفاعالت العضوية.
يُدرك أن الجهد الكهربايئ صورة من يحسب الجهد  /فرق الجهد الكهربايئ
ص��ورة الطاقة الكامنة ويُعرب عنه يف مجال شحنة نقطية أو مجموعة
شحنات نقطية.
مبعادلة.
يدرك أن املجال املغناطييس يؤثر عىل
الشحنات املتحركة فيه بقوة عمودية
عىل كل من اتجاه رسع��ة الشحنة
واتجاه املجال.

الفيزياء

يدرك أن مرور تيار كهربايئ يف موصل
يولد حول املوصل مجاال كهربائيًا.

يدرك أن التيار الكهربايئ هو سيل
من الشحنات ،وعليه ف��إن املجال
املغناطييس يؤثر عىل املوصل الذي
يحمل تيار وموضع فيه بقوة ويحسب
مقدارها.
يصف خطوط املجال املغناطييس
الناتج عن م��رور تيار كهربايئ يف
موصل مستقيم أو ملف دائ��ري أو
ملف حلزوين.

 4مستوى متقدم
 3ضمن املستوى
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ي��ق��ارن ب�ين األي���زوم���رات البنائية يُ��ط� ّور من��اذج (مجسامت ،برمجية
واأليزومرات الهندسية ويُط ّور تقنية محاكاة)؛ ليبني الفرق بني األيزومرات
(عرض تقدميي ،مجسامت ،برمجية البنائية واأليزومرات الهندسية.
محاكاة)؛ ليوضّ ح الفروق يف الرتكيب
ب�ين ك��ل م��ن ال��ج�راف��ي��ت وامل���اس
والفولريينات..
يقرتح حلوالً للحد من اآلثار البيئية يُحلّل املشكالت البيئية املرتبطة
باستخدام مركبات الكلوروفلورو
الستخدام املركبات العضوية.
كربون ( )CFCSويقيّم فاعلية الحلول
املتبعة للحد من آثارها.
يُجري التجارب العملية للتمييز بني يُط ّور تقنية (تجربة عملية ،برمجية
املركبات العضوية (األلدهيدات محاكاة ).....،ليوضّ ح أنواع التفاعالت
والكيتونات ،ألكان وألكني) ،ويُحدّد العضوية والبوليمرات املوجودة يف
الطبيعة.
نوع التفاعل يف كل حالة.
يستقيص الجهد الكهربايئ عند نقطة يطور مناذج رياضية تربط بني شدة
يف مجال موصل كروي أو بني لوحي املجال الكهربايئ والتغري يف الجهد
ال��ك��ه��رب��ايئ ألنظمة مختلفة من
مكثف مستوي مشحون. .
الشحنات.
ي�شرح آلية عمل كل من مطياف يُصمم ويبني محركًا كهربائيًّا إلدارة
الكتلة والسيكلوترون والجلفانوميرت شفرات مروحة يمُ كن تغيري رسعة
دورانها.
واملحرك الكهربايئ.
يستقيص عمل َّيا العوامل التي يتوقف
عليها مقدار شدة املجال املغناطييس
عند نقطة والناتج عن م��رور تيار
كهربايئ يف موصل مستقيم أو ملف
دائري أو ملف حلزوين.

يوصل مجموعة من املقاومات عىل يحسب شدة التيار املار يف كل مقاوم يحلل الشبكات الكهربائية موظفًا
التوايل أو عىل التوازي ويحسب شدة يف دائرة كهربائية بسيطة (تشتمل قانوين (كريشوف).
عىل مصدر للطاقة واحد أو أكرث).
التيار املار يف كل مقاوم.
يدرك أن تغيري التدفق املغناطييس يُعرب عن قانون ف��اراداي يف الحدث يُطور مناذج رياضية ليحسب القوة
الذي يجتاز دائرة مغلقة يولد فيها الكهرومغناطييس مبعادلة ليوظفها املحركة املستحثة يف دائرة كهربائية
يف حساب القوة املحركة املستحثة يف مغلقة ويحدد اتجاهها.
تيار كهربايئ.
دائرة.
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يُصمم ويبني ميزان إلكرتوين لقياس
الكتل الصغرية معتمدًا عىل خواص
املجال املغناطييس الناتج عن مرور
تيار يف موصل مستقيم أو مغناطييس
كهربايئ يلزم لرفع أجسام حديدية
بأوزان محددة.
يُحدد كم ًّيا الطاقة التي يستهلكها
جهاز معني ويحدد طرائق لتقليل
استهالك الطاقة الكهربائية يف املنازل
واملصانع ،ويربط بني االستهالك املفرط
للطاقة الكهربايئ والتلوث البيئي.
يُصمم ويبني مولدًا كهربائيًّا ويحدد
العوامل التي تحدد مقدار القوة
املحركة املتولدة.

ال�صف الثاين ع�شر (متقدم)

 3ضمن املستوى
 2دون املستوى
 1دون املستوى بكثري
املتعلم املشمول ضمن املستوى 3
املتعلم املشمول ضمن املستوى 2
املجال املتعلم املشمول ضمن املستوى 1
ميكنه أن:
ميكنه أن:
ميكنه أن:
يحسب املفاعلة الحثية مللف يحسب املامنعة الكلية لدائرة تيار يرشح عمل دائ��رة الرنني يف أجهزة
واملفاعلة السعوية ملكثف عند مرور مرتدد وفرق الجهد الفعال بني طريف االستقبال الالسليك كالراديو والتلفاز.
كل عنرص من عنارصها.
تيار مرتدد يف كل منهام.
يصف النامذج الذرية األوىل (تومسون يُحدد أوجه القصور يف النامذج الذرية يرشح كيف فرس بور الطيف الخطي
لذرة الهيدروجني.
الثالث (تومسون ورذرفورد وبور).
ورذرفورد وبور).

الفيزياء

يص ّنف املواد تب ًعا للرتكيب الطاقي لها يقارن بني شبه املوصل من النمط يرشح تركيب وعمل كل من الصامم
إىل مواد موصلة ومواد عازلة ومواد املوجب وشبه املوصل من النمط الثنايئ ( )Diodeوالصامم الثاليث
( )Transistorوبعض البوابات
السالب.
شبه موصلة.
الرقمية (.)… ,and, or
ي���ح���دد م���ك���ون���ات ال��ط��ي��ف يحسب ت��ردد موجة الضوء بداللة يستخدم املطياف الضويئ ومحزوز
الحيود؛ ل ُيحلل الضوء األبيض إىل
طولها املوجي ورسعة الضوء.
الكهرومغناطييس.
األل��وان املكونة له ،ويقيس الطول
املوجي لكل منها.

 4مستوى متقدم
املتعلم املشمول ضمن املستوى 4
ميكنه أن:
يُصمم ويبني دائرة كهربائية ليلتقط
ال��ب��ث اإلذاع���ي إلح���دى املحطات
املحلية.
يقدّم األدل��ه عىل أنه من الرضوري
البحث عن من��اذج غري من��وذج بور
لتفسري الطيف الخطي للذرات غري
ذرة الهيدروجني ،وي��درك الطبيعة
املزدوجة لإلشعاع واملادة.
يُصمم ويبني جهاز راديو (مذياع)
يعمل عىل التقاط بث محطة إذاعة
محلية.
يطور من��وذ ًج��ا (رس��وم تخطيطية،
برمجية م��ح��اك��اة)؛ ليحدد رشوط
ح��دوث تداخل (بناء وه��دام) بني
م��وج��ات ال��ض��وء ويتوقع مواضع
األهداب املضيئة واألهداب املعتمة يف
منط التداخل ومنط الحيود.
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خطوط عامة مقرتحة ملهارات القرن احلادي والع�شرين
حول اجلهوزية للدرا�سة اجلامعية و�سوق العمل
يف دولة الإمارات العربية املتحدة
املعايري امل�شرتكة (التكاملية) بني املواد
تقدم هذه الوثيقة روابط عالية امل�ستوى بعملية التعليم اخلا�صة مبعايري العلوم العامة يف دولة الإمارات العربية املتحدة �ضمن جدولني.
اجلدول(�أ) ي�صف خم�سة مو�ضوعات متعددة التخ�ص�صات من القرن احلادي والع�شرين تتعلق بالتعلم من حيث تطبيق املتعلم ملهارات التعلم.
اجلدول(ب) ي�صف مهارات القرن احلادي والع�شرين التي ترتبط بالتعلم عرب ال�صفوف املختلفة مبا ي�ضمن جهوزية جميع املتعلمني ملرحلة
الدرا�سة اجلامعية و�سوق العمل.
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اجلدول �أ  -موا�ضيع القرن احلادي والع�شرين
مواضيع القرن الحادي والعرشين

مهارات القرن الحادي والعرشين
الدراسة الجامعية وسوق العمل

الصفوف روضة5-1
االرتباط بالتعلم

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم

حم������و الأم�������ي�������ة امل����ال����ي����ة
واالقت�صادية و�أمية الأعمال
التجارية

 -ي��ع��رف ك��ي��ف يتخذ ال��ق��راراتاالقتصادية الشخصية املناسبة.
 -يفهم دور االقتصاد يف املجتمع. -يستخدم املهارات الريادية .لتعزيزإنتاجية مكان العمل والخيارات
املهنية.

حمو الأمية ال�صحية

 -يحصل ع�لى ،ويُ��ف�ّس�رّ  ،ويفهماملعلومات والخدمات الصحية
األساسية ويستخدم تلك املعلومات
والخدمات بطرائق تعزز الصحة،
ويفهم التدابري الوقائية الخاصة
بالصحة البدنية والعقلية ،مبا يف ذلك
النظام الغذايئ السليم والتغذية
والتامرين الرياضية وتجنب املخاطر
والتخفيف من الضغط واإلجهاد.
 -يستخدم املعلومات املتوفرةللخروج بنقاشات مالمئة تتعلق
بالصحة.

الوعي العاملي

 -يظهر فهام من خالل املشاركة يفتناول قضايا عاملية.
 -يتعلم ويعمل بالتعاون مع أفرادميثلون ثقافات وديانات وأمناط
حياة متنوعة بروح الحوار املتبادل
واملفتوح عىل املستوى الشخيص
وعىل مستوى املجتمع املحيل.
- -يفهم لغات وثقافات األمم األخرى.

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

 -يصبح املتعلمني أكرث وع ًيا باملعارفوالخدمات الصحية حيث يُوظّفون
معارفهم العلمية يف مواقف الحياة
الحقيقية مراعني التدابري الوقائية
الخاصة بالصحة البدنية والعقلية يف
جميع مجاالت الحياة.

 -ي��ط��ب��ق ال���ع���اداتالسليمة
الصحية
الساسية والتدابري
ال��وق��ائ��ي��ة الخاصة
بالصحة البدنية.

 -يظهر ف��ه�ًم�اً ووع� ًي��اب���امل���ع���ل���وم���ات
والخدمات الصحية
األساسية.
 -يُوظّف مصادر التعلماملختلفة لفهم التدابري
ال��وق��ائ��ي��ة الخاصة
بالصحة البدنية.

 -يُجري بحثًا استقصائ ًّيايُ��ح �لّ��ل ف��ي��ه قضايا
ص���ح���ي���ة خ���اص���ة
ب���األم���راض املزمنة
واملستحدثة.

 -يطبق معرفتة لبيانات التغري - -يطبق ع��ل��وم تغري - -ي��ف��ه��م ال��ت��أث�يرات - -يدعم ويخلق وع ًيارضوريًّ����ا لتغيريات
العاملية لتغري املناخ
املناخ ليفهم كيفية
املناخي الذي يواجه دولة اإلمارات
جغرافية ممكنة يف
عىل األنواع الحيوانية
تأثري ذلك عىل البيئة
العربية املتحدة والدول املجاورة.
ال��س��واح��ل ،ويبحث
والنباتية.
عىل الصعيد العاملي.
عن حلول للتقليل من
آثارها.
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حمو الأمية البيئية

 -يظهر معرفة وفهماً بالبيئة والظروفوخصوصا
املحيطة التي تؤثر بها،
ً
فيام يتعلق بالهواء واملناخ واليابسة
والغذاء والطاقة وامل��اء واألنظمة
البيئية.
 -يظهر معرفة وفهماً بأثر املجتمععىل العامل الطبيعي (مثال :النمو
السكاين ،التطور السكاين ،معدل
استهالك املوارد ،إلخ).
 -يُجري استقصا ًء حول قضايا بيئيةويُحلّلها ،ويخرج باستنتاجات دقيقة
حول الحلول الفعالة.
 -يتخذ إجراء تجاه معالجة التحدياتالبيئية (مثال :يشارك يف إجراءات
عاملية ،يُص ّمم الحلول التي تستوحى
منها إجراءات معينة تخص القضايا
البيئية).

 -يجعل تطبيق املعرفة العلمية يفمواقف "الحياة الحقيقية" التعلم
أكرث وضوحا ،ويساعد املتعلمني بكل
تأكيد عىل الحفاظ عىل املعرفة.
سيكون املتعلمني ق���ادرون عىل
فهم أفضل للرتابط الداخيل للعامل
فيام يتعلق بالجزيئات املتخصصة
العلمية يف الكائنات الحية ،والنظم
البيئية ،والصفات الوراثية ،والتنوع
الحيوي ،واألرض والفضاء ،والعلوم
الفيزيائية .سيصبح املتعلمني أيضً ا
أكرث وع ًيا باملبادرات العاملية التي
تُحرض الناس بشكل أفضل يف دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة والدول
امل��ج��اورة ع��ن طريق استخدام
مهارات التفكري الناقد من أجل حل
هذه املشاكل.

 -يُظهر ف��ه�ًم�اً ووع�يً��ابالبيئة وال��ظ��روف
التي تؤثر عىل دولة
اإلم�����ارات العربية
امل��ت��ح��دة ،وخ��اص��ة
تلك املتعلقة بالهواء
وامل��ن��اخ واليابسة
وال���غ���ذاء وال��ط��اق��ة
واملياه والنظم البيئية.

 -يظهر ف��ه�ًم�اً ووع�يً��ابتأثري املجتمع عىل
العامل الطبيعي مثل
ارتفاع مستوى سطح
البحر ،والنمو السكاين،
وم��ع��دل اس��ت��ه�لاك
امل���وارد ،مب��ا يف ذلك
املياه الصالحة للرشب.
 -يبحث يف القضاياالبيئية التي أث��رث
بالفعل أو ستؤثر قريبًا
عىل دول��ة اإلم��ارات
العربية املتحدة.

 -ي��ب��ح��ث وويُ��ح��لّ��لالقضايا البيئية التي
ت���ؤث���ر ع�ل�ى دول���ة
اإلم�����ارات العربية
املتحدة.
 -يُوظّف نتائج البحث،وي��ض��ع استنتاجات
دقيقة لحلول ف ّعالة.
 -ي��ت��خ��ذ إج������راءاتم��ن أج���ل التصدي
للتحديات البيئية
م��ن خ�لال املشاركة
يف األنشطة املحلية
واملجتمعية والعاملية،
ويُص ّمم الحلول التي
تلهم ال��ع��م��ل عىل
القضايا البيئية.

حمو الأمية املجتمعية

 -يشارك بفاعلية يف الحياة االجتامعيةمن خالل املعرفة بكيفية البقاء عىل
اطالع وفهم بالعمليات الحكومية.
 -ميارس حقوق وواجبات املواطنةعىل املستوى املحيل ،ومستوى
الدولة ،واملستوى الوطني واملستوى
العاملي.
 -يدرك التضمينات املحلية والدوليةلقرارات املجتمع املحيل.
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ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

اجلدول ب  -مهارات القرن احلادي والع�شرين املتعلقة بالعلوم
مهارات القرن الحادي والعرشين
للدراسة الجامعية وسوق العمل

الصفوف 9-6
االرتباط بالتعلم

الصفوف روضة5-1
االرتباط بالتعلم

الصفوف 12-10
االرتباط بالتعلم

التعلم ومهارات االبتكار
 -عرض مفهوم كيف تكون مفك ًرا ناقدًامن حيث تطبيقه عىل مفاهيم العلوم.
 -إدخال مفهوم التفكري املنظومي ،مثلاستخدام النظم البيئية كمثال من أجل
ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��اق��د وح��ل
أن يبدأ املتعلمني بفهم الرتابط بني
النباتات والحيوانات.
امل�شكالت

 -تعزيز مهارات التفكري الناقد من خالل - -إتقان التفكري املنطقي من خاللاستخدام امل�مارس��ات االستقرائية
إدخال التقكري املنطقي والتحليل لحل
واالستنباطية.
املشكالت.
 -تعزيز التفكري املنظومي والرتابط بني - -تعزيز التفكري املنظومي ،الذي يسمحللمتعلمني بالبحث ،عىل سبيل املثال،
الدورات البيئية.
إلظهار جهود التنوع الحيوي عىل
التغري يف األنواع مبرور الزمان.
 -تعلم كيفية حل املشكالت والتوصلإىل االستنتاجات بإصدار األحكام من
خالل البحث والتحليل.

 -تعليم املتعلمني كيفية تطوير وتطبيق.وإيصال األفكار الجديدة لآلخرين
بفاعلية.
 -توظيف مهارات التفكري اإلبداعي،كالعصف الذهني ،ليتعلم املتعلمني
كيف يشاركون بأفكارهم ويحرتمون
جميع األفكار املطروحة.

 -تعزيز تعلم املتعلم لتطوير وتنفيذوإيصال األفكار الجديدة.
 -تعزيز أنشطة التفكري اإلب��داع��ي،كالعصف الذهني وعرض األحجيات
وزي��ارة املعارض لتعزيز فهم األفكار
األخرى.

 -إتقان مهارات تطوير وتنفيذ وإيصالاألفكار الجديدة لآلخرين بفاعلية.
 -إتقان أنشطة مشاركة األفكار بهدفإبقاء .أذهان املتعلمني منفتحة لتقبل
وفهم العديد من األفكار.
 -تعزيز وصقل وتحليل وتقييم أفكارهمالخاصة وزيادة جهودهم اإلبداعية إىل
أقىص حد

 -تعليم املتعلمني كيف يُوضّ حون - -إتقان كيفية توضيح األفكار باستخداممهارات االتصال الشفوي (اللفظي)
أفكارهم وم��ا يجول يف خواطرهم
والكتايب وغري اللفظي.
مستخدمني مهارات االتصال الشفوي
 -التعاون مع األخرىن إليجاد وتخطيط(اللفظي) والكتايب وغري اللفظي.
وتنفيذ مرشوعات صفية لتخصص
العلوم.

 -إتقان كيفية توضيح األفكار باستخداممهارات االتصال الشفوي (اللفظي)
والكتايب وغري اللفظي مع مجموعات
متعلمينية متعددة الثقافات.
 -التعاون مع األخرىن إليجاد وتخطيطوتنفيذ مرشوعات جامعية لتخصص
العلوم م��ن خ�لال إظ��ه��ار املرونة
والقابلية لتقديم التنازالت لتحقيق
هدف مشرتك.

التعلم واالبتكار

االت�صال والتعاون

املهارات املعلوماتية والإعالمية والتكنولوجية
حمو الأمية املعلوماتية

 -تعليم املتعلمني كيفية الوصول إىل - -تعزيز عملية التعلم للوصول إىل - -إتقان عملية الوصول إىل املعلوماتوتقييمها بكفاءة وفاعلية ،واستخدام
املعلومات وتقييمها بكفاءة وفاعلية
جميع أشكال املعلومات بكفاءة
م��ه��ارات التفكري ال��ن��اق��د يف حل
وثقة.
وفاعلية ،يدويًّا وتكنولوج ًّيا.
املشكالت.

حمو الأمية الإعالمية

 -استخدام مصادر الوسائط املتعددة - -استخدام مصادر الوسائط املتعددة - -إتقان استخدام مصادر الوسائطامل��ت��ع��ددة لتقييم وج��ه��ات النظر
لتقييم وجهات النظر املختلفة.
لتقييم وجهات النظر املختلفة.
املختلفة يف البحث.
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 -تعليم املتعلمني كيفية تطبيق - -تعزيز التعلم لتطبيق التكنولوجيات - -إتقان تطبيق استخدام التكنولوجياتحمو الأمية يف تكنولوجيا
الرقمية بفاعلية من خالل استخدامها
الرقمية بفاعلية من خالل استخدامها
التكنولوجيات الرقمية بفاعلية.
كأداة إليصال قضايا ومرشوعات ثقافية
كأداة بحث وتنظيم وتقييم وإيصال
املعلومات واالت�صاالت
عاملية للمتعلمني اآلخرين.
املعلومات.

املهارات احلياتية واملهنية

املرونة والتكيف

 -إدخ��ال فهم وتعلم أهمية التغذية - -تعزيز فهم وأهمية التغذية الراجعة - -إتقان أهمية الحصول عىل التغذيةالراجعة من امل��درس�ين واملتعلمني
والتي يتم الحصول عليها من املدرسني
الراجعة من امل��درس�ين واملتعلمني
اآلخرىن.
ومن املتعلمني األخرىن وتعزيز كيفية
اآلخرىن.
التعامل مع املديح واإلخفاق والنقد- - .إتقان التعامل مع املديح واإلخفاق
والنقد.
 -إتقان امل��وازن��ة بني وجهات النظرواملعتقدات املختلفة وحل املشكالت
والعمل يف البيئات متعددة الثقافات.
 -عرض عملية التعلم لوضع األهداف - -تعزيز تعلم عملية وضع األه��دافوإدارة الوقت والعمل باستقاللية
وإدارة الوقت والعمل باستقاللية.
من خالل مراقبة وتعريف وتحديد
األولويات يف املهامت التي تستوجب
إكامل املرشوع.

 -إتقان عملية وضع األه��داف وإدارةالوقت من خالل العمل باستقاللية
وباتباع الرقابة الذاتية وتحديد
األولويات يف املهامت لتحقيق وتوضيح
املبادرة.

 -إدخال تعلم معرفة الوقت املناسب - -تعزيز العمل بانسجام وتناغم معاملجموعات املختلفة لفهم تواريخ
للكالم وال��وق��ت املناسب لالستامع
الثقافات والحكومات األخرى.
باحرتام.
 -معرفة متى يجب التكلم ومتى يجبامل����ه����ارات االج��ت��م��اع��ي��ة
االستامع.
والثقافية
- -احرتام االختالفات الثقافية والحكومية.

 -إتقان العمل ضمن مجموعات مختلفةبإظهار االح�ترام للثقافات املختلفة؛
ومعرفة متى يجب التكلم ومتى يجب
االستامع؛ واالستجابة بانفتاح ذهني
لألفكار والقيم املختلفة.
 -تعلم االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��روق��اتاالجتامعية والثقافية إليجاد أفكار
جديدة من شأنها أن تزيد من االبتكار
ومن جودة العمل

الإنتاجية وامل�ساءلة

 -إدخال تعلم إدارة املرشوعات الصغرية - -تعزيز تعلم إدارة املرشوعات عىلاختالف أحجامها – الفردية منها
– بشكل فردي أو جامعي -للخروج
والجامعية -للخروج بالنتائج املرجوة
بالنتائج املرجوة
من خالل إظهار أخالقيات إيجابية
يف العمل ،وإدارة الوقت ،واملشاركة
الفعالة من خالل الجهود التعاونية.

 -إتقان إدارة كافة أن��واع املرشوعات– الفردية منها والجامعية -للخروج
بالنتائج املرجوة من خ�لال العمل
بإيجابية وع�لى ع��دة مهامت ،ومن
خالل إظهار األخالق وتحمل مسؤولية
النتائج ،إيجابية كانت أم سلبية.

القيادة وامل�س�ؤولية

 -إدخال تعلم مهارات القيادة باستخدام - -تعزيز املهارات القيادية باستخدام - -إتقان املهارات القيادية من خاللاستخدام م��ه��ارات ح��ل املشكالت
م��ه��ارات حل املشكالت وامل��ه��ارات
أس��ل��وب ح��ل املشكالت للتأثري يف
واملهارات الشخصية لرفع مستوى قوة
الشخصية للتأثري يف اآلخرىن وإلهامهم
اآلخرىن وتوجيههم نحو هدف مشرتك.
اآلخرىن يف التأثري يف الفريق وتوجيهه
وتوجيههم لتحقيق هدف مشرتك.
لتحقيق هدف مشرتك.

املبادرة والتوجيه الذاتي
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مناذج الأن�شطة ال�صفية املتعلقة مبعايري مهارات القرن احلادي والع�شرين
املجال
املحور
املعيار
ناتج التعلم
مثال تطبيقي
مهارات القرن
الحادي والعرشين
املجال
املحور
املعيار
ناتج التعلم
مثال تطبيقي
مهارات القرن
الحادي والعرشين
املجال
املحور
املعيار
ناتج التعلم
مثال تطبيقي
مهارات القرن
الحادي والعرشين
املجال
املحور
املعيار
ناتج التعلم
مثال تطبيقي
مهارات القرن
الحادي والعرشين

 -2علوم األرض والفضاء
 :1.2األرض والنشاط البرشي
 :3.1.2يُظهر فهماً لكيفية تأثري األنشطة البرشية يف مجاالت الزراعة والصناعة والحياة اليومية عىل الكوكب.
 :2.3.1.2.G5يُق ّيم الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات العربية املتحدة ملكافحة التصحر ،والتي خففت من اآلثار السلبية للمحافظة عىل الكثافة
السكانية يف املدن ضمن النظام البيئي الصحراوي.
يقسم املعلم الصف إىل فرق ،يقوم كل فريق بالعصف الذهني ألفكارهم من أجل إظهار رؤيتهم للمشكلة وحلولها املمكنة (كيفية التخفيف من
ارتفاع مستوى سطح البحر وتدمريه املحتمل للساحل) .ميكن للفرق اختيار امللصقات ،العروض التقدميية ،والرسوم البيانية ،والصور (والفيديو) والتي
تظهر آراء الخرباء.
سيظهر املتعلمني فهمهم باإلسرتاتيجيات األساسية الثالثة – التفكري واملنطق والبدائل – للتفكري الناقد ،ويبدؤون يف دمج هذه املهارات مع مشكلتهم/
حلولها .كام سيتعلم املتعلمني بناء الفريق من خالل التواصل وابتكار الحلول مع مجموعة متعددة من زمالئهم ،وتبادل األفكار من دون الحكم
عليها ،وتحديد األهداف ،وإدارة وقتهم ،ومسؤوليتهم عن النتائج.
 -2علوم األرض والفضاء
 :2.2موقع األرض يف الكون
 :3.2.2يظهر فهماً لرتتيب األحداث الجيولوجية لكوكب األرض وتاريخها.
 :3.3.2.2.G8يرشح كيف أن طبقات الصخور تصلح كطريقة لتأريخ األحداث الهامة (مثال :تشكل السالسل الجبلية وأحواض املحيطات ،تطور
وانقراض كائنات حية محددة ،االنفجارات الربكانية ،فرتات تكون الكتل الجليدية الكربى ،تطور املستجتمعات (الخزانات) املائية واألنهار من خالل
التكتالت الجليدية والتعرية املائية) يف تاريخ األرض.
سيعمل املتعلمني يف فرق صغرية للبحث يف واحد من األحداث الرئيسية املذكورة أعاله ،وكيف أنها أثرت يف تاريخ األرض .كام سيجدون وسيلة لتبادل
النتائج التي توصلوا إليها مع بقية متعلمني الصف.
سيحتاج املتعلمني؛ ليتمكنوا من إكامل هذا املرشوع بنجاح إىل فهم كيفية تشكيل فريق عمل –يتواصلوا ،ويضعوا األهداف والجداول الزمنية-
ويقسموا العمل ويرشفوا عليه .سيحتاج املتعلمني إىل معرفة كيف يُحلّلون ويحلون املشكالت بشكل ناقد ،وسيحتاجون إىل معرفة طريقة عمل
أنظمة األرض ،وأن يكونوا مبدعني يف تصميم وعرض املرشوع.
 -6الفيزياء
 :3.6املوجات
 :2.3.6يظهر فهماً لخصائص الضوء ،وكيفية تفاعل الضوء مع األجسام املختلفة املتوفرة يف البيئة املحيطة.
 :1.2.3.6.G10-Aيُحلل البيانات التي يحصل عليها من خالل إحدى طرائق االستقصاء (مثال :تجربة عملية ،برمجية محاكاة)؛ ليتوصل إىل املعادلة
التي تربط زاوية االنكسار بزاوية السقوط (قانون سنل).
سيعمل املتعلمني يف فرق صغرية ،وسيقوم كل فريق باختيار وسط مختلف مير الضوء خالله .سيحتاج املتعلمني إىل البحث والتجربة ،وتقديم نتائجها
بطريقة معلوماتية إبداعية إىل الصف.
سيحتاج املتعلمني إىل مامرسة مهارات بناء الفريق والقيادة من أجل البحث وحل املشكالت والتواصل واإلبداع لتطوير طريقتهم يف إثبات الحل
ملتعلمني الصف .كام أنهم سيعملون يف فرق متنوعة ،ويضعون أهدافهم ونتائجهم وجداولهم الزمنية ،وسيعرضون هذه املبادرة واإلنتاجية واملساءلة.
 -3علوم الحياة
 :1.3من الجزيئات إىل الكائنات الحية :الرتكيب والوظيفة
 :3.1.3يظهر فهماً لكيفية منو الكائنات الحية وتطورها.
 :10.3.1.3.G11-Aيفحص مخربيًّا عملية االنقسام االختزايل وكذلك االنقسام املتساوي مستخد ًما املواد واألدوات الالزمة مع توظيف للمحاكاة الحاسوبية.
سيعمل املتعلمني يف مجموعات صغرية لتحضري رشيحة مجهرية لخاليا القمم النامية لجذور البصل ،ثم فحصها باملجهر الضويئ املركب من أجل
مالحظة ورشح مراحل اإلنقسام اإلختزايل (املنصف) للخاليا النباتية ،كام يُقارن املتعلمني ما توصلوا إليه مع الربمجيات املساعدة والرسوم التخطيطية
التي توضح االنقسام االختزايل (املنصف) للخلية الحية.
سيحتاج املتعلمني  -ليتمكنوا من تنفيذ هذا النشاط بنجاح  -إىل فهم كيفية تشكيل فريق عمل وتوزيع األدوار بينهم وتحديد رئيس للمجموعة – يك
يتواصلوا ،ويُحدّدوا إجراءات السالمة واألمان – طريقة تشكيل منوذج – استخدام األدوات واألجهزة  -سيحتاج املتعلمني إىل معرفة كيف يُحلّلون
مراحل االنقسام االختزايل (املنصف) للخلية الحية.
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ميكن �أن ت�ساعد التكنولوجيا يف تعزيز فهم املتعلمني للمفاهيم العلمية والهند�سية عند ا�ستخدامها ك�أداة لبع�ض املمار�سات مثل تطوير
واملنطق ،وفر�ضية البحث ،وا�ستخدام البيانات والأدلة للتحقق من االدعاءات ،والنمذجة ،والتنب�ؤ ،والتقييم ،والتعاون .ميتلك
النظريات،
ِ
فر�صا لتو�سيع نطاق فهمهم ،ومنطقهم ،ومهاراتهم يف البحث العلمي؛ لي�شمل خربات تعليمية مثل:
املتعلمني ً

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

1طرح أسئلة الستكشاف ظواهر العامل الحقيقي ،وتخطيط وتنظيم البحث.
2جمع ،وتحليل ،وتفسري البيانات باستخدام أدوات متعددة.
•استخدام أدوات البناء والهندسة املعتمدة عىل الحاسوب وذلك لرؤية الصور يف فضاء ثاليث األبعاد.
•استخدام برامج جداول وقواعد البيانات إلدخال البيانات ،وإلنتاج الرسوم البيانية املختلفة ،فضال عىل إجراء التحليالت اإلحصائية.
•تحديد أنسب الطرائق لعرض البيانات وأسهلها إلجراء واختبار الفرضيات حول تأثري التغيري عىل مجموعة البيانات.
•تصور نتائج الفرضيات املختلفة ،واستكشافها ومقارنة التوقعات مع البيانات.
3تبادل األفكار واختبار الفرضيات مع جمهور أوسع بكثري من خالل شبكة (اإلنرتنت).
4تعيني الحجج التي تستند إىل البيانات واألدلة لدراسة الحالة واآلثار.
5استخدام تصميم الربمجيات للمساعدة يف التوصل إىل استنتاجات سببية حول الرتكيب والوظيفة.
6دراسة األمناط الجغرافية عىل الخريطة ،وتعيني قيم البيانات عىل مخطط أو رسم بياين.
7استخدام النمذجة وبرامج املحاكاة لتطوير مناذج برصية ومفاهيمية.
•فهم الحجم ،والنسبة ،والكمية.
•دراسة األنظمة املعقدة.
•توضيح تفاعالت الطاقة واملادة.
•تحديد التغريات مبرور الزمن.

حتدد اخلطوط العامة ملحو الأمية الرقمية واملهارات التكنولوجية �ستة ( )6جماالت للكفاءة كما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1التفكري الناقد ،وحل املشكالت ،واتخاذ القرارات
2املواطنة الرقمية
3عمليات ومفاهيم التكنولوجيا
4اإلبداع واالبتكار
5االتصال والتعاون
6البحث وطالقة املعلومات

�ضمن كل كفاءة ملحو الأمية الرقمية ،هناك العديد من خربات التعلم املقرتحة للمتعلمني عرب احللقات ال�صفية الثالث :من الرو�ضة – ،5
 ،9-6و .12-10تزيد م�ستويات املهارات وتوقعات الأداء لتحليل وتركيب وتقييم وعمل ترابطات ودمج املعلومات وخلق معرفة جديدة كلما
تقدم املتعلمني يف احللقات وال�صفوف.
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الإبداع واالبتكار

يظهر املتعلم تفك ًريا
إبداع ًّيا ويبني املعرفة،
ويُ����ط���� ّور م��ن��ت��ج��ات
وع��م��ل��ي��ات مبتكرة
باستخدام التكنولوجيا.

االت�صال والتعاون

ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع��ل��م
ال��وس��ائ��ط والبيئات
الرقمية لتحقيق االتصال
والعمل التعاوين مبا يف
ذل��ك االتصال والعمل
التعاوين عن بعد ،بهدف
التعلم واملساهمة يف
تعلم األخرىن

روضة5 - 1
 -يولد األفكار ويقوم بأعامل حقيقية للتعبريع��ن شخصيته ومجموعته باستخدام
مجموعة متنوعة من األدوات الرقمية
ليظهر إسرتاتيجيات حل املشكلة.
 -يُحدّد ويُع ّرف املشاكل الحقيقية واألسئلةالعلمية الهامة إلسرتاتيجيات البحث
والتخطيط من أج��ل تحديد مسارات
البحث.
 -يعمل مناذج مناسبة للعمر ليظهر معرفةباملامرسات العملية القامئة عىل البحث.
 -يستكشف مفهوم "وجهات نظر متعددة"من خالل طرح األسئلة ،والتامس الردود
والنظر يف البدائل.
 -يجمع املعلومات ويتواصل مع األخرىنإلكرتونيًّا بدعم من املعلمني أو أفراد األرسة
أو األقران.
 -يستخدم تكنولوجيات متنوعة ضمنمجموعة عمل تعاوين بهدف إنتاج عرض
رقمي وحل لبحث علمي.

ال��ب��ح��ث وط�لاق��ة - -يستخدم التقنيات املناسبة للفئة العمرية
املختلفة الستكشاف وتحديد ،وجمع،
الأفكار
يطبق املتعلم األدوات وتنظيم البيانات.
الرقمية لجمع وتقييم - -يُ��ف�ّس�رّ املعلومات املقدمة ب�صريًّ��ا أو
شفويًّا ،أو كميًّا (كام يف الرسوم البيانية
واستخدام املعلومات.
واملخططات ،والجداول الزمنية ،والرسوم
املتحركة ،أو العنارص التفاعلية يف صفحات
(اإلن�ترن��ت)) ،وي�شرح كيفية مساهمة
املعلومات يف فهم النص الذي تظهر فيه.
 -يستخدم املحاكاة وأدوات تنظيم الرسومالبيانية الكتشاف وتصوير األمناط.

خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
خربات تعلم املتعلمني
9–6
 -يستخدم املحاكاة الحاسوبية أو املحاكاةاملتقدمة مع أدوات املحاكاة البسيطة
كأدوات لفهم وبحث جوانب أي نظام ،ال
سيام تلك التي ال ت ٌرى بالعني املجردة.
 -ي�شرح ويظهر كيف ميكن استخدامتكنولوجيا متخصصة لحل املشكالت
واتخاذ القرارات ،وتوظيف املحاكاة بإبداع،
وج��داول الرسوم البيانية ،والربمجيات
الهندسية الحيوية ،وقواعد البيانات ،إلخ.
 -يستخدم مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالموالصيغ من أجل توصيل املعلومات وتبادل
األفكار بشكل فعال مع جامهري متعددة.
 -يُخطّط ويبني م�شروع بحث علميمع املتعلمني األخرىن باستخدام الربيد
اإلل��ك�تروين /منتديات النقاش /مؤمتر
الفيديو /والربمجيات الجامعية.
 -يستكشف عمليات متعددة بوجهات نظرمتنوعة للبحث واإلدارة وتقييم املعلومات
واقرتاح الحلول.
 -يستخدم أدوات التعاون عرب (اإلنرتنت) منأجل التعاون مع األقران ،وأفراد املجتمع،
والخرباء حسب الحاجة الستكشاف وحل
املشاكل املعقدة.
 -يتواصل ويتبادل األفكار باستخدام أدواتالنرش اإللكرتوين.
 -يُ��وظّ��ف تقنيات جمع البيانات مثلاملجسات واألج��ه��زة املحمولة ،ونظم
الخرائط الجغرافية ،لجمع وعرض وتحليل،
وإعداد تقرير عن نتائج مشكالت متضمنة
يف املحتوى.
 -يبحث ويُص ّمم منتجات قامئة عىل مرشوعم��ن أج��ل ح��ل قضايا ال��ع��امل الحقيقي
(الواقعي).

12 - 10
 -ي�شرح ويظهر كيف ميكن استخدامتكنولوجيا متخصصة لحل املشكالت
واتخاذ القرارات ،وتوظيف املحاكاة بإبداع،
وج��داول الرسوم البيانية ،والربمجيات
الهندسية الحيوية ،وقواعد البيانات ،إلخ.
 -يختار أداة اإلع�لام ،والصيغة واألسلوباملناسب لتوصيل املعلومات وتبادل األفكار
مع جامهري عديدة.
 -يبني رس��وم��ات أو مخططات كتمثيللألحداث أو األنظمة.
 -يستخدم املحاكاة الحاسوبية لبناء تفسرياتلظواهر ُمال َحظة.
 -يُخطّط وينفذ م�ش�روع بحث علميمع املتعلمني األخرىن باستخدام الربيد
اإللكرتوين/منتديات النقاش/مؤمتر الفيديو/
والربمجيات الجامعية ووسائل التواصل
االجتامعي.
 -يستكشف العمليات املتعددة ووجهاتالنظر املتنوعة للبحث عن املعلومات وإدارتها
وتقييمها ،ويقرتح الحلول للمشكالت.
 -يستخدم أدوات التعاون عرب (اإلنرتنت) منأجل التعاون مع األقران ،وأفراد املجتمع،
والخرباء حسب الحاجة الستكشاف وحل
املشاكل املعقدة.
 -ينخرط يف عملية مراجعة مع األق �رانويتحقق بشكل مستقل م��ن النتائج
التجريبية املزعومة.
 -يُ��وظّ��ف تقنيات جمع البيانات مثلاملجسات واألج��ه��زة املحمولة ،ونظم
الخرائط الجغرافية ،لجمع وعرض وتحليل،
وإعداد تقرير عن نتائج مشكالت متضمنة
يف املحتوى.
 -يبحث ويُص ّمم منتجات قامئة عىل مرشوعم��ن أج��ل ح��ل قضايا ال��ع��امل الحقيقي
(الواقعي)
 -يستخدم ويُعدِّل قواعد البيانات لتحليلالبيانات واقرتاح الحلول.
 -ينخرط يف القراءة النقدية من املصادراإللكرتونية لألدبيات العلمية مبا يف ذلك
ع��روض (الفيديو) ومواقع (اإلنرتنت)
التفاعلية.
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ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��اق��د،
وح����ل امل�����ش��ك�لات،
و�صنع القرارات

ي��س��ت��خ��دم امل��ت��ع��ل��م
مهارات التفكري الناقد
ليُخطّط ويُجري البحث،
ويدير املشاريع ،ويحل
امل��ش��ك�لات ،ويتخذ
ال���ق���رارات امل��دروس��ة
األدوات
مستخد ًما
واملوارد الرقمية املناسبة.

املواطنة الرقمية

يفهم املتعلم القضايا
والثقافية
اإلنسانية
واملجتمعية املتعلقة
بالتكنولوجيا ومي��ارس
السلوكيات القانونية
واألخالقية.

العمليات واملفاهيم
التكنولوجية

يظهر املتعلم فهماً سليماً
للمفاهيم واألنظمة
والعمليات التكنولوجية.
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روضة5 - 1
 -يُحدّد ويُع ّرف املشكالت الحقيقية واألسئلةالهامة إلسرتاتيجيات البحث والتخطيط
لتوجيه البحث.
 -يُحدّد ويبحث ويجمع البيانات باستخداماملصادر الرقمية.
 -يطبق بشكل مستقل األدوات الرقميةواملصادر يف تحديد مجموعة من املهام
إلظهار الكفاءة فيها.
 -يستخدم البيانات لبناء حجة لتفسريهالخاص للظواهر.

خطوط عامة للمهارات التكنولوجية
خربات تعلم املتعلمني
9–6
 -يستخدم جداول البيانات لحساب ورسموتنظيم وعرض البيانات يف مجموعات
متعددة يف العامل الحقيقي ويختار أنسب
األساليب لتمثيل البيانات الواردة.
 -يُق ّيم املوارد الالزمة لحل مشكلة معينةمبوثوقية محددة بالتداول ،واملصداقية،
ووجهة نظر ،والتحيز ،والقيم ،أو القصد
من املعلومات -عالقتها باملهمة.
 -يجمع البيانات ،ويدرس األمناط ،ويطبقاملعلومات ال�لازم��ة الت��خ��اذ ال��ق �رارات
باستخدام األدوات الرقمية واملصادر.

 -يظهر االس��ت��خ��دام اآلم���ن وال��ت��ع��اوينللتكنولوجيا بهدف حل املشكالت.
 -يرشح االستخدامات املسؤولة للتكنولوجياواملعلومات الرقيمة.
 -يصف األخطار واملخاطر املحتملة املرتبطةبأشكال االتصال املتنوعة عرب (اإلنرتنت).
 -يظهر مامرسات آمنة للربيد اإللكرتوين،ويدرك إمكانية االنكشاف العلني من خالل
الربيد اإللكرتوين وآدابه.

 -ميارس عمليات االستخدام املسؤول لألنظمةواملعلومات والربمجيات التكنولوجية.
 -يدرك األخطار املحتملة لإلرهاب اإللكرتوينوالتي ميكن أن تقع عندما يعرض الناس
آراء متشددة حول موضوعات معينة.
 -يُحلّل قضايا وم�مارس��ات السالمة عنداستخدام املوارد عىل (اإلنرتنت) مبا يف ذلك
التبعات القانونية والجنائية.

 -يظهر م��ه��ارات ال��ح��اس��وب األساسيةمثل تشغيل جهاز حاسوب ،والدخول،
واس��ت��خ��دام ال��ف��أرة أو جهاز التأشري،
واستخدام وظائف رشيط القوائم  /أداة،
لوحة املفاتيح ،وغريها.
 -يظهر ال��ق��درة عىل البحث يف البيئاتاالفرتاضية كالكتب اإللكرتونية واملواقع
اإللكرتونية مستخد ًما الروابط اإللكرتونية.
 -يتواصل ح��ول استخدام التكنولوجياباستخدام املصطلحات املناسبة والدقيقة.
 -ينتج منتجات وسائط متعددة مناسبةبشكل متطور بدعم من املعلمني ،وأفراد
األرسة ،أو زمالء املتعلم.

 -يتنقل خالل ويستخدم جداول البياناتلتنظيم البيانات ،وإج���راء العمليات
الحسابية ،وع��م��ل ال��رس��وم البيانية
واملخططات ،ومعالجة البيانات ،والتنقل
بني صفحات العمل.
 -يستخدم اإلن�ترن��ت وم���وارد إلكرتونيةأخرى لتحديد موقع املعلومات يف الوقت
الحقيقي.
 -يستخدم اسرتاتيجيات البحث السرتجاعاملعلومات.
 -يظهر قدرة عىل نقل املعرفة الحالية إىلالتكنولوجيات الجديدة والناشئة.
 -يستخدم بشكل مستقل أدوات اإلنتاجيةللعمل والتواصل.
 -يظهر قدرة عىل التحرير ،وإعادة التصميم،ودمج أدوات الربمجيات املختلفة.
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 -يستخدم جداول البيانات لحساب ،ورسموتنظيم وعرض البيانات يف مجموعات
متعددة يف العامل الحقيقي ،ويختار أنسب
األساليب لتمثيل البيانات الواردة.
 -يُحدّد مشكلة معقدة ،ويضع خطة منهجيةيف البحث ،ويقدّم إسرتاتيجيات مبتكرة
للحلول
 -يستخدم التمثيالت الرياضية أو الحسابيةللتنبؤات.
 -يبني ،ويُقيّم ،ويجمع تحليالت إحصائيةلتطوير أو مراجعة األدل��ة ،واستخالص
النتائج ،واتخاذ قرارات بشأن مسائل هامة
عىل الصعيد العاملي.
 -يُخطّط لسلوك آمن ،وقانوين ،وأخالقي عنداستخدام املعلومات والتكنولوجيا.
 -يدرك األخطار املحتملة لإلرهاب اإللكرتوينوالتي ميكن أن تقع عندما يعرض الناس
آراء متشددة حول مواضيع معينة.
 -يُحلّل قضايا وم�مارس��ات السالمة عنداستخدام املوارد عىل اإلنرتنت مبا يف ذلك
التبعات القانونية والجنائية وعواقب
السلوك الوظيفي طويل املدى.
 -يُقارن سلوكيات الشبكات االجتامعيةاملالمئة وغري املالمئة.
 -يستخدم التكنولوجيا لتحديد وتقييموجمع املعلومات من مجموعة متنوعة
من املصادر.
 -يُقيّم ويُحدّد مصادر املعلومات الجديدةواالب��ت��ك��ارات التكنولوجية عىل أساس
مالءمتها ألداء مهام محددة.
 -يُق ّيم ت��داول ،وأهمية ومالءمة مصادراملعلومات اإللكرتونية.
 -يظهر قدرة عىل نقل املعرفة الحالية إىلالتكنولوجيات الجديدة واملستحدثة.
 -يختار التكنولوجيا األنسب لحل املشاكلاملعقدة واملهام متعددة املستويات.

�أمثلة على التطبيقات التكنولوجية
روضة  - 1صف 2

العلوم الفيزيائية
يظهر فهماً إلمكانية استخدام البنية الجزيئية للامدة لتفسري خصائص املواد ،وتنوعها ،وحاالتها ،وتغري حالتها ،وحفظ املادة.
 :4.1.1.4.G1يُجري تجارب بسيطة ليصف ويص ّنف األنواع املختلفة من املواد من خالل خصائصها املالحظة ،كالشكل والحجم وامللمس واللون
والحالة.
يف مجموعات العمل التعاوين ،يستخدم املحاكاة الحاسوبية ومنظم الرسوم اإللكرتوين الستكشاف وتحديد وتصور األمناط.
اإلبداع والتعاون والتواصل والتفكري الناقد وحل املشكالت ،والعمليات التكنولوجية.
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علوم األرض
يظهر فهماً العتامد البرشية عىل موارد األرض.
 :3.1.1.2.G4يستقيص كيف أن الطاقة والوقود مستمدة من موارد طبيعية وأن استخداماتها تؤثر عىل البيئة.
باستخدام مصادر (اإلنرتنت) ،فإن املتعلمني سيبحثون عن منطقة عىل سطح األرض ذات أهمية من أجل استكشاف الطاقة والوقود املتوفر يف تلك
املنطقة .ويسجلون البيانات ،ويقدّمون عرضً ا من  6رشائح عىل البوربويت (عرض تقدميي)ملشاركة ذلك مع زمالئهم.
عمليات البحوث وطالقة املعلومات ،واإلبداع واالبتكار ،والتعاون واالتصال والعمليات التكنولوجية.
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علوم الحياة
يظهر فهماً لكيفية مالءمة تركيب خاليا وأجهزة الكائنات الحية لوظائف الحياة.
 :2.1.1.3.G6يُوضّ ح أ َّن الكائنات الحية مكونة من خاليا.
يتم تقسيم املتعلمني إىل أزواج ليبحثوا عن أحد العلامء الذين ساهموا يف نظرية الخلية (يقوم املعلم بتزويدهم باألسامء) .سيقوم املتعلمني بتقديم
معلومات عن السرية الذاتية للعامل ،واالكتشاف العلمي له الذي ساهم يف نظرية الخلية ،وتقديم األدلة لدعم ذلك ،مبا يف ذلك عرض صور لتقديم
دليل داعم ،مع تربير الطريقة التي تدعم بها صورة هذا املكون .سيقوم كل زوج من املتعلمني بعمل رشيحة لكل صورة مستخدمة يف بحثهم.
اإلبداع واالبتكار والتعاون والتواصل والبحث وطالقة املعلومات ،والتفكري الناقد ،وحل املشكالت واتخاذ القرارات ،واملواطنة الرقمية ،والعمليات
التكنولوجية.
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علوم الحياة
يظهر فهماً ملعنى التنوع الحيوي ،وكيفية تأثري البرش عليه وتأثرهم به.
 :5.1.2.3.G9يرشح أهمية التنوع الحيوي يف املحافظة عىل نظام بيئي قابل لالستمرارية (مثال :يساعد التنوع الحيوي عىل زيادة القدرة عىل مواجهة
الضغط ومقاومة األمراض أو األنواع الغازية).
يُجري بحثًا عىل (اإلنرتنت) حول موضوع يُحدّده املعلم لألنظمة البيئية املتنوعة ،يُسجل النتائج يف جداول إلكرتونية ،يبني حجة مدعمة بدليل عميل
يثبت أن التغريات يف املكونات الفيزيائية أو الحيوية للنظام البيئي يوثر عىل التجمع السكاين.
اإلبداع واالبتكار والتعاون والتواصل والبحث وطالقة املعلومات ،والتفكري الناقد ،وحل املشكالت واتخاذ القرارات ،واملواطنة الرقمية ،والعمليات
التكنولوجية.
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تو�صيات
التقييم امل�ستمر ملراقبة تقدم تعلم الطلبة وتعزيزه
يعدُّ �إجراء التقييم امل�ستمر يف الف�صول الدرا�سية �إحدى الو�سائل الهامة التي يلج�أ لها املدر�س لفهم ومعرفة مدى �إتقان املتعلمني للمهارات التي
ُتد ّر�س لهم وحتديد املفاهيم �أو املهارات التي يواجه املتعلمني �صعوبة يف �إتقانها وفهمها .وللتقييم امل�ستمر �سبعة جوانب مهمة هي على النحو
الآتي:
•اال�ستمرارية :كونه يجرى قبل الحصة الدرسية وأثنائها ويف نهايتها.
•ا�ستخدامه ملختلف �أ�ساليب التقييم (التنوع) :كونه ال يعتمد عىل االختبارات الورقية فقط ،وإمنا يُستَخدم فيه مختلف األساليب املناسبة األخرى كاألنشطة
العملية واملشاريع والواجبات املنزلية والتقييامت الشفوية.
•ت�شخي�صي :فهو يهدف يف املقام األول إىل تحسني وتعزيز العملية التعليمية والتعلم ،وينبغي استخدامه ملعرفة التقدم الذي يحرزه املتعلم يف التعلم وكشف مواطن
الضعف والقوة ،وعملية االستكشاف هذه هدفها تشخيص املواطن التي يواجه فيها املتعلم صعوبات معينة ،ومن ثم تقديم املساعدة له ملعالجة ذلك الضعف.
•تكويني (بنائي) :يجرى التقييم التكويني (التقييم من أجل التعلم) أثناء العملية التعليمية ،ويهدف يف املقام األول إىل قياس مدى تقدم ونجاح العملية التعليمية.
•اخلتامي :يجرى (تقييم التعلم) يف نهاية العملية التعليمية ،أي يف نهاية الدرس أو املوضوع أو املقرر ،ويوفر معلومات حول مستوى أداء املتعلم يف نهاية املقرر
الدرايس.
جرى داخل ال�صفوف الدرا�سية :من قبل املدرسني أنفسهم من خالل وضع خطط وتطوير مهام وأدوات التقييم داخل صفوفهم الدراسية ،أي أن الجزء األكرب
• ُي َ
من عملية التقييم ال يُ َصمم أو يُدار من قبل جهة خارجية.
•تكامله مع العملية التدري�سية :فهو جزء ال يتجزأ من العملية التدريسية ،ويعمل عىل إثراء عمليات التعليم والتعلم وميكن اعتباره جام ًعا للتدريس ومنهجية
التقييم ،ذلك ألن املدرس ال يفصل بني التقييم والعملية التدريسية ،ويتم تضمني التقييم يف خطط العمل والخطط الدراسية وميكن القيام بعملية التدريس والتقييم
م ًعا يف الوقت ذاته ،وبالتايل ال تتطلب العملية من املدرس وقف التدريس بغية إجراء التقييم.
•ر�سمي وغري ر�سمي :فالتقييم غري الرسمي هو تقييم مرتجل غري ُمق ّرر يلجأ إليه املدرس داخل الصفوف الدراسية ،يف حني يعترب التقييم الرسمي تقييماً منظماً
ومخططًا له مبواعيد معينة وإجراءات محددة يف تصحيحه وتسجيل النتائج.
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التقييم لإطار التعلم
يعر�ض النموذج التايل �إطا ًرا للتفكري يف مفهوم التقييم امل�ستمر يف خمتلف ال�صفوف الدرا�سية ،ويبني العالقة بني التقييم امل�ستمر واملعايري،
كون الأول ينبع من الثاين ،وي�شمل املدر�س واملتعلم على حد �سواء وي�ستخدم لتطوير العملية التعليمية التعلمية ،وبالتايل �إثراء عملية التعلم،
وذلك لإدراك املدر�س واملتعلم و�أولياء الأمور مدى التقدم يف تعلم املعارف واكت�ساب املهارات وحتديد املعارف واملهارات التي �أخفق املتعلم فيها.
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خطوة  :1الفهم العميق للمعايري ونواجت التعلم :يركز التقييم املستمر عىل تحديد املعارف التي يُع ّرفها ويفهمها املتعلم واملهارات التي يكتسبها ويستطيع توظيفها
يف حياته ،وهذا بطبيعة الحال يعني أنه ال ميكن للمدرس ببساطة تجاهل املعايري الستكامل الفصل الدرايس أو السنة الدراسية ،بل عليه الغوص عميقًا يف األمر لضامن
فهم وإتقان املتعلم للمحتوى الدرايس بشكل سليم وف ّعال .ومن أجل ذلك ،عىل املدرس دراسة املعايري وفهمها لتصبح مألوفة لديه ،ومن ثم اكتساب فهم عميق للمهارات
والكفاءات املتوقع من كل طالب اكتسابها وإتقانها .وميكن ملثل هذا الفهم العميق متكني املدرس من تطوير مختلف التقييامت لقياس مدى إتقان املتعلم ملثل هذه املهارات
املطلوبة.
خطوة � :2إجراء التقييم الت�شخي�صي :يلجأ املدرس إلجراء التقييامت التشخيصية قبل البدء بالتدريس بهدف الوقوف عىل املحتوى املعريف الذي تعلمه كل طالب
واملهارات التي اكتسبها .وتساعد مثل هذه التقيامت املدرس عىل تطوير أساليب تدريسه لتناسب قدرات واحتياجات متعلمينه ،وتساعدة كذلك يف تصميم أنشطة تعليمية
تعلمية وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم ويف اكتشاف املواهب الكامنة عند متعلمينه لتنميتها ومعالجة نقاط الضعف.
خطوة  :3القيام ب�أن�شطة التقييم التكويني :يعمل املدرس عىل القيام بأنشطة التقييم التكويني بشكل دوري ومنتظم طوال الدرس بهدف اإلطالع عىل أداء
متعلمينه وفهمه .وال تحتاج مثل هذه األنشطة التقييمية إىل درجات أو عالمات معينة ،ولكنها تستخدم من قبل املدرس لتقييم تقدم وأداء متعلمينه وتتبع مدى إتقان
متعلمينه للمحتوى الدرايس مع مرور الوقت .وتكشف أنشطة التقييم التكويني عن مدى فهم املتعلم للدرس وتعمل عىل توجيه املدرس يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة
بالعملية التدريسية يف املستقبل.
خطوة  :4ا�ستخدام النتائج لو�ضع اخلطط التدري�سية وتكييف التدري�س :يُوظّف املدرس املعلومات عن مدى تقدم مستوى املتعلمني التي تم تحديدها يف
التقييم التكويني يف تكييف طرائق وأساليب تدريسه لتناسب احتياجات وقدرات متعلمينه ،وبالتايل فإن العالقة بني إجراء أنشطة التقييم واستخدام النتائج لوضع الخطط
الدراسية هي عبارة عن حلقة مستمرة ،يتعني عىل املدرس من خاللها تحديد االحتياجات التعليمية ملتعلمينه ،ووضع خطة شاملة األهداف ،وتصميم األنشطة التعليمية
املالمئة ،ويتبني اإلسرتاتيجيات التعليمية (التي تأخذ باالعتبار مهارات القرن  )21التي تلبي احتياجات املتعلمني ،وتسهيل حصولهم عىل تجربة تعليمية ف ّعالة.
خطوة  :5ت�سجيل التقدم يف تعلم املتعلمني :ميكن للمدرس تبني مختلف الطرائق واألساليب ملتابعة تقدم متعلمينه وأدائهم عرب إجراء التقييامت مستخد ًما أدوات
التقويم املستمر واملعتمدة عىل معايري األداء ،والتي ليست بحاجة أن تخصص لها درجات وإمنا ميكن قياسها بطرائق شتى تمُ كّن املدرس من متابعة التقدم املحرز وسري
التعليم مع مرور الوقت .يف التقييم املستمر عىل سبيل املثال :يُجري تسجيل الدرجات يف وقت مناسب وبشكل متناسق؛ ليتكون لدى املدرس صورة صحيحة ودقيقة ألداء
متعلمينه طوال الوقت.
خطوة � :6إبالغ املتعلمني بالنتائج وتوفري التغذية الراجعة :يعمل التقييم املستمر املعتمد عىل معايراألداء عىل متكني املتعلم من التقويم الذايت ألدائهم ومدى
استيعابه ملختلف املوضوعات .وبعد أن يتم تقييم املتعلم وقياس مستوى فهمه ،يلجأ املدرس للتغذية الراجعة الفورية للوقوف عىل األمور التي عىل املتعلمني العمل عليها
لرفع مستوى فهمهم ،وهذا األمر يساهم يف متكينهم وجعلهم مسؤولني عن تعلمهم ورفع مستوى فهمهم.
خطوة � :7إبالغ �أولياء الأمور بنتائج �أبنائهم و�أدائهم الدرا�سي :وميكن للمدرس التواصل الف ّعال مع أولياء األمور كونه يُع ّرف أداء متعلمينه ،ويحتفظ بسجالت
األداء لكل طالب منهم ،وإبالغ أولياء األمور بهذه األمورحيث يساهم يف توجيه النصح واالرشاد ألولياء األمور ملساعدتهم يف توجيه تعليم أبنائهم.
خطوة  :8تبني تقنيات ف ّعالة يف التقومي والإثراء :تع ُّد معرفة املدرس مبدى تقدم متعلمينه ومستوى فهمهم ومواطن ضعفهم أحد أهم األسباب التي تتطلب
إجراء تقييم مستمر للمتعلمني ،وذلك ألنه عندما يقف املدرس عىل طبيعة أداء متعلمينه ،ستتوفر لديهم املعلومات الكافية التي يحتاجها لتكييف أساليبه التدريسية ،وبالتايل
معرفة كيفية التعامل مع متعلمني يتفاوتون يف مستويات املعرفة واملهارات والتطبيقات ،وبذلك يتسنى للجميع التعلم واالستفادة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة الرتبية والتعليم
الفصل / ............. :القسم ............ :موضوع الدرس........................................................ :
املالحظات
الحصة
الشعبة
التاريخ
اليوم

التخطيط الدر�سي
املادة :العلوم ().....................................
الصف................................................. :

املفردات واملفاهيم املصطلحات واملفردات العلمية الجديدة يف الدرس

�أو ًال :ح َفز

				
تهيئة حافزة تناسب موضوع الدرس و متتاز بالحداثة و الجدة لتثري االهتامم وترتبط بأمناط التعلم (برصي و حريك).
				

( 5دقائق) 		

				
منظم (أ .أ.ت .ت) :تعرف خربات املتعلمني حول موضوع الدرس و توظيفها ،مع الربط بنواتج تعلم الدرس الجديد.
(يُفضل أن يكون إلكرتون ًّيا وقابالً للحفظ؛ ليعود له املتعلمون يف نهاية القسم)

( 5دقائق)

ثان ًياَ :ت َع َّرف اخلربات ال�سابقة
أ (أعرف)

أ (أريد أن أعرف)

ت (تعلمت)
(يُنفذ يف نهاية الحصة بعد تقديم الدرس)

تطبيق

ثال ًثا :د ِّر�س
األنشطة التعليمية التعلمية
نواتج التعلم
املعيار
كام ورد يف الوثيقة كام ورد يف الوثيقة إسرتاتيجيات تدريس متنوعة
تناسب موضوع الدرس و قدرات
املتعلمني وحاجاتهم
أنشطة تعلم فعالة
(برصي – سمعي – حريك)
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األنشطة التقوميية
أنشطة تقوميية متنوعة و فق
مستويات املجال املعريف
أنشطة تقويم فعالة
تذكر – فهم
تطبيق – مهارات

املوارد و املصادر
البعد الزمني
الحاسوب /جهاز اآلي باد /
كام يقدره املعلم
الرسومات واألشكال  /فيديو/
الخرائط اإللكرتونية  /البطاقات/
أوراق العمل الصور واملجسامت.
مواد و أدوات وأجهزة التجريب
العميل

راب ًعا :ط ّبق
�أن�شطة �إثرائية:

تلبية احلاجات الفردية:

نشاط مرتبط باملعرفة األساسية التي تعلمها املتعلم وتناسب مستوى أدائه )A( ،موهوبون ومتفوقون
( )Bأسايس
وميتاز بـ:
( )Cمتدين األداء(صعوبات سمعية أو برصية ،منو بطئ ،اضطراب يف االنتباه ،مشكالت
1.1معالجة صعوبات التعلم يف موضوع الدرس.
تحكم يف السلوك)
2.2معالجة تدين األداء.
3.3مراعاة املوهوب واملتفوق.
الفئة املستهدفة النشاط
يُط ّور منوذ ًجا ويُص ّمم وينفذ جهازا مرتبط مبوضوع الدرس.
A
يعد عرضًّ ا تقدمييًّا حول موضوع الدرس.
B
ملخصا حول موضوع الدرس.
يع ُّد رسومات أو يجمع صو ًرا أو يكتب
C
ً

خام�سا :ق َوم
ً
الربط والتكامل مع
املواد األخرى:
الواجب املنزيل:

يربط املعلم موضوع الدرس مع املواد األخرى مبا يناسب.
•يُحدّد املعلم الوقت والطريقة لتقديم الواجب املنزيل (عىل أوراق أو دفرت أو إغ��ل�اق
الحصة:
غريها)...
•يقوم املعلم بتدقيق الواجب وتقديم التغذية الراجعة املناسبة لكل متعلم.
•الواجبات املنزلية تتنوع وفق مستويات املتعلمني( .التعلم املتاميز)

•غلق الدرس بتذكري املتعلمني بنواتج التعلم.
•ملء املنظم أ .أ.ت.ت
•خريطة مفاهيمية أو منظم بياين.
•للمفاهيم واملفردات الجديدة.
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الإجراءات اخلم�س للتدري�س والتعلم القائم على املعايري
أنت كمدرس تتحمل معظم املسؤولية يف تشجيع وتعزيز وتوجيه وتيسري تعلم املتعلم وتحقيق إنجازاته .ومن أجل أن يتقدم املتعلم عرب نظام التعليم ليصبح يف نهاية املطاف
مواط ًنا متعلماً ومثقفًا ،عليه أوالً أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املعايري التعليمية التي وضعتها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تقدم وصفًا كاف ًيا حول ما يجب
عىل املتعلم معرفته والقيام به ضمن كل مجال ومحور من املنهاج الدرايس يف كل مرحلة دراسية .وفيام ييل اإلسرتاتيجيات الخمس املوىص بها لضامن أن الوقت التعليمي
الذي تقضيه مع متعلمينك يستند يف واقع األمر لهذه املعايري ويساهم يف مساعدة جميع املتعلمني عىل تحقيق املعايري ونواتج التعلم املتوقعة منهم.

الإجراءات:

.1
.2
.3
.4
.5
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1قراءة وثيقة املعايري بدقة :وعليك الرتكيز بشكل خاص عىل الصف واملادة التي تدرسها .ومن املهم أيضً ا أن تكون عىل دراية مبعايري الصف الذي يسبق الصف
الذي تدرسه والصف الذي يليه حتى تتعرف طبيعة املحتوى واملهارات التي ينبغي عىل متعلمينك إتقانها ،وما هي التوقعات الواجب عليهم تلبيتها لالنتقال للصف
التايل.
2التفكري يف األنشطة الستيفاء املعايري :وذلك من خالل أنشطة العصف الذهني التي ميكنك القيام بها مع متعلمينك والتي من شأنها أن تساعدهم عىل تحقيق نواتج
التعلم املحددة لكل معيار ،وكلام كنت أكرث تحديدًا وتوضي ًحا ،كلام كان ذلك أفضل .ويف حال تعرس عليك الفهم الكامل ألي من املعايري أو نواتج التعلم ،يتعني عليك
سؤال املوجه أو مدير املدرسة.
3الت�أكد من �أن اخلطط التدري�سية تتما�شى مع املعايري :وذلك من خالل مراجعة خطط الدروس لألسبوع القادم ومقارنتها بوثيقة املعايري .هل الدروس التي
تخطط إلعطائها تتامىش مع املعايري ونواتج التعلم؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،كيف ميكنك تغيري الدروس لضامن متاشيها مع املعايري ونواتج التعلم؟
4مواءمة التقييم مع املعايري ونواجت التعلم :ينبغي أن يتضمن كل درس شكالً من أشكال التقييم التي متكنك من تحديد ما إذا كان متعلمينك قد أتقنوا نواتج
التعلم التي استهدفها الدرس أم ال .يف حال إخفاقهم يف ذلك ،عليك إما :عمل مراجعة إضافية للدرس مع متعلمينك ومحاولة إعادة تدريس املوضوع بأسلوب تعليمي
مختلف ،أو إجراء أنشطة مساندة كتوزيع أوراق عمل ملزيد من املامرسة ،والجمع بني املتعلم املتميز واملتعلم األقل تحصيال ضمن مجموعة واحدة ،وما إىل ذلك.
5بناء وحتديد ال�صالت بني خمتلف املعايري :وذلك عند وضع الخطط ملختلف الدروس ،فإنه من املفيد التفكري يف الرابط الذي يجمع بني املعايري التي يُجري
تناولها يف الدرس الحايل وتلك التي جرى تناولها يف الدرس السابق.
•تظهر الدراسات واألبحاث أن املتعلم يتعلم بشكل أفضل من خالل االعتامد عىل ما تم تعلمه وتجربته مسبقًا ،وبالتايل عليك توظيف هذه الحقيقة يف رسم
وتوضيح مختلف الروابط التي تجمع بني املعايري التي يتقنها املتعلمني.
•هناك العديد من املزايا للبناء ولالعتامد عىل ما يُع ّرفه املتعلم مسبقًا ،منها مثالً :أنه يبني الثقة بالنفس ،ويعزز اهتامم املتعلم ودافعيته نحو املوضوع ،ويعزز
إتقان األشياء واملفاهيم بشكل أرسع؛ ذلك ألنك ال تبدأ من الصفر.

الطرائق والإ�سرتاتيجيات التعليمية لتدري�س العلوم
يوجد العديد من اإلسرتاتيجيات والطرائق التدريسية إلثراء عملية تعلم العلوم وفيام ييل نورد بعضً ا منها ،و هي وإن بدت صالحة لتدريس الكثري من املواد التعليمية فإنها
تعد وثيقة الصلة بتعليم العلوم عىل وجه الخصوص؛ مام يعطي املعلم طيفًا واس ًعا من االختيارات إلثراء موقفه التعليمي.

1 .1حتديد جوانب ال�شبه واالختالف:
تعد اإلسرتاتيجيات التعليمية املنبثقة من رصد جوانب الشبه و االختالف من وجهة نظر الباحثني هي األكرث قدرة عىل رفع مستويات التحصيل لدى املتعلمني يف حالة
توظيفها الصحيح ،ومن أكرث املهارات املرتكزة عىل رصد جوانب الشبه و االختالف شيو ًعا املقارنة و التصنيف ،وتعد عملية املالحظة األساس يف تعلم هاتني املهارتني ،حيث
يبدأ املتعلم يف الوصف ،ثم من خالل عملية الوصف تتضح الصفات التي ستتم وفقها املقارنة أو التصنيف ،ومن ثم توظيف املنظامت البيانية املطلوبة مثل :أشكال فن أو
جداول املقارنة او خريطة الشجرة  ،tree mapومنوذج األعمدة لعملية املقارنة.
2 .2تعلم اال�ستدالل والتنب�ؤ:
يعد االستنتاج واالستقراء منحيان شائعان يف تعلم االستدالالت والتنبؤات العلمية وهي إسرتاتيجيات شائعة تصنف ضمن إسرتاتيجية القراءة النشطة حيث ميكن أن يقوم
املتعلم بوضع التنبؤات العلمية كإسرتاتيجية سابقة للقراءة ،وذلك من خالل تأمل الصور أو األشكال أو العناوين املرتبطة بالدرس و من خالل فهمه لثقافة اكتشاف األمناط
ميكن أن يُط ّور تنبؤاته ،كذلك فإن منحى بناء دليل التوقع  ،anticipation guideوعرضه عىل املتعلمني ينمي مناحي التنبؤ لديهم .أما عملية االستدالل فتعكس فهم النصوص
العلمية ومن أهم إسرتاتيجيات تعلمها إسرتاتيجية :الكلمة املفتاحية – استدل – دعم أو  )KIS (keyword – infer – supportأو إسرتاتيجية رشاش الكلامت .word splash
3 .3تنب�أ – الحظ – ف�سر:

وهي إسرتاتيجية تركز عىل قيام املتعلمني بصياغة تنبؤاتهم حول نتائج استقصاء ما أوتجربة اونشاط معني مع تقديم مربر مقنع لهذا التنبؤ ،و من ثم رصد املالحظات أثناء
التجربة لتقييم هذا التنبؤ ،ثم يحاول أن يقدّم تفس ًريا ملا الحظه مع تقديم تفس ًريا للتناقض بني التنبؤ و املالحظة إن وجد.

4 .4التلخي�ص و تدوين املالحظات:

تعد عملية التلخيص و تدوين املالحظات من مهارات التعلم املهمة وبالرغم من شيوع استخدام أو توظيف هذه اإلسرتاتيجيات؛ إال أن توظيف هذه اإلسرتاتيجيات بشكل
تعليمي مازال يراوح يف املكان .و يفرتض الكثري من املامرسني للتعليم أن مهارة التلخيص و تدوين املالحظات هي من املهارات املألوفة بالرغم أن هاتني اإلسرتاتيجيتني تتطلبان
القيام بعملية تحليل ملحتوى النص العلمي ،وثم القيام بعملية تقييم و فرز لألفكار من مثل :تحديد األفكار الرئيسة والفرعية وأخ ًريا القيام بعملية تركيب أو صياغة للمعرفة
امللخصة أو امللحوظة بلغة املتعلم الخاصة النصية أو املدعمة بالرسوم أو باألشكال أو بالرموز أو خرائط املفاهيم أو املنظامت البيانية األخرى.

5 .5الع�صف الذهني:

يساعد العصف الذهني املتعلمني عىل توليد العديد من األفكار حول مشكلة أو قضية علمية ،وتبدأ من خالل قيام املعلم بطرح مشكلة علمية أو قضية وتعريفها بوضوح
أمام املتعلمني ،ثم يطلب إىل املتعلمني طرح النقاط التي يعتقدون بأنها وثيقة الصلة بهذه املشكلة ،ثم تدوين األفكار ذات القيمة عىل السبورة أو اللوحة البيضاء بواسطة
متعلم أو اثنني ،ثم طرح املزيد من األفكار و اآلراء التفصيلية حول كل نقطة مع تقبل استجابات الطلبة املتنوعة حول القضية الواحدة.

6 .6بناء النماذج:

يف البحث العلمي عادة ما يتم التفكري يف منوذج لتمثيل مبسط ألنظمة أو عمليات حقيقية أو ظواهر سواء يف املستويات الدقيقة (غري املرئية)  microscaleأو الكبرية
كالظواهر واألنظمة الكونية.

7 .7قبعات التفكري لديبونو:

تستخدم تقنية (ادوارد ديبونو) واملعروفة بالقبعات الست ،الكتشاف وجهات النظر املختلفة حول مشكلة أو وضع معقد أو تحد ما .إن رؤية األشياء بطرائق مختلفة يساعد
يف تطوير إسرتاتيجية حول تكوين آراء يف القضايا املتشابكة .ومتثل هذه التقنية ست إسرتاتيجيات للتفكري ،وعند استخدام هذه اإلسرتاتيجية بشكل مقصود فإننا نتقبل
وجهات النظر املختلفة حول قضية ما.

8 .8بناء املعلومات:

يتم قراءة قطعة من نص مكونة من ( )200-100كلمة مرتني للمتعلمني ،وذلك دون تقديم أي تفسري أو خلفيات عن املوضوع .يقوم املعلم بكتابة مجموعة من الكلامت
من القطعة عىل السبورة وفقًا ملوضع ظهورها يف القطعة ،ثم يقوم الطلبة يف أزواج بإعادة كتابة القطعة بشكل أقرب إىل القطعة األصلية من خالل الربط بني ما هو بالذاكرة
و الكلامت املقدمة ،وذلك خالل فرتة زمنية محددة ،و لتكن( )20دقيقة إلكامل املهمة .يف املناحي العملية يقوم املعلم بعرض املهارات التجريبية ،ثم يدع املتعلم ينفذ
التجريب الحقيقي.
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�9 .9أ � .أ  .ت ()K . W . L
أو ما يُع ّرف بإسرتاتيجية :أعرف – أريد ان أعرف – تعلمت (أ.أ.ت) أو ( )Know – Want to Know – Learntوهي إسرتاتيجية من ضمن توظيف املنظامت البيانية
 ،Graphic Organizersحيث يقوم املعلم يف بداية الدرس بتقديم جدول من ثالثة أعمدة األول يحتوي أعرف حيث يطرح املعلم سؤاالً حول ما يُع ّرفه املتعلم عن موضوع
الدرس ،ثم يقوم املعلم أو املتعلم بتسجيله يف العمود األول ،ثم يطرح املعلم سؤاال آخر حول ما يريد املتعلم تعلمه كمعرفة إضافية ،ويتم تدوينه يف العمود الثاين ،أما
العمود الثالث فيرتك ليتم تعبئته يف نهاية الدرس ،ويتضمن املعرفة الجديدة املتعلمة حول املوضوع.
1010التعلم بالقطع املتكاملة ( Jigsaw learningالتعلم بوا�سطة اخلرباء):
وهي إحدى اإلسرتاتيجيات املهمة لتفعيل العمل التعاوين ،وجعله عمالً تعلم ًّيا حقيق ًيا يقوم املعلم يف هذه اإلسرتاتيجية بتقسيم الدرس إىل عدد من األهداف أو املهام بعدد
املجموعات العاملة من املتعلمني ،ثم يتم انتداب عضو من كل مجموعة ،ليكون هؤالء املنتدبون مجموعة تكلف بهدف ما أو مهمة إلنجازها و هكذا مع بقية األهداف بعد
اتقان التعلم أو إنجاز املهمة ،يف داخل هذه املجموعات يفرتض أن تصبح كل مجموعة خبرية بتلك املهمة أو ذلك الهدف ،ثم يتم إعادة ترتيب املجموعات حسب وضعها
األصيل ،ويقوم كل خبري برشح الجزئية التي يتقنها لآلخرين ،وهكذا يشرتك الجميع يف إنجاز املهام.
1111اال�ستق�صاء العلمي:

يقتيض االستقصاء العلمي القيام بأنشطة عملية من مثل العمل املختربي أو امليداين املشتمل عىل حل مشكلة أو عملية بناء النامذج املتقدمة .ويتطلب اإلعداد لعملية
االستقصاء القيام مبجموعة من العمليات و الخطوات املنهجية املتتابعة من مثل عملية التنبؤ و طرح الفرضيات واالستخدام الفاعل للوقت و املصادر العلمية و اختيار
التقنيات املالمئة واملواد واملعدات الالزمة وتحديد املتغريات وضبط املطلوب ضبطه منها ،ثم إجراء التجارب لقياس الفرضيات والتحقق منها ،ومن ثم القيام بعملية جمع
وتسجيل البيانات ثم جدولة وعرض البيانات وتحليلها (اكتشاف األمناط للوصول إىل عالقات ومعلومات جديدة) ثم مناقشة النتائج ،و تقديم تفسريات أو تربيرات علمية
لألمناط والعالقات املكتشفة ،ومن ثم القيام بعمليات تلخيص وعرض لتلك امللخصات أو لنتائج االستقصاء ضمن مهارة التواصل العلمي الذي يعطي اآلخرىن فرصة لطرح
املزيد من األسئلة ضمن تعميق الفهم أو تقييم لالستقصاء أو فتح آفاق جديدة للمزيد من االستقصاءات.

1212التعلم القائم على امل�شروع:
هو محاولة لدراسة مشكلة علمية أو لالجابة عن سؤال مقرتح أو لتطوير منتج .وهو مجموعة من األعامل املرتابطة التي يتم تنفيذها بطريقة منظمة وله نقطة بداية ونقطة
نهاية محددتان .ويعمل عىل تنمية قدرة املتعلم ومهاراته و تشجيع تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني و تنمية الثقة بالنفس لدى املتعلم وتشجيعه عىل
اإلبداع واالبتكار وتحمل املسؤولية ،وإعداد املتعلم وتهيئته للحياة وتشجيعه عىل العمل واإلنتاج.
1313التعلم القائم على حل امل�شكالت:
يقوم أسلوب حل املشكالت عىل آثارة تفكري املتعلمني وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة ما ،ال يستطيعون حلها بسهولة ،حيث تكون املشكلة مناسبة ملستوى املتعلمني،
ولها صلة قوية بالنواتج التعليمية للحصة وبحياتهم وبخرباتهم السابقة ،ويُحدّدها املعلم ويطرحها عىل شكل سؤال أو مشكلة عىل املتعلمني ،كنقطة بداية ومحور للدرس
ويحاول املتعلمون التفكري يف كيفية حل هذه املشكلة أو هذا السؤال من خالل سلسلة خطوات واضحة ومنظمة ،تبدأ بطرح املشكلة أو السؤال عىل املتعلمني وإحساسهم
باملشكلة والتأثر بها والتفاعل معها ،فيقومون بتوضيحها ودراستها والتفكري يف حلِّها من خالل قيامهم بعدة إجراءات تبدأ بجمع املعلومات حول املشكلة من عدة مصادر
واقرتاحهم فروضً ا لحل املشكلة ،ثم تجريب وفحص هذه الفروض املقرتحة ،ومن ثم تستبعد الفروض أو الحلول البعيدة عن حل املشكلة ثم يُحدّدوا الفروض أو الحلول
املنطقية واملناسبة للحل ويُفسرّ ونها ويستنتجون منها الحل الذي يطبق ،ثم يعمم من قبل املتعلمني.
وبهذا يكتسب املتعلمون املعرفة العلمية والخربة العملية لتطبيقها يف ميادين حياتهم الخاصة ،وبذلك يتم إعدادهم للحياة العملية من خالل متكنهم من حل أي مشكلة
تواجههم بأسلوب علمي.
1414خرائط املفاهيم:

تأخذ خريطة املفاهيم عادة شكل الشبكة وتستخدم الكتشاف املعرفة ولجمع املعلومات واملشاركة بها .وتتكون شبكة املفاهيم من مجموعة من املفاهيم أو األسئلة
املرتابطة ،ويتم تعريف الروابط بني املفاهيم من خالل كلامت الربط التي تصف العالقة بني كل مفهومني ،كام تصف األسهم اتجاه هذه العالقة وعادة ما تتشابه خريطة
املفاهيم مع التتابع البياين .flow chart
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