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 learning outcomes/ نواتج تعلیم

KG1 GEN KG1 GEN

K1 4.1.2.2
 K1 3.1.1.1
 K1 3.1.1.2
 K1.4.1.1.2

- Present observations with photos models or words and communicates with other 
peers to explain the results of investigations

 
 - Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and 
color )- Compares between objects in terms of (color, volume , texture and shape ) -

Participates in conducting investigations and records data about objects in the 
surrounding environment

KG1 GEN KG1 GEN K1 3.1.1.1
- Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and color 

)

KG1 GEN KG1 GEN
K1 3.1.1.1
 K1 3.1.1.2

- Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and color 
)

 - Compares between objects in terms of (color, volume , texture and shape )

KG1 GEN KG1 GEN
K1 3.1.1.1
 K1 3.1.1.2
 K1 4.1.2.1

- Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and color 
)

 - Compares objects based on color, volume , shape, texture and material 
(metal/nonmetal)

 - Cassifies objects, organisms , events or phenomena according to their different 
properties and characteristics

KG1 GEN KG1 GEN
K1 4.1.1.2

 
 K1 3.1.1.1

- Participates in conducting investigations and records collected data about living, non-
living things and phenomena in the surrounding environment

 
 - Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and 

color )



KG1 GEN KG1 GEN

K1 4.1.1.1
 K1 4.1.2.2
 K1 3.1.1.1
 K1 4.1.1.2

- Asks questions about objects, living organisms and phenomena in the local 
environment based on observation (garden)

 - Presents observational notes using photos, models or words and communicates with 
peers to explain investigation results (trip report)

 - Uses senses to recognize observable properties ( texture, length, size, shape and 
color )

 - Conduct investigations and record findings

KG1 GEN KG1 GEN
K1.4.1.2.1
 K1.4.1.1.2

classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 
properties and characteristics 

 participates in conducting investigations and records collected data

KG1 GEN KG1 GEN K1.1.1.1.1 importance of resources (air, soil, water) living things (plants, animals and humans)

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework 

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.2.1.1.1
 K1.2.1.1.4

Identifies body parts of living things and it's with functions of daily life (used for 
breathing, moving , eating and drinking ) 

 Shows that animals use parts of their body for vital functions and other function 
(mouth for food, nose to breath, extremities to pick up things)

KG1 GEN KG1 GEN K1.2.1.1.4
Shows that animals use parts(only wings)of their body for vital functions and other 

function (mouth for food, nose to breath, extremities to pick up things)

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework



KG1 GEN KG1 GEN
K1.4.1.2.1
 K1.4.1.2.2

*classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 
properties and characteristics 

 *participates in conducting investigations and records collected data (no recording) 
about living, non-living things and phenomena in the surrounding environment

KG1 GEN KG1 GEN K1 2.1.1.5
- Explore through experimentation the physical characteristics of plants and the 

important parts that keep them alive

KG1 GEN KG1 GEN K1 2.1.1.5
- Explore through experimentation (no experiment, discussion only)the physical 

characteristics of plants and the important parts that keep them alive

KG1 GEN KG1 GEN K1.2.1.1.1 Identifies body parts of living things and it's with functions of daily life

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1
use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) LO 

from physical sciences

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1
use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) LO 

from physical sciences

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1
use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) LO 

from physical sciences

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.4.1.1.2
 K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.2

participates in conducting investigations and records collected data
 use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 

Physical Science
 Compare between objects in terms of color, volume, shape, texture and type. ( metal 

or non- metal)

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1K1.3.1.1.2

use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 
Physical Science LO

 Compare between objects in terms of color, volume, shape, texture and type. 
(Physical science LO)

KG1 GEN KG1 GEN
K1.3.1.1.2

 K.1.1.1.1.1

Compare between objects in terms of color, volume, shape, texture and type. (Physical 
science LO) 

 importance of resources (air, soil, water) living things (plants, animals and humans) 
The content does not explain this to children but is referenced in questioning



KG1 GEN KG1 GEN K1.4.1.2.1
classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 

properties and characteristics

KG1 GEN KG1 GEN K1.4.1.2.1
classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 

properties and characteristics (different landfoms : desert, mountain, sea)

KG1 GEN KG1 GEN
K1.3.1.1.3
 K1.3.1.1.1

identifies simple changes to matter such as : melting Physical Science
 use senses to check observable properties (texture, length, size, shape and color ) 

Physical Science

KG1 GEN KG1 GEN
K1.4.2.1.2

 K.1.1.1.1.1
classifies materials to natural and man- made

 importance of resources (air, soil, water) living things (plants, animals and humans)

KG1 GEN KG1 GEN

K1.1.1.1.2
 K.1.1.1.3.1
 K1.1.1.3.2
 K1.4.1.2.1

ways of conserving earth resources 
 impact of people's actions on the local environment ( in the KG, at home, public places 

)
 positive behaviour to preserve the environment within the KG

 classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 
properties and characteristics (different landfoms : desert, mountain, sea)

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.1.1.2.4
 K1.4.1.1.2

explains how we use equipment to prepare for different weather conditions 
 participates in conducting investigations and records collected data

KG1 GEN KG1 GEN K1.1.1.2.1
Shows that the Earth has different climates ( hot, cold ,unpredictable )Lesson content 

focusses on weather and not climate. This is more age appropriate and easier for 
learners to identify with.

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.1.1.2.2
 K1.1.1.2.4

characteristics of the four seasons 
 explains how we use equipment to prepare for different weather conditions

KG1 GEN KG1 GEN No LO in KG1, however a good introduction for KG 2

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework



KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN

K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.2
 K1.4.1.2.1
 K1.3.1.1.3
  K1.4.1.2.2

use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 
 comparing objects in terms of (color, volume , texture and shape )

 classify objects , organisms , events or phenomena according to their different 
properties and characteristics (different landfoms: desert, mountain, sea)

 identifies simple changes to matter such as : melting

KG1 GEN KG1 GEN
K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.2

use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 
 comparing objects in terms of (color, volume , texture and shape )

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.3.1.1.3
 K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.2

identifies simple changes to matter such as : melting 
 use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 

 comparing objects in terms of (color, volume , texture and shape )

KG1 GEN KG1 GEN Do not have this in the English nor Arabic versions

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.3 identifies simple changes to matter such as : melting

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1 use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color )



KG1 GEN KG1 GEN

K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.3
 K1.4.1.1.2
 K1.4.1.2.2
 K1.4.2.2.1
 K1.3.1.1.1
 K1.3.1.1.2
 K1.3.2.1.2

use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 
 identifies simple changes to matter such as : melting 

 participates in conducting investigations and records collected data 
 present observations with photos models or words and communicates with other 

peers to explain the results of investigations (trip report)
 design objects using parts and materials 

 use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color ) 
 comparing objects in terms of (color, volume , texture and shape )

 describes the direction of moving objects according to a set trajectory
 these LOs relate to the the popcorn investigation

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN
K1.3.2.1.1
 K1.3.2.1.2

distinguish between moving and static objects 
 describes the direction of moving objects according to a set trajectory

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.2 comparing objects in terms of (color, volume , texture and shape ) - metal non-metal

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG1 GEN KG1 GEN K1.3.1.1.1 use senses to check observable properties ( texture, length, size, shape and color )

KG1 GEN KG1 GEN There is no LO for this content in the Science Framework



KG2 GEN KG2 GEN
K2.2.3.1.2
 K2.1.1.2.2
 K2.1.1.2.1

describes weather conditions with simple vocabulary ( foggy, rainy, hot , cold ) 
 present observations of the weather with photos, models or words and communicate 

with other peers to communicate the results of the observation s
 classify objects into living and non-living by applying knowledge about physical 

properties

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.2.2
 K2.4.1.1.2
 K2.1.1.2.1

present observations with photos, models or words and communicate with other peers 
to communicate the results of the observation s

 classify different objects according to physical properties 
 classifies objects, organisms and events or phenomena according to their different 

properties

KG2 GEN KG2 GEN K2.1.1.2.2
present observations with photos, models or words and communicate with other peers 

to communicate the results of the observation s

KG2 GEN KG2 GEN

K2.2.3.2.1
 K2.3.1.1.1
 K2.3.1.1.2
 K2.1.1.1.2

how can living things change the environment to meet their needs 
 Concludes that all animals need food to live and grow

 animals get their food from different sources 
 "

 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN
K2.3.1.1.2
 K2.1.1.2.1
 K2.3.1.1.1

animals get their food from different sources 
 classifies objects, organisms and events, or phenomena according to their different 

properties
 Concludes that all animals need food to live and grow

KG2 GEN KG2 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG2 GEN KG2 GEN K2.1.1.1.2 .conducts investigation and records data

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.1.2
 K2.3.1.1.1
 K2.3.1.1.2

"
 .conducts investigation and records data "

 Concludes that all animals need food to live and grow
 animals get their food from different sources



KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.1.2
 K2.2.3.2.1

"
 .conducts investigation and records data "

 develops an evidenmce-driven argument to show how flora and fauna-including 
human beings- adjust to meet their needs.

KG2 GEN KG2 GEN
K2.3.1.1.1
 K2.1.1.1.2

Concludes that all animals need food to live and grow
 "

 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN
K2.3.1.1.2
 K2.3.2.2

 K2.1.1.1.2

animals get their food from different sources 
 ask questions based on observations of things around them 

 "
 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN K2.3.1.1.1 Concludes that all animals need food to live and grow

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.1.2
 K2.3.1.1.4
 K2.1.1.2.2

Conducts investigation and records data 
 Observes a plants, records notes, presents finding on what keeps plants alive 

 present observations with photos, models or words and communicate with other 
peers to communicate the results of the observation s

KG2 GEN KG2 GEN

K2.3.1.1.3
 K2.1.1.1.2
 K2.1.1.2.2
 K2.3.1.1.4
 K2.1.1.1.2

plants need water and light to live 
 "

 .conducts investigation and records data "
 present observations with photos, models or words and communicate with other 

peers to communicate the results of the observation s
 Observes a plants, records notes, presents finding on what keeps plants alive 

 "
 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN

K2.3.1.1.3
 K2.1.1.1.2
 K2.1.1.2.2
 K2.3.1.1.4
 K2.1.1.1.2

plants need water and light to live 
 "

 .conducts investigation and records data "
 present observations with photos, models or words and communicate with other 

peers to communicate the results of the observation s
 Observes a plants, records notes, presents finding on what keeps plants alive 

 "
 .conducts investigation and records data "



KG2 GEN KG2 GEN K2.1.1.2.1
classifies objects, organisms and events, or phenomena according to their different 

properties Check this LO to ensure it is adequately covered.

KG2 GEN KG2 GEN K2.1.1.2.1
classifies objects, organisms and events, or phenomena according to their different 

properties Check this LO to ensure it is adequately covered.

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.1.2
 K2.3.1.1.4

conducts investigation and records data 
 Observes a plants, records notes, presents finding on what keeps plants alive 

 No MOE Earth Science LO as it relates to soil Should this moved to the

KG2 GEN KG2 GEN K2.4.1.1.2 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN
K2.4.1.1.2
 K2.1.1.1.2

classify different objects according to physical properties 
 conducts investigation and records data

KG2 GEN KG2 GEN There is no LO for this content in the Science Framework

KG2 GEN KG2 GEN
K2.2.3.2.1
 K2.1.1.1.2 how can living things change the environment to meet their needs

KG2 GEN KG2 GEN
K2.4.1.1.2
 K2.1.1.2.2

classify different objects according to physical properties 
 Presents observations with photos, models or words and communicates with other 

peers to explain the results of the investgation

KG2 GEN KG2 GEN

K2.2.3.1.2
 

 K2.2.2.1.3
 K2.1.1.2.2
 K2.1.1.1.2

describes weather conditions with simple vocabulary ( foggy, rainy, hot , cold ) 
 identifies cold and heat and ways to measure temperature (how to measure is not 

addressed)
 present observations with photos, models or words and communicate with other 

peers to communicate the results of the observation s
 conducts investigation and records data

KG2 GEN KG2 GEN K2.1.1.2.2
present observations with photos, models or words and communicate with other peers 

to communicate the results of the observation s



KG2 GEN KG2 GEN

K2.2.2.1.5
 K2.2.2.1.3
 K2.1.1.2.2
 K2.4.1.1.2

comapres four seasons in terms of ( precipitation, quantity of light, and linking it to the 
earth revolving around the sun) 

 identifies cold and heat and ways to measure temperature ( no use of instruments to 
measure)

 present observations with photos, models or words and communicate with other 
peers to communicate the results of the observation s

 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.2.2
 K2.2.2.1.4

present observations with photos, models or words and communicate with other peers 
to communicate the results of the observation s

 compares the characteristics of day and night (caused by the earthorbiting the sun)

KG2 GEN KG2 GEN K2.4.3.1.7 conducts investigation and records data

KG2 GEN KG2 GEN

K2.1.1.1.2
 K2.1.1.2.2
 K2.1.1.1.2
 K2.1.1.1.2

"
 .conducts investigation and records data "

 present observations with photos, models or words and communicate with other 
peers to communicate the results of the observation s

 "
 .conducts investigation and records data "

 "
 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.2.2
 K2.1.1.1.2
 K2.4.1.1.3

present observations with photos, models or words and communicate with other peers 
to communicate the results of the observation s

 "
 .conducts investigation and records data "

 identify physical properties of materials (melting and freezing)

KG2 GEN KG2 GEN

K2.4.1.1.2
 K2.4.1.1.1
 K2.4.1.1.2
 K2.1.1.1.2

classify different objects according to physical properties 
 identify the materials different objects were made of ( wood, paper, fabrics, rocks, 

plastic)
 classify different objects according to physical properties 

 "
 conducts investigation and records data "



KG2 GEN KG2 GEN
K2.4.1.1.1
 K2.4.1.1.3
 K2.4.1.1.2

identify the materials different objects were made of ( wood, paper, fabrics, rocks, 
plastic)

 identify physical properties of materials (melting and freezing)
 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN

K2.1.2.1.2
 K2.4.1.1.1
 K2.4.1.1.2
 K2.1.1.2.2
 K2.1.1.1.2

classify materials into natural and man-made
 identify the materials different objects were made of ( wood, paper, fabrics, rocks, 

plastic)
 classify different objects according to physical properties 

 present observations with photos, models or words and communicate with other 
peers to communicate the results of the observation s

 "
 .conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN

K2.1.1.1.2
 K2.4.1.1.3
 K2.1.1.2.2
 K2.4.1.1.2

"
 conducts investigation and records data "

 identify physical properties of materials (melting and freezing)
 present observations with photos, models or words and communicate with other 

peers to communicate the results of the observation s
 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN K2.4.1.1.2 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN
K2.4.1.1.2
 K2.1.1.1.2
 K2.1.1.2.2

classify different objects according to physical properties 
 "

 conducts investigation and records data "
 present observations with photos, models or words and communicate with other 

peers to communicate the results of the observation s

KG2 GEN KG2 GEN
K2.1.1.1.2
 K2.4.1.1.2

"
 conducts investigation and records data "

 classify different objects according to physical properties

KG2 GEN KG2 GEN
K2.4.2.1.3
 K2.1.1.1.2

concludes that gravity pulls objects downwards
 "

 conducts investigation and records data "

KG2 GEN KG2 GEN K2.4.3.1.6 investigates sound properties such as tone, pace, pitch



KG2 GEN KG2 GEN

Rows 101-108 
are general 

comments for 
2018 edition

Rows 101-108 
are general 

comments for 
2018 edition

Rows 101-108 
are general 

comments for 
2018 edition

Rows 101-108 are 
general comments for 

2018 edition
Rows 101-108 are general comments for 2018 edition

KG1 GEN KG1 GEN

The following MOE Los not or insufficiently addressed in this chapter: 
 Identifies vital parts of the body and its functions in everyday life (twice)Observes 

different living organisms and non - living objects; makes observations; according to 
these observations concludes whether the object is a living organism or not (for 

example: living organisms need food, water and air; feel and respond to the 
environment; grow, reproduce; and move). Classifies objects into living and non-living 

organisms by applying knowledge of special life functions properties. Explains that 
different animals use parts of their bodies in various methods to see, hear, pick up 

things, look for, find, have food and water and breathe air. (once)

KG1 GEN KG1 GEN

LOs insufficiently or not covered: 
 Identifies vital parts of the body and its functions in everyday life (2 times)Classifies 

objects into living and non living organisms by applying knowledge of special life 
functions (0- never classifies)Check the physical properties of plants and explains how 

the main parts of the plants help in meeting the needs of plants (for example: The 
roots hold the plant and help in supporting it with nutrients and water(2 times)



KG1 GEN KG1 GEN

"Illustrates the importance of : ( water, air , light, dust ) in the lives of living things : 
plant , animal , human" (this LO can be developed within this chapterLists some ways 

to maintain : (air soil water) in their daily lives(this LO can be developed within this 
chapter"Applied life practices of the desert environment show the importance of vital 
resources to preserve the life of organisms Example: water, animal.(never addressed)

Implement agricultural and industrial scientific projects ; to preserve the environment , 
such as recycling(Not addressed)Explores the reasons for preserving the environment ( 

water consumption, electricity , food ) (not addressed)

KG1 GEN KG1 GEN

"Illustrates the importance of : 
 ( water, air , light, dust ) in the lives of living things : plant , animal , human"

 
 "Applied life practices of the desert environment show the importance of vital 

resources to preserve the life of organisms Example: water, animal.
 "

 Shows that the Earth has different climates ( hot, cold ,unpredictable ) .(twice)
Concludes using previous knowledge the characteristics of the four seasons(once)

Describe the characteristics of the climate in the Emirates (not addressed)explains how 
we use equipment to prepare for different weather conditions (twice)Collects data on 
climate and describes how to prepare for changes (sun, heat, wind, rain)(once- be a 

scientist where they start a weather chart)

KG1 GEN KG1 GEN



G1 المسار العام
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجالم

طبیعة العلم والتكنولوجیا1

االستقصاء العلمي1.1

یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى العلمي   1.1.1

1.1.1.1.G11یالحظ األشیاء في البیئة المحلیة المحیطة بھ ویطرح أسئلة ویتنبأ بالنتائج
2.1.1.1.G12یسجل مالحظاتھ ویقارن بینھا وبین نتائج تنبؤاتھ
3.1.1.1.G12یتعرف مھارات االستقصاء ویوظف بعض األدوات التي یستخدمھا العلماء
4.1.1.1.G13ینفذ استقصاءات بسیطة ویسجل البیانات باستخدام الرسومات البسیطة

یظھر فھما لدور النماذج والقوانین والنظریات العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة2.1.1
1.2.1.1.G12یرتب البیانات ویحللھا ویقارن النتائج بالتوقعات
2.2.1.1.G1 2یعرض نتائج االستقصاءات باستخدام  الكلمات أو الصور واألشكال التخطیطیة
3.2.1.1.G12یتواصل مع أقرانھ اآلخرین لیوضح نتائج االستقصاءات

تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا 2.1
یظھر فھما للعالقة بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع1.2.1

1.1.2.1.G12یوضح أثر التكنولوجیا في الحیاة الیومیة وعالقتھا بالعلوم
2.1.2.1.G11یصنف المواد كمواد طبیعیة أو مواد من صنع اإلنسان أو االثنین معا

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة العلمیة والریاضیة2.2.1
1.2.2.1.G12یركب األجزاء والمواد التي یتكون منھا جسم ما
2.2.2.1.G13یصمم مخططا بسیطا لصنع أداة بسیطة باستخدام المواد المناسبة
1.1.2.2.G11یتعرف على ممیزات الطقس في جمیع فصول السنة ویقارن بینھا
2.1.2.2.G12یستنتج من خالل ملحوظاتھ أن ھناك عالقة بین كمیة الحرارة وطول النھار باختالف األوقات في السنة
3.1.2.2.G11یوضح دورة فصول السنة بالرسم أو الصور
4.1.2.2.G1(فصول السنة) 1یصف التغیرات في مظھر أو سلوك الكائنات الحیة باعتبارھا من أشكال التغیرات الموسمیة

یظھر فھما للكون وما یحدث في النجوم2.2.2

1.2.2.2.G11یستنتج أن األرض والقمر والشمس جمیعھا جزء من نظامنا الشمسي
2.2.2.2.G11یبین سبب تعاقب اللیل والنھار
3.2.2.2.G11یتعرف على مفھوم كل من المحور والدوران المحوري
4.2.2.2.G11یستنتج أن األرض تدور حول محورھا كل 24 ساعة، وینتج من خاللھا النھار واللیل

5.2.2.2.G1یستنتج أن األدوات ( مثال التلیسكوب ) تجعل من الممكن رؤیة عدد أكبر من النجوم مقارنة بالنظر إلیھا بالعین المجردة،وتجعل من الممكن رؤیة المزید من التفاصیل المتعلقة بالقمر والكواك
1
1

6.2.2.2.G12یستنتج أثر حركة  الشمس الظاھریة في األجسام

یظھر فھما لما ینظم الطقس والمناخ1.3.2أنظمة األرض3.2

1.1.3.2.G11یتعرف على مفھوم الطقس وأدوات قیاس عواملھ
2.1.3.2.G11یوضح مفھوم دورة الماء باستخدام الرسم أو الصور
3.1.3.2.G11یتعرف على أنواع السحب ویمیز بینھا
4.1.3.2.G12یستخدم األدوات المناسبة لقیاس حاالت الطقس، مسجال البیانات في الجداول

علوم الحیاة3

من الجزئیات إلى الكائنات الحیة: التركیب والوظیفة1.3

یظھر فھما لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة1.1.3

1.1.1.3.G11یتعرف على أنواع الحیوانات
2.1.1.3.G12یصنف الحیوانات إلى مجموعات مع ذكر مثاال لكل مجموعة
3.1.1.3.G11یوضح الصفات األساسیة لكل مجموعة من مجموعات الحیوانیة
4.1.1.3.G11یصف دورة حیوان ما مثل: الضفدع، الطائر ..الخ
5.1.1.3.G11یوضح أن جمیع الكائنات لدیھا صفات مشتركة تمیزھا عن األشیاء غیر الحیة
6.1.1.3.G11یوضح أن للحیوانات احتیاجات أساسیة یجب أن تلبیھا لتبقى على قید الحیاة
7.1.1.3.G11یتعرف على أجزاء النبات، ویمیز بینھا
8.1.1.3.G11یتعرف على أجزاء البذرة، ویمیز بینھا
9.1.1.3.G11یصف دورة حیاة نبات ما مثل: الفاصولیا

10.1.1.3.G12یستنتج أوجھ التشابھ واالختالف بین النباتات
11.1.1.3.G11یوضح الطرائق المختلفة لنمو النباتات مع ذكر مثال
12.1.1.3.G1 1یذكر األماكن ( المواطن )التي تعیش فیھا النباتات، مع ذكر مثال
13.1.1.3.G12یستنتج أن للنباتات احتیاجات أساسیة وأنھا ال تنمو جیدا إذا لم تلب جمیع احتیاجاتھا

یظھر  فھما للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام  المعلومات حول البیئة4.1.3

1.4.13.G1
یُوّضح أَن الحیوانات لدیھا أجزاء من جسدھا تلتقط وتنقل من خاللھا أنواًعا مختلفة من المعلومات التي تحتاج إلیھا 

للنمو والبقاء على قید الحیاة )مثال: العیون للضوء، اآلذان لألصوات،والجلد للحرارة واللمس.
1

2.4.1.3.G12یستنج أن الحیوانات یمكن تصنیفھا في مجموعات بناء على نوع الطعام
3.4.1.3.G12یمیز بین مفھومي حیوانات آكلة اللحوم وحیوانات آكلة النباتات، مع ذكر أمثلة
4.4.1.3G1.1یستنتج أن النباتات تستجیب كذلك لبعض المؤثرات الخارجیة )مثال: تغیر اتجاه أوراقھا نحوالشمس

یظھر فھما لمعنى التنوع الحیوي، وكیفیة تأثیر البشرعلیھ وتأثرھم بھ1.2.3التنوع الحیوي:التشابھ واالختالف2.3

1.1.2.3.G11یتعرف على مفھوم الموطن البیئي
2.1.2.3.G12یستنتج ممیزات المواطن البریة والمائیة مع ذكر أمثلة علیھا
3.1.2.3.G11یبن أھمیة الموطن البیئي للنبات والحیوان
4.1.2.3.G12یستنتج مفھوم االنقراض وعالقتھ بالنبات والحیوان
5.1.2.3.G12یجمع ملحوظاتھ حول النباتات والحیوانات لمقارنة تنوع الحیاة في المواطن المختلفة



علوم الحیاة3

یظھر فھما  لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3
1.1.3.3.G12یقارن بین دورات الحیاة لنبات أو حیوان ما مثل: الفاصولیا والبصل..الضفدع والطائر
2.1.3.3.G11یُوّضح أَن الكائنات الحیة تمتلك صفاتًا من الممكن أن تكون متشابھة أو مختلفة

العلوم الفیزیائیة4

یظھر فھ ما ما لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في تفسیر خصائص المواد 1.1.4المادة وتحوالتھا1.4
وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

1.1.1.4.G12یمیز بین المواد الموجودة في الطبیعة وتلك التي یصنعھا اإلنسان

2.1.1.4.G11یستنتج مفھموم المادة، ویمیز بین أنواعھا
3.1.1.4.G1.2یصف خصائص المادة التي تمكن األجسام المصنوعة منھا من أداء الوظیفة المطلوبة منھا

4.1.1.4.G1 (لألجسام )یستخدم الحواس أو أدوات القیاس؛ لیستقصي الخصائص المرئیة مثال: الملمس، الطول، الشكل، اللون
ویقترح استخدامات مناسبة للمواد اعتماًدا على المعلومات التي جمعھا

3

5.1.1.4.G1 یُخطّط ویُجري استقصاءات لوصف ومقارنة وتصنیف مواد مختلفة باالعتماد على خصائصھا المرئیة، كالشكل
والحجم والملمس واللون والحالة

3

6.1.1.4.G1 یُحلّل البیانات التي حصل علیھا من التحقق من خصائص المواد المختلفة؛ لیُحّدد أي المواد ھي األنسب لتحقیق
الغایة المطلوبة

3

7.1.1.4.G1 یجمع ملحوظاتھ؛ لیخرج بنتیجة مدعومة باألدلة یظھر من خاللھا كیف أن الجسم مصنوع من مجموعة صغیرة
من القطع التي یمكن تجمیعھا؛ لتصبح جسما جدیًدا

3

8.1.1.4.G11یصنّف األجسام في البیئة الطبیعیة والصناعیة على أنھا صلبة أو سائلة أو غازیة
9.1.1.4.G11یصف خصائص المواد الصلبة والسائلة والغاز

الحركة والقوى2.4

یعرف المقصود بالحركة والسكون ویصف التغیرات في الحركة.1.2.4

1.1.2.4.G12یربط بین الحركة والتغیر في موقع الجسم بنسبة لجسم آخر، ویصف حركة األجسام وفقًا لسرعاتھا
2.1.2.4.G11یوضح معني كل من: الحركة، السرعة بلغة بسیطة وصحیحة

3.1.2.4.G1 یصف، اعتماًدا على ملحوظاتھ، الطرائق المختلفة التي تتحرك من خاللھا األجسام من حولھ )مثال: الدوران
وااللتفاف والتأرجح )االھتزاز( واالرتداد واالرتجاج والدحرجة( مصنفًا إیاھا وفقًا لشكل المسار وسرعة الحركة

2

یظھر فھما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى بین األجسام.2.2.4

1.2.2.4.G1.1یستتنج أن القوة ھي الشد والدفع وھي تعمل على تحریك األجسام
2.2.2.4.G11یستنتج أن الجاذبیة  األرضیة ھي قوة تعمل على شد األجسام باتجاه األرض

3.2.2.4.G1 یصف التأثیرات المختلفة للقوى على األجسام التي تؤثر فیھا ، ویُقدم أمثلة على طرائق استخدام القوى في الحیاة
الیومیة

2

4.2.2.4.G11یتعرف على مفھوم اآلالت البسیطة
5.2.2.4.G11یذكر أمثلة على اآلالت البسیطة واستخداماتھا
6.2.2.4.G11یصف المغناطیس بلغة بسیطة وصحیحة
7.2.2.4.G12یمیز خصائص المغناطیس ویذكر استخداماتھ

الطاقة3.4
یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة1.3.4

ومبدأ حفظ الطاقة

1.1.3.4.G11یوضح ما ھي الطاقة ، ویذكر أشكالھا

2.1.3.4.G12یعّرف الشمس على أنھا مصدر الطاقة الرئیسي بالنسبة لألرض، كونھا تدفئ الھواء والیابسة والماء
3.1.3.4.G1.1یوضح أن الشمس مصدر الضوء بالنسبة لألرض؛ وأنھا تساعد على زراعة المحاصیل الغذائیة
4.1.3.4.G12یتعّرف أن الصوت صورة من صور الطاقة ویعطي أمثلة على استخداماتھ في الحیاة الیومیة
5.1.3.4.G11یتعرف على أن الضوء شكل من أشكال الطاقة ویعطي أمثلة على استخداماتھ

2یصف كیف یمكن لزیادة سرعة التصادم أن تؤدي إلى إحداث تغییر أكبر في شكل األجسام المتصادمةG1.1.3.3.4یتعّرف كیف ترتبط القوى بالطاقة.3.3.4



G2 المسار العام
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجالم

طبیعة العلم والتكنولوجیا1

االستقصاء العلمي1.1

یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى1.1.1
1.1.1.1.G22یتعّرف مھارات االستقصاء واألدوات التي یستخدمھا العلماء
2.1.1.1.G22یستخدم أدوات علمیة یستخدمھا العلماء لدراسة العالم

یظھر فھما لدور النماذج والقوانین والنظریات العلمیةفي تفسیر الظواھر الطبیعیة2.1.1
1.2.1.1.G22یرتب البیانات ویُحلّلھا ویقارن النتائج بالتوقعات ویولد أسئلة الستقصاءات مستقبلیة محتملة مستندة إلى نتائج استقصاءاتھ
2.2.1.1.G2 2یعرض نتائج االستقصاءات باستخدام  الكلمات أو الصور واألشكال التخطیطیة
3.2.1.1.G22یتواصل مع أقرانھ اآلخرین لیوضح نتائج االستقصاءات

تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا 2.1
یظھر فھما للعالقة بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع1.2.1

1.1.2.1.G2.1یتعرف على مفھوم األدوات ودورھا في المساعدة اإلنسان على القیام باألعمال
2.1.2.1.G21یستنتج مفھوم التكنولوجیا ودورھا في بناء التواصل والتعلم
3.1.2.1.G21یوضح أثر التكنولوجیا في الحیاة الیومیة وعالقتھا بالعلوم

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة العلمیة والریاضیة2.2.1
1.2.2.1.G2.1یتعّرف عملیة التصمیم الھندسي وإجراءاتھا التي یستخدمھا المھندسون لتلبیة حاجة اجتماعیة
2.2.2.1.G23یقترح حل لمشكلة بمقاربة ھندسیة أو تكنولوجیة من خالل تطبیق البحث العلمي، ضمن قیود علمیة معینة

علوم األرض والفضاء2

یظھر فھما العتماد البشریة على موارد األرض1.1.2األرض والنشاط البشري1.2

1.1.1.2.G21 یتعرف على أن سطح األرض یتكون من الیابسة والماء

2.1.1.2.G2.1یستنتج أشكال كل من الیابسة والماء الموجودة على األرض ویمیزھا

3.1.1.2.G21یوضح أثر كال من التعریة والتجویة على األرض

4.1.1.2.G2 ،یُحّدد بعض موارد األرض المستخدمة في الحیاة الیومیة )مثال: الماء، الریاح، التربة، الغابات، النفط، الغاز الطبیعي
والمعادن

1

5.1.1.2.G2.1یستنتج ما ھیة التربة ، وأنواعھا وكیفیة تكونھا
6.1.1.2.G2(الماء، الغابات، التربة، الریاح ، الصخور ) : 1یعطي أمثلة الستخدام اإلنسان للموارد التالیة
7.1.1.2.G21یعدد طرائق المحافظة على الموارد الطبیعیة

موقع األرض في الكون2.2

یظھر فھما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في النظام الشمسي.1.2.2

1.1.2.2.G2 یقیّم أثر التغیرات الیومیة والموسمیة على أنشطة اإلنسان الخارجیة ویُحّدد االبتكارات التي تسمح بالقیام بھذه األنشطة داخل
المنزل وفي غیر مواسمھا.

2

2.1.2.2.G2.1یستنتج كیفیة حدوث فصول السنة
3.1.2.2.G21یتعرف على دورة القمر خالل الشھر و أطواره
4.1.2.2.G21یوضح أطوار القمر من خالل المصورات أو الرسم مع كتابة البیانات

یظھر فھما للكون وما یحدث في النجوم.2.2.2

1.2.2.2.G2.1یستنتج أن األرض والقمر والشمس جمیعھا جزء من نظامنا الشمسي
2.2.2.2.G21یتعرف على الكواكب الداخلیة والكواكب الخارجیة لنظام االشمسي

3.2.2.2.G2 یستخدم ملحوظاتھ حول حركة الشمس والقمر والنجوم في السماء؛ لیصف األنم °اط التي یمكن التنبؤ بھا، ویبني نموذًجا
یوضح ذلك

2

أنظمة األرض3.2
3.3.2

یظھر فھما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، 
والغالف المائي، والغالف الجوي، والمحیط  الحیوي- التحدث على نطاق واسع من 

المقاییس الزمانیة والمكانیة.

1.3.3.2.G22یبین كیف تتناسب حاالت الماء مع دورة الماء عندما تتغیر درجة الحرارة في البیئة المحیطة

2.3.3.2.G2
یستقصي مراحل دورة الماء، بما في ذلك التبخر مثال: تسخین الماء في اإلبریق( التكثیف )مثال: جمع بخار الماء من 

اإلبریق على مرآة مقلوبة(الترسیب )مثال: السماح لبخار الم °اء الموجود على المرآة المقلوبة لتجمیعھ وتبریده وتقطیره 
والتجمیع مثال: السماح للماء المقطر بالتراكم داخل وعاء

2

1یُحّدد صفات الماء وحاالتھ الثالث وأنھ ضروري لحیاة معظم الحیوانات والنباتات.G2.1.4.3.2یظھر فھما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح األرض وتأثیرھا في أنظمتھا4.3.2

علوم الحیاة3

من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب والوظیفة1.3

یظھر فھما لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة1.1.3

1.1.1.3.G2
یعطي األمثلة؛ لیُف سر سر من خاللھا أن التكیف سمة من سمات الجسم التي تشكل جزءًا أو شكالً أو سلوًكا یساعد النبتة أو 

الحیوان على البقاء على قید الحیاة في بیئتھ الخاصة مثال: بعض النباتات تخزن الماء في جذوعھا السمیكة وبعضھا لھ 
أوراق شوكیة صغیرة،الزرافة لھا رقبة طویلة ..الخ

1

2.1.1.3.G21 یوضح أھمیة كال من( التكیف والتمویھ والسبات والھجرة ) في المحافظة على سالمة الحیوانات، مع ذكر مثال

3.1.1.3.G2 یبني حجة أو دلیالً على كون النباتات والحیوانات تمتلك تراكیب داخلیة وخارجیة وظیفتھا دعم ھذه الكائنات في
االستمراریة والنمو والسلوك والتكاثر.

3

یظھر فھما  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقةتحتاجھا وكیفیة استخدامھا لھا 2.1.3
للعیش والنمو 

1.2.1.3.G21یصف االحتیاجات الرئیسة للنبتة، بما فیھا الھواء والماء والضوء والدفء والمكان

2.2.1.3.G2

یربط بین األجزاء الرئیسة للنباتات، بما فیھا الجذور والساق والزھرة والسداة والمیسم والورقة والبذرة والثمرة، 
ومساھماتھا في إبقاء النبتة على قید الحیاة )مثال: الجذور تمتص المواد الغذائیة والماءللنبتة؛ الساق یحمل الماء والغذاء 

لباقي أجزاءالنبتة؛ األوراق تستخدم الطاقة التي تحصل علیھا من الشمس لتصنع الغذاء للنبتة؛ واألزھار تنمیالثمار والبذور 
للنباتات الجدیدة

2

3.2.1.3.G21یشرح عملیة البناء الضوئي للنبات باستخدام الصور والرسم مع توضیح البیانات
4.2.1.3.G23یجري استقصاء؛ لیُحّدد ما إذا كانت النباتات بحاجة إلى ضوء الشمس والماء لتنمو
5.2.1.3.G2. 1 یستنتج أھمیة الضوء والمعادن في نمو النباتات
6.2.1.3.G21 یستنتج أن كال من الحیوانات والنباتات تحتاج الھواء والماء والغذاء للعیش

یظھر فھما لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا3.1.3

1.3.1.3.G2.1یستنتج أھمیة التكاثر بالنسبة لجمیع أنواع الكائنات الحیة
2.3.1.3.G2.1 یوضح طرائق تصنیف الحیوانات إلى مجموعات
3.3.1.3.G22یقارن بین الحیوانات الفقاریة والحیوانات الالفقاریة
4.3.1.3.G2.1یشرح كیف أن النباتات والحیوانات تنمو وتتغیر

5.3.1.3.G2 یستنتج وجود بعض الصفات التي یمكن التنبؤ بھا في المراحل المختلفة لتطور ونمو النباتات والحیوانات رغم أن لھا
دورات حیاتیة متنوعة وفریدة.

1



علوم الحیاة3

من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب والوظیفة1.3

یظھر فھما لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا3.1.3

6.3.1.3.G2 :یقارن من خالل المالحظة التغیرات في مظھر ونشاط الحیوانات المختلفة على امتداد دورتھا الحیاتیة الكاملة مثال
الضفدع، الفراشة، الدجاجة، اإلنسان.

2

یظھر فھما للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام 4.1.3
المعلومات حول البیئة

1.4.1.3.G2یستنتج أن الحیوانات تستجیب إلى المؤثرات الحسیة من خالل السلوكیات التي تساعدھا على
النمو والبقاء على قید الحیاة )مثال: إیجاد الطعام، الركض ھربًا من المفترس

1

1.4.1.3.G2 ،یُحّدد األنماط السلوكیة لدى اآلباء واألبناء التي تساعد األبناء على البقاء على قید الحیاة )مثال: یستجیب اآلباء للبكاء
والزقزقة وغیرھا من أسالیب النطق بإطعام، طمأنة و/أو حمایة األوالد

2

التنوع الحیوي:التشابھ واالختالف2.3

3یُحلّل ویفسر البیانات حول األحافیر؛ لیقّدم دلیالً على الكائنات الحیة والبیئات التي عاشت فیھا منذ زمن بعیدG2.1.1.2.3یظھر فھما لمعنى التنوع الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

G2.1.2.2.3یظھر فھما للدلیل الذي یبین ارتباط األنواع المختلفة2.2.3
یستخدم الدلیل؛ لیدعم الرأي القائل بأن بعض أنواع النباتات والحیوانات التي كانت تعیش على األرض في فترة ما مثال: 

الدیناصورات( لم تعد موجودة في أي مكان، على الرغم من أن بعض الكائنات األخرى )مثال: السحالي( ال تزال موجودة 
وھي تشبھھا في بعض النواحي

2

یجمع ملحوظاتھ لیبني فكرة قائمة على األدلة مفادھا أن النباتات والحیوانات الصغیرة تشبھ آباءَھا إلى حد كبیر ولكنھا لیست G2.1.1.3.3یظھر فھما لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3
مثلھا تماًما

1

األنظمة البیئیة : التفاعالت والطاقة والدینامیكیة4.3

یظھر فھما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة1.4.3
للحصول على المادة والطاقة

1.1.4.3.G21یصف كیف تحصل معظم النباتات على الطاقة من الشمس مباشرة من خالل عملة البناء الضوئي

2.1.4.3.G2.1یتعرف على معنى كال من السلسلة الغذائیة والشبكة الغذائیة
3.1.4.3.G21یوضح دور النباتات في نقل الطاقة إلى الكائنات الحیة من خالل السلسلة الغذائیة
4.1.4.3.G22یعطي نماذج لسلسلة غذائیة أو شبكة غذائیة مستخدما المصورات أو الرسم
5.1.4.3.G2.1یستنتج معنى الموطن البیئي وأھمیتھ لكال من الحیوانات والنباتات

6.1.4.3.G2 (یصف طرائق اعتماد النباتات والحیوانات على بعضھا البعض مثال: النبات یؤمن الغذاء ، والحیوان ینقل اللقاحات للبذور
( O2 والحیوان یوفر ، CO2 أو النبات یوفر

1

7.1.4.3.G2 یستنتج أن الحیوانات تستطیع أن تتحرك من مكان إلى آخر، أما النباتات فال تستطیع أن تتحرك، وعادة ما تعتمد النباتات
على الحیوانات لتلقیح أو تحریك بذورھا.

1

8.1.4.3.G23یُصّمم نموذًجا بسیطًا یحاكي وظیفة الحیوان في نثر البذور أو تلقیح النباتات

یظھر فھما  لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر النظام البیئي.2.4.3
1.2.4.3.G2.1یُوّضح أَن الكائنات الحیة تحصل على المواد التي تحتاج إلیھا للنمو والبقاء على قید الحیاة من البیئة

2.2.4.3.G2 یشرح أَن العدید من الم °°واد التي تستخدمھا الكائنات الحیة؛ لتنمو وتبقى على قید الحیاة تأتي من كائنات حیة أخرى ویعاد
استخدامھا من قبل كائنات أخرى.

1

یظھر فھما  لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر البیئة.3.4.3

1.3.4.3.G21یصف كیف تشھد األماكن التي تعیش فیھا النباتات والحیوانات تغیرات منھا السریعة ومنھا البطیئة

2.3.4.3.G2 یستنتج أن الكائنات الحیة قد ال تتمكن من البقاء على قید الحیاة عندما تصبح ظروف بیئتھا متطرفة جًدا، مثال: حارة جًدا أو
باردة جًدا.

1

3.3.4.3.G2.1یشرح كیف أن الكائنات الحیة قد ال تتمكن من البقاء على قید الحیاة في حال لم تجد الغذاء أو الماء أو الھواء الكافي

4

العلوم الفیزیائیة

یظھر فھما لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في تفسیر خصائص المواد 1.1.4المادة وتحوالتھا 1.4
وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

1.1.1.4.G21یتعّرف خصائص األجسام الصلبة والسوائل والغازات ویمیِّزھا

2.1.1.4.G2 یجري تجارب بسیطة للمقارنة بین خصائص السوائل المختلفة )مثال: الحجم، سھولة انسیاب السوائل المختلفة( وخصائص
المواد الصلبة المختلفة )طرائق تغییر المواد الصلبة.

2

3.1.1.4.G2.3یقیس بعض خصائص المادة/الحجم، الكتلة، درجة الحرارة
4.1.1.4.G21یستنتج التغیر الفیزیائي والتغیر الكیمیائي للمادة مع ذكر مثال لكل منھا
5.1.1.4.G21یستنتج عالقة الحرارة بتغیر المادة
6.1.1.4.G21یوضح معنى الخلیط مع ذكر أمثلة
7.1.1.4.G22یقارن بین المخالیط والمحالیل
8.1.1.4.G21یبین طرق فصل المخالیط بالشرح أو  الرسم
9.1.1.4.G21یُحّدد الظروف التي تبقى حاالت المواد السائلة والصلبة ثابتة خاللھا والظروف التي یمكن أن تتسبب في تغییر حاالتھا

10.1.1.4.G23یستنتج عملیًا مع تقدیم الدلیل بأنھ من الممكن عكس التغیرات الناتجة عن التسخین أو التبرید
11.1.1.4.G23یبني نموذًجا یعرض من خاللھ المادة على أنھا مكونة من عدة أجزاء صغیرة جًدا بحیث تصعب رؤیتھا من دون مكبر

یظھر فھما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى بین األجسام.2.2.4الحركة والقوى2.4

1.2.2.4.G21 یستنتج الفرق بین الموقع والحركة
2.2.2.4.G21یستنتج العالقة بین الحركة والسرعة
3.2.2.4.G21یوضح سبب تحرك األجسام مع ذكر مثال
4.2.2.4.G21یتعرف على أنواع القوى ( الجاذبیة، االحتكاك )ویمیزھا
5.2.2.4.G21یتعرف على مصطلح الوزن والكتلة
6.2.2.4.G22یفسر أثر الجاذبیة على حركة األجسام
7.2.2.4.G21 ییبن مامعنى اآلالت البسیطة ، مع ذكر مثاال
8.2.2.4.G21یوضح دور نقطة االرتكاز في عمل اآللة البسیطة
9.2.2.4.G23یصمم آلة بسیطة ویوضح كیفیة استخدامھا

10.2.2.4.G2 یستقصي، عملیًا، أشكال المغناطیسات المتوفرة في البیئة المحیطة وخواصھا )مثل: للمغناطیس قطبین، إذا علق المغناطیس
تعلیقًا حرا یتجھ نحو الشمال – جنوب( واستخداماتھا وأھمیتھا في بعض أنشطة الحیاة الیومیة.

3

11.2.2.4.G23یصّمم نموذًجا مستخدما القوة المغنطیسیة للتحكم فیھ

الطاقة3.4

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة 1.3.4
ومبدأ حفظ الطاقة.

1.1.3.4.G2.3یُخطط ویُنفّذ استقصاءات؛ لیستدل على أن الضوء والحرارة والصوت والكھرباء صوًرا من صور الطاقة
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الطاقة3.4

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة 1.3.4
ومبدأ حفظ الطاقة.

2.1.3.4.G2 یُخطّط ویُنفّذ استقصاءً علمیًّا، لتحدید أثر وضع األجسام المصنوعة من مواد مختلفة في مسار شعاع ضوئي مثال: بعض
المواد تنفذ الضوء، وبعضھا الُ ینفّذ الضوء

2

3.1.3.4.G23یستقصي بعض خصائص الصوت مثال: الشدة والحدة
4.1.3.4.G22یمیز بین معنى الطاقة الكھربائیة/ الكھرباء الساكنة
5.1.3.4.G2  3یصمم دائرة كھربائیة مفتوحة أو مغلقة مع توضیح البیانات

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة 2.3.4
المستدامة

1.2.4.3.G2.3یستقصي تأثیرات الشمس على الھواء والیابسة والماء

2.2.4.3.G2…2یستقصى استخدامات الطاقة في أنشطة الحیاة الیومیة مثال: الطھي واإلضاءة وتكییف الھواء والتدفئة و
3.2.4.3.G23یستقصي أن موارد البیئة ھي مصادر للطاقة التي نستخدمھا، وأھمیة المحافظة على تلك الموارد

4.2.4.3.G2 یبتكر جھاًزا یستخدم الطاقة ألداء مھمة ما )مثال: طائرة ورقیة تطیر بواسطة الریاح؛ آلة موسیقیة تعتمد على الطاقة
البشریة لتصدر األصوات

3



G3 المسار العام
نواتج التعلم/ الوثیقة  ترمیزالمعیارالمحورالمجالم

طبیعة العلم والتكنولوجیا1

االستقصاء العلمي1.1

یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى العلمي 1.1.1
1.1.1.1.G3 یتعّرف األدوات التي یستخدمھا العلماء إلجراء قیاسات ومالحظات دقیقة
2.1.1.1.G3 یستخدم أدوات علمیة إلجراء قیاسات دقیقة

یظھر فھما لدور النماذج والقوانین والنظریات العلمیةفي تفسیر الظواھر الطبیعیة2.1.1
3.2.1.1.G3 .ینفذ استقصاءات علمیة ویظھر وعیًا بإجراءات األمن والسالمة عند استخدامھ المواد واألجھزة أثناء قیامھ بتلك استقصاءات
1.2.1.1.G3 ینظم البیانات ویحللھا ویقارن النتائج بالتوقعات ویستخدم نموذًجا لیستنتج أھمیة النماذج في دراسة العالم
2.2.1.1.G3   .یعرض نتائج االستقصاءات باستخدام الصور واألشكال التخطیطیة والنماذج أو الكلمات ویتواصل مع أقرانھ اآلخرین لیوضح نتائج اإلستقصاءات

تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا 2.1
یظھر فھما للعالقة بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع1.2.1

1.1.2.1.G3 یتعّرف أن حاجات الناس ورغباتھم تتغیر مع الزمن، كما تتغیر طلباتھم لتكنولوجیا جدیدة وُمحسَّنة
2.1.2.1.G3 یستنتج أنھ حین تتوافر التكنولوجیا الجدیدة، یمكن أن تغیر طرائق حیاة الناس وكیفیة تفاعلھم مًعا
1.1.2.1.G3 یبین دور المھندسون في تحسین وتطویر التكنولوجیا الموجودة لتلبیة حاجات المجتمع ومواكبة العصر

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة العلمیة والریاضیة2.2.1
2.2.2.1.G3.یُطّور عدة حلول لمشكلة باستخدام العلوم والھندسة أو التكنولوجیا
3.2.2.1.G3   م منتًجا محّسنًا یستخدم الموارد واألدوات لیصمِّ

علوم األرض والفضاء2

األرض والنشاط البشري1.2

یظھر فھما العتماد البشریة على موارد األرض1.1.2

1.1.1.2.G3 .یشرح أھمیة استخدام موارد األرض بمسؤولیة

2.1.1.2.G3 یمیز بین مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة (مثال: المتجددة: الشمس، الریاح، أمواج المحیط (البحر)، المد والجزر، الخشب؛ غیر المتجددة: الوقود األحفوري مثل الفحم، الوقود، والغاز
الطبیعي) مقترًحا طرائق لحفظ الموارد. 

3.1.1.2.G3 .یستقصي كیف أن الطاقة والوقود مستمدة من موارد طبیعیة وأن استخداماتھا تؤثر في البیئة

یظھر فھما لكیفیة تأثیر المخاطر الطبیعیة في االفراد والمجتمعات 2.1.2
1.2.1.2.G3 .یستخدم األدوات المناسبة لقیاس حاالت الطقس، مسجالً البیانات في جداول ورسوم بیانیة
2.2.1.2.G3 .یقّدم أدلة تدعم قدرتھ على بناء تصمیم یعمل على تقلیل تأثیر األخطار المتعلقة في الطقس
3.2.1.2.G3 .یجد عدة حلول للحد من آثار العملیات الطبیعیة لألرض على اإلنسان

یظھر فھما لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت الزراعة والصناعة والحیاة 3.1.2
الیومیة 

1.3.1.2.G3 .یحلل األثر الذي یطال المجتمع والبیئة من جراء استخراج وتكریر الصخور والمعادن لغایات االستخدام البشري، مع األخذ بعین االعتبار وجھات النظر المختلفة
2.3.2.2.G3 .یقیّم مزایا ومساوئ استخدام محطات التحلیة للمساعدة في تلبیة االحتیاجات الحیاتیة

یبني رأیًا قائًما على األدلة؛ لیبین بأن أحداث األرض (مثال: الزالزل، الثورات البركانیة، والتجویة والتعریة) تحدث على فترات زمنیة مختلفة. G3.1.3.2.2یظھر فھما  لترتیب االحداث الجیولوجیة لكوكب األرض وتاریخھا3.2.2موقع األرض في الكون2.2

أنظمة األرض3.2

یظھر فھما للكون وما ینظم الطقس والمناخ1.3.2
1.1.3.2.G3 .یمثل البیانات ضمن جداول ورسوم بیانیة؛ لیصف األحوال الجویة النموذجیة المتوقعة خالل فصل محدد
2.1.3.2.G3 یبحث عن المعلومات ویربطھا؛ لیصف المناخ في مناطق مختلفة من العالم

3.3.2
یظھر فھما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة 

الصلبة، والغالف المائي، والغالف الجوي، والمحیط  الحیوي- التحدث على نطاق 
واسع من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

1.3.3.2.G3 یحدد أھم أنظمة األرض كالكتلة الصلبة (الصخور الصلبة والمنصھرة، التربة والرواسب)؛ الغالف المائي (الماء والجلید)؛ الغالف الجوي (الھواء)؛ والمحیط الحیوي (الكائنات الحیة)، بما في
ذلك البشر.  2.3.3.2.G3 .یُوّضح أنَّ الماء ضروري لحركة معظم أنظمة األرض

3.3.3.2.G3 .یستنتج أن الماء والریاح یستطیعان تغییر شكل الیابسة وأن التضاریس الناتجة توفر، إلى جانب المواد الموجودة على الیابسة، المسكن للكائنات الحیة
4.3.3.2.G3 .یصف كیف تؤدي التفاعالت الفیزیائیة والكیمیائیة بین الصخور والرواسب والماء والجلید والھواء والنباتات والحیوانات إلى إنتاج التربة

5.3.3.2.G3
یستقصي مكونات التربة (مثال: الكائنات غیر الحیة مثل الحصى والمواد المتحللة؛ الكائنات الحیة مثل المواد العضویة، البكتیریا، دیدان األرض، والحشرات)، وحالة التربة (مثال: مبللة، جافة 

)؛ والمضافات الموجودة فیھا (مثال: المبیدات الحشریة، واألسمدة والملح) باستخدام عینات مختلفة من التربة(مثال: الرمل، الصلصال، الطین) من بیئات مختلفة، مفسًرا كیف أن الكمیات 
المختلفة من ھذه المكونات الموجودة في عینة التربة تحدد كیفیة استخدام التربة وما إن كانت ستحافظ على الحیاة أم ال.

6.3.3.2.G3 .یبني نموذًجا لوصف طرائق تفاعل الكتلة الصلبة والغالف المائي والغالف الجوي والمحیط الحیوي مًعا

یظھر فھما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح األرض وتأثیرھا في 4.3.2
أنظمتھا

1.4.3.2.G3 .یستخدم التقنیات المختلفة ووسائل اإلعالم األخرى؛ لیحدد مصادر الماء في البیئة الطبیعیة والبیئة المبنیة
2.4.3.2.G3 .یُطّور نموذًجا یمثل من خاللھ أشكال وأنواع الیابسة والمسطحات المائیة في منطقة ما
3.4.3.2.G3  .یصف كیف ینقل الماء التربة والصخور من مكان آلخر

علوم الحیاة3

من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:1.3
التركیب والوظیفة

یالحظ الخصائص الفیزیائیة (مثال: وجود الفرو أو الریش، لون الجلد، عدد األرجل، وجود األجنحة، حجم وشكل األسنان، حجم وموضع العیون)   لمجموعة متنوعة من الحیوانات ویصف G3.1.1.1.3یظھر فھما لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة1.1.3
األنماط بین الخصائص الفیزیائیة التي تمت مالحظتھا والخصائص السلوكیة للحیوانات ( مثال: المفترسة، الفریسة، اللیلیة)، ویصف دورات حیاة كل من الذبابة المنزلیة والجرادة.

یظھر فھما لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا2.1.3
1.2.1.3.G3 یصف التغیرات التي تشھدھا النباتات المختلفة في دوراتھا الحیاتیة ( مثال: أشجار النخیل تكون فسائل لتنمو وتكون أشجار النخیل، بعض النباتات تكون بصیلة وتنمو لتصبح زھرة، وعندما

تموت الزھور، تنتج البصیلة بصیالت صغیرة لتزھر في العام التالي؛ بعض النباتات تنمو من خالل إنبات البذرة؛ لتنتج ثمرة تحتوي على البذور ینثرھا اإلنسان أو الحیوان أو الریاح بحیث 
تنمو لتكون نباتات جدیدة). 2.2.1.3.G3 .یزرع بذوًرا مأخوذة من مجموعة متنوعة من النباتات، ویقارن نمو الشتالت؛ لتحدید أوجھ التشابھ واالختالف فیما بینھا

3.2.1.3.G3 .یُصّمم نموذًجا؛ لیصف من خاللھ امتالك الكائنات الحیة لدورات حیاة متنوعة وفریدة، لكن جمیعھا تمّر بمرحلة الوالدة والنمو والتكاثر والموت

یظھر فھما للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام 3.1.3
المعلومات حول البیئة

1.3.1.3.G3 .یذكر أن الحیوانات قادرة على استخدام مدركاتھا وذاكرتھا لتوجیھ أفعالھا

2.3.1.3.G2 .یوضح أنَّ بعض االستجابات للمعلومات تكون غریزیة (سلوك فطري)، فالحیوانات لیست بحاجة إلى التفكیر حول كیفیة االستجابة إلى محفزات معینة

یظھر فھماً لكیفیة تأثیر الكائنات الحیة على تعداد الكتئنات الحیة  عبر عدة أجیال  1.2.3التنوع الحیوي:التشابھ واالختالف2.3
1.3.2.3.G3 یقّدم أمثلة على الظروف البیئیة التي یمكن أن تھدد حیاة النباتات والحیوانات ( مثال: الحرارة الشدیدة أو البرودة الشدیدة؛ الفیضانات و/أو الجفاف؛ التغیرات التي تطرأ على الموطن بسبب

األنشطة البشریة مثل البناء، واستخدام الزوارق الشخصیة التي تعمل بالوقود في البحیرات والمحیطات).
2.3.2.3.G3.یصف كیف تكون التغیرات في موطن الكائن الحي مفیدة لھ في بعض األحیان ومضرة في أحیان أخرى

یحلل ویفسر البیانات؛ لیقّدم الدلیل على أن النباتات والحیوانات لدیھا سمات موروثة عن اآلباء وأن اختالف ھذه السمات یتواجد ضمن مجموعة الكائنات الحیة المتشابھة. G3.1.1.3.3یظھر فھما لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3

األنظمة البیئیة : التفاعالت والطاقة والدینامیكیة4.3

یظھر فھما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة 1.4.3
للحصول على المادة والطاقة

1.1.4.3.G3 یوضح أن النظام البیئي یضم مجتمًعا یتكون من جماعات مختلفة من الكائنات الحیة
2.1.4.3.G3 یصف نظاًما بیئیًا بریًا ونظاًما بیئیًا مائیًا

یقّدم األدلة؛ لیدعم التفسیر القائل بأن األشیاء التي تستخدمھا النباتات والحیوانات لتلبیة احتیاجاتھا تتغیر بحسب استخدامھا ویتم إرجاعھا إلى البیئة بأشكال مختلفة (مثال: یعاد الطعام الذي تأكلھ G3.1.2.4.3یظھر فھما  لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر النظام البیئي.2.4.3
الحیوانات والماء الذي تشربھ إلى األرض على شكل روث وبول). 

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة في مجموعات إلفادة االفراد3.4.3

1.3.4.3.G3 .یستنتج أن الكائن الحي جزء من مجموعة كائنات؛ مما یساعده في الحصول على الغذاء والدفاع عن نفسھ ومواجھة التغیرات 

2.3.4.3.G3 یعطي األمثلة لیظھر االختالف في حجم ووظیفة مجموعات الكائنات الحیة (مثال: مجموعات من األفراد المتساوین، ھرمیات تضم األفراد المھیمنین، عائالت صغیرة، مجموعات من جنس
واحد أو من الجنسین، أو مجموعات مكونة من أفراد من نفس العمر).
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األنظمة البیئیة : التفاعالت والطاقة والدینامیكیة4.3

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة في مجموعات إلفادة االفراد3.4.3

3.3.4.3.G3.یبني حجة مع أدلة، بیانات، و/أو نموذج لیثبت أن بعض الحیوانات تشكل مجموعات تساعد أعضاءھا على البقاء على قید الحیاة

العلوم الفیزیائیة4

المادة وتحوالتھا 1.4
یظھر فھما لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في تفسیر خصائص المواد 1.1.4

وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

1.1.1.4.G3 .یعّرف المادة على أنّھا كل شيء لھ كتلة وتشغل حیًزا في الفراغ

2.1.1.4.G3
یستنتج خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازیة (مثال: المواد الصلبة لھا حجم محدد وشكل ثابت؛ المواد السائلة لھا حجم محدد، لكنھا تأخذ شكل الوعاء الذي توضع داخلھ أو أنھا تنتشر في 

حال لم تكن موجودة داخل وعاء؛ المواد الغازیة لیس لھا حجم محدد وتأخذ حجم وشكل الوعاء الذي توضع فیھ أو أنھا تنتشر في حال لم تكن موجودة داخل وعاء)، ویعطي األمثلة على كل 
منھا.

3.1.1.4.G3 .ینفذ استقصاءات بسیطة لیثبت أن للغاز كتلة وحجم 
4.1.1.4.G3 .(التبرید، التسخین) یكتشف تأثیرات الحرارة على حالة المادة
5.1.1.4.G3 .(التحریك، درجة الحراة، مساحة السطح) یستقصي الطرائق التي یمكن بواسطتھا زیادة سرعة ذوبان المواد في كمیة محددة من الماء
6.1.1.4.G3 .یستنتج أن كتلة المادة ال تتغیر أثناء تغیرات حالة المادة وذوبانھا 
7.1.1.4.G3.(لمغناطیس، الترشیح، الغربلة، التبخیر) یتعرف بعض طرائق فصل المخالیط
8.1.1.4.G3 .(....... ،مثل : ماء وملح طعام، ماء ورمل، برادة حدید ورمل) یجري تجارب عملیة بسیطة لفصل مكونات مخالیط مختلفة

یظھر فھما ً لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة ،  وكیف یمكن أن 2.1.4
یستدل على حدوث التفاعالت ، وتفسیرھا والتنبؤ بھا

1.2.1.4.G3   .یجري تجارب بسیطة؛ لیمیز بین التغیرات الفیزیائیة والتغیرات الكیمیائیة

یظھر فھما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى بین األجسام.2.2.4الحركة والقوى2.4

1.2.2.4.G3 .یُجري تجارب بسیطة لقیاس القوة

2.2.2.4.G3 یستقصي ممیزات كل آلة من اآلالت الرئیسیة البسیطة (مثل: الرافعة والعجلة والمحور والبكرة والسطح المائل)، ویعطي أمثلة على استخدام كل آلة من اآلالت البسیطة موضًحا كیف تُسھل
إنجاز المھام في أنشطة الحیاة الیومیة. 

3.2.2.4.G3 .یقارن بین أنواع الروافع الثالثة

4.2.2.4.G3 یبني ویستخدم آالت بسیطة لیصف كیف یسمح كل نوع من أنواع اآلالت البسیطة لإلنسان بتقلیل القوة الالزمة لتحریك األجسام ( مثال: یسمح السطح المائل بتحریك جسم ثقیل إلى أعلى بسھولة
أكثر من نقلھ عن طریق حملھ أو عن طریق الدرج).

5.2.2.4.G3  .یُصّمم آلیة یستخدم فیھا آلة بسیطة واحدة أو أكثر لتغییر نوع و/أو اتجاه حركة جسم ما

الطاقة3.4

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة 1.3.4
ومبدأ حفظ الطاقة.

1.1.3.4.G3 .یشرح مستنًدا إلى األدلة التي یجمعھا ارتباط الطاقة التي یمتلكھا جسم بسرعتھ
2.1.3.4.G3 .یشرح مستنًدا إلى األدلة التي یجمعھا ارتباط الطاقة التي یمتلكھا الجسم بموقعھ بالنسبة لسطح األرض
3.1.3.4.G3 .یقّدم دلیالً، معتمًدا على ملحوظاتھ، على أن الطاقة ُكمینھا االنتقال من مكان آلخر بواسطة الصوت والضوء والحرارة والتیارات الكھربائیة

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة 2.3.4
المستدامة

1.2.4.3.G3 .یُحدد الطرائق التي تُستخدم فیھا الطاقة الحركیة في مناشط الحیاة الیومیة
2.2.4.3.G3 .یستنتج أن الطاقة ھي التي تُساعد على إنجاز األعمال التي نقوم بھا أو نراھا تحدث
3.2.4.3.G3 .یقّدم األدلة المبنیة على المالحظات في حال تصادم األجسام تنتقل الطاقة من جسم آلخر وبالتالي تتغیر حركتھا

4.2.4.3.G3 یُفسر كیف أن الطاقة التي تبدو وكأن نظاًما ما قد "خسرھا" قد تحولت إلى أشكال أخرى من الطاقة) وعادة ما تكون حرارة أو صوتًا( غیر المفیدة بالنسبة للنظام (مثال: الصوت الخارج من
محرك السیارة ال یساعد السیارة على التحرك). 

5.2.4.3.G3 .یستنتج أنھ یمكن نقل الطاقة من مكان إلى آخر بواسطة التیارات الكھربائیة التي یمكن استخدامھا موضعیًا إلنتاج الحركة أو الصوت أو الحرارة أو الضوء

6.2.4.3.G3 یصف كیف یتم تخزین الطاقة وتحویلھا في جھاز أو نظام معین) مثال: في جھاز كھربائي محمول، الطاقة الكیمیائیة المختزنة في البطاریة تحولھ إلى طاقة كھربائیة، ومن ثم إلى أشكال أخرى
من الطاقة مثل الطاقة المیكانیكیة، الصوت، و/أو الطاقة الضوئیة). 

7.2.4.3.G3 .یستنتج أن الطاقة ال تفنى وال تُستحدث، وإنما تتحول من شكل آلخر) مثال: تتحول الطاقة الكیمیائیة في البطاریة إلى طاقة كھربائیة
8.2.4.3.G3  .یبتكر جھاًزا لتحویل شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، ویختبر طرائق "فقدان" الطاقة في الجھاز
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یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ 1.1.1 االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
في جمیع مجاالت المحتوى العلمي

1.1.1.1.G8 .2یجمع معلومات بحثیة مناسبة ویستخدمھا في  صیاغة فرضیات قابلة لإلختبار

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
في جمیع مجاالت المحتوى العلمي

2.1.1.1.G4 .3یخطط ویجري استقصاءات بسیطة الكتشاف بعض خصائص المواد

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
في جمیع مجاالت المحتوى العلمي

3.1.1.1 .G4 .2یستنتج وظیفة القیاسات والملحوظات الدقیقة في بناء المعرفة العلمیة

 یظھر فھماً  لدور النماذج والقوانین والنظریات العلمیة في 2.1.1االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
تفسیر الظواھر الطبیعیة.

1.2.1.1.G4.2 یتواصل حول المالحظات والتحقیقات والتفسیرات ومراجعة وطرح األسئلة حول مالحظات وتفسیرات اآلخرین

2
 علوم األرض والفضاء

3.1.2 األرض والنشاط البشري1.2
یُظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت 

الزراعةة والصناعة والحیاة  
الیومیة على الكوكب.

1.3.1.2.G4 .1یبین األسباب التي تجعل الماء النقي یزداد ندرة في الكثیر من أنحاء العالم

 یظھر فھماً  لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في 1.2.2موقع األرض في الكون2.2 علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

1.1.2.2.G4 یقّدم أدلة على أن دوران األرض حول الشمس ودوران القمر حول األرض، إلى جانب دوران األرض حول 
محورھا، ینتج عنھ أنماطًا یمكن مالحظتھا

1

 یظھر فھماً  لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في موقع األرض في الكون علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

2.1.2.2 .G4 یعرض البیانات من خالل الرسوم التوضیحیة لیكشف من خاللھا عن أنماط التغیرات الیومیة في طول واتجاه 
الظل، والنھار واللیل، والظھور الموسمي لبعض النجوم في السماء لیالً.

2

یتنبأ بحاالت الطقس المستقبلیة معتمًدا على األدوات التي یستخدمھا لقیاس حاالت الطقس والبیانات التي حصل  G4.1.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2 أنظمة األرض3.2 علوم األرض والفضاء2
علیھا من الجداول والرسوم البیانیة.

2

یظھر فھماً لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح  أنظمة األرض علوم األرض والفضاء2
األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.

1.4.3.2.G43یستخدم الجداول لحساب المعدالت المختلفة لكمیة الماء المستخدمة في المجاالت المختلفة

یظھر فھماً لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح  أنظمة األرض علوم األرض والفضاء3
األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.

1.4.3.2.G41 یبین الترابط بین الماء على سطح األرض وفي الغالف الجوي

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:1.3
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 1.1.3
الحیة لوظائف الحیاة.

1.1.1.3.G4 یقارن ین الخالیا الحیوانیة والنباتیة من حیث المكونات والوظیفةیتعرف مكونات ووظائف الجھاز الھضمي في
االنسان وأعضاؤه المختلفة ومراحل عملیة الھضم

1

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

2.1.1.3.G41یصف التركیب والوظیفة األساسیة لألعضاء الرئیسة  في الجھاز الدوري و الجھاز التنفسي والجھاز الھضمي

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

3.1.1.3.G4 یتوصل لكیفیة تصنیف الكائنات الحیة على سطح االرض في ممالك مختلفة ویقارن ین ممالك الكائنات وحیدة
الخلیة

1

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

4.1.1.3.G42  یُحّدد األمراض الشائعة واألعضاء و/أو أجھزة الجسم التي تؤثر فیھا

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

5.1.1.3.G4 2للحفاظ على أجھزة الجسم یناقش كیفیة اتخاذ بعض إجراءات الوقایة للحفاظ على أجھزة الجسم

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

6.1.1.3.G43 یستخدم مھارات البحث/التجریب للتحقق من التغیرات التي تحدث في جسم اإلنسان

3
 علوم الحیاة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات 
الحیة لوظائف الحیاة.

7.1.1.3.G4 یصّمم ویبني نموذًجا یظھر من خاللھ كیف تعمل الكائنات الحیة أو مكونات أجھزة الجسم البشري وتتفاعل مع 
المكونات األخرى

1

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:1.3 علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة التي 2.1.3
تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا لھا للعیش والنمو

1.2.1.3.G4 یصف كیف أن الطعام یزود االنسان بالمواد التي یحتاجھا للنمو ولسد النقص في حاجة الجسم وكیف تتم عملیة
ھضم الطعام؛ لینتج الطاقة التي یحتاجھا لیوفر للجسم الدفء والحركة.

1

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة: علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

 یظھر فھماً للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا 4.1.3
بتقصي ومعالجة واستخدام المعلومات حول البیئة.

1.4.1.3.G4.1 یُفسر أن المستقبالت الحسیة المختلفة مخصصة ألنواع محددة من المعلومات

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة: علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

 یظھر فھماً للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا 
بتقصي ومعالجة واستخدام المعلومات حول البیئة.

2.4.1.3.G4.3  یُوّضح أنَّ دماغ  الحیوان قادر على معالجة  المدركات الحسیة والمعلومات المتكاملة المخزنة كذكریات

3
 علوم الحیاة

2.3
التنوع الحیوي :التشابھ واالختالف

1.2.3
یظھر فھماً لمعنى التنوع الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ 

وتأثرھم بھ.
1.1.2.3.G4

یشرح كیف أنھ عندما تتغیر البیئة بطرائق تؤثر في الخصائص الفیزیائیة للمكان، أو الحرارة أو توافر الموارد، 
فإن بعض الكائنات الحیة تحیا وتتكاثرفي حین تنتقل أخرى إلى مواقع جدیدة، وتنتقل غیرھا إلى البیئة المتحولة، 

وتفشل بعض الكائنات في البقاء على قید الحیاة.
3

 یظھر فھماً لسبب تفاوت  االفراد من النوع نفسھ من حیث 2.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3 علوم الحیاة3
المظھر والوظیفة والسلوك.

1.2.3.3.G4.1 یتعّرف أن المعلومات التي تتحكم بالسمات الوراثیة تتركز في أنویة الخالیا



 یظھر فھماً لسبب تفاوت  االفراد من النوع نفسھ من حیث الوراثة واختالف الصفات الوراثیة علوم الحیاة3
المظھر والوظیفة والسلوك.

2.2.3.3.G4یذكر أن األبناء یكتسبون مزیًجا من السمات من آبائھم. ویستخدم الدلیل؛ لیدعم التفسیر القائل بأن 
السمات یمكن أن تتأثر بالبیئة.

1

 یظھر فھماً لسبب تفاوت  االفراد من النوع نفسھ من حیث الوراثة واختالف الصفات الوراثیة علوم الحیاة3
المظھر والوظیفة  والسلوك.

3.4.1.3.G4 یستنتج أن االختالفات في الصفات بین األفراد من النوع نفسھ نفسھ قد یكون لھا في بعض األحیان میزات
تساعد في البقاء على قید الحیاة، وإیجاد الشریك والتكاثر

1

 یظھر فھماً لسبب تفاوت  االفراد من النوع نفسھ من حیث الوراثة واختالف الصفات الوراثیة علوم الحیاة3
المظھر والوظیفة والسلوك.

4.4.1.3.G42یصف دورة حیاة بعض الحیوانات المختلفة وكیفیة تكاثُرھا وأنواع التحول المختلفة

1.1.4المادة وتحوالتھا1.4 العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في 

تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

1.1.1.4.G4الخصائص الفیزیائیة 3 یُقارن ویصنّف األجسام والمواد معتمًدا عل

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في 

تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

2.1.1.4.G4
 یُجري تجارب بسیطة یجمع من خاللھا المالحظات  والقیاسات لیُحّدد المواد غیر المعروفة بناء على خصائصھا 

الكیمیائیة والفیزیائیة.
1

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في 

تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

3.1.1.4.G41یشرح تغیرات حالة المادة  التكثیف، التجمد، االنصھار، التسامي، الترسیب)   ویُعطي أمثلة على كل منھا

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في 

تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

4.1.1.4 .G4 1یستنتج أن التغیرات الفیزیائیة للمادة تغیرات انعكاسیة

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة في 

تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

5.1.1.4.G41 یشرح كیف تتضمن عملیات التغیر في حالة المادة انبعاثًا للحرارة

2.1.4المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة، 

وكیف یمكن أ ن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا 
والتنبؤ بھا

1.2.1.4.G4(التنتج مواد جدیدة) 3 یستنتج أن التغیرات الكیمیائیة غیر انعكاسیة

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة، 

وكیف یمكن أ ن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا 
والتنبؤ بھا

2.2.1.4.G4.2 یُجري تجارب بسیطة؛ لیمیز بین التغیرات  الفیزیائیة والتغیرات الكیمیائیة

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة، 

وكیف یمكن أ ن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا 
والتنبؤ بھا

3.2.1.4.G4.1 یُحّدد التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة التي تحدث  في جسمھ ومن حولھ

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة، 

وكیف یمكن أ ن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا 
والتنبؤ بھا

4.2.1.4.G4  ° 2یتعّرف المؤشرات الدالة على حدوث التغیرات

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد جدیدة، 

وكیف یمكن أ ن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا 
والتنبؤ بھا

5.2.1.4.G4.3 یجري استقصاءً عملیًّا؛ لیُحّدد ما إذا كان مزج مادتین أو أكثر یعتبر تغیر فیزیائي أو تغیر كیمیائي

G4.1.1.2.4 یدرك مفھوم الحركة والسكون ویصف التغیرات في الحركة. الحركة والقوى2.4 العلوم الفیزیائیة4
 یستقصي العوامل التي تتوقف علیھا سرعة الجسم  لیستنتج أن السرعة ھي ناتج قسمة المسافة المقطوعة 

على الزمن المستغرق في قطعھا مصنفًا حركة الجسم تبًعا لتغیرات سرعتھ.
2

2 یمثل بیانیًا تغیرات حركة (موقع وسرعة) جسم متحرك كدالة في الزمن.G4.2.1.2.4یدرك مفھوم الحركة والسكون ویصف التغیرات في الحركة. الحركة والقوى العلوم الفیزیائیة4
2یَصُف عجلة الحركة على أنھا التغیر في سرعة الجسم المتحرك خالل فترة زمنیة محددة.G4 .3.1.2.4یدرك مفھوم الحركة والسكون ویصف التغیرات في الحركة. الحركة والقوى العلوم الفیزیائیة4

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل 1.3.4الطاقة3.4 العلوم الفیزیائیة4
بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ الطاقة.

1.1.3.4.G4.2 یستقصي الطاقة الحراریة كصورة من صور الطاقة  المألوفة من حیث مصادرھا وطرق انتقالھا

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل الطاقة العلوم الفیزیائیة4
بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ الطاقة.

2.1.3.4.G4.3°  یستكشف سلوك المواد المختلفة في بیئتھ مع  الطاقة الحراریة

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل الطاقة العلوم الفیزیائیة4
بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ الطاقة.

3.1.3.4.3.G4.2 یُصمم ویصنع أداة لحفظ الماء دافئًا لفترة طویلة

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل الطاقة العلوم الفیزیائیة4
بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ الطاقة.

4.1.3.4.G4یبحث في مفھوم الطاقة الكھربائیة، ویستقصي مصادرھا المتاحة في بیئتھ واستخداماتھا في مناشط
الحیاة الیومیة.

3

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل الطاقة العلوم الفیزیائیة4
بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ الطاقة.

5.1.3.4.G4 یشرح كیف أن المغناطیس یؤثر بقوة في مغناطیس آخر أو على مواد قابلة للمغنطة، ویتسبب بانتقال الطاقة 
فیما بینھا

2



 یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة  الحیاة 2.3.4الطاقة العلوم الفیزیائیة4
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

1.2.3.4 .G4.2 یقّدم األدلة معتمًدا على ملحوظاتھ لیُثبت أن الطاقة یمكن أن تتحول من شكل إلى آخر

 یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة  الحیاة الطاقة العلوم الفیزیائیة4
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

2.2.3.4.G4  2یُصّمم دائرة كھربائیة بسیطة تعمل

 یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة  الحیاة الطاقة العلوم الفیزیائیة4
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

3.2.3.4 .G4یستقصي خواص توصیل المصابیح على التوالي وعلى التوازي، من حیث المسارات المتاحة لحركة 
الشحنات وسطوع المصابیح وكمیة الطاقة التي تسحبھا من مصدر الطاقة.

2

 یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة  الحیاة الطاقة العلوم الفیزیائیة4
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

4.2.3.4.G4.1 یبحث في طرائق حفظ الطاقة الكھربائیة، وأثر  فقدانھا على تحقیق التنمیة المستدامة

1.4.4الموجات4.4 العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لخصائص الضوء  وكیفیة تفاعل الضوء مع 

األجسام المختلفة المتوفرة في البیئة المحیطة.
1.2.4.4.G4

 یُجري تجارب بسیطة؛ لیبین أن الضوء یسیر في مسارات مستقیمة، وأنھ ینعكس على األسطح المصقولة، 
وینكسر عند انتقالھ من وسط آلخر، وأن الضوء یحید عندما یمر من فتحة ضیقة، وأن الضوء األبیض یتكون 

من عدة ألوان.

یظھر فھماً لخصائص الضوء  وكیفیة تفاعل الضوء مع الموجات العلوم الفیزیائیة4
األجسام المختلفة المتوفرة في البیئة المحیطة.

2.2.4.4.G4(المعتمة) 2 یمیز بین األجسام المضیئة واألجسام التي تعكس الضوء



المسار العام الصف الخامس
1.1.1 االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1

یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في 
جمیع مجاالت

المحتوى العلمي.
1.1.1.1G5

. یحدِّد عناصر التحقیقات ذات التخطیط الجید واالستنتاجات الصحیحة ویوضح كیف أن التواصل 
والتعاون بین العلماء قد یؤدي إلى نقاش بنّاء وتغیُّر في التفكیر العلمي.

1

 االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 
یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في 

جمیع مجاالت
المحتوى العلمي.

.2.1.1.1G5
 یبن القدرة على المالحظة واالستدالل والمقارنة  والتصنیف والترتیب واالستنتاج واستخدام 

العالقات الزمانیة/ المكانیة.
2

 االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 
یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في 

جمیع مجاالت
المحتوى العلمي.

.3.1.1.1G5
 یُنفّذ تجربة مضبوطة من تصمیمھ الخاص مسجالً البیانات للمحاوالت المتكررة بطریقة منظمة 

ومناسبة مستخدًما الجداول، القوائم، النصوص...
3

 االستقصاء العلمي وتطبیقاتھ طبیعة العلم والتكنولوجیا 
یتعرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ وفھمھ في 

جمیع مجاالت
المحتوى العلمي.

4.1.1.1G5
 یستنتج أن المعرفة العلمیة تعتمد على مجموعة  بیانات وعدة اختبارات ویبین الفرق بین الدلیل 

والرأي في التفسیرات العلمیة.
2

1  یبین أثر التطور التكنولوجي على تغیر رغبات  وحاجات الناس مع الزمن..1.1.2.1G5. یظھر فھ للعالقة بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع.1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

یبین دور المھندسون في تحسین وتطویر التكنولوجیا الموجودة لتلبیة حاجات المجتمع ومواكبة .2.1.2.1G5. یظھر فھ للعالقة بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع.تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا طبیعة العلم والتكنولوجیا 
العصر.

1

 تصمیم الحلول التكنولوجیة  المعرفة والھندسیة في إطار .2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا طبیعة العلم والتكنولوجیا 
المعرفة العلمیة والریاضیة.

.1.2.2.1G5 3.یُحلّل ویفسر المشكالت التكنولوجیة والھندسیة

 تصمیم الحلول التكنولوجیة  المعرفة والھندسیة في إطار تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا طبیعة العلم والتكنولوجیا 
المعرفة العلمیة والریاضیة.

. 2.2.2.1G5.3یطّور عدة حلول لمشكلة باستخدام العلوم والھندسة أو التكنولوجیا

 تصمیم الحلول التكنولوجیة  المعرفة والھندسیة في إطار تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا طبیعة العلم والتكنولوجیا 
المعرفة العلمیة والریاضیة.

. 3.2.2.1G5.3یختبر فعالیة جھاز (أو أداة) من تصمیمھ ویطّوره  مستخدما المواد والموارد المناسبة

 یُقیّم آثار التقنیات المختلفة على استھالك الطاقة  مقترًحا طرائق یمكن لألفراد من خاللھا أن یزیدوا  G5.1.1.1.2یظھر فھماً العتماد البشریة  على موارد األرض.1.1.2األرض والنشاط البشري1.2 علوم األرض والفضاء2
من مستویات حفظ الطاقة

3

 یظھر فھماً كیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت  3.1.2األرض والنشاط البشري علوم األرض والفضاء
الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.

1.3.1.2..G5 ،یُحلّل اآلثار طویلة األمد على المجتمع والبیئة نتیجة  الستخدام اإلنسان للطاقة والموارد الطبیعیة 
مقترًحا  طرائق للتخفیف من ھذه اآلثار

3

3.3.2أنظمة األرض3.2 علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

1.3.3.2.G52یقارن بین الصخور والمعادن موضحاً كیفیة استخدامھا

أنظمة األرض علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

2.3.3.2.G5
یشرح الخصائص المستخدمة في تحدید المعادن.(مثال: اللون، اللمعان، المخدش،الشفافیة، 

الصالدة) 
2

أنظمة األرض علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

3.3.3.2.G5(مثال: الصالدة، اللون، المغناطیسیة) 1یجري تجارب متنوعة لتحدید الخصائص الفیزیائیة للمعادن

أنظمة األرض علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

4.3.3.2.G5.2یصف خواص األنواع الثالثة للصخور، ویربط ھذه الخصائص بمنشأ الصخور األصلي

أنظمة األرض علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

5.3.3.2.G5.2یفسر كیف یؤدي التفاعل بین األنظمة األرضیة إلى تشكل الصخور الناریة والرسوبیة والمتحولة



أنظمة األرض علوم األرض والفضاء

یظھر فھما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن 
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، الغالف المائي و الغالف 

الجوي، والمحیط الحیوي- التي تحدث على نطاق واسع من 
المقاییس الزمانیة والمكانیة.

6.3.3.2.G5(مثال: اللون، الملمس، اللمعان ) 3یصنّف الصخور والمعادن وفقًا لخصائصھا المختلفة

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب 1.3 علوم الحیاة3
والوظیفة

2.1.3
یظھر فھماً لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  

الحیة لوظائف الحیاة.
1.2.1.3 .G5

 یشرح كیف أن النباتات تحصل على المواد الالزمة لنموھا بشكل أساسي من الھواء والماء، 
ویصف كیف تحصل النباتات على الطاقة من أشعة الشمس وتعالج المواد التي تشكلھا لتحافظ على 

أوضاعھا الداخلیة.
1

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب  علوم الحیاة
والوظیفة

یظھر فھماً لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  
الحیة لوظائف الحیاة.

2.2.1.3 .G5 یدعم بالدلیل أو البیانات أو النماذج الرأي القائل بأن النباتات تحصل على المواد التي تحتاج إلیھا 
في النمو بشكل أساسي من الھواء والماء.

2

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب  علوم الحیاة
والوظیفة

1 یوضح أن للنباتات دورات حیاة متنوعة، لكنھا تتشارك في المراحل األساسیة.G5.1.3.1.3  یظھر فھماً لكیفیة نمو  الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب  علوم الحیاة
والوظیفة

2 یستنتج أن نمو النباتات یتأثر بالعوامل البیئیة.G5.2.3.1.3  یظھر فھماً لكیفیة نمو  الكائنات الحیة وتطورھا.

 من الجزیئات إلى الكائنات الحیة:التركیب  علوم الحیاة
والوظیفة

1 یوضح أن للحیوانات دورات حیاة متنوعة، لكنھا تتشارك في المراحل األساسیة.G5.3.3.1.3  یظھر فھماً لكیفیة نمو  الكائنات الحیة وتطورھا.

یظھر فھما ما لسبب تفاوت األفراد من النوع نفسھ من حیث الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3 علوم الحیاة
المظھر والوظیفة والسلوك

1.2.3.3.G5  یوضح أنھَ على الرغم من أن العدید من الصفات یرثھا األفراد عن اآلباء، إال أنھا تتأثر كذلك
بالتفاعالت مع بیئة الفرد.

1

الوراثة واختالف الصفات الوراثیة علوم الحیاة
یظھر فھما ما لسبب تفاوت األفراد من النوع نفسھ من حیث 

المظھر والوظیفة والسلوك
2.2.3.3.G5

یستنتج أن البیئة تؤثر كذلك في سمات وخصائص الكائنات؛ فاالختالفات في مكان نموھا أو الغذاء 
الذي تستھلكھ قد یتسبب في تغییر مظھر أو سلوك ھذه الكائنات.

1

1.4.3األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة4.3 علوم الحیاة
یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة 

وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.
1.1.4.3.G5

یستنتج أن الكائنات الحیة ال تستطیع أن تبقى على قید الحیاة إال في البیئات التي تلبي احتیاجاتھا  
المحددة، ویُحّدد العوامل التي تؤثر على قدرة النباتات والحیوانات على البقاء على قید  الحیاة في 

موطن محدد
1

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

2.1.4.3.G5
یُوّضح أَن المجتمع عبارة عن مجموعة من األنواع المتفاعلة التي تتقاسم موطنًا مشترًكا

1

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

3.1.4.3.G5.2یستخدم دلیالً لدعم الرأي القائل بأن الكائنات الحیة في المجتمع تترابط من خالل الغذاء الذي تتناولھ

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

4.1.4.3.G5 یصف كیف یمكن للشبكة االجتماعیة المعقدة للعالقات الغذائیة أن تؤثر على تشكیل استخدام الشبكة
الغذائیة.

2

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

5.1.4.3.G5 یتخدم السلسلة الغذائیة لعرض التسلسل الخطي للحلقات الرابطة في الشبكة الغذائیة بدءًا بإحدى
المنتجات وانتھاء بإحدى المحلالت في بیئة محددة.

3

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

6.1.4.3.G52یصف أدوار الكائنات الحیة في كل حلقة ضمن سلسلة غذائیة بسیطة

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

7.1.4.3.G52یصنّف الكائنات الحیة، بما فیھا البشر، وفقًا لمستوى التغذیة الخاص بھا

یظھر فھما  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة علوم الحیاة
وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

8.1.4.3.G5.1یعطي أمثلة على الحیوانات آكالت اللحوم وآكالت العشب ومزدوجة التغذیة

یظھر فھماً  لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر النظام 2.4.3 األنظمة البیئیة:التفاعالت والطاقة والدینامیكیة 4.3 علوم الحیاة
البیئي.

1.2.4.3.G5 یستنتج أن الكائنات الحیة تحصل على الغازات  والماء ومعادن من البیئة وتعید النفایات على شكل 
مادة (غازیة أو سائلة أو صلبة) إلى البیئة من جدید.

1

یظھر فھماً  لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر النظام  األنظمة البیئیة:التفاعالت والطاقة والدینامیكیة  علوم الحیاة
البیئي.

2.2.4.3.G5.3 یُصّمم نموذًجا لوصف حركة المادة بین النباتات  والحیوانات والمحلالت والبیئة

 یُوّضح أنَّ النظام البیئي الصحي ھو النظام الذي تتمكن فیھ األنواع المختلفة من تلبیة احتیاجاتھا G5. 1.3.4.3یظھر فھماً لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر البیئة.343 األنظمة البیئیة:التفاعالت والطاقة والدینامیكیة  علوم الحیاة
ضمن شبكة حیاتیة مستقرة نسبیًّا.

1

3 یتنبأ بآثار إدخال نوع محدد على توازن نظام بیئي  معینG5.2.3.4.3یظھر فھماً لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر البیئة. األنظمة البیئیة:التفاعالت والطاقة والدینامیكیة  علوم الحیاة

1.1.4المادة وتحوالتھا1.4 العلوم الفیزیائیة4
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

1.1.1.4.G5(نواة، إلكترونات، بروتونات، نیوترونات)1 یتعّرف تركیب الذرة



المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

2.1.1.4.G5
 یتعّرف أن الجدول الدوري یظھر توزیًعا لمواد نقیة تسمى عناصر، ویكتب رموز وأسماء أول 

عشرة عناصر فیھ.
1

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

3.1.1.4.G5.2یصنّف المواد إلى عناصر ومركبات ومخالیط

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

4.1.1.4.G5.3 یستقصي خصائص الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات من خالل إجراء تجارب عملیة

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

5.1.1.4.G5.1 یتعّرف أن بعض العناصر والمركبات والمخالیط  یمكن أن تستخدم كمصدر للطاقة

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

6.1.1.4.G5 یُحّدد الموارد  المتجددة و المواردغیر المتجددة  مفسًرا سبب ضرورة المحافظة على استدامة ھذه
الموارد

1

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

7.1.1.4.G5.2 یستقصي مصادر الطاقة المتجددة وغیر المتجددة  المستخدمة في دولة اإلمارات

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

8.1.1.4.G5
الطبیعیة °  یستقصي طرائق للحفاظ على الموارد  الطبیعیةكإعادة التدویر والحفاظ على الطاقة 

وعدم االسراف في االستھالك.
2

المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة  

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا 
وحفظ المادة.

9.1.1.4.G5
 یقیس الكمیات، ویعد الرسوم البیانیة؛ لیقّدم دلیالً  على أنھ بصرف النظر عن نوع التغیر الحاصل 

عند تسخین أو تبرید أو مزج المواد، فإن الكتلة الكلیة للمادة تبقى محفوظة وال تتغیر.
3

2.1.4المادة وتحوالتھا العلوم الفیزیائیة
یظھر فھما  لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین مواد 

جدیدة، وكیف یمكن 
أن یُستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

1.2.1.4.G5
یتعّرف اآلثار السلبیة واإلیجابیة المترتبة على التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة ( التآكل، التمدد، 

تلوث الھواء، تلوث الماء،..)
2

یظھر فھما  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى في 2.2.4الحركة والقوى2.4 العلوم الفیزیائیة
األجسام.

1.2.2.4.G5(مثل: الجاذبیة واالحتكاك) 2یستقصي بعض القوى التي یظھر تأثیرھا في أنشطة الحیاة الیومیة

یظھر فھما  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى في الحركة والقوى العلوم الفیزیائیة
األجسام.

2.2.2.4.G5.2یُخطّط ویُنفّذ استقصاءات لتقدیم أدلة على تأثیرات القوى المتوازنة والقوى غیر المتوازنة

یظھر فھما  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى في الحركة والقوى العلوم الفیزیائیة
األجسام.

3.2.2.4.G5 :یستقصي قوانین نیوتن(القانون األول والقانون الثالث) في الحركة وبعض تطبیقاتھا الحیاتیة (مثال
ربط حزام األمان واطالق الصواریخ).

2

3.2.4الحركة والقوى العلوم الفیزیائیة
° یستقصي سبب كون بعض االنظمة  الفیزیائیة أكثر 

G5.1.3.2.4استقراًرا من غیرھا.
یجري استقصاءات علمیة لیُحّدد العالقة بین قوى الدفع والسحب لیبقى جسم ما ساكنًا في مكانھ أو 

تجعل الجسم یتحرك أو یتغیر.
3

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل 1.3.4الطاقة3.4 العلوم الفیزیائیة
بین األجسام واألنظمة  ومبدأ حفظ الطاقة.

1.1.3.4.G5 یستنتج أنھ عند تصادم األجسام، تعمل قوى التالمس في نقل الطاقة بین األجسام ما یؤدي إلى تغیر
حركتھا.

1

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة 2.3.4الطاقة العلوم الفیزیائیة
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

1.2.3.4.G5.2یستنتج أن الصوت موجات تنقل الطاقة من مكان إلى آخر

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الطاقة العلوم الفیزیائیة
الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة.

2.2.3.4.G5 یستنتج أن الضوء موجات تنقل الطاقة وأنھ ینتقل في خطوط مستقیمة مفسًرا اختالف سلوك
األجسام المختلفة (لعدسات، األجسام المعتمة والشفافة وشبھ الشفافة)عندما یسقط علیھا الضوء.

2

یستقصي دور الطاقة  في أنشطة  الحیاة الیومیة  والعملیات 4.3.4الطاقة العلوم الفیزیائیة
الكیمیائیة.

1.4.3.4.G5 یستنتج أنھ عندما تقوم اآلالت أو الحیوانات باستخدام الطاقة، فإن معظم الطاقة تنتقل إلى البیئة
المحیطة على شكل حرارة.

1



المسار العام الصف السادس
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

1.1.1.1.G6.2یجمع بیانات ومعلومات من أكثر من مصدر  لیصّمم استقصاءً موجھًا

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

2.1.1.1.G6.2یستخدم أدوات وتقنیات علمیة إلجراء قیاسات  دقیقة

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

3.1.1.1.G6یصّمم ویُنفّذ استقصاءات موجھة من خالل تجربة لدراسة تأثیر متغیر محدد مستخدما المنھج
العلمي.

3

یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

1.2.1.1.G6.یُحلّل بیاناتھ لیكتشف العالقات بین المتغیرات ویفسرھا
2

یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

2.2.1.1.G6
2یستخدم الرسوم البیانیة والنماذج المختلفة للتعبیر عن نتائج استقصاءاتھ.

1یصف أثر العلوم في المجتمع ودور العلماء عبر التاریخ.G6.1.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
1یبین أثر التطور التكنولوجي على تغیر رغبات وحاجات الناس مع الزمن.G6.2.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
1یستنتج أنھ حین تتوافر التكنولوجیا الجدیدة، یمكن أن تغیر طرائق حیاة الناس وكیفیة تفاعلھم مًعا.G6.3.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1

2.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1
تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة

العلمیة والریاضیة.
1.2.2.1.G6یتعّرف عملیة التصمیم الھندسي وإجراءاتھا التي یستخدمھا المھندسون لتلبیة حاجة اجتماعیة

2ویختبر آلة بسیطة ویحسنھا.
 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1

2.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1
تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة

العلمیة والریاضیة.
2.2.2.1.G6یطّور نموذًجا ویستخدمھ لیب كیف أن جزءًا من الموجات الصوتیة عند سقوطھا على سطح وسط ما

3ینعكس، وأن جزءًا تُمیَّص، والباقي یُنفّذ.
 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1

2.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1
تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة

العلمیة والریاضیة.
3.2.2.1.G6یصنع نموذًجا آللة بسیطة لیسھّل عمل ما (مثل: جر جسم على سطح مائل، أو رفع جسم ثقیل

3عن األرض).

یظھر فھماً  لالعتماد البشري على موارد األرض.1.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
1.1.1.2.G6یناقش اعتماد اإلنسان على الیابسة والغالف المائي والغالف الجوي والمحیط الحیوي لألرض للحصول

3على العدید من الموارد المختلفة.

یظھر فھماً  لالعتماد البشري على موارد األرض.1.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
2.1.1.2.G6یشرح أنَّ المعادن والماء العذب وموارد المحیط الحیوي محدودة والعدید منھا غیر قابل للتجدد

2أواالستبدال على مدار عمر اإلنسان.
2یوضح أنَّ توزیع الموارد في األرض یتغیر بشكل ملحوظ نتیجة الستھالك البشر لھذه الموارد.G6.3.1.1.2یظھر فھماً  لالعتماد البشري على موارد األرض.1.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

3.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
یظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت

الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.
1.3.1.2.G6یوضح أنَّ استدامة المجتمعات البشریة والتنوع الحیوي الذي تدعمھا یتطلب وجود إدارة مسؤولة

2للموارد الطبیعیة، بما في ذلك تطور التقنیات.

3.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
یظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت

الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.
2.3.1.2.G6

3یُحلّل العالقة بین األنشطة البشریة والتراكیب والعملیات الجیولوجیة المختلفة 
یظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت3.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.
3.3.1.2.G62یفسر كیف تسبب قوى  العوامل الطبیعیة والبشریة تغییرات في منسوب الماء

یظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت3.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.

4.3.1.2.G6یشرح أھمیة الحفاظ على الماء موضًحا كیف أن عملیات التنقیة والتحلیة والري تضمن توفر الماء
العذب لممارسة األنشطة البشریة.

2
یظھر فھماً لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في مجاالت3.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على الكوكب.
6.3.1.2.G63یقیّم التأثیرات البیئیة للبشر، وأنواع الحلول المجدیة، مقدًما الحل الممكن لمراقبة التأثیر البشري

یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

1.1.2.2.G6یستنتج أن األجسام في النظام الشمسي تدور ضمن مدار ثابت حول الشمس بسبب قوة الجاذبیة
التي تمارسھا الشمس على األجسام.

3
یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

النظام الشمسي.
2.1.2.2.G6.3یطّور نموذًجا لیصف دور الجاذبیة في الحركات ما بین المجرات والنظام الشمسي

یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

4.1.2.2.G6یستخدم المالحظة المباشرة أو المحاكاة الحاسوبیة أو الرسوم البیانیة للنجوم؛ لیُحّدد موقع ومظھر
وحركة النجوم المعروفة وغیرھا من مكونات النظام الشمسي التي تمكن رؤیتھا في السماء لیالً.

2
یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

النظام الشمسي.
5.1.2.2.G6یمیز بین آثار دوران األرض الیومي حول محورھا ودورانھا السنوي حول الشمس، مبینًا كیف أن

دوران األرض مرتبط بظھور البروج في السماء.
2

یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

6.1.2.2.G6یذكر بأن محور دوران األرض مائل نسبة إلى دورانھا حول الشمس واصفًا الفصول األربعة
على أنھا نتیجة لمیل األرض ودورتھا السنویة حول الشمس.

1
یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

النظام الشمسي.
7.1.2.2.G6یستنج أن المد والجزر ناتج عن جاذبیة القمر رابطا بین مراحل القمر والكسوف والخسوف

بالمواضع النسبیة لألرض والقمر والشمس.
3

یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

8.1.2.2.G6یستخدم نموذًجا لنظام األرض-الشمس-القمر؛ لیصف األنماط الدورانیة لمراحل القمر وكسوف
الشمس وخسوف القمر والفصول.

2
یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

النظام الشمسي.
9.1.2.2.G6.2یستخدم التمثیالت الریاضیة أو الحسابیة لیتنبأ بحركة األجرام التي تدور في النظام الشمسي

یظھر فھماً ما لألنماط المتوقعة التي تسببھا حركة األرض في1.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
النظام الشمسي.

10.1.2.2.G6یُحّدد مكونات النظام الشمسي، بما فیھا الشمس  واألرض والكواكب األخرى واألقمار الطبیعیة
والنجوم والمجرات ، ویصف خصائصھا الفیزیائیة من حیث النوعیة.

1
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

1.3.3.2.G6.1یُوّضح أن عملیات األرض ناجمة عن تدفق الطاقة ودوران المادة داخل وفیما بین أنظمة الكواكب
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

2.3.3.2.G6.1یُعّرف الشمس وباطن األرض الساخن على أنھا مصادر الطاقة الدافعة لعملیات األرض
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

3.3.3.2.G6،یُطّور نموذًجا یبین من خاللھ دورة المادة وتدفق الطاقة الذي یحصل أثناء العملیات (مثال: اإلذابة
التبلور، التجویة، التحول، الترسیب)  التي تؤدي إل تشكل معادن وصخور األرض.

3
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

4.3.3.2.G6-یصف تفاعل األنظمة األرضیة - الكتلة الصلبة، والغالف المائي، والغالف الجوي، والمحیط الحیوي
على نطاق واسع من المقاییس الزمانیة والمكانیة والتفاعل المستمر مع التأثیرات المتغیرة، بما فیھا

األنشطة البشریة.

1
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

5.3.3.2.G6.1یصف الغالف الجوي على أنھ غالف غازي یحیط بكوكب األرض
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

6.3.3.2.G6یُوّضح أنَّ الغالف المائي عبارة عن جلید، وبخار ماء، وماء سائل موجود في الجو والمحیطات والبحیرات
والجداول واألتربة والمیاه الجوفیة.

1
یظھر فھ للتفاعالت المعقدة  والدینامیكیة داخل وضمن أنظمة األرض- الكتلة الصلبة،  3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والغالف المائي والغالف  الجوي، والمحیط الحیوي- التحدیات على  نطاق  واسع 
من المقاییس الزمانیة والمكانیة.

8.3.3.2.G6یستخدم البیانات لیدعم الرأي القائل بأّن تغیًرا واحًدا في سطح األرض یمكن أن یحدث ردات فعل
قد تتسبب بإحداث تغییرات في األنظمة األرضیة األخرى.

2
یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.
2.4.3.2.G6یشرح كیف أن الماء یدور  بشكل مستمر بین  الیابسة والمحیط والغالف الجوي من خالل النتح

والتبخر والتكثیف والتبلور والتجمد إضافة إلى  التدفق نزوالً على األرض.
2

یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.

3.4.3.2.G6یُطّور نموذًجا؛ لیصف طرائق تغیر حالة الماء خالل  تحركھ ضمن األنظمة األرضیة مدفوًعا بالطاقة
الشمسیة وقوة الجاذبیة.

3
یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.
4.4.3.2.G6یشرح كیف تسبب حركات الماء - سواء فوق  األرض أو تحت األرض - التجویة والتعریة، مما

یغیر مالمح سطح األرض ویكون المظاھر المختلفة.
2

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

1یبین أَن الخلیة ھي أصغر وحدة حیة.G6ّ.1.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
1یُوّضح أَن الكائنات الحیة مكونة من خالیا.G6ّ.2.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یُجري استقصاءً لیحصل من خاللھ على األدلة التي تثبت بأن الكائنات الحیة مكونة من خالیا؛ إما خلیة واحدة G6.3.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
أو خالیا متعددة.

3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یُحّدد الھیاكل والعضیات ووظائفھا الرئیسة في الخالیا، بما فیھا النواة، وغشاء الخلیة، وجدار الخلیة، والبالستیدات الخضراء،G6.4.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

 والحویصلة، والمیتوكوندریا (األجسام الفتیلیة) ، والسیتوبالزم
1

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

2یُقارن تركیب ووظیفة كل من الخالیا النباتیة والخالیا الحیوانیة.G6.5.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
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من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یالحظ مكونات الخالیا النباتیة والحیوانیة مستخدًما المجھر بالشكل الصحیح واآلمن مع الرسم الدقیق ( مثال: استخدام شریحة من البصلG6.6.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
أو شریحة مجھزة من األولیات وحیدة الخلیة). 

2
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یُصّمم نموذًجا لیصف وظیفة الخلیة كنظام كامل، ولیظھر كیف أن أجزاء الخالیا (مثال: النواة، البالستیدات الخضراء، G6.7.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

المیتوكندریا، غشاء الخلیة، وجدار الخلیة) تساھم في وظیفتھا.
3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

2یشرح عملیات االنتشار واالسموزیة ودورھا داخل الخلیةG6.8.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
3یُجري التجارب؛ لیجیب عن األسئلة المتعلقة بعملیات االسموزیة واالنتشار.G6.9.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یستنتج أن الكائنات الحیة أحادیة الخلیة تحتاج مثل الكائنات الحیة عدیدة الخالیا إلى الغذاء والماء وإلى طریقة للتخلص من الفضالت وإلى بیئةG6.10.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
تستطیع العیش فیھا.

3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یُقیّم إمكانیة أن یكون لفھمنا الخالیا وعملیاتھا آثار مفیدة وضارة في الوقت نفسھ على صحة اإلنسان والبیئة، مع أخذ وجھات النظر المختلفةG6.13.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

بعین االعتبار (مثال: وجھة نظر المزارعین، ومصنعي المبیدات، والناس الذین یعانون من أمراض تھدد حیاتھم).
3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یبني حجة مدعمة باألدلة حول كون الجسم عبارة عن نظام مكون من أنظمة فرعیة تتفاعلG6.15.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات  الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
فیما بینھا وتتكون من مجموعات من الخالیا (أ ي الخالیا تكون األنسجة واألنسجة تكون األعضاء المتخصصة بوظائف محددة في الجسم).

3
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
یُقیّم الفوائد التي تجنیھا المجتمعات البشریة نتیجة للتنوع الحیوي (مثال: تأتي آالف المنتجات مثل الطعام، اللباس، الدواء، ومواد البناء منG6.2.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

النباتات والحیوانات)  والمشكالت التي تنتج عن تقلص التنوع الحیوي ( مثال: الزراعات األحادیة أكثر عرضة لآلفات واألمراض).
3

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

1.1.1.4.G6یستخدم الجدول الدوري كنموذج للتنبؤ بالخصائص الدوریة (مثال: نشاطیة الفلزات، التفاعالت مع األكسجین)  للعناصر بناء على أنماط
اإللكترونات في المستویات الخارجیة.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
2.1.1.4.G6O2, CO2, NaCl, H2 :في كتابة صیغ بعض المركبات مثال  ( O, Na H, C, Cl, S, N , :مثال) 2یستخدم رموز العناصر المعروفة

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

3.1.1.4.G6.1یتعّرف ماھیة الرابطة الكیمیائیة التي تتكون  نتیجة للقوى بین الذرات  في مركب ما وأن إللكترونات الذرة دور أساسي في ھذه الرابطة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
4.1.1.4.G6.3یُصّمم وسیلة/ تقنیة ( نماذج، برمجیة محاكاة) ؛  لیشرح كیف تتكون الرابطة األیونیة ویعطي أمثلة علیھا

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

5.1.1.4.G6.3 یُصّمم وسیلة/ تقنیة ( نماذج، برمجیة محاكاة)  لیُوّضح كیف تتكون الرابطة التساھمیة والرابطة الفلزیة مع إعطاء األمثلة على كل منھما
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
6.1.1.4.G6.3یتنبأ بطبیعة الرابطة (مثال: تساھمیة غیر قطبیة، تساھمیة قطبیة، أیونیة، فلزیة) ، مستخدًما قیم السالبیة الكھربیة للذرات

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

7.1.1.4.G6یُخطّط ویُنفّذ استقصاءً علمیًّا الكتشاف العالقة بین الخصائص الفیزیائیة للمواد(مثال: درجة االنصھار، درجة الغلیان، الضغط البخاري، التوتر
السطحي)  ونوع القوى الكھربائیة موظفًا البیانات التي یجمعھا كدلیل على قوة القوى الكھربائیة بین الجسیمات التي تتكون منھا المواد (مثال: األیونات،

الذرات، الجزیئات، المواد الشبكیة).

3
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
8.1.1.4.G6یستقصي المعلومات العلمیة والتقنیة لیبین أھمیة البناء في المستوى الجزیئي في تصمیم المواد ذات االستخدامات أو الوظائف المحددة (مثال: لماذا

تصنع المواد الموصلة للكھرباء عادة من الفلزات، وتصنع المواد المرنة والدائمة من الجزیئات ذات السالسل الطویلة، وتصمم المنتجات الدوائیة
لتتفاعل مع مستقبالت محددة).

3
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
9.1.1.4.G6.3یستنتج أن الكثافة خاصیة فیزیائیة ممیزة للمادة، ویصف عالقتھا مع الكتلة والحجم

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

10.1.1.4.G6.2یشرح الفرق بین المواد الصلبة والسائلة والغازیة من حیث الكثافة مستخدًما النظریة الجزیئیة للمادة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
11.1.1.4.G6یشرح ما یحدث لكل من الضغط والحجم ودرجة الحرارة عندما یتعرض السائل )مثال: الماء( أو الغاز )مثال: الھواء( للضغط أو التسخین )دون

حسابات(.
2

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

12.1.1.4.G6.2یشرح الفرق بین السوائل والغازات من حیث االنضغاطیة وكیف تؤثر انضغاطیتھا على استخدامھا
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
13.1.1.4.G6.3یُجري التجارب لتحدید آثار التسخین والتبرید على حجم المواد الصلبة والسائلة والغازیة أو یُصّمم برمجیات محاكاة

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

14.1.1.4.G6یصف االنصھار والتجمد والغلیان والتبخر والتكثیف والتسامي على أنھا عملیات تقود إلى تغیرات للحالة تنتج عن التسخین والتبرید وتغییر
الضغط.

1
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
15.1.1.4.G63یستنتج أن درجة حرارة المادة تبقى ثابتة أثناء التجمد، واالنصھار والغلیان

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

16.1.1.4.G6.3یستنتج أن الكتلة تبقى ثابتة أثناء التغیرات الفیزیائیة، مثل تغیر الحالة، وذوبان المواد الصلبة، والتمدد الحراري
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
17.1.1.4.G6یبني ویُطّور نماذج لجزیئات كل من المواد الصلبة والسائلة والغازیة لیبین بأن إضافة أو إزالة الطاقة الحراریة تؤدي إلى زیادة أو نقصان الطاقة الحركیة

للجسیمات إلى أن یحدث تغیر في حالة المادة.
3

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

18.1.1.4.G6.)2یمیز بین المواد النقیة )مثال: الماء المقطر، ملح الطعام، شریط نحاسي( والمخالیط )مثال: سلطة الخضار، الكعك برقائق الشوكالتھ
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
19.1.1.4.G62یمیز بین المخالیط المتجانسة )المحالیل( والمخالیط غیر المتجانسة

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

20.1.1.4.G6یصف العملیات )مثال: التبخر، الغربلة، الترشیح، التقطیر، المغناطیسیة( المستخدمة لفصل المخالیط
أو المحالیل إلى مكونات ویستخدمھا لفصل مكونات خلیط ما أو یصّمم برمجیات محاكاة، ویُحّدد بعض التطبیقات الصناعیة لھذه العملیات.

1
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
21.1.1.4.G6.1یتعّرف مفھوم الذوبان كعملیة یتم من خاللھا ت °وزع أو انتشار جسیمات المذاب في المذیب ویفسر سبب اعتبار الماء مذیبًا واسع االنتشار

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

22.1.1.4.G6(1000 من الماءml5 من الملح فيg :1یصف تركیز المحلول من حیث النوعیة (مثال: مخفف، مركز) ومن حیث الكمیة )مثال
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
23.1.1.4.G6.1یصف الفرق بین المحالیل المشبعة وغیر المشبعة

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

24.1.1.4.G6یُجري التجارب لیستقصي العوامل )مثال: درجة الحرارة، نوع المذاب أو المذیب، حجم الجسیمات، والتحریك( التي تؤثر في قابلیة وسرعة ذوبان
المادة.

3
3یستقصي اآلالت البسیطة في بیئتھ )الروافع، البكرات، العجلة والمحور، اإلسفین، البرغي(.G6.1.2.2.4یظھر فھ ما ما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام.2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
2یصنّف الروافع إلى أنواعھا الثالث تبًعا لموضع  نقطة االرتكاز.G6.2.2.2.4یظھر فھ ما ما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام.2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
3یُصمم ویبني نماذج آلالت مختلفة مقارنًا بینھا  تبًعا لفائدة كل منھا اآللیة.G6.3.2.2.4یظھر فھ ما ما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام.2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4

ومبدأ حفظ الطاقة.
1.1.3.4.G6.(3یستقصي التحوالت المألوفة في الطاقة )مثال:  االحتراق في المحرك لتحریك السیارة، التمثیل  الضوئي، إنتاج الكھرباء من طاقة الماء المتحرك

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
ومبدأ حفظ الطاقة.

2.1.3.4.G6یقّدم األدلة معتمًدا على نتائج التجارب البسیطة  التي یجریھا على أن طاقة حركة جسم تعتمد على كل من سرعتھ وكتلتھ، وأن طاقة الوضع لجسم
تعتمد على كال من كتلة الجسم وارتفاعھ عن  سطح األرض. مدرًكا أن الطاقة الكلیة لنظام مغلق تكون محفوظة( ثابتة) 
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1
یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

مجاالت المحتوى العلمي
1.1.1.1.G7.2یجمع بیانات ومعلومات من أكثر من مصدر  لیصّمم استقصاءً موجھًا

1
یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

مجاالت المحتوى العلمي
2.1.1.1.G7یجمع معلومات بحثیة مناسبة ویستخدمھا في

صیاغة فرضیات قابلة لإلختبار..
2

1
یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

مجاالت المحتوى العلمي
3.1.1.1.G7یستخدم أدوات علمیة وتقنیات إلجراء قیاسات

دقیقة.
3

1
یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

مجاالت المحتوى العلمي
4.1.1.1.G7.یُحلّل البیانات التي یحصل علیھا من التجارب

2

1

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 
مجاالت المحتوى العلمي

5.1.1.1.G7یصّمم ویُنفّذ استقصاءات موجھة لتنفیذ تجربة
لدراسة تأثیر متغیر محدد مستخدما المنھج

3العلمي.

1
یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.
1.2.1.1.G7یستخدم الجداول والرسوم البیانیة والنماذج

2لعرض البیانات العلمیة وتحلیلھا.

1
یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.
2.2.1.1.G7یستخدم النماذج والمحاكاة لتمثیل األنظمة

2الفیزیائیة، وتوضیح المفاھیم.

1
یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.
3.2.1.1.G7یستخدم الریاضیات المناسبة مع طبیعة البیانات

2لبناء تفسیرات منطقیة حول الظواھر الطبیعیة.

1
 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

2.1
تفاعل العلم والھندسة 

یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1والتكنولوجیا
1.1.2.1.G7

1یصف أثر العلوم في المجتمع ودور العلماء عبر التاریخ.

1

 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

2.1
تفاعل العلم والھندسة 

یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1والتكنولوجیا
2.1.2.1.G7

یتعّرف أن حاجات الناس ورغباتھم تتغیر مع
الزمن، كما تتغیر طلباتھم لمنتجات وتكنولوجیا

1جدیدة وُمحسَّنة.

1

 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

2.1
تفاعل العلم والھندسة 

یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1والتكنولوجیا
3.1.2.1.G7

یستنتج أنھ حین تتوافر التكنولوجیا الجدیدة،
یمكن أن تغ طرائق حیاة الناس وكیفیة تفاعلھم

1مًعا.

1
 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

2.1
تفاعل العلم والھندسة 

2.2.1والتكنولوجیا
تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة

العلمیة والریاضیة.
1.2.2.1.G7یتعّرف عملیة التصمیم الھندسي وإجراءاتھا التي

2یستخدمھا المھندسون لتلبیة حاجة اجتماعیة.

1

 طبیعة العلم والتكنولوجیا 

2.1
تفاعل العلم والھندسة 

2.2.1والتكنولوجیا
تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة

العلمیة والریاضیة.
2.2.2.1.G7

یطّور ویستخدم نموذًجا (مثال: رسوم تخطیطیة
أو برمجیة محاكاة حاسوبیة أو أوصاف كتابیة) 

3لیفسر ظاھرة معینة (مثل: ظاھرة الصدى).

2.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
یظھر فھماً لكیفیة تأثیر المخاطر الطبیعیة على األفراد

والمجتمعات.
1.2.1.2.G7

یوضح أنَّ بعض المخاطر الطبیعیة (مثال:
االنفجارات البركانیة والظروف المناخیة القاسیة) عادة ما تكون مسبوقة بظواھر تسمح بالتنبؤ

2الموثوق بوقوعھا.

4.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
یظھر فھماً بأشكال تأثیرات األنشطة البشریة على مناخ

األرض بھدف نمذجتھا والتنبؤ بھا.
1.4.1.2.G7یصف دور األشعة في تسخین وتبرید األرض، وتأثیر الغازات الدفیئة المسببة لالحتباس الحراري بانتقال

1الحرارة المشعة عبر الغالف الجوي 
یظھر فھماً بأشكال تأثیرات األنشطة البشریة على مناخ4.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

األرض بھدف نمذجتھا والتنبؤ بھا.
2.4.1.2.G7.2یُحّدد المصادر المعروفة للغازات الدفیئة  ویصف طرائق الحد من انبعاثات ھذه الغازات

یظھر فھماً بأشكال تأثیرات األنشطة البشریة على مناخ4.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
األرض بھدف نمذجتھا والتنبؤ بھا.

3.4.1.2.G72یفسر كیف تسبب قوى  العوامل الطبیعیة والبشریة تغییرات في منسوب الماء
یظھر فھماً بأشكال تأثیرات األنشطة البشریة على مناخ4.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

األرض بھدف نمذجتھا والتنبؤ بھا.
4.4.1.2.G7.2یشرح أھمیة علم المناخ والسلوك البشري للحد من تعرض اإلنسان للتغیرات المناخیة الحاصلة

یظھر فھماً بأشكال تأثیرات األنشطة البشریة على مناخ4.1.2 األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
األرض بھدف نمذجتھا والتنبؤ بھا.

5.4.1.2.G7،یطرح األسئلة لیُوّضح األدلة على األنشطة البشري )مثال: احتراق الوقود األحفوري، إنتاج اإلسمنت
والنشاط الزراعي)  والعملیات الطبیعیة (مثال: التغیرات في اإلشعاع اآلتي من الشمس، النشاط

البركاني) التي تسببت بارتفاع درجات حرارة العالم في القرن الماضي.

3
یُجري محاكاة موضًحا من خاللھا العالقات المتبادلة المتداخلة بین الخصائص المختلفة لمكونات النظامG7.2.2.2.2یظھر فھماً للكون وما یحدث في النجوم..2.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

الشمسي المرئیة في السماء لیالً (مثال: یضع كاشفات ضوئیة بشدات مختلفة على مسافات مختلفة
من نقطة مراقبة محددة؛ لیساعد على توضیح السبب في سطوع نجم یمكن رؤیتھ من األرض نظًرا

لسطوعھ الفعلي وبعده عن األرض).

3
یقارن بعض الصفات الفیزیائیة لألرض (مثال: الغالف الجوي، الحرارة، الماء، البعد عن الشمسG7.3.2.2.2یظھر فھماً للكون وما یحدث في النجوم..2.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

والدوران حولھا، الدوران حول نفسھا، القدرة على دعم الحیاة) مع القمر وغیره من الكواكب.
2

یُحلّل البیانات المأخوذة من األدوات الموجودة على األرض، والتلسكوبات الموجودة في الفضاء،G7.4.2.2.2یظھر فھماً للكون وما یحدث في النجوم..2.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
والمركبات الفضائیة؛ لیُحّدد أوجھ التشابھ واالختالف بین مكونات النظام الشمسي.

3
یبني تفسیًرا على نظریة االنفجار العظیم بناء على األدلة الفلكیة المتعلقة بأطیاف الضوء، وحركةG7.10.2.2.2یظھر فھماً للكون وما یحدث في النجوم..2.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

المجرات البعیدة، وتكوین المادة في الكون.
3

یفسر مصدر طاقة األرض والحیاة علیھا موضًحا أنواع اإلشعاع الذي ینبعث من الشمس والتفاعلG7.11.2.2.2یظھر فھماً للكون وما یحدث في النجوم..2.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
بین الطاقة الشمسیة والغالف الجوي لألرض.

2
یستنج أن التأثیرات المتبادلة التي تتضمن أشعة الشمس والغالف الجوي والجلید والتضاریسG7.1.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والكائنات الحیة والتنوع من حیث خطوط الطول والعرض والجغرافیا المحلیة واإلقلیمیة، تؤثر في
الطقس والمناخ من خالل تأثیراتھا على أنماط التدفق في الغالف المائي والغالف الجوي.

3
یمیز بین الطقس ( التغیرات الیومیة في درجا ت الحرارة؛ الرطوبة؛ الھطول على شكل أمطار أوG7.2.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.

ثلوج، والغیوم والریاح) والمناخ (أنماط الطقس النموذجیة على المدى الطویل في منطقة جغرافیة
معینة).

2
یفسر البیانات أو الخرائط الخاصة بأنماط الطقس رابطا االختالفات في الطقس بالعوامل العالمیةG7.3.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

والمحلیة.
1

2یُقارن المناخات الموسمیة من حیث خطوط الطول والعرض والجغرافیا.G7.4.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
یشرح تأثیر الغالف المائي على الطقس والمناخ من خالل امتصاصھ الطاقة من الشمس وإطالقھ إیاھاG7.5.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

مع الوقت وإعادة توزیعھا على العالم من خالل التیارات المحیطیة.
2

یجمع البیانات لیقّدم دلیالً على كیفیة حدوث  تغیرات في األحوال الجویة نتیجة للحركاتG7.6.1.3.2یظھر فھماً  لما ینظم الطقس والمناخ.1.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
والتفاعالت المعقدة للكتل الھوائیة.

3
یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.
1.4.3.2.G7.1یوضح أَن تغیرات وحركة الماء في الغالف الجوي ھي المحددات الرئیسیة ألنماط الطقس المحلي

یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.

2.4.3.2.G7یُحّدد العوامل( مثال: ھطول األمطار السنوي، درجات الحرارة، تغیرات المناخ) التي تؤثر على
حجم األنھار الجلیدیة،التكتالت الجلیدیة القطبیة، واصفًا آثار ھذه العوامل.

1



یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.

3.4.3.2.G71یصف دور حركة السحاب وتدفق الماء على سطح األرض
یظھر فھ ما ما لكیفیة تشكیل خصائص وحركات الماء لسطح4.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

األرض وتأثیرھا في أنظمتھا.
4.4.3.2.G7یقّدم دلیالً على أن االختالف في درجات الحرارة والملوحة ھو الدافع وراء النمط العالمي لتیارات

المحیط المتداخلة.
2

من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3
الحیة:

التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

1.2.1.3.G7یوضح أَن المنتجات ( مثال: النباتات، الطحالب، وبعض الكائنات الحیة الدقیقة)  تستخدم الطاقة
التي تحصل علیھا من الشمس لتصنع السكریات / الجلوكوز (الغذاء)  من ثاني أكسید الكربون والماء عن طریق

عملیة التمثیل الضوئي (البناء الضوئي/ التمثیل الضوئي)، التي تطلق بدورھا األكسجین .

1
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

2.2.1.3.G7یبني تفسیًرا علمیًّا قائًما على األدلة حول دو ر البناء الضوئي / الثمثیل الضوئي في دورة المادة
وتدفق الطاقة من وإلى الكائنات الحیة.

2
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

3.2.1.3.G7یشرح كیف أَن المستھلكات (مثال: الحیوانات)  تحصل على غذائھا من خالل تناول النباتات
وغیرھا من الحیوانات

2
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

4.2.1.3.G7 یشرح الروابط ما بین الخالیا واألنسجة واألعضاء واألجھزة المتخصصة في النباتات والحیوانات( مثال: الخالیا العضلیة والخالیا العصبیة في نسیج
مأخوذ

من القلب، الذي ھو أحد مكونات الجھاز الدوري؛ حبة القمح وھیاكل الثایالكوید تعمل كجامعات للطاقة الشمسیة في البالستیدات الخضراء لتنتج
الكربوھیدرات لنمو النباتات).

2
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

5.2.1.3.G7یفحص مخبریًا خالیا النباتات والحیوانات المختلفة (مثال: خالیا بطانة الخد، خالیا البصل) تحت المجھر، ویرسم الرسوم التخطیطیة للخلیة الحیة
التي تبین كیف تختلف عضیات الخالیا بعضھا عن بعض.

3
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

6.2.1.3.G7.2یشرح كیف تحصل البكتیریا الالھوائیة على الطاقة التي تحتاجھا من خالل العملیات الكیمیائیة األخرى التي ال تحتاج إلى األكسجین
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

1یعرض األمثلة على استخدام الحیوانات لسلوكیات مختلفة لزیادة فرصھا في التكاثر.G7.1.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

1یصف طرائق اعتماد النباتات على الحیوانات أو على السمات المتخصصة للتكاثر.G7.2.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یستخدم البراھین واألدلة التجریبیة والمنطق العلمي لیدعم تفسیر كیفیة تأثیر السلوكیات الممیزة للحیوانات (مثال: بناء العش لحمایة الصغار من البرد، G7.3.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
رعایة الحیوانات لحمایة الصغار من الحیوانات المفترسة، اصوات الحیوانات وریش الطیور الملون لجذب الشریك لغایات التكاثر) 

والتراكیب الممیزة للنباتات ( مثال: األزھار الزاھیة تجذب الفراشات التي تنقل حبوب اللقاح، ورحیق األزھار وروائحھا التي تجذب الحشرات التي تنقل 
حبوب اللقاح، وقشور البندق الصلبة  التي تدفنھا السناجب)  على إمكانیة التكاثر الناجح للحیوانات  والنباتات على التوالي.

3
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

1یذكر أن النباتات تنتج المادة المطلوبة للنمو من خالل البناء/التمثیل الضوئي.G7.4.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات 1.3علوم الحیاة3

الحیة:
التركیب والوظیفة

یشرح العملیات المتعلقة بالتكاثر الجنسي في النبات ( مثال عملیة التلقیح وھي انتقال حبة اللقاح من عضو التذكیر إلى عضو التأنیث في الزھرة، عملیة G7.5.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
اإلخصاب). 

2
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
یُحّدد ویصف الخصائص الممیزة لمجموعات مختلفة من  النباتات والحیوانات (مثال: الالفقاریات لیس لدیھا عمود فقاري /فقري؛ الحشراتG7.1.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

تمتلك ثالثة أجزاء رئیسة في جسدھا؛ النباتات الزھریة تنتج األزھار والثمار) ، ویستخدم ھذه الخصائص لتصنیف أنواع مختلفة من النباتات
والحیوانات ( مثال: الالفقاریات( المفصلیات – الحشرات(؛ الفقاریات )الثدییات( الرئیسات؛ )النباتات – النباتات الزھریة – األعشاب).

1
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
2یستقصي الكائنات الحیة الموجودة في موطن معین، ویصنّفھا وفقًا لنظام تصنیف محدد.G7.2.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3
التشابھ واالختالف

یقارن صفات الكائنات الحیة داخل الممالك  النباتیة أو الحیوانیة( مثال: یقارن صفات سمكة وحیوان ثدیي، وصفات أشجار صنوبریة وأشجارG7.3.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3
نفضیة، وصفات السرخسیات والنباتات الزھریة).

2
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
یشرح كیف تقوم األنواع الغازیة مثال : الزرزور، الغراب الھندي، سوسة النخیل الحمراء،  العنكبوت األسترالي ذو الظھر األحمر بالتقلیل منG7.4.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

التنوع الحیوي في البیئات المحلیة.
2

التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3
التشابھ واالختالف

2یشرح المبادئ األساسیة لعلم التصنیف وعلم تطور السالالت من خالل تعریف مبادئ التصنیف والعالقة التصنیفیة، كالجنس واألنواع واألصناف.G7.5.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
یقارن تركیب ووظیفة األنواع المختلفة من حقیقیة النواة وبدائیة النواة والفیروسات (مثال: یقارن المادة الوراثیة)، التمثیل الغذائي (البناء الضوئي/التمثیل G7.6.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

الضوئي) ، العضیات، وغیرھا من أجزاء الخلیة ووظیفتھا.
2

التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3
التشابھ واالختالف

یصف الخصائص التشریحیة والفسیولوجیة (الوظیفیة المشتركة والممیزة   مثال: أنواع التكاثر، الموطن، البنیة الفیزیائیة العامة أو الكائنات الحیة الممثلة G7.7.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3
لكل واحدة من الممالك.

1
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
3یصّمم ویطبق مفتاًحا ثنائي التفرع لیُحّدد ویصنّف  الكائنات الحیة من كل واحدة من الممالك.G7.8.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3
التشابھ واالختالف

یصنّف ویرسم رسوًما تخطیطیة للكائنات الحیة  كمثال من كل واحدة من الممالك وفقًا لخصائصھا التشریحیة والفسیولوجیة المشتركة والممیزة  (مثال: G7.9.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3
الفقاریات والالفقاریات، النباتات الوعائیة  والالوعائیة).

2
التنوع الحیوي:2.3علوم الحیاة3

التشابھ واالختالف
یصف العالقات المتداخلة بین األنواع(مثال: تسیر  الذئاب في مجموعات لتدافع عن أراضیھا وتربي  صغارھا وتصطاد فریسة كبیرة)، وضمن األنواع G7.10.1.2.3یظھر فھ لمعنى التنوع  الحیوي، وكیفیة تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.1.2.3

(مثال: تحمي أسماك شقائق النعمان ذات األلوان  الزاھیة بیوضھا من خالل وضعھا بین المجسات  السامة لشقائق البحر، وفي المقابل تعمل األلوان  
الزاھیة للسمكة على جذب الفریسة للشقائق  لتأكل؛ تحصل الطیور والنحل على رزقھا من  النباتات وتحمل إلیھا اللقاح)، وبین األنواع  وبیئتھا(مثال: 

تتنافس الطحالب وزنابق الماء على  أشعة الشمس في البركة)، ویشرح كیف تحافظ  ھذه العالقات المتبادلة والمتداخلة على التنوع  الحیوي.

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

1.1.4.3.G7.1یُوّضح أَن النظام البیئي (مثال: جذوع األشجار، الواحات، الشعاب المرجانیة) ھو نظام للتفاعل بین الكائنات الحیة وبیئاتھا
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

2.1.4.3.G7یُحّدد العناصر الحیة وغیر الحیة في النظام البیئي، ویصف التفاعالت بینھا )مثال: بین ساعات ضوء الشمس ونمو النباتات في البركة؛ بین مستوطنات
النمل األبیض واألشجار المتسوسة؛ وبین أشعة الشمس والمرجانیات واألسماك في الشعاب ا لمرجانیة) .

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

3.1.4.3.G7،(یُصّمم ویبني نموذًجا للنظام البیئي یستقصي فیھ عن التفاعالت ما بین المكونات الحیة وغیر الحیة في النظام البیئي (مثال: األرضة ) النمل األبیض
الدفیئة).

3
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

4.1.4.3.G7یصف العوامل التي تحد من النظم البیئیة (مثال: الموارد، مكان العیش، الماء، الطاقة، الحیوانات المفترسة)  ویشرح كیف تؤثر ھذه العوامل على
الطاقة االستیعابیة للنظام البیئي ( مثال: أثر نقصان عدد الغزالن على أعداد الفھود في النظام البیئي نفسھ).

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

5.1.4.3.G7،یصف أدوار وتفاعالت المنتجات والمستھلكات والمحلالت ضمن النظام البیئي (لطحالب في المرجانیات ھي المنتجات على الشعاب المرجانیة
فھي تأخذ الطاقة من الشمس وتنتج الغذاء، واألكسجین، والمأوى  للحیاة األخرى في البركة؛ وسمك الحریت ھي من المستھلكات على الشعاب،

تأكل المرجانیات؛ أسماك القرش والباراكودا وغیرھا من األسماك الكبیرة ھي من المستھلكات أیًضا على الشعاب المرجانیة، وھذه االسماك تأكل
الحریت؛ ومن خالل أكل المستھلكات األخرى، فإن نوع األسماك الكبیرة التي تعیش على أكل األسماك الصغیرة تساعد في المحافظة على التوازن

في تجمعات الشعاب المرجانیة؛ والبكتیریا ھي المحلالت األولیة على الشعاب المرجانبة، فھي تحول الفضالت النیتروجینیة إلى أشكال یمكن
استخدامھا مباشرة من قبل المنتجات التي تعیش داخل وعلى الشعاب المرجانیة.

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

6.1.4.3.G7.3یكون سلسلة غذائیة من أربعة مستویات، ویشرح انتقال الطاقة في السلسلة الغذائیة، ویستنتج آثار القضاء على أي جزء من السلسلة
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

7.1.4.3.G7.3یستنتج أن نمو الكائنات الحیة وزیادة التعداد السكاني مرتبطان بالوصول إلى الموارد
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

8.1.4.3.G7.3یستنتج أن الكائنات الحیة والسكان الذین لدیھم متطلبات متشابھة یتنافسون مع بعضھم البعض للحصول على الموارد المحدودة
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

9.1.4.3.G7یصف كیف أن حجم التعداد السكاني من الممكن أن یكون محدوًدا في حال تقید الحصول على الغذاء والماء واألكسجین وكذلك في حال التفاعالت
االفتراسیة.

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

10.1.4.3.G7.3یُحلّل ویفسر البیانات لیقّدم دلیالً على آثار توافر الموارد على الكائنات الحیة والمجموعات السكانیة من الكائنات الحیة في نظام بیئي ما
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات1.4.3
الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

11.1.4.3.G7یُوّضح أَن التفاعالت ذات المنفعة المتبادلة یمكن أن تصبح مترابطة لدرجة أن الكائنات المتفاعلة تستوجب وجود الطرف اآلخر لتتمكن من البقاء
على قید الحیاة.

1
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر2.4.3
النظام البیئي.

1.2.4.3.G7.1یوضح أَن الشبكات الغذائیة عبارة عن نماذج تبین كیف تنتقل المادة والطاقة بین المنتجات والمستھلكات والمحلالت في النظام البیئي
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر2.4.3
النظام البیئي.

2.2.4.3.G71یصف دور المحلالت في تدویر النباتات والحیوانات المیتة
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تحرك وانتقال المادة والطاقة عبر2.4.3
النظام البیئي.

3.2.4.3.G7.3یصّمم نموذًجا واصفًا من خاللھ دورة المادة وتدفق  الطاقة بین الكائنات الحیة وغیر الحیة في النظام  البیئي
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة في مجموعات4.4.3
إلفادة األفراد.

1.4.4.3.G7.(وقد تكون أنواًعا محددة) 2یشرح كیف أن المجموعات یمكن أن تتشكل نتیجة  لصلة وراثیة، أو قرب مادي، أو غیرھا من آلیات  اإلدراك
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة في مجموعات4.4.3
إلفادة األفراد.

2.4.4.3.G7.1یصف السلوكیات الرمزیة المختلفة التي تستخدمھا  المجموعات للحفاظ على سالمة المجموعة أو للتحذیر من التھدیدات
األنظمة البیئیة:4.3علوم الحیاة3

التفاعالت والطاقة
والدینامیكیة

یظھر فھ ما ما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة في مجموعات4.4.3
إلفادة األفراد.

3.4.4.3.G7یقترح األسباب التي تؤدي إلى تفكك المجموعات  (مثال: عدم التمكن من تلبیة احتیاجات األفراد،  إذ یخسر بعض األعضاء الرئیسیین مكانتھم؛ أو
یستبعد بعض األعضاء الرئیسین نتیجة للموت أو  االفتراس أو االستبعاد من قبل أعضاء آخرین).

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

1.1.1.4.G7یشرح كیف تطورت النماذج الذریة المختلفة نتیجة لألدلة التجریبیة )مثال: كیف تغیر نموذج طومسون للذرة نتیجة لتجربة صفیحة الذھب
لرذرفورد(.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

2.1.1.4.G7یتعّرف أن جمیع الذرات تتكون من نواة، وأن النواة تتكون من بروتونات ونیوترونات، تحیط بھا اإللكترونات ویستخدم برمجیة محاكاة الظھار
خواص كل منھا

1
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

3.1.1.4.G72یكتشف العالقة بین العدد الذري والعدد الكتلي للعنصر
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

4.1.1.4.G7.1یتعّرف مفھوم النظائر، ویستنتج العالقة بین نسبة وجود النظیر لعنصر معین والكتلة الذریة النسبیة لھ
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

5.1.1.4.G7 یستدل أن عناصر الجدول الدوري مرتبة أفقیًا (دورة) بحسب عدد البروتونات في نواة الذرة  ( العدد الذري ) وأن العناصر التي خصائصھا الكیمیائیة
متشابھة تقع في األعمدة نفسھا )مجموعات(.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

6.1.1.4.G7.)1یصف كیف تعكس دوریة الخصائص في الجدول الدوري أنماط حاالت المستوى الخارجي لإللكترونات )إلكترونات التكافؤ
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

7.1.1.4.G7یقارن الخواص الفیزیائیة لعناصر المجموعات )الفلزات القلویة، الفلزات القلویة األرضیة، الھالوجینات والغازات النبیلة( في الجدول الدوري
واستخداماتھا الحیاتیة.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

8.1.1.4.G7.2یشرح العالقة بین التركیب الذري للعنصر وموقع ذلك العنصر في الجدول الدوري موظفًا برمجیات المحاكاة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

9.1.1.4.G7.)2یمیز بین العناصر والمركبات )مثال: المركبات عبارة عن مواد نقیة یمكن تحلیلھا إلى عناصر باستخدام الطرائق الكیمیائیة
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

10.1.1.4.G7یصف الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة الممیزة للعناصر والمركبات المعروفة )مثال: األلمنیوم موصل جید للحرارة؛ النحاس یتفاعل مع الھواء
الرطب من خالل عمل طبقة خارجیة خضراء من كربونات النحاس؛ كربونات الصودیوم عبارة عن مسحوق أبیض ال رائحة لھ یذوب في الماء؛ للماء 

خصائص فیزیائیة فریدة

1
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

11.1.1.4.G7،یستقصي خصائص الموااد الفیزیائیة )الصالبة، الموصلیة، اللون، درجة االنصھار، الذائبیة، الكثافة( والخصائص الكیمیائیة للمواد )قابلیة االحتراق
التفاعل مع الماء( من حالل التجارب العمل

3
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

12.1.1.4.G7یربط استخدمات المواد بخصائصھا الفیزیائیة )مثال: درجة االنصھار، درجة الغلیان، القدرة على إذابة عدة مواد، والموصلیة الحراریة( والخصائص
الكیمیائیة )مثال: التآكل وقابلیة االشتعال(.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

13.1.1.4.G7،یصنّف المواد بحسب خصائصھا الفیزیائیة التي یمكن إثباتھا أو قیاسھا، كالكثافة، درجة االنصھار أو الغلیان، الذائبیة، الخصائص المغناطیسیة
والموصلیة الكھربائیة أو الحراریة.

2
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ 
المادة.

14.1.1.4.G7.)2یصنّف المواد  بحسب خصائصھا الكیمیائیة )فلزات/الفلزات، أحماض/قواعد
یُحلّل البیانات التي یحصل علیھا من خالل التجارب البسیطة ویطّور وسیلة )رسوم بیانیة، عرض تقدیمي، تعبیرات لفظیة( لیقارن بین الحركةG7.1.1.2.4یدرك مفھوم الحركة والسكون ویصف التغیرات في الحركة. 1.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4

المنتظمة والحركة غیر المنتظة لألجسام على خط مستقیم وباتجاه واحد من حیث السرعة والعجلة.
3

یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
األجسام.

1.2.2.4.G7.3یوظف قوانین نیوتن في الحركة في فھم واستقصاء تفاعالت األجسام مع بعضھا
یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4

األجسام.
2.2.2.4.G7.2یقدم األدلة معتمًدا على مالحظات بلیُثبت أن مواقع األجسام وحركتھا بالنسبة لبعضھا ال بد أن توصف من خالل مناطات اسناد مناسبة



یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
األجسام.

3.2.2.4.G7.2یصنف القوى في الطبیعة إلى قوى تماس وقوى مجالیة ویستقصي تأثیراتھا
یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین2.2.4 الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4

األجسام.
G7.4.2.2.4.2یدلل على أن قوة التجاذب المتبادلة بین األجسام غیر المتالمسة تعتمد على كتلھا والمسافة بینھا

3یستنتج أن الموجة البسیطة ینتج عنھا حركة  لجزیئات الوسط ذات نمط یتكرر ولھا طول موجي وتردد وسعة اھتزاز معینة.G7.1.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
2یشرح وصفیًّا وكمیًّا خواص الموجات ( التردد  ، السعة، الطول الموجي وسرعة االنتشار).G7.2.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
2یشرح كیف یستخدم الجیولوجیون الموجات  الزلزالیة وانعكاسھا في دراسة بنیة الكواكب  الداخلیة.G7.3.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
2یصنّف الموجات التي یشاھدھا في حیاتیھ الیومیة إلى میكانیكیة وكھرومغناطیسیة أو إلى طولیة ومستعرضة.G7.4.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
3یستنتج أن الصوت ظاھرة موجیة واصفًا بعض الخصائص األساسیة للصوت (مثال: الحاجة إلى وجود وسط ینقل الصوت).G7.5.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
یطّور ویستخدم نموذًجا )مثال: رسوم تخطیطیة  أو برمجیة محاكاة حاسوبیة أو أوصاف كتابیة( لیُبین أن جزءًا من الموجات )الموجات الضوئیةG7.6.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4

والمیكانیكیة( عند سقوطھا على سطح وسط ما ینعكس، وجزءًا یمتص والباقي یُنفّذ.
3

2یربط خواص الصوت (مثل: الحدة والشدة)  بخصائص الموجة الصوتیة (التردد والسعة)  ویجري تجاربا لقیاس سرعة الصوت في أوساط مختلفة.G7.7.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
3یستقصي بعًضا من تطبیقات الموجات فوق  السمعیة في مجاالت الحیاة المختلفة )مثال: في الطب وفي قیاس أعماق البحار(.G7.8.1.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
یظھر فھ ما ما لخصائص الضوء وكیفیة تفاعل الضوء  مع2.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4

األجسام المختلفة المتوفرة في البیئة المحیطة.
1.2.4.4.G7یشرح كیف أن قدرة الضوء على االنتقال عبر الفراغ من الشمس إلى األرض توفر دلیالً على أن الضوء ال یمكن أن یكون موجات میكانیكیة مثل

موجات الصوت أو الموجات المائیة.
2

یصف الظواھر الضوئیة في بیئتھ )مثل: االنعكاس  واالنكسار والتشتت ویستنتج أنھ عندما یسقطG7.2.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
شعاع ضوئي على جسم ما، فإنھ إما أن ینعكس أو یم یمتص أو یُنفّذ من الجسم، وذلك بناء على خواص مادة الجسم وتردد الضوء.

1
یوظف  معرفتھ بتفاعالت الموجات مع المادة في تصمیم3.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4

التقنیات واألدوات التي تساعد في التواصل وتوسیع نطاق الحواس 
البشریة.

1.3.4.4.G7یُصّمم ویصنع نموذًجا؛ لیتحقق من صحة الحلول التي یقترحھا للتغلب بعض صعوبات النظر التي تُصیب العین البشریة )مثال: قصر النظر وطول
النظر(.

3
یوظف  معرفتھ بتفاعالت الموجات مع المادة في تصمیم3.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4

التقنیات واألدوات التي تساعد في التواصل وتوسیع نطاق الحواس 
البشریة.

2.3.4.4.G7یستنتج أن التقنیات المصممة بالشكل المناسب )مثال: المذیاع والتلفاز والھاتف الخلوي وشبكات الحاسوب السلكیة والالسلكیة( تجعل من الممكن
كشف وتفسیر العدید من ااإلشارات )الموجات الكھرومغناطیسیة( التي ال یمكن اإلحساس بھا والتقاطھا مباشرة و 5 یدمج العلوم الوصفیة

والمعلومات التقنیة؛ لیدعم االدعاء القائل بأن اإلشارات الرقمیة أكثر موثوقیة في نقل المعلومات من اإلشارات التناظریة.

3
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یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

1.1.1.1.G82

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

2.1.1.1.G82

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

3.1.1.1.G83

یتعّرف على عملیات العلم  ویوظفھا في بناء معرفتھ  وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى 1.1.1  طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمي

4.1.1.1.G82

یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

1.2.1.1.G82

یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

2.2.1.1.G82

یظھر فھماً لدور النماذج والقوانین والنظریات 2.1.1 طرائق االستقصاء العلمي1.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

3.2.1.1.G82

G81.1.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
G81.2.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
G81.3.1.2.1یظھر فھًما للعالقة بین العلم و المجتمع والتكنولوجیا 1.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة2.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة والریاضیة.

1.2.2.1.G82

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار المعرفة2.2.1تفاعل العلم والھندسة والتكنولوجیا2.1 طبیعة العلم والتكنولوجیا 1
العلمیة والریاضیة.

2.2.2.1.G83

G83.1.1.1.2یظھر فھماً  لالعتماد البشري على موارد األرض.1.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2

یظھر فھماً لكیفیة تأثیر المخاطر الطبیعیة على األفراد2.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
والمجتمعات.

1.2.1.2.G81

یظھر فھماً لكیفیة تأثیر المخاطر الطبیعیة على األفراد2.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
والمجتمعات.

2.2.1.2.G83

یظھر فھماً لكیفیة تأثیر المخاطر الطبیعیة على األفراد2.1.2  األرض والنشاط  البشري1.2علوم األرض والفضاء2
والمجتمعات.

3.2.1.2.G83
یظھرفھماً لترتیب األحداث الجیولوجیة لكوكب األرض3.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

وتاریخھا.
1.3.2.2.G81

یظھرفھماً لترتیب األحداث الجیولوجیة لكوكب األرض3.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2
وتاریخھا.

2.3.2.2.G83
یظھرفھماً لترتیب األحداث الجیولوجیة لكوكب األرض3.2.2موقع  األرض في الكون2.2علوم األرض والفضاء2

وتاریخھا.
3.3.2.2.G82

یظھر فھماً للطرائق التي تؤثر من خاللھا الكائنات الحیة في2.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
عملیات وتركیب األرض.

1.2.3.2.G83
یظھر فھماً للطرائق التي تؤثر من خاللھا الكائنات الحیة في2.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

عملیات وتركیب األرض.
2.2.3.2.G81

یظھر فھ ما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، والغالف المائي والغالف الجوي والمحیط الحیوي-

التي تحدث على نطاق  واسع من المقاییس الزمانیة
والمكانیة.

1.3.3.2.G82
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یظھر فھ ما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، والغالف المائي والغالف الجوي والمحیط الحیوي-

التي تحدث على نطاق  واسع من المقاییس الزمانیة
والمكانیة.

2.3.3.2.G81
یظھر فھ ما ما للتفاعالت المعقدة والدینامیكیة داخل وضمن3.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

أنظمة األرض- الكتلة الصلبة، والغالف المائي والغالف الجوي والمحیط الحیوي-
التي تحدث على نطاق  واسع من المقاییس الزمانیة

والمكانیة.

3.3.3.2.G82
یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

حركة الصفائح.
1.5.3.2.G82

یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
حركة الصفائح.

2.5.3.2.G83
یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

حركة الصفائح.
3.5.3.2.G82

یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
حركة الصفائح.

4.5.3.2.G83
یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

حركة الصفائح.
5.5.3.2.G82

یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
حركة الصفائح.

6.5.3.2.G81
یظھر فھماً  للصفائح التكتونیة وتفاعالت النظام من خالل5.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2

حركة الصفائح.
7.5.3.2.G81

G81.1.7.3.2یتعّرف تركیب األرض الداخلي والخارجي.7.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
G83.2.7.3.2یتعّرف تركیب األرض الداخلي والخارجي.7.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
G83.3.7.3.2یتعّرف تركیب األرض الداخلي والخارجي.7.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
G81.4.7.3.2یتعّرف تركیب األرض الداخلي والخارجي.7.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
G81.5.7.3.2یتعّرف تركیب األرض الداخلي والخارجي.7.3.2أنظمة األرض3.2علوم األرض والفضاء2
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G81.1.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G82.2.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G82.3.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G82.4.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G82.5.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G83.6.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G83.7.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G83.8.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G81.9.1.1.3یظھر فھماً  لكیفیة مالءمة تركیب خالیا وأجھزة الكائنات الحیة لوظائف الحیاة.1.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یظھر فھ ما ما لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3

التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.
1.2.1.3.G83

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یظھر فھ ما ما لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

2.2.1.3.G83
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یظھر فھ ما ما لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3

التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.
3.2.1.3.G81

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یظھر فھ ما ما لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة2.1.3
التي تحتاجھا  وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.

4.2.1.3.G82
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G82.1.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G81.2.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G83.3.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G83.4.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
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من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G83.5.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یظھر فھ للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام4.1.3

المعلومات حول البیئة.
1.4.1.3.G81

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

یظھر فھ للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام4.1.3
المعلومات حول البیئة.

2.4.1.3.G81
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
یظھر فھ للكیفیة التي تقوم الكائنات الحیة من خاللھا بتقصي ومعالجة واستخدام4.1.3

المعلومات حول البیئة.
3.4.1.3.G82

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G81.1.5.1.3یظھر فھما بمكونات الھرم الغذائي والغذاء المتوازن.5.1.3
من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3

التركیب والوظیفة
G81.2.5.1.3یظھر فھما بمكونات الھرم الغذائي والغذاء المتوازن.5.1.3

من الجزیئات إلى  الكائنات الحیة:1.3علوم الحیاة3
التركیب والوظیفة

G83.3.5.1.3یظھر فھما بمكونات الھرم الغذائي والغذاء المتوازن.5.1.3
G81.1.1.3.3یظھر فھماً  لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
G82.2.1.3.3یظھر فھماً  لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
G83.3.1.3.3یظھر فھماً  لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
G81.1.2.3.3یظھر فھما لسبب تفاوت األفراد والنوع نفسھ من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.2.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
G81.2.2.3.3یظھر فھما لسبب تفاوت األفراد والنوع نفسھ من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.2.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
G83.3.2.3.3یظھر فھما لسبب تفاوت األفراد والنوع نفسھ من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.2.3.3الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3علوم الحیاة3
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
1.1.1.4.G82

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

2.1.1.4.G82
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
3.1.1.4.G81

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

4.1.1.4.G83
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
5.1.1.4.G83

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

6.1.1.4.G83
یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.
7.1.1.4.G83

یظھر فھماً لكیفیة استخدام البنیة الجزیئیة لتركیب المادة1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
في تفسیر خصائص المواد وتنوعھا وحاالتھا وتغیر حالتھا وحفظ المادة.

8.1.1.4.G83
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
1.2.1.4.G81

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

2.2.1.4.G82
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
3.2.1.4.G82

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

4.2.1.4.G83
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
5.2.1.4.G82

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

6.2.1.4.G81
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
7.2.1.4.G82

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

8.2.1.4.G83
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
9.2.1.4.G83

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

10.2.1.4.G83
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یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

11.2.1.4.G82
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
12.2.1.4.G82

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

13.2.1.4.G83
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
14.2.1.4.G83

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

15.2.1.4.G83
یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4

  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.
16.2.1.4.G81

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل  أو اتحاد المواد  لتكوین  مواد جدیدة، وكیف یمكن2.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة 4
  أن یستدل على حدوث التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا.

17.2.1.4.G83
G82.1.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G81.2.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.3.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.4.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G82.5.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.6.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G82.7.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.8.2.2.4یظھر فھماً  للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى  بین األجسام. 2.2.4الحركة والقوى2.4العلوم الفیزیائیة 4
یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4

ومبدأ حفظ الطاقة.
1.1.3.4.G82

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
ومبدأ حفظ الطاقة.

2.1.3.4.G83
یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4

ومبدأ حفظ الطاقة.
3.1.3.4.G83

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
ومبدأ حفظ الطاقة.

4.1.3.4.G82
یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4

ومبدأ حفظ الطاقة.
5.1.3.4.G82

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة  1.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
ومبدأ حفظ الطاقة.

6.1.3.4.G83
G83.1.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.2.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G81.3.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.4.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.5.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G81.6.4.3.4یستقصي دور الطاقة  في أنشطة الحیاة الیومیة والعملیات الكیمیائیة 4.3.4الطاقة 3.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.3.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.4.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.5.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.6.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
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G83.7.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.8.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4
G83.9.2.4.4یظھر فھماً  لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.1.4.4الموجات 4.4العلوم الفیزیائیة 4



الملحق ( ب ) :  المسار المتقدم للعلوم للحلقة الثالثة (9- 12)

الصف التاسع/ المسار المتقدم/ أحیاء
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

علوم الحیاة3

1.3
من الجزیئات إلى 

الكائنات الحیة :
التركیب والوظیفة

1.1.3
یظھر فھماً لكیفیة مالءمة تركیب خالیا و 

أجھزة الكائنات الحیّة لوظائف الحیاة

1.1.1.3.G09-ADV ُیوّضح دور بعض التقنیات المختارة (مثال: تطویر المجھر اإللكتروني، القدرة على ضخ األصباغ داخل الخالیا، التخصیب المخبري) في تعزیز فھمنا
للخالیا وعملیاتھا.

2

2.1.1.3.G09-ADVّ.1ُیوّضح أَن الكائنات الحیة مكونة من خالیا

3.1.1.3.G09-ADV بفحص مخبرًیا خالیا النباتات والحیوانات المختلفة )مثال: خالیا بطانة الخد، خالیا البصل( تحت المجھر، ویرسم الرسوم التخطیطیة للخلیة الحیة التي
2تبین كیف تختلف عضیات الخالیا بعضھا عن بعض

4.1.1.3.G09-ADV ،ُیحّدد الھیاكل والعضیات ووظائفھا الرئیسة في الخالیا، بما فیھا النواة، وغشاء الخلیة، وجدارالخلیة، والبالستیدات الخضراء، والحویصلة
1والمیتوكوندریا، والسیتوبالزم، )مثال: النواة تحمل المعلومات الالزمة لعمل أي خلیة في الجسم(.

5.1.1.3.G09-ADV.1ُیقارن تركیب ووظیفة كل من الخالیا النباتیة والخالیا الحیوانیة

6.1.1.3.G09-ADV ،ُیصّمم نموذًجا لیصف وظیفة الخلیة كنظام كامل، ولیظھر كیف أن أجزاء الخالیا )مثال: النواة، البالستیدات الخضراء، المیتوكندریا، غشاء الخلیة
2وجدار الخلیة( تساھم في وظیفتھا

7.1.1.3.G09-ADV
 یتعّرف الھیاكل الداخلیة بما ال یقل عن ثالثة أنواع مختلفة من الخالیا )على سبیل المثال، األمیبا، والفطریات، وجذور النباتات، وأوراق النبات, 

والحیوان العضالت، والجلد الحیوان(. واصفًا ومقارنًا باستخدام المعلومات التي تم جمعھا من المصادر المطبوعة واإللكترونیة، تراكیب وظائف ھذه 
الھیاكل لكل نوع من الخالیا.

2

8.1.1.3.G09-ADV.2یشرح عملیات االنتشار واالسموزیة ودورھا داخل الخلیة
9.1.1.3.G09-ADV.2یُجري التجارب؛ لیجیب عن األسئلة المتعلقة بعملیات االسموزیة واالنتشار

10.1.1.3.G09-
ADV

یستقصي ویتحقق من حركة الجزیئات عبر الغشاء. وفقًا للطریقة العلمیة )یسأل السؤال، التجربة والتصمیم، وجمع البیانات، وتحلیل البیانات واستخالص 
النتائج(.

3

11.1.1.3.G09-
ADV

  یبني نموذًجا لغشاء الخلیة یبین النقل النشط وغیر النشط، من حیث االختالف في التركیز، والطاقة المطلوبة واتجاه حركة الجزيء. ویشرح كیف تؤثر 
حركة الجزیئات على الخلیة، ونتیجة لذلك، تؤثر على الكائنات الحیة أیًضا.

3

12.1.1.3.G09-
ADV.2یُفسر تضخم حجم خالیا الكائنات الحیة عند وضعھا في الماء وتقلصھا عند وضعھا في محلول ملحي معماً الظاھرة على جمیع الكائنات الحیة

13.1.1.3.G09-
ADV

یالحظ كیف تقوم خلیة العظام في السن والفك بالفم والخلیة في الغدد اللعابیة واللسان أیًضا بالمساھمة في ھضم الطعام كل منھا بطریقتھا الخاصة وكیف 
یتالءم تركیبھا مع الوظیفة.

1

14.1.1.3.G09-
ADV

یصف من خالل تشریح الجھاز الھضمي أھمیة الھضم في توفیر المواد الغذائیة الالزمة للطاقة والنمو (مثال: العملیات المیكانیكیة والكیمیائیة في الجسم 
تھضم الطعام، مما یوفر البروتینات الالزمة لبناء لعضالت، واأللیاف والماء والفیتامینات والمعادن لالزمة لتنظیم عملیات الجسم).

1

15.1.1.3.G09-
ADV

یخطط ویجري استقصاء (مثال: استجابة معدل ضربات القلب للتمارین الریاضیة)، لیعطي دلیالً على أن آلیات التغذیة الراجعة تحافظ على االستقرار 
الداخلي. 

1

16.1.1.3.G09-
ADV3یخطط ویجري تحقیقًا لدراسة نظام التغذیة الراجعة مثال: حلقة االستجابة التحفیزي

17.1.1.3.G09-
ADV

یُفسر أن آلیات التغذیة الراجعة )إما من خالل التغذیة الراجعة اإلیجابیة أو التغذیة الراجعة السلبیة( تحافظ على بقاء الظروف الداخلیة لألجھزة الحیویة 
ضمن حدود معینة وتعدل السلوكیات، مما یسمح لھا بأن تحافظ على البقاء على قید الحیاة والعمل حتى عند تغیر الظروف الخارجیة ضمن نطاق معین.

2

18.1.1.3.G09-
ADV

 یُصّمم ویبني نموذًجا لیوضح المكونات الرئیسیة لعملیة االستقرار الداخلي مثال: یبني مخططًا انسیابیًا یبین من خاللھ آلیات التغذیة الراجعة التمثیلیة في 
الكائنات الحیة

3

19.1.1.3.G09-
ADV

یصف عملیات االستقرار الداخلي المتعلقة بالمحافظة على االتزان المائي واألیوني و الحراري ویشرح كیف تساعد ھذه العملیات األنظمة الجسدیة على 
االستجابة لكل من التغیر في البیئة وآثار العالجات الطبیة )مثال: دور آلیات التغذیة الراجعة في توازن الماء أو التنظیم الحراري.

2

20.1.1.3.G09-
ADV

یصف تشریح وفسیولوجیا أجھزة الغدد الصماء، و یشرح كیف تتفاعل أجھزة الغدد الصماء، واإلفراز والجھاز االعصبي ھذه األجھزة لتحافظ على 
االستقرار والتوازن الداخلي.

2

21.1.1.3.G09-
ADV . 1یصف التركیب  لألعضاء الرئیسة في الجھاز الغشائي ,,الجھاز الھیكلي و الجھاز العضلي



علوم الحیاة3

1.3
من الجزیئات إلى 

الكائنات الحیة :
التركیب والوظیفة

1.1.3
یظھر فھماً لكیفیة مالءمة تركیب خالیا و 

أجھزة الكائنات الحیّة لوظائف الحیاة

22.1.1.3.G09-
ADV. 2یشرح الوظائف الرئیسة للجھاز الغشائي ,,الجھاز الھیكلي و الجھاز العضلي

23.1.1.3.G09-
ADV

یشرح الوظائف الرئیسة للجھاز التنفسي, الدوري و االخراجي مثال: الجھاز الدوري ینقل المواد داخل الكائن الحي؛ الجھاز التنفسي یزود الجسم 
باألكسجین ویخلصھ من ثاني أكسید الكربون(.

24.1.1.3.G09-
ADV

یصف من خالل تشریح الجھاز التنفسي عملیة التھویة وتبادل الغازات من البیئة إلى الخلیة (مثال: حركة األكسجین من الغالف الجوي إلى داخل لخلیة 
،أدوار التھویة ،الھیموجلوبین واالنتشار في تبادل الغازات).

1

25.1.1.3.G09-
ADV 1یتعّرف مكونات الجھاز الدوري وعالقة الدم بالھضم والتنفس

26.1.1.3.G09-
ADV

یصف بعض االضطرابات المتعلقة باألجھزة التنفسیة الھضمیة والدوریة (مثال: الربو، انتفاخ الرئة، القرحة، التھاب القولون، توقف القلب، تصلب 
الشرایین).

1

27.1.1.3.G09-
ADV2یفسر سبب تكون الحصوات في الكلیة وطرائق التخلص منھا

28.1.1.3.G09-
ADV1یستقصي عن األمراض واالضطرابات الكلویة وآلیة عالجھا )مثال: الغسیل الكلوي وزراعة الكلى عند تلفھا

29.1.1.3.G09-
ADV 1یصف التركیب و الوظائف الرئیسة للخالیا و األعضاء الرئیسة في الجھاز العصبي

30.1.1.3.G09-
ADV

یُحّدد األمراض الشائعة واألعضاء و/أو أجھزة الجسم التي تؤثر فیھا )مثال: الحروق و سرطان الجلد تؤثر في الجھاز الغشائي, الفصال العظمي و 
التھاب المفاصل تؤثر في الجھاز الھیكلي و داء الصرع یؤثر في الدماغ )الجھاز العصبي المركزي(؛ التھاب الزائدة الدودیة یؤثر في الزائدة الدودیة )

الجھاز الھضمي(؛ الربو وانتفاخ الرئة یؤثران في الرئتین )الجھاز التنفسي((.
1

31.1.1.3.G09-
ADV

یصّمم ویبني نموذًجا یظھر من خاللھ كیف تعمل الكائنات الحیة أو مكونات أجھزة الجسم البشري وتتفاعل مع المكونات األخرى )مثال: یبني نموذًجا 
یظھر كیفیة عمل العضالت والعظام والمفاصل مًعا في جسم اإلنسان كجھاز للسماح بتحریك األذرع أو األرجل؛ یبني نموذًجا إلظھار كیفیة عمل الرئتین 

والقلب كجھاز واحد(.
3

32.1.1.3.G09-
ADV

یشرح كیف تعمل الھرمونات التناسلیة في اآللیات التغذیة الراجعة في اإلنسان للمحافظة على االستقرار
الداخلي (مثال: تصرفات الھرمونات التناسلیة الذكریة واألنثویة على أجھزة الجسم التابعة لھا)

2

33.1.1.3.G09-
ADV.1یتعّرف على تأثیر الكحول والمخدرات على الكفاءة للجھاز التناسلي واالتزان الجسمي

2.1.3
یظھر فھماً لكیفیة حصول الكائنات الحیة 

على الطاقة التي تحتاجھا وكیفیة 
استخدامھا للعیش والنمو.

1.2.1.3.G09-ADV یذكر أمثلة على  التفاعالت المحفزة باالنزمیات والتي تحدث في ااالنظمة الحیة، واصًفا أھمیة كل تفاعل ً للكائن الحي. ومفسرا لماذا یكون الكائن
2الحي الذي لدیھ نقص في أحد االنزمیات غیر قادر على أداء وظیفة معینة قي الحیاة.

2.2.1.3.G09-ADV1 یمیز بین المخالیط المتجانسة (المحالیل) والمخالیط غیر المتجانسة
3.2.1.3.G09-ADV1یتعرف مفھوم الذوبان كعملیة یتم من خاللھا توزع او انتشار جسیمات  المذاب في المذیب، ویفسر سبب اعتبار الماء مذیبا واسع االنتشار

4.2.1.3.G09-ADV ھو) (pH=1 (1 مثال: المحلول الذي درجة حمضیتھ) یستخدم مقیاس درجة الحموضة لتصنیف المحالیل إلى محالیل حمضیة أو قاعدیة أو متعادلة
1محلول مرتفع الحموضة؛  المحلول الذي تبلغ درجة حمضیتھ pH=7(7)  ھو محلول متعادل

5.2.1.3.G09-ADV یستنتج أن الشبكات الھیدروكربونیة األساسیة في السكریات التي تشكلت أثناء عملیة التمثیل الضوئي تستخدم لعمل األحماض األمینیة وغیرھا من
2الجزیئات المعتمدة على الكربون یمكن أن تتجمع  تستخدم، على سبیل ً لتشكل جزیئات أكبر حجما المثال، في تكوین خالیا جدیدة

6.2.1.3.G09-ADV یبني ویراجع تفسیر تشكیل الكربون والھیدروجین واألكسجین لجزیئات السكر التي یمكن أن تندمج مع عناصر أخرى لتشكل األحماض األمینیة و/أو 
2غیرھا من الجزیئات  .ً القائمة على الكربون األكبر حج

7.2.1.3.G09-ADV یذكر أمثلة على تفاعالت كیمیائیة (مثال: بناء الجلیكوجین، أكسدة الجلوكوز) تشارك في الوظائف األساسیة للكائنات الحیة حیث یتم اندماج
2الموادالمتفاعلة ونواتج التفاعل لیتم بناء وتكوین ATPو  ADP  والفوسفات غیر العضویة

یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة 3.1.3
وتطورھا.

1.3.1.3.G9ADV یصف كیف تبدأ الكائنات الحیة عدیدة الخالیا  كخلیة فردیة (بیضة ملقحة) تنقسم بنجاح لتنتج خالیا عدیدة، بحیث تنقل كل خلیة أُم المواد الجینیة المتطابقة
للخلیتین الولیدتین.

1

2.3.1.3.G9ADV.3یستنتج أن عملیات دورة الخلیة واالنقسام التي تنمو وتنقسم الخالیا من خاللھا، تسمح للكائنات الحیة بالنمو
3.3.1.3.G9ADV.(1یصف دورة الخلیة في النباتات والحیوانات، ویُفسر أھمیة االنقسام المتساوي لنمو الخالیا وترمیم األنسجة



علوم الحیاة3

1.3
من الجزیئات إلى 

الكائنات الحیة :
التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة 3.1.3
یفسر أن عملیة تكوین أعضاء الجنین تحدث أثناء االنقسام المتساوي لخالیا الجنین عندما تنشط أو ال تنشط الجینات باألدوات الوراثیة المبرمجة G9ADV.4.3.1.3وتطورھا.

واالختالفات الصغیرة في البیئات المحیطة للخالیا.
2

5.3.1.3.G9ADV یُوّضح أَن انقسام الخلیة وتكون أعضاء الجنین ینتج عنھ كائن حي مركب، ویحافظ علیھ، ویتكون ھذا الكائن الحي من أجھزة وأعضاء وأنسجة تعمل سویًّا
لتلبیة جمیع احتیاجات الكائن الحي.

1

التنوع الحیوي: 2.3
التشابھ واالختالف

یُظھر فھماً لمعنى التنوع الحیوي، وكیفیة 1.2.3
تأثیر البشر علیھ وتأثرھم بھ.

1.1.2.3 G9ADV یصف الطرائق التي یعتمد اإلنسان من خاللھا على العالم الحي للحصول على الموارد (مثال: الغذاء، األدویة، الماء النظیف) والفوائد األخرى (االستقرار
المناخي، تحلل النفایات، التلقیح) التي یوفرھا التنوع الحیوي.

1

2.1.2.3 G9ADV یُحلّل األثر الذي یمكن أن یفرضھ التغیر المناخي على تنوع الكائنات الحیة (مثال: یمكن أن یؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى خسارة أو توسع -الموطن؛
التغیر في مستویات ھطول األمطار قد یتسبب في جفاف أو فیضان المواطن).

3

الوراثة واختالف 3.3
الصفات الوراثیة

یظھر فھماً لكیفیة ارتباط خصائص جیل 1.3.3
معین بالجیل الذي یسبقھ.

1.1.3.3.G9ADV1یذكر أنھ في التكاثر الجنسي، تنتقل المعلومات  الوراثیة إلى األبناء من خالل  خالیا البویضة والحیوانات المنویةز

2.1.3.3.G9ADV یصف كیف تحتوي خالیا البویضة والحیوان المنوي على كروموسوم واحد فقط من زوج كروموسومات كل من األبوین، وأنھا تتحد لتشكل فرًدا جدیًدا
(االبن).

1

2.3.3
یُظھر فھماً  لسبب تفاوت األفراد من النوع  

نفسھ من حیث المظھر والوظیفة 
والسلوك.

1.2.3.3.G9ADV ،یُوظّف أسلوب مربع بانیت لحل المسائل الوراثیة األساسیة التي تتضمن عملیات التھجین لصفة واحدة، والسیادة غیر التامة، وعملیات التھجین الثنائیة
والجینات المرتبطة بالجنس.

3

2.2.3.3.G9ADV یشرح مفاھیم النمط الوراثي، والنمط الظاھري، والسیادة، والسیادة غیر التامة، والسیادة المشتركة، والرجعیة، واالرتباط الجنسي بحسب قوانین مندل
للوراثة.

2

3.2.3.3.G9ADV یصف بعض االضطرابات الوراثیة التي یسببھا شذوذ الكروموسومات (مثال: فشل انفصال الكروموسومات أثناء االنقسام االختزالي)  أو الطفرات
الورائیة األخرى من حیث الكروموسومات المتضررة، اآلثار البدنیة والعالجات.

1

4.2.3.3.G9ADV ،یُحلّل، بناء على األبحاث، بعض اآلثار االجتماعیة واألخالقیة لألبحاث في مجال علم الوراثة والجینات (مثال: الفحص الوراثي، العالج الوراثي
اإلخصاب في األنابیب، توظیف الخالیا الجذعیة لعالج األمراض أو العیوب الخلقیة).

3

5.2.3.3.G9ADV یشرح أھمیة التكاثر الجنسي في دعم الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات الموجودة في األبناء الناتجة عن التكاثر الجنسي تمثل تركیبة جدیدة وفریدة
من الجینات.

2

4.3
االنظمة البیئیة: 

التفاعالت والطاقة 
الدینامیكیة

1.4.3
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع 

المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة 
للحصول على المادة والطاقة.

1.1.4.3.G9ADV بفسر  أن التمثیل الضوئي (البناء الضوئي) والتنفس الخلوي ھي مكونات عامة في دورة الكربون، والتي یتم من خاللھا تبادل الكربون ما بین المحیط
الحیوي، والغالف الجوي، والمحیطات، والمحیط األرضي من خالل العملیات الكیمیائیة والفیزیائیة والجیولوجیة والحیویة.

2

2.1.4.3.G9ADV یُطّور نموذًجا لیُوّضح دور التمثیل الضوئي والتنفس الخلوي في دورة الكربون ما بین المحیط الحیوي والغالف الجوي والغالف المائي والمحیط
األرضي.

3



الملحق ( أ ) :  المسار العام للعلوم للحلقة الثالثة (9- 12)

الصف التاسع / المسار العام/ علوم

المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال
طبیعة العلم 1

والتكنولوجیا
االستقصاء العلمي 1.1

وتطبیقاتھ
یتعّرف عملیات العلم ویوظفھا في بناء معرفتھ 1.1.1

وفھمھ في جمیع مجاالت المحتوى العلمي.
1.1.1.1.G09-GENلإلختبار قابلة فرضیات صیاغة في ویستخدمھا مناسبة بحثیة معلومات 3یجمع
2.1.1.1.G09-GENدقیقة قیاسات إلجراء وتقنیات علمیة أدوات 2یستخدم
3.1.1.1.G09-GENالتجارب من علیھا یحصل التي البیانات 2ُیحلّل
4.1.1.1.G09-GENفرضیة رفض أو لقبول مضبوطة تجربة ویجري 3یصّمم

یظھر فھًما لدور النماذج والقوانین والنظریات 1.1.2
العلمیة في تفسیر الظواھر الطبیعیة.

1.2.1.1.G09-GENوتحلیلھا العلمیة البیانات لعرض والنماذج البیانیة والرسوم الجداول 2یستخدم
2.2.1.1.G09-GENالمفاھیم وتوضیح األنظمة، لتمثیل والمحاكاة النماذج 2یستخدم
3.2.1.1.G09-GENالطبیعیة للظواھر منطقیة تفسیرات لبناء البیانات طبیعة مع المناسبة الریاضیات 2یستخدم

تفاعل العلم والھندسة 2.1
والتكنولوجیا

یظھر فھًما للعالقة بین العلم والتكنولوجیا 1.2.1
والمجتمع.

1.1.2.1.G09-GENبعض في بعضھا والمجتمع والتكنولوجیا الھندسة تؤثر كیف 1یوضح
2.1.2.1.G09-GENالحیة الكائنات الھندسة تساعد وكیف الھندسة في الحیة الكائنات استخدام 1یصف
3.1.2.1.G09-GENواستخدامھا وتحسینھا واختبارھا التكنولوجیا ومواد ادوات اختیار یتم كیف 2یوضح

تصمیم الحلول التكنولوجیة والھندسیة في إطار 1.2.2
المعرفة العلمیة والریاضیة.

1.2.2.1.G09-GENاجتماعیة حاجة لتلبیة المھندسون یستخدمھا التي وإجراءاتھا الھندسي التصمیم عملیة 3یتعّرف
2.2.2.1.G09-GENوتطویره تحسیتھ على ویعمل العلمیة المبادئ مستخدًما الضغط لقیاس جھاز مثال ً جھازا 3یختبر
3.2.2.1.G09-GENبسیطة كیمیائیة تفاعالت في الجزیئات بناء لُیوّضح ؛ محاكاة برمجیات یطّور أو نماذج 3یبني

علوم األرض 2
والفضاء

یظھر فھًما لكیفیة تأثیر األنشطة البشریة في 3.1.2األرض والنشاط البشري1.2
مجاالت الزراعة والصناعة والحیاة الیومیة على 

الكوكب.

1.3.1.2.G09-GEN
الكائنات على وإیجابیة سلبیة آثار ذات تكون أن یمكن األرض على البیئات في التغیرات أنَّ كیف یشرح

المختلفة الحیة

1

الكیمیائيG09-GEN.1.2.2.2یظھر فھًما للكون وما یحدث في النجوم.2.2.2موقع األرض في الكون2.2 وتركیبھا وإضاءتھا سطحھا، حرارة درجة أساس على النجوم 1یصّنف
2.2.2.2.G09-GENكیف ، الرامح السماك الیمانیة، الشعرى الیسرى، الجوزاء رجل مثال محدد نجم إلى اإلشارة مع یشرح

درجة المغناطیسیة، القطر، الكتلة، مثال النجوم خصائص لُیحّددوا محددة تقنیات الفلك علماء یستخدم
اإلضاءة الحرارة،

2

3.2.2.2.G09-GENواإلضاءة اللون بین واإلضاءة، الكتلة بین مثال النجوم صفات بین المترابطة العالقات 2یصف
4.2.2.2.G09-GENوما األساسیة التسلسل مرحلة إلى وصوالً تكوینھ من ابتداء النجم، حیاة دورة في األحداث تسلسل یصف

الصلة ذات والقوى الطاقة مصادر إلى محدد بشكل اإلشارة مع بعدھا،
1

5.2.2.2.G09-GENكوكبًیا سدیًما سیشكل المتدنیة الكتلة ذو النجم مثال للنجم األولیة والكتلة النجم موت نوع بین العالقة ُیحّدد
أبیض وقزًما

2

6.2.2.2.G09-GENسنة ملیار البالغ عمرھا نھایة في وستحترق تتغیر الشمس أن 1یذكر
7.2.2.2.G09-GENفي المجرات من العدید من واحدة وھي التبانة، درب مجرة من جزء الشمسي ونظامھا األرض أنَّ یوضح

الكون
1

8.2.2.2.G09-GENبین والتفاعل الشمس من ینبعث الذي اإلشعاع أنواع موضًحا علیھا والحیاة األرض طاقة مصدر ُیفّسر
لألرض الجوي والغالف الشمسیة الطاقة

2

9.2.2.2.G09-GENعن وبعدھا وحركاتھا األولي تكوینھا لتحدید النجوم من المنبعث الضوء أطیاف تستخدم كیف یصف
األرض

1

10.2.2.2.G09-GENفي الشمس نواة في النووي االنشطار ودور الشمس حیاة فترة لتوضیح األدلة على قائًما نموذًجا ُیطّور
إشعاع شكل على الطاقة إطالق

3

من الجزیئات إلى الكائنات 1.3علوم الحیاة3
الحیة: التركیب والوظیفة

عدیدة،G09-GEN.1.3.1.3یظھر فھًما لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3 خالیا لتنتج بنجاح تنقسم ملقحة بیضة فردیة كخلیة الخالیا عدیدة الحیة الكائنات تبدأ كیف یصف
الولیدتین للخلیتین المتطابقة الجینیة المواد أُم خلیة كل تنقل بحیث

1

2.3.1.3.G09-GENبالنمو الحیة للكائنات تسمح خاللھا، من الخالیا وتنقسم تنمو التي واالنقسام الخلیة دورة عملیات أن 1یستنتج



من الجزیئات إلى الكائنات 1.3
الحیة: التركیب والوظیفة

یظھر فھًما لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3

3.3.1.3.G09-GENاألنسجة وترمیم الخالیا لنمو المتساوي االنقسام أھمیة وُیفّسر والحیوانات، النباتات في الخلیة دورة 1یصف

4.3.1.3.G09-GENالجذعیة الخالیا انقسام مثال جدیدة وأعضاء أنسجة تولید في الخلیة وتخصص الخلیة انقسام أھمیة یشرح
لتوسیع المولدة النباتیة والخالیا البشر؛ في العصبیة الخالیا أو العضلیة الخالیا مثل متخصصة خالیا إلى

النباتیة األنسجة وتمییز

2

5.3.1.3.G09-GENتنشط ال أو تنشط عندما الجنین لخالیا المتساوي االنقسام أثناء تحدث الجنین أعضاء تكوین عملیة أن یفّسر
للخالیا المحیطة البیئات في الصغیرة واالختالفات المبرمجة الوراثیة باألدوات الجینات

1

6.3.1.3.G09-GENالكائن ھذا ویتكون علیھ، ویحافظ مركب، حي كائن عنھ ینتج الجنین أعضاء وتكون الخلیة انقسام أنَّ ُیوّضح
الحي الكائن احتیاجات جمیع لتلبیة سوّیًا تعمل وأنسجة وأعضاء أجھزة من الحي

1

7.3.1.3.G09-GENوالحفاظ المعقدة الحیة الكائنات إنتاج في المتساوي االنقسام الخلوي االنقسام دور لُیوّضح نموذًجا یستخدم
علیھا

2
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یظھر فھًما لمعنى التنوع الحیوي، وكیفیة تأثیر 1.2.3
البشر علیھ وتأثرھم بھ.

1.1.2.3.G09-GENأنواع من نوع كل ضمن التنوع ذلك في بما األرض، على الحیاة في تنوع ھو الحیوي التنوع أن یستنتج
الطبیعیة والمناطق التجمعات وبین التجمعات، في والحیوانات النباتات أنواع وبین والحیوانات، النباتات

تدعمھا التي الفیزیائیة

1

2.1.2.3.G09-GENھذه استمراریة على للمحافظة ضروریة طرائق باعتبارھا األنواع ضمن الحیوي التنوع طرائق یصف
لاثم ببسب تافالتخالا ،ةیثارولا ال رثأتت عیمج لامجلا ضارمألاب ةیدعملا لثم برج مئاھبلا األنواعسفنب
؛رادقملا ضعب عاونأ ایریتكبلا تحبصأ ةمواقم تاداضملل ةیویحلا نأل دارفألا نیمواقملا اونكمت نم ءاقبلا

ىلع دیق ةایحلا رثاكتلاو

1

3.1.2.3.G09-GENھذه استمراریة على للمحافظة ضروریة طرائق باعتبارھا المجتمعات ضمن الحیوي التنوع طرائق یصف
بمقاومة المحصول من لجزء تسمح التي القمح أنواع من مختلفة لمجموعة امتالكھا مثال المجتمعات

السلبیة الظروف

1

4.1.2.3.G09-GENوتربي أراضیھا عن لتدافع مجموعات في الذئاب تسیر مثال األنواع بین المتداخلة العالقات یصف
الزاھیة األلوان ذات النعمان شقائق أسماك تحمي مثال األنواع وضمن كبیرة فریسة وتصطاد صغارھا
للسمكة الزاھیة األلوان تعمل المقابل وفي البحر، لشقائق السامة المجسات بین وضعھا خالل من بیوضھا

وبین اللقاح إلیھا وتحمل النباتات من رزقھا على والنحل الطیور تحصل لتأكل؛ للشقائق الفریسة جذب على
تحافظ كیف ویشرح ، البركة في الشمس أشعة على الماء وزنابق الطحالب تتنافس مثال وبیئتھا األنواع

الحیوي التنوع على والمتداخلة المتبادلة العالقات ھذه

2

5.1.2.3.G09-GENفي الحیوي التنوع یساعد مثال لالستمراریة قابل بیئي نظان على المحافظة في الحیوي التنوع أھمیة یشرح
الغازیة األنواع أو األمراض مقاومة و الضغط مواجھة القدرة زیادة

1

یظھر فھًما لكیفیة تأثیر البیئة على تعداد الكائنات 3.2.3
الحیة عبر عدة أجیال.

1.3.2.3.G09-GENالزمن عبر األنواع خاللھا من تتغیر مھمة عملیة األجیال عبر الطبیعي االنتخاب بفعل التكیف أن ُیوّضح
البیئة في للتغیرات استجابة

1

2.3.2.3.G09-GENوتیرتھا تزید الجدیدة البیئات في والتكاثر الحیاة قید على البقاء في النجاح تدعم التي السمات أن یستنتج
البیئات في والتكاثر الحیاة قید على البقاء في النجاح تدعم ال التي السمات وأن السكانیة؛ التجمعات ضمن

التجمعات في وتیرتھا تقل الجدیدة

1

3.3.2.3.G09-GENسمات ونقصان زیادة إلى الطبیعي االنتخاب یؤدي أن إمكانیة تفسیر لیدعم الریاضیة؛ التمثیالت یستخدم
الوقت مرور مع السكانیة التجمعات في محددة

2

یظھر فھًما لكیفیة تأثیر البیئة على تعداد الكائنات 4.2.3
الحیة عبر عدة أجیال.

4.3.2.3.G09-GENتاراركتلا ةینیجلا فييتلا التغیرات أن جغرافّیًا، المنفصلة األنواع لنفس السكانیة التجمعات في أنَّھ ُیوّضح
بشرط السكانیة، التجمعات في تطور جتنتإلحداث نع باختنالا يعیبطلا نكمی نأ نوكت ةریبك ةجردب ةیفاك

معزلة ً تناسلیا اي منفصلة تبقى أن

1

یظھر فھًما لكیفیة تأثیر االختالف الوراثي في 4.2.3
الكائنات الحیة على البقاء والتكاثر.

1.4.2.3.G09-GENوالتكاثر الحیاة قید على البقاء میزة األفراد بعض تمنح السكان من األفراد بین الوراثیة االختالفات أن یستنتج
الطبیعي االنتخاب بیئاتھم في

1

2.4.2.3.G09-GENإلى وتؤدي الحیاة قید على والبقاء التكاثر میزة تمنحھم األفراد بعض لدى الوراثیة االختالفات أنَّ ُیوّضح
السكان بین محددة سمات تسود وبالتالي األبناء، عدد ازدیاد

2

3.4.2.3.G09-GENبقاء احتمالیة من السكان بین للسمات الوراثیة االختالفات تزید كیف لیصف األدلة على قائًما تفسیًرا یبني
محددة بیئة في والتكاثر الحیاة قید على األفراد بعض

2
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یظھر فھًما لكیفیة تأثیر االختالف الوراثي في 4.2.3
الكائنات الحیة على البقاء والتكاثر.

4.4.2.3.G09-GENخالل من الحیة للكائنات محددة صفات في التأثیر على الصناعي باالنتخاب قادرون البشر أنَّ كیف یشرح
االنتقائي التزاوج

1

الوراثة واختالف الصفات 3.3
الوراثیة

یظھر فھًما لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین 1.3.3
بالجیل الذي یسبقھ.

1.1.3.3.G09-GENوالحیوانات البویضة خالیا خالل من األبناء إلى الوراثیة المعلومات تنتقل الجنسي، التكاثر في أنھ یذكر
المنویة

1

2.1.3.3.G09-GENكل كروموسومات زوج من فقط واحد كروموسوم على المنوي والحیوان البویضة خالیا تحتوي كیف یصف
االبن جدیًدا فرًدا لتشكل تتحد وأنھا األبوین، من

2

األنظمة البیئیة: التفاعالت 4.3
والطاقة والدنامیكیة

یظھر فھًما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع 1.4.3
المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول 

على المادة والطاقة

1.1.4.3.G09-GENالمواد تصنع المحاصیل، تناوب خالل من االستدامة على تعزز وكیف البیئة ضمن المادة تدور كیف یشرح
السابقة المحاصیل فضالت تحلل من المستقبلیة للمحاصیل الغذائیة

2

2.1.4.3.G09-GENالبیئة في والتفاعالت التوازن تغییر إلى والتقنیات البشریة األنشطة خاللھا من تؤدي التي الطرائق یشرح
الھیدرولیكیة المركبات استخدام في اإلفراط الغابات، أشجار قطع مثال

1

3.1.4.3.G09-GENالمستدامة والمائیة الیابسة البیئیة لألنظمة الحیة وغیر الحیة المكونات بین واإلختالف التشابھ أوجھ ُیقارن
المستدامة وغیر

2

یظھر فھًما لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع 1.4.3
المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول 

على المادة والطاقة

4.1.4.3.G09-GENاألنظمة ضمن المادة ودورة الطاقة تدفق حیث من الضوئي والتمثیل الخلیة لتنفس التكمیلیة العملیات یصف
التي الضوئي التمثیل عملیة في ویستخدم الخلوي، للتنفس ثانوي ناتج ھو الكربون أكسید ثاني مثال البیئیة
تحققھ الذي بالتوازن تخل أن البشریة لألنشطة یمكن وكیف ، الخلوي التنفس لعملیة الالزم األكسجین تنتج

المزید زراعة الجوي؛ الغالف في الكربون أكسید ثاني كمیة من یزید السیارات استخدام مثال العملیات ھذه
الجوي الغالف في كمیة من یقلل األشجار من

2

5.1.4.3.G09-GENتطویر غازیة؛ أنواع إدخال مثال البیئیة األنظمة في المؤثر اإلنسان بسلوك المرتبطة المختلفة العوامل یحّدد
توازن في العوامل ھذه تؤثر كیف ویشرح حمضیة أمطار عنھا ینتج التي الصناعیة االنبعاثات الشاطئ؛

إلى وتؤدي بیئتھا من بالخروج األصیلة المحلیة باألنواع تدفع الغازیة األنواع مثال وبقائھا البیئیة األنظمة
بالقرب تعیش التي والمائیة البریة الحیاة أنواع في یؤثر الشواطئ تطویر البیئي؛ النظام في بتوازن اإلخالل
یؤثر مما الماء، في الحامضیة درجة من تغیر الحمضیة األمطار واألنھار؛ والبحیرات المحیطات ضفاف من

البحیرة في تصمد أن یمكنھا التي المائیة الحیاة نوع على بدوره

2

یظھر فھًما لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر 3.4.3
البیئة.

1.3.4.3.G09-GENمرور مع خصائصھا تتغیر أن یمكن كیف ویصف بطبیعتھا، دینامیكیة البیئیة األنظمة أن كیف یشرح
الوقت

1

2.3.4.3.G09-GENإلى تؤدي أن یمكن ما بیئي لنظام الحیویة أو الفیزیائیة المكونات من ألي اضطرابات حدوث أن یستنتج
النظام سكان جمیع أو بعض في تغیرات

1

3.3.4.3.G09-GENلنظام الحیویة أو الفیزیائیة المكونات تطال التي التغیرات أن مفادھا التجریبي بالدلیل مدعومة حجة یبني
سكانھ في تؤثر معین بیئي

2

4.3.4.3.G09-GENلسالمتھ كمقیاس یستخدم ما عادة البیئي للنظام الحیوي التنوع تكامل أو اكتمال أنَّ كیف 1یشرح
5.3.4.3.G09-GENتدویر الماء، تنقیة مثال الحیوي والتنوع البیئي النظام خدمات على للمحافظة التنافسیة التصمیم حلول یقّیم

التربة انجراف منع الغذائیة، المواد
2

الجدول الدوري یُظھر العناصر حسب الزیادة في 1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة4
العدد الذري، ویستخدم كنموذج للتنبؤ 

بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر، 
ولتحدید نوع الروابط التي تتكون بین ذرات 

العناصر من خالل القوى الكھروستاتیكیة بین 
اإللكترونات والبروتونات

1.1.1.4.G09-GENالمختلفة األنواع دراسة تتضمن الكیمیاء فروع وان حولنا، من شيء كل دراسة ھي الكیمیاء إن یستنتج
للمادة

1

2.1.1.4.G09-GENنتائج وتقویم منھجي بشكل واختبارھا للمشكالت حلول لطرح العلمیة للطرائق الشائعة الخطوات یتتبع
حیاتنا تحسن أن یمكنھا التي التكنولوجیا تطور إلى تؤدي العلمیة التحقیقات بعض أن ویبین االختبارات،

حولنا من والعالم

1

3.1.1.4.G09-GEN،إلیھا توصلوا التي النتائج لمشاركة دولیاً علیھ متعارفاً وحدات نظام یستخدمون الكیمیاء علماء أن یستنتج
الُبعدي التحلیل باستخدام مسائل ویحل العلمي بالترمیز األعداد عن وُیعبر

2

4.1.1.4.G09-GENوحسابھا قیاسھا جرى التي القیم في الشك عن للتعبیر المعنویة األرقام ویستخدم والضبط الدقة بین یمیز
البیانیة التمثیالت وُیفسر

2

5.1.1.4.G09-GENوفیزیائیة كیمیائیة خصائص لھ منھا وكلُّ الغازیة أو السائلة أو الصلبة الحالة في توجد المواد معظم أن یبین
وفیزیائیة كیمیائیة تغیرات المادة على تطرأ أن ویمكن متباینة،

2

6.1.1.4.G09-GENمنھا كل على أمثلھ ویعطي والمركبات العناصر بین والفرق والمخالیط المحالیل بین الفرق 1یحدد



الجدول الدوري یُظھر العناصر حسب الزیادة في 1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة4
العدد الذري، ویستخدم كنموذج للتنبؤ 

بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر، 
ولتحدید نوع الروابط التي تتكون بین ذرات 

العناصر من خالل القوى الكھروستاتیكیة بین 
اإللكترونات والبروتونات

7.1.1.4.G09-GENالتفاعل أثناء محفوظة تكون الكتلة، وبالتالي الذرات، بأن القائل الرأي لیدعم الریاضیة العالقات یستخدم
الكیمیائي

2

8.1.1.4.G09-GENو التفاعل بعد و قبل القیم یقارن الكیمیائي التفاعل في الكتلة حفظ قانون من لیتحقق علمّیًا استقصاءً ُینّفذ
تقع قد اختالفات ألي یاتفت

3

9.1.1.4.G09-GENأھمیتھا وسبب والمتضاعفة الثابتة النسب قانوني 2یتعرف
10.1.1.4.G09-GENالمقصود ویوضح ودالتون وأرسطو دیموقریطس من كل لدى الذرة نماذج بین واالختالف الشبھ أوجھ یبین

النسبیین والكتلة الشحنة حیث من الذریة دون الجسیمات بین ویمیز بالذرة
2

11.1.1.4.G09-GENبالنظر ذرة في والنیوترونات والبروتونات اإللكترونات عدد ویحسب ذرة ھویة لتحدید الذري العدد یستخدم
بالنظیر المقصود ویحدد الذري والعدد الكتلي العدد إلى

1

12.1.1.4.G09-GENدي لدى جسیم موجة المزدوجة الطبیعة تأثیر ویوضح للذرة الكم میكانیكا ونموذج بور نموذج بین یقارن
بین العالقة تحدید مع الذرة في باإللكترونات الخاصة الحالیة النظرة على لھایزنبرح الشك ومبدأ بروغلي

الذریة واألفالك الفرعیة ومستویاتھا الھیدروجین لذرة الطاقة مستویات

2

13.1.1.4.G09-GENالمستویات في اإللكترونات أعداد ویحسب منھا كل وداللة األربعة الكم أعداد 2یتعّرف
14.1.1.4.G09-GEN،لالستبعاد باولي مبدأ موظًفا الدوري الجدول في العناصر من مختلفة لمجموعة إلكترونّیًا توزیًعا یكتب

التصاعدي للبناء أوفباو ومبدأ ھوند، وقاعدة
3

الجدول الدوري یُظھر العناصر حسب الزیادة في 1.1.4المادة وتحوالتھا1.4العلوم الفیزیائیة4
العدد الذري، ویستخدم كنموذج للتنبؤ 

بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر، 
ولتحدید نوع الروابط التي تتكون بین ذرات 

العناصر من خالل القوى الكھروستاتیكیة بین 
اإللكترونات والبروتونات

15.1.1.4.G09-GEN
الممكن من لكن االستخدام كثیرة كیمیائیة مادة خصائص عن البحوث على معتمًدا وُیحلّلھا معلومات یجمع

اإللكترونیات في مستخدمة مواد المنزل، لتنظیف منتج حشري، مبید سماد، مثال مضرة تكون أن
خالل من مثال المادة تلك أضرار من للتقلیل طرائق ویقترح البیئة، في المادة تلك تؤثر وكیف والبطاریات

یمكن التي البدیلة المواد ُیحّدد أو ، الكیمیائیة مكوناتھا أحد تعدیل خالل من المستخدمة، الكمیة من التقلیل
نفسھا للغایة استخدامھا

2

یظھر فھًما لكیفیة تفاعل أو اتحاد المواد لتكوین 2.1.4
مواد جدیدة، وكیف یمكن أن یستدل على حدوث 

التفاعالت، وتفسیرھا والتنبؤ بھا

1.2.1.4.G09-GENوالمواد الكیمیائیة بالتفاعالت المرتبطة والبیئة السالمة قضایا من العدید البحوث، على معتمًدا ُیحلّل،
دعائم تآكل الذھب، تعدین في السیانید باستخدام المرتبطة الكیمیائیة التفاعالت مثال الناتجة أو و المتفاعلة

لیتعّرف السباحة برك في والبروم الكلور مثل المختلفة الجراثیم مضادات استخدام المعدنیة، الجسور
بھا المرتبطة المخاطر

2

2.2.1.4.G09-GENتنظیف مثال البیئیة المشكالت حل في وتفاعالتھا الكیمیائیة المواد خصائص فھم تطبیق یمكن كیف ُیحلّل
المداخن انبعاثات تنقیة الحمضیة، التسریبات معادلة النفط، ناقالت عن الناتجة االنسكابات

3

یظھر فھًما للتفاعالت الكامنة وراء جمیع القوى 2.2.4الحركة والقوى2.4
بین األجسام.

1.2.2.4.G09-GENالجسیمات سلوك ویفسر المختلفة المادة حاالت في الجسیمات حركة وكیفیة للمادة الحركیة النظریة یوضح
واالنصھار الغلیان درجات عند

2

2.2.2.4.G09-GENالمالحظات على معتمًدا ما، سطح على صلب جسم بھ یؤثر الذي الضغط لیحسب ریاضًیا نموذًجا ُیطّور
البسیطة التجریبیة العروض أثناء ُیسجلھا التي

3

3.2.2.4.G09-GENعلى معتمًدا باطنھ في نقطة على غاز أو سائل مائع بھ یؤثر الذي الضغط لیحسب ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
محاكاة برمجیة أو العملي االستقصاء من علیھا یحصل التي البیانات تحلیل من إلیھا یتوصل التي النتائج

علیھا یعتمد التي والعوامل باطنھ في نقطة عند المائع ضغط خصائص حول

3

4.2.2.4.G09-GENمعدني بارومیتر زئبقي، بارومیتر مانومیتر، الجوي الضغط لقیاس جھاًزا ویصنع 3ُیصّمم
5.2.2.4.G09-GENفي ُتستخدم التي واألدوات األجھزة بعض وصناعة تصمیم تم كیف المائع ضغط خواص على معتمًدا یشرح

منھا كل وفوائد وظیفة یبین ثم ومن ، الھیدرولیكیة والرافعة الدواء محقن مثال الیومیة الحیاة أنشطة
2

6.2.2.4.G09-GENتوقعھا یمكن بطرق والحجم الحرارة ودرجة الضغط في للتغیرات تستجیب الغازات أن 2یستنتج
7.2.2.4.G09-GENالتي المعلومات ویشرح ما جسم سرعة حساب كیفیة ویحدد واإلزاحة المسافة بین االختالف أوجھ یبین

المتجھة والسرعة السرعة بین والفرق والزمن للمسافة البیاني الرسم یوفرھا
2

8.2.2.4.G09-GENما جسم زخم ویحسب البعض، بعضھما إلى بالنسبة جسمین حركة وصف كیفیة 2یوضح
9.2.2.4.G09-GENالزمن مع المتجھة السرعة تغییر طریقة یصف التسارع أن 2یستنتج

یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ 1.3.4الطاقة3.4
وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ 

الطاقة.

1.1.3.4.G09-GENالكتلة حیث من منھا، كل خصائص محّدًدا والنیوترونات البروتونات األساسیة النواة مكّونات یستقصي
منھا كل وعدد والشحنة

2
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یستقصي المقصود بالطاقة وصورھا في محیطھ 1.3.4الطاقة3.4
وكیف تنتقل بین األجسام واألنظمة ومبدأ حفظ 

النواةG09-GEN.2.1.3.4الطاقة. استقرار على األدلة 2یستقصي
3.1.3.4.G09-GENالمادیة األوساط مع تفاعالتھا على اعتماًدا ∂ وأشعة β وبیتا α ألفا جسیمات بین 2ُیقارن
4.1.3.4.G09-GENاحد انبعاث عند الذري العدد و الكتلي العدد مثال النواة خواص على تطرأ التي التغیرات یستقصي

الفا او بیتا جاما، منھا النوویة اإلشعاعات
2

5.1.3.4.G09-GENالمختلفة الحیاة مجاالت في المشعة النظائر ومضار فوائد 2یستقصي
6.1.3.4.G09-GENالرئیسة مكوناتھ محدًدا النووي للمفاعل االقتصادیة األھمیة 3یقیم

فيG09-GEN.1.2.3.4یعرف كیف ترتبط القوى بالطاقة.2.3.4 الجسم یتحركھا التي المسافة مقدار في القوة مقدار ضرب ناتج أنھ على قوة تبذلھ الذي الشغل أن یستنتج
القوة یوازي اتجاه

3

2.2.3.4.G09-GENللزمن بالنسبة المبذول الشغل معدل ھي القدرة أن إلى 3یتوصل
3.2.3.4.G09-GENالجسم حركة طاقة في التغیر مقدار زاد الشغل زاد كلما أنھ لُیثبت بسیطة تجارب وُینّفذ 3ُیخطط
4.2.3.4.G09-GENالمیكانیكیة والكفاءة اآللیة الفائدة محدًدا واستخداماتھا بیئتھ في والمركبة البسیطة اآلالت 3یستقصي
5.2.3.4.G09-GENالشغل خالل من آخر إلى شكل من تتحول أن ویمكن عدیدة أشكاالً للطاقة أن 3یستنتج
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من الجزیئات إلى الكائنات 1.3علوم الحیاة3
الحیة: التركیب والوظیفة

یظھر فھماً لكیفیة مالءمة تركیب خالیا الكائنات 1.1.3
الحیة لوظائف الحیاة

1.1.1.3.G10GEN یرسم رسوًما توضیحیة تخطیطیة ألنسجة النباتات المتخصصة في الجذور والجذوع واألوراق (مثال: النسیج
الخشبي، اللحاء)  مستخدًما مجھًرا ونماذج

3

2.1.1.3.G10GEN ،یقارن بین النباتات أحادیة الفلقة والنباتات ثنائیة الفلقة من حیث تركیبھا (مثال: البذور، الجذع، الزھرة
الجذور).

2

3.1.1.3.G10GEN یصف ھیاكل األنواع المختلفة من األنسجة في النباتات الوعائیة، ویشرح آلیات النقل التي تدخل في عملیات
توزیع المواد على النبتة (مثال: النتح، اإلدماع، التناضح).

1

4.1.1.3.G10GEN یستخدم نموذًجا تشریحیًّا أو البیانات العلمیة أو المحاكاة ، لتحلیل العالقات التي تربط الجھاز التنفسي والجھاز
الھضمي و جھاز المناعة والجھاز العصبي والغشائي والھیكلي 

2

5.1.1.3.G10GEN یفحص أن آلیات التغذیة الراجعة (إما من خالل لتغذیة الراجعة اإلیجابیة أو التغذیة الراجعة لسلبیة) تحافظ على
بقاء الظروف الداخلیة لألجھزة الحیویة ضمن حدود معینة وتعدل السلوكیات، مما سمح لھا بأن تحافظ على 

البقاء على قید الحیاة العمل حتى عند تغیر الظروف الخارجیة ضمن نطاق معین.

2

6.1.1.3.G10GEN.(مثال: حلقة االستجابة التحفیزیة) 3یُخطّط ویُجري تحقیقًا لدراسة نظام التغذیة لراجعة
7.1.1.3.G10GEN یُصّمم ویبني نموذًجا لیُوّضح المكونات الرئیسیة لعملیة االستقرار الداخلي (مثال: یبني مخططًا انسیابیًا یبین

من خاللھ آلیات التغذیة الراجعة التمثیلیة في الكائنات الحیة).
3

8.1.1.3.G10GEN-یصف عملیات االستقرار الداخلي  المتعلقة ي بالمحافظة على االتزان المائي واالیوني والحراري والحامضي
القاعدي، ویشرح كیف تساعد ھذه العملیات األنظمة الجسدیة على االستجابة لكل من التغیر في البیئة وآثار 

العالجات الطبیة (مثال: دور آلیات التغذیة الراجعة في توازن الماء أو التنظیم الحراري؛ وكیف یحافظ جھاز 
التوازن الحمضي النووي في الدم على توازن درجة حموضة الجسم؛ أثر العالجات الكیمیائیة على جھاز الغدد 

الصماء؛ آثار العالج الكیمیائي على االستقرار الداخلي).

2

10.1.1.3G10GEN یُخطّط ویُجري استقصاء (مثال: استجابة معدل ضربات القلب للتمارین الریاضیة، استجابة الفوھات للرطوبة
والحرارة، وتطور الجذور استجابة لمستویات الماء)؛ لیعطي دلیالً على أن آلیات التغذیة الراجعة تحافظ على 

االستقرار الداخلي.

3

11.1.1.3G10GEN یصف تشریح وفسیولوجیا أجھزة الغدد الصماء، واإلفراز والجھاز العصبي، ویشرح كیف تتفاعل ھذه
األجھزة لتحافظ على االستقرار والتوازن الداخلي.

1

12.1.1.3.G10GEN یشرح كیف تعمل الھرمونات التناسلیة في اآللیات التغذیة الراجعة في اإلنسان للمحافظة على االستقرار
الداخلي (مثال: تصرفات الھرمونات التناسلیة الذكریة واألنثویة على أجھزة الجسم التابعة لھا).

2

13.1.1.3.G10GEN یشرح عن الھرمونات االنباتیة ووظائفھا في قدرة النبات على االستجابة لمحیطھ البیئي. وتكون ھذه
االستجابات  وظیفیة مثل النمو (أكسین) االستطالة (الجیبیرلین) نمو الثمار (اإلیثلین) تنشیط االنقسام الخلوي 

(السایتوكینین) إغالق الثغور (حمض األبسیسیك)

2

14.1.1.3.G10GEN 1یتعّرف على تأثیر الكحول والمخدرات على الكفاءة للجھاز التناسلي واالتزان الجسمي و الجھاز العصبي
15.1.1.3.G10GEN یبین طرائق االرتباط بین الخالیا والخاصیة االفرازیة سواء افرازھا موضعي أو افراز ینقل عبر أوعیة الى

مكان التأثیر وطریقة تحكمھا في معدالت االفراز (الھرمونات الموضعیة – ھرمون النمو).
2
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16.1.1.3.G10GEN یصف األجھزة الحیویة منھا الجھاز العصبي واألجزاء الرئیسة للخلیة العصبیة ووظیفة كل جزء منھا  وجھاز
المناعة محدداً وسائل المناعة المتخصصة والغیر متخصصة في الحفاظ على االتزان الداخلي والجھاز 

العضلي والغشائي والعضلي ووظائفھا 

1

17.1.1.3.G10GEN یقارن بین السیال العصبي واإلشارة الكھربائیة في الجھاز العصبي واألمراض المعدیة والغیر معدیة في جھاز
المناعة ووظائف كل من الجھاز الھیكلي والعضلي في دعم الجسم والغشائي كوسیلة للمناعة غیر المتخصصة 

3

18.1.1.3.G10GEN یفسر اختاللت األنظمة الحیویة مستنداً على فرضیات أو أمثلة. علمیة مثال: فرضیات كوخ ومسببات
األمراض واللقاحات وكیفیة انتقال األمراض . الجھد في الجھاز العصبي أو التھابات الجھاز الغشائي

2

یصف كیف تبدأ الكائنات الحیة عدیدة الخالیا كخلیة فردیة(بیضة ملقحة) تنقسم بنجاح لتنتجG10GEN.1.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
خالیا عدیدة، بحیث تنقل كل خلیة أُم المواد الجینیة المتطابقة للخلیتین الولیدتین.

2

2.3.1.3.G10GENیصف دورة الخلیة في النباتات والحیوانات، ویُفسر  أھمیة االنقسام المتساوي لنمو الخالیا وترمیم
األنسجة(.

1

3.3.1.3.G10GENیشرح مراحل دورة الخلیة الحیة وأھمیتھا لبقاء التنظیم الخلوي المتمایز في جسم الكائن الحي وذلك
باستخدام المعلومات التي تم جمعھا من المصادر المطبوعة واإللكترونیة، واصفًا بعض المشاكل التي

قد تحدث إذا سمح للخالیا غیر الطبیعیة بمواصلة االنقسام.

1

4.3.1.3.G10GENیستنتج أن عملیات دورة الخلیة واالنقسام التي تنمو وتنقسم الخالیا من خاللھا، تسمح للكائنات
الحیة بالنمو.

3

5.3.1.3.G10GENیشرح أھمیة انقسام الخلیة وتخصص الخلیة في تولید أنسجة وأعضاء جدیدة ()مثال: انقسام
الخالیا الجذعیة إلى خالیا متخصصة مثل الخالیا العضلیة أو الخالیا العصبیة في البشر؛ والخالیا

النباتیة المولدة لتوسیع وتمییز األنسجة النباتیة).

2

6.3.1.3.G10GENیشرح مراحل االنقسام المتساوي كوسیلة للنمو وزیادة الجحم وتعویض األجزاء التالفة – ووسیلة
تكاثر الجنسي النتاج أأفراد  جدیدة في الكائنات النباتیة والحیوانیة  بدائیة النواة وحقیقیة النواة .

2

7.3.1.3.G10GEN،یذكر أن االنقسام االختزالي )المنصف( ھو نوع متخصص من انقسام الخلیة في التكاثر الجنسي
ینتج عنھ إنتاج الخالیا الجنسیة (مثال: األمشاج في الحیوانات)،  التي تحتوي على أحد  أزواج

الكروموسومات في الخلیة األم.

1

8.3.1.3.G10GEN،یشرح مراحل عملیة االنقسام االختزالي (المنصف)  من حیث انقسام الخلیة، وحركة الكروموسومات
وعبور المادة الوراثیة.

2

9.3.1.3.G10GEN

یستنتج التغیرات التي تحدث في الخلیة الحیة من حیث حجمھا ومكوناتھا الداخلیة، وعدد الخالیا
المنتجة خالل دورة خلیة واحدة مستخدًما الرسم البیاني. والتنبؤ بما قد یحدث للخلیة (على سبیل

المثال، زیادة في الحجم، وتغیر في الھیكل الداخلي ) من خالل دورة الخلیة بأكملھا.

3

10.3.1.3.G10GEN
یشرح أھمیة التكاثر الجنسي في دعم الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات الموجودة في األبناء

الناتجة عن التكاثر الجنسي تمثل تركیب جدیدة وفرید من الجینات.

2

11.3.1.3.G10GEN یستخدم نموذًجا لیُوّضح دور االنقسام الخلوي (االنقسام المتساوي) في إنتاج الكائنات الحیة المعقدة والحفاظ
علیھا.

3
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12.3.1.3.G10GEN یفحص مخبریًا العینات تحت المجھر أو أداة أخرى مشابھة؛ لیُحّدد المراحل المختلفة لالنقسام المتساوي في
النباتات والحیوانات

2

13.3.1.3.G10GENیجمع من المصادر المطبوعة واإللكترونیة، والبیانات التي یمكن أن تستخدم كدلیل لدعم أو دحض
االدعاء بأن بعض أنواع الخالیا الجذعیة لدیھا إمكانات أكبر من أنواع أخرى من الخالیا الجذعیة
لتتطور إلى مجموعة متنوعة من أنواع األنسجة المختلفة. تتضمن مقارنات بین الخالیا الجذعیة
الجنینیة والخالیا الجذعیة للبالغین أو الجسم، وإجراء  المقارنات بین أواع  مختلفة من الخالیا

الجذعیة البالغة

1

14.3.1.3.G10GENیصف باستخدام المعلومات التي تم جمعھا من مصادر مطبوعة وإلكترونیة أمثلة على أنواع الخالیا
التالیة (من أي كائن متعدد الخالیا): نوع الخلیة التي تنقسم باستمرار وھو نوع من الخالیا التي ال تتوقف
على اإلطالق، أو نوع الخلیة التي ال تنقسم إال في ظل ظروف غیر عادیة. متضمنًا معلومات حول النتائج

وأھمیتھا للكائن من حیث وجود بعض الخالیا التي تنقسم والبعض التي التنقسم.

1

15.3.1.3.G10GENیُحلّل، باالعتماد على البحوث، المسائل األخالقیة المتعلقة بالتطور التقني في مجال بیولوجیا األنظمة
(مثال: االستنساخ، أبحاث الخالیا الجذعیة، زراعة األعضاء الحیة، زراعة األعضاء المعدلة وراثیًّا) ویربط 

النتائج.

3

16.3.1.3.G10GEN یستقصي عن معدل انقسام الخلیة في الخالیا السرطانیة وغیر السرطانیة، مستخدًما الصور أو الفیدیو أو
الرسومات، ویتنبأ بأثر ھذا المعدل النقسام الخلیة على الكائن الحي.

3

17.3.1.3.G10GENیصف العوامل المختلفة التي تؤثر على نمو النبتة (مثال: منظمات النمو، ضوء الشمس، الماء، العناصر
الغذائیة، الحامضیة، االنتحاء).

1

18.3.1.3.G10GENیُجري بحثًا استقصائیًّا لیُحّدد العوامل التي تؤثر على نمو النباتات (مثال: كمیة المغذیات، نوعیة
الضوء، درجة الحرارة ومعدل النتح).

3

األنظمة البیئیة: التفاعالت 4.3
والطاقة والدینامیكیة

یُظھر فھ لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر 3.4.3
البیئة.

1.3.4.3 G10GEN یُقیّم اآلراء واألدلة والمنطق القائل بأن التفاعالت المعقدة في األنظمة البیئیة تحافظ على أعداد وأنواع متسقة
نسبیًّا من الكائنات الحیة ضمن ظروف مستقرة، إال أن الظروف المتغیرة (مثال: التغیرات الحیویة أو الفیزیائیة 

البسیطة، كالصید المعتدل أو الفیضانات الموسمیة؛ والتغیرات المتطرفة، كاالنفجارات البركانیة وارتفاع 
مستوى البحر) قد ینتج عنھا نظام بیئي جدید.

3

2.3.4.3 G10GEN یستخدم التمثیالت الریاضیة )مثال: إیجاد المتوسط، تحدید االتجاھات، واستخدام المقارنات البیانیة( لیدعم
األدلة عن العوامل المؤثرة في التنوع الحیوي في األنظمة البیئیة.

2

3.3.4.3 G10GEN ،یُوّضح أَن التغیرات التي یُجریھا البشر على البیئة (مثال: تدمیر الموطن، التلوث، إدخال أنواع غازیة
االستغالل المفرط، والتغیر في المناخ) یمكن أن تحدث خلالً في النظام البیئي وبقاء بعض األنواع على قید 

الحیاة.

1

4.3.4.3 G10GEN یُقیّم، على أساس البحوث، أثر أحد العوامل المتعلقة بنشاط بشري ( مثال: التطور الحضري، إدخال أنواع
غازیة، اإلفراط في الصید واإلفراط في صید األسماك) الذي یھدد استدامة النظام البیئي البري أو المائي.

3

5.3.4.3 G10GEN یُخطّط ویُجري تحقیقًا یتضمن االستقصاء والبحوث، حول كیفیة تأثیر نشاط بشري معین في تكوین التربة أو
خصوبة التربة (مثال: التغیرات في تكوین التربة الناجمة عن استخدام مواد األسمدة القابلة للتحلل أو األسمدة 
العضویة أو غیرالعضویة أو المبیدات الحشریة)، و یستقرئ من البیانات والمعلومات التي جمعھا لیشرح أثر 

ھذا النشاط على استدامة أنظمة البیئة البریة.

3

6.3.4.3 G10GEN یُصّمم نموذًجا لیقّدم حالًّ للحد من آثار األنشطة البشریة (مثال: التوسع العمراني، بناء السدود، وانتشار األنواع
الغازیة) على البیئة والتنوع الحیوي.

3



الملحق ( ب ) :  المسار المتقدم للعلوم للحلقة الثالثة (9- 12)

الصف الحادي عشر/ المسار المتقدم/ أحیاء 
المستوى نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

1.1.3من الجزیئات إلى الكائنات الحیة: التركیب والوظیفة1.3
یُظھر فھماً لكیفیة مالءمة

تركیب خالیا وأجھزة الكائنات
الحیة لوظائف الحیاة.

1.1.1.3 G11ADV
یرسم رسوًما توضیحیة تخطیطیة ألنسجة النباتات
المتخصصة في الجذور والجذوع واألوراق (مثال:

النسیج الخشبي، اللحاء)، مستخدًما مجھًرا ونماذج.
2.1.1.3 G11ADV.(مثال: البذور، الجذع، الزھرة، الجذور) یقارن بین النباتات أحادیة الفلقة والنباتات ثنائیة الفلقة من حیث تركیبھا

علوم الحیاة3

من الجزیئات إلى الكائنات الحیة: التركیب والوظیفة1.3

یظھر فھماً لكیفیة حصول الكائنات الحیة على الطاقة التي تحتاجھا وكیفیة استخدامھا للعیش والنمو.2.1.3

1.2.1.3 G11ADV.2یبني ویراجع تفسیًرا قائًما على األدلة عن عملیة تشكیل الكربون والھیدروجین واألكسجین لجزیئات السكر التي یمكن أن تندمج مع عناصر أخرى لتشكل األحماض األمینیة و/أو غیرھا من الجزیئات القائمة على الكربون األكبر حجًم

2.2.1.3 G11ADVیستخدم نموذًجا لیبین بأن التنفس الخلوي الھوائي عبارة عن عملیة كیمیائیة تتكسر فیھا روابط
جزیئات الغذاء وجزیئات األكسجین وتتشكل الروابط في المركبات الجدیدة لینتج عن ذلك تحول

إجمالي للطاقة.

2

3.2.1.3 G11ADVیذكر أمثلة على الوظائف التي تقوم بھا الكائنات الحیة (مثال: االخراج، والنشاط العضلي، انقسام
الخالیا) والتي یحدث فیھا تحویل ATP (أدینوسین ثالثي الفوسفات ) إلى ADP (أدینوسین ثنائي الفوسفات)  والفوسفات غیر

العضوي.

1

4.2.1.3 G11ADV.3یستقصي عن العوامل التي تؤثر على عملیات التخمر / أو التنفس الخلوي في الكائنات الحیة
5.2.1.3 G11ADV.1یذكر أن عملیة التمثیل الضوئي تحول الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة
6.2.1.3 G11ADV.1یصف عملیة التمثیل الضوئي على أنھا عملیة تحول ثاني أكسید الكربون والماء إلى سكر وأكسجین، یتم إطالقھ
7.2.1.3 G11ADV.2یستخدم نموذج مثل الرسم بیاني، معادلة كیمیائیة، نموذج مفاھیمي(؛ لیوضح كیف تحول عملیة التمثیل الضوئي الطاقة الضوئیة إلى طاقة كیمیائیة مختزنة

8.2.1.3 G11ADV.1یستنتج أن الشبكات الھیدروكربونیة األساسیة في السكریات التي تشكلت أثناء عملیة التمثیل الضوئي تستخدم لعمل األحماض األمینیة وغیرھا من الجزیئات المعتمدة على الكربون یمكن أن تتجمع لتشكل جزیئات أكبر حج ما ما تستخدم، على سبیل المثال، في تكوین خالیا جدیدة

3یُطّور نموذًجا لیصف من خاللھ سبب تأثیر التغیرات التركیبیة للجینات (الطفرات) الواقعة على لكروموسومات على البروتینات وإمكانیة تسببھا بآثار نافعة أو ضارة أو محایدة لتركیب و وظیفة الكائن الحي.G11ADV 1.4.2.3یظھر فھماً  لكیفیة تأثیر االختالف الوراثي في الكائنات الحیة على البقاء والتكاثر.4.2.3التنوع الحیوي: التشابھ واالختالف2.3

الوراثة واختالف الصفات الوراثیة3.3

یظھر فھماً لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین بالجیل الذي یسبقھ.1.3.3

1.1.3.3 G11ADV.(مثال: لون جلد اإلنسان ینتج عن أدوار البروتین التي تتحكم بإنتاج صباغ المیالنین) 3یستنتج أن كل جین مختلف یتحكم بشكل أساسي بإنتاج بروتین محدد، والذي  یؤثر بدوره على سمات الفرد
2.1.3.3 G11ADV.2یشرح كیف أَن التغیرات( الطفرات)  في الجینات قد ینتج عنھا تغیرات في البروتینات التي یمكن أن تؤثر في تراكیب ووظائف الكائنات الحیة؛ وبالتالي تغیر في السمات
3.1.3.3 G11ADV.1یذكر أنھ في التكاثر الجنسي، تنتقل المعلومات  الوراثیة إلى األبناء من خالل  خالیا البویضة والحیوانات المنویة
4.1.3.3 G11ADVیصف كیف تحتوي خالیا البویضة والحیوان المنوي

على كروموسوم واحد فقط من زوج كروموسومات
كل من األبوین، وأنھا تتحد لتشكل فرًدا جدیًدا

(االبن)

1
5.1.3.3 G11ADV.إلى نموذج من الكروموسومات المتماثلة في نواة الخلیة DNA ویني نموذًجا جدیًدا یتضمن نموذج جزيء DNA 3یُصّمم نموذًجا لجین معین على زوج من جزیئات
6.1.3.3 G11ADV.التي ال ترمز للبروتینات DNA 1یُحّدد المھام التي تقوم بھا قطاعات
7.1.3.3 G11ADV.2یشرح النموذج الحالي لنسخ الحمض النووي، ویصف آلیات اإلصالح المختلفة التي یمكنھا أن تصصح األخطاء في تسلسل الحمض النووي
8.1.3.3 G11ADVیبني شرًحا قائًما على األدلة لیبین كیف یُحّدد بناء الحمض النووي بناء البروتینات التي تحمل الوظائف

األساسیة للحیاة من خالل أنظمة الخالیا المتخصصة.
2

9.1.3.3 G11ADV.(مثال:، االنسولین والھیموجلوبین)یُحلّل الھیكل األساسي (تسلسل األحماض األمینیة)  لبروتینات معینة
موضًحا ذلك ضمن جدول یبین األحماض األمینیة التي تشكل كل جزيء بروتین، وأعداد األحماض األمینیة التي تشكل ھذه البروتینات.

3
10.1.3.3 G11ADVیشرح خطوات عملیة تركیب (تكوین)  البروتینات وكیف یتم التحكم بالظھور الجیني في بدائیات النواة

وحقیقیات النواة بواسطة البروتینات التنظیمیة ( مثال: دور البادئات في الخالیا بدائیة النواة آلیة الظھور الجیني في خالیا حقیقیات النواة).
2

11.1.3.3 G11ADV.(مثال: یُحّدد التسلسالت القاعدیة للحمض النووي للبروتین؛ یُحلّل التسلسالت القاعدیة في الحمض النووي لیفھم الحاالت الشاذة) 3یُحلّل سلسلة الحمض النووي بالمحاكاة؛ لیُحّدد الشفرة الوراثیة واالزدواج القاعدي للحمض النووي
12.1.3.3 G11ADV.3یستقصي ویُحلّل مكونات الخلیة في عملیة تركیب البروتینات مستخدًما األدوات والتقنیات المخبریة المناسبة أو المحاكاة الحاسوبیة
13.1.3.3 G11ADV.2یشرح أنَّ جمیع الخالیا في الكائن الحي تمتلك نفس المحتوى الوراثي، إال أن الجینات (وبالتالي البروتینات) التي تظھر بواسطة الخالیا یمكن أن تُنظم بطرائق مختلفة
14.1.3.3 G11ADV.3یقدم عرًضا تقدیمیًا لیشرح كیفیة تفعیل الجین أو عدم تفعیلھ یؤدي إلى تمایز الخالیا. ویشمل العرض نقل المعلومات الوراثیة من الحمض النووي للبروتین لصفات الخلیة
15.1.3.3 G11ADV.(مثال: آلیات وآثار الطفرات النقطیة وطفرات انزیاح اإلطار) 2یشرح كیف أن مسببات الطفرات، كاإلشعاع والمواد الكیمیائیة، یمكن أن تتسبب بإحداث طفرات من خالل تغییر المادة الوراثیة في الخالیا
16.1.3.3 G11ADV.(مثال: العملیات التي تدخل في االستنساخ، أو تسلسل قواعد الحمض النووي؛ العملیات التي تدخل في التالعب بالمادة الوراثیة وتركیب البروتینات؛ تطور وآلیات تفاعل سلسلة البلمرة) 1یصف بعض األمثلة على التعدیل الوراثي، ویشرح كیفیة تطبیقھ في الصناعة والزراعة
17.1.3.3 G11ADV.(مثال: الھندسة الحیویة ألنواع الحیوانات، وخاصة تلك المعدة لالستھالك البشري؛ زراعة المحاصیل المعدلة وراثیًّا؛ استنساخ أشكال الحیاة؛ االستنساخ)3یُحلّل، على أساس البحوث، بعض اآلثار االجتماعیة واألخالقیة والقانونیة للتقنیات الحیویة
18.1.3.3 G11ADV.1یعطي أمثلة، وذلك باستخدام المعلومات التي تم جمعھا من المصادر المطبوعة واإللكترونیة، على الصفات التي تعتمد على كمیة من البروتین المنتجة، والتي بدورھا تعتمد على عدد من النسخ من إصدار محدد من الجینات. والتنبؤ لتفسیر كیفیة أن الخلل لعدم وجود أو وجود نسخة واحدة أو نسختین من إصدار محدد من الجینات قد تؤثر على التعبیر عن سمة معینة

یظھر فھما لسبب تفاوت األفراد والنوع نفسھ من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.2.3.3

1.2.3.3 G11ADV.3یعطي رأیًا ویدافع عنھ معتمًدا على األدلة التي تثبت بأن التغیرات الجینیة القابلة للوراثة یمكن أن تنتج عن: تراكیب وراثیة جدیدة من خالل االنقسام االختزالي (المنصف) ، األخطاء القابلة للتطبیق التي تحدث أثناء االستنساخ، و/أو الطفرات التي تسببھا العوامل البیئیة

2.2.3.3 G11ADV.1یذكر أن الطفرات تبدل المعلومات الوراثیة من  خالل تغییر تسلسل الجین
3.2.3.3 G11ADV.3یستنتج أن الطفرات قد تؤدي إلى تغیرات في تركیب ووظیفة البروتینات
4.2.3.3 G11ADV.2یشرح كیف أَن بعض الطفرات تؤدي إلى تغیرات مفیدة، وبعض الطفرات األخرى تؤدي إلى تغیرات ضارة، بینما یؤدي بعضھا اآلخر إلى تغیرات محایدة بالنسبة للكائن الحي

5.2.3.3 G11ADV 1یقارن بین تركیب  ووظائف الحمض النووي الرایبوزي والحمض النووي الرایبوزي منقوص األكسجین مستخدًما البرامج التفاعلیة أو التحلیل للنص العلمي أو للرسم العلمي

6.2.3.3 G11ADV.2یذكر أن المعلومات التي ینقلھا اآلباء إلى األبناء یتم ترمیزھا في جزیئات الحمض النووي التي تشكل الكروموسومات

7.2.3.3 G11ADV.2یشرح أھمیة التكاثر الجنسي في دعم الرأي القائل بأن أزواج الكروموسومات الموجودة في األبناء الناتجة عن التكاثر الجنسي تمثل تركیبة جدیدة وفریدة من الجینات

8.1.3.3 G11ADV .2یُوّضح أنَّ تنوع وتوزیع السمات الظاھرة یعتمد على العوامل الوراثیة والعوامل البیئیة على حد سواء
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یظھر فھما لسبب تفاوت األفراد والنوع نفسھ من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.2.3.3

9.1.3.3 G11ADV.1یشرح أنَّ العوامل البیئیة یمكن أن تؤثر في احتمالیة استحداث سمات بین السكان من خالل تحفیز الطفرات الموروثة والتأثیر على ظھور السمات
10.1.3.3 G11ADV.2یُطبّق مفاھیم اإلحصاء واالحتماالت الریاضیة؛ لیشرح التغیر والتوزیع للسمات الظاھرة بین السكان

11.1.3.3 G11ADVیدرس تركیب الجینوم البشري وأھمیتھ في تحدید النسب والكشف عن الجرائم باستخدام الحاسوب
من خالل استخدام البرامج التفاعلیة.

1
12.1.3.3 G11ADV .1یُوّضح آلیات العالج الجیني واستبدال الجینات التالفة بأخرى سلیمة
13.1.3.3 G11ADV.3یبحث في المصادر المطبوعة واإللكترونیة عن التقانات الطبیة التعویضیة كاألعضاء الصناعیة مثل: األطراف الصناعیة وصمامات القلب والمفاصل الصناعیة
14.1.3.3 G11ADV.2یُوظّف أسلوب مربع بانیت لحل المسائل الوراثیة األساسیة التي تتضمن عملیات التھجین لصفة واحدة، والسیادة غیر التامة، وعملیات التھجین الثنائیة، والجینات المرتبطة بالجنس
15.1.3.3 G11ADV.1یشرح مفاھیم النمط الوراثي، والنمط الظاھري، والسیادة، والسیادة غیر التامة، والسیادة المشتركة، والرجعیة، واالرتباط الجنسي بحسب قوانین مندل للوراثة
16.1.3.3 G11ADV.1یصف بعض االضطرابات الوراثیة التي یسببھا شذوذ الكروموسومات مثال: فشل انفصال الكروموسومات أثناء االنقسام االختزالي أو الطفرات الورائیة األخرى من حیث الكروموسومات المتضررة، اآلثار البدنیة والعالجات
17.1.3.3 G11ADV.(مثال: الفحص الوراثي، العالج الوراثي، اإلخصاب في األنابیب، توظیف الخالیا الجذعیة لعالج األمراض أو العیوب الخلقیة) 2یُحلّل، بناء على األبحاث، بعض اآلثار االجتماعیة واألخالقیة لألبحاث في مجال علم الوراثة والجینات

یدرس تقانة DNA والتقانة الطبیة لتشخیص ومعالجة االمراض الوراثیة والعضویة 3.3.3

1.3.3.3 G11ADV.(أضرارھا ومنافعھا) 2یستقصي عن استخدام األشعة المختلفة في المجاالت الطبیة
2.3.3.3 G11ADV.1یُجري بحثًا ویقّدمھ عن توسیع األوعیة الدمویة الضیقة باستخدام الشبكات لزیادة تدفق الدم في األوعیة الضیقة
3.3.3.3 G11ADV.3یُوّضح المقصود بالمواد واألدوات الطبیة الحیویة مثل الدبابیس والبراغي والصفائح والمفاصل اإلصطناعیة وتقنیات الصمامات اإلصطناعیة واألسنان وأطقمھا والعدسات والقوقعة اإلصطناعیة مستخدًما (اإلنترنت) كمصدر تعلم
4.3.3.3 G11ADV.(مثال: مراحل تتابع إزالة مركبات الكالیسیوم من العظام ومركبات البولیتین المستخدمة كبدائل للغضروف لتكوین مفصل یحّل محل مفصل الورك) 3یستقصي عن استخدام التقانة الطبیة في مجال العظام والغضاریف والمفاصل
5.3.3.3 G11ADV.(أضرارھا ومنافعھا)3یستقصي عن استخدام األشعة المختلفة في المجاالت الطبیة

1.4.3األنظمة البیئیة: التفاعالت والطاقة والدینامیكیة4.3
یظھر فھماً لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول على المادة والطاقة.

1.1.4.3 G11ADV.(في الغالف الجوي CO2 مثال: استخدام السیارات یزید من كمیة ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي؛ زراعة المزید من األشجار یقلل من كمیة)1یصف العملیات التكمیلیة لتنفس الخلیة والتمثیل الضوئي من حیث تدفق الطاقة ودورة المادة ضمن األنظمة البیئیة (مثال: ثاني أكسید الكربون ھو ناتج ثانوي للتنفس الخلوي، ویستخدم في عملیة التمثیل الضوئي التي تنتج األكسجین الالزم لعملیة التنفس الخلوي)، وكیف یمكن لألنشطة البشریة أن تخل بالتوازن الذي تحققھ ھذه العملیات

2.1.4.3 G11ADV.3یُطّور نموذًجا لیُوّضح دور التمثیل الضوئي والتنفس الخلوي في دورة الكربون ما بین المحیط الحیوي والغالف الجوي والغالف المائي والمحیط األرضي



الملحق ( أ ) :  المسار العام للعلوم للحلقة الثالثة (9- 12)

الصف الثاني عشر / المسار العام/ أحیاء 
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

من الجزیئات إلى الكائنات 1علوم الحیاة 3
الحیة:

التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات 1.1.3
الحیة وتطورھا.

1.1.1.3.G12GEN.1یتعّرف مكونات الجھاز الدوري والعضلي والجھاز الغشائي وعالقة الدم بالھضم والتنفس

2.1.1.3.G12GEN:یصف من خالل تشریح الجھاز التنفسي عملیة التھویة وتبادل الغازات من البیئة إلى الخلیة (مثال
حركة األكسجین من الغالف الجوي إلى داخل الخلیة؛ أدوار التھویة؛ الھیموجلوبین واالنتشار في

تبادل الغازات).

1

3.1.1.3.G12GEN ،صف بعض االضطرابات المتعلقة باألجھزة التنفسیة والھضمیة والدوریة (مثال: الربو، انتفاخ الرئة
القرحة، التھاب القولون، توقف القلب، تصلب الشرایین).

1

4.1.1.3.G12GEN.2یتعرف على الجھاز الھیكلي وأین یتم بناء خلیة العظام وكیف یتالءم تركیبھا مع الوظیفة
5.1.1.3.G12GEN یستقصي عن األمراض واالضطرابات لألجھزة الحیویة لإلنسان  وآلیة عالجھا (مثال: اضطرابات جھاز

المناعة والجھاز العصبي والھیكلي والغشائي).
3

من الجزیئات إلى الكائنات 1علوم الحیاة3
الحیة:

التركیب والوظیفة

یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات 1.1.3
الحیة وتطورھا.

6.1.1.3.G12GEN یصف األجھزة الحیویة منھا الجھاز العصبي واألجزاء الرئیسة للخلیة العصبیة ووظیفة كل جزء منھا  وجھاز
المناعة محدداً وسائل المناعة المتخصصة والغیر متخصصة في الحفاظ على االتزان الداخلي والجھاز 

العضلي والغشائي والعضلي ووظائفھا 

1

7.1.1.3.G12GEN یقارن بین السیال العصبي واإلشارة الكھربائیة في الجھاز العصبي واألمراض المعدیة والغیر معدیة في جھاز
المناعة ووظائف كل من الجھاز الھیكلي والعضلي في دعم الجسم والغشائي كوسیلة للمناعة غیر المتخصصة 

3

8.1.1.3.G12GEN یفسر اختاللت األنظمة الحیویة مستنداً على فرضیات أو أمثلة. علمیة مثال: فرضیات كوخ ومسببات
األمراض واللقاحات وكیفیة انتقال األمراض . الجھد في الجھاز العصبي أو التھابات الجھاز الغشائي

2

9.1.1.3.G12GEN یبین طرائق االرتباط بین الخالیا والخاصیة االفرازیة سواء افرازھا موضعي أو افراز ینقل عبر أوعیة الى
مكان التأثیر وطریقة تحكمھا في معدالت االفراز (الھرمونات الموضعیة – ھرمون النمو).

2

10.1.1.3.G12GEN 1یتعّرف على تأثیر الكحول والمخدرات على الكفاءة للجھاز التناسلي واالتزان الجسمي و الجھاز العصبي
11.1.1.3.G12GEN:یرسم رسوًما توضیحیة تخطیطیة ألنسجة النباتات المتخصصة في الجذور والجذوع واألوراق )مثال

النسیج الخشبي، اللحاء(، مستخدًما مجھًرا ونماذج.
2

12.1.1.3.G12GEN،یقارن بین النباتات أحادیة الفلقة والنباتات ثنائیة الفلقة من حیث تركیبھا )مثال: البذور، الجذع
الزھرة، الجذور(.

3

13.1.1.3.G12GENیصف ھیاكل األن,اع المختلفة من األنسجة في النباتات الوعائیة، ویشرح آلیات النقل التي تدخل
في عملیات توزیع المواد على النبتة (مثال: النتح، اإلدماع، التناضح).

1

1. من الجزیئات إلى علوم الحیاة3
الكائنات الحیة:
التركیب والوظیفة

یُظھر فھماً لكیفیة حصول الكائنات الحیة على 2.1.3
الطاقة  التي تحتاجھا وكیفیة استخدامھا للعیش 

والنمو.

1.2.1.3 G12GENیذكر أمثلة على التفاعالت المحفزة باإلنزیمات والتي تحدث في األنظمة الحیة، واصفًا أھمیة كل تفاعل
للكائن الحي. ومفسًرا لماذا یكون الكائن الحي الذي لدیھ نقص في أحد األنزیمات غیر قادر على أداء

وظیفة معینة في الحیاة.

2

2.2.1.3 G12GEN یجمع بیانات عن معدالت التفاعالت (البناء والھدم) عن طریق اإلنزیمات المختلفة ومعدالت التفاعالت التي
تحدث دون وجود االنزیم. ویبني الجداول والرسوم البیانیة لتمثیل البیانات لكل انزیم، ویقارن بین معدالت 

التفاعالت إلنزیمات مختلفة.

3



3.2.1.3 G12GENیفسر أنھ مع تدفق الطاقة على المستویات التنظیمیة المختلفة لألنظمة الحیاتیة، فإن العناصر
الكیمیائیة تندمج من جدید لتشكل منتجات مختلفة، ویتم نقل الطاقة من نظام آلخر.

2

4.2.1.3 G12GENیقدم أدلة (مستخدًما قانون حفظ المادة)  لتفسیر  لماذا یجب إضافة الذرات والجزیئات الجدیدة
للخالیا من أجل دفعھا للنمو.

2

5.2.1.3 G12GENیذكر أمثلة على تفاعالت كیمیائیة (مثال: بناء الجلیكوجین، أكسدة الجلوكوز)  تشارك في الوظائف
األساسیة للكائنات الحیة حیث یتم اندماج المواد المتفاعلة ونواتج التفاعل لیتم بناء وتكوین ATP و

ADP والفوسفات غیر العضویة

2

6.2.1.3 G12GENیستنتج أن الشبكات الھیدروكربونیة األساسیة في السكریات التي تشكلت أثناء عملیة التمثیل
الضوئي تستخدم لعمل األحماض األمینیة وغیرھا من الجزیئات المعتمدة على الكربون یمكن أن تتجمع

لتشكل جزیئات أكبر حج ما ما تستخدم، على سبیل المثال، في تكوین خالیا جدیدة.

2

7.2.1.3 G12GENیبني ویراجع تفسیًرا قائًما على األدلة عن عملیة تشكیل الكربون والھیدروجین واألكسجین لجزیئات
السكر التي یمكن أن تندمج مع عناصر أخرى لتشكل األحماض األمینیة و/أو غیرھا من الجزیئات

القائمة على الكربون األكبر حجماً

3

من الجزیئات إلى الكائنات 1.3علوم الحیاة3
الحیة:

التركیب والوظیفة

یصف العوامل المختلفة التي تؤثر على نمو النبتة (مثال: منظمات النمو، ضوء الشمس، الماء، العناصر G12GEN 1.3.1.3یظھر فھماً  لكیفیة نمو الكائنات الحیة وتطورھا.3.1.3
الغذائیة، الحامضیة، االنتحاء).

1

2.3.1.3 G12GEN یرسم رسوًما توضیحیة تخطیطیة ألنسجة النباتات المتخصصة في الجذور والجذوع واألوراق (مثال: النسیج
الخشبي، اللحاء)  مستخدًما مجھًرا ونماذج

3

3.3.1.3 G12GEN ،یقارن بین النباتات أحادیة الفلقة والنباتات ثنائیة الفلقة من حیث تركیبھا (مثال: البذور، الجذع، الزھرة
الجذور).

3

4.3.1.3 G12GEN یصف ھیاكل األنواع المختلفة من األنسجة في النباتات الوعائیة، ویشرح آلیات النقل التي تدخل في عملیات
توزیع المواد على النبتة (مثال: النتح، اإلدماع، التناضح).

1

5.3.1.3 G12GEN یُجري بحثًا استقصائیًّا لیُحّدد العوامل التي تؤثر على نمو النباتات (مثال: كمیة المغذیات، نوعیة الضوء، درجة
الحرارة ومعدل النتح).

1

التنوع الحیوي: التشابھ 2.3
واالختالف

أن یظھر فھماً  لكیفیة تأثیر البیئة على تعداد 3.2.3
الكائنات الحیة عبر عدة أجیال.

1.3.2.3 G12GEN یبني تفسیًرا قائًما على األدلة لیُظھر؛ بأن عملیة التطور األساسي تنتج عن ثالثة عوامل:  1) احتمالیة أن تزید
أعداد  نوع معین،  2) التغیر الجیني الموروث لألفراد في األنواع بسبب الطفرات والتكاثر الجنسي،  3) 

التنافس على الموارد المحدودة، و 4) تكأثر الكائنات الحیة التي تمتلك قدرة أكبر من غیرھا على البقاء على قید 
الحیاة والتكاثر في البیئة.

3

2.3.2.3 G12GEN یُوّضح أنَّ االنتخاب الطبیعي ھو نتیجة ألربعة عوامل: 1) إمكانیة أن یزید النوع من حیث العدد، 2) التغیر
الجیني لألفراد في النوع بسبب الطفرة والتنوع الجنسي، 3) التنافس على اإلمدادات المحدودة للموارد البیئیة 

التي یحتاج إلیھا األفراد بھدف البقاء والتكاثر، 4) التناسل الناتج عن الكائنات الحیة األكثر قدرة على البقاء 
والتكاثر في تلك البیئة.

2
3.3.2.3 G12GEN یصف البقاء والتكاثر التفاضلي للكائنات الحیة ضمن التجمعات التي تمتلك سمات موروثة متمیزة تؤدي إلى

زیادة نسبة األفراد في األجیال المستقبلیة التي تحمل السمة والتقلیل من نسبة األفراد الذین ال یحملونھا.
1

4.3.2.3 G12GEN.2یشرح أَن األنواع تنقرض عندما ال یصبح بمقدورھا البقاء على قید الحیاة والتكاثر في البیئات المتغیرة
5.3.2.3 G12GEN یُوّضح أَن التغیرات في البیئة الفیزیائیة، سواء كانت تحدث بشكل طبیعي أو بتدخل من اإلنسان، قد ساھمت في

توسع بعض األنواع، وظھور أنواع جدیدة، وتراجع وانقراض بعض األنواع األخرى.
2

6.3.2.3 G12GEN یُوّضح أَن التغیرات في الظروف البیئیة (مثال: إزالة الغابات، استخدام األسمدة، الفیضانات) یمكن أن ینتج
عنھا: زیادات في أعداد األفراد لبعض األنواع، ظھور أنواع جدیدة مع مرور الزمن، أوانقراض أنواع أخرى.

2

7.3.2.3 G12GEN یوضح أنَّ االنتخاب الطبیعي ینتج سكانًا تسودھم الكائنات الحیة األكثر مالءمة من الناحیة التشریحیة
والسلوكیة والفسیولوجیة لتبقى على قید الحیاة وتتكأثر في بیئة محددة.

2



علوم الحیاة3

التنوع الحیوي: التشابھ 2.3
واالختالف

أن یظھر فھماً  لكیفیة تأثیر البیئة على تعداد 3.2.3
الكائنات الحیة عبر عدة أجیال.

8.3.2.3 G12GEN :یبني تفسیًرا قائًما على األدلة حول كیفیة مساھمة عوامل حیة وغیر حیة معینة في األنظمة البیئیة (مثال
معدالت درجة الحرارة الموسمیة، التغیر المناخي طویل األمد، الحموضة، الضوء، العوامل الجغرافیة، أو 

ظھور كائنات حیة أخرى)  في إحداث تغیر في تردد الجین عبر الزمن، مما یؤدي إلى تكیف السكان.

2

9.3.2.3 G12GEN یصف البقاء والتكاثر التفاضلي للكائنات الحیة ضمن التجمعات التي تمتلك سمات موروثة متمیزة تؤدي إلى
زیادة نسبة األفراد في األجیال المستقبلیة التي تحمل السمة والتقلیل من نسبة األفراد الذین ال یحملونھا.

1

10.3.2.3 G12GEN.2یفسر بأن توزیع السمات بین السكان یمكن أن یتغیر عندما تتغیر الظروف البیئیة
11.3.2.3 G12GEN یُوّضح أَن التغیرات في البیئة الفیزیائیة، سواء كانت تحدث بشكل طبیعي أو بتدخل من اإلنسان، قد ساھمت في

توسع بعض األنواع، وظھور أنواع جدیدة، وتراجع وانقراض بعض األنواع.
2

یُظھر فھماً لكیفیة ارتباط خصائص جیل معین 1.3.3
بالجیل الذي یسبقھ.

1.1.3.3 G12GEN:یُحلّل معتمًدا على البحوث بعض اآلثار االجتماعیة واألخالقیة والقانونیة للتقنیات الحیویة (مثال
الھندسة الحیویة ألنواع الحیوانات، وخاصة تلك المعدة لالستھالك البشري؛ زراعة المحاصیل المعدلة

وراثیًّا؛ االستنساخ).

3

الوراثة واختالف الصفات 3.3
الوراثیة

یظھر فھماً لسبب تفاوت ااألفراد من النوع  نفسھ 2.3.3
من حیث المظھر والوظیفة والسلوك.

1.2.3.3 G12GEN :یعطي رأیًا ویدافع عنھ معتمًدا على األدلة التي تثبت بأن التغیرات الجینیة القابلة للوراثة یمكن أن تنتج عن
تراكیب وراثیة جدیدة من خالل االنقسام االختزالي (المنصف)، األخطاء القابلة للتطبیق التي تحدث أثناء 

االستنساخ، و/أو الطفرات التي تسببھا العوامل البیئیة.

3

2.2.3.3 G12GEN.3یُطبّق مفاھیم اإلحصاء واالحتماالت لیشرح التغیر والتوزیع للسمات الظاھرة بین السكان
3.2.3.3 G12GEN یشرح العوامل البیئیة التي یمكن أن تؤثر على احتمالیة حدوث سمات بین السكان من خالل تحفیز الطفرات

الموروثة والتأثیر على ظھور السمات.
2

یدرس تقانة DNA والتقانة الطبیة لتشخیص 3.3.3
ومعالجة األمراض الوراثیة والعضویة.

1.3.3.3 G12GENیدرس تعدیل الشیفرات الوراثیة إلنتاج بروتینات سلیمة للوقایة من األمراض وتركیب الجینوم البشري
وأھمیتھ في تحدید النسب والكشف عن الجرائم باستخدام الحاسوب من خالل استخدام البرامج

التفاعلیة.

3

2.3.3.3 G12GEN.2یُوّضح آلیات العالج الجیني واستبدال الجینات التالفة بأخرى سلیمة
3.3.3.3 G12GENیُجري بحثًا ویقّدمھ عن توسیع األوعیة الدمویة الضیقة باستخدام الشبكات لزیادة تدفق الدم في

األوعیة الضیقة.
3

4.3.3.3 G12GEN یُوّضح المقصود بالمواد واألدوات الطبیة الحیویة مثل الدبابیس والبراغي والصفائح والمفاصل اإلصطناعیة
وتقنیات الصمامات اإلصطناعیة واألسنان وأطقمھا والعدسات والقوقعة اإلصطناعیة مستخدًما (اإلنترنت) 

كمصدر تعلم.

3

5.3.3.3 G12GENیستقصي عن استخدام التقانة الطبیة في مجال العظام والغضاریف والمفاصل (مثال: مراحل تتابع
إزالة  مركبات الكالیسیوم من العظام ومركبات البولیتین المستخدمة كبدائل للغضروف لتكوین

مفصل یحّل محل مفصل الورك).

3

6.3.3.3 G12GEN.(أضرارھا ومنافعھا) 3یستقصي عن استخدام األشعة المختلفة في المجاالت الطبیة
7.3.3.3 G12GENیُجري استقصاءً علمیًّا حول بعض التقنیات الحدیثة المستخدمة في دراسة التركیب الجزیئي للمركبات

العضویة وتحدید المجموعات الوظیفیة (الرنین المغناطیسي النووي ( NMR )، التحلیل الطیفي باألشعة
تحت الحمراء( IR ) ، مطیاف الكتلة ). 

3

األنظمة البیئیة: التفاعالت 4.3
والطاقة والدینامیكیة

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع 1.4.3
المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول 

على المادة والطاقة.

1.1.4.3 G12GEN یشرح الطرائق التي تؤدي من خاللھا األنشطة البشریة والتقنیات إلى تغییر التوازن والتفاعالت في البیئة
(مثال: قطع أشجار الغابات، اإلفراط في استخدام المركبات الھیدرولیكیة)

2



علوم الحیاة

األنظمة البیئیة: التفاعالت 4.3
والطاقة والدینامیكیة

یظھر فھماً  لكیفیة تفاعل الكائنات الحیة مع 1.4.3
المكونات الحیة وغیر الحیة في البیئة للحصول 

یُحّدد العوامل المختلفة المرتبطة بسلوك اإلنسان  المؤثر في األنظمة البیئیة (مثال: إدخال أنواع غازیة؛ تطویر G12GEN 2.1.4.3على المادة والطاقة.
الشاطئ؛ االنبعاثات الصناعیة التي ینتج عنھا أمطار حمضیة)، ویشرح كیف تؤثر ھذه العوامل في توازن 

األنظمة البیئیة وبقائھا (مثال: األنواع الغازیة تدفع باألنواع المحلیة األصیلة بالخروج من بیئتھا وتؤدي إلى 
اإلخالل بتوازن في النظام البیئي؛ تطویر الشواطئ یؤثر في أنواع الحیاة البریة والمائیة التي تعیش بالقرب من 

ضفاف المحیطات والبحیرات واألنھار؛ األمطار الحمضیة تغیر من درجة الحامضیة في الماء، مما یؤثر 
بدوره على نوع الحیاة المائیة التي یمكنھا أن تصمد في البحیرة).

1

3.1.4.3 G12GEN.2یشرح كیف أن األنظمة البیئیة دینامیكیة بطبیعتھا، ویصف كیف یمكن أن تتغیر خصائصھا مع مرور الوقت
4.1.4.3 G12GEN یستنتج أن حدوث اضطرابات ألي من المكونات الفیزیائیة أو الحیویة لنظام بیئي ما یمكن أن تؤدي إلى

تغیرات في بعض أو جمیع سكان النظام.
3

5.1.4.3 G12GEN یبني حجة مدعومة بالدلیل التجریبي مفادھا أن التغیرات التي تطال المكونات الفیزیائیة أو الحیویة لنظام بیئي
معین تؤثر في سكانھ.

3

یُظھر فھماً لما یحدث للنظام البیئي عندما تتغیر 3.3.4
البیئة.

1.3.4.3 G12GEN یُفسر أن األنظمة البیئیة تمتلك قدًرا محدًدا من المرونة التي تسمح لھا بالرجوع إلى حالتھا األصلیة بعد
تعرضھا الضطرابات فیزیائیة أو حیویة بسیطة.

2

1.3.4.3 G12GEN یُفسر  البیانات الكمیة والنوعیة الخاصة باألنظمة البیئیة المضطربة واألنظمة البیئیة غیر المضطربة (البریة
والمائیة)، ویربط النتائج بیانیًّا، ویستقرئ من البیانات، ویشرح أھمیة التنوع الحیوي لجمیع األنظمة البیئیة 

المستدامة.

2



الصف العاشر / المسار المتقدم/ كیمیاء

نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال
الجدول الدوري یُظھر العناصر حسب الزیادة في العدد الذري، ویستخدم 5.1.1تركیب المادة وخصائصھا5.1الكیمیاء5

كنموذج للتنبؤ بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر، ولتحدید نوع 
الروابط التي تتكون بین ذرات العناصر من خالل القوى الكھروستاتیكیة بین 

اإللكترونات والبروتونات

G10.ADV.5.1.1.1 یقارن بین نموذج بور ونموذج میكانیكا الكم للذرة ویوضح تأثیر الطبیعة المزدوجة (موجة – جسیم) لدى دي بروغلي 
مبدأ الشك لھایزنبرح على النظرة الحالیة الخاصة باإللكترونات في الذرة مع تحدید العالقة بین مستویات الطاقة لذرة 

2الھیدروجین ومستویاتھا الفرعیة واألفالك الذریة

G10.ADV.5.1.1.2.یتعّرف أعداد الكم األربعة وداللة كل منھا ویحسب أعداد اإللكترونات في المستویات 
G10.ADV.5.1.1.3 ،یكتب توزیًعا إلكترونیًّا لمجموعة مختلفة من العناصر في الجدول الدوري موظفًا مبدأ باولي لالستبعاد، وقاعدة ھوند

ومبدأ أوفباو للبناء التصاعدي
3

G10.ADV.5.1.1.4الكیمیائیة بخصائصھا ویتنبأ اإللكتروني تركیبھا إلى استناًدا الدوري الجدول في االنتقالیة العناصر موقع یستقصي
3والفیزیائیة

G10.ADV.5.1.1.5بالسالمة الخاصة الوثائق وقراءة والبیئة العامة الصحة على وآثارھا الكیمیائیة بالمواد الخاصة الرموز على یتعّرف
العامة واألخطار الكیمیائیة المواد مع اآلمن والتعامل المختبرات في العمل وإجراءات الكیمیائیة 1للمواد

G10.ADV.5.1.1.6الدورة في الموجودة االنتقالیة للعناصر الكیمیائیة الخصائص لمقارنة السالمة قواعد مراعًیا عملیة تجارب ُیجري
والثانیة األولى المجموعة فلزات مع 3الرابعة

G10.ADV.5.1.1.7استخداماتھا وبعض الدوري الجدول في واألكتنیدات الالنثنیدات موقع یتعّرف
G10.ADV.5.1.1.8موقع بین العالقة موضًحا الدوري، الجدول في المجمعات من كل في للعناصر الممیزة الصفات ُیحّدد

إلكتروناتھ وتوزیع وخصائصھ الدوري الجدول في العنصر
G10.ADV.5.1.1.9والمجموعة الدورة في اإللكتروني المیل التأین، طاقة الذري، القطر نصف مثل العناصر خصائص بدوریة یتنبأ

الدوري الجدول في
G10.ADV.5.1.1.10مجموعة لكل والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص ویتوقع الدوري الجدول في المختلفة العناصر مجموعات یتعّرف
G10.ADV.5.1.1.11بعضھا مع العناصر اتحاد من المتكونة الروابط نوع موضًحا الدوري، الجدول في الكھربائیة السالبیة بتدرج یتنبأ

الفلزیة التساھمیة، ، األیونیة الروابط
G10.ADV.5.1.1.12صیغ كتابة في مثال المعروفة الذرات متعددة األیونات ببعض وقائمة الدوري الجدول ُیوّظف

وصیغ ، مثال جزیئیة ومركبات ، مثال األیونیة المركبات
مثال األحماض بعض

G10.ADV.5.1.1.13من أكثر لھا التي تلك فیھا بما المحاكاة، برمجیات یستخدم أو الذرات ومتعددة ثنائیة لمركبات كیمیائیة صیًغا یكتب
والتطبیقیة البحتة للكیمیاء الدولي باالتحاد الخاص المصطلحات نظام مستخدًما إیاھا، مسمّیًا تأكسد، عدد

G10.ADV.5.1.1.14نظام مستخدًما األكسدة أعداد موظًفا لمركبات كیمیائیة صیًغا یكتب
إن االختالفات في التركیب5.1.2

الذري وھندسة الجزیئات
للمواد تسمح بتحدید ھویة

المادة، والكشف عنھا وفصلھا
من المخالیط.

G10.ADV.5.1.2.1لویس بنى لرسم المستخدمة الخطوات یتعّرف
G10.ADV.5.1.2.2واألیونات الجزیئات من لعدد لویس بنى یرسم
G10.ADV.5.1.2.3روابط عدة أو أحادیة رابطة على تحتوي التي الجزیئیة للمركبات بنائیة، صیًغا ویكتب جزیئیة نماذج یبني
G10.ADV.5.1.2.4التكافؤ إلكترونات أزواج تنافر نظریة یتعّرف
G10.ADV.5.1.2.5تنافر نظریة باستخدام ، مثال البسیطة واألیونات الجزیئات بأشكال یتنبأ

الجزیئیة أشكالھا لیمثل لویس تراكیب ویرسم ، التكافؤ إلكترونات أزواج
G10.ADV.5.1.2.6الجزیئات بعض أشكال لیبین مجسمات األبعاد، ثالثیة ھندسیة أشكال مثال نماذًجا ُیصّمم
G10.ADV.5.1.2.7،الصالبة واالنصھار، الغلیان درجتي الذائبیة، مثال سائلة أو صلبة لمادة الفیزیائیة الخصائص تعتمد كیف یفسر

وبینھا الجزیئات داخل والقوى الروابط وأنواع الموجودة الجسیمات على السطحي التوتر الكھربائیة، الموصلیة
فلزیة رابطة ھیدروجینیة، رابطة دیرفال، فان قوى أیونیة، تساھمیة، رابطة مثال

G10.ADV.5.1.2.8الذرات بین الكھربیة السالبیة قیم في والفرق الجزیئیة أشكالھا على بناء مختلفة كیمیائیة مركبات بقطبیة یتنبأ
G10.ADV.5.1.2.10،المتفاعالت بمعرفة كیمیائي تفاعل من تنتج التي فلزیة تساھمیة، شبكیة جزیئي، أیوني، الصلبة المادة بنوع یتنبأ

خصائصھا واصًفا
نظریة الحركة الجزیئیة تفسر خصائص وسلوك الغازات، والعالقات بین 5.2.1حاالت المادة وخصائصھا5.2

الضغط والحجم، درجة الحرارة والحجم، الضغط ودرجة الحرارة، والتعرف 
على القانون العام للغازات وقانون الغاز المثالي وتطبیقاتھا.

G10.ADV.5.2.1.1القوى حیث من بینھا الفروق موضًحا بالزما غازیة، سائلة، صلبة، للمادة المختلفة الحاالت یصف
واألیونات والجزیئات الذرات بین

G10.ADV.5.2.1.2للمادة المختلفة الحاالت لیصف ؛ محاكاة برمجیة عملیة، تجربة طریقة ُیطّور
G10.ADV.5.2.1.3الغازات وسلوك خصائص تفسیر في الجزیئیة الحركة نظریة ُیوّظف
G10.ADV.5.2.1.4جاي قانون شارل، قانون بویل، قانون الجزئیة، للضغوط دالتون قانون الغازات قوانین یفھم

الغازات سلوك لفھم جراھام وقانون المثالي الغاز وقانون للغازات، العام القانون لوساك،
العملیة وتطبیقاتھا

G10.ADV.5.2.1.5وحجومھا الغازات كتل حساب في أفوجادرو فرضیة یطبق
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نظریة الحركة الجزیئیة تفسر خصائص وسلوك الغازات، والعالقات بین 5.2.1حاالت المادة وخصائصھا5.2
الضغط والحجم، درجة الحرارة والحجم، الضغط ودرجة الحرارة، والتعرف 

على القانون العام للغازات وقانون الغاز المثالي وتطبیقاتھا.

G10.ADV.5.2.1.6للغازات الكیمیائیة التفاعالت فھم في وأثرھا أفوجادرو، فرضیة یشرح
G10.ADV.5.2.1.7،النفط عن للتنقیب االحفر مثال الھواء جودة على البشریة واألنشطة التقنیات بعض أثار ُیحلّل

ویقترح یمارسھا التي األنشطة ذلك في بما ، الغاز على تعمل التي المركبات قیادة وتكریره؛
الشخصیة الكربون بصمة تقلل التي اإلجراءات

G10.ADV.5.2.1.8المتحدة العربیة اإلمارات دولة في محدد لموقع الھواء نوعیة خاللھا من یقّیم مسحیة دراسة ُیجري
من والتقلیل الھواء نوعیة تحسین مبادرات حول تقریًرا ویكتب الھواء، نوعیة مؤشر مستخدًما

الدفیئة الغازات
المحالیل ھي مخالیط متجانسة تتكون من مادتین أو أكثر. یبني نماذج لیفسر 5.2.2

عملیة ذوبان المذابات في المذیبات (خاصة الماء)، ویتنبأ بكیفیة تأثیر القوى 
بین الجزیئات على الذوبانیة.

G10.ADV.5.2.2.1ھذه جعل سبب مفسًرا ، الھیدروجینیة الرابطة القطبیة، مثال للماء والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص یستقصي
جیًدا مذیًبا الماء من الخصائص

G10.ADV.5.2.2.2

الماء في والغازیة والسائلة الصلبة المواد ذائبیة على والضغط الحرارة درجة في التغیرات آثار یستقصي
یُحلّل البیانات الناتجة من مقارنة التوصیل الكھربائي للماء النقي مع المحالیل 5.2.3

المائیة؛ لیقدم دلیالً على طبیعة جزیئات المادة المذابة في الماء، ویحضر 
محالیل بتراكیز محددة بطرق مختلفة

G10.ADV.5.2.3.1،الماء في السكر الملح، مثال والجزیئیة األیونیة المركبات إذابة عن الناتجة المحالیل تكوین عملیة بین ُیقارن
النباتي الزیت في الشحم مثال القطبیة غیر المذیبات في القطبیة غیر المواد إذابة عن الناتجة والمحالیل

G10.ADV.5.2.3.2مستخدًما النتائج عن وُیعّبر الموالت تتضمن التي الحسابات إجراء خالل من المحالیل بتركیز المرتبطة المسائل یحّل
التركیز ملیون، لكل جزءًا ، ، مواللیة ، موالریة مثال المختلفة الوحدات

الحجمي المئوي التركیز الكتلي، المئوي
G10.ADV.5.2.3.3خالل من أو مذیب في صلب مذاب إذابة خالل من محددة تراكیز ذات محالیل السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا یحضر

المركز المحلول تخفیف
G10.ADV.5.2.3.4یوضح كیفیة اعتماد الخصائص التجمیعیة للمحالیل على عدد جسیمات المذاب في المحلول
G10.ADV.5.2.3.5 یحل مسائل متعلقة بالتغیرات في درجة الغلیان ودرجة التجمد للمحلول

التفاعالت والحسابات الكیمیائیة 5.3
وقانون حفظ المادة

استخدام التمثیالت الریاضیة، وتقدیم األدلة التجریبیة على قانون حفظ المادة 5.3.1
أثناء التفاعل الكیمیائي، وموازنة الذرات، واستخدم مفھوم المول والعالقات 

النسبیة للتنبؤ بكمیات (الكتلة أو المول) المواد المتفاعلة أو الناتجة

G10.ADV.5.3.1.1كیمیائي لمركب الصیغة كتلة یحسب
G10.ADV.5.3.1.2والمول أفوجادرو عدد مفھومي ُیوّضح
G10.ADV.5.3.1.3مادة ألیة الجزیئیة والكتلة والمول أفوجادرو عدد بین العالقات یصف
G10.ADV.5.3.1.4الجسیمات وعدد الكتلة المول مفھوم على المبنیة الكیمیائیة الحسابات ُیجري
G10.ADV.5.3.1.5فیھ للتركیب المئویة النسبة ویحسب الھیدرات مثال المركبات أحد على السالمة قواعد مراعًیا تجربة ُیجري
G10.ADV.5.3.1.6والجزیئیة األیونیة المركبات على تنطبق كیف مفسًرا األولیة الصیغة یعرف
G10.ADV.5.3.1.7كیمیائي لمركب الجزیئیة والصیغة األولیة الصیغة بین العالقة یجد
G10.ADV.5.3.1.8والجزیئیة األولیة الصیغة بین العالقة لُیوّضح ؛ محاكاة برمجیة مجسمات، تقنیة ُیطّور
G10.ADV.5.3.1.9أو للتركیب المئویة والنسب الجزیئیة الكتل وجود مع كیمیائیة، مركبات لعدة الجزیئیة والصیغ األولیة الصیغ ُیحّدد

أخرى بیانات أیة
G10.ADV.5.3.1.10المغنیسیوم أكسید مثال كیمیائي لمركب األولیة الصیغة لتحدید السالمة قواعد مراعًیا عملیة تجربة ُیجري
G10.ADV.5.3.1.11مثال المناسبة القیاس وحدات مستخدًما الموزونة الكیمیائیة المعادلة خالل من عنھا المعبر الكمیة العالقات یشرح

الجزیئات األیونات، الجرامات، الموالت،
G10.ADV.5.3.1.12موزونة كیمیائیة معادلة في ناتجة أو متفاعلة مادة أي كتلة أو الموالت عدد إلیجاد الكیمیائیة الحسابات ُیجري

الكیمیائي التفاعل في أخرى مادة أي موالت عدد أو كتلة بمعرفة
G10.ADV.5.3.1.13للتفاعل المحددة والمادة للمردود المئویة بالنسبة المتعلقة المسائل یحّل
G10.ADV.5.3.1.14 ،(l) سائل ،(g) یكتب معادالت كیمیائیة موزونة للتعبیر عن التفاعالت الكیمیائیة البسیطة موضًحا حالة المواد (غاز

((aq) محلول ،(s) صلب
G10.ADV.5.3.1.15:یبني نماذج جزیئیة؛ لیُوّضح بناء الجزیئات في تفاعالت كیمیائیة بسیطة (مثال

C + O2 → CO2

2H2 + O2 → 2H2O
وینتج الرسوم البیانیة لھذه النماذج

G10.ADV.5.3.1.16 ،یستقصي التفاعالت الكیمیائیة البسیطة أو یستخدم برمجیات المحاكاة، بما فیھا االتحاد، االنحالل (التفكك)، الترسیب
التأكسد-االختزال، وتفاعالت االستبدال، ویعرضھا مستخدًما عدة تصامیم (مثال: النماذج الجزیئیة، والمعادالت 

الكیمیائیة الموزونة)
G10.ADV.5.3.1.17 ،یكتب معادالت كیمیائیة موزونة تمثل تفاعالت االتحاد، واالنحالل، واالستبدال األحادي، واالستبدال الثنائي

.IUPAC واالحتراق، مستخدًما نظام
G10.ADV.5.3.1.18بسیطة؛ مركبات فیھا تتكون التي االتحاد تفاعالت مثال واالنحالل االتحاد تفاعالت من مختلفة أنواع بنواتج یتنبأ

إلى المركب تحلیل فیھا یتم التي االنحالل تفاعالت الماء؛ مع الالفلزیة أو الفلزیة باألكاسید الخاصة االتحاد تفاعالت
عناصر أو مركبات عدة

G10.ADV.5.3.1.19الھالوجینات نشاطیة وسلسلة الفلزات نشاطیة سلسلة مستخدًما األحادي االستبدال تفاعالت بنواتج یتنبأ



التفاعالت والحسابات الكیمیائیة 5.3
وقانون حفظ المادة

استخدام التمثیالت الریاضیة، وتقدیم األدلة التجریبیة على قانون حفظ المادة 5.3.1
أثناء التفاعل الكیمیائي، وموازنة الذرات، واستخدم مفھوم المول والعالقات 

النسبیة للتنبؤ بكمیات (الكتلة أو المول) المواد المتفاعلة أو الناتجة

G10.ADV.5.3.1.20االستبدال ، التفكك االنحالل االتحاد، التفاعالت أنواع بین لیقارن محاكاة برمجیات ُیطّور أو عملیة تجارب ُیجري
االحتراق الثنائي، االستبدال األحادي،

G10.ADV.5.3.1.21األكاسید ومحالیل الالفلزیة األكاسید محالیل خصائص لیقارن ؛ السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط
مع المغنیسیوم أكسید یتفاعل حمضّیًا؛ محلوالً ذلك عن لینتج الماء مع الكربون أكسید ثاني یتفاعل مثال الفلزیة

قاعدّیًا محلوالً لینتج الماء؛
G10.ADV.5.3.1.22مخفف محلول بین التعادل تفاعل عن الناتج الملح لیفصل ؛ السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط

قویة لقاعدة مخفف ومحلول قوي لحمض
G10.ADV.5.3.1.23للوقود التام وغیر التام االحتراق مثال التام غیر االحتراق وتفاعل التام االحتراق تفاعل بین ُیقارن

الھیدروكربوني
G10.ADV.5.3.1.24التام وغیر التام االحتراق تفاعل بین للمقارنة ا عملیَّ استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط
G10.ADV.5.3.1.25أو و المتفاعلة والمواد الكیمیائیة بالتفاعالت المرتبطة والبیئة السالمة قضایا من العدید البحوث، على معتمًدا ُیحلّل،

المعدنیة، الجسور دعائم تآكل الذھب، تعدین في السیانید باستخدام المرتبطة الكیمیائیة التفاعالت مثال الناتجة
بھا المرتبطة المخاطر لیتعّرف السباحة برك في والبروم الكلور مثل المختلفة الجراثیم مضادات استخدام

G10.ADV.5.3.1.26تنظیف مثال البیئیة المشكالت حل في وتفاعالتھا الكیمیائیة المواد خصائص فھم تطبیق یمكن كیف ُیحلّل
المداخن انبعاثات تنقیة الحمضیة، التسریبات معادلة النفط، ناقالت عن الناتجة االنسكابات

الكیمیاء الخضراء تھتم بتصمیم المواد الكیمیائیة المصنعة، وطرائق تصنیعھا 5.3.2
بحیث تراعي التطویر واالحترام األخالقي للرعایة البیئیة واالستدامة.

G10.ADV.5.3.2.1وتطبیقاتھا الخضراء الكیمیاء مفھوم یتعّرف
G10.ADV.5.3.2.2البیئیة للرعایة أخالقي احترام وتطویر البیئة على الخضراء الكیمیاء تطبیقات آثار تقییم حول علمّیًا استقصاء ُیجري

واالستدامة
G10.ADV.5.3.2.3قیادة وتكریره؛ النفط، عن للتنقیب الحفر مثال الھواء جودة على البشریة واألنشطة التقنیات بعض أثار ُیحلّل

الكربون بصمة تقلل التي اإلجراءات ویقترح یمارسھا، التي األنشطة ذلك في بما ، الغاز على تعمل التي المركبات
الشخصیة

G10.ADV.5.3.2.4الوطنیة بالمعاییر النتائج ویقارن محلّیًا، المعالج الشرب ماء في الملوثات تراكیز لُیحّدد علمّیًا استقصاءً ُیجري
والعالمیة

یتنبأ، (مستخدًما جدول الذائبیة)، إمكانیة تشكل الرواسب في المحالیل المائیة (مثال: استخدام مركبات الحدید أو G10.ADV.5.3.3.1مزج محالیل مركبات أیونیة قابلة للذوبان في الماء یمكن أن یكون راسبًا.5.3.3
األلمنیوم لترسیب وإزالة الفوسفور من المیاه العادمة، أو استخدام أیون الھیدروكسید إلزالة أیونات الفلزات مثل أیونات 

الرصاص، الكروم، النیكل في معالجة المیاه)
G10.ADV.5.3.3.2، والموجبة، السالبة األیونات بعض عن للكشف السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءً ُیجري

الخضراء الكیمیاء مبادئ موظًفا ، ، ، ، ، ، ،
G10.ADV.5.3.3.3الترسیب تفاعالت لیمثل موزونة؛ صرفة أیونیة معادالت یكتب
G10.ADV.5.3.3.4المیاه جودة على تأثیرھا موضًحا التراكمیة، وآثارھا المائیة األنظمة في تدخل التي الملوثات مصادر یصف
G10.ADV.5.3.3.5أثر مثال الشرب میاه واستخدام وتحلیة وتنقیة بتوزیع المتعلقة والبیئیة واالجتماعیة االقتصادیة القضایا ُیحلّل

والمجتمع البیئة في بأثارھا ویستدل البیئة على زجاجات في المعبأ الماء استخدام
االتزان الكیمیائي ھو عملیة دینامیكیة على مستوى الجزیئات المتفاعلة 5.4.2سرعة التفاعالت واالتزان الكیمیائي5.4

والناتجة. تصمیم طرائق للتحكم في تفاعل متزن بتغییر عوامل مختلفة موظفًا 
مبدأ لوشاتیلیھ ونظریة التصادم، وإجراء الحسابات المتعلقة باالتزان الكیمیائي

G10.ADV.5.4.2.1
متزن نظام على تؤثر التي العوامل السالمة قواعد مراعًیا ویستقصي والكیمیائي الدینامیكي االتزان یصف

لوشاتلییھ مبدأ موظًفا االتزان عند النواتج كمیة من تزید والتي فقط الحالة في التغیرات
G10.ADV.5.4.2.2التركیز الحرارة، درجة االتزان حالة على المختلفة العوامل تأثیر لتوضیح محاكاة برمجیة ُیصّمم
G10.ADV.5.4.2.3،ھابر بطریقة األمونیا تحضیر مثال الكیمیائیة الصناعات مجال في لوشاتلییھ مبدأ تطبیقات یتعّرف
G10.ADV.5.4.2.4لوشاتلییھ لمبدأ فھًما تعكس محاكاة برمجیة عملیة، تجربة تقدیمي، عرض تقنیة ُیطّور
G10.ADV.5.4.2.5ریاضیة بعالقة منھا كل عن معبًرا الشائعة، االتزان ثوابت یتعّرف
G10.ADV.5.4.2.6مثال الناتجة والمواد المتفاعلة المواد تراكیز تتضمن حسابات إجراء خالل من باالتزان المتعلقة المسائل یحّل

ثوابت
G10.ADV.5.4.2.7ریاضیة بمعادلة عنھ وُیعّبر ، اإلذابة حاصل ثابت مفھوم یتعّرف
G10.ADV.5.4.2.8اإلذابة حاصل بثابت المتعلقة المسائل یحّل
G10.ADV.5.4.2.9الصناعة مجال في اإلذابة حاصل ثابت تطبیقات یتعّرف

G10.ADV.5.4.2.10كیمیائي لتفاعل االتزان ثابت قیمة إلیجاد السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءً ُیجري
G10.ADV.5.4.2.11المناطق معالجة مثال والتكنولوجیا الحیویة والكیمیائیة الحیویة األنظمة على الكیمیائي االتزان عملیات أثر یقّیم

الطبي التشخیص في الباریوم كبریتات استخدام المرارة، حصى تكون الثقیلة، بالفلزات الملوثة



الصف الحادي عشر / المسار العام/ كیمیاء

نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال
الجدول الدوري یُظھر العناصر حسب الزیادة في العدد الذري، ویستخدم 5.1.1تركیب المادة وخصائصھا5.1الكیمیاء5

كنموذج للتنبؤ بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر، ولتحدید نوع 
الروابط التي تتكون بین ذرات العناصر من خالل القوى الكھروستاتیكیة بین 

اإللكترونات والبروتونات

G11.GEN.5.1.1.1 یستقصي موقع العناصر االنتقالیة في الجدول الدوري استناًدا إلى تركیبھا اإللكتروني ویتنبأ بخصائصھا الكیمیائیة
2والفیزیائیة.

G11.GEN.5.1.1.2 یتعّرف على الرموز الخاصة بالمواد الكیمیائیة وآثارھا على الصحة العامة والبیئة وقراءة الوثائق الخاصة بالسالمة
1للمواد الكیمیائیة وإجراءات العمل في المختبرات والتعامل اآلمن مع المواد الكیمیائیة واألخطار العامة.

G11.GEN.5.1.1.3 ُیجري تجارب عملیة) مراعًیا قواعد السالمة (لمقارنة الخصائص الكیمیائیة للعناصر االنتقالیة الموجودة في الدورة
3الرابعة مع فلزات المجموعة األولى والثانیة. 

G11.GEN.5.1.1.4.2یتعّرف موقع الالنثنیدات واألكتنیدات في الجدول الدوري وبعض استخداماتھا
G11.GEN.5.1.1.5 في الجدول الدوري، موضًحا العالقة بین موقع (s, p, d) ُیحّدد الصفات الممیزة للعناصر في كل من المجمعات

العنصر في الجدول الدوري وخصائصھ وتوزیع إلكتروناتھ.
2

G11.GEN.5.1.1.6 یتنبأ بدوریة خصائص العناصر) مثل :نصف القطر الذري، طاقة التأین، المیل اإللكتروني)  في الدورة والمجموعة
في الجدول الدوري.

2

G11.GEN.5.1.1.7.2یتعّرف مجموعات العناصر المختلفة في الجدول الدوري ویتوقع الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لكل مجموعة
G11.GEN.5.1.1.8( یتنبأ بتدرج السالبیة الكھربائیة في الجدول الدوري، موضًحا نوع الروابط المتكونة من اتحاد العناصر مع بعضھا

الروابط األیونیة ، التساھمیة، الفلزیة(
2

G11.GEN.5.1.1.9 في كتابة صیغ: OH-,SO42-) ُیوّظف الجدول الدوري وقائمة ببعض األیونات متعددة الذرات المعروفة) مثال
المركبات األیونیة) مثال ،(NaCl KNO3, NaOH :ومركبات جزیئیة) مثال ،(CO2, H2O, NH3 :وصیغ 

: HCl, H2SO4).بعض األحماض) مثال
1

G11.GEN.5.1.1.10 یكتب صیًغا كیمیائیة لمركبات ثنائیة ومتعددة الذرات أو یستخدم برمجیات المحاكاة، بما فیھا تلك التي لھا أكثر من
عدد تأكسد، مسمّیًا إیاھا، مستخدًما نظام المصطلحات الخاص باالتحاد الدولي للكیمیاء البحتة والتطبیقیة. 

2

G11.GEN.5.1.1.11 (IUPAC).2یكتب صیًغا كیمیائیة لمركبات موظًفا أعداد األكسدة مستخدًما نظام
إن االختالفات في التركیب5.1.2

الذري وھندسة الجزیئات
للمواد تسمح بتحدید ھویة

المادة، والكشف عنھا وفصلھا
من المخالیط.

G11.GEN.5.1.2.1 .1یتعّرف الخطوات المستخدمة لرسم بنى لویس
G11.GEN.5.1.2.2.2یرسم بنى لویس لعدد من الجزیئات واألیونات
G11.GEN.5.1.2.3.3یبني نماذج جزیئیة ویكتب صیًغا بنائیة، للمركبات الجزیئیة التي تحتوي على رابطة أحادیة أو عدة روابط
G11.GEN.5.1.2.4 (VSEPR).1یتعّرف نظریة تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ
G11.GEN.5.1.2.5 باستخدام نظریة تنافر: CH4, SO3, H2O, ,O2, NH4+)، یتنبأ بأشكال الجزیئات واألیونات البسیطة) مثال

أزواج إلكترونات التكافؤ ،(VSEPR) ویرسم تراكیب لویس لیمثل أشكالھا الجزیئیة.
3

G11.GEN.5.1.2.6 .3ُیصّمم نماذًجا) مثال :أشكال ھندسیة ثالثیة األبعاد، مجسمات (لیبین أشكال بعض الجزیئات
G11.GEN.5.1.2.7 ،یفسر كیف تعتمد الخصائص الفیزیائیة لمادة صلبة أو سائلة) مثال :الذائبیة، درجتي الغلیان واالنصھار، الصالبة

الموصلیة الكھربائیة، التوتر السطحي (على الجسیمات الموجودة وأنواع الروابط والقوى داخل الجزیئات وبینھا 
)مثال :رابطة تساھمیة، أیونیة، قوى فان دیرفال، رابطة ھیدروجینیة، رابطة فلزیة.( 

2

G11.GEN.5.1.2.8 .2یتنبأ بقطبیة مركبات كیمیائیة مختلفة بناء على أشكالھا الجزیئیة والفرق في قیم السالبیة الكھربیة بین الذرات
G11.GEN.5.1.2.9 ،یتنبأ بنوع المادة الصلبة) أیوني، جزیئي، شبكیة تساھمیة، فلزیة (التي تنتج من تفاعل كیمیائي بمعرفة المتفاعالت

واصًفا خصائصھا.
3

المحالیل ھي مخالیط متجانسة تتكون من مادتین أو أكثر. یبني نماذج لیفسر 5.2.2حاالت المادة وخصائصھا5.2
عملیة ذوبان المذابات في المذیبات (خاصة الماء)، ویتنبأ بكیفیة تأثیر القوى 

بین الجزیئات على الذوبانیة.

G11.GEN.5.2.2.1 یستقصي الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للماء) مثال :القطبیة، الرابطة الھیدروجینیة ،(مفسًرا سبب جعل ھذه
الخصائص من الماء مذیًبا جیًدا. 

2

G11.GEN.5.2.2.2

یستقصي آثار التغیرات في درجة الحرارة والضغط على ذائبیة المواد الصلبة والسائلة والغازیة في الماء. 
2

یُحلّل البیانات الناتجة من مقارنة التوصیل الكھربائي للماء النقي مع المحالیل 5.2.3
المائیة؛ لیقدم دلیالً على طبیعة جزیئات المادة المذابة في الماء، ویحضر 

محالیل بتراكیز محددة بطرق مختلفة

G11.GEN.5.2.3.1 ،ُیقارن بین عملیة تكوین المحالیل الناتجة عن إذابة المركبات األیونیة والجزیئیة) مثال :الملح، السكر (في الماء
والمحالیل الناتجة عن إذابة المواد غیر القطبیة في المذیبات غیر القطبیة) مثال :الشحم في الزیت النباتي.(

2

G11.GEN.5.2.3.2 یحّل المسائل المرتبطة بتركیز المحالیل من خالل إجراء الحسابات التي تتضمن الموالت وُیعّبر عن النتائج مستخدًما
الوحدات المختلفة) مثال) mol/L :موالریة) mol /kg ،(مواللیة ،g/100mL ،(جزءًا لكل ملیون، التركیز 

المئوي الكتلي، التركیز المئوي الحجمي.(
3

G11.GEN.5.2.3.3 ا) مراعًیا قواعد السالمة (محالیل ذات تراكیز محددة من خالل إذابة مذاب صلب في مذیب أو من خالل یحضر عملیَّ
تخفیف المحلول المركز.

3

G11.GEN.5.2.3.43یوضح كیفیة اعتماد الخصائص التجمیعیة للمحالیل على عدد جسیمات المذاب في المحلول
G11.GEN.5.2.3.5 3یحل مسائل متعلقة بالتغیرات في درجة الغلیان ودرجة التجمد للمحلول

التفاعالت والحسابات الكیمیائیة 5.3
وقانون حفظ المادة

استخدام التمثیالت الریاضیة، وتقدیم األدلة التجریبیة على قانون حفظ المادة 5.3.1
أثناء التفاعل الكیمیائي، وموازنة الذرات، واستخدم مفھوم المول والعالقات 

النسبیة للتنبؤ بكمیات (الكتلة أو المول) المواد المتفاعلة أو الناتجة

G11.GEN.5.3.1.1.1یحسب كتلة الصیغة لمركب كیمیائي
G11.GEN.5.3.1.2.1ُیوّضح مفھومي عدد أفوجادرو والمول
G11.GEN.5.3.1.3.1یصف العالقات بین عدد أفوجادرو والمول والكتلة الجزیئیة ألیة مادة
G11.GEN.5.3.1.4).3ُیجري الحسابات الكیمیائیة المبنیة على مفھوم المول) الكتلة وعدد الجسیمات



التفاعالت والحسابات الكیمیائیة 5.3
وقانون حفظ المادة

استخدام التمثیالت الریاضیة، وتقدیم األدلة التجریبیة على قانون حفظ المادة 5.3.1
أثناء التفاعل الكیمیائي، وموازنة الذرات، واستخدم مفھوم المول والعالقات 

النسبیة للتنبؤ بكمیات (الكتلة أو المول) المواد المتفاعلة أو الناتجة

G11.GEN.5.3.1.5 .3ُیجري تجربة) مراعًیا قواعد السالمة (على أحد المركبات) مثال :الھیدرات (ویحسب النسبة المئویة للتركیب فیھ
G11.GEN.5.3.1.6.2یعرف الصیغة األولیة مفسًرا كیف تنطبق على المركبات األیونیة والجزیئیة
G11.GEN.5.3.1.7.1یجد العالقة بین الصیغة األولیة والصیغة الجزیئیة لمركب كیمیائي
G11.GEN.5.3.1.8 . 3ُیطّور تقنیة) مجسمات، برمجیة محاكاة(؛ لُیوّضح العالقة بین الصیغة األولیة والجزیئیة
G11.GEN.5.3.1.9 ُیحّدد الصیغ األولیة والصیغ الجزیئیة لعدة مركبات كیمیائیة، مع وجود الكتل الجزیئیة والنسب المئویة للتركیب أو

أیة بیانات أخرى.
2

G11.GEN.5.3.1.10 ).3ُیجري تجربة عملیة) مراعًیا قواعد السالمة (لتحدید الصیغة األولیة لمركب كیمیائي) مثال أكسید المغنیسیوم
G11.GEN.5.3.1.11: یشرح العالقات الكمیة المعبر عنھا من خالل المعادلة الكیمیائیة الموزونة مستخدًما وحدات القیاس المناسبة(مثال

الموالت، الجرامات، األیونات، الجزیئات).
2

G11.GEN.5.3.1.12 ُیجري الحسابات الكیمیائیة إلیجاد عدد الموالت أو كتلة أي مادة متفاعلة أو ناتجة في معادلة كیمیائیة موزونة
بمعرفة كتلة أو عدد موالت أي مادة أخرى في التفاعل الكیمیائي.

3

G11.GEN.5.3.1.13.3یحّل المسائل المتعلقة بالنسبة المئویة للمردود والمادة المحددة للتفاعل
G11.GEN.5.3.1.14 ،(l) سائل ،(g) یكتب معادالت كیمیائیة موزونة للتعبیر عن التفاعالت الكیمیائیة البسیطة موضًحا حالة المواد (غاز

((aq) محلول ،(s) صلب
2

G11.GEN.5.3.1.15:یبني نماذج جزیئیة؛ لیُوّضح بناء الجزیئات في تفاعالت كیمیائیة بسیطة (مثال
C + O2 → CO2

2H2 + O2 → 2H2O
وینتج الرسوم البیانیة لھذه النماذج

2

G11.GEN.5.3.1.16 ،یستقصي التفاعالت الكیمیائیة البسیطة أو یستخدم برمجیات المحاكاة، بما فیھا االتحاد، االنحالل (التفكك)، الترسیب
التأكسد-االختزال، وتفاعالت االستبدال، ویعرضھا مستخدًما عدة تصامیم (مثال: النماذج الجزیئیة، والمعادالت 

الكیمیائیة الموزونة)
3

G11.GEN.5.3.1.17 ،یكتب معادالت كیمیائیة موزونة تمثل تفاعالت االتحاد، واالنحالل، واالستبدال األحادي، واالستبدال الثنائي
.IUPAC واالحتراق، مستخدًما نظام

2

G11.GEN.5.3.1.18 یتنبأ بنواتج أنواع مختلفة من تفاعالت االتحاد واالنحالل) مثال :تفاعالت االتحاد التي تتكون فیھا مركبات بسیطة؛
تفاعالت االتحاد الخاصة باألكاسید الفلزیة أو الالفلزیة مع الماء؛ تفاعالت االنحالل التي یتم فیھا تحلیل المركب إلى 

عدة مركبات أو عناصر.(
2

G11.GEN.5.3.1.19.2یتنبأ بنواتج تفاعالت االستبدال األحادي مستخدًما سلسلة نشاطیة الفلزات وسلسلة نشاطیة الھالوجینات
G11.GEN.5.3.1.20 ُیجري تجارب عملیة أو ُیطّور برمجیات محاكاة لیقارن بین أنواع التفاعالت) االتحاد، االنحالل) التفكك ،(االستبدال

األحادي، االستبدال الثنائي، االحتراق .( 
3

G11.GEN.5.3.1.21 ا) مراعًیا قواعد السالمة (؛ لیقارن خصائص محالیل األكاسید الالفلزیة ومحالیل األكاسید ُیخّطط وُینّفذ استقصاءً عملیَّ
الفلزیة) مثال :یتفاعل ثاني أكسید الكربون مع الماء لینتج عن ذلك محلوالً حمضّیًا؛ یتفاعل أكسید المغنیسیوم مع 

الماء؛ لینتج محلوالً قاعدّیًا.( 
3

G11.GEN.5.3.1.22 ا) مراعًیا قواعد السالمة (؛ لیفصل الملح الناتج عن تفاعل التعادل بین محلول مخفف ُیخّطط وُینّفذ استقصاءً عملیَّ
لحمض قوي ومحلول مخفف لقاعدة قویة. 

3

G11.GEN.5.3.1.23 ُیقارن بین تفاعل االحتراق التام وتفاعل االحتراق غیر التام) مثال :االحتراق التام وغیر التام للوقود
الھیدروكربوني.(

2

G11.GEN.5.3.1.24.ا للمقارنة بین تفاعل االحتراق التام وغیر التام 3ُیخّطط وُینّفذ استقصاءً عملیَّ
G11.GEN.5.3.1.25 ُیحلّل، معتمًدا على البحوث، العدید من قضایا السالمة والبیئة المرتبطة بالتفاعالت الكیمیائیة والمواد المتفاعلة و/أو

الناتجة) مثال :التفاعالت الكیمیائیة المرتبطة باستخدام السیانید في تعدین الذھب، تآكل دعائم الجسور المعدنیة، 
استخدام مضادات الجراثیم المختلفة مثل الكلور والبروم في برك السباحة (لیتعّرف المخاطر المرتبطة بھا. 

2

G11.GEN.5.3.1.26 ُیحلّل كیف یمكن تطبیق فھم خصائص المواد الكیمیائیة وتفاعالتھا في حل المشكالت البیئیة) مثال :تنظیف
االنسكابات الناتجة عن ناقالت النفط، معادلة التسریبات الحمضیة، تنقیة انبعاثات المداخن.( 

3

الكیمیاء الخضراء تھتم بتصمیم المواد الكیمیائیة المصنعة، وطرائق تصنیعھا 5.3.2
بحیث تراعي التطویر واالحترام األخالقي للرعایة البیئیة واالستدامة.

G11.GEN.5.3.2.1.1یتعّرف مفھوم الكیمیاء الخضراء وتطبیقاتھا
G11.GEN.5.3.2.2 ُیجري استقصاء علمّیًا حول تقییم آثار تطبیقات الكیمیاء الخضراء على البیئة وتطویر احترام أخالقي للرعایة البیئیة

واالستدامة. 
3

G11.GEN.5.3.2.3 ُیحلّل أثار بعض التقنیات واألنشطة البشریة على جودة الھواء) مثال :الحفر للتنقیب عن النفط، وتكریره؛ قیادة
المركبات التي تعمل على الغاز ،(بما في ذلك األنشطة التي یمارسھا، ویقترح اإلجراءات التي تقلل بصمة الكربون 

الشخصیة . 
3

G11.GEN.5.3.2.4 ُیجري دراسة مسحیة یقّیم من خاللھا نوعیة الھواء لموقع محدد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة مستخدًما مؤشر
نوعیة الھواء، ویكتب تقریًرا حول مبادرات تحسین نوعیة الھواء والتقلیل من الغازات الدفیئة . 

3

G11.GEN.5.3.2.5 ُیجري استقصاءً علمّیًا لُیحّدد تراكیز الملوثات في ماء الشرب المعالج محلّیًا، ویقارن النتائج بالمعاییر الوطنیة
والعالمیة. 

3
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یتنبأ، (مستخدًما جدول الذائبیة)، إمكانیة تشكل الرواسب في المحالیل المائیة (مثال: استخدام مركبات الحدید أو G11.GEN.5.3.3.1مزج محالیل مركبات أیونیة قابلة للذوبان في الماء یمكن أن یكون راسبًا.5.3.3
األلمنیوم لترسیب وإزالة الفوسفور من المیاه العادمة، أو استخدام أیون الھیدروكسید إلزالة أیونات الفلزات مثل أیونات 

الرصاص، الكروم، النیكل في معالجة المیاه)
2

G11.GEN.5.3.3.2  (CO32-، HCO3-،للكشف عن بعض األیونات السالبة والموجبة) ا) مراعًیا قواعد السالمة ُیجري استقصاءً عملیَّ
 (..........،+SO42-، PO43-، Cl-، Br-، I- Fe2+، Fe3+، Cu2موظًفا مبادئ الكیمیاء الخضراء. 

3

G11.GEN.5.3.3.3.3یكتب معادالت أیونیة صرفة موزونة؛ لیمثل تفاعالت الترسیب
G11.GEN.5.3.3.4 .3یصف مصادر الملوثات التي تدخل في األنظمة المائیة وآثارھا التراكمیة، موضًحا تأثیرھا على جودة المیاه
G11.GEN.5.3.3.5 ُیحلّل القضایا االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة المتعلقة بتوزیع وتنقیة وتحلیة واستخدام میاه الشرب) مثال :أثر

استخدام الماء المعبأ في زجاجات على البیئة (ویستدل بأثارھا في البیئة والمجتمع. 
3

االتزان الكیمیائي ھو عملیة دینامیكیة على مستوى الجزیئات المتفاعلة 5.4.2سرعة التفاعالت واالتزان الكیمیائي5.4
والناتجة. تصمیم طرائق للتحكم في تفاعل متزن بتغییر عوامل مختلفة موظفًا 
مبدأ لوشاتیلیھ ونظریة التصادم، وإجراء الحسابات المتعلقة باالتزان الكیمیائي

G11.GEN.5.4.2.1
یصف االتزان الدینامیكي والكیمیائي ویستقصي) مراعًیا قواعد السالمة (العوامل التي تؤثر على نظام متزن 

)التغیرات في الحالة فقط (والتي تزید من كمیة النواتج عند االتزان موظًفا مبدأ لوشاتلییھ. 
3

G11.GEN.5.4.2.2 ).3ُیصّمم برمجیة محاكاة لتوضیح تأثیر العوامل المختلفة على حالة االتزان) درجة الحرارة، التركیز
G11.GEN.5.4.2.3....).،3یتعّرف تطبیقات مبدأ لوشاتلییھ في مجال الصناعات الكیمیائیة) مثال :تحضیر األمونیا بطریقة ھابر
G11.GEN.5.4.2.4 . 3ُیطّور تقنیة) عرض تقدیمي، تجربة عملیة، برمجیة محاكاة (تعكس فھًما لمبدأ لوشاتلییھ
G11.GEN.5.4.2.5.معبًرا عن كل منھا بعالقة ریاضیة (Keq, Kc, Kp) ،1یتعّرف ثوابت االتزان الشائعة
G11.GEN.5.4.2.6: یحّل المسائل المتعلقة باالتزان من خالل إجراء حسابات تتضمن تراكیز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة) مثال

 Keq, Kc, , Kp).ثوابت
2

G11.GEN.5.4.2.7.وُیعّبر عنھ بمعادلة ریاضیة Ksp، 1یتعّرف مفھوم ثابت حاصل اإلذابة
G11.GEN.5.4.2.8 Ksp.2یحّل المسائل المتعلقة بثابت حاصل اإلذابة
G11.GEN.5.4.2.9 .في مجال الصناعة Ksp 3یتعّرف تطبیقات ثابت حاصل اإلذابة

G11.GEN.5.4.2.10 .ا) مراعًیا قواعد السالمة (إلیجاد قیمة ثابت االتزان لتفاعل كیمیائي 3ُیجري استقصاءً عملیَّ
G11.GEN.5.4.2.11 یقّیم أثر عملیات االتزان الكیمیائي على األنظمة الحیویة والكیمیائیة الحیویة والتكنولوجیا) مثال :معالجة المناطق

الملوثة بالفلزات الثقیلة، تكون حصى المرارة، استخدام كبریتات الباریوم في التشخیص الطبي .( 
3



الصف الثاني عشر / المسار المتقدم/ كیمیاء
نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

لمحالیل ھي مخالیط متجانسة تتكون من مادتین أو أكثر. یبني 5.2.2حاالت المادة وخصائصھا5.2الكیمیاء5
نماذج لیفسر عملیة ذوبان المذابات في المذیبات (خاصة الماء)، 

ویتنبأ بكیفیة تأثیر القوى بین الجزیئات على الذوبانیة.

G12.ADV.5.2.2.1الرابطة القطبیة، مثال للماء والكیمیائیة الفیزیائیة الخصائص یستقصي
جیًدا مذیًبا الماء من الخصائص ھذه جعل سبب مفسًرا ، الھیدروجینیة

G12.ADV.5.2.2.2الصلبة المواد ذائبیة على والضغط الحرارة درجة في التغیرات آثار یستقصي
الماء في والغازیة والسائلة

یُحلّل البیانات الناتجة من مقارنة التوصیل الكھربائي للماء النقي 5.2.3
مع المحالیل المائیة؛ لیقدم دلیالً على طبیعة جزیئات المادة المذابة 

في الماء، ویحضر محالیل بتراكیز محددة بطرق مختلفة

G12.ADV.5.2.3.1والجزیئیة األیونیة المركبات إذابة عن الناتجة المحالیل تكوین عملیة بین ُیقارن
في القطبیة غیر المواد إذابة عن الناتجة والمحالیل الماء، في السكر الملح، مثال

النباتي الزیت في الشحم مثال القطبیة غیر المذیبات
G12.ADV.5.2.3.2تتضمن التي الحسابات إجراء خالل من المحالیل بتركیز المرتبطة المسائل یحّل

موالریة، مثال المختلفة الوحدات مستخدًما النتائج عن وُیعّبر الموالت
الكتلي، المئوي التركیز ملیون، لكل جزءًا ، ، مواللیة

الحجمي المئوي التركیز
G12.ADV.5.2.3.3إذابة خالل من محددة تراكیز ذات محالیل السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا یحضر

المركز المحلول تخفیف خالل من أو مذیب في صلب مذاب
G12.ADV.5.2.3.4 یوضح كیفیة اعتماد الخصائص التجمیعیة للمحالیل على عدد جسیمات المذاب في

المحلول
استخدام التمثیالت الریاضیة، وتقدیم األدلة التجریبیة على قانون 5.3.1التفاعالت والحسابات الكیمیائیة وقانون حفظ المادة5.3

حفظ المادة أثناء التفاعل الكیمیائي، وموازنة الذرات، واستخدم 
مفھوم المول والعالقات النسبیة للتنبؤ بكمیات (الكتلة أو المول) 

المواد المتفاعلة أو الناتجة

G12.ADV.5.3.1.1
مستخدًما الموزونة الكیمیائیة المعادلة خالل من عنھا المعبر الكمیة العالقات یشرح

الجزیئات األیونات، الجرامات، الموالت، مثال المناسبة القیاس وحدات
G12.ADV.5.3.1.2في ناتجة أو متفاعلة مادة أي كتلة أو الموالت عدد إلیجاد الكیمیائیة الحسابات ُیجري

التفاعل في أخرى مادة أي موالت عدد أو كتلة بمعرفة موزونة كیمیائیة معادلة
الكیمیائي

G12.ADV.5.3.1.3للتفاعل المحددة والمادة للمردود المئویة بالنسبة المتعلقة المسائل یحّل
األحماض والقواعد واألمالح ھي مركبات تشكل أیونات عند 5.3.4

ذوبانھا في الماء، وحساب التركیز والرقم الھیدروجیني لھذه 
المحالیل، وتحضیر محالیل قیاسیة، وإجراء عملیات معایرة 
كتقنیة للتحلیل الحجمي مع مراعاة إجراءات السالمة العامة 

للمواد الكیمیائیة والعمل في المختبرات.

G12.ADV.5.3.4.1لوري وبرونشتد أرھینیوس من كل نظریة الى مستنًدا والقواعد االحماض یصف
بینھا ویقارن

G12.ADV.5.3.4.2القویة والقواعد والضعیفة، القویة األحماض تأین درجة في االختالف ُیفّسر
والضعیفة

G12.ADV.5.3.4.3القویة القواعد بین وكذلك والضعیفة، القویة األحماض خصائص بین ُیقارن
الدینامیكي االتزان مفھوم مستخدًما والضعیفة،

G12.ADV.5.3.4.4في األسیتیك حمض تركیز مثال ما محلول في القاعدة أو الحمض تركیز یحسب
السالمة قواعد مراعًیا القاعدة الحمض معایرة تقنیة مستخدًما ، الخل

G12.ADV.5.3.4.5الماء تأین وثابت الھیدروجیني الرقم مفھوم یتعّرف
G12.ADV.5.3.4.6عن معبًرا الضعیفة والقواعد الضعیفة األحماض اتزان ثوابت یتعّرف

ریاضیة بعالقة منھا كل
G12.ADV.5.3.4.7المائیة المحالیل في و ، ، لیحسب الماء تأین ثابت یستخدم
G12.ADV.5.3.4.8ضعیف حمض تأین ثابت قیمة إلیجاد السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءّ ُیجري

األستیك لحمض
G12.ADV.5.3.4.9الحمض معایرة بیانات مستخدًما القاعدة الحمض باتزان المتعلقة المسائل یحّل

التكافؤ نقطة عند الحموضة ودرجة القاعدة
G12.ADV.5.3.4.10وتطبیقاتھا المنظمة للمحالیل الكیمیائیة الخصائص یصف

تفاعالت األكسدة واالختزال تشمل انتقال اإللكترونات التي یمكن 5.3.5
استخدامھا إلنتاج الكھرباء وصنع الخالیا الجلفانیة 

واإللكترولیتیة.

G12.ADV.5.3.5.1العامل وُیحّدد كیمیائیة، بمعادالت عنھا معبًرا واالختزال األكسدة عملیتي یعرف
المختزل والعامل المؤكسد

G12.ADV.5.3.5.2النصفیة التفاعالت بطریقة الكیمیائیة التفاعالت یزن
G12.ADV.5.3.5.3النشاطیة سلسلة من جزء لبناء السالمة قواعد مراعًیا عملیة تجارب ُیجري
G12.ADV.5.3.5.4جلفانیة خلیة إنتاج خاللھا من یمكن التي الظروف یستقصي
G12.ADV.5.3.5.5مدى ویناقش الرصاصي والمركم الجافة الخلیة من كل عمل وكیفیة تركیب یستكشف

للطاقة كمصدر الوقود خالیا استخدام فاعلیة
G12.ADV.5.3.5.6والھواتف الحاسوب أجھزة في المستخدمة مثل البطاریات تدویر إعادة أھمیة یستنتج

البیئة على تأثیر من لھا لما والسیارات المحمولة
G12.ADV.5.3.5.7لھا الكھربائیة الدافعة القوة ویحسب جلفانیة، خلیة یبني
G12.ADV.5.3.5.8القیاسیة االختزال جھود قیم خالل من اختزال األكسدة تفاعالت بحدوث یتنبأ



التفاعالت والحسابات الكیمیائیة وقانون حفظ المادة5.3

تفاعالت األكسدة واالختزال تشمل انتقال اإللكترونات التي یمكن 5.3.5
استخدامھا إلنتاج الكھرباء وصنع الخالیا الجلفانیة 

واإللكترولیتیة.

G12.ADV.5.3.5.9في المؤثرة العوامل لتحدید السالمة قواعد مراعًیا عملیة استقصاءات وُینّفذ ُیصّمم
كیمیائّیًا حدوثھ سبب مفسًرا الحدید تآكل

G12.ADV.5.3.5.10الطرائق محدًدا الفلزات تآكل حدوث سرعة على المختلفة البیئات أثر یستقصي
الشائعة الفلزات تآكل لمنع المستخدمة

G12.ADV.5.3.5.11،األلمنیوم صناعة الصناعة في وتطبیقاتھا التحلیلیة الخالیا بعض تركیب یتعّرف
الصودیوم الصودیوم، ھیدروكسید

االتزان الكیمیائي ھو عملیة دینامیكیة على مستوى الجزیئات 5.4.2سرعة التفاعالت واالتزان الكیمیائي5.4
المتفاعلة والناتجة. تصمیم طرائق للتحكم في تفاعل متزن بتغییر 
عوامل مختلفة موظفًا مبدأ لوشاتیلیھ ونظریة التصادم، وإجراء 

الحسابات المتعلقة باالتزان الكیمیائي

G12.ADV.5.4.2.1العوامل السالمة قواعد مراعًیا ویستقصي والكیمیائي الدینامیكي االتزان یصف
النواتج كمیة من تزید والتي فقط الحالة في التغیرات متزن نظام على تؤثر التي

لوشاتلییھ مبدأ موظًفا االتزان عند
G12.ADV.5.4.2.2درجة االتزان حالة على المختلفة العوامل تأثیر لتوضیح محاكاة برمجیة ُیصّمم

التركیز الحرارة،
G12.ADV.5.4.2.3تحضیر مثال الكیمیائیة الصناعات مجال في لوشاتلییھ مبدأ تطبیقات یتعّرف

ھابر، بطریقة األمونیا
G12.ADV.5.4.2.4لمبدأ فھًما تعكس محاكاة برمجیة عملیة، تجربة تقدیمي، عرض تقنیة ُیطّور

لوشاتلییھ
G12.ADV.5.4.2.5بعالقة منھا كل عن معبًرا الشائعة، االتزان ثوابت یتعّرف

ریاضیة
G12.ADV.5.4.2.6المواد تراكیز تتضمن حسابات إجراء خالل من باالتزان المتعلقة المسائل یحّل

ثوابت مثال الناتجة والمواد المتفاعلة
G12.ADV.5.4.2.7ریاضیة بمعادلة عنھ وُیعّبر ، اإلذابة حاصل ثابت مفھوم یتعّرف
G12.ADV.5.4.2.8اإلذابة حاصل بثابت المتعلقة المسائل یحّل
G12.ADV.5.4.2.9الصناعة مجال في اإلذابة حاصل ثابت تطبیقات یتعّرف

G12.ADV.5.4.2.10لتفاعل االتزان ثابت قیمة إلیجاد السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاءً ُیجري
كیمیائي

G12.ADV.5.4.2.11الحیویة والكیمیائیة الحیویة األنظمة على الكیمیائي االتزان عملیات أثر یقّیم
المرارة، حصى تكون الثقیلة، بالفلزات الملوثة المناطق معالجة مثال والتكنولوجیا

الطبي التشخیص في الباریوم كبریتات استخدام
یتم تبادل أو تحول الطاقة في التفاعالت الكیمیائیة والتغیرات 5.5.1الكیمیاء الحراریة5.5

الفیزیائیة التي تطرأ على المادة. تطویر نماذج توضح أن الطاقة 
التي تنتقل خالل تفاعل كیمیائي طارد أو ماص للحرارة تعتمد 

على الفرق بین الطاقة الالزمة لكسر الروابط والطاقة الناتجة من 
تكوین الروابط، وحل المسائل المتعلقة بانتقال الطاقة.

G12.ADV.5.5.1.1،الماء غلیان مثال الفیزیائیة التغیرات عن الناتجة الطاقة تغیرات یصف
االنشطار مثال النوویة والتفاعالت بالبخار التنظیف الكیمیائیة والتفاعالت

الطاقة امتصاص أو إطالق حیث من ، النووي االندماج النووي،
G12.ADV.5.5.1.2،الحالة في وتغیرات الحرارة درجات في تغیرات تتضمن التي المسائل یحّل

مثال المعادالت مستخدًما
G12.ADV.5.5.1.3الحرارة درجات في التغیرات تظھر التي والتبرید التسخین منحنیات وُیحلّل یرسم

مختلفة لمواد بالنسبة الحالة في والتغیرات
G12.ADV.5.5.1.4الفرق دراسة خالل من للحرارة ماص للحرارة، طارد الكیمیائي التفاعل بنوع یتنبأ

الروابط لتكسیر الالزمة والطاقة الروابط تكون من الناتجة الطاقة بین
G12.ADV.5.5.1.5الناتجة الطاقة بین للمقارنة مجسمات تقدیمي، عرض محاكاة، برمجیة تقنیة ُیطّور

الروابط لتكسیر الالزمة والطاقة الروابط تكوین من
G12.ADV.5.5.1.6قیمة بداللة الطاقة في التغیرات عن لُیعّبر الحراریة؛ الكیمیائیة المعادالت یكتب

G12.ADV.5.5.1.7حساب معادلة مستخدًما ما، كیمیائي تفاعل في الطاقة بانتقال المتعلقة المسائل یحّل
على یحتوي مركب احتراق من المنطلقة الطاقة احسب مثال الطاقة كمیة
مول جول الوقود من مول كل في الطاقة حیث من النتائج عن وُیعّبر ، كربون

G12.ADV.5.5.1.8الكالومیتر مستخدًما ، السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا استقصاء وُیجري ُیخّطط
أو األمونیوم، نیترات محلول حرارة مثال ما مادة تفاعل حرارة لحساب ، المسّعر

للتفاعل التجریبیة الحرارة كمیة قیمة بین ویقارن ، ھیدروكربونیة مادة احتراق
التجریبي الخطأ مصادر إلى ویشیر النظریة، بالقیمة

استخدام قانون (ھس) أو جداول حرارة التكوین القیاسیة لحساب 5.5.2
 ∆H للتفاعالت الكیمیائیة، وتوظیف (∆H) المحتوى الحراري
وطاقة اإلنتروبي (S∆) والطاقة الحرة (G∆)؛ لتوقع حدوث 

تفاعل كیمیائي أو عدم حدوثھ تلقائیًّا.

G12.ADV.5.5.2.1النھائي للتفاعل الحراري المحتوى في التغیرات إلیجاد ھس قانون یطبق
G12.ADV.5.5.2.2ھس قانون مستخدًما الكیمیائي التفاعل في الطاقة بتغیرات المتعلقة المسائل یحّل
G12.ADV.5.5.2.3ھس قانون لیختبر ؛ السالمة قواعد مراعًیا االستقصاء على قائًما تحقیًقا ُیجري

بطرائق محلول مع تفاعل عن الناتج التفاعل حرارة یقیس مثال
مختلفة



الكیمیاء الحراریة5.5

استخدام قانون (ھس) أو جداول حرارة التكوین القیاسیة لحساب 5.5.2
 ∆H للتفاعالت الكیمیائیة، وتوظیف (∆H) المحتوى الحراري
وطاقة اإلنتروبي (S∆) والطاقة الحرة (G∆)؛ لتوقع حدوث 

تفاعل كیمیائي أو عدم حدوثھ تلقائیًّا.

G12.ADV.5.5.2.4التنشیط طاقة بین العالقات مثال الكیمیائیة للتفاعالت الطاقة منحنیات ُیوّظف
على االستدالل في التفاعل وحرارة المتفاعلة المواد وطاقة الناتجة المواد وطاقة

للحرارة الماصة والتفاعالت للحرارة الطاردة التفاعالت
G12.ADV.5.5.2.5التفاعل وحرارة التنشیط طاقة لُیوّضح بیانیة رسوم محاكاة، برمجیة تقنیة ُیطّور

للحرارة ماصة وتفاعالت للحرارة طاردة لتفاعالت
G12.ADV.5.5.2.6القیاسیة التكوین حرارة جدول مستخدًما معین، لتفاعل التفاعل حرارة یحسب

ھس قانون وتطبیق
G12.ADV.5.5.2.7التفاعل حدوث وإمكانیة قیمة بین العالقة ُیوّضح
G12.ADV.5.5.2.8التفاعل حدوث وإمكانیة اإلنتروبي تغیر بین العالقة ُیوّضح
G12.ADV.5.5.2.9التفاعل حدوث إمكانیة تحدید في ویوظفھا الحرة الطاقة قیمة یحسب

التركیب اإللكتروني لذرة الكربون وروابطھ تؤدي إلى تنوع 5.6.1الكیمیاء العضویة5.6
المركبات العضویة من حیث الشكل والحجم والخصائص 

الكیمیائیة والفیزیائیة.

G12.ADV.5.6.1.1مركباتھ تنوع وتفسیر فھم في الكربون لذرة اإللكتروني التركیب ُیوّظف
G12.ADV.5.6.1.2الفولیرینات الماس، الجرافیت، الطبیعة في للكربون التآصلیة الصور یصف
G12.ADV.5.6.1.3في الفروق لُیوّضح ؛ محاكاة برمجیة مجسمات، تقدیمي، عرض تقنیة ُیطّور

والفولیرینات والماس الجرافیت من لكل التركیب
G12.ADV.5.6.1.4ألیفاتیة مشبعة، وغیر مشبعة مختلفة بطرائق الھیدروكربونیة المركبات ُیصّنف

وأروماتیة
G12.ADV.5.6.1.5الھندسیة واألیزومرات البنائیة األیزومرات بین ُیقارن
G12.ADV.5.6.1.6البنائیة األیزومرات بین الفرق لیبین ؛ محاكاة برمجیة مجسمات، نماذج ُیصّمم

الھندسیة واألیزومرات
G12.ADV.5.6.1.7المستقیمة السالسل ذات العضویة المركبات لتسمیة طریقة یستخدم

ھالیدات األلكاینات، األلكینات، مثل وظیفیة مجموعات تحتوي والتي والمتفرعة،
الكربوكسیلیة، األحماض الكیتونات، األلدھیدات، اإلیثرات، الكحوالت، اللكیل،

األمینات اإلسترات،
G12.ADV.5.6.1.8الكربون ذرة نوع الھیدروكسیل، مجموعات عدد مختلفة بطرائق الكحوالت ُیصّنف

مجموعة بھا المرتبطة
G12.ADV.5.6.1.9.1یُصنّف األمینات إلى أولیة وثانویة وثالثیة

G12.ADV.5.6.1.10الفیزیائیة الخصائص تفسیر في الوظیفیة والمجموعات البنائي التركیب ُیوّظف
الماء في والذوبانیة الغلیان ودرجة االنصھار درجة العضویة للمركبات

G12.ADV.5.6.1.11ھالیدات األلكاینات، األلكانات،األلكینات، العضویة المركبات استخدامات یناقش
الكربوكسیلیة، األحماض الكیتونات، األلدھیدات، اإلیثرات، الكحوالت، اللكیل،

الیومیة الحیاة في األمینات اإلسترات،
G12.ADV.5.6.1.12العضویة المركبات الستخدام البیئیة اآلثار من للحد حلوالً یقترح
G12.ADV.5.6.1.13،كربون الكلوروفلورو مركبات باستخدام المرتبطة البیئیة المشكالت ُیحلّل

آثارھا من للحد المتبعة الحلول فاعلیة ویقّیم
G12.ADV.5.6.1.14الكیمیائیة الخصائص تفسیر في الوظیفیة والمجموعات البنائي التركیب ُیوّظف

العضویة للمركبات
األلكاناتG12.ADV.5.6.2.1استقصاء أنواع التفاعالت العضویة المختلفة وتطبیقاتھا.5.6.2 مع مقارنة األلكینات نشاطیة السالمة قواعد مراعًیا عملیَّا یستقصي

البوتاسیوم بیرمنجنات محلول مع التفاعل باستخدام
G12.ADV.5.6.2.2مع الھیدروكربونیة المركبات تفاعالت تصف التي الكیمیائیة المعادالت یكتب

والھالوجینات الھیدروجین
G12.ADV.5.6.2.3العضویة المركبات بعض وتفاعالت تصنیع تصف التي الكیمیائیة المعادالت یكتب

والكیتونات واأللدھیدات الكحوالت مثل وظیفیة مجموعات على تحتوي التي
واألمینیات واإلسترات واإلیثرات الكربوكسیلیة واألحماض

G12.ADV.5.6.2.4العضویة المركبات بین للتمییز السالمة قواعد مراعًیا العملیة التجارب ُیجري
والكیتونات، األلدھیدات

G12.ADV.5.6.2.5،التكاثف اإلضافة، الحذف، تطبیقاتھا ویعطي العضویة التفاعالت أنواع یتعّرف
االستبدال

G12.ADV.5.6.2.6التفاعالت أنواع لُیوّضح ؛ محاكاة، برمجیة عملیة، تجربة تقنیة ُیطّور
العضویة

G12.ADV.5.6.2.7التركیب دراسة في المستخدمة الحدیثة التقنیات بعض حول علمّیًا استقصاءً ُیجري
المغناطیسي الرنین الوظیفیة المجموعات وتحدید العضویة للمركبات الجزیئي
الكتلة مطیاف ، الحمراء تحت باألشعة الطیفي التحلیل ، النووي



الكیمیاء العضویة5.6

استقصاء أنواع التفاعالت العضویة المختلفة وتطبیقاتھا.5.6.2

G12.ADV.5.6.2.8أو باالضافة سواء إنتاجھا وخطوات الصناعیة البولیمرات استخدامات یناقش
التكاثف

G12.ADV.5.6.2.9الطبیعة في موجودة لبولیمرات محاكاة برمجیات أو األبعاد ثالثیة نماذج ُیصّمم
البروتین، النشا، السیلیلوز،



الصف الثاني عشر / المسار العام/ كیمیاء
نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

الكیمیاء5

5.1.3تركیب المادة وخصائصھا5.1

یستخدم النماذج الذریة لشرح الذرات، وفھم التفاعل بین العناصر 
والمركبات، ویتعّرف أن التفاعالت النوویة تنتج كمیات كبیرة من 

الطاقة، وتكّون عناصر، وتغیر تركیب النواة. كما یعتّرف آلیة 
االضمحالل اإلشعاعي للنظائر الطبیعیة والصناعیة، واالنشطار 

واالندماج النوویین

G12.GEN.5.1.3.1.1یتعّرف النویدة ویصف طرائق التعبیر عنھا

G12.GEN.5.1.3.2 ،یتعّرف تركیب أو بناء النظائر النوویة المعروفة) مثال :الھیدروجین، الدیوتریوم
الترتیوم.(

1

G12.GEN.5.1.3.3.1یستنتج أن العملیات النوویة تنطوي على تغیرات في طاقات الربط النوویة

G12.GEN.5.1.3.4 یستنتج أن االستقرار النووي والعملیات النوویة تحدد من خالل القوى البینیة النوویة
القویة والضعیفة.

2

G12.GEN.5.1.3.5.1یستنتج بأن العدد الكلي لعدد النیوترونات والبروتونات ال یتغیر في أیة عملیة نوویة
G12.GEN.5.1.3.6.1یكتب معادلة نوویة موزونة

G12.GEN.5.1.3.7 یصف أنواع االنحالل اإلشعاعي التلقائي ویقارن بین جسیمات ألفا وجسیمات بیتا
وأشعة جاما من حیث الكتلة، القدرة على االختراق، وتأثیرھا على اإلنسان.

1

G12.GEN.5.1.3.8.1یتعّرف عمر النصف وعالقتھ باستقرار النواة
G12.GEN.5.1.3.9.1یصف ثالثة أجھزة تستعمل للكشف عن اإلشعاع

G12.GEN.5.1.3.10 یتعّرف أن االندماج النووي ھو اندماج نواتین لتشكال نواة واحدة أكبر حجًما، إلى
جانب إطالق طاقة أكبر بكثیر من أي تفاعل كیمیائي.

1

G12.GEN.5.1.3.11 یستنتج أن االندماج النووي الذي یحدث بین نوى الذرات في النجوم یعطي الطاقة
المنبعثة) على شكل ضوء (من ھذه النجوم.

1

G12.GEN.5.1.3.12 یستنتج أن االندماج النووي یحدث فقط تحت ظروف الضغط ودرجات الحرارة العالیة
جًدا.

1

G12.GEN.5.1.3.13.2یصف كّالً من االنشطار النووي واالندماج النووي، ویقارن بینھما

G12.GEN.5.1.3.14 ُیطّور النماذج لُیوّضح التغیرات في تركیب نواة الذرة والطاقة المنبعثة خالل عملیات
االنشطار النووي واالندماج النووي واالنحالل اإلشعاعي. 

3

G12.GEN.5.1.3.15 یستنتج أن عمر النواة ُیوّظف في التأریخ اإلشعاعي لتحدید أعمار الصخور وغیرھا
من المواد من نسب النظائر الموجودة.

1

G12.GEN.5.1.3.16
یشرح تحوالت الطاقة التي تحدث داخل محطة للطاقة النوویة، (مثال: ینتج عن 

االنشطار النووي تحریر للطاقة التي تتحول إلى طاقة حراریة؛ تتحول الطاقة الحراریة 
إلى طاقة كھربائیة وحرارة مفقودة) موضًحا فوائد ومضار الطاقة النوویة.

2

التفاعالت والحسابات الكیمیائیة وقانون حفظ 5.3
المادة

5.3.5
تفاعالت األكسدة واالختزال تشمل انتقال اإللكترونات التي یمكن 
استخدامھا إلنتاج الكھرباء وصنع الخالیا الجلفانیة واإللكترولیتیة.

G12.GEN.5.3.5.1 یعرف عملیتي األكسدة واالختزال معبًرا عنھا بمعادالت كیمیائیة، وُیحّدد العامل
المؤكسد والعامل المختزل.

1

G12.GEN.5.3.5.2.1یزن التفاعالت الكیمیائیة بطریقة التفاعالت النصفیة
G12.GEN.5.3.5.3 .2ُیجري تجارب عملیة) مراعًیا قواعد السالمة (لبناء جزء من سلسلة النشاطیة
G12.GEN.5.3.5.4 .2یستقصي الظروف التي یمكن من خاللھا إنتاج خلیة جلفانیة

G12.GEN.5.3.5.5 یستكشف تركیب وكیفیة عمل كل من الخلیة الجافة والمركم الرصاصي ویناقش مدى
فاعلیة استخدام خالیا الوقود كمصدر للطاقة.

2

G12.GEN.5.3.5.6 یستنتج أھمیة إعادة تدویر البطاریات مثل المستخدمة في أجھزة الحاسوب والھواتف
المحمولة والسیارات لما لھا من تأثیر على البیئة.

2

G12.GEN.5.3.5.7  (e.m.f).1یبني خلیة جلفانیة، ویحسب القوة الدافعة الكھربائیة لھا
G12.GEN.5.3.5.8.2یتنبأ بحدوث تفاعالت األكسدة – اختزال من خالل قیم جھود االختزال القیاسیة

G12.GEN.5.3.5.9 ُیصّمم وُینّفذ استقصاءات عملیة) مراعًیا قواعد السالمة (لتحدید العوامل المؤثرة في
تآكل الحدید مفسًرا سبب حدوثھ كیمیائّیًا. 

3

G12.GEN.5.3.5.10 یستقصي أثر البیئات المختلفة على سرعة حدوث تآكل الفلزات محدًدا الطرائق
المستخدمة لمنع تآكل الفلزات الشائعة. 

3

G12.GEN.5.3.5.11 ،یتعّرف تركیب بعض الخالیا التحلیلیة وتطبیقاتھا في الصناعة) صناعة األلمنیوم
ھیدروكسید الصودیوم، الصودیوم.(

2

5.4.1سرعة التفاعالت واالتزان الكیمیائي5.4

سرعة التفاعل أو عملیة الذوبان تعتمد على نظریة التصادم بین 
الجزیئات المتفاعلة وتتأثر بعوامل مختلفة، تصمیم واختبار 

طرائق مختلفة للتأثیر على سرعة التفاعل أو الذوبان، ومن ثم 
استنتاج قانون سرعة التفاعل من خالل تحلیل نتائج تجریبیة 

الختالف التركیز مع العوامل المختلفة كالزمن ودرجة الحرارة.

G12.GEN.5.4.1.1 یشرح، من خالل تفاعل كیمیائي بسیط) مثال :االحتراق ،(كیف أن سرعة التفاعل
تحدد من خالل سلسلة من الخطوات األولیة التي تشكل آلیة التفاعل ككل.

2

G12.GEN.5.4.1.2
یستنتج موظًفا نظریة التصادم ومنحنیات الطاقة، أثر العوامل المختلفة) مثال :درجة 

الحرارة، المساحة السطحیة للمواد المتفاعلة، طبیعة المواد المتفاعلة، إضافة 
الحفازات، وتركیز المواد المتفاعلة (على معدل سرعة التفاعل الكیمیائي.

2

G12.GEN.5.4.1.3

ا قائًما على االستقصاء) مراعًیا قواعد السالمة (لتحدید كیف  ُیخّطط وُیجري تحقیًقا عملیَّ
تؤثر العوامل المختلفة) مثال :التغیر في درجات الحرارة، إضافة حفاز، زیادة المساحة 

السطحیة للمادة المتفاعلة الصلبة (على سرعة التفاعالت الكیمیائیة موظًفا مبادئ 
الكیمیاء الخضراء. 

3

G12.GEN.5.4.1.4 . 3یستقصي علمًیا دور الفاعلیة المحسنة في المساھمة على االستدامة البیئیة



5.4.1سرعة التفاعالت واالتزان الكیمیائي5.4

سرعة التفاعل أو عملیة الذوبان تعتمد على نظریة التصادم بین 
الجزیئات المتفاعلة وتتأثر بعوامل مختلفة، تصمیم واختبار 

طرائق مختلفة للتأثیر على سرعة التفاعل أو الذوبان، ومن ثم 
استنتاج قانون سرعة التفاعل من خالل تحلیل نتائج تجریبیة 

الختالف التركیز مع العوامل المختلفة كالزمن ودرجة الحرارة.

G12.GEN.5.4.1.5.2یربط بین رتبة التفاعل وقانون سرعة ذلك التفاعل
G12.GEN.5.4.1.6.2یستنتج قوانین سرعة التفاعالت الكیمیائیة

الكیمیاء الحراریة5.5

5.5.1

یتم تبادل أو تحول الطاقة في التفاعالت الكیمیائیة والتغیرات 
الفیزیائیة التي تطرأ على المادة. تطویر نماذج توضح أن الطاقة 
التي تنتقل خالل تفاعل كیمیائي طارد أو ماص للحرارة تعتمد 

على الفرق بین الطاقة الالزمة لكسر الروابط والطاقة الناتجة من 
تكوین الروابط، وحل المسائل المتعلقة بانتقال الطاقة.

G12.GEN.5.5.1.1
یصف تغیرات الطاقة الناتجة عن التغیرات الفیزیائیة) مثال :غلیان الماء ،(والتفاعالت 
الكیمیائیة) التنظیف بالبخار (والتفاعالت النوویة) مثال :االنشطار النووي، االندماج 

النووي ،(من حیث إطالق أو امتصاص الطاقة.
1

G12.GEN.5.5.1.2 یحّل المسائل التي تتضمن تغیرات في درجات الحرارة وتغیرات في الحالة، مستخدًما
المعادالت) مثال.(  :

3

G12.GEN.5.5.1.3 یرسم وُیحلّل منحنیات التسخین والتبرید التي تظھر التغیرات في درجات الحرارة
والتغیرات في الحالة بالنسبة لمواد مختلفة. 

2

G12.GEN.5.5.1.4 یتنبأ بنوع التفاعل الكیمیائي) طارد للحرارة، ماص للحرارة (من خالل دراسة الفرق
بین الطاقة الناتجة من تكون الروابط والطاقة الالزمة لتكسیر الروابط.

2

G12.GEN.5.5.1.5 ُیطّور تقنیة) برمجیة محاكاة، عرض تقدیمي، مجسمات (للمقارنة بین الطاقة الناتجة
من تكوین الروابط والطاقة الالزمة لتكسیر الروابط. 

3

G12.GEN.5.5.1.6 ΔH.2یكتب المعادالت الكیمیائیة الحراریة؛ لُیعّبر عن التغیرات في الطاقة بداللة قیمة

G12.GEN.5.5.1.7
یحّل المسائل المتعلقة بانتقال الطاقة في تفاعل كیمیائي ما، مستخدًما معادلة حساب 

كمیة الطاقة)   :مثال :احسب الطاقة المنطلقة من احتراق مركب یحتوي على كربون،( 
وُیعّبر عن النتائج من حیث الطاقة في كل مول من الوقود)جول/مول.(

3

G12.GEN.5.5.1.8

ا) مراعًیا قواعد السالمة ،(مستخدًما الكالومیتر) المسّعر( ُیخّطط وُیجري استقصاء عملیَّ
 ،لحساب حرارة تفاعل مادة ما) مثال :حرارة محلول نیترات األمونیوم، أو احتراق 

مادة ھیدروكربونیة ،(ویقارن بین قیمة كمیة الحرارة التجریبیة للتفاعل بالقیمة 
النظریة، ویشیر إلى مصادر الخطأ التجریبي. 

3

5.5.2

استخدام قانون (ھس) أو جداول حرارة التكوین القیاسیة لحساب 
 ∆H للتفاعالت الكیمیائیة، وتوظیف (∆H) المحتوى الحراري
وطاقة اإلنتروبي (S∆) والطاقة الحرة (G∆)؛ لتوقع حدوث 

تفاعل كیمیائي أو عدم حدوثھ تلقائیًّا.

G12.GEN.5.5.2.1.2یطبق قانون ھس إلیجاد التغیرات في المحتوى الحراري للتفاعل النھائي
G12.GEN.5.5.2.2.2یحّل المسائل المتعلقة بتغیرات الطاقة في التفاعل الكیمیائي مستخدًما قانون ھس

G12.GEN.5.5.2.3
ُیجري تحقیًقا قائًما على االستقصاء) مراعًیا قواعد السالمة (؛ لیختبر قانون ھس 
)مثال :یقیس حرارة التفاعل الناتج عن تفاعل NaOH مع محلول HCl بطرائق 

مختلفة.( 
3

G12.GEN.5.5.2.4
ُیوّظف منحنیات الطاقة للتفاعالت الكیمیائیة) مثال :العالقات بین طاقة التنشیط وطاقة 
المواد الناتجة وطاقة المواد المتفاعلة وحرارة التفاعل (في االستدالل على التفاعالت 

الطاردة للحرارة والتفاعالت الماصة للحرارة.
2

G12.GEN.5.5.2.5 ُیطّور تقنیة) برمجیة محاكاة، رسوم بیانیة (لُیوّضح طاقة التنشیط وحرارة التفاعل
لتفاعالت طاردة للحرارة وتفاعالت ماصة للحرارة . 

3

G12.GEN.5.5.2.6 یحسب حرارة التفاعل لتفاعل معین، مستخدًما جدول حرارة التكوین القیاسیة وتطبیق
قانون ھس.

2

G12.GEN.5.5.2.7.وإمكانیة حدوث التفاعل ΔH 2ُیوّضح العالقة بین قیمة
G12.GEN.5.5.2.8.وإمكانیة حدوث التفاعل (ΔS) 2ُیوّضح العالقة بین تغیر اإلنتروبي
G12.GEN.5.5.2.9.ویوظفھا في تحدید إمكانیة حدوث التفاعل (ΔG) 2یحسب قیمة الطاقة الحرة

5.6.1الكیمیاء العضویة5.6
التركیب اإللكتروني لذرة الكربون وروابطھ تؤدي إلى تنوع 
المركبات العضویة من حیث الشكل والحجم والخصائص 

الكیمیائیة والفیزیائیة.

G12.GEN.5.6.1.1.1ُیوّظف التركیب اإللكتروني لذرة الكربون في فھم وتفسیر تنوع مركباتھ

G12.GEN.5.6.1.2 ُیصّنف المركبات الھیدروكربونیة بطرائق مختلفة) مشبعة وغیر مشبعة، ألیفاتیة
وأروماتیة.(

1

G12.GEN.5.6.1.31یتعرف على المركبات العضویة ومشتقاتھا وخصائصھا واستخداماتھا
G12.GEN.5.6.1.41یتعرف األیزومرات و خصائصھا
G12.GEN.5.6.1.51یوضح كیفیة الحصول على المركبات العضویة من النفط
G12.GEN.5.6.1.61یبین كیفیة تكون البولیمرات ویعدد بعض استخداماتھا

G12.GEN.5.6.1.7 یحدد أوجھ الشبھ واالختالف في تراكیب البروتینات والكربوھیدرات واللیبیدات
والزحماض النوویة

2

G12.GEN.5.6.1.8ووظیفتھ DNA 1یوضح تركیب



الصف العاشر / المسار المتقدم/ فیزیاء
المستوىنواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

القوى6.1.2الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 جمیع وراء الكامنة للتفاعالت فھًما ُیظھر
األجسام .G10بین ِADV.6.1.2.1

قانون بینھما والمسافة الشحنتین من كل كمیة من وكل نقطیتین شحنتین بین المتبادلة الكھربائیة القوة بین العالقة لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا ُیطّور
كولوم

G10. ِADV.6.1.2.2

نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطیة شحنة في المؤثرة القوى محصلة لیحسب التراكب مبدأ موظًفا تخطیطیة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة ُیطّور

G10. ِADV.6.1.2.3

االختبار شحنة كمیة على النقطة عند موضوعة جداً موجبة صغیرة شحنة اختبار شحنة في المؤثرة الكھروستاتیكیة القوة قسمة ناتج أنھا على نقطة عند الكھربائي المجال شدة ُیعّرف

G10. ِADV.6.1.2.4
شحنتان سالبة، نقطیة شحنة موجبة، نقطیة شحنة مثال الكھربائیة الشحنات من بنظام المحیط الكھربائي المجال خطوط لُیظھر تقدیمي عرض لفظیة، تعبیرات خطیطیة، وسیلة یطِور

مختلفتان نقطیتان شحنتان متشابھتان، نقطیتان
G10. ِADV.6.1.2.5نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي المجال شدة لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G10. ِADV.6.1.2.6

نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطة عند الكھربائي المجال شدة محصلة ویحسب التراكب، مبدأ لیوظف ؛ تخطیطیة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة یطّور

G10. ِADV.6.1.2.7

مغناطیسیة بقوة فیھ والموضوع تیار یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة الشحنة على یؤثر المغناطیسي المجال أن العملي التجریب أثناء ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا یستنتج

G10. ِADV.6.1.2.8

یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة الشحنة على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة وكمّیًا لفظًیا لیصف عملیة تجربة محاكاة، برمجیة لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
كھربائّیًا تیاًرا

G10. ِADV.6.1.2.9

الكھربائیة الشحنة في المؤثرة المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا والسیكلوترون الكتلة مطیاف من كل عمل طریقة یشرح

G10. ِADV.6.1.2.10

تیاًرا یحمل سلك على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا جلفانومیتر الكھربائي التیار لشدة مقیاًسا ویبني ُیصّمم

G10. ِADV.6.1.2.11

دورانھ سرعة من تزید التي العوامل وُیحّدد صغیرة، مروحة شفرات إدارة على یعمل كھربائّیًا محرًكا ویبني ُیصّمم

G10. ِADV.6.1.2.12

دائري، ملف وطویل، مستقیم موصل سلك تیار مثال عنصر في تیار مرور عن الناتج المغناطیسي المجال خطوط شكل لیصف تقدیمي عرض لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
طویل لولبي ملف

G10. ِADV.6.1.2.13

كل شدة مع طردًیا یتناسب مقدارھا وأن تنافر أو تجاذب قوة تكون لھ مواز آخر موصل على تیاًرا یحمل مستقیم موصل بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة أن لُیثبت ا عملیَّ استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط
السلكین بین المسافة مع وعكسًیا التیارین من

محیطھ6.2.1الطاقة6.2 في وصورھا بالطاقة المقصود یستقصي
حفظ ومبدأ واألنظمة األجسام بین تنتقل وكیف

الطاقة

G10. ِADV.6.2.1.1كھروستاتیكیة وضع طاقة ُتسمى المجال في الشحنة موضع على تعتمد وضع طاقة تمتلك كھربائي مجال في الموضوعة الكھربائیة الشحنة أن یجمعھا التي المالحظات على معتمًدا األدلة یقّدم

G10. ِADV.6.2.1.2

نقطة من الشحنة تحریك في المجال یبذلھ الذي بالشغل الكھروستاتیكیة الوضع طاقة في التغیر لیربط األرض؛ جاذبیة مجال في صغیر جسم بحركة كھربائي مجال في شحنة حركة بین یقارن
منتظم وغیر منتظم الكھربائي المجال في أخرى إلى
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محیطھ6.2.1الطاقة6.2 في وصورھا بالطاقة المقصود یستقصي
حفظ ومبدأ واألنظمة األجسام بین تنتقل وكیف

الطاقة

G10. ِADV.6.2.1.3بالمعادلة عنھا وُیعّبر نفسھا، االختبار شحنة كمیة على مقسومة النقطة في موضوعة اختبار لشحنة الكھروستاتیكیة الوضع طاقة قسمة ناتج أنھ على الكھربائي الجھد ُیعّرف
G10. ِADV.6.2.1.4منتظم كھربائي مجال في نقطتین بین الكھربائي الجھد فرق كمّیًا لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G10. ِADV.6.2.1.5

نقطیة شحنات مجموعة أو نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي الجھد كمّیًا لیصف ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G10. ِADV.6.2.1.6

بالمعادلة عنھا وُیعّبر الشحنة، تلك عن الناتج الكھربائي الموصل جھد على الموصل یحملھا التي الشحنة كمیة قسمة ناتج أنھا على لموصل الكھربائیة السعة ُیعّرف

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة 6.2.2
.G10الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة المستدامة ِADV.6.2.2.1

منھما كل مصادر وُیحّدد المستمر والتیار المتردد التیار بین لیقارن ؛ محاكاة برمجیة لفظیة، تعبیرات بیانیة، رسوم وسیلة ُیطّور

G10. ِADV.6.2.2.2

الطاقة استھالك لتقلیل استخدامھا أو توظیفھا ُیمكن طرائق محدًدا استھالكھا تكالیف ویحسب ، ساعة الكیلووات بوحدة المنازل في األجھزة تستھلكھا التي الكھربائیة الطاقة یحسب
االستدامة یحقق بما والمصانع المنازل في الكھربائیة

G10. ِADV.6.2.2.3

مقاوم كل في المار التیار وشدة الجھد فرق لیحسب التوالي على متصلة بطاریات مجموعة أو واحدة وبطاریة المقاومات من مركبة مجموعة على تشتمل بسیطة كھربائیة شبكات یحلّل

G10. ِADV.6.2.2.4
والثاني األول كیرشوف قانوني موظًفا توازي أو توالي أنھ على توصیلھا وصف ُیمكن ال التي الطاقة والمصادر المقاومات من مجموعة على تشتمل الكھربائیة الشبكات یحلّل

G10. ِADV.6.2.2.5مغناطیسي مجال باستخدام كھربائیة دائرة في كھربائیة محركة قوة حث طرائق یستقصي

G10. ِADV.6.2.2.6

اتجاھھا وُیحّدد متبادل حث أو ذاتي حث دائرة في المستحثة المحركة القوة مقدار لیحسب الكھرومغناطیسي؛ الحث في وفارادي لینز قانوني ُیوّظف

G10. ِADV.6.2.2.7

منھا كل طرفي بین الجھد وفرق منھا كل في المار التیار شدة حیث من مثال التوازي على توصیلھا وخواص التوالي على المقاومات توصیل خواص لیتعّرف علمّیًا؛ استقصاءً وُینّفذ ُیخطط

G10. ِADV.6.2.2.8

الطاقة نقل كفاءة رفع في ودوره الكھرومغناطیسي الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المحول عمل آلیة شارًحا رفعھ أو الكھربائي الجھد خفض على یعمل كھربائي محول نموذج ویصنع ُیصّمم
استھالكھا أماكن إلى انتاجھا مكان من الكھربائیة

G10. ِADV.6.2.2.9

التي العوامل ُیحّدد الكھرومغناطیسي الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المولد عمل آلیة لیشرح ؛ محاكاة مثال برمجیة ُیوّظف ذبذبات، راسم إلى ویصلھ مولد، نموذج یصنع وسیلة یطّور
طرفیھ بین المتولدة الكھربائیة المحركة القوة مقدار تحدد

یُظھر فھًما لسلوك الموجات والخصائص الممیزة 6.3.1الموجات6.3
لھا.

G10. ِADV.6.3.1.1الزمن بداللة الوسط جزیئات من معین جزيء وإزاحة معینة، لحظة عند المصدر عن البعد بداللة موجات فیھ تنتشر وسط جزیئات إزاحة لیصف ؛ محاكاة برمجیة أو بیانیة رسوم وسیلة یطّور
G10. ِADV.6.3.1.2موجتین تراكب حر، أو مثبت طرفھ حبل في تنتشر موجة انعكاس مثال الموجیة الظواھر من عدًدا لیصف ؛ عملیة تجربة أو محاكاة برمجیة أو رقمیة صور مجموعة مثال وسیلة یطّور

مستوي أو مقعر أو محدب حاجز عن الماء سطح على تنتشر موجات انعكاس متعاكسین، اتجاھین في حبل في تنتشران
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یُظھر فھًما لسلوك الموجات والخصائص الممیزة 6.3.1الموجات6.3
لھا.

G10. ِADV.6.3.1.3الھدام والتداخل البناء التداخل من كل حصول شرط لُیحّدد ؛ المائیة األمواج حوض في موجات لتراكب صور محاكاة، برمجیة تخطیطیة، رسوم وسیلة یطّور

G10. ِADV.6.3.1.4علیھا الحصول یتم التي والبیانات الصور موظًفا حدوثھ شروط وُیحّدد الماء، موجات حیود ظاھرة عملّیًا یستقصي

G10. ِADV.6.3.1.5الموجة طول التردد، مثال األخرى الموجات مع المشتركة خصائصھا ً متبینا المادة عبر انتقالھا وكیفیة الصوتیة، الموجات على یتعَرف

G10. ِADV.6.3.1.6اإلنسان أذن عمل آلیة شرح خالل من الصوت إدراك كیفیة یتبین

G10. ِADV.6.3.1.7بینھما المسافة بتغیر متحرك او ثابت مراقب جنب بسرعة سیارة مرور عن الصوت حدة اختالف مثال الیومیة الحیاة من بأمثلة ً متعینا دوبلر تأثیر یشرح

G10. ِADV.6.3.1.7المعادلة حسب الصوت الى بالنسبة متحرك او ثابت معین مراقب یسمعھ الذي التردد یحسب

G10. ِADV.6.3.1.8

یتعرف على الرنین و یفھم كیفیة عمل اآلالت الموسیقیة

G10. ِADV.6.3.1.9

یحسب ترددات الرنین في األوتار وأنابیب الھواء (المغلقة الطرف و المقتوحة الطرفین)

G10. ِADV.6.3.1.10

یقارن الطول الموجي للصوت و تردد الرنین بین األنبوب المفتوح الطرف واألنبوب المغلق الطرف.

G10. ِADV.6.3.1.11.(مثال : قوة الشد فیھ، كتلة وحدة طول الوتر و ربطھ في لوحة الصوت) یفھم العوامل المؤثرة في سرعة موجة األوتار
یظھر فھًما لخصائص الضوء وكیفیة تفاعل 6.3.2

الضوء مع األجسام المختلفة المتوفرة في البیئة 
المحیطة

G10. ِADV.6.3.2.1الضوء سرعة دت ُحدِّ وكیف االستضاءة و المسافة بین والعالقة الضوئي الشعاع نموذج یتعرف
G10. ِADV.6.3.2.2األصباغ و اآللوان خلط وتأثیرات الموجیة الطبیعة اثبات في الضوء حیود أھمیة یوضح
G10. ِADV.6.3.2.3دوبلر وتأثیر االستقطاب ظاھرتا تحدث كیف یبین

G10. ِADV.6.3.2.4على بناء وذلك الجسم، من ُینّفذ أو ُیمتص أو ینعكس أن إما فإنھ ما، جسم على ضوئي شعاع یسقط عندما أنھ ویستنتج والتشتت واالنكسار االنعكاس مثال بیئتھ في الضوئیة الظواھر یصف
الضوء وتردد الجسم مادة خواص

G10. ِADV.6.3.2.5االنعكاس قانوني إلى لیتوصل ُینّفذھا، التي البسیطة التجارب من یجمعھا التي البیانات ُیحلّل
G10. ِADV.6.3.2.6والسبورة اإلرشادیة المرور لوحات مثل تطبیقاتھما بعض مستقصًیا ، المنتظم وغیر المنتظم االنعكاس نوعي بین االختالف وأوجھ التشابھ أوجھ لیظھر تخطیطیة رسوم نموذًجا یطّور

والمرایا

G10. ِADV.6.3.2.7أنواعھا على بناء المرایا في الضوء انعكاس عن المتكونة الصور خواص عملّیًا یستقصي
G10. ِADV.6.3.2.8التي المعادلة ویستنتج والمقعرة والمحدبة المستویة المرایا المصقولة السطوح على الضوء انعكاس عن الناتجة الصورة مواضع وُیحّدد األشعة، مخططات لیرسم المرجعیة، األشعة یوظف

الكرویة للمرایا البؤري والبعد الجسم وبعد الصورة بعد بین تربط
G10. ِADV.6.3.2.9بالمرأیا صلة ذات مسائل حل في التكبیر ومعادلة للمرایا العامة المعادلة في یطبق

G10. ِADV.6.3.2.10سنل قانون السقوط بزاویة االنكسار زاویة تربط التي المعادلة إلى لیتوصل محاكاة برمجیة تجربةعملیة، مثال االستقصاء طرائق إحدى خالل من علیھا ُیحصل التي البیانات یحلّل
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الموجات6.3

یظھر فھًما لخصائص الضوء وكیفیة تفاعل 6.3.2
الضوء مع األجسام المختلفة المتوفرة في البیئة 

المحیطة

G10.GEN.6.3.2.11من انتقالھ عند ضوئي لشعاع الحرجة الزاویة یحسب ثم ومن ریاضیة، بمعادلة عنھ وُیعّبر الداخلي، الكلي االنعكاس ظاھرة حدوث شروط لُیحّدد محاكاة برمجیة عملیة، تجربة وسیلة یطّور
آلخر وسط

G10. ِADV.6.3.2.12المطر قوس والقطبي، الصحراوي السراب مثال الكلي واالنعكاس الضوء انكسار بظاھرة المرتبطة الضوئیة الظواھر من عدًدا یشرح

G10. ِADV.6.3.2.13والمفرقة المجمعة الرقیقة العدسات من نفاذه عند الضوء انكسار عن الناتجة الصورة مواضع وُیحّدد األشعة، مخططات لیرسم المرجعیة األشعة ُیوظف

یُوظّف معرفتھ بتفاعالت الموجات مع المادة في 6.3.3
تصمیم التقنیات واألدوات التي تساعد في 
التواصل وتوسیع نطاق الحواس البشریة

G10. ِADV.6.3.3.1منھا كل معالجة وآلیة اإلنسان تصیب قد التي اإلبصار عیوب محدًدا منھا جزء كل ووظیفة أجزاءھا لُیحّدد خروف عین ح ُیشرِّ
G10. ِADV.6.3.3.2الدقیقة األشیاء أو البعیدة األجسام رؤیة على مقدرتنا توسع والتي البصریة األجھزة بعض ویبني ُیصمم
G10. ِADV.6.3.3.3البصري اللیف في الضوئیة اإلشارات نقل یتم كیف لیشرح محاكاة برمجیة خالل من ُیسجلھا التي المالحظات ُیحلّل
G10. ِADV.6.3.3.4الصوت وشَدة بدرجة عالقتھا ً مبینا السعة التردد، الصوتیة للموجات الفیزیائیة الخصائص على ً معتمدا الصوت إدراك موسیقیة آالت عدة استخدام مثال عملیة تجربة خالل من یستقصي
G10. ِADV.6.3.3.5السمع انخفاض معالجة وكیفیة الحمایة سبل االنسان، صحة على عالي ضغط ذات صوتیة لموجات التعرض آثار عن رفاقھ مع بالتعاون یبحث
G10. ِADV.6.3.3.6(...مثال: جھاز السونار، رادار مراقبة سرعة السیارات) یبحث عن اھم تطبیقات تأثیر دوبلر في حیاتنا الیومیة
G10. ِADV.6.3.3.7(أنبوب مغلق الطرف و أنبوب مفتوح الطرف ) یستقصي من خالل تجربة عملیة قوة الرنین حسب طول أنبوب الھواء و نوعھ



الصف الحادي عشر / المسار المتقدم/ فیزیاء
نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

الحركة6.1.1الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 في التغیرات ویصف والسكون الحركة مفھوم وحدةG11.ADV.6.1.1.1یدرك وُیحّدد مشتقة وكمیات أساسیة كمیات إلى ویصّنفھا الكثافة، الحجم، الحرارة، درجة الكتلة، الزمن، مثال المألوفة الفزیائیة الكمیات ُیعدد
الدولي النظام في الكمیات ھذه من كل قیاس

G11.ADV.6.1.1.2العلمي والترمیز المعنویة واألرقام األداة دقة مراعًیا قیاساتھ وُیسجل المناسبة األداة مستخدًما المشتقة الكمیات وبعض األساسیة الكمیات یقیس
G11.ADV.6.1.1.3الفیزیائیة للكمیات البعدي التحلیل باستخدام الفیزیائیة المعادالت صحة من یتحقق

G11.ADV.6.1.1.4معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور ثم ومن المتغیرات، بین العالقة لیكتشف مناسب بیاني برسم ویمثلھا المجدولة، البیانات في التغیر اتجاھات یكتشف
وبالعكس المستقل للمتغیر المختلفة القیم عند التابع المتغیر بقیمة لیتنبأ ریاضیة

G11.ADV.6.1.1.5ھذه عند تغیرھا بمعدل نقطة عند الدالة لمنحنى المماس میل رابًطا النقطتین عند الدالة لمنحنى القاطع بمیل نقطتین بین دالة تغیر متوسط عالقة یكتشف
النقطة

G11.ADV.6.1.1.6الحركة نوعي كال مستقیم خط على جسم حركة لیصف ؛ الرقمیة البیانات مسجالت بوساطة علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
مناسبة لفظیة تعبیرات باستخدام ووصفًیا البیانیة والرسوم الریاضیة النماذج باستخدام كمّیًا المنتظمة وغیر المنتظمة

G11.ADV.6.1.1.7مستقیم خط على منتظمة غیر حركة یتحرك جسم سرعة لیصف ؛ الرقمیة البیانات مسجالت بوساطة علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
مناسبة لفظیة تعبیرات باستخدام ووصفًیا البیانیة والرسوم الریاضیة النماذج باستخدام كمّیًا

G11.ADV.6.1.1.8جسم لحركة الزمن السرعة و الزمن الموقع لمنحنیات البیانیة الخطوط ُیفّسر

G11.ADV.6.1.1.9تغیرات السرعة، تغیرات الموقع، تغیرات مثال بانتظام المعجلة الخطیة الحركة تغیرات عن لُیعبر بیانیة رسوم ریاضیة، معادلة مثال نموذًجا ُیطور
العجلة

G11.ADV.6.1.1.10الحر السقوط حركة لیصف عملي تجریب أو رقمیة كامیرا أو الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات على معتمًدا ریاضیة نماذج ُیطّور
المتحدة العربیة اإلمارات دولة في الحر السقوط عجلة ویقیس الھواء مقاومة إھمال مع األرضیة الجاذبیة مجال في لجسم

G11.ADV.6.1.1.11قیاسیة وكمیات متجھة كمیات إلى القوة، الكتلة، الطول، الزمن، القوة، المسافة، مثال الفیزیائیة الكمیات ُیصّنف
بیانّیًا منھما كل وُیمثل ،

G11.ADV.6.1.1.12االستقامة العمل وخط التأثیر ونقطة واالتجاه المقدار األربعة القوة متجھ عناصر ُیحّدد
G11.ADV.6.1.1.13زاویة یحصران متجھین طرح أو جمع حاصل إلیجاد ریاضیة معادالت المتجھات، أضالع متوازي أو متجھات مثلث وسیلة ُیطّور
G11.ADV.6.1.1.14المثلثیة الدوال موظًفا منھما كل مقدار ویحسب بیانّیًا، ذلك ممثالً المتعامدتین مركبتیھ إلى متجھ ُیحلّل ُیفكك
G11.ADV.6.1.1.15الثالثة األبعاد في  ǩ الوحدة متجھات بداللة أبعاد وثالثة بعدین في المتجھات عن وُیعّبر الوحدة متجھ مفھوم ُیوّضح
G11.ADV.6.1.1.16زاویة یحصران متجھین محصلة إلیجاد طریقة الوحدة متجھات بداللة وكتابتھا المتجھات تحلیل على معتمًدا ُیطّور

G11.ADV.6.1.1.17
الناتج یكون بحیث متجھة أخرى في متجھة كمیة ضرب ناتج أنھ على لمتجھین القیاسي الضرب ُیعّرف

⃗ ⃗ الریاضیة بالمعادلة الضرب من النوع ھذا عن وُیعّبر قیاسیة، كمیة

G11.ADV.6.1.1.18لمتجھین القیاسي الضرب وتعریف الثالثة األبعاد في الوحدة بمتجھات المتجھات تمثیل موظًفا متجھین بین المحصورة الزاویة یحسب

G11.ADV.6.1.1.19

ھذا ناتج مقدار عن وُیعّبر جدیدة متجھة كمیة الناتج یكون بحیث متجھة أخرى في متجھة كمیة ضرب ناتج أنھ على لمتجھین االتجاھي الضرب ُیعّرف
البرغي قاعدة و أو الیمنى الید بقاعدة الضرب ناتج اتجاه ویحدد ⃗ ⃗ الریاضیة بالمعادلة الضرب من النوع

G11.ADV.6.1.1.20
الثالثة األبعاد في الوحدة بمتجھات المتجھات تمثیل موظًفا لمتجھین االتجاھي الضرب وناتج القیاسي الضرب ناتج یجد

G11.ADV.6.1.1.21بعدین في مستوى في یتحرك لجسم الموضع متجھ ُیعرف

G11.ADV.6.1.1.22علم إذا مستوى في یتحرك لجسم واللحظیة المتوسطة والعجلة اللحظیة السرعة و المتوسطة السرعة یحسب
الزمن في كدالة موضعھ تغیرات

G11.ADV.6.1.1.23األرضیة الجاذبیة مجال في بزاویة المقذوف حركة لدراسة المناسب اإلسناد مناط 2ُیحّدد

G11.ADV.6.1.1.24ولیصف المقذوف حركة معادالت إلى لیتوصل الرقمیة البیانات مسجالت أو محاكاة برمجیة أو رقمیة كامیرا صور من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
الھواء مقاومة بإھمال وذلك ثابتة بعجلة ورأسیة ثابتة بسرعة أفقیة حركتین محصلة أنھا على المقذوف حركة

G11.ADV.6.1.1.25الھواء مقاومة بوجود المقذوف حركة على تطرأ التي بالتغیرات یتنبأ
G11.ADV.6.1.1.26السرعة الموقع، مقذوف حركة في الحادثة بالتغیرات لیتنبأ واألفقي الرأسي االتجاھین في بانتظام المعجلة الخطیة الحركة معادالت في ُیطّبق
G11.ADV.6.1.1.27الزاویة والعجلة الزاویة والسرعة الزاویة اإلزاحة مثال عناصرھا وُیحّدد لجسم، الدائریة الحركة لدراسة المناسب االسناد مناط ُیحّدد
G11.ADV.6.1.1.28الزمن بمرور الدائریة الحركة عناصر بتغیرات لیتنبأ ؛ معادالت ریاضیة نماذج ُیطّور
G11.ADV.6.1.1.29المماسیة والعجلة المماسیة السرعة الخطیة الحركة بعناصر الزاویة والعجلة الزاویة السرعة الدائریة الحركة عناصر یربط
G11.ADV.6.1.1.30محور حول دورانیة حركة یتحرك الذي الصلب الجسم نقاط لجمع متساویة الزاویة العجلة الزاویة السرعة الدائریة الحركة عناصر تكون لماذا ُیفّسر
G11.ADV.6.1.1.31المسار مركز نحو اتجاھھا عجلة یمتلك المقدار ثابتة بسرعة دائري مسار على المتحرك الجسم أن على التخطیطیة الرسوم مستخدًما ُیدلّل
G11.ADV.6.1.1.32المسار قطر نصف الدوران مركز عن والبعد المماسیة السرعة بین العالقة لیستقصي ؛ محاكاة برمجیة علمیة، تجربة وسیلة ُیطّور

األجسام6.1.2الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 بین القوى جمیع وراء الكامنة للتفاعالت فھًما القصوریةG11.ADV.6.1.2.1ُیظھر بكتلتھ للجسم الذاتي القصور رابًطا الیومیة الحیاة أنشطة في وتطبیقاتھ لنیوتن األول القانون شرح في لیوظفھ نموذًجا ویبني ُیصّمم
G11.ADV.6.1.2.2بالمعادلة لنیوتن الثاني القانون عن لُیعّبر العملي التجریب أثناء الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل

G11.ADV.6.1.2.3الطبیعة في القوى وجود مفسًرا الثالث القانون لنیوتن الفعل ورد الفعل قانون على اعتماًدا یعمل طائرة، سفینة، مثال لنظام نموذًجا ویبني ُیصّمم
القوى من أزواج شكل على

G11.ADV.6.1.2.4مختلفة أوضاع في مقدارھا ویحسب تماس، كقوة المتعامدة القوة واصًفا األنظمة من مجموعة في الفعل ورد الفعل قوى ُیحّدد

G11.ADV.6.1.2.5قوة مقدار نقصان ویفسر السطحین، وطبیعة المتعامدة القوة من وكل األجسام بین االحتكاك قوة بین العالقة محاكاة برمجیة خالل من أو عملیَّا یستقصي
الحركة بدء عند االحتكاك

G11.ADV.6.1.2.6وتستفید االحتكاك قوة توظف وأخرى والتزییت التشحیم األجسام، لنقل العجالت استخدام مثال االحتكاك لقوة السلبیة اآلثار من ُتقلل وسائل ُیطّور
للمركبات الحركة تنقل عندما العجالت مثال

G11.ADV.6.1.2.7الجسم في المؤثرة القوى محصلة یحسب ثم ومن حركتھ، أثناء سرعتھ تغییر في ُتساھم التي القوى وُیحّدد ما، جسم في المؤثرة القوى مخططات یرسم
حركتھ بنوع ویتنبأ



G11.ADV.6.1.2.8
جانب إلى االحتكاك قوى بوجود الكتلة مھملة ملساء بكرة على ویمر الكتلة مھمل خیط بوساطة متصلة أجسام مجموعة من جملة أو جسم حركة یدرس

موظًفا أخرى وقوى الجاذبیة قوة
أخرى وكمیات جسم حركة عجلة لیحسب ؛ المعادلة

G11.ADV.6.1.2.9معادلة نموذًجا ُیطّور وبالتالي الدائریة؛ الحركة ُتسبب التي القوة مقدار من ُتغیر التي العوامل لُیحّدد محاكاة برمجیة عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
القوة ھذه لیحسب ؛ ریاضیة

G11.ADV.6.1.2.10إلطالق نیوتن وفكرة الھیموجلوبین نسبة لتعرف الدم مكونات فصل آلیة لیشرح محاكاة برمجیة تخطیطیة، رسوم تقدیمي، عرض وسیلة ُیطّور
األرض حول لیدور جسم

G11.ADV.6.1.2.11الشمس حول اھلیلیجیة مدارات في الكواكب حركة تفسیر في الثالث كبلر قوانین یوظف

G11.ADV.6.1.2.12على قدرتنا عدم مفسًرا علیھا تتوقف التي والعوامل األجسام تتبادلھا التي الجاذبیة قوة لنیوتن، الثالث والقانون لكبلر الثالث القانون على معتمًدا یستقصي،
الصغیرة الكتل ذات األجسام بین الجاذبیة قوة تأثیر مالحظة

G11.ADV.6.1.2.13األرض حول یدور صناعي لقمر الدوري الزمن لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G11.ADV.6.1.2.14مجال مقدار لیحسب معادلة ریاضّیًا نموذًجا وُیطّور لألرض، الجاذبیة مجال لیصف ؛ لفظیة تعبیرات تخطیطیة، رسوم تقدیمي، عرض وسیلة ُیطّور
الحر السقوط بعجلة ویقارنھ مختلفة نقاط عند األرضیة الجاذبیة

G11.ADV.6.1.2.15األرض سطح على ألخرى نقطة من مقداره تغیر مفسًرا الجسم لھذا األرض جذب قوة أنھ على الجسم وزن یصف
G11.ADV.6.1.2.16كروي جسم وخارج داخل الجاذبیة مجال شدة لیصف ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.17أجوف كروي جسم داخل موضوع نقطي جسم على الجاذبیة قوة یصف
G11.ADV.6.1.2.18منتظم غیر أو الشكل منتظم لجسم الكتلة مركز لُُیحّدد محاكاة برمجیة ھندسیة، رسوم عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.19الشكل منتظم صلب لجسم أو المنفصلة الكتل من مجموعة من مكون لنظام الكتلة مركز لُیحّدد ؛ ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.20⃗ ⃗ كتلتھ في سرعتھ ضرب ناتج أنھ على الزخم لجسم الحركة كمیة ُیعرف
G11.ADV.6.1.2.21وُیعّبر للزمن بالنسبة القوة تكامل بداللة جسم على قوة بھ تؤثر الذي الدفع ُیعرف
G11.ADV.6.1.2.22جسم على متغیرة أو ثابتة قوة بھ تؤثر الذي الدفع یحسب
G11.ADV.6.1.2.23حركتھ كمیة في والتغیر جسم في المؤثر الكلي الدفع بین العالقة لیجد معادلة ریاضّیًا نموذًجا لُیطّور السالمة؛ قواعد عملیة،مراعًیا تجربة وُینّفذ ُیصّمم

G11.ADV.6.1.2.24جسم حركة كمیة التغیرفي معدل بداللة لنیوتن الثاني القانون عن ُیعّبر

G11.ADV.6.1.2.25الزمن في كدالة ثابتة دفع قوة تأثیر تحت یتحرك صاروخ سرعة لیحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.26مریًحا المركبات ركوب جعل أو األضرار تقلیل على الھوائیة، الوسادة الصدمات، ماص مثل السالمة على الحفاظ تقنیات تعمل كیف یشرح
G11.ADV.6.1.2.27لسیارة صدمات ممتص یصنع مرنة، منضدة یستخدم مثال جسمین تصادم عن الناتجة األضرار من ُیقلل تركیًبا ُیصّمم
G11.ADV.6.1.2.28داخلیة قوى بفعل تصادمھا أو األجسام تدافع حالة في الحركة كمیة حفظ قانون لیستكشف الرقمیة البیانات مسجالت موظًفا علمّیًا استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط

G11.ADV.6.1.2.29وفي بعد في متصادمین أو متدافعین جسمین مثال مختلفة ألنظمة الحركة كمیة حفظ مبدأ لیصف ریاضیة ومعادلة لفظیة تعبیرات نموذًجا ُیطّور
بعدین

G11.ADV.6.1.2.30أثناء الحركة طاقة في النقص وُیفّسر المتصادمة، األجسام جملة حركة طاقة على تطرأ التي للتغیرات وفًقا مرنة وغیر مرنة إلى التصادمات یصّنف
الطاقة حفظ ومبدأ وتحوالتھا الطاقة انتقال ضوء في التصادم

G11.ADV.6.1.2.31األجسام كتل مجموع في مضروبة الكتلة مركز سرعة حركة كمیة تساوي األجسام من جملة حركة كمیة أن على األدلة یقدم
داخلة قوى بفعل التدفع أو التصادم أثناء ثابتة تبقى الكتلة مركز حركة كمیة وأن

G11.ADV.6.1.2.32تغییر محاولة عند الجسم ُیبدیھا التي الممانعة ُیمثل لجسم الذاتي القصور عزم أن التجریبیة، العروض أثناء یسجلھا التي المالحظات على معتمًدا یستنتج،
ʃ بالمعادلة عنھ وُیعّبر الدورانیة حركتھ

G11.ADV.6.1.2.33القوة متجھ في الدوران محور عن القوة تأثیر نقطة بعد لمتجھ االتجاھي الضرب ناتج أنھ على القوة عزم الجسم على للقوة الدوراني التأثیر ُیعرف
G11.ADV.6.1.2.34ثابت محور حول یدور صلب لجسم لنیوتن الثاني القانون عن لُیعّبر ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور

G11.ADV.6.1.2.35عجلة ویحسب الكتلة، مھملة وغیر ملساء بكرة بوساطة تتصل أجسام مجموعة من مكونة جملة حركة بصورتیھ، لنیوتن الثاني القانون على معتمًدا ُیحلّل،
الجملة حركة

G11.ADV.6.1.2.36مستقیم خط على نفسھ الوقت في وینزلق محور حول یدور صلب لجسم الكلیة الطاقة حفظ مبدأ كمّیًا لیصف ؛ ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.37للجسم الزاویة السرعة في للجسم الذاتي القصور عزم ضرب ناتج أنھا على الزاویة الحركة كمیة ُیعرف
G11.ADV.6.1.2.38ریاضیة بمعادلة عنھ وُیعّبر مغلق، لنظام الزاویة الحركة كمیة حفظ مبدأ لُیثبت التجریبیة؛ العروض أثناء یجمعھا التي األدلة على مبنیة حجة یبني
G11.ADV.6.1.2.39سیارة اطار تتدحرج، أسطوانة تتدحرج، كرة صلب لجسم الدورانیة الحركیة الطاقة لیحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.ADV.6.1.2.40الجسم ثقل مركز بموضع االتزان استقرار ویربط المستقر غیر واالتزان المستقر االتزان بین ُیمیز

الشغلG11.ADV.6.2.3.1یتعّرف كیف ترتبط القوى بالطاقة.6.2.3الطاقة6.2الفیزیاء6 أن أدلة ویثبت ، الجسم إزاحة متجھ في القوة لمتجھ القیاسي الضرب ناتج أنھ على جسم تحریك في ثابتة قوة تبذلھ الذي الشغل ُیعّرف
اإلزاحة القوة لمنحنى البیاني الخط تحت المحصورة المساحة یساوي جسم تحریك في متغیرة قوة تبذلھ الذي

G11.ADV.6.2.3.2طاقة الشغل نظریة حركتھ طاقة في والتغیر جسم على المبذول الكلي الشغل بین العالقة لیستقصي محاكاة برمجیة عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
الحركة

G11.ADV.6.2.3.3ما مسافة جسم تحریك في الجاذبیة قوة تبذلھ الذي الشغل لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G11.ADV.6.2.3.4الوضع طاقة في التغیر بداللة المحافظة القوى شغل عن ُیعّبر
Wnc=∆ME المیكانیكیة الطاقة في التغیر بداللة المحافظة غیر القوى شغل وعن

G11.ADV.6.2.3.5المیكانیكیة الطاقة حفظ مبدأ عن ُیعّبر معادلة نموذًجا لیصوغ الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
G11.ADV.6.2.3.6بمعادلة عنھا ویعبر تحولھا أو الطاقة نقل معدل أنھا على القدرة معرًفا اآلالت وصف في القدرة مفھوم استخدام أھمیة یشرح

G11.ADV.6.2.3.7 یشرح الفائدة المیكانیكیة لأللة ویبین متى تكون مثالیة ویحسب كفاءتھا ویتعرف اآلالت المركبة مثل الدراجة وعجلة القیادة وآلة المشي البشریة ( الساق وقدم
اإلنسان )
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نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

الحركة6.1.1الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 في التغیرات ویصف والسكون الحركة مفھوم األرضیةG11.GEN.6.1.1.1یدرك الجاذبیة مجال في بزاویة المقذوف حركة لدراسة المناسب اإلسناد مناط ُیحّدد

G11.GEN.6.1.1.2ولیصف المقذوف حركة معادالت إلى لیتوصل الرقمیة البیانات مسجالت أو محاكاة برمجیة أو رقمیة كامیرا صور من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
الھواء مقاومة بإھمال وذلك ثابتة بعجلة ورأسیة ثابتة بسرعة أفقیة حركتین محصلة أنھا على المقذوف حركة

G11.GEN.6.1.1.3الھواء مقاومة بوجود المقذوف حركة على تطرأ التي بالتغیرات یتنبأ
G11.GEN.6.1.1.4السرعة الموقع، مقذوف حركة في الحادثة بالتغیرات لیتنبأ واألفقي الرأسي االتجاھین في بانتظام المعجلة الخطیة الحركة معادالت في ُیطّبق
G11.GEN.6.1.1.5الزاویة والعجلة الزاویة والسرعة الزاویة اإلزاحة مثال عناصرھا وُیحّدد لجسم، الدائریة الحركة لدراسة المناسب االسناد مناط ُیحّدد
G11.GEN.6.1.1.6الزمن بمرور الدائریة الحركة عناصر بتغیرات لیتنبأ ؛ معادالت ریاضیة نماذج ُیطّور
G11.GEN.6.1.1.7المماسیة والعجلة المماسیة السرعة الخطیة الحركة بعناصر الزاویة والعجلة الزاویة السرعة الدائریة الحركة عناصر یربط
G11.GEN.6.1.1.8محور حول دورانیة حركة یتحرك الذي الصلب الجسم نقاط لجمع متساویة الزاویة العجلة الزاویة السرعة الدائریة الحركة عناصر تكون لماذا ُیفّسر
G11.GEN.6.1.1.9المسار مركز نحو اتجاھھا عجلة یمتلك المقدار ثابتة بسرعة دائري مسار على المتحرك الجسم أن على التخطیطیة الرسوم مستخدًما ُیدلّل

G11.GEN.6.1.1.10المسار قطر نصف الدوران مركز عن والبعد المماسیة السرعة بین العالقة لیستقصي ؛ محاكاة برمجیة علمیة، تجربة وسیلة ُیطّور

األجسام6.1.2الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 بین القوى جمیع وراء الكامنة للتفاعالت فھًما الجسمG11.GEN.6.1.2.1ُیظھر فیھا یتحرك دوریة حركة أنھا على االھتزازیة والحركة المتساویة الزمنیة الفترات خالل بانتظام تتكرر حركة أنھا على الدوریة الحركة ُیعّرف
اتزان موضع حول وذھاًبا جیئًة

G11.GEN.6.1.2.1یتناسب مستقیم خط على اھتزازیة حركة أنھا على البسیطة التوافقیة الحركة لیصف الرقمیة البیانات مسجالت باستخدام علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
بالمعادلة البسیطة التوافقیة الحركة شرط عن وُیعّبر معاكس، باتجاه ولكن اإلزاحة مقدار مع المؤثرة القوى محصلة مقدار طردّیًا فیھا

G11.GEN.6.1.2.2والزنبرك الثقل جملة لحركة الدوري الزمن علیھا یعتمد التي العوامل لُیحّدد محاكاة برمجیة تقدیمي، عرض عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور

G11.GEN.6.1.2.3توافقیة البندول حركة لتكون تحققھا یجب التي الشروط وُیحّدد بسیط، بندول حركة لیصف ؛ محاكاة برمجیة تقدیمي، عرض عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
بسیطة

G11.GEN.6.1.2.4جري سباق زمن قیاس في ویستخدمھا بندولیة، ساعة ویصنع ُیصّمم

G11.GEN.6.1.2.5معادلة نموذًجا ُیطّور وبالتالي الدائریة؛ الحركة ُتسبب التي القوة مقدار من ُتغیر التي العوامل لُیحّدد محاكاة برمجیة عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
القوة ھذه لیحسب ؛ ریاضیة

G11.GEN.6.1.2.6إلطالق نیوتن وفكرة الھیموجلوبین نسبة لتعرف الدم مكونات فصل آلیة لیشرح محاكاة برمجیة تخطیطیة، رسوم تقدیمي، عرض وسیلة ُیطّور
األرض حول لیدور جسم

G11.GEN.6.1.2.7الشمس حول اھلیلیجیة مدارات في الكواكب حركة تفسیر في الثالث كبلر قوانین یوظف

G11.GEN.6.1.2.8على قدرتنا عدم مفسًرا علیھا تتوقف التي والعوامل األجسام تتبادلھا التي الجاذبیة قوة لنیوتن، الثالث والقانون لكبلر الثالث القانون على معتمًدا یستقصي،
الصغیرة الكتل ذات األجسام بین الجاذبیة قوة تأثیر مالحظة

G11.GEN.6.1.2.9األرض حول یدور صناعي لقمر الدوري الزمن لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G11.GEN.6.1.2.10مجال مقدار لیحسب معادلة ریاضّیًا نموذًجا وُیطّور لألرض، الجاذبیة مجال لیصف ؛ لفظیة تعبیرات تخطیطیة، رسوم تقدیمي، عرض وسیلة ُیطّور
الحر السقوط بعجلة ویقارنھ مختلفة نقاط عند األرضیة الجاذبیة

G11.GEN.6.1.2.11األرض سطح على ألخرى نقطة من مقداره تغیر مفسًرا الجسم لھذا األرض جذب قوة أنھ على الجسم وزن یصف
G11.GEN.6.1.2.12كروي جسم وخارج داخل الجاذبیة مجال شدة لیصف ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.13أجوف كروي جسم داخل موضوع نقطي جسم على الجاذبیة قوة یصف
G11.GEN.6.1.2.14منتظم غیر أو الشكل منتظم لجسم الكتلة مركز لُُیحّدد محاكاة برمجیة ھندسیة، رسوم عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.15الشكل منتظم صلب لجسم أو المنفصلة الكتل من مجموعة من مكون لنظام الكتلة مركز لُیحّدد ؛ ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.16⃗ ⃗ كتلتھ في سرعتھ ضرب ناتج أنھ على الزخم لجسم الحركة كمیة ُیعرف
G11.GEN.6.1.2.17جسم على متغیرة أو ثابتة قوة بھ تؤثر الذي الدفع یحسب
G11.GEN.6.1.2.18حركتھ كمیة في والتغیر جسم في المؤثر الكلي الدفع بین العالقة لیجد معادلة ریاضّیًا نموذًجا لُیطّور السالمة؛ قواعد عملیة،مراعًیا تجربة وُینّفذ ُیصّمم
G11.GEN.6.1.2.19الزمن في كدالة ثابتة دفع قوة تأثیر تحت یتحرك صاروخ سرعة لیحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.20مریًحا المركبات ركوب جعل أو األضرار تقلیل على الھوائیة، الوسادة الصدمات، ماص مثل السالمة على الحفاظ تقنیات تعمل كیف یشرح
G11.GEN.6.1.2.21لسیارة صدمات ممتص یصنع مرنة، منضدة یستخدم مثال جسمین تصادم عن الناتجة األضرار من ُیقلل تركیًبا ُیصّمم
G11.GEN.6.1.2.22داخلیة قوى بفعل تصادمھا أو األجسام تدافع حالة في الحركة كمیة حفظ قانون لیستكشف الرقمیة البیانات مسجالت موظًفا علمّیًا استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط

G11.GEN.6.1.2.23وفي بعد في متصادمین أو متدافعین جسمین مثال مختلفة ألنظمة الحركة كمیة حفظ مبدأ لیصف ریاضیة ومعادلة لفظیة تعبیرات نموذًجا ُیطّور
بعدین

G11.GEN.6.1.2.24أثناء الحركة طاقة في النقص وُیفّسر المتصادمة، األجسام جملة حركة طاقة على تطرأ التي للتغیرات وفًقا مرنة وغیر مرنة إلى التصادمات یصّنف
الطاقة حفظ ومبدأ وتحوالتھا الطاقة انتقال ضوء في التصادم

G11.GEN.6.1.2.25األجسام كتل مجموع في مضروبة الكتلة مركز سرعة حركة كمیة تساوي األجسام من جملة حركة كمیة أن على األدلة یقدم
داخلة قوى بفعل التدفع أو التصادم أثناء ثابتة تبقى الكتلة مركز حركة كمیة وأن

G11.GEN.6.1.2.26عجلة ویحسب الكتلة، مھملة وغیر ملساء بكرة بوساطة تتصل أجسام مجموعة من مكونة جملة حركة بصورتیھ، لنیوتن الثاني القانون على معتمًدا ُیحلّل،
الجملة حركة

G11.GEN.6.1.2.27مستقیم خط على نفسھ الوقت في وینزلق محور حول یدور صلب لجسم الكلیة الطاقة حفظ مبدأ كمّیًا لیصف ؛ ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.28للجسم الزاویة السرعة في للجسم الذاتي القصور عزم ضرب ناتج أنھا على الزاویة الحركة كمیة ُیعرف
G11.GEN.6.1.2.29ریاضیة بمعادلة عنھ وُیعّبر مغلق، لنظام الزاویة الحركة كمیة حفظ مبدأ لُیثبت التجریبیة؛ العروض أثناء یجمعھا التي األدلة على مبنیة حجة یبني
G11.GEN.6.1.2.30سیارة اطار تتدحرج، أسطوانة تتدحرج، كرة صلب لجسم الدورانیة الحركیة الطاقة لیحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.31الجسم ثقل مركز بموضع االتزان استقرار ویربط المستقر غیر واالتزان المستقر االتزان بین ُیمیز
G11.GEN.6.1.2.32أرخمیدس دافعة فیھ مغمور جسم على المائع دفع قوة علیھا تتوقف التي العوامل لُیحّدد السالمة قواعد مراعًیا عملیة تجربة وُینّفذ ُیصّمم
G11.GEN.6.1.2.33فیھ مغمور جسم على السائل دفع قوة من تغیر التي العوامل ویستقصي باطنھ، في بعضھا وغوص سائل سطح فوق األجسام بعض طفو یفسر
G11.GEN.6.1.2.34أرخمیدس مبدأ على عملھ في یعتمد منطاد، سفینة، ، مكثاًفا الصلبة األجسام لكثافة مقیاًسا منتًجا ویصنع ُیصمم
G11.GEN.6.1.2.35منتظم وجریانھ ثابتة كثافتھ لالنضغاط القابل غیر المائع أنھ على المثالي المائع ُیعّرف
G11.GEN.6.1.2.36مثالي لمائع المنتظم غیر والجریان المنتظم الجریان من كّالً لیصف ، لفظیة تعبیرات تقدیمي، عرض تخطیطیة، رسوم مثال وسیلة ُیطّور
G11.GEN.6.1.2.37االستمراریة معادلة ضوء في المقطع متغیر أنبوب في مائع تدفق سرعة تغیرات یشرح



G11.GEN.6.1.2.38المائع سرعة بتغیر یتغیر باطنھ في نقطة عند متحرك المائع ضغط أن التجریبیة العروض خالل ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا األدلة یقّدم
مفتوح كبیر وعاء في ثقب من سائل تدفق أفقي، أبوب خاصة لحاالت ریاضیة نماذج ویطّور برنولي مبدأ النقطة فوق المائع وارتفاع

G11.GEN.6.1.2.39برنولي مبدأ على عملھ في یعتمد بیتوت مقیاس فنتوري، مقیاس أو طائرة جناح مثال جھاز أو لتركیب نموذًجا ویبني ُیصمم

الطاقة6.2الفیزیاء6
یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة 6.2.2

المستدامة.
G11.GEN.6.2.2.1

أن لنظام یمكن كیف ویصف ، الغازیة السائلة، الصلبة، الفیزیائیة وحالتھ الجسم حرارة درجة على ما جسم إلى أو من الحرارة انتقال تأثیرات یصف
بواسطتھ أو علیھ یبذل میكانیكي بشغل أو بإطالقھا أو الطاقة بامتصاص محیطھ مع الحراریة الطاقة یتبادل

G11.GEN.6.2.2.2العملیات الحراریة الدینامیكا في الخاصة العملیات بعض یشرح صلة ذات مسائل حل في ویطبقھ الحراریة، الدینامیكا في األول القانون یشرح
ثابت حجم وعند ثابت ضغط عند ثابتة، حرارة درجة عند األدیاباتیة،

G11.GEN.6.2.2.3داخلي احتراق محرك كفاءة یحسب

G11.GEN.6.2.2.4
ثم ومن تسخینھ، عند فلزي ساق طول في الزیادة مقدار من تغیر التي العوامل إلى لیتوصل العملي؛ االستقصاء من علیھ یحصل التي البیانات ُیحلّل
سیلیزیة درجة الحرارة درجة رفع عند نفسھا المادة من ساق من األطوال وحدة طول على تطرأ التي الزیادة أنھ على الطولي التمدد معامل ُیعّرف

بالمعادلة عنھ وُیعّبر واحدة،

G11.GEN.6.2.2.5الكائنات بقاء في ودوره السوائل بقیة عن تمدده في الماء شذوذ لیشرح محاكاة برمجیة أو وبیانیة تخطیطیة رسوم أو لفظیة تعبیرات مثال وسیلة ُیصّمم
المتجمدة البحیرات في الجلید تحت الحیاة قید على البحریة

G11.GEN.6.2.2.6ثیرموستات كھربائي سخان حرارة درجة في التحكم على یعمل ثیرموستات ویبني ُیصّمم

الشغلG11.GEN.6.2.3.1یتعّرف كیف ترتبط القوى بالطاقة.6.2.3الطاقة6.2الفیزیاء6 أن أدلة ویثبت ، الجسم إزاحة متجھ في القوة لمتجھ القیاسي الضرب ناتج أنھ على جسم تحریك في ثابتة قوة تبذلھ الذي الشغل ُیعّرف
اإلزاحة القوة لمنحنى البیاني الخط تحت المحصورة المساحة یساوي جسم تحریك في متغیرة قوة تبذلھ الذي

G11.GEN.6.2.3.2طاقة الشغل نظریة حركتھ طاقة في والتغیر جسم على المبذول الكلي الشغل بین العالقة لیستقصي محاكاة برمجیة عملیة، تجربة وسیلة ُیطّور
الحركة

G11.GEN.6.2.3.3ما مسافة جسم تحریك في الجاذبیة قوة تبذلھ الذي الشغل لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G11.GEN.6.2.3.4الوضع طاقة في التغیر بداللة المحافظة القوى شغل عن ُیعّبر
Wnc=∆ME المیكانیكیة الطاقة في التغیر بداللة المحافظة غیر القوى شغل وعن

G11.GEN.6.2.3.5المیكانیكیة الطاقة حفظ مبدأ عن ُیعّبر معادلة نموذًجا لیصوغ الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
G11.GEN.6.2.3.6بمعادلة عنھا ویعبر تحولھا أو الطاقة نقل معدل أنھا على القدرة معرًفا اآلالت وصف في القدرة مفھوم استخدام أھمیة یشرح

G11.GEN.6.2.3.7 یشرح الفائدة المیكانیكیة لأللة ویبین متى تكون مثالیة ویحسب كفاءتھا ویتعرف اآلالت المركبة مثل الدراجة وعجلة القیادة وآلة المشي البشریة ( الساق وقدم
اإلنسان )
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جزيءG11.GEN.6.3.1.1یُظھر فھًما لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.6.3.1الموجات6.3الفیزیاء6 وإزاحة معینة، لحظة عند المصدر عن البعد بداللة موجات فیھ تنتشر وسط جزیئات إزاحة لیصف ؛ محاكاة برمجیة أو بیانیة رسوم وسیلة ُیطّور
الزمن بداللة الوسط جزیئات من معین

G11.GEN.6.3.1.2
حبل في تنتشر موجة انعكاس مثال الموجیة الظواھر من عدًدا لیصف ؛ عملیة تجربة أو محاكاة برمجیة أو رقمیة صور مجموعة مثال وسیلة ُیطّور
أو مقعر أو محدب حاجز عن الماء سطح على تنتشر موجات انعكاس متعاكسین، اتجاھین في حبل في تنتشران موجتین تراكب حر، أو مثبت طرفھ

مستو

G11.GEN.6.3.1.3والتداخل البناء التداخل من كل حصول شرط لُیحّدد ؛ المائیة األمواج حوض في موجات لتراكب صور محاكاة، برمجیة تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
الھدام

G11.GEN.6.3.1.4علیھا الحصول یتم التي والبیانات الصور موظًفا حدوثھ شروط وُیحّدد الماء، موجات حیود ظاھرة عملّیًا یستقصي



الصف الثاني عشر / المسار المتقدم/ فیزیاء
نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

األجسام6.1.2الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 بین القوى جمیع وراء الكامنة للتفاعالت فھًما كلG12.ADV.6.1.2.1ُیظھر كمیة من وكل نقطیتین شحنتین بین المتبادلة الكھربائیة القوة بین العالقة لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا ُیطّور
كولوم قانون بینھما والمسافة الشحنتین من

G12.ADV.6.1.2.2نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطیة شحنة في المؤثرة القوى محصلة لیحسب التراكب مبدأ موظًفا تخطیطیطة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة ُیطّور

G12.ADV.6.1.2.3
عند موضوعة وموجبة جًدا صغیرة شحنة اختبار شحنة في المؤثرة الكھروستاتیكیة القوة قسمة ناتج أنھا على نقطة عند الكھربائي المجال شدة ُیعّرف

االختبار شحنة كمیة على النقطة

G12..ADV.6.1.2.4شحنة مثال الكھربائیة الشحنات من بنظام المحیط الكھربائي المجال خطوط لُیظھر تقدیمي عرض لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
مختلفتان نقطیتان شحنتان متشابھتان، نقطیتان شحنتان سالبة، نقطیة شحنة موجبة، نقطیة

G12.ADV.6.1.2.5نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي المجال شدة لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
G12.ADV.6.1.2.6نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطة عند الكھربائي المجال شدة محصلة ویحسب التراكب، مبدأ لیوظف ؛ تخطیطیة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة یطّور

G12..ADV.6.1.2.7

متجھ في السطح نقاط من نقطة كل عند الكھربائي المجال لمتجھ القیاسي الضرب ناتج مجموع أنھ على سطًحا یجتاز الذي الكھربائي التدفق یصف
بالمعادلة عنھ وُیعّبر النقطة، تلك عند المساحة

G12.ADV.6.1.2.8

للفراغ الكھربائیة السماحیة على مقسومًة السطح ذلك داخل الكلیة الشحنة یساوي مغلًقا سطًحا یجتاز الذي الكھربائي التدفق أن ُیثبت
الكھرباء في جاوس لقانون التكاملیة الصیغة یكتب ثم ومن

G12..ADV.6.1.2.9

سطح على بانتظام تتوزع شحنة مثال الكھربائیة للشحنات متصل توزیع مجال في الكھربائي المجال شدة مقدار لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
كبیر فلزي قرص سطح على أو جًدا طویل سلك على أو جًدا طویلة أسطوانة سطح على بانتظام تتوزیع شحنة عازلة، مادة من كرة داخل أو موصلة كرة

جًدا

G12..ADV.6.1.2.10تیار یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة الشحنة على یؤثر المغناطیسي المجال أن العملي التجریب أثناء ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا یستنتج
مغناطیسیة بقوة فیھ والموضوع

G12..ADV.6.1.2.11الشحنة على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة وكمّیًا لفظًیا لیصف عملیة تجربة محاكاة، برمجیة لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
كھربائّیًا تیاًرا یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة

G12..ADV.6.1.2.12الكھربائیة الشحنة في المؤثرة المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا والسیكلوترون الكتلة مطیاف من كل عمل طریقة یشرح
G12..ADV.6.1.2.13تیاًرا یحمل سلك على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا جلفانومیتر الكھربائي التیار لشدة مقیاًسا ویبني ُیصّمم
G12..ADV.6.1.2.14دورانھ سرعة من تزید التي العوامل وُیحّدد صغیرة، مروحة شفرات إدارة على یعمل كھربائّیًا محرًكا ویبني ُیصّمم

G12..ADV.6.1.2.15
في السطح نقاط من نقطة كل عند المغناطیسي المجال شدة لمتجھ القیاسي الضرب ناتج مجموع أنھ على سطًحا یجتاز الذي المغناطیسي التدفق یصف

بالمعادلة عنھ وُیعّبر النقطة، عند المساحة متجھ

G12..ADV.6.1.2.16في مستمر كھربائي تیار مرور عن الناشئ المغناطیسي المجال شدة وكمّیًا وصفّیًا لیدرس الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات ُیحلّل
طویل لولبي ملف دائري، ملف وطویل، مستقیم موصل سلك مثال تیاري عنصر

G12..ADV.6.1.2.17تیار عنصر في تیار مرور عن الناتج المغناطیسي المجال خطوط شكل لیصف تقدیمي عرض لفظیة ،تعبیرات رسو تخطیطیة، م وسیلة ُیطّور
طویل لولبي ملف دائري، ملف وطویل، مستقیم موصل سلك مثال

G12..ADV.6.1.2.18المجال شدة لحساب معادلة ُیطّور ثم ومن ⃗ تیاري عنصر مجال في نقطة عند المغناطیسي المجال شدة لیحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
سافار بیو قانون كھربائي تیار یحمل سلك مجال في نقطة عند المغناطیاس

G12..ADV.6.1.2.19ملف مركز وعند مستقیم سلك مجال في نقطة عند المغناطیسي المجال شدة لیحسب ریاضیة معادالت نماذج وسافار بیو قانون على معتمًدا ُیطّور
حلزوني ملف مركز عند أو دائري

G12..ADV.6.1.2.20المجال شدة لیحسب ریاضیة معادالت نماذج علیھ معتمًدا ُیطّور ثم ومن المغناطیسیة في أمبیر قانون یصف
حلزوني ملف مركز عند أو دائري ملف مركز وعند مستقیم سلك مجال في نقطة عند المغناطیسي

G12..ADV.6.1.2.21تنافر أو تجاذب قوة تكون لھ مواز آخر موصل على تیاًرا یحمل مستقیم موصل بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة أن لُیثبت ا عملیَّ استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط
السلكین بین المسافة مع وعكسًیا التیارین من كل شدة مع طردًیا یتناسب مقدارھا وأن

6.2.1الطاقة6.2الفیزیاء6
واألنظمة األجسام بین تنتقل وكیف محیطھ في وصورھا بالطاقة المقصود یستقصي

الطاقة حفظ G12.ADV.6.2.1.1ومبدأ
في الشحنة موضع على تعتمد وضع طاقة تمتلك كھربائي مجال في الموضوعة الكھربائیة الشحنة أن یجمعھا التي المالحظات على معتمًدا األدلة یقّدم

كھروستاتیكیة وضع طاقة ُتسمى المجال

G12.ADVN.6.2.1.2الذي بالشغل الكھروستاتیكیة الوضع طاقة في التغیر لیربط األرض؛ جاذبیة مجال في صغیر جسم بحركة كھربائي مجال في شحنة حركة بین ُیقارن
منتظم وغیر منتظم الكھربائي المجال في أخرى إلى نقطة من الشحنة تحریك في المجال یبذلھ

G12.ADV.6.2.1.3،نفسھا االختبار شحنة كمیة على مقسومة النقطة في موضوعة اختبار لشحنة الكھروستاتیكیة الوضع طاقة قسمة ناتج أنھ على الكھربائي الجھد ُیعّرف
بالمعادلة عنھا وُیعّبر

G12.ADV.6.2.1.4منتظم كھربائي مجال في نقطتین بین الكھربائي الجھد فرق كمّیًا لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
G12.ADV.6.2.1.5نقطیة شحنات مجموعة أو نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي الجھد كمّیًا لیصف ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
G12.ADV.6.2.1.6مشحون كروي موصل وخارج داخل الكھربائي الجھد ووصفّیًا كمّیًا لیصف ؛ لفظیة تعبیرات بیانیة، رسوم معادلة ریاضّیًا نموذًجا وسیلة ُیطّور

G12.ADV.6.2.1.7
عنھا وُیعّبر الشحنة، تلك عن الناتج الكھربائي الموصل جھد على الموصل یحملھا التي الشحنة كمیة قسمة ناتج أنھا على لموصل الكھربائیة السعة ُیعّرف

بالمعادلة

G12.ADV.6.2.1.8
على أو التوالي على متصلة مكثفات لمجموعة المكافئة الكھربائیة السعة لیحسب ریاضّیًا نموذًجا أو محاكاة برمجیة أو عملیة تجربة وسیلة ُیطّور

جھده وفرق منھا كل على الشحنة كمیة یحسب ثم ومن التوازي،

G12.ADV.6.2.1.9
یُطور رسماً بیانیاً لیمثل تغیرات الجھد الكھربائي بین لوحي مكثف وكمیة شحنتھ ویوظفھ في حساب الطاقة المختزنة بین لوحي المكثف.
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یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة 6.2.2الطاقة6.2الفیزیاء6
المستدامة

G12.ADV.6.2.2.1منھما كل مصادر وُیحّدد المستمر والتیار المتردد التیار بین لیقارن ؛ محاكاة برمجیة لفظیة، تعبیرات بیانیة، رسوم وسیلة ُیطّور

G12.ADV.6.2.2.2توظیفھا ُیمكن طرائق محدًدا استھالكھا تكالیف ویحسب ، ساعة الكیلووات بوحدة المنازل في األجھزة تستھلكھا التي الكھربائیة الطاقة یحسب
االستدامة یحقق بما والمصانع المنازل في الكھربائیة الطاقة استھالك لتقلیل استخدامھا أو

G12.ADV.6.2.2.3المقاومة علیھا تتعتمد التي العوامل مستقصیاً األومي غیر والمقاوم األومي المقاوم بین لُیقارن ؛ مناسبة لفظیة تعبیرات أو بیانیة رسوم وسیلة ُیطّور
فلزي لسلك الكھربائیة

G12.ADV.6.2.2.4الجھد فرق لیحسب التوالي على متصلة بطاریات مجموعة أو واحدة وبطاریة المقاومات من مركبة مجموعة على تشتمل بسیطة كھربائیة شبكات ُیحلّل
مقاوم كل في المار التیار وشدة

G12.ADV.6.2.2.5قانوني موظًفا توازي أو توالي أنھ على توصیلھا وصف ُیمكن ال التي الطاقة والمصادر المقاومات من مجموعة على تشتمل الكھربائیة الشبكات ُیحلّل
والثاني األول كیرشوف

G12.ADV.6.2.2.6الدائرة غلق لحظة من الزمن مع بطاریة للطاقة ومصدار مقاوم مع التوالي على یتصل مكثف شحنة تغیرات لیصف ریاضیة معادلة نموذًجا ُیطّور
G12.ADV.6.2.2.7مغناطیسي مجال باستخدام كھربائیة دائرة في كھربائیة محركة قوة حث طرائق یستقصي
G12.ADV.6.2.2.8اتجاھھا وُیحّدد متبادل حث أو ذاتي حث دائرة في المستحثة المحركة القوة مقدار لیحسب الكھرومغناطیسي؛ الحث في وفارادي لینز قانوني ُیوّظف
G12.ADV.6.2.2.9حلزوني لملف الذاتي الحث معامل تحدد التي العوامل یستقصي

G12.ADV.6.2.2.10كل في المار التیار شدة حیث من مثال التوازي على توصیلھا وخواص التوالي على المقاومات توصیل خواص لیتعّرف علمّیًا؛ استقصاءً وُینّفذ ُیخطط
منھا كل طرفي بین الجھد وفرق منھا

G12.GEN.6.2.2.11الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المحول عمل آلیة شارًحا رفعھ أو الكھربائي الجھد خفض على یعمل كھربائي محول نموذج ویصنع ُیصّمم
استھالكھا أماكن إلى انتاجھا مكان من الكھربائیة الطاقة نقل كفاءة رفع في ودوره الكھرومغناطیسي

G12.GEN.6.2.2.12الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المولد عمل آلیة لیشرح ؛ محاكاة برمجیة ُیوّظف ذبذبات، راسم إلى ویصلھ مولد، نموذج یصنع مثال وسیلة ُیطّور
طرفیھ بین المتولدة الكھربائیة المحركة القوة مقدار تحدد التي العوامل ُیحّدد الكھرومغناطیسي

G12.GEN.6.2.2.13الفراغ في الضوء سرعة خاللھا من یحسب ریاضیة معادلة نموذًجا الفراغ، في والمغناطیسیة الكھرباء في ماكسویل معادالت على معتمًدا ُیطّور،

G12.GEN.6.2.2.14نتیجة تتولد التي الكھرومغناطیسیة الموجات ترد خاللھا من یحسب ریاضیة معادلة نموذًجا ، الكھرباء في كیرتشوف قانون على معتمًدا ُیطّور،
كھربائیة الدارة في الشحنات واھتزاز حثي ملف محاثة طرفي إلى مشحون مكثف توصیل

G12.GEN.6.2.2.15ملف فقط مقاوم على تشتمل متردد تیار دائرة ووصفّیًا كمّیًا لیدرس الرقمیة البیانات مسجالت من علیھا یحصل التي البیانات وُیحلّل استقصاءات ینفذ
التوالي على تتصل ومكثف نقي وملف مقاوم فقط مكثف فقط نقي حثي

G12.GEN.6.2.2.16توالي لدائرة الرنین تردد علیھا یعتمد التي العوامل ومحدًدا الرنیم دائرة تركیب ویتعرف الالسلكي االتصال أجھزة عبر التواصل یتم كیف یستقصي



الصف الثاني عشر / المسار العام/ فیزیاء
نواتج التعلمالمعیارالمحورالمجال

األجسام6.1.2الحركة والقوى6.1الفیزیاء6 بین القوى جمیع وراء الكامنة للتفاعالت فھًما كلG12.GEN.6.1.2.1ُیظھر كمیة من وكل نقطیتین شحنتین بین المتبادلة الكھربائیة القوة بین العالقة لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا ُیطّور
كولوم قانون بینھما والمسافة الشحنتین من

G12.GEN.6.1.2.2نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطیة شحنة في المؤثرة القوى محصلة لیحسب التراكب مبدأ موظًفا تخطیطیطة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة ُیطّور

G12.GEN.6.1.2.3
عند موضوعة وموجبة جًدا صغیرة شحنة اختبار شحنة في المؤثرة الكھروستاتیكیة القوة قسمة ناتج أنھا على نقطة عند الكھربائي المجال شدة ُیعّرف

االختبار شحنة كمیة على النقطة

G12.GEN.6.1.2.4شحنة مثال الكھربائیة الشحنات من بنظام المحیط الكھربائي المجال خطوط لُیظھر تقدیمي عرض لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
مختلفتان نقطیتان شحنتان متشابھتان، نقطیتان شحنتان سالبة، نقطیة شحنة موجبة، نقطیة

G12.GEN.6.1.2.5نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي المجال شدة لیحسب ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
G12.GEN.6.1.2.6نقطیة شحنات عدة بتأثیر نقطة عند الكھربائي المجال شدة محصلة ویحسب التراكب، مبدأ لیوظف ؛ تخطیطیة رسوم ریاضیة، معادلة وسیلة یطّور

G12.GEN.6.1.2.7تیار یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة الشحنة على یؤثر المغناطیسي المجال أن العملي التجریب أثناء ُیسجلھا التي المالحظات على معتمًدا یستنتج
مغناطیسیة بقوة فیھ والموضوع

G12.GEN.6.1.2.8الشحنة على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة وكمّیًا لفظًیا لیصف عملیة تجربة محاكاة، برمجیة لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
كھربائّیًا تیاًرا یحمل الذي السلك وعلى فیھ المتحركة

G12.GEN.6.1.2.9الكھربائیة الشحنة في المؤثرة المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا والسیكلوترون الكتلة مطیاف من كل عمل طریقة یشرح
G12.GEN.6.1.2.10تیاًرا یحمل سلك على المجال بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة خواص على معتمًدا جلفانومیتر الكھربائي التیار لشدة مقیاًسا ویبني ُیصّمم
G12.GEN.6.1.2.11دورانھ سرعة من تزید التي العوامل وُیحّدد صغیرة، مروحة شفرات إدارة على یعمل كھربائّیًا محرًكا ویبني ُیصّمم

G12.GEN.6.1.2.12مثال تیار عنصر في تیار مرور عن الناتج المغناطیسي المجال خطوط شكل لیصف تقدیمي عرض لفظیة، تعبیرات تخطیطیة، رسوم وسیلة ُیطّور
طویل لولبي ملف دائري، ملف وطویل، مستقیم موصل سلك

G12.GEN.6.1.2.13تنافر أو تجاذب قوة تكون لھ مواز آخر موصل على تیاًرا یحمل مستقیم موصل بھا یؤثر التي المغناطیسیة القوة أن لُیثبت ا عملیَّ استقصاءً وُینّفذ ُیخّطط
السلكین بین المسافة مع وعكسًیا التیارین من كل شدة مع طردًیا یتناسب مقدارھا وأن

6.2.1الطاقة6.2الفیزیاء6
واألنظمة األجسام بین تنتقل وكیف محیطھ في وصورھا بالطاقة المقصود یستقصي

الطاقة حفظ G12.GEN.6.2.1.1ومبدأ
في الشحنة موضع على تعتمد وضع طاقة تمتلك كھربائي مجال في الموضوعة الكھربائیة الشحنة أن یجمعھا التي المالحظات على معتمًدا األدلة یقّدم

كھروستاتیكیة وضع طاقة ُتسمى المجال

G12.GEN.6.2.1.2الذي بالشغل الكھروستاتیكیة الوضع طاقة في التغیر لیربط األرض؛ جاذبیة مجال في صغیر جسم بحركة كھربائي مجال في شحنة حركة بین ُیقارن
منتظم وغیر منتظم الكھربائي المجال في أخرى إلى نقطة من الشحنة تحریك في المجال یبذلھ

G12.GEN.6.2.1.3،نفسھا االختبار شحنة كمیة على مقسومة النقطة في موضوعة اختبار لشحنة الكھروستاتیكیة الوضع طاقة قسمة ناتج أنھ على الكھربائي الجھد ُیعّرف
بالمعادلة عنھا وُیعّبر

G12.GEN.6.2.1.4منتظم كھربائي مجال في نقطتین بین الكھربائي الجھد فرق كمّیًا لیصف معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور
G12.GEN.6.2.1.5نقطیة شحنات مجموعة أو نقطیة لشحنة الكھربائي المجال في نقطة عند الكھربائي الجھد كمّیًا لیصف ؛ معادلة ریاضّیًا نموذًجا ُیطّور

G12.GEN.6.2.1.6
عنھا وُیعّبر الشحنة، تلك عن الناتج الكھربائي الموصل جھد على الموصل یحملھا التي الشحنة كمیة قسمة ناتج أنھا على لموصل الكھربائیة السعة ُیعّرف

بالمعادلة

یبحث في تحوالت الطاقة واستخداماتھا في أنشطة الحیاة الیومیة بما یُحقق التنمیة 6.2.2الطاقة6.2الفیزیاء6
المستدامة

G12.GEN.6.2.2.1منھما كل مصادر وُیحّدد المستمر والتیار المتردد التیار بین لیقارن ؛ محاكاة برمجیة لفظیة، تعبیرات بیانیة، رسوم وسیلة ُیطّور

G12.GEN.6.2.2.2توظیفھا ُیمكن طرائق محدًدا استھالكھا تكالیف ویحسب ، ساعة الكیلووات بوحدة المنازل في األجھزة تستھلكھا التي الكھربائیة الطاقة یحسب
االستدامة یحقق بما والمصانع المنازل في الكھربائیة الطاقة استھالك لتقلیل استخدامھا أو

G12.GEN.6.2.2.3الجھد فرق لیحسب التوالي على متصلة بطاریات مجموعة أو واحدة وبطاریة المقاومات من مركبة مجموعة على تشتمل بسیطة كھربائیة شبكات ُیحلّل
مقاوم كل في المار التیار وشدة

G12.GEN.6.2.2.4قانوني موظًفا توازي أو توالي أنھ على توصیلھا وصف ُیمكن ال التي الطاقة والمصادر المقاومات من مجموعة على تشتمل الكھربائیة الشبكات ُیحلّل
والثاني األول كیرشوف

G12.GEN.6.2.2.5مغناطیسي مجال باستخدام كھربائیة دائرة في كھربائیة محركة قوة حث طرائق یستقصي
G12.GEN.6.2.2.6اتجاھھا وُیحّدد متبادل حث أو ذاتي حث دائرة في المستحثة المحركة القوة مقدار لیحسب الكھرومغناطیسي؛ الحث في وفارادي لینز قانوني ُیوّظف

G12.GEN.6.2.2.7كل في المار التیار شدة حیث من مثال التوازي على توصیلھا وخواص التوالي على المقاومات توصیل خواص لیتعّرف علمّیًا؛ استقصاءً وُینّفذ ُیخطط
منھا كل طرفي بین الجھد وفرق منھا

G12.GEN.6.2.2.8الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المحول عمل آلیة شارًحا رفعھ أو الكھربائي الجھد خفض على یعمل كھربائي محول نموذج ویصنع ُیصّمم
استھالكھا أماكن إلى انتاجھا مكان من الكھربائیة الطاقة نقل كفاءة رفع في ودوره الكھرومغناطیسي

G12.GEN.6.2.2.9الحث ظاھرة ضوء في الكھربائي المولد عمل آلیة لیشرح ؛ محاكاة برمجیة ُیوّظف ذبذبات، راسم إلى ویصلھ مولد، نموذج یصنع مثال وسیلة ُیطّور
طرفیھ بین المتولدة الكھربائیة المحركة القوة مقدار تحدد التي العوامل ُیحّدد الكھرومغناطیسي

النظریةG12.GEN.6.2.5.1یُظھر فھًما لتركیب الذرة ونواتھا وخصائصھما الفیزیائیة6.2.5الطاقة6.2الفیزیاء6 نجاح جوانب محدًدا أسود لجسم الحراري اإلشعاع لیصف ؛ لفظیة تعبیرات بیانیة، رسوم تقدیمي، عرض محاكاة، برمجیة وسیلة ُیوّظف
الموجي الطول بتغیر اإلشعاع شدة تغیرات تفسیر في البنفسجي فوق نكبة فشلھا وجوانب الكالسیكیة

G12.GEN.6.2.5.2علیھ الساقط الضوء وتردد الفلز سطح من المتحررة لإللكترونات القصوى الحركیة الطاقة بین العالقة ویفسر الكھروضوئي، التأثیر ظاھرة یشرح
G12.GEN.6.2.5.3الجسیمیة النظریة كومبتن تجربة نتائج دعمت كیف یشرح
G12.GEN.6.2.5.4للمادة المزدوجة الطبیعة حول برولي دي إلیھا توصل التي النتیجة لیدعم تجریبیة أدلة على مبینیة حجة یبني
G12.GEN.6.2.5.5النموذج ھذا حدود ویستقصي للذرة، نموذج لبناء بورفي علیھا اعتمد التي األسس یشرح
G12.GEN.6.2.5.6الذرة في الطاقة مستویات بین اإللكترونات قفزات عن تنتج الكھرومغناطیسیة الموجات أشكال جمیع أن یستنتج

G12.GEN.6.2.5.7الفلوریسیة واألنابیب الزئبق بخار ومصباح الصودیوم بخار ومصباح الشمس كضوء مختلفة، ضوئیة مصادر من المنبعث الطیف عملّیًا یستقصي
للضوء الباعث والدایود

G12.GEN.6.2.5.8أصغر ذریة دقائق من تتكون بدورھا والتي الذرات من تتكون المادة أن لیستنتج الالفلزات وبعض الفلزات بعض حرق عن الناتجة الشعلة یتفحص

G12.GEN.6.2.5.9
مثال المادة تركیب تعرف في العلماء یستخدمھا التي الحدیثة األجھزة بعض عمل في اإللكترون مثال الذریة الجسیمات من كثیر دور یشرح

لبنیة فھمنا تعمیق في ُتستخدم التي الحدیثة والتقنیات األجھزة وكذلك المسارعات في الذرات وتحطیم النیترونات وحیود اإللكتروني المیكروسكوب
الذرة

الكھرومغناطیسيG12.GEN.6.3.1.1یُظھر فھًما لسلوك الموجات والخصائص الممیزة لھا.6.3.1الموجات6.3الفیزیاء6 الطیف مكونات یستقصي



G12.GEN.6.3.1.2واألھداب المضیئة األھداب مواقع وُیحّدد الضوء موجات بین وھدام بناء تداخل حدوث شروط لُیحّدد ؛ محاكاة برمجیة تخطیطیة، رسوم نموذًجا ُیطّور
المظلمة

G12.GEN.6.3.1.3منھا لكل الموجي الطول ویقیس لھ، المكونة األلوان إلى األبیض الضوء لُیحلّل الحیود؛ ومحزوز الضوئي المطیاف یستخدم

G12.GEN.6.3.1.4أحادي بضوء حیود محزوز إضاءة عن الناتج الحیود نمط في المعتمة واألھداب المضیئة األھداب مواضع لیتوقع ؛ معادالت ریاضیة نماذَج ُیطّور
اللون



Cycle الحلقة   Grade
الصف STREAM STREAM

& GRADE
SUBJECT

 Term
الفصل 
الدراسي

Domain (name) اسم 
المجال Strand (Name) اسم المحور    Summary of outcomes(   Paragraph description  or bullet list ) ملخص عن نواتج التعلم  

المتوقعة مع نھایة العام على شكل فقرة أو نقاط  بلغة مبسطة 

 list of ‘Unit names, lessons and and other covered
topics قائمة  بأسماء الوحدات  والدروس   والموضوعات 
المشمولة في الوحدة     

Method of instruction طرق التدریس 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to differentiate between scientific laws and scientific theories. 
*Students will be able to differentiate between a fact and an opinion.

Chapter 1: Building a Better scientist 
Lesson 1.1 Becoming a scientist 
Lesson 1.2 : The  scientififc method 

science inquiry 
science discovery 
guided inquiry 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to identify the steps of the scientific inquiry.
*Students will be able to identify various tools used in science.

Chapter 1: Building a Better scientist 
Lesson 1.3 Tools of the Scientist 

science inquiry 
science discovery 
guided inquiry 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications *Students will be able to state the importance of using the International System of 

Units and recognize what causes measurement uncertainty.

Chapter 1: Building a Better scientist 
Lesson 1.4: Making measurments

science inquiry 
science discovery 
guided inquiry 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Interaction between Science, 
Engineering
 & Technology

* Students will be able to differentiate between science and technology. 
*Students will be able to identify technological resources needed to create new 
technologies

Chapter 2: Technology and the Design Process 
Lesson 2.1: Tools of Technology 

Modelling 
 project based learning 
Inquiry guided/Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Interaction between Science, 
Engineering
 & Technology

* Students will be able to identify the materials needed to design a product. 
* Students will be able to explain why materials are modified to change their 
properties. 
* Students will be able to classify materials.

Chapter 2: Technology and the Design Process 
Lesson 2.2: 

Modelling 
 project based learning 
Inquiry guided/Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Interaction between Science, 
Engineering
 & Technology

*Students will be able to identify the design process and explain how different 
solutions can be tested and compared

Chapter 2: Technology and the Design Process 
Lesson 2.1: Tools of Technology 

Modelling 
 project based learning 
Inquiry guided/Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Interaction between Science, 
Engineering
 & Technology

* Students will be able to differentiate between systems and sub- systems. 
* Students will be able to differentiate between open-loop systems and closed-loop 
systems. 
* Students will be able to explain the difference between automatic controls and 
manual controls. 
* Students will be able to explain what the life cycle analysis is.

Chapter 2: Technology and the Design Process 
Lesson 2.2 : Materials and their properties 
Lesson 2.3: The design Process 
Lesson 2.4: Technology System 

Modelling 
 project based learning 
Inquiry guided/Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Energy
*Students will be able to define energy. 
* Students will be able to list the different forms of energy. 
* Students will be able to explain how energy is used.

Chapter 3: Energy and Work 
Lesson 3.1 Types of Energy 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Energy
*Students will be able to state the law of conservation of energy. 
* Students will be able to describe ways that energy can be transformed. 
* Students will be able to relate energy and work.

Chapter 3: Energy and Work 
Lesson 3.2: Energy transformations and work  

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Matter and its transformations *Students will be able to relate atoms, elements, and compounds. 
*Students will be able to differentiate among atoms, elements, and compounds.

Chapter 4 : Matter and Atoms 
Lesson 4.1: Classification of Matter 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Matter and its transformations
* Students will be able to differentiate substances and mixtures. 
* Students will be able to compare solutions with heterogeneous mixtures.
* Students will be able to list three ways that compounds differ from mixtures.

Chapter 5: Mixtures, Solubility, and Acid/base 
solutions 
Lesson 5.1 : Substances and Mixtures 
 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Matter and its transformations

* Students will be able to describe why some substances dissolve in water and others 
do not. 
* Students will be able to distinguish between concentration and solubility. 
* Students will be able to explain how the solubility of a solute can be changed.

Chapter 5: Mixtures, Solubility, and Acid/base 
solutions 
Lesson 5.2: Properties of Solutions 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 1 Physical Science Matter and its transformations *Students will be able to describe methods which can be used to measure pH.
Chapter 5: Mixtures, Solubility, and Acid/base 
solutions 
Lesson 5.3: Acid and Base Solutions 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science
 From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

*Students will be able to identify the characteristics that all living things share. Chapter 6: Classifying and Exploring Life
Lesson 1: Characteristics of Life 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science
 From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

*Students will be able to explain the ways that microscopes changed our ideas about 
living things.
* Students will be able to identify the types of microscopes and compare the different 
types.

Chapter 6: Classifying and Exploring Life
Lesson 2: Exploring Life 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics *Students will be able to identify the non-living parts of an environment.  Chapter 7: Matter and Energy in the Enviroment

Lesson 1: Abiotic Factors 
Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 



CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to identify and explain how matter moves through an 
ecosystem.

Chapter 7: Matter and Energy in the Enviroment
Lesson 2: Cycles of Matter

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to identify and explain how energy moves in an ecosystem.
* Students will be able to model the movement of energy in an ecosystem.

Chapter 7: Matter and Energy in the Enviroment
Lesson 3: Energy in Ecosystems

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to define a population.
* Students will be able to explain how factors affect the size of a population.

Chapter 8: Populations and communities 
Lesson 1: Populations

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to identify how populations change.
* Students will be able to explain why human populations change.

Chapter 8: Populations and communities 
Lesson 2: Changing Populations 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to define a community.
* Students will be able to explain how the populations in a community interact.

Chapter 8: Populations and communities 
Lesson 3: Communities 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to explain why Earth's land biomes differ.
* Students will be able to identify ways that humans impact land biomes.

Chapter 9: Biomes and Ecosystems
Lesson 1: Land Biomes 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to identify how Earth's aquatic ecosystems differ.
* Students will be able to explain how humans impact aquatic ecosystems.

Chapter 9: Biomes and Ecosystems
Lesson 1: Aquatic Biomes 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 2  Life Science Ecosystems: Interactions, 
energy and dynamics

* Students will be able to explain how land ecosystems change over time.
* Students will be able to explain how aquatic ecosystems change over time.

Chapter 9: Biomes and Ecosystems
Lesson 1: How ecosystems change 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI 3  Earth & Space Science  Earth Systems

*Students will be able to identify the composition and the structure of the 
atmosphere.
* Students will be able to explain how water is distributed in the hydrosphere.
* Students will be able to identify Earth's systems.
*Students will be able to identify the composition and the structure of the geosphere.

Chapter10: Our Planet Earth
Lesson 1: Earth Systems

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth Systems

* Students will be able to explain how the water cycle shows interactions of Earth 
systems.
* Students will be able to explain how weather shows interactions of Earth systems.
* Students will be able to explain how the rock cycle shows interactions of the Earth 
systems.

Chapter10: Our Planet Earth
Lesson 2: Interactions of Earth Systems

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth Systems
* Students will be able to explain the theory of plate tectonics.
* Students will be able to compare and contrast divergent, convergent, and transform 
plate boundaries.
* Students will be able to explain what causes tectonic plates to move on Earth's 
surface.

 Lesson 1: Earth's Moving Surface
Chapter 11: Earth's Dynamic Surface 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth Systems
* Students will be able to identify where most earthquakes occur.
* Students will be able to explain how landforms are related to plate tectonics.
* Students will be able to identify where most volcaones form.
* Students will be able to explain how plate movement forms mountains.

 Lesson 2: Shaping Earth's Surface
Chapter 11: Earth's Dynamic Surface 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth Systems
* Students will be able to differentiate between physical and chemical weathering.
* Students will be able to explain how water, ice, and wind change Earth's surface.

 Lesson 3: Changing Earth's Surface
Chapter 11: Earth's Dynamic Surface 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to identify the main sources of non-renewable energy.
* Students will be able to list the advantages and disadvantages of using non-
renewable energy resources.
* Students will be able to explain how individuals can help manage non-renewable 
resources wisely.

Lesson 1: Energy Resources
Chapter 12: Natural Resources 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to identify the main sources of renewable energy.
* Students will be able to explain the advantages and disadvantages of using 
renewable energy resources.
* Students will be able to explain what individuals can do to encourage the use of 
renewable energy resources.

Lesson  2: Renewable Energy Resources
Chapter 12: Natural Resources 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to explain why land is considered a resource.
* Students will be able to list the advantages and disadvantages of using land as a 
resource.
*Students will be able to explain ways that individuals help manage land resources 
wisely.

Lesson 3: Land Resources
Chapter 12: Natural Resources 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to explain why it is important to manage air and water 
resources wisely.
* Students will be able to explain how individuals can help manage air and water 
resources wisely.

Lesson  4: Air and Water Resources
Chapter 12: Natural Resources 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to identify the relationship between resource availability and 
human population growth.
* Students will be able to explain how daily activities impact the environment.

Chapter 13: Environmental Impacts
Lesson 1: People and the Environment

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
* Students will be able to list the consequences of using land as a resource.
* Students will be able to explain how proper waste management helps prevent 
pollution.
* Students will be able to identify actions that help protect the land.

Chapter 13: Environmental Impacts
Lesson 2: Impacts on the Land

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
*Students will be able to explain ways that humans use water as a resource.
* Students will be able to explain how pollution can affect water quality.
* Students will be able to identify actions to help prevent water pollution.

Chapter 13: Environmental Impacts
Lesson 3: Impacts on Water

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth & Human Activity
*Students will be able to list some types of air pollution.
* Students will be able to relate global warming and the carbon cycle.
* Students will be able to explain ways that air pollution affects human health.
* Students will be able to state actions that help prevent air pollution.

Chapter 13: Environmental Impacts
Lesson 4: Impacts on the Atmosphere

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth's position in the universe
* Students will be able to explain how scientists use the electromagnetic spectrum to 
study the universe.
* Students will be able to explain the types of telescopes and technology that are used 
to explore space.

Lesson 1: Observing the Universe 
Chapter 14: Exploring Space 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

3  Earth & Space Science  Earth's position in the universe
* Students will be able to explain how rockets and artificial satellites are used.
* Students will be able to explain why scientists send both crewed and un-crewed 
missions into space.
* Students will be able to identify some ways that people use space technology to 
improve life on Earth.

Lesson 2: Early History of Space exploration
Chapter 14: Exploring Space 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 



CYCLE 2 6 ASP 6 ASP SCI

3  Earth & Space Science  Earth's position in the universe

* Students will be able to identify the goals for future space exploration.
*Students will be able to explain the conditions that are required for the existence of 
life on Earth.
* Students will be able to explain how exploring space can help scientists learn about 
Earth.

Lesson 3: Recent and Future Space Missions
Chapter 14: Exploring Space 

Practical Lab 
Project based learning
Inquiry guided/ Discovery 

CYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to apply the steps of the scientific method to solve problems. 
*Students will be able to identify the different variables used in science.
* Students will be able to describe the differences between scientific laws and 
scientific theories.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 1: The Methods of Science 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to identify and create the three types of graphs used in science 
and analyze scientific data using the various types of graphs. 
* Students will be able to explain how the dependent and independent variables are 
expressed in a graph.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 2: Communicating with Graphs 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science Motion and forces
* Students will describe motion in terms of reference point, displacement and 
distance. 
* Students will calculate velocity and acceleration.
* Students will interpret a distance (displacement) – time graph and a velocity (speed) 
– time graph and differentiate between them.

Chapter 2: Motion, Forces, Newton's Laws
Lesson 1: Describing Motion 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science Motion and forces

* Students will define force, differentiate between different types of forces and predict 
the results of combining forces. 
* Students will relate falling objects to gravitational force. 
*Students will explain the difference in mass and weight.

Chapter 2: Motion, Forces, Newton's Laws
Lesson 2: Forces 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science Motion and forces

* Students will apply Newton’s 1st law to everyday situations by explaining Inertia. 
* Students will apply Newton’s 2nd law to everyday situations by explaining the 
relationship between force, mass and acceleration. 
* Students will calculate acceleration when given force and mass. 
*Students will apply Newton’s 3rd law to everyday situations by explaining the 
relationship between equal and opposite forces.

Chapter 2: Motion, Forces, Newton's Laws
Lesson 3: Newton's Laws

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science Motion and forces *Students will investigate the cause of pressure in fluids. 

* Students will relate density of fluids to their ability to float on water and each other.
Chapter 3: Forces and Fluids 
Lesson 1 : Pressure and density of Fluids 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science Motion and forces

*Students will be able to relate pressure and the buoyant force.
* Students will be able explain how Archimedes’ principle describes the buoyant force. 
* Students will be able to hypothesize what makes an object sink or float in a fluid.

Chapter 3: Forces and Fluids 
Lesson 2 : The Buoyant Force 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

*Students will be able to define what a wave is. 
*Students will be able to differentiate how different types of waves make particles of 
matter move. 
* Students will determine if waves can travel through empty space

Chapter 4: Waves 
Lesson 1: What are waves 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

*Students will be able to identify the properties of waves. 
*Students will be able to relate the frequency and the wavelength of a wave. 
* Students will be able to determine what affects wave speed

Chapter 4: Waves 
Lesson 2: waves properties 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to determine how waves interact with matter. 
* Students will be able to identify reflection, refraction, and diffraction. 
* Students will be able to explain what interference is

Chapter 4: waves 
Lesson 3: Waves Interactions 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to determine how sound is produced. 
* Students will be able to describe how sound moves from one place to another. 
* Students will be able to explain why sound travels at different speeds through 
various materials.
 * Students will be able to explain the functions of the different parts of the human 
ear.

Chapter 5: Sound 
Lesson 1 Producing and detecting sound 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to relate amplitude and intensity to energy. 
* Students will be able to explain the relationship among frequency, pitch, and 
wavelength. 
* Students will be able to explain how you can recognize sounds from different 
sources. 
* Students will be able to explain how musical sounds are produced.

Chapter 5: Sound 
Lesson 2 Properties of Sound waves 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

*Students will be able to identify ways that sound interacts with matter. 
* Students will be able to explain how people can control sound. 
* Students will be able to list some ways to use ultrasound

Chapter 5: Sound 
Lesson 3 Using Sound waves 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to identify some sources of light, and describe how light travels. 
*Students will be able to explain what happens to light that strikes matter. 
* Students will be able to explain why objects appear to have different colors.

Chapter 6: Light 
Lesson 1: Light, matter , and color 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to differentiate the way that light reflects from smooth surfaces 
and rough surfaces.
 *Students will be able to explain what happens to light when it strikes a concave 
mirror. 
*Students will be able to identify types of mirrors that can produce a virtual image.

Chapter 6: Light 
Lesson 2: Reflections and mirrors

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

*Students will be able to describe what happens to light as it moves from one 
transparent substance to another. *Students will be able to determine how convex 
lenses and concave lenses affect light. 
* Students will be able to explain how eyes detect light and color.

Chapter 6: Light 
Lesson 3: Reflections and lenses 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 1 Physical Science waves 

* Students will be able to determine what telescopes, microscopes, and cameras have 
in common. 
*Students will be able to explain what laser light is and explain how lasers are used. 
* Students will be able to describe how optical fibers work, and how they are used.

Chapter 6: Light 
Lesson 4: Optical Technology 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Structure and properties of 

Matter
*Students will be able to explain what an atom is.
* Students will be able to describe the size of an atom.
*Students will be able to distinguish how the atomic model has changed over time.

Chapter 7: Understanding the Atom
Lesson 1: Discovering Parts of an Atom

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its transformations

* Students will be able to locate protons, neutrons, and electrons in an atom.
* Students will be able to relate the atomic number to the number of protons in an 
atom.
* Students will be able to determine what effect changing the number of particles in 
an atom has on the atoms identity.

Chapter 7: Understanding the Atom
Lesson 2: The Structure of Atoms

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Structure and properties of 

Matter
* Students will be able to understand how the elements are arranged on the periodic 
table.
* Students will be able to determine the information about the elements from the 
periodic table.

Chapter 8: The Periodic Table
Lesson 1: Using the Periodic Table

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Structure and properties of 

Matter
*Students will be able to identify which elements are metals.
* Students will be able to describe the properties of metals.

Chapter 8: The Periodic Table
Lesson 2: Metals

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Structure and properties of 

Matter
* Students will be able to locate the non-metals and metalloids on the periodic table.
*Students will be able to describe the properties of non-metals and metalloids.

Chapter 8: The Periodic Table
Lesson 3: Non-Metals and metalloids

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science States and Properties of Matter

* Students will be able to identify how substances dissolve in a liquid.
* Students will be able to determine the factors that affect the rates at which solids 
dissolve in liquids.

 Lesson 1: How Solutions Form
Chapter 9: Solutions

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science States and Properties of Matter

*Students will be able to express the concentrations of solutions.
* Students will be able to define solubility.
* Students will be able to define saturated, unsaturated, and supersaturated solutions.

Lesson 2: Concentration and Solubility
Chapter 9: Solutions

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its transformations

*Students will be able to explain how compounds differ from its component elements.
*Students will be able to describe what a chemical formula represents.
* Students will be able to explain how electron dot diagrams help predict chemical 
bonding.
* Students will be able to explain why chemical bonding occurs.

Lesson 1: Stability in Bonding
Chapter 10: Chemical Bonds 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its transformations

* Students will be able to differentiate between ionic bonds and covalent bonds.
*Students will be able to identify the particles that are produced by different types of 
bonding.
* Students will be able to compare nonpolar and polar covalent bonds.

Lesson 2: Types of Bonds
Chapter 10: Chemical Bonds 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom



CYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Physical Science 
Chemical Reactions and 
calculations and the matter 
conservation law.

* Students will be able to identify the parts of a chemical reaction.
* Students will be able to describe how energy changes can be related to chemical 
reactions.
*Students will be able to state the importance of enzymes in living organisms.

Chapter 11: Chemistry in Biology
Lesson 1: Chemical Reactions

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to describe the role of carbon in living organisms.
* Students will be able to list the four major families of biological macromolecules.
* Students will be able to list the functions of each group of biological 
macromolecules.

Chapter 11: Chemistry in Biology
Lesson 2: The Building Blocks of Life

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to understand how cells develop.
*Students will be able to identify the basic substances that make up a cell.

Chapter 12 :Cell Structure and Function
Lesson 1: The Cell

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to compare prokaryotic cells and eukaryotic cells.
* Students will be able to differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells.
* Students will be able to identify the functions of the structures in a cell.

Chapter 12 :Cell Structure and Function
Lesson 2: Moving Cellular Material

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to identify and model the phases of the cell cycle.
* Students will be able to explain why the result of the cell cycle is important.

Chapter 13: From a Cell to an Organism
Lesson 1: The Cell Cycle and Cell Division

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to differentiate between unicellular and multicellular 
organisms.
* Students will be able to describe how differnetiation leads to the organization within 
a multicellular organism.

Chapter 13: From a Cell to an Organism
Lesson 2: Levels of Organization

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science Heredity and the difference of 

genetic features
* Students will be able to describe why Mendel performed cross-pollination 
experiments.
* Students will be able to explain what Mendel concluded about inherited traits.
* Students will be able to explain how dominant and recessive factors interact.

Chapter 14: Genetics
Lesson 1: Mendel and his Peas

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science Heredity and the difference of 

genetic features
* Students will be able to determine the expression of traits.
* Students will be able to model inheritance.
* Students will be able to distinguish between some patterns of inheritance and 
Mendel's model.

Chapter 14: Genetics
Lesson 2: Understanding Inheritance

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science Heredity and the difference of 

genetic features
* Students will be able to explain sexual reproduction and why it is beneficial.
* Students will be able to order the phases of meiosis.
* Students will be able to explain what happens during each phase of meiosis.

Chapter 15: Reproduction of Organisms
Lesson 1: Sexual Reproduction and Meiosis

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science Heredity and the difference of 

genetic features
* Students will be able to explain asexual reproduction and why it is beneficial.
* Students will be able to identify how the types of asexual reproduction differ.

Chapter 15: Reproduction of Organisms
Lesson 2: Asexual Reproduction

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to determine how materials move through plants.
* Students will be able to describe how plants perform photosynthesis.
* Students will be able to explain cellular respiration.
* Students will be able to identify the relationship between photosynthesis and cellular 
respiration.

 Chapter 16: Animal and Plant Processes and
Functions
Lesson 1: Energy Processing

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 

Structure and Function
* Students will be able to explain how plants respond to environmental stimuli.
* Students will be able to explain how plants respond to chemical stimuli.

 Chapter 16: Animal and Plant Processes and
Functions
Lesson 2: Plant Responses

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 7 ASP 7 ASP SCI 3 Life Science  Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to compare and contrast the types of support.
* Students will be able to compare and contrast the types of control.
* Students will be able to compare and contrast the types of movement.

 Chapter 16: Animal and Plant Processes and
FunctionsL
esson 3: Animal Support, Control, and Movement

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to apply the steps of the scientific method to solve problems. 
*Students will be able to identify the different variables used in science. 
*Students will be able to describe the differences between scientific laws and scientific 
theories.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 1: The Methods of science 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

* Students will be able to identify the standard of measurement used in science.
* Students will be able to calculate how related SI unites are converted and list the SI 
prefix and state the multiple of ten related to each prefix. 
* Students will be able to apply the SI units and symbols for length, volume, mass, 
density, time and temperature.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 2: Standards of measurment 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Nature of Science & 

Technology
Scientific Inquiry and its 
applications

* Students will be able to identify and create the three types of graphs used in science 
and analyze scientific data using the various types of graphs. 
* Students will be able to explain how the dependent and independent variables are 
expressed in a graph.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 3: Communicating with graphs  

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Nature of Science & 
Technology

Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to compare different types of technology.
*Students will be able to explain the value of technology for different people at 
different times.
*Students will be able to identify where the funds for science research come from. 
*Students will be able to indicate how consumers affect the development of 
technology.

Chapter 1: The Nature of Science 
Lesson 4: Science and Technology lab work

 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 
*Students will be able to differentiate between distance and displacement. 
*Students will be able to calculate an objects speed (using s = d / t). 
* Students will be able to analyze the information on a distance-time graph.

Chapter 2: Motion 
Lesson 1: Describing Motion 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 

*Students will be able to explain the difference between speed and velocity. 
* Students will be able to identify and describe the motion of two objects relative to 
each other. 
*Students will be able to calculate the momentum of an object.

Chapter 2: Motion 
Lesson 2: Velocity and Momentum 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 
*Students will be able to demonstrate how acceleration, time, and velocity are related. 
* Students will be able to explain the three ways that an object can accelerate and 
calculate the acceleration of an object (using a = (vf – v i) / t). 
*Students will be able to differentiate between straight line motion, circular motion, 
and projectile motion.

Chapter 3: Forces and Newton's Laws
Lesson 1: Forces  

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 

* Students will be able to discuss how force and motion are related and determine the 
net force acting on an object. 
* Students will be able to explain why there is friction between objects. 
* Students will be able to differentiate between mass and weight.

Chapter 3: Forces and Newton's Laws
Lesson 1: Forces  

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 

*Students will be able to relate inertia to Newton’s first law of motion. 
*Students will calculate an objects acceleration using Newton’s second law of motion 
(f = m x a). 
* Students will be able to draw and label force diagrams.

Chapter 3: Forces and Newton's Laws
Lesson 2: Newton's Laws

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Force and Motion 

* Students will be able to relate Newton’s first law of motion to what happens in a car 
crash. 
*Students will be able to explain how Newton’s second law of motion relates to the 
effects of air resistance. 
* Students will be able to predict when momentum is conserved.

Chapter 3: Forces and Newton's Laws
Lesson 3: using Newton's Laws 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Energy

* Students will be able to calculate work when force and motion are parallel to each 
other. 
*Students will be able to infer how machines make doing work easier. 
* Students will be able to describe mechanical advantage and efficiency.

Chapter 4: Work and energy 
Lesson 1: work and machines 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom



CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Energy
* Students will be able to differentiate between kinetic energy and potential energy of 
an object. 
*Students will be able to identify some different forms of energy.

Chapter 4: Work and energy 
Lesson 2: Describing energy 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Energy

* Students will be able to illustrate the law of conservation of energy. 
* Students will be able to identify mechanical energy and explain why mechanical 
energy is not always conserved. 
* Students will be able to relate power and energy.

Chapter 4: Work and energy 
Lesson 3: Conservation of energy 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

* Students will be able to compare gravitation force and electric force. 
* Students will be able to differentiate between conductors and insulators. 
*Students will be able to explain how objects become electrically charged.

Chapter 5: Electricity 
Lesson 1: Electric charge 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

*Students will be able to identify and explain when a voltage difference produces an 
electric current. 
*Students will be able to explain how batteries produce a voltage difference in a 
circuit. 
* Students will be able to describe how Ohm’s law relates current, voltage difference, 
and resistance.

Chapter 5: Electricity 
Lesson 2: Electric current 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

* Students will be able to differentiate between series circuits and parallel circuits. 
*Students will be able to describe the function of a circuit breaker.
*Students will be able to calculate electrical power. 
*Students will be able to calculate the cost of using an electrical appliance.

Chapter 5: Electricity 
Lesson 3: More  complex circuits

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

* Students will be able to describe how magnetic poles interact and infer why magnets 
exert a force on distance magnetic materials. 
* Students will be able to predict why some materials are magnetic but others are not 
and explain how magnetic domains model magnetic behavior.

Chapter 6: Magnetism and its Uses 
Lesson 1: Magnetism 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

* Students will be able to explain how moving electric charges and magnets interact 
and describe electromagnetic forces. 
*Students will be able to explain how an electromagnet’s properties affect its 
magnetic field strength. 
*Students will be able to explain how electric motors operate.

Chapter 6: Magnetism and its Uses 
Lesson 2: Electricity and magnetism 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 1 Physical Science Electricity and Magnetism

*Students will be able to describe electromagnetic induction and explain how a 
generator produces an electric current. 
* Students will be able to differentiate between alternating current and direct current. 
* Students will be able to identify and explain how a transformer changes voltage into 
an alternating current.

Chapter 6: Magnetism and its Uses 
Lesson 3: producing Electric current 

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

* Students will be able to explain the kinetic theory of matter.
* Students will be able to describe how the particles move in the different states of 
matter.
* Students will be able to distinguish between particle behavior at the boiling points 
and melting points.

Chapter 7: Solids, Liquids and Gases
Lesson 1: Matter and Thermal Energy

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

* Students will be able to state Archimedes' principle.
* Students will be able to state Pascal's principle.
* Students will be able to state Bernoulli's principle.
* Students will be able to apply Archimedes', Pascal's, and Bernoulli's principles.

Chapter 7: Solids, Liquids and Gases
Lesson 2: Properties of Fluids

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

*Students will be able to describe how a gas exerts pressure on its container.
* Students will be able to explain how a gas is affected when pressure, temperature, or 
volume change.

Chapter 7: Solids, Liquids and Gases
Lesson 3: Behavior of gases

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

* Students will be able to identify the names and symbols of common elements.
* Students will be able to describe the structure of the atom.
* Students will be able to explain why scientists study quarks.
* Students will be able to model the electron cloud model of the atom.

 Chapter 8 Properties of Atoms and the Periodic
Table
Lesson 1: Structure of the Atom

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

* Students will be able to determine the atomic mass and mass number of an atom.
* Students will be able to explain what isotopes are.
*Students will be able to explain how to determine the average atomic mass of an 
element.

 Chapter 8 Properties of Atoms and the Periodic
Table
Lesson 2: Masses of Atoms

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  States and Properties of Matter

* Students will be able to identify how the periodic table is organized.
*Students will be able to identify the trends on the periodic table.
* Students will be able to list the properties of metals, non-metals, and metalloids.

 Chapter 8 Properties of Atoms and the Periodic
Table
Lesson 3: The Periodic Table

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its Transformations

*Students will be able to identify the properties of a typical metal.
* Students will be able to describe how atoms bond in metallic bonding.
*Students will be able to distinguish which elements are alkali metals and which are 
alkaline Earth metals.
* Students will be able to list some common uses of the transition elements.

Chapter 9 Elements and their Properties
Lesson 1: Metals

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its Transformations

* Students will be able to explain how non-metals bond.
*Students will be able to list the properties that make hydrogen a non-metal.
* Students will be able to list the properties and uses of halogens.
*Students will be able to describe why noble gases are unreactive.

Chapter 9 Elements and their Properties
Lesson 2: Non-Metals

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science Matter and its Transformations

* Students will be able to differentiate between metals, non-metals, and metalloids.
* Students will be able to compare and contrast the allotropes of carbon.
* Students will be able to explain the meaning of the term semiconductor.
* Students will be able to differentiate between natural elements and synthetic 
elements.

Chapter 9 Elements and their Properties
Lesson 3: Mixed Groups

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  Structure and Properties of 

Matter
* Students will be able to identify ionic bonds and covalent bonds.
* Students will be able to explain which particles are produced by different types of 
bonding.
*Students will be able to compare nonpolar and polar covalent bonds.

Chapter 10: Chemical Bonds
Lesson 1: Types of Bonds

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  Structure and Properties of 

Matter
* Students will be able to determine oxidation numbers.
* Students will be able to write formulas for ionic and covalent compounds.
* Students will be able to name ionic and covalent compounds.

Chapter 10: Chemical Bonds
Lesson 2: Writing Formulas and Naming

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science 

 Chemical Reactions and 
calculations and the matter 
conservation law

*Students will be able to identify the reactants and products in a chemical reaction.
* Students will be able to state whether or not mass is conserved in a chemical 
reaction.
* Students will be able to state the importance of chemical equations.
* Students will be able to balance a chemical reaction.

Chapter 11: Chemical Reactions
Lesson 1: Chemical Changes

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science 

 Chemical Reactions and 
calculations and the matter 
conservation law

* Students will be able to list the five general types of chemical reactions.
* Students will be able to predict if a metal will replace another in a compound.
* Students will be able to define the terms oxidation and reduction.
*Students will be able to idetify redox reactions.

Chapter 11: Chemical Reactions
Lesson 2: Classifying Chemical Reactions

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  Thermochemistry

* Students will be able to identify the source of energy changes in chemical reactions.
* Students will be able to compare exergonic and endergonic reactions.
* Students will be able to compare exothermic and endothermic reactions.
* Students will be able to explain if energy is conserved during a chemical reaction.

Chapter 11: Chemical Reactions
Lesson 3: Chemical Reactions and Energy

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 2 Physical Science  Speed of reactions and 

chemical balance.
* Students will be able to explain how chemists express the rates of chemical 
reactions.
* Students will be able to explain how catalysts and inhibitors affect reaction rates.
*Students will be able to define equilibrium.
* Students will be able to discuss how Le Chatelier's principle explains shifts in 
equilibria.

.Chapter 11: Chemical Reactions
Lesson 4: Reaction Rates and Equilibrium

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science

From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

* Students will be able to define biology.
*Students will be able to identify the possible benefits of studying biology.
* Students will be able to list the characteristics of living things.

Chapter 12: The Study of Life
Lesson 1: Introduction to Biology

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science

From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

*Students will be able to differentiate between abiotic factors and biotic factors.
* Students will be able to explain the interactions between the levels of biological 
communities.
* Students will be able to describe the difference between an organism's habitat and 
its niche.

Chapter 13: Principles of Ecology
Lesson 1: Organisms and Their Relationships

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science

From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

*Students will be able to describe what organisms are producers and consumers.
* Students will be able to describe how energy flows through an ecosystem.
*Students will be able to explain what food chains, food webs, and ecological pyramid 
models are.

Chapter 13: Principles of Ecology
Lesson 2: Flow of Energy in an Ecosystem

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science

From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

* Students will be able to explain how nutrients move through the biotic parts of an 
ecosystem.
* Students will be able to describe why nutrients are important to living organisms.
* Students will be able to compare the biogeochemical cycles of nutrients.

Chapter 13: Principles of Ecology
Lesson 3: Cycling of Matter

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science

From Particles to Living 
Organisms: Structure and 
Function

*Students will be able to identify how unfavourable abiotic and biotic factors affect 
species.
* Students will be able to discuss the ranges of tolerance and how they affect the 
distribution of organisms.
* Students will be able to list the stages of primary and secondary succession.

Chapter 14: Communities, Biomes, and Ecosystems
Lesson 1: Community Ecology

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom



CYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 
Dissimilarity

* Students will be able to relate latitude to the three major climate zones.
* Students will be able to identify the major abiotic factors that determine the location 
of a terrestrial biome.
* Students will be able to explain how the terrestrial biomes are distinguished based 
on climate and biotic factors.

Chapter 14: Communities, Biomes, and Ecosystems
Lesson 2: Terrestrial Biomes

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
*Students will be able to identify the major abiotic factors that determine the aquatic 
ecosystems.
*Students will be able to list the transitional aquatic ecosystems and why they are 
important.
* Students will be able to identify the zones of marine ecosystems.

Chapter 14: Communities, Biomes, and Ecosystems
Lesson 3: Aquatic Ecosystems

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
* Students will be able to explain the characteristics of populations and how they are 
distributed.
*Students will be able to differentiate between density-independent and density-
dependent limiting factors.
* Students will be able to list the similarities between the different models used to 
quantify growth of a population.
* Students will be able to explain how carrying capacity affects reproductive rates.

Chapter 15: Population Ecology
Lesson 1: Population Dynamics

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
* Students will be able to identify the aspects that affect the human population 
growth.
*Students will be able to describe the trends in human population growth.
* Students will be able to identify the age structures of representative nongrowing, 
slow growing, and rapidly growing countries.
* Students will be able to identify the consequences of continued population growth.

Chapter 15: Population Ecology
Lesson 2: Human Population

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
* Students will be able to identify the three types of biodiversity.
* Students will be able to explain the importance of biodiversity.
*Students will be able to explain the direct and indirect values of biodiversity.

Chapter 16: Biodiversity and Conservation
Lesson 1: Biodiversity

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
* Students will be able to identify the threats to biodiversity.
*Students will be able to differentiate between the current extinction rate and the 
background extinction rate.
* Students will be able to identify how the decline of a single species can affect an 
entire ecosystem.

Chapter 16: Biodiversity and Conservation
Lesson 2: Threats to Biodiversity

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroomCYCLE 2 8 ASP 8 ASP SCI 3  Life Science  Bio-diversity: Similarity and 

Dissimilarity
* Students will be able to identify the two classes of natural resources.
* Students will be able to explain the methods used to conserve biodiversity.
*Students will be able to explain the two techniques used to restore biodiversity.

Chapter 16: Biodiversity and Conservation
Lesson 3: Conserving Biodiversity

lab work
 project based learning
Inquiry guided and discovery
 flipped classroom

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP PHY

1
Physics
Nature of Science & 
Technology

Motion and forces
Scientific Inquiry and its 

applications
 Energy

*Relate density of fluids to their ability to float on water and each other, relate 
pressure and the buoyant force,  explain how Archimedes’ principle describes the 
buoyant force.
 *List the characteristics of the scientific method, explain why scientists use models, 
differentiate between a scientific theory and a scientific law, identify and explain why 
scientists use the metric system,  evaluate answers by using dimensional analysis, 
explain the importance of significant figures, identify why the results of measurements 
are often reported with an uncertainty, differentiate between precision and accuracy, 
identify a common source of error when making measurements,  summarize what 
graphs tell scientists, identify some common relationships in graphs.  
* Define temperature and  thermal energy,  calculate the changes in thermal energy, 
describe conduction, convection, and radiation, identify some common types of 
heating systems,  state the first and second laws of thermodynamics,  describe how an 
internal combustion engine and  refrigerator works.
* Identify energy resources , describe how fossil fuels form and  how chemical 
potential energy sotred in fossil fuels is converted into electrical energy, define fusion 
and fission, identify the advantages and disadvantages of using nuclear energy to 
generate electricity,  identify and explain what renewable energy resources are 
,  explain how human population affects Earth’s carrying capacity and identify the 
causes and effects of pollution on land, water, and air,  demonstrate some methods 
used to control the types and sources of pollution and explain how to help protect and 
preserve Earth's natural resources.

Chapter 0: Forces and Fluids
Section 1 Pressure and Density of Fluids
Section 2 The Buoyant Force 
Chapter 1 A Physics Toolkit
Section 1 Methods of Science
Section 2 Mathematics and Physics
Section 3 Measurement
Section 4 Graphing Data
Chapter 2: Thermal Energy
Section 1 Temperature, Thermal Energy, and Heat 
Section 2 Conduction, Convection, and Radiation
Section 3 Using Thermal Energy
Chapter 3: Energy Sources and the Environment
Section 1 Fossil Fuels
Section 2 Nuclear Energy
Section 3 Renewable Energy  Resources
Section 4 Environmental Impacts

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning

2 Physics Waves

* Identify how waves transfer energy,  describe mechanical waves and differentiate 
between transverse waves and longitudinal waves,  relate wavelength and period and 
identify the relationship between frequency and wavelength,  calculate the speed of a 
wave,  explain the law of reflection and explain what happens when waves interfere 
with each other,  determine why waves change direction when traveling from one 
material to another and compare refraction and diffraction.
* Explain how a vibrating electric charge produces an electromagnetic wave , 
describe  it's  properties and  how transfer energy,  separate the main divisions of the 
electromagnetic spectrum, identify the properties and some common uses of each 
type of electromagnetic wave,  explain how carrier waves are modulated to transmit 
information,  differentiate between amplitude modulation and frequency modulation, 
identify which technologies use radio waves and microwaves for communication. 
* Describe how sound travels through different mediums, explain what affects the 
speed of sound, describe how your ear enables you to hear,  relate amplitude, 
intensity, and loudness,  explain how sound intensity is measured,  identify the 
relationship between frequency and pitch,  describe the Doppler effect, A musical 
instrument produces combinations offrequencies that determine how the instrument 
sounds,Sound waves are used to locate objects, to formimages, and to treat medical 
problems.

Chapter 4: Introduction to waves
Section 1 The Nature of Waves 
Section 2 Wave Properties Section 
Section 3 The Behavior of Waves
Chapter 5: Electromagnetic waves
Section 1 What are electromagnetic waves?
Section 2 The Electromagnetic Spectrum
Section 3 Radio Communication
Chapter 6: Sound
Section 1 The Nature of Sound
Section 2 Properties of Sound
Section 3 Music
Section 4 Using Sound

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning

3 Physics Waves

* Materials can absorb, transmit, or reflect light waves , light waves of different 
wavelengths or combinations ofwavelengths cause the human eye to detect different 
colors, heating a filament and passing a current through a gasare common ways of 
producing light, light can be used to form three-dimensional images andto transmit 
information in optical fibers.
* Mirrors form images by reflecting light rays ,lenses form images by refracting light 
rays, lenses and mirrors are used to make objects easier tosee

Chapter 7: Light
Section 1 The Behavior of Light
Section 2 Light and Color
Section 3 Producing Light
Section 4 Using Light
Chapter 8: Mirrors and lenses
Section 1 Mirrors
Section 2 lenses
Section 3 Optical Instruments

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning



CYCLE 3 9 ASP 9 ASP CHEM

1
Nature of Science & 

Technology
Chemistry

Scientific Inquiry and its 
applications

Structure and properties of 
matter

 * Summarizes the common steps of scientific methods, identify the similarities and 
differences between qualitative data and quantitative data,  interpret, in an 
experiment, the independent variable, the dependent variable and the control.
 *Compare and contrast pure research, applied research and technology and describe 
the important rules for laboratory safety.
*Knows that most common substances exist as solids, liquids, and gases,which have 
diverse physical and chemical properties, and matter can undergo physical and 
chemical changes, Explain how mixtures and substances differ, discuss several 
techniques used to separate mixtures,  distinguishe between elements 
and  compounds.
*Knows the atom and its components , the number of protons and the mass number 
define the type of atom, and unstable atoms emit radiation to gain stability

 Chapter 1: Introduction to chemistry
Section 1 Scientific Methods 
Section 2 Scientific Research
Chapter 2: Matter - Properties and changes
Section 1 Properties of Matter
Section 2 Changes in Matter
Section 3 Mixtures of Matter
Section 4 Elements and Compounds
Chapter 3 Structure of the atom
Section 1 Defining the Atom
Section 2 How Atoms Differ?
Section 3 Unstable Nuclei and Radioactive Decay

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning

2 Chemistry
Chemical reactions and
  the matter conservation law
States and properties of matter

*Knows that chemical reactions are represented by balanced chemical equations,there 
are four types of chemical reactions: synthesis,combustion, decomposition, and 
replacement reactions.
*A solution forms when a solute or solutes and a solvent or solvents become evenly 
mixed, describe concentrations and solubility ,explain how solutes affect the freezing 
and boiling points of solvents , discuss how polarity affects solubility.

Chapter 4: Chemical Reactions
Section 1 Reactions and Equations
Section 2 Classifying Chemical Reactions
Chapter 5 Solutions
Section 1 How Solutions Form
Section 2 Concentration and Solubility
Section 3 Particles in Solution
Section 4 Dissolving Without Water

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning

3 Chemistry
Chemical reactions and
  the matter conservation law
Organic Chemistry

Chapter 6 Acids and bases
Section 1 Acids and Bases
Section 2 Strength of Acids and Bases
Section 3 Salts
Chapter 7: Organic Compounds
Section 1 Simple Organic Compounds Section
Section 2 Substituted Hydrocarbons
Section 3 Petroleum—A Source of Organic 
Compounds

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
Differentiated Instruction

 Chemistry Project
Demonstration

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to describe the role of carbon in living organisms. 
*Students will be able to list the four major families of biological macromolecules. 
* Students will be able to list the functions of each group of biological 
macromolecules.

Chapter 0.1: Chemistry in Biology
Section 1 Chemical Reactions 

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to identify and model the phases of the cell cycle. 
*Students will be able to explain why the result of the cell cycle is important

Chapter 0.1: Chemistry in Biology
Section 1 Chemical Reactions 

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

*Students will be able to differentiate between unicellular and multicellular organisms. 
* Students will be able to describe how differentiation leads to the organization within 
a multicellular organism.

Chapter 0.1: Chemistry in Biology
Section 2 The Building Blocks of Life 

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to define biology. 
* Students will be able to identify the possible benefits of studying biology. 
* Students will be able to list the characteristics of living things.

Chapter 1: The Study of Life
Section 1 Introduction to Biology

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Scientific Inquiry and its 
applications

* Students will be able to identify the characteristics of scientific inquiry.
* Students will be able to distinguish the differences between science and 
pseudoscience. 
* Students will be able to explain why scientific literacy is important.

Chapter 1: The Study of Life
Section 2  The Nature of Science

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Scientific Inquiry and its 
applications

*Students will be able to distinguish between observations and inferences. 
* Students will be able to distinguish between control, independent variables, and 
dependent variables. 
*Students will be able to describe the scientific methods a biologist uses for research.
 *Students will be able to justify the importance of the metric system and SI units.

Chapter 1: The Study of Life
Section 3 Methods of Science

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to relate the advances in microscope technology to the 
discoveries about cells. 
*Students will be able to compare compound light microscopes and electron 
microscopes. 
* Students will be able to describe the principles of the cell theory. 
* Students will be able to list the differences between prokaryotic cells and eukaryotic 
cells.

Chapter 2 : Cellular Structure and Function
Section 1 Cell Discovery and Theory

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to explain the function of a cell's plasma membrane. 
* Students will be able to list and describe the roles of proteins, carbohydrates, and 
cholesterol in the plasma membrane.

Chapter 2 : Cellular Structure and Function
Section 2 The Plasma Membrane

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

*Students will be able to identify the structures of a typical eukaryotic cell. 
*Students will be able to compare and contrast plant and animal cells.

Chapter 2 : Cellular Structure and Function
Section 3 Structures and Organelles

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to explain the process of diffusion, facilitated diffusion, and 
active transport. 
* Students will be able to distinguish the effects of a hypotonic, hypertonic, or isotonic 
solution on a cell. 
* Students will be able to illustrate how large particles enter and exit cells.

Chapter 2 : Cellular Structure and Function
Section 4 Cellular Transport

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to state the two laws of thermodynamics. 
*Students will be able to distinguish between an anabolic pathway and a catabolic 
pathway. 
*Students will be able to explain how ATP works in a cell.

Chapter 3 Cellular Energy
Section 1 How Organisms Obtain Energy

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to differentiate the two phases of photosynthesis. 
*Students will be able to identify the function of chloroplast during light reactions. 
*Students will be able to describe and diagram electro transport.

Chapter 3 Cellular Energy
Section 2 Photosynthesis

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 1 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

*Students will be able to identify and model the stages of cellular respiration. 
* Students will be able to explain the role of electron carriers in each stage of cellular 
respiration. 
* Students will be able to determine the similarities between alcoholic fermentation 
and lactic acid fermentation.

Chapter 3 Cellular Energy
Section 3 Cellular Respiration

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

*Students will be able to hypothesize why cells are relatively small. 
*Students will be able to identify and model the primary stages of the cell cycle. 
*Students will be able to describe the stages of interphase.

Chapter 4 Cellular Reproduction
Section 1 Cellular Growth 

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to list the events of each stage of mitosis. 
* Students will be able to identify the process of cytokinesis.

Chapter 4 Cellular Reproduction
Section 2 Mitosis and Cytokinesis

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning



CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to explain the role of cyclin proteins in controlling the cell cycle. 
*Students will be able to relate cancer to the cell cycle. 
* Students will be able to identify the role of apoptosis. 
* Students will be able to identify the two types of stem cells and their potential uses.

Chapter 4 Cellular Reproduction
Section 3 Cell Cycle Regulation

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Particles to Living Organisms: 
Structure and Function

* Students will be able to explain how the reduction in chromosome numbers occurs 
during meiosis.
 * Students will be able to construct a model of the stages of meiosis. 
* Students will be able to explain the importance of meiosis in providing genetic 
variation.

Chapter 5 Sexual Reproduction and Genetics
Section 1 Meiosis

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

* Students will be able to determine the significance of Mendel's experiments on the 
study of genetics. 
* Students will be able to explain the law of segregation. 
* Students will be able to explain the law of independent assortment. 
*Students will be able to conclude the possible offspring from a cross using a Punnett 
square.

Chapter 5 Sexual Reproduction and Genetics
Section 2 Mendelian Genetics 

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 2 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to explain the process of meiosis producing genetic 
recombination. 
* Students will be able to identify how gene linkage can be used to create 
chromosome maps. 
* Students will be able to explain the importance of polyploidy in the field of 
agriculture.

Chapter 5 Sexual Reproduction and Genetics
Section 3 Gene Linkage and Polyploidy

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

* Students will be able to identify the experiments that led to the discovery of DNA as 
the genetic material. 
 *Students will be able to construct a model of the basic structure of DNA. 
*Students will be able to identify the basic structure of eukaryotic chromosomes.

Chapter 6: Molecular Genetics
Section 1 DNA: The Genetic Material

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to explain the role of enzymes in the replication of DNA. 
* Students will be able to describe how the leading and lagging strands synthesize 
differently. 
* Students will be able to compare how DNA replication occurs in eukaryotes and 
prokaryotes.

Chapter 6: Molecular Genetics
Section 2 Replication of DNA

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to describe how messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer 
RNA are involved in the transcription and translation of genes.
* Students will be able to explain the role of RNA polymerase in the synthesis of 
messenger RNA. 
*Students will be able to describe how the code of DNA is translated into messenger 
RNA and utilized to synthesize a protein.

Chapter 6: Molecular Genetics
Section 3 DNA, RNA, and Protein

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to identify how bacteria are able to regulate their genes by two 
types of operons. 
* Students will be able to explain how eukaryotes regulate the transcription of genes. 
* Students will be able to identify and list the various types of mutations.

Chapter 6: Molecular Genetics
Section 4 Gene Regulation and Mutation

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to summarize how selective breeding is used to produce 
organisms with desired traits. *Students will be able to differentiate between 
inbreeding and hybridization. 
* Students will be able to evaluate the genotypes of organisms based on a Punnett 
square test cross.

Chapter 7 Genetics and Biotechnology
Section 1 Applied Genetics

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

* Students will be able to identify different tools and processes used in genetic 
engineering. 
* Students will be able to explain how genetic engineering manipulates recombinant 
DNA. 
*Students will be able to compare selective breeding and genetic engineering. 
* Students will be able to explain how genetic engineering and biotechnology can be 
used to improve human life.

Chapter 7 Genetics and Biotechnology
Section 2 DNA Technology

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 ASP 9 ASP BIO 3 Biology Heredity and the difference of 
genetic features

*Students will be able to identify the components of the human genome. 
*Students will be able to explain how forensic scientists use DNA fingerprinting. 
*Students will be able to identify how information from the human genome can be 
used to treat human diseases.

Chapter 7 Genetics and Biotechnology
Section 3 The Human Genome

Quick Demo
Visual Learning

MiniLAB
 Differentiated Instruction

Modelling or   Bio Lab Project
Demonstration 

Cooperative learning

CYCLE 3 9 PRO 9 PRO SCI

1 العلوم الفیزیائیة
 Physical Science

المادة وتحوالتھا 

* یستنتج إن الكیمیاء ھي دراسة كل شيء من حولنا، وان فروع الكیمیاء تتضمن دراسة األنواع المختلفة للمادة.
*یتتبع الخطوات الشائعة للطرائق العلمیة لطرح حلول للمشكالت واختبارھا بشكل منھجي وتقویم نتائج االختبارات، 

ویبین أن بعض التحقیقات العلمیة تؤدي إلى تطور التكنولوجیا التي یمكنھا أن تحسن حیاتنا والعالم من 
حولنا.                                                                                                                                                                                         

 *یستنتج أن علماء الكیمیاء یستخدمون نظام وحدات متعارفاً علیھ دولیاً لمشاركة النتائج التي توصلوا إلیھا، ویُعبر 
عن األعداد بالترمیز العلمي ویحل مسائل باستخدام التحلیل البُعدي.

*یمیز بین الدقة والضبط ویستخدم األرقام المعنویة للتعبیر عن الشك في القیم التي جرى قیاسھا وحسابھا ویُفسر 
التمثیالت البیانیة.  

- ییمیز بین الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة
- یمیز بین التغیرات الكیمیائیة والتغیرات الفیزیائیة ویعطي أمثلة علیھا

- یتعرف أنواع المخالیط وطرق فصلھا
- یمیز بین العناصر والمركبات

- یتعرف  قانوني النسب الثابتة والمتضاعفة وسبب أھمیتھا

1- مقدمة في الكیمیاء
2-  تحلیل البیانات

3- االمادة: الخواص والتغیرات

لتعلم التعاوني،
التعلم القائم على حل المشكالت،

االستقصاء،
التعلم باالكتشاف

العروض والتجارب العلمیّة،  
التعلم باللعب،

العصف الذھني، أو (استمطار األفكار)، 
التعلم بالوسائل البصریة

النمذجة والمحاكاة 

2 العلوم الفیزیائیة
 Physical Science الحركة والقوى أن الحركة تحدث عندما یغیّر جسم موقعھ،وإّن للطاقة أشكال عدیدة ویمكن أن تتحول من شكل إلى آخر من خالل 

الشغل،ویمكن أن تتسبب القوى الموجودة داخل النواة في حدوث تغیّرات تؤدي إلى انطالق الجسیمات والطاقة.

4. الحركة
5. الشغل والطاقة

لتعلم التعاوني،
التعلم القائم على حل المشكالت،

االستقصاء،
التعلم باالكتشاف

العروض والتجارب العلمیّة،  
التعلم باللعب،

العصف الذھني، أو (استمطار األفكار)، 
التعلم بالوسائل البصریة

النمذجة والمحاكاة 

3

علوم األرض والفضاء 
 Earth Science

علوم الحیاة   
Life science

األرض والنشاط البشري 
التنوع الحیوي: التشابھ  واالختالف  

    

یتعرف موارد الطاقة المتجددة وغیر المتجددة، وإّن التأثیر البشري في األرض والماء والھواء یؤثر في 
المواردالطبیعیة المتاحة لالستخدام،وأن االتزان الداخلي للمجتمعات األحیائیة واألنظمة البیئیة  یعتمد على مجموعة 

معقدة من التفاعالت التي تحدث بین أفراد متنوعة بیولوجیًّاویتعرف أنواع المعادن

6- مصادر الطاقة والبیئة
7. التنوع اإلحیائي والمحافظة علیة.

8. المعادن

االستقصاء
التعلم القائم على حل المشكالت

التعلم التعاوني
العروض والتجارب العلمیّة

CYCLE 3 10 PRO 10 PRO SCI

1 العلوم الفیزیائیة الموجات 

تعرف أن الضوء یسلك سلوك األمواج ویمكن استكشافھ بالعین المجردة وآن آشعة الضود تسیر في خطوط مستقیمة 
ویمكن أن تغیر اتجاھھا فقط عندما تنتقل من وسط إلى آخر وأن موجالت الضود تشبھ بقیة الموجات فالضوء یحید 

عن األجسام ولھ طول موجي وتردد، 
یتعرف أن كل األسطح تعكس  الضوء، إال أّن األسطح الملساء تكّون صوًرا لألجسام ، وأن العدسات  تعمل على 

انكسار الضوء وتكوین صور.
ویوضح كیف تركز العین الضوء لتَُكّون صور و یمیز  بین  قصر النظر وطول النظر ونوع عدسات  النظارة التي 

تستخدم   لتصحیحھا و یتعرف  خصائص األنظمة
   البصریة في بعض األجھزة البصریة المعروفة. 

الوحدة 1 :-أساسیات الضوء
الوحدة 2 :- االنعكاس والمرایا

الوحدة 3 :- االنكسار والعدسات 

التعلم التعاوني
العروض التوضیحیة السریعة

التجریب العملي
التعلم بالوسائل البصریة

التعلم المتمایز



CYCLE 3 10 PRO 10 PRO SCI

2 العلوم الفیزیائیة تركیب المادة وخواصھا

*یبین أوجھ الشبھ واالختالف بین نماذج الذرة لدى كل من دیموقریطس وأرسطو ودالتون ویوضح المقصود بالذرة 
ویمیز بین الجسیمات دون الذریة من حیث الشحنة والكتلة النسبیین.

*یستخدم العدد الذري لتحدید ھویة ذرة ویحسب عدد اإللكترونات والبروتونات والنیوترونات في ذرة بالنظر إلى 
العدد الكتلي والعدد الذري ویحدد المقصود بالنظیر.

*یٌفسر العالقة بین الذرات غیر المستقرة واالنحالل اإلشعاعي ویصف أشعة ألفا وبیتا وجاما من حیث الكتلة 
والشحنة.

*یقارن بین نموذج بور ونموذج میكانیكا الكم للذرة ویوضح تأثیر الطبیعة المزدوجة (موجة – جسیم) لدى دي 
بروغلي مبدأ الشك لھایزنبرح على النظرة الحالیة الخاصة باإللكترونات في الذرة مع تحدید العالقة بین مستویات 

الطاقة لذرة الھیدروجین ومستویاتھا الفرعیة واألفالك الذریة.
*یستخدم   مبدأ باولي لالستبعاد ومبدأ أوفباو وقاعدة ھوند في كتابة الترتیب اإللكتروني باستخدام مخطط األفالك 
وترمیز الترتیب اإللكتروني ویحدد إلكترونات التكافؤ ویمثل الترمیز النقطي لإللكترون وإلكترونات التكافؤ للذرة.

یوظف الجدول الدوري كنموذج للتنبؤ  بالخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة للعناصر .

4- تركیب الذرة 
5. اإللكترونات في الذرات

6. الجدول الدوري والقانون الدوري

التعلم التعاوني
العروض التوضیحیة السریعة

التجریب العملي
التعلم بالوسائل البصریة

التعلم المتمایز

3 علوم الحیاة من الجزیئات إلى الكائنات الحیة : 
التركیب والوظیفة

-یوضح العالقة بین التطورات في مجال تكنولوجیا المجاھر وبین االكتشافات المتعلقة بالخالیا
- یبین أوجھ الشبھ واالختالف بین المجھرالضوئي المرّكب والمجھر اإللكتروني

- یتعرف مبادئ نظریة الخلیة
- یمیزبین خلیّة بدائیة النواة وخلیّة حقیقیة النواة
- یوضخ كیف یعمل الغشاء البالزمي للخلیة

- یبین الدور الذي یؤدیھ كل من البروتیناتوالكربوھیدرات والكولیسترول فیالغشاء البالزمي
- یوضح تراكیب الخلیّة النموذجیةحقیقیة النواة وما وظائفھا

- یبین  أوجھ الشبھ واالختالف بین كلمن الخالیا النباتیة والحیوانیة
- یوضح المقصود بعملیات االنتشار واالنتشارالمیسَّر والنقل النشط

- یبین تأثیر محلول منخفض التركیز أوعالي التركیز أو متساوي التركیز في الخلیة
- یوضح كیف تدخل الجسیمات الكبیرة إلى الخالیا وتخرج منھا

7. تركیب الخلیة ووظائفھا
8. االتزان الداخلي وجسم اإلنسان

التعلم التعاوني
العروض التوضیحیة السریعة

التجریب العملي
التعلم بالوسائل البصریة

التعلم المتمایز
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