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زمن التنفيذ املقرتح  علميةاملخرجات الت احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 :الوحدة الرابعة
 املواد يف عاملي

 

يتعّرف املواد  1Cp3 موضوعات يتم تدريسها مم تتكون املواد؟ ١-٤

 املألوفة ويسّم��ا. 

1Cp1  ستخدم حواسه�

�� استكشاف املواد 

 ا.املختلفة والتحدث ع��

1Ep1  عن يحاول اإلجابة

جمع من خالل  األسئلة

األدلة عن طر�ق 

 املالحظة.

1Eo1  ستكشف�

و�الحظ ��دف جمع 

٢  

   العلوم املادة:

   األول الصف:

 ٢ عدد الساعات يف األسبوع: ٣ عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢ %):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦ :د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



القياسات  (األدلة

واملالحظات) لإلجابة عن 

  األسئلة.

1Eo3 جل مراحل��

 العمل.

يتعّرف املواّد 1Cp3 موضوعات يتم تدريسها استخدام املواد ٢-٤

 املألوفة ويسَم��ا.

1Cp2 يحّدد خصائص

 املواد املختلفة. 

1Cp1 حواسه �ستخدم

�� استكشاف املواد 

 .املختلفة والتحدث ع��ا

1Ep1  عن يحاول اإلجابة

من خالل جمع  األسئلة

عن طر�ق األدلة 

 املالحظة. 

1Ep2 .ع
ّ
 يتوق

 1Ep4 يقرر ما سيفعله

و�حاول اإلجابة عن سؤال 

 عل�ي. 

1Eo3  جل مراحل��

 العمل. 

٢  



1Ec1 .عقد مقارنات� 

1Ec2 يقارن ما حدث

 بالتوقعات. 

يصّنف األشياء إ��  1Cp4 موضوعات يتم تدريسها تصنيف املواد ٣-٤

مجموعات بناًء ع�� 

خصائص املواد ال�ي 

 تت�ّون م��ا.

1Ep2  يطرح أسئلة

ويشارك �� مناقشات 

حول كيفية البحث عن 

 إجابات. 

1Ep4 ما سيفعلهقّرر ي 

 .سؤال عل�ي عنلإلجابة 

1Eo1 �تكشف س

و�الحظ ��دف جمع 

ت األدلة (القياسا

 نلإلجابة عواملالحظات) 

 .األسئلة

1Ec1 .عقد مقارنات� 

٢  

 الوحدة اخلامسة:
 الدفع والسحب

�ستكشف حركة  1Pf1 موضوعات يتم تدريسها يف امللعب ١-٥

األشياء املألوفة و�تحدث 

 ع��ا و�صفها.

1Ec3  يقّدم نموذج

٢  



ألف�ار و�تحدث ع��ا 

�غرض مشارك��ا وشرحها 

  رها.�طو تو 

تحرك كيف ت ٢-٥
 األلعاب؟

يتعّرف أّن الدفع  1Pf2 موضوعات يتم تدريسها

 وال�حب قّوتان.

1Ep4ما سيفعله قّرر ي

و�حاول اإلجابة عن سؤال 

 عل�ي.

1Eo1 �تكشف س

و�الحظ ��دف جمع 

األدلة (القياسات 

 نلإلجابة عواملالحظات) 

 .األسئلة

1Ec3  يقّدم نموذج

ألف�ار و�تحّدث ع��ا 

شرحها و  �غرض مشارك��ا

 .طو�رهات

٢  

يتعّرف أّن ثّمة  1Pf3 موضوعات يتم تدريسها تغيري احلركة ٤-٥ 

سبب وراء �سارع األشياء 

أو تباطؤها أو �غّ�� 

 اتجاهها.

1Ep1  يحاول اإلجابة عن

٢  



األسئلة من خالل جمع 

األدلة عن طر�ق 

 املالحظة. 
1Ep2  يطرح أسئلة

ويشارك �� مناقشات 

حول كيفية التوصل إ�� 

 إجابات. 

1Eo1  ستكشف�

و�الحظ ��دف جمع 

األدلة (القياسات 

واملالحظات لإلجابة عن 

 األسئلة).

الدفع والسحب من  ٣-٥
 حولنا

   X موضوعات حمذوفة

 الوحدة السادسة:
 مساع األصوات

من اين تصدر  ١-٦
 األصوات؟

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفة آذاننا ٢-٦
   X ات حمذوفةموضوع حركة األصوات ٣-٦

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ح زمن التنفيذ املقرت املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الوحدة الرابعة:
 الضوء والظالم

 

يحدد مصادر 2Pl1 موضوعات يتم تدريسها مصادر الضوء ١-٤
مختلفة للضوء بما 

 فيها الشمس.
2Ep1 يجمع األدلّة عن

طريق المالحظة عند 
محاولة اإلجابة عن 

 سؤال علمي.
2Ep2من يستفيد 

٢  

   العلوم املادة:

   الثاني الصف:

 ٢ عدد الساعات يف األسبوع: ٣ عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢ %):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦ :د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 . المباشرة التجارب
2Ep5  يتوقّع ما الذي

حدث قبل أن يقّرر سي
 ماذا سيفعل. 

 2Eo2 يتحدّث عن
المخاطر وكيفية 

 تجنّبها.
2Eo3 يقوم بعمل

 مالحظات ويسّجلها. 
2Ec1 .يعقد مقارنات 
2Ec3 يتحدّث عن

توقّعاته (شفهيّاً 
وتحريريّاً) والنتائج 

 وسبب حدوثها. 
 2Eo1 يطرح أسئلة

ويقترح طرقاً 
 لإلجابة عنها.

2Eo1 يقدّم مقترحات
 دلّة.لجمع األ

يعرف أن الظلمة 2Pl2 موضوعات يتم تدريسها الظلمة ٢-٤
 هي غياب الضوء.

2Ep1 يجمع األدلّة عن
طريق المالحظة عند 
محاولة اإلجابة عن 

 سؤال علمي.

٢  



2Ep2 يستفيد من
 التجارب المباشرة. 

2Ep5 يتوقّع ما الذي
سيحدث قبل أن يقّرر 

 ماذا سيفعل. 
2Eo3 يقوم بعمل

 ها. مالحظات ويسّجل
2Eo5 يخبر اآلخرين

بما حدث مستخدماً 
 العديد من الطرق. 

2Ec3 يتحدّث عن
توقّعاته (شفهيّاً 

وتحريريّاً) والنتائج 
 وسبب حدوثها. 

2Ec4 يراجع ويشرح
 ما حدث.

يستطيع تحديد 2Pl3a موضوعات يتم تدريسها تكوين الظالل ٣-٤
 الظالل.

2Ep2  يستفيد من
 التجارب المباشرة. 

2Eo2حدّث عن يت
المخاطر وكيفية 

 تجنبها. 

2Eo3 يقوم بعمل
 مالحظات ويسّجلها. 

٢  



2Ec2 يحدد األنماط
واالرتباطات 

  البسيطة.
يستطيع تحديد 2Pl3a موضوعات يتم تدريسها أشكال الظل ٤-٤ 

 الظالل.
2Ep3 يستعين بمصادر

 معلومات بسيطة.
2Ec2 يحدّد األنماط

 واالرتباطات البسيطة.
2Ec4ح ما يراجع ويشر

 حدث. 
2Ep2  يستفيد من

 التجارب المباشرة.

٢  

 الوحدة اخلامسة:
 الكهرباء

   X موضوعات حمذوفة الكهرباء من حولنا ١-٥

احملافظة على  ٢-٥

 السالمة

   X موضوعات حمذوفة

تركيب الدائرة  ٣-٥

 الكهربائية

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفةاستخدام احملركات  ٤-٥



الكهربائية والطنان 

 ربائيالكه

   X موضوعات حمذوفة املفاتيح الكهربائية ٥-٥

 الوحدة السادسة:
 األرض والشمس

يقدم نموذجاً 2Pb2 موضوعات يتم تدريسها الليل والنهار ١-٦
حول كيف يؤدي 

إلى  دوران األرض
تعاقب الليل والنهار 

ً مستعين على سبيل  ا
المثال بكرات مختلفة 

 األحجام ومصباح
 يدوي.

2Ec2 يحدد األنماط
 واالرتباطات البسيطة.

١  

هل تتحرك  ٢-٦
 الشمس؟

يستكشف كيف 2Pb1 موضوعات يتم تدريسها
تبدو الشمس وكأنها 
 تتحرك أثناء النهار. 

2Ep1 يجمع األدلّة عن
طريق المالحظة عند 
محاولة اإلجابة عن 

 سؤال علمي.
2Ep2 يستفيد من

 التجارب المباشرة. 
2Eo1رحات يقدم مقت

١  



 لجمع األدلة. 
2Eo2 يتحدث عن

المخاطر وكيفية 
 تجنبها. 

2Eo3 يقوم بعمل
 مالحظات ويسّجلها. 

2Eo4 يأخذ قياسات
 بسيطة. 

2Eo5 يخبر اآلخرين
بم حدث مستخدماً 
 العديد من الطرق. 

2Ec2 يحدد األنماط
واالرتباطات 

 البسيطة. 
2Ec4 يراجع ويشرح

  ما حدث.

يستكشف كيف 2Pl3b ت يتم تدريسهاموضوعا تغير الظالل ٣-٦ 
 تتغيّر الظالل.

2Ep1 يجمع األدلّة عن
طريق المالحظة عند 
محاولة اإلجابة عن 

 سؤال علمي.
2Ep2   من يستفيد

 التجارب المباشرة. 

٢  



2Ep4 يطرح أسئلة
ويقترح طرقاً لإلجابة 

 عنها.
2Ep5 يتوقع ما الذي

سيحدث قبل أن يقرر 
 ماذا سيفعل. 

2Ep6 يتعرف أّن
تبارات أو االخ

المقارنات قد تكون 
 غير عادلة. 

2Eo1 يقدم مقترحات
 لجمع األدلة. 

2Eo2 يتحدث عن
المخاطر وكيفية 

 تجنبها. 
2Eo3 يقوم بعمل

 مالحظات ويسّجلها. 
2Eo4 يأخذ قياسات

 بسيطة. 
2Ec2 يحدد األنماط

 واالرتباطات البسيطة. 
2Ec4ما ويشرح يراجع 
 .حدث

 

 



 

 

 

 

 

 

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الوحدة الرابعة:
 واسنا اخلمسح

 

يستكشف  3Bh4a موضوعات يتم تدريسها السمع واللمس ١-٤
حاستي السمع واللمس 

وطرق استخدامهما 
 للتعرف على عالمنا. 

3Ep1األدلة في  يجمع
سياقات متنوعة بهدف 
اإلجابة عن األسئلة أو 

 اختبار األفكار. 
3Eo3 يعرض النتائج في

صورة رسومات والتمثيل 
 جداول. البياني باألعمدة وال

٢  

   العلوم املادة:

   الثالث :الصف

 ٢ عدد الساعات يف األسبوع: ٣ عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢ %):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦ :د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



3Ec1  يتوصل الى
استنتاجات من النتائج ويبدأ 

باستخدام المعرفة العلمية 
 القتراح تفسيرات.

يستكشف  3Bh4b موضوعات يتم تدريسها التذوق والشم ٢-٤
حاستي التذوق والشم 

وطرق استخدامهما 
 للتعرف على عالمنا. 

3Eo2 يقيس باستخدام

معدات بسيطة ويسجل 

 عة. مالحظاته بطرق متنو
 3Eo3 عرض النتائج في ي

صورة رسومات والتمثيل 

 البياني باألعمدة والجداول. 

٢  

يستكشف حاسة  3Bh4c موضوعات يتم تدريسها البصر ٣-٤

رق البصر وط

استخدامها للتعرف 

 على عالمنا.

3Eo1  يالحظ ويقارن بين
األشياء والكائنات الحية 

 واألحداث. 
3Eo2  يقيس باستخدام

ويسجل  معدات بسيطة
 مالحظاته بطرق متنوعة. 

3Eo3  يعرض النتائج في

٢  



صورة رسومات والتمثيل 
 البياني باألعمدة والجداول. 

 الوحدة اخلامسة:
 استقصاء املواد

يعرف أّن كل  3Cp1  موضوعات يتم تدريسها خصائص املواد ١-٥
مادة لها خصائص 

محددة، فبعضها صلب 
أو أملس أو المع وما 

 إلى ذلك.
3Ec2 اتيقوم بعمل تعميم 

ويبدأ في تحديد أنماط بسيطة 
 في النتائج.

٢  

يعرف أّن كل  3Cp1 موضوعات يتم تدريسها تصنيف املواد ٢-٥
مادة لها خصائص 

محددة، فبعضها صلب 
أو أملس أو المع وما 

 إلى ذلك.
3Cp2  يصنّف المواد
 ً  لخصائصها. وفقا

3Ec2 اتيقوم بعمل تعميم 
بسيطة  ويبدأ في تحديد أنماط

 في النتائج.

٢  

يعرف أّن كل  3Cp1 موضوعات يتم تدريسها استخدامات املواد ٣-٥ 
مادة لها خصائص 

محددة، فبعضها صلب 
أو أملس أو المع وما 

 إلى ذلك.
3Cp4  يناقش لماذا يقع

١  



االختيار على مواد 
محددة عند استخدامها 
ألغراض معيّنة على 

 أساس خصائصها.
3Ec2 تاقوم بعمل تعميمي 

ويبدأ في تحديد أنماط بسيطة 
 في النتائج.

يعرف أّن  3Cp1 موضوعات يتم تدريسها اختبار املواد ٤-٥

كل مادة لها 

خصائص محددة، 

فبعضها صلب أو 

أملس أو المع وما 

 إلى ذلك.

3Cp4  يناقش لماذا

يقع االختيار على 

مواد محددة عند 

استخدامها 

ألغراض معيّنة 

على أساس 

 خصائصها.

3Ep1 جمع األدلة في ي

١  



سياقات متنوعة بهدف 

اإلجابة عن األسئلة أو 

 اختبار األفكار. 
3Eo3 عرض النتائج ي

في صورة رسومات 

والتمثيل البياني باألعمدة 

 والجداول. 

املواد القابلة  ٥-٥
 للمغنطة

   X موضوعات حمذوفة

 الوحدة السادسة:
 القوى واحلركة

   X وفةموضوعات حمذ الدفع والسحب ١-٦
   X موضوعات حمذوفة تغيري الشكل ٢-٦
ما مقدار هذه  ٣-٦

 القوة؟
   X موضوعات حمذوفة

امليزان الزنربكي  ٤-٦
 "فورمسيرت"

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفة االحتكاك ٥-٦
 
 
 



 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الوحدة الرابعة:
 الصوت

 

الصوت ينتقل عرب  ١-٤

 املواد

يو�ح كيف ينتقل  4Ps6 موضوعات يتم تدريسها

 الصوت ع�� املواد. 

4Ep1  �يجمــــــــــــع األدلـــــــــــــة �ـــــــــــــ

 سياقات متنوعة. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنوعة. 

١  

ي إ�� أي �ستق��ّ  4Ps2 موضوعات يتم تدريسهاالصوت ينتقل عرب  ٢-٤

مدى ينتقل الصوت ع�� 
١  

   العلوم املادة:

   الرابع الصف:

 ٣ سبوع:عدد الساعات يف األ ٥ عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٨ %):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٣٩ :د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 املواد املختلفة.  املواد املختلفة

4Ep1 ة ��  يجمع
ّ
األدل

 سياقات متنوعة. 

4Ep2  يخت�� فكرة أو

 بناء ع�� املعرفة 
ً
توقعا

 العلمية والفهم. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنوعة. 

4Eo4  �� عرض النتائج�

صورة رسومات والتمثيل 

البيا�ي باألعمدة 

 وا�جداول. 

4Ec1  يحدد االتجاهات

واألنماط البسيطة �� 

ج، و�ق��ح تفس��ات النتائ

 لبعضها.

كيف ينتقل  ٣-٤

 الصوت؟

يو�ح أّن الصوت  4Ps1 موضوعات يتم تدريسها

 يحدث �سبب االه��ازات. 

4Ep1  �� يجمع األدلة

 سياقات متنوعة. 

4Ep2  يخت�� فكرة أو

 بناًء ع�� املعرفة 
ً
عا

ُّ
توق

١  



 العلمية والفهم.

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 متنوعة. سياقات 

األصوات القوية  ٤-٤

 واألصوات الضعيفة

ي كيف �ستق��ّ  4Ps4a موضوعات يتم تدريسها

ُيمكن أن ت�ون األصوات 

 قو�ة أو ضعيفة. 

4Ep1  �� يجمع األدلة

  سياقات متنوعة.

4Ep3  يق��ح أسئلة يمكن

اختبارها و�قوم �عمل 

توقعات �شأ��ا و�تحدث 

 عن ذلك. 

4Ep4  
ً
يصمم اختبارا

 و�خطط لكيفية عاد
ً
ال

 جمع األدلة ال�افية. 

4Ep5  يختار األداة وما

 يقيسه.

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنوعة.

4Eo2  يقيس درجة

ا�حرارة والوقت والطول 

٢  



  والقوة.

4Eo4  �� عرض النتائج�

صورة رسومات والتمثيل 

البيا�ي باألعمدة 

 وا�جداول.

يقيس شدة  4Ps7 عات يتم تدريسهاموضو شدة الصوت ٥-٤

الصوت بوحدة 

 الد�سيبيل. 

4Ep2  يخت�� فكرة أو

 بناء ع�� املعرفة 
ً
توقعا

 العلمية والفهم. 

4Eo3  �� ��يبدأ التفك

 حاجة لتكرار القياسات.

4Eo4  �� عرض النتائج�

والتمثيل  صورة رسومات

باألعمدة  البيا�ي

 وا�جداول. 

4Ec1 االتجاهات  يحدد

البسيطة �� واألنماط 

النتائج، و�ق��ح تفس��ات 

 لبعضها.

4Ec2  ر ما �ش�� إليه يفّس

األدلة، وهل يدعم ذلك 

٢  



التوقعات، و�تحدث عن 

 ذلك بوضوح مع اآلخر�ن.  

�ستق��ي مدى  4Ps3 موضوعات يتم تدريسها األصواتخفت  ٦-٤

فعالية �عض املواد �� 

منع الصوت من االنتقال 

  ع��ها.

4Ep1  
ّ
ة �� يجمع األدل

 سياقات متنوعة. 

4Ep2  يخت�� فكرة أو

 بناًء ع�� املعرفة 
ً
عا

ّ
توق

 العلمية والفهم. 

4Ep4  
ً
يصّمم اختبارا

 و�خطط لكيفية 
ً
عادال

 جمع األدلة ال�افية. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنوعة.

٢  

األصوات ذات  ٧-٤

الدرجة العالية والدرجة 

 املنخفضة

�ستق��ي طر�قة  4Ps4b يتم تدريسهاموضوعات 

وصف درجة الصوت 

 ملدى علّوه أو انخفاضه. 

4Ps5  ستكشف كيف�

ُيمكن �غي�� درجة 

٢  



الصوت �� اآلالت 

 املوسيقية بطرق متنّوعة.

4Ep1  يخت�� فكرة أو

 بناًء ع�� املعرفة 
ً
عا

ّ
توق

 العلمية والفهم. 

4Ep3  يق��ح أسئلة يمكن

اختبارها، و�قوم �عمل 

شأ��ا، و�تحدث توقعات �

 عن ذلك. 

4Ep4  
ً
يصّمم اختبارا

 و�خطط لكيفية 
ً
عادال

 جمع األدلة ال�افية. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 عة. سياقات متنوّ 

4Ec1  د االتجاهات يحّد

واألنماط البسيطة �� 

النتائج، و�ق��ح تفس��ات 

 لبعضها. 

4Ec2  ر ما �ش�� إليه يفّس

األدلة، وهل يدعم ذلك 

التوقعات، و�تحدث عن 

 ذلك بوضوح مع اآلخر�ن.



درجة الصوت يف  ٨-٤

 اآلالت اإليقاعية

   X موضوعات حمذوفة

االستمتاع بآالت  ٩-٤

 النفخ

   X موضوعات حمذوفة

 الوحدة اخلامسة:
 الكهرباء واملغناطيسية

املغناطيس يف احلياة  ٧-٥
 اليومية

   موضوعات يتم تدريسها
4Pm5 ستكشف كيف� 

يجذب املغناطيس �عض 

املعادن وال يجذب معادن 

 أخرى.

4Ep1  �� يجمع األدلة

 سياقات متنوعة.

4Ep2  يخت�� فكرة أو

ع
ّ
 توق

ً
بناًء ع�� املعرفة  ا

 العلمية والفهم. 

4Ep4  
ً
يصمم اختبارا

، و�خطط لكيفية 
ً
عادال

 جمع األدلة ال�افية.

4Ep5  يختار األداة و�قرر

 ما يقيسه.

4Eo1 يالحظ ويعقد 

١  



مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنّوعة. 

4Eo4  �� عرض النتائج�

صورة رسومات والتمثيل 

البيا�ي باألعمدة 

 وا�جداول.

األقطاب  ٨-٥
 املغناطيسية

�ستكشف القوى  4Pm4 موضوعات يتم تدريسها

ب�ن املغناطيسات وكيف 

 تتجاذب أو تتنافر. 

4Ep1  �� ة
ّ
يجمع األدل

 سياقات متنوعة.

4Ep2 ت�� فكرة أو يخ

 بناًء ع�� املعرفة 
ً
عا

ُّ
توق

 العلمية والفهم.

4Ep3  يق��ح أسئلة يمكن

�قوم �عمل اختبارها، و 

 توقعات و�تحدث ع��ا.

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنوعة. 

4Eo3  �� ��يبدأ بالتفك

 ا�حاجة لتكرار القياسات. 

4Ec1  د االتجاهات يحّد

٢  



� واألنماط البسيطة �

النتائج، و�ق��ح تفس��ات 

 لبعضها. 

4Ec2  ر ما �ش�� إليه يفّس

عم ذلك األدلة، وهل يد

التوقعات، و�تحدث عن 

 ذلك بوضوح مع اآلخر�ن.

يجمع األدلة ��  4Ep1 موضوعات يتم تدريسها قوة املغناطيس ٩-٥

 سياقات متنوعة.

4Ep2  يخت�� فكرة أو

ع
ّ
 توق

ً
بناًء ع�� املعرفة  ا

 فهم. العلمية وال

4Ep3  يق��ح أسئلة يمكن

اختبارها و�قوم �عمل 

عات �شأ��ا و�تحّدث 
ّ
توق

 عن ذلك. 

4Ep4  
ً
 يصّمم اختبارا

ط لكيفية 
ّ
 و�خط

ً
عادال

 جمع األدلة ال�افية. 

4Ep5  يختار األداة و�قّرر

 ما يقيسه. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

٢  



مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنّوعة. 

4Eo2  يقيس درجة

لوقت والطول ا�حرارة وا

 والقوة. 

4Eo3  �� ��يبدأ �� التفك

 ا�حاجة لتكرار القياسات. 

4Eo4  �� عرض النتائج�

صورة رسومات والتمثيل 

البيا�ي باألعمدة 

 وا�جداول. 

4Ec1  يحّدد االتجاهات

واألنماط البسيطة �� 

النتائج، و�ق��ح تفس��ات 

 لبعضها. 

4Ec2  يفّسر ما �ش�� إليه

ة وهل يدعم ذ
ّ
لك األدل

التوقعات و�تحّدث عن 

 ذلك بوضوح مع اآلخر�ن.

أي املعادن قابلة  ١٠-٥
 للمغنطة؟

�ستكشف كيف  4Pm5  موضوعات يتم تدريسها

يجذب املغناطيس �عض 

املعادن وال يجذب معادن 

٢  



 أخرى.

4Ep1  �� يجمع األدلة

 سياقات متنوعة.

4Ep2  يخت�� فكرة أو

ع
ّ
 توق

ً
بناًء ع�� املعرفة  ا

 لفهم. العلمية وا

4Ep3  يق��ح أسئلة يمكن

اختبارها و�قوم �عمل 

عات �شأ��ا و�تحّدث 
ّ
توق

 عن ذلك. 

4Ep4  
ً
 يصّمم اختبارا

ط لكيفية 
ّ
 و�خط

ً
عادال

 جمع األدلة ال�افية. 

4Ep5  يختار األداة و�قّرر

 ما يقيسه. 

4Eo1  يالحظ ويعقد

مقارنات ذات صلة �� 

 سياقات متنّوعة.

 الكهرباء تسري يف ١-٥
 الدائرة الكهربائية

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفةمكونات الدائرة  ٢-٥



 الكهربائية البسيطة
   X موضوعات حمذوفة املفاتيح الكهربائية ٣-٥
الدوائر الكهربائية  ٤-٥

 ذات املكونات اإلضافية
   X موضوعات حمذوفة

الدوائر الكهربائية  ٥-٥
 مع الطنان الكهربائي

   X ضوعات حمذوفةمو

التوصيالت  ٦-٥
 الكهربائية

   X موضوعات حمذوفة

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة الدرس املوضوع / الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الرابعةالوحدة 

 
 من الضوء انتقال ١-٤

 مصدر

 أننا يعرف 5Pl6 موضوعات يتم تدريسها
 مصادر نرى

 الضوء ألن الضوء
 المصدر من ينتقل
 .أعيننا إلى وينفذ
5Pl7 األشعة أن يعرف 

 خيتلف أن ميكن الضوئية

٢  

   العلوم املادة:

   الخامسالصف:

 ۳عدد الساعات يف األسبوع: ٥عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۸%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۳۹:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 الختالف تبعا هاانعكاس

 ذلك يف مبا( األسطح

 ينفذ عندما وأنه) املرايا

 إىل املنعكس الضوء

 نرى فإننا أعيننا،

 .االجسام

5Ep2 يستخدم 

 والقياس املالحظة

 وإجياد التنبؤات الختبار

 .الروابط

5Eo1 باملالحظات يقوم 

 .الصلة ذات

 



 األشعة أن يعرف5Pl7 موضوعات يتم تدريسها املرايا٢-٤

 خيتلف أن ميكن الضوئية

 الختالف تبعا انعكاسها

 ذلك يف مبا( األسطح

 ينفذ عندما وأنه) املرايا

 إىل املنعكس الضوء

 نرى فإننا أعيننا،

 األجسام

5Pl8ملاذا يستكشف 

 الضوئي الشعاع اجتاه يتغري

 عن ينعكس عندما

 .سطح

5Eo1 باملالحظات يقوم 

٢  



 .الصلة ذات

5Ec1 كانت إذا ما يقرر 

 أم التنبؤات تدعم جالنتائ

 .ال

 اليت األسطحما  ٤-٤

 بشكل الضوء تعكس

 أفضل؟

 األشعة أن يعرف5Pl7 موضوعات يتم تدريسها

 خيتلف أن ميكن الضوئية

 الختالف تبعا انعكاسها

 ذلك يف مبا( األسطح

 ينفذ عندما وأنه) املرايا

 إىل املنعكس الضوء

 نرى فإننا أعيننا،

 األجسام

5Ep3يحدثس مبا يتنبأ 

٢  



العلمية املعرفة على بناء 

 كيفية ويقرتح والفهم،

 التنبؤات، تلك اختبار

 مع بشأهنا ويتواصل

 .اآلخرين

5Ep4الفهم يستخدم 

 كيفية لتخطيط واملعرفة

 .عادل اختبار إجراء

5Eo3إىل احلاجة يناقش 

 مالحظات إجراء

 .متكررة وقياسات

5Eo4يف النتائج يعرض 

 بياني متثيل صورة



 التمثيلو باألعمدة

 .اخلطي

5Ec1كانت إذا ما يقرر 

 أم التنبؤات تدعم النتائج

 .ال

5Ec5البيانات، يفسر 

 كافية كانت إذا ما وحيدد

 .استنتاج إىل للتوصل

 ملاذا يستكشف5Pl8 موضوعات يتم تدريسها الضوء اجتاهتغيري  ٥-٤

 الضوئي الشعاع اجتاه يتغري

 عن ينعكس عندما

 .سطح

5Ep3ثسيحد مبا يتنبأ 

٢  



العلمية املعرفة على بناء 

 كيفية ويقرتح والفهم،

 التنبؤات، تلك اختبار

 مع بشأهنا ويتواصل

 .اآلخرين

5Eo1 باملالحظات يقوم 

 .الصلة ذات

5Eo3إىل احلاجة يناقش 

 مالحظات إجراء

 .متكررة وقياسات

5Ec3األمناط إىل يتعرف 

 البيانات، يف املوجودة

 منها تنبؤات ويضع



5Ec4اتتفسري يقرتح 

 واملعرفة بالفهم باالستعانة

 .العلمية

   x موضوعات حمذوفة خلفك ما رؤية ٣-٤

 يف الضوء انتقال ١-٥ امسةالوحدة اخل

 مستقيمة خطوط

 الظالل أن يالحظ 5Pl1 موضوعات يتم تدريسها
 حجب يتم عندما تتكون

 من املنتقل الضوء
  .مصدر

5Ep5األدلة جيمع 
 .فكرة الختبار الكافية
5Eo1 باملالحظات يقوم 

 .الصلة ذات
5Ec5 البيانات، يفسر 

 كافية كانت إذا ما وحيدد
 .استنتاج إىل للتوصل

٢  

  ٢ الظالل أن يالحظ 5Pl1 موضوعات يتم تدريسها تسمح اليت املواد ما ٢-٥



 حجب يتم عندما تتكون الضوء؟ مبرور
 من املنتقل الضوء

 .مصدر
5Pl5 كيف ستكشفي 

 سمحت ال املعتمة املواد أن
 وأن خالهلا الضوء مبرور

 تسمح الشفافة املواد
 من الضوء من الكثري مبرور

 ا.خالهل
5Ep2يستخدم 

 والقياس املالحظة
 وإجياد التنبؤات الختبار

 .الروابط
5Ep3سيحدث مبا يتنبأ 

العلمية املعرفة على بناء 
 كيفية ويقرتح والفهم،
 التنبؤات، تلك اختبار



 مع بشأهنا ويتواصل
 .اآلخرين

5Ep4الفهم يستخدم 
 كيفية لتخطيط واملعرفة
 .عادل اختبار إجراء
5Eo4يف النتائج يعرض 

 بياني متثيل صورة
 والتمثيل باألعمدة

 .اخلطي
 على يؤثر الذي ما ٤-٥

 الظل؟ حجم

 كيف يستقصي5Pl2 موضوعات يتم تدريسها
 مبوضع الظل حجم يتأثر

 .اجلسم
5Ep6دالعوامل حيد 

 بعني أخذها الواجب
 خمتلف يف العتبارا

 .السياقات
5Eo3إىل احلاجة يناقش 

٢  



 مالحظات إجراء
 .متكررة وقياسات

5Eo4 يف النتائج يعرض 
 بياني متثيل صورة

 والتمثيل باألعمدة
 .اخلطي

5Ec2النتائج بتقييم يبدأ 
 املتكررة

5Ec5البيانات، يفسر 
 كافية كانت إذا ما وحيدد

 .استنتاج إىل للتوصل
 شدة أن يعرف5Pl4 موضوعات يتم تدريسها ضوءال شدة قياس٦-٥ 

 .للقياس قابلة الضوء
5Ep3سيحدث مبا يتنبأ 

العلمية املعرفة على بناء 
 كيفية ويقرتح والفهم،
 التنبؤات، تلك اختبار

٢  



 مع بشأهنا ويتواصل
 .اآلخرين

5Ec1كانت إذا ما يقرر 
 أم التنبؤات تدعم النتائج

 .ال
5Ep4الفهم يستخدم 
 كيفية طلتخطي واملعرفة
 .عادل اختبار إجراء

 ودمى الظلية الصور ٣-٥
 لظلا

   x موضوعات حمذوفة

 أطوال استقصاء ٥-٥
 الظل

   x موضوعات حمذوفة

 العلماء قاس كيف ٧-٥
 وفهموه؟ الضوء

   x موضوعات حمذوفة

 واألرض الشمس١-٦ الوحدة السادسة
 والقمر

 من يستكشف5Pb1 تدريسها يتم موضوعات
 أن لنمذجةا خالل
 حول تتحرك ال الشمس

٢  



 يف السبب وأن األرض،
 ظاهريا تتحرك رؤيتها

 األرض دوران إىل يرجع
 .حمورها حول

5Eo1باملالحظات يقوم 
 .الصلة ذات

 هل۲-٦
 تتحرك

 الشمس؟

 موضوعات حمذوفة
x   

 دوران ۳-٦
 حول األرض
 محورها

 موضوعات حمذوفة
x   

 شروق ٤-٦
 الشمس

 وغروبها

ت حمذوفةموضوعا  
x   

 دوران ٥-٦
 حول األرض
 الشمس

 موضوعات حمذوفة
x   

 استكشاف ٦-٦
 النظام

 موضوعات حمذوفة
x   



 الشمسيّ 
 استكشاف ۷-٦

 النجوم
 موضوعات حمذوفة

x   

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الرابعةالوحدة 

 
 الكتلة قياس بني مييز6Pf1 موضوعات يتم تدريسها والوزن الكتلة  ١-٤

) kg( غرام بالكيلو

 بالنيوتن الوزن وقياس

)N(، يف يأخذ أن على 

 غرام الكيلو أن اعتباره

٣  

   املادة: العلوم

   السادسالصف:

 ۳عدد الساعات يف األسبوع: ٥عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۸%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۳۹:يف الفصل الدراسي الثانيد الساعات عد



)kg (يف مستخدم 

 .اليومية حياتنا

6Pf2القوة وحدات يعرف 

 والوزن والكتلة

 وحيدد ويستخدمها

 فيه تعمل الذي االجتاه

 .القوى

6Ep1قام كيف يدرس 

 من أدلة جبمع العلماء

 مع والقياس املالحظة

 القرتاح اإلبداعي التفكري

 وتفسريات جديدة أفكار

 .للظواهر



6Eo1جمموعة بعمل يقوم 

 املالحظات من متنوعة

 الصلة ذات والقياسات

 وأجهزة أدوات باستخدام

 .صحيح بشكل بسيطة

6Eo3اجلداول يستخدم 

 باألعمدة البياني والتمثيل

 لعرض اخلطي والتمثيل

 .النتائج

6Ec1مقارنات يعقد. 

6Ec3ديف األمناط حيد 

 ال اليت والنتائج ئجالنتا

 .للنمط مالئمة تبدو



 

 القوة وحدات يعرف6Pf2 موضوعات يتم تدريسها القوى؟ تعمل كيف٢-٤

 والوزن والكتلة

 وحيدد ويستخدمها

 فيه تعمل الذي االجتاه

 .القوى

6Eo1جمموعة بعمل يقوم 

 املالحظات من متنوعة

 الصلة ذات والقياسات

 وأجهزة أدوات باستخدام

 .صحيح كلبش بسيطة

٣  

 املتوازنة القوى ٣-٤

 املتوازنة غري والقوى

 القوة وحدات يعرف6Pf2 موضوعات يتم تدريسها
 والوزن والكتلة

 ويحدد ويستخدمها
 فيه تعمل الذي االتجاه
 .القوى
6Eo1بعمل يقوم 

٣  



 من متنوعة مجموعة
 والقياسات المالحظات

 باستخدام الصلة ذات
 بسيطة وأجهزة أدوات
 .صحيح بشكل

 الطاقة معنى يفهم6Pf3 موضوعات يتم تدريسها والطاقةالقوى  ٥-٤

 .احلركة يف

٢  

   x موضوعات حمذوفة القوى تأثريات ٤-٤

   x موضوعات حمذوفة االحتكاك ٦-٤

 استقصاء ٧-٤ 
 االحتكاك

 موضوعات حمذوفة
x   

 موضوعات حمذوفة مقاومة اهلواء ٨-٤ 
x   

 اليت ملوادا ما ١-٥ امسةالوحدة اخل

 الكهرباء؟ توصل

 أن كيف يستقصي6Pm1 موضوعات يتم تدريسها
 يف أفضل املواد بعض

 عن الكهرباء توصيل
 .غريها

6Eo2تكون متى يقرر 
 من للتحقُّق ضرورة هناك

٢  



 والقياسات املالحظات
 إلعطاء التكرار طريق عن

 .موثوقية أكثر بيانات
6Eo3اجلداول يستخدم 

 ةباألعمد البياني والتمثيل
 لعرض اخلطي والتمثيل

 .النتائج
6Ec3ديف األمناط حيد 
 ال اليت والنتائج النتائج

 .للنمط مالئمة تبدو
6Ec4النتائج يستخدم 

 الستخالص
 وتقديم االستنتاجات

 .التنبؤات من املزيد
6Ec6كانت إذا ما حيدد 

 مبينا ما، تنبؤ تدعم األدلة
 .كيف



 املعادن توصل هل ٣-٥

 بنفس باءالكهر املختلفة

 القدر؟

 أن كيف يستقصي6Pm2 موضوعات يتم تدريسها
 تعد املعادن بعض

 للكهرباء جيدة موصالت
 املعادن معظم وأن

 .كذلك ليست األخرى
6Ep2األدلة جيمع 

 الختبار والبيانات
 ذلك يف مبا األفكار

 .التنبؤات
6Ep4سيحدث مبا يتنبأ 

العلمية املعرفة على بناء 
 .والفهم

6Eo2تكون متى يقرر 
 من للتحقُّق ضرورة هناك

 والقياسات املالحظات
 إلعطاء التكرار طريق عن

 .موثوقية أكثر بيانات

٣  



6Eo3اجلداول يستخدم 
 باألعمدة البياني والتمثيل

 لعرض اخلطي والتمثيل
 .النتائج

6Ec1مقارنات يعقد. 
6Ec4النتائج يستخدم 

 الستخالص
 وتقديم االستنتاجات

 .التنبؤات من املزيد
 الدائرة رموز ٥-٥

 الكهربائية

 الدوائر ميثل6Pm5 موضوعات يتم تدريسها
 التوايل على املتصلة

 الرسومات باستخدام
 الكهربائية والرموز

 .الشائعة

٢  

 يوصل املاء هل٢-٥
 ؟الكهرباء

   x موضوعات حمذوفة

   x موضوعات حمذوفة املواد اختيار  ٤-٥



 املنزلية لألجهزة املناسبة
 الكهربائية

 مكونات تغيري ٦-٥
 الكهربائية الدائرة

 موضوعات حمذوفة
x   

 مكوناتإضافة  ٧-٥
 الدائرة إىل خمتلفة

 الكهربائية

   x موضوعات حمذوفة

 السلك ومسك طول ٨-٥
 الكهربائية الدائرة يف

   x موضوعات حمذوفة

  اخرتع كيف ٩-٥
 البطاريات؟ العلماء

   x موضوعات حمذوفة

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

 الوحدة السابعة
 بيئتها يف احلية الكائنات

 

 السالسل يرسم 7Be2 موضوعات يتم تدريسها الغذائية السالسل ٢-٧

 ويفسر ويفسرها الغذائية

 الغذائية الشبكات

 .هلا مناذج ويصمم

 لألهداف بالنسبة ٢

 املرتبطة التعليمية

 العلمي باالستقصاء

 للموضوعات والالزمة

 ٢ السالسل يرسم 7Be2 موضوعات يتم تدريسها الغذائية الشبكات ٣-٧ يرجى تدريسها املطلوب

   العلوم ادة:امل

   السابع الصف:

 ٤عدد الساعات يف األسبوع: ٦عدد احلصص يف األسبوع:

 ۲٤%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٥۲:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 ويفسر ويفسرها الغذائية الطاقة وانتقال

 الغذائية الشبكات

 .هلا مناذج ويصمم

 . املعلم لدليل  وعالرج

  x موضوعات حمذوفة التكيف ١‑٧

 الكائنات ٤-٧
 احملللة

  x موضوعات حمذوفة

 اإلنسان ٥-٧
ائيةالغذ والسالسل  

  x موضوعات حمذوفة

  x موضوعات حمذوفة التلوث ٦-٧
  x موضوعات حمذوفة األوزون طبقة تآكل ٧‑٧
  x موضوعات حمذوفة البيئة على احلفاظ ٨-٧
  x موضوعات حمذوفة الطبيعة عامل دراسة ٩-٧

  x موضوعات حمذوفة السكان تعداد ١٠‑٧
 الوحدة الثامنة

 املادة خصائص
 من كلٍ بني مييز 7Cp1 موضوعات يتم تدريسها الفلزات ١-٨

 والالفلزات الفلزات
 االختالفات ويفسر

١ 



 .بينهما
 من كلٍ بني مييز 7Cp1 موضوعات يتم تدريسها الالفلزات ٢-٨

 والالفلزات الفلزات
 االختالفات ويفسر

 .بينهما

١ 

 الفلزات بني مقارنة ٣-٨
 والالفلزات

 من كلٍ بني مييز 7Cp1 سهاموضوعات يتم تدري
 والالفلزات الفلزات
 االختالفات ويفسر

 .بينهما

١ 

 حياتنا يف املواد ٤-٨
 وخصائصها اليومية

  x موضوعات حمذوفة

 الوحدة التاسعة
 واحلركة القُوى

 تأثريات يصف 7Pf1 تدريسها يتم موضوعات القُوى ١-٩
 يف مبا احلركة على القُوى

 ومقاومة االحتكاك ذلك
 .اهلواء

١ 

 تأثري يصف 7Pf2 موضوعات يتم تدريسها اجلاذبية قوة - الوزن ٣-٩
 على األرضية اجلاذبية

١ 



 وميكن. األجسام
 .ثانوية مصادر استخدام

 قوة - االحتكاك ٤-٩
 مهمة

 تأثريات يصف7Pf1 موضوعات يتم تدريسها
  يف مبا احلركة على القُوى

  االحتكاك ذلك
 .اهلواء ومقاومة

٢ 

 الكبرية القُوى ٢-٩
 والصغرية

  x موضوعات حمذوفة

  x موضوعات حمذوفة اهلواء مقاومة ٥-٩
 الوحدة العاشرة

 والتصنيف التباين
 احليوانات يصنف 7Bv3 موضوعات يتم تدريسها النباتات تصنيف ٤-١٠

 جمموعات إىل والنباتات
 بعض باستخدام رئيسية

 .احمللية األمثلة

١ 

 الكائنات أن يفهم 7Bv5 موضوعات يتم تدريسها الوراثة ٨-١٠
 من خصائصها ترِث احلية

 مادة خالل من الوالدين
 .اخللية نواة حتملها جينية

١ 



 من مزيد ٩-١٠
 الوراثة حول املعلومات

 الكائنات أن يفهم 7Bv5 موضوعات يتم تدريسها
 من خصائصها ترِث احلية

 مادة خالل من الوالدين
 .اخللية نواة حتملها جينية

٢ 

 املقصود ما ١-١٠
 بالنوع؟

  x موضوعات حمذوفة

  x موضوعات حمذوفة النوع يف التباين ٢-١٠
  x موضوعات حمذوفة التباين استقصاء ٣-١٠

 تصنيف ٥-١٠
 الفقاريات

  x موضوعات حمذوفة

 تصنيف ٦-١٠
 الالفقاريات

  x موضوعات حمذوفة

   x وعات حمذوفةموض املفتاحية األسئلة ٧-١٠
 الوحدة احلادية عشرة

 املادة تغيرات
 األمحاض ١-١١

 والقلويات
 مقياس يستخدم 7Cc1 موضوعات يتم تدريسها

 .اهليدروجيين الرقم
٢  

 الرقم مقياس ٣-١١
 اهليدروجيين

 مقياس يستخدم 7Cc1 موضوعات يتم تدريسها
 .اهليدروجيين الرقم

٢  



 وبعض التعادل يفهم7Cc2 ريسهاموضوعات يتم تد التعادل ٤-١١
 تطبيقاته

٢  

 استقصاء ٦-١١
 والقلويات األمحاض

 وبعض التعادل يفهم7Cc2 تدريسها يتم موضوعات
 تطبيقاته

٣  

   x موضوعات حمذوفة قلوي؟ أم محض ٢-١١
   x موضوعات حمذوفة التعادل تطبيقات ٥-١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العلوم املادة: 
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 (بالساعات)

 

 مالحظات
 

السابعة: اجلهاز الدوري 
 وتبادل الغازات

اجلهاز الدوري  ١-٧

 لإلنسان

يتعرف إىل   8Bh4 موضوعات يتم تدريسها

األعضاء الرئيسية اليت 

اجلهاز الدوري  يتكون منها

ويصمم منوذجا هلا ويعرف 

 وظائفها.

 

بالنسبة لألهداف  ١

التعليمية املرتبطة 

باالستقصاء العلمي 

والالزمة للموضوعات 

املطلوب تدريسها يرجى 

 لم .الرجوع  لدليل املع

 

 

(حيث أن الطالب تعرض 

يتعرف إىل   8Bh4 موضوعات يتم تدريسها القلب ٢-٧

األعضاء الرئيسية اليت 

اجلهاز الدوري  يتكون منها



ويصمم منوذجا هلا ويعرف 

 وظائفها

ألجزاء جسم األنسان يف 

السادس، فبإمكان املعلم 

أن يطرح الدرس األول 

والثاني بشكل خمتصر 

 خالل ساعة تدريسية

يتعرف إىل   8Bh4 موضوعات يتم تدريسها الدم ٣-٧

األعضاء الرئيسية اليت 

اجلهاز الدوري  يتكون منها

ويصمم منوذجا هلا ويعرف 

 وظائفها

١ 

يتعرف إىل   8Bh4 موضوعات يتم تدريسها األوعية الدموية ٤-٧

األعضاء الرئيسية اليت 

اجلهاز الدوري  يتكون منها

عرف ويصمم منوذجا هلا وي

 وظائفها

اجلهاز التنفسي  ٥-٧
 لإلنسان

 ١يتعرف إىل  8Bh6 موضوعات يتم تدريسها
 



األعضاء الرئيسية اليت 

اجلهاز  يتكون منها

التنفسي ويعرف 

 وظائفها.

 

يشرح عملية  8Bh7 موضوعات يتم تدريسها   تبادل الغازات ٦-٧

 تبادل الغازات.

 

يعرف التنفس  8Bh8 تدريسهاموضوعات يتم   التنفس اهلوائي ٧-٧ 

اهلوائي ويصفه ويستخدم 

 املعادالت اللفظية.

 

٢ 

  x موضوعات حمذوفةاحلفاظ على اللياقة  ٨-٧ 



 البدنية
قد يكون من املهم أن يوجه  x موضوعات حمذوفة السجائر والصحة ٩-٧ 

املعلم طالبه اىل قراءة 
واملوضوع  ٨-٧املوضوع 

قراءة حرة يف البيت   ٩-٧
لالستفادة من املعلومات 

املتوفرة يف هذين 
 املوضوعني

يشرح كيفية  8Cc4 موضوعات يتم تدريسها ما امللح ١-٨ الثامنة: األمالح
حتضري بعض األمالح 
الشائعة باستخدام 
تفاعالت الفلزات 

وكربونات الفلزات ويتمكن 
من كتابة معادالت لفظية 

 هلذه التفاعالت.
 

٢  

 يشرح كيفية  8Cc4 موضوعات يتم تدريسهاحتضري ملح  ٢-٨ 



حتضري بعض األمالح  دام فلز ومحضباستخ
الشائعة باستخدام 
تفاعالت الفلزات 

وكربونات الفلزات ويتمكن 
من كتابة معادالت لفظية 

 هلذه التفاعالت.
 

كربونات الفلزات  ٣-٨ 
 واألمحاض

يشرح كيفية  8Cc4 موضوعات يتم تدريسها
حتضري بعض األمالح 

عة باستخدام الشائ
تفاعالت الفلزات 

وكربونات الفلزات ويتمكن 
من كتابة معادالت لفظية 

 هلذه التفاعالت.
 

٢  

 تكون يوضح 8Ps1 موضوعات يتم تدريسها تغيري األصوات  ١-٩ التاسعة : الصوت
 يف وخصائصه الصوت

لقد سبق ودرس الطالب  ٢
موضوع الصوت يف الصف 



قد يكون  الرابع، لذلك األجسام اهتزاز ضوء
بإمكان املعلم أن يدخل 

بشكل مباشر اىل املفاهيم 
 احلديثة يف املوضوع.

 تكون يوضح 8Ps1 موضوعات يتم تدريسها االهتزازات  ٢-٩ 
 يف وخصائصه الصوت

 األجسام اهتزاز ضوء

 

كيف ينتقل  ٣-٩ 
 الصوت؟

 انتقال يفسر 8Ps2 موضوعات يتم تدريسها
 حركة ضوء يف الصوت

 الوسط جزيئات
 

لقد سبق ودرس الطالب  ٢
موضوع الصوت يف الصف 

الرابع، لذلك قد يكون 
بإمكان املعلم أن يدخل 

بشكل مباشر اىل املفاهيم 
 احلديثة يف املوضوع

متثيل األصوات  ٤-٩ 
على شاشة جهاز رسم 

 الذبذبات 

 بني العالقة يذكر 8Ps3 موضوعات يتم تدريسها
 وسعة الصوت شدة
 حدة بني والعالقة االهتزاز

 باستخدام والرتدد الصوت

 



 الذبذبات رسم جهاز
)Oscilloscope.( 

 
يصف اجلهاز  8Bh12 موضوعات يتم تدريسها األمشاج ١-١٠ العاشرة: التكاثر والتطور

التناسلي لإلنسان مبا يف 
ذلك دورة الطمث 

واإلخصاب ومراحل 
 تطور اجلنني.

٢  

اجلهاز التناسلي  ٢-١٠ 
 لإلنسان 

يصف اجلهاز  8Bh12 تدريسهاموضوعات يتم 
التناسلي لإلنسان مبا يف 

ذلك دورة الطمث 
واإلخصاب ومراحل 

 تطور اجلنني.

 

ماذا حيدث  ٣-١٠ 
 للبويضة؟

يصف اجلهاز  8Bh12 موضوعات يتم تدريسها
التناسلي لإلنسان مبا يف 

ذلك دورة الطمث 
واإلخصاب ومراحل 

٢  



 تطور اجلنني.

يف  من جنني ٤-١٠ 
ولية إىل طفل مراحله األ

 وليد

يصف اجلهاز  8Bh12 موضوعات يتم تدريسها
التناسلي لإلنسان مبا يف 

ذلك دورة الطمث 
واإلخصاب ومراحل 

 تطور اجلنني.

 

قد يكون من املهم أن يوجه  x موضوعات حمذوفة النمو والتطور ٥-١٠ 
املعلم طالبه اىل قراءة 

 ٥-١٠املوضوع 
قراءة   ٦-١٠واملوضوع 

بيت لالستفادة حرة يف ال
من املعلومات املتوفرة يف 

 هذين املوضوعني

منط احلياة  ٦-١٠ 
 والصحة

 x موضوعات حمذوفة

      
احلادية عشرة: سرعة 

 التفاعل
 الوحدة حمذوفة بأكملها

  ١يصف  8Pm1 موضوعات يتم تدريسهااملغناطيس  ١-١٢الثانية عشرة: 



 خصائص املغناطيس. واملواد املغناطيسية املغناطيسية والكهرباء

 

يصف  8Pm1 موضوعات يتم تدريسها قطبا املغناطيس  ٢-١٢ 
 خصائص املغناطيس.

 

 

أمناط اال  ٣-١٢ 
 املغناطيسي

يتعرف إىل  8Pm2 موضوعات يتم تدريسها

أمناط اال املغناطيسي 

للقضيب املغناطيسي 

 ورمسها.

 

١  

صنع مغناطيس  ٤-١٢ 
 كهربائي

يصنع  8Pm3 سهاموضوعات يتم تدري

مغناطيسا كهربائيا 

 ويستخدمه.

١  



 

طرق أخرى جلعل  ٥-١٢ 
املغناطيس الكهربائي 

 أقوى

يصنع  8Pm3 موضوعات يتم تدريسها

مغناطيسا كهربائيا 

 ويستخدمه.

 

 

يصف الكهرباء  8Pm4 موضوعات يتم تدريسها الكهرباء الساكنة ٦-١٢ 

الساكنة ومفهوم الشحنة 

يف ذلك الكهربائية مبا 

أجهزة قياس الشحنة 

 الكهربائية.

 

١  

الشحنة املوجبة  ٧-١٢ 
 والسالبة

يصف الكهرباء  8Pm4 موضوعات يتم تدريسها
الساكنة ومفهوم الشحنة 

 



الكهربائية مبا يف ذلك 
أجهزة قياس الشحنة 

 الكهربائية.
 

حركة  ٨-١٢ 
 اإللكرتونات

يصف الكهرباء  8Pm4 موضوعات يتم تدريسها
ومفهوم الشحنة  الساكنة

الكهربائية مبا يف ذلك 
أجهزة قياس الشحنة 

 الكهربائية.
 

١  

التيار الكهربائي  ٩-١٢ 
 يف الدائرة الكهربائية

يشرح كيف  8Pm6 موضوعات يتم تدريسها

تؤثر مكونات الدائرة، مبا 

يف ذلك اخلاليا 

(البطاريات)، على التيار 

ويوضح أمثلة على هذا 

 



ائية التأثري يف دوائر كهرب

 خمتلفة.

 
 

8Pm5 التيار يقيس 
 باستخدام الكهربائي

 التيار قياس جهاز
) األميرت( الكهربائي

 جهاز باستخدام واجلهد
 الكهربائي اجلهد قياس

 ميكن كما ،)فولتميرت(
 القياس أجهزة استخدام

 .الرقمية
توصيل اخلاليا  ١٠-١٢ 

 يف الدوائر الكهربائية
 التيار يقيس 8Pm5 موضوعات يتم تدريسها

 باستخدام الكهربائي
 التيار قياس جهاز

١  



) األميرت( الكهربائي
 جهاز باستخدام واجلهد
 الكهربائي اجلهد قياس

 ميكن كما ،)فولتميرت(
 القياس أجهزة استخدام

 .الرقمية
املقاومة  ١١-١٢ 

 الكهربائية
يشرح كيف  8Pm6 موضوعات يتم تدريسها

تؤثر مكونات الدائرة، مبا 
اليا يف ذلك اخل

(البطاريات)، على التيار 
ويوضح أمثلة على هذا 
التأثري يف دوائر كهربائية 

 خمتلفة.

 

التوصيل على  ١٢-١٢ 
 التوازي 

يفسر دوائر  8pm5 موضوعات يتم تدريسها

التوصيل على التوازي 

 البسيطة ويرمسها.

١  



 
 
 

 

  
 
 
 

 

8Pm7 كيف يشرح 
 دوائر يف التيار ينقسم

 .التوازي على التوصيل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة/

الفصل الدراسي الثاين –بالنسبة ملواد العلوم (األحياء والكيمياء والفيزياء) للصف التاسع   

 نفيدكم بأ�ا الزالت قيد املراجعة، وسيتم موافاتكم باحملتوى التدريسي هلذه املواد الحًقا.



 

 

 

 

 

 

  

زمن  املخرجات التعليمية  احلالة املوضوع  الوحدة 

التنفيذ 

املقرتح 

 بالساعات 

وحدة الثالثة : انسياب الطاقة يف االجهزة ال

 التقانة

موضوعات  تطور اآللة البخارية  ١-٦

يتم 

 تدريسها

 .حتليل كيفية حتول الطاقة يف التقانات املبنية على مبادئ الديناميكا احلرارية ١-١٠-٤

 إىل تطوير اآلالت احلرارية. دشرح املفاهيم اليت تقو د.

الية ودقة جلمع البيانات وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري استخدام األدوات بفع ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

٣ 

   العلوماملادة:

   العاشرالصف:

 ٥عدد الساعات يف األسبوع: ۷عدد احلصص يف األسبوع:

 ۳۰%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٦٥:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 استخدام األدوات املناسبة بطريقة صحيحة الستقصاء اثر اختالف الضغط على سطح املاء.د. 

 وضع تفسريات يف ضوء حتليل البيانات املقدمة. ٢،١٠،١١م

 ة.يصنف املركبات الكيميائية للذوبانيج. 

موضوعات  النظريات العلمية للحرارة  ٢-٦

يتم 

 تدريسها

 .حتليل كيفية حتول الطاقة يف التقانات املبنية على مبادئ الديناميكا احلرارية ١-١٠-٤

وصف التقانات احلالية املستخدمة لتحويل الطاقة من شكل آلخر، واليت تالحظ كتغريات ميكن قياسها يف ب. 

 احلرارة. احلركة والشكل أو درجة

 توضيح تطور مفهوم الطاقة من  خالل األجهزة احلرارية وامليكانيكية.ج. 

 شرح وتطبيق املفاهيم املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية. ٢-١٠-٤

 توضيح أن التغري يف الطاقة يساوي الشغل املبذول على النظام.ح. 

 الدويل للطاقة والشغل (اجلول) من الوحدات األساسية. اشتقاق وحدة النظامط. 

 حتليل حركة متجهة خطية جلسم ما أو نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني.ك. 

 وضع تفسريات يف ضوء حتليل البيانات املقدمة. ٢،١٠،١١م 

 تفسري ظاهرة تولد احلرارة عند ثين سلك معدني عدة مرات.د. 

٢ 



 تي نسيم الرب والبحر.تفسري ظاهرز. 

استخدام األدوات بفعالية ودقة جلمع البيانات وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري  ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

استخدام األدوات املناسبة بطريقة صحيحة الستقصاء اثر الكتلة على درجة احلرارة عنـد ثبـات مقـدار    ج. 

 الطاقة احلرارية املكتسبة.

 وضع تنبؤ وافرتاضات بناء على خلفية علمية أو من خالل مالحظة منط معني من األحداث. ١،١٠،٩م

 التنبؤ مبقدار الزيادة يف درجة احلرارة لكتل خمتلفة من املاء عند اكتساب املقدار نفسه من الطاقة احلرارية.ح. 

 عند درجة حرارة خمتلفة.التنبؤ مبقدار الطاقة احلرارية اليت تفقدها كتل خمتلفة من املاء ط. 

 . 75من املاء بدرجة حرارة  75mlالتنبؤ بدرجة احلرارة النهائية ملاء البارد عند استخدام ي. 

 استخدام املكتبة أو أدوات البحث االلكرتوني جلمع املعلومات حول موضوع معني. ٤،١٠،١٠م

 إجراء حبث حول مفهوم درجة احلرارة املطلقة ( كلفن ).. ز

 

 ٢ شرح وتطبيق املفاهيم املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية. ٢-١٠-٤  الكميات العددية واملتجهة ١ -٧



موضوعات 

يتم 

 تدريسها

 تعريف ومقارنة الكميات املتجهة والكميات العددية. ب.

 وصف اإلزاحة والسرعة املتجهة وحساب كال منهما كميا. ج.

 ليل حركة متجهة خطية جلسم ما أو نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني.. حت ك.

 

 وضع تفسريات يف ضوء حتليل البيانات املقدمة. ٢،١٠،١١م

 تفسري اختالف قيم املسافة عن اإلزاحة للحركة. ه.

عاجلات مناسبة لتيسري استخدام األدوات بفعالية ودقة جلمع البيانات وتنظيمها باستخدام أشكال وم ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

 استخدام أدوات القياس بطريقة صحيحة لقياس كل من املسافة واإلزاحة والزوايا. –ه  

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 وطرح املتجهات.استخدام الرموز واألسهم والرسوم البيانية يف عمليات مجع  ط.

 

 ٢ شرح وتطبيق املفاهيم املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية. ٢-١٠-٤موضوعات  السرعة والسرعة املتجهة ٢-٧



يتم 

 تدريسها

 وصف اإلزاحة والسرعة املتجهة وحساب كال منهما كميا. ج.

 نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني.. حتليل حركة متجهة خطية جلسم ما أو  ك.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 استخدام الرسوم البيانية واجلداول لتوضيح السرعة املتجهة. ج.

 

موضوعات  التسارع  ٣-٧

يتم 

 تدريسها

 املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية.شرح وتطبيق املفاهيم  ٢-١٠-٤

 تعريف وحساب التسارع. د.

اجلسم املتحرك بسرعة منتظمة ال حيتاج إىل قوة مؤثرة لالستمرار يف حركته املنتظمة عند انعدام قوة  نتوضيح أ ه.

 االحتكاك.

 تعريف وحساب القوة. و.

 جلسم ما أو نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني.حتليل حركة متجهة خطية  ك.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 استخدام الرسوم البيانية واجلداول لتمثيل احلركة املتسارعة. د.

٢ 



وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري استخدام األدوات بفعالية ودقة جلمع البيانات  ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

 استخدام أدوات القياس بطريقة صحيحة لقياس كل من املسافة والزمن. و.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية.م 

 تسجيل البيانات اخلاصة باملسافة والزمن يف جدول. و.

 متثيل البيانات بالرسوم البيانية لوصف احلركة. .ز

 

موضوعات  طاقة احلركة  ٤-٧

يتم 

 تدريسها

 شرح وتطبيق املفاهيم املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية. ٢-١٠-٤

 تعريف وحساب طاقة احلركة. أ.

حيتاج إىل قوة مؤثرة لالستمرار يف حركته املنتظمة عند انعدام قوة اجلسم املتحرك بسرعة منتظمة ال  نتوضيح أ ه.

 االحتكاك.

 تعريف وحساب القوة. و.

 توضيح أن التغري يف الطاقة يساوي الشغل املبذول على النظام. ح.

٢ 



 حتليل حركة متجهة خطية جلسم ما أو نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني. ك.

 القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية.استخدام  ٢،١٠،١٢م

 إعداد رسوم بيانية توضح العالقة بني مسافة التوقف والسرعة. ه.

 : تنظيم البيانات يف أشكال أو جداول تتناسب مع النشاط أو التجربة. ٢، ١٠، ١٠م

 ل.تنظيم البيانات اخلاصة بالسرعة ومسافة التوقف يف جدو ح.

 

موضوعات  طاقة الوضع  ٥-٧

يتم 

 تدريسها

 شرح وتطبيق املفاهيم املستخدمة يف القياسات النظرية والعملية للطاقة يف األنظمة امليكانيكية. ٢-١٠-٤

 تعريف وحساب طاقة الوضع التثاقلية. ز.

 تعريف وحساب القوة. و.

 ظام.توضيح أن التغري يف الطاقة يساوي الشغل املبذول على الن ح.

 حتليل حركة متجهة خطية جلسم ما أو نظام ما باستخدام احلساب اجلربي والرسم البياني. ك.

 وضع تفسريات يف ضوء حتليل البيانات املقدمة. ٢،١٠،١١م

 على سطح القمر باللحظة نفسها.  Dave Scottتفسري وصول كل من الريشة واملطرقة اليت أسقطها العامل  و.

٢ 



دوات بفعالية ودقة جلمع البيانات وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري استخدام األ ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

استخدام األدوات الالزمة إلثبات أن الشغل املبذول لرفع جسم يساوي طاقة الوضع التثاقلية اليت يكتسبها  ز.

 اجلسم عند ارتفاع معني.

 جداول تتناسب مع النشاط أو التجربة. : تنظيم البيانات يف أشكال أو ٢، ١٠، ١٠م

 تسجيل البيانات اخلاصة بالكتلة واالرتفاع والوزن والشغل وطاقة الوضع يف جدول. ط.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 متثيل القوة الالزمة لرفع جسم الرتفاع معني بيانياً. و.

 

موضوعات  كفاءة حتول الطاقة  ١-٨

يتم 

 تدريسها

تطبيق مبادئ حفظ الطاقة والديناميكا احلرارية يف االستقصاء والوصف والتنبؤ بكفاءة حتول الطاقة يف  ٣-١٠-٤

 األجهزة التقانية.

 وصف كيفية فقدان الطاقة يف األجهزة التقانية بناءا على قوانني الديناميكا احلرارية. أ.

 الطاقة املفيدة وحتليل مراحل حتوهلا يف األنظمة التقانية. تعريف ب.

١ 



 ا باعتبارها مقياسا للشغل املفيد نسبة إىل الطاقة الكلية الداخلة.شرح الكفاءة كمي د.

 استخدام املكتبة أو أدوات البحث االلكرتوني جلمع املعلومات حول موضوع معني. ٤،١٠،١٠م

 تلفاز ومضخة املاء لتحديد الطاقة الداخلة واخلارجة يف كل منها.إجراء حبث حول السخان املائي وال ط.

دراسة آلية عمل أجهزة خمتلفة مثل املروحة وامليكروويف والدراجة واآللة احلاسبة لتحديد كل من الطاقة  ي.

 املفيدة والضائعة.

كفاءة بعض اآلالت الشائعة  ٢-٨

 االستخدام 
موضوعات 

يتم 

 تدريسها

بادئ حفظ الطاقة والديناميكا احلرارية يف االستقصاء والوصف والتنبؤ بكفاءة حتول الطاقة يف تطبيق م ٣-١٠-٤

 األجهزة التقانية.

 وصف كيفية فقدان الطاقة يف األجهزة التقانية بناءا على قوانني الديناميكا احلرارية. أ.

 استنتاج أن قدرة التقانات على إنتاج الطاقة املفيدة حمدود. ج.

 ق مفهوم كفاءة حتول الطاقة احلرارية عند حتليل تصميم األجهزة احلرارية.تطبي ه.

 استخدام املكتبة أو أدوات البحث االلكرتوني جلمع املعلومات حول موضوع معني٤،١٠،١٠ م

 إجراء حبث حول املشاكل البيئية الناجتة عن املولدات الكهربائية. ك.

 علمية أو من خالل مالحظة منط معني من األحداث. وضع تنبؤ وافرتاضات بناء على خلفية ١،١٠،٩م

 ختمني كيفية ضياع الطاقة يف املولدات الكهربائية. ك.

٢ 



موضوعات  كفاءة حتول الطاقة يف الكائنات احلية  ٣-٨

يتم 

 تدريسها

 حتليل كيفية حتول الطاقة يف التقانات املبنية على مبادئ الديناميكا احلرارية. ١-١٠-٤

 د الطاقة بأشكال خمتلفة باستخدام أمثلة من األنظمة الطبيعية والتقانية.توضيح وجوأ. 

تطبيق مبادئ حفظ الطاقة والديناميكا احلرارية يف االستقصاء والوصف والتنبؤ بكفاءة حتول الطاقة يف  ٣-١٠-٤

 األجهزة التقانية.

 لكلية الداخلة.ا باعتبارها مقياسا للشغل املفيد نسبة إىل الطاقة اشرح الكفاءة كمي د.

 استخدام املكتبة أو أدوات البحث االلكرتوني جلمع املعلومات حول موضوع معني. ٤،١٠،١٠م

تبادل األسئلة واألفكار واالهتمامات واخلطط والنتائج مع اآلخرين بواسطة احلوار الشفوي ووسائل  ١،١٠،١٢م

 أخرى.

١ 

مصدر الطاقة يف االجهزة التقانية  ٣-٦

 احلديثة 

ات موضوع

 حمذوفة

X  

موضوعات  توفري الطاقة  ٤-٨

 حمذوفة 

X  

الوحدة الرابعة : انسياب الطاقة يف االنظمة 

 الكونية 

موضوعات  األنظمة الكونية ١-٩

يتم 

 تدريسها

: وصف كيف تؤثر العالقات بني الطاقة الشمسية الداخلية واخلارجة من النظام األرضـي وانسـياب    ١،١٠،٥

 يوي ، على حياة اإلنسان والكائنات احلية األخرى.الطاقة يف الغالف احل

 شرح كيف ميكن دراسة كوكب كنظام مغلق يتبادل الطاقة مع باقي الكون إال أن املادة تبقى ثابتة. ه.

١ 



 : ربط املناخ خبصائص املناطق احليوية يف العامل ، وإجراء مقارنة بني هذه املناطق يف خمتلف أقاليم العامل. ٣،١٠،٥

 منطقة حيوية كنظام مفتوح من خالل مصطلحات عن الطاقة الداخلة واخلارجة، واملادة وتبادهلا.وصف  أ.

موضوعات  االشعاع الشمسي ٢-٩

يتم 

 تدريسها

: وصف كيف تؤثر العالقات بني الطاقة الشمسية الداخلية واخلارجة من النظام األرضـي وانسـياب    ١،١٠،٥

 اإلنسان والكائنات احلية األخرى. الطاقة يف الغالف احليوي ، على حياة

امليزانية اإلشعاعية مستخدماً النسب ( الطاقة الشمسية الداخلية،  –باستخدام مصطلحات عامة  –حتليل  ب.

 الطاقة املشعة من األرض ، الطاقة اإلشعاعية احملصلة ).

 ي ، الغالف األرضي.وصف املكونات األساسية للغالف احليوي وهي : الغالف الغازي ، الغالف املائج. 

: حتليل العالقات بني صايف الطاقة الشمسية وعمليات انتقال الطاقة الكونية ، واإلشعاع األويل وانتقال  ٢،١٠،٥

 احلرارة باحلمل يف اجتاه رأسي ، والدورة املائية ، واملناخ.

 صل األرض بكل من:العالقة بني الطاقة الشمسية اليت ت –باستخدام مصطلحات عامة  –استقصاء ووصف ب. 

الوقت من العام، زاوية امليل، طول اليوم، الغطاء السحابي، تأثري قدرة سطح األرض على عكس األشعة، توزع 

 اهلباء والدقائق الصلبة يف اجلو.

 شرح كيف يؤثر انتقال الطاقة احلرارية عرب الغالف اجلوي والغالف املائي على املناخ.ج. 

فعالية ودقة جلمع البيانات وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري استخدام األدوات ب ٣،١٠،١٠م

٢ 



 عملية تفسريها.

 يقارن من خالل جدول العالقة بني زاوية سقوط األشعة الشمسية ومقدار الطاقة املمتصة. ح.

موضوعات  امتصاص الطاقة الشمسية  ٣-٩

يتم 

 تدريسها

لطاقة الشمسية وعمليات انتقال الطاقة الكونية ، واإلشعاع األويل وانتقال : حتليل العالقات بني صايف ا ٢،١٠،٥

 احلرارة باحلمل يف اجتاه رأسي ، والدورة املائية ، واملناخ.

استقصاء وتفسري كيف أن تنوع اخلصـائص احلراريـة للمـواد يـؤدي إىل التفـاوت يف ارتفـاع واخنفـاض درجـة          د.

 احلرارة.

 عمليات التبخر والتكثف والتجمد والذوبان تنقل احلرارة.استقصاء وتوضيح كيف أن  ه.

 تصميم جتربة أو منوذج معني. ١،١٠،١٠م

 تصميم استكشاف لقياس معدل امتصاص املواد للطاقة احلرارية. ز.

 وضع تنبؤ وافرتاضات بناء على خلفية علمية أو من خالل مالحظة منط معني من األحداث. ١،١٠،٩م

  كمية هائلة من املاء على مناخ منطقة معينة.التنبؤ بكيفية تأثري ل.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

توظيف اجلداول املعنية بالسعة احلرارية النوعية وحرارة االنصهار وحرارة التبخري يف حساب مقدار الطاقة  ب.

٢ 



 املكتسبة أو املفقودة.

 

موضوعات  العناصر االساسية املؤثرة يف املناخ  ١-١٠

يتم 

 تدريسها

 : ربط املناخ خبصائص املناطق احليوية يف العامل ، وإجراء مقارنة بني هذه املناطق يف خمتلف أقاليم العامل. ٣،١٠،٥

 بادهلا.وصف منطقة حيوية كنظام مفتوح من خالل مصطلحات عن الطاقة الداخلة واخلارجة، واملادة وت أ.

 ربط خصائص منطقتني حيويتني مبحصلة الطاقة اإلشعاعية ، والعوامل املناخية والسمات السطحية لألرض. ب.

 ختطيط نشاط بناء على متغريات أساسية مت حتديدها. ٢،١٠،٩م

 تنفيذ جتربة لقياس نقطة الندى والتحكم باملتغريات املؤثرة. ه.

تمامات واخلطط والنتائج مع اآلخرين بواسطة احلوار الشفوي ووسائل تبادل األسئلة واألفكار وااله ١،١٠،١٢م

 أخرى.

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 توظيف جداول الرطوبة يف إجياد الكميات املختلفة املتعلقة بالرطوبة النسبية. ز.

١ 

وضوعات م املناطق احليوية  ٢-١٠

يتم 

 : ربط املناخ خبصائص املناطق احليوية يف العامل ، وإجراء مقارنة بني هذه املناطق يف خمتلف أقاليم العامل. ٣،١٠،٥

حتليل الرسوم البيانية للمناخ ملنطقتني حيويتني رئيستني وشرح ملاذا تكون املناطق ذات اخلصائص املتشاهبة  ج.

٢ 



 متواجدة يف مناطق خمتلفة. تدريسها

 استخدام القوائم واملالحظات املكتوبة واجلداول والرسومات البيانية والتخطيطية. ٢،١٠،١٢م

 توظيف الرسوم البيانية والتخطيطية الستخراج البيانات املتعلقة باحلالة اجلوية.ح. 

تأثري درجة احلرارة والرطوبة على  ٣-١٠

 االنسان والكائنات احلية األخرى 
موضوعات 

يتم 

 تدريسها

: وصف كيف تؤثر العالقات بني الطاقة الشمسية الداخلية واخلارجة من النظام األرضـي وانسـياب    ١،١٠،٥

 الطاقة يف الغالف احليوي ، على حياة اإلنسان والكائنات احلية األخرى.

 شرح كيف يؤثر املناخ يف حياة الناس والكائنات األخرى واحلاجة إىل استقصاء تغري املناخ.أ. 

 وضع تنبؤ وافرتاضات بناء على خلفية علمية أو من خالل مالحظة منط معني من األحداث. ١،١٠،٩م

 التنبؤ باحلالة الصحية نتيجة للتغريات اجلوية. م.

٢ 

التغريات املناخية الناجتة عن  ٤-١٠

 النشاط البشري 
موضوعات 

يتم 

 تدريسها

ية واخلارجة من النظام األرضـي وانسـياب   : وصف كيف تؤثر العالقات بني الطاقة الشمسية الداخل ١،١٠،٥

 الطاقة يف الغالف احليوي ، على حياة اإلنسان والكائنات احلية األخرى.

كامليثان ، ثاني أكسيد الكربون ، خبار املاء يف  –وصف ظاهرة االحتباس احلراري ودور الغازات املختلفة د. 

 حتديد مدى االحتباس احلراري.

دور العوامل البيئية على انتقال الطاقة الكونية والتغريات املناخية ، وحتديد أفعال : استقصاء وتفسري  ٢،١٠،٦

 البشر على املناطق احليوية.

١ 



 وصف وحتليل األدلة للتغريات املناخية الناجتة عن النشاط البشري.ج. 

 تنوعة.تقويم خماطر وفوائد النشاط البشري وتأثريه على الغالف احليوي واملناخ من وجهات نظر مد. 

 وضع تنبؤ وافرتاضات بناء على خلفية علمية أو من خالل مالحظة منط معني من األحداث. ١،١٠،٩م

 التنبؤ مبا ميكن أن حيدث يف السنوات القادمة من تغريات جوية.ن. 

 وضع فرضيات لآلثار اجلوية النامجة بسبب النشاط البشري. س.

لبيانات وتنظيمها باستخدام أشكال ومعاجلات مناسبة لتيسري استخدام األدوات بفعالية ودقة جلمع ا ٣،١٠،١٠م

 عملية تفسريها.

 استخدام البيانات املختلفة يف تصميم خمططات تبني تأثري النشاط البشري على انسياب الطاقة. ط.

 استخدام املكتبة أو أدوات البحث االلكرتوني جلمع املعلومات حول موضوع معني. ٤،١٠،١٠م

 مركز مصادر التعلم جلمع معلومات عن العوامل اجلوية املختلفة. االستفادة منل. 

موضوعات  املاء واملناخ  ٤-٩

  حمذوفة

X  

دور التقانة يف قياس الظواهر  ٥-١٠

 والتغريات املناخية 

موضوعات 

 حمذوفة 

X  

 



 
 

 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح   املخرجات التعليمية  احلالة  املوضوع  الوحدة 

 بالساعات 

الوحدة الثالثة : آليات النقل يف الكائنات 

 احلية 

 :خالل من احليوان جمموعات بعض يف والنقل اخللوي الغشاء عرب النقل آليات توضيح  ٨-١١ يسه يتم تدر تبادل املواد عرب اغشية اخلاليا  ٢-٥

 .اخللية غشاء عرب والنشط السليب النقل آليات توضيح-ب 

 أو الغازي التبادل عمليات يف أخرى وآليات واالمتصاص الغازي التبادل أسطح تركيب توضيح-ج 

 .  االمتصاص

٢ 

   األحياءاملادة:

   احلادي عشرالصف:

 ۲ألسبوع:عدد الساعات يف ا ٤عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۲%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۲٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 . االختيارية النفاذية بأغشية للمعرفة تطبيقات على التعرف-د 

 معلومات على  بناء معينة أحداث بنتائج والتنبؤ االستقصاء، عملية لتسهيل أسئلة طرح١ -١١ -١ م

 .سابقة

 .العنب حبات لكتل النقصان أو بالزيادة التنبؤ-ح 

 .منفذ شبه غشاء عرب جزيئات انتقال بنتائج التنبؤ-ط 

 .املتغريات حتديدو جتربة، تصميم ٢ -١١ -١ م

 .الضغط ملرضى اجلفاف حملول إعداد يف جديدة مكونات اقرتاح-و 

 .متغرياهتا وضبط جتربة خطوات تنفيذ ١ -١١ -٢ م

 اجلزيئات حجم ،تأثري اجلفاف حملول إعداد ، األمسوزية فيها حتدث اليت الظروف  توضح جتارب تنفيذ-و 

 .الطبيعيةو املبلزمة اخللية واألمسوزية، االنتشار على

 التجربة أو النص مع تتناسب وجداول أشكال يف البيانات تنظيم ٢ -١١ -٢ م

 .جدول يف العنب حبات كتل تسجيل-ز 

 .البلزمة وبعد قبل اخللية اخللية، غشاء رسم-ح 



 . بيانية رسوم أو جداول يف املقدمة والبيانات املعلومات حتليل ٢ -١١ -٣ م

 أنبوبة داخل أو خارج إىل بالنسبة البيض وزالل والنشا اجللوكوز وجود أماكن عن الكشف نتائج حتليل-ج 

  الديلسة

 .اخللوي واإلخراج واإلدخال  والبوتاسيوم الصوديوم مضخة من كل عمل كيفية يف األشكال حتليل-د 

 . التجربة يف اخلطأ مصادر حتديد ٣ -١١ -٣ م

 .... أو العنب حبات كتل إجياد يف نامليزا قراءة و استخدام إجادة كعدم اخلطأ حتديد   -د

 أو غلقها إحكام بعد األنبوبة غسل عدم أو الديلسة بأنبوبة العقدة ربط ضبط  كعدم اخلطأ حتديد  -ه

.... 

 رموز أو شفوي  حوار أو مكتوبة لغة باستخدام والنتائج واخلطط واالهتمامات األسئلة تبادل  ٢ -١١ -٤ م

 . غريها أو أشكال أو صور أو

 .حدة على كل  التجارب لنتائج اموعات عرض-ه 

 :خالل من احليوان جمموعات بعض يف والنقل اخللوي الغشاء عرب النقل آليات توضيح  ٨-١١ يتم تدريسه   النقل يف جمموعات احليوان  ٤-٥

 .احليوان شعب بعض يف واإلخراج الغازي والتبادل الدوران أجهزة يف التعقيد تدرج وصف-و 

٢ 



 .احليوان شعب بعض يف واإلخراج الغازي والتبادل الدوران عمليات شرح-ز 

 التجربة أو النص مع تتناسب وجداول أشكال يف البيانات تنظيم ٢ -١١ -٢ م

 .املختلفة احليوانات شعب بعض يف القلب تركيب رسم-ط 

 . بيانية رسوم أو جداول يف املقدمة والبيانات املعلومات حتليل ٢ -١١ -٣ م

 .احليوانات شعب بعض يف والتنفس اإلخراج أجهزة أشكال حتليل-ه 

 

 حيث من تكيفها يف والتنوع الضوئي التمثيل بعملية تقوم اليت احلية الكائنات احتياجات وصف  ٩  -١١ يتم تدريسه  االمتصاص والنقل يف اجلذر  ٢-٦

 االحتياجات تلك على احلصول وآليات الرتكيب

 .اجلذر يف واالمتصاص قلالن عملييت توضيح-ب 

 .املتغريات وحتديد جتربة، تصميم ٢ -١١ -١ م

 .النبات يف النقل لتوضيح جتربة تصميم-ز 

 

١ 

 ١ ثحي من تكيفها يف والتنوع الضوئي التمثيل بعملية تقوم اليت احلية الكائنات احتياجات وصف  ٩  -١١ يتم تدريسه  نقل املاء واالمالح من اجلذر إىل الورقة  ٣-٦



 االحتياجات تلك على احلصول وآليات الرتكيب

 . األوراق إىل اجلذور من واألمالح املاء نقل آليات توضيح-ج 

 معلومات على  بناء معينة أحداث بنتائج والتنبؤ االستقصاء، عملية لتسهيل أسئلة طرح١ -١١ -١ م

 .سابقة

 .املاء حتت ستكشافاتاال بعض يف النبات ساق قطع عملية تتم أن ضرورة بسبب التنبؤ-ي 

 .متغرياهتا وضبط جتربة خطوات تنفيذ ١ -١١ -٢ م

 .اجلذري الضغط لتوضيح جتربة تنفيذ خطوات تتبع-ز 

 .النتح عملية توضح جتربة تنفيذ خطوات تتبع-ح 

 .النتح عملية حدوث معدل على تؤثر اليت العوامل استقصاء-ط 

 

 حيث من تكيفها يف والتنوع الضوئي التمثيل بعملية تقوم اليت احلية الكائنات احتياجات وصف  ٩  -١١ يتم تدريسه  نقل الغذاء اجلاهز يف النبات  ٤-٦

 االحتياجات تلك على احلصول وآليات الرتكيب

 . النبات يف اجلاهز الغذاء نقل آلية توضيح-د 

١ 

  X حمذوف الغشاء الغلوي ( البالزمي )  ١-٥



د البيئية على عمل تأثري بعض املوا ٣-٥

 اجهزة االنسان والكائنات احلية 

  X حمذوف

  X حمذوف  جهاز النقل يف النبات  ١-٦

تكيف النبات للحصول على  ٥-٦

 حاجاته 

  X حمذوف 

 الضوئي، التمثيل معدل على املؤثرة والعوامل الكربون تثبيت توآليا الضوئي التمثيل مفهوم شرح  ١١ – ١١ يتم تدريسه  التمثيل الضوئي  ١-٧ الوحدة الرابعة : عمليات حيوية يف النبات 

 .التغذية ذاتية ككائنات البكترييا أنواع بعض تكيف وشرح

 الطاقة ونقل المتصاص الضوئي التمثيل صبغات وعالقة الذاتية التغذية وأنواع الضوئي التمثيل مفهوم شرح-أ 

 .  ATP و   NADPH مركبات إىل وحتويلها  الضوئية

 معلومات على  بناء معينة أحداث بنتائج والتنبؤ االستقصاء، عملية لتسهيل أسئلة طرح١ -١١ -١ م

 .سابقة

 .الضوئي التمثيل ملفهوم الكيميائية املعادلة تكوين-ك 

١ 

 الضوئي، التمثيل معدل على ملؤثرةا والعوامل الكربون تثبيت وآليات الضوئي التمثيل مفهوم شرح  ١١ – ١١ يتم تدريسه  كيمياء التمثيل الضوئي  ٣-٧

 .التغذية ذاتية ككائنات البكترييا أنواع بعض تكيف وشرح

 خالل من اجللوكوز إلنتاج الالضوئية التفاعالت يف نواجتها استخدام يتم وكيف الضوئية التفاعالت  شرح-ج 

١ 



 . الكربون ثالثية نباتات يف كالفن دورة

 التجربة أو النص مع تتناسب وجداول أشكال يف البيانات تنظيم ٢ -١١ -٢ م

 . اخلضراء البالستيدة تركيب لتوضيح التخطيطي الرسم توظيف-ي 

 للنباتات الضوئية التفاعالت نوعي يف الناجتة واملواد الداخلة املواد جدول يف حتديد-ك 

 كالفن دورة يف الالضوئية التفاعالت يوضح خمطط تصميم-ل 

 

 الضوئي، التمثيل معدل على املؤثرة والعوامل الكربون تثبيت وآليات الضوئي التمثيل مفهوم شرح  ١١ – ١١ يتم تدريسه  ى التمثيل الضوئي العوامل اليت تؤثر عل ٥-٧

 .التغذية ذاتية ككائنات البكترييا أنواع بعض تكيف وشرح

 . النباتات يف ضوئيال التمثيل عملية معدل على تؤثر اليت واخلارجية الداخلية العوامل عالقة  شرح-ه 

 . التجربة يف اخلطأ مصادر حتديد ٣ -١١ -٣ م

 .خمتلفة إضاءة شدة تأثري حتت الضوئي التمثيل معدل على اإلضاءة شدة بني العالقة دراسة  -و

١ 

 الطحالب، ،السرخسيات ،تاحلزازيا: مثل النباتات أقسام بعض بني التكاثر عمليات مقارنة١٣-١١ يتم تدريسه  التكاثر يف عاريات البذور  ٥-٨

 تعيش اليت البيئات مع النباتات تلك يف التكاثر عمليات تكيف وتوضيح ،البذور ومغطاة البذور عاريات

 .فيها

١ 



 .البذور وكاسيات البذور عاريات يف التكاثر كيفية توضيح-د 

التكاثر يف كاسيات البذور ( النباتات  ٦-٨

 الزهرية ) 

 الطحالب، ،السرخسيات ،احلزازيات: مثل النباتات أقسام بعض بني التكاثر عمليات مقارنة١٣-١١ يتم تدريسه 

 تعيش اليت البيئات مع النباتات تلك يف التكاثر عمليات تكيف وتوضيح ،البذور ومغطاة البذور عاريات

 .فيها

 .البذور وكاسيات البذور عاريات يف التكاثر كيفية توضيح-د 

 .النبات يف جنسيالال التكاثر طرق بعض وصف-ه 

 معلومات على  بناء معينة أحداث بنتائج والتنبؤ االستقصاء، عملية لتسهيل أسئلة طرح١ -١١ -١ م

 .سابقة

 .دافئ مكان يف اللقاح أنبوبة منو الستكشاف األربعة اإلطباق وضع يف بالسبب التنبؤ-ل 

 .املتغريات وحتديد جتربة، تصميم ٢ -١١ -١ م

 .النبات يف الالجنسي التكاثر حلتوضي جتربة تصميم-ح 

 التجربة أو النص مع تتناسب وجداول أشكال يف البيانات تنظيم ٢ -١١ -٢ م

 .اللقاح أنبوبة منو جتربة يف عليها حيصل اليت النتائج لتسجيل جدوالً تصميم-م 

١ 



 .الفراولة نبات ساق منو على تطرأ اليت التغريات التخطيطي الرسم باستخدام تسجيل-ن 

 .إلكرتونية أو مطبوعة خمتلفة مصادر من املعلومات انتقاء ٣ -١١ -٢ م

 .اخلضري التكاثر من أخرى أنواع عن واملراجع املصادر خالل من البحث-د

  X حمذوف  تركيب  البالستيدة اخلضراء  ٢-٧

طرق بديلة لتثبيت ثاني اكسيد  ٤-٧

 الكربون 

  X حمذوف 

  X وفحمذ التغذية يف البكترييا  ٦-٧

  X حمذوف  التقانة احليوية يف النبات  ٧-٧

ظاهرة تعاقب ااالجيال يف الطحالب  ١-٨

 عديدة اخلاليا والنباتات 

  X حمذوف

  X حمذوف التكاثر يف الطحالب عديدة اخلاليا  ٢-٨

  X حمذوف  التكاثر يف احلزازيات  ٣-٨

  X حمذوف  التكاثر يف السرخسيات  ٤-٨

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 ظاتمالح

الثالثة: المحاليل الوحدة 

 واألحماض والقواعد

 إىل التعرف: ح– ٣-١١ موضوعات يتم تدريسها الذوبانية ۳-٥

 املؤثرة والعوامل الذوبانية

١  

   الكيمياءملادة:ا

   الحادي عشرالصف:

 ۲عدد الساعات يف األسبوع: ٤عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۲%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۲٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 .فيها

 عملية تفسري:  ج-٣-١١

 عملية أهنا على الذوبان

 للحرارة طاردة أو ماصة

. 

 بني املقارنة:  ط-٣-١١

 وعملية الذوبان عملية

 . التبلور

 تصميم: ٢أ--١١-١م

 العوامل لتحديد جتربة

 .الذوبانية على املؤثرة

 تصميم: ب-٢-١١-١م

 درجة لتحديد جتربة



 على حيتوي حملول تركيز

 .صلبة مذابة مادة

 إجراء: ج -١-١١-٢م

 درجة لتحديد جتربة

 يف مذابة مادة أي ذوبانية

 . مشبع حملول

 
التعبير عن  :هـ  - ۳-۱۱ موضوعات يتم تدريسها تركيز المحاليل ٤-٥

التركيز بطرق مختلفة : 

الجزء من مليون ، النسبة 

المئوية الوزنية ، المول 

 لكل لتر، المواللية.

حساب   :و -۱۱-۱

التركيز الموالري من 

معطيات معينة وتحديد 

الكتلة والحجم من 

 التركيز.

تنفيذ ب: -۱-۱۱-۲م - أ

٢  



تجربة لتحديد درجة 

 تركيز أي محلول.

تخدام اس ب:-۲-۱۱-۳م

بيانات التجارب لتحديد 

 درجة تركيز المحلول

تبادل  ب:-۲-۱۱-٤م
األسئلة والمناقشات حول 

بيانات ونتائج التراكيز 
التي جمعها كل طالب مع 
بقية أعضاء المجموعة 

 والمجموعات األخرى
الخواص التجميعية  ٦-٥

-3-11 موضوعات يتم تدريسها للمحاليل  وصف: ي

 التجمعية الخواص

 من الجزيئية حاليلللم

 الضغط على تأثيرها حيث

 الغليان درجة و البخاري،

 التجمد، ودرجة ،

األسموزية والخاصية  . 

 تصميم: ج-۲-۱۱-۱م

 الكتلة لتعيين تجربة

 عضوية لمادة المولية

 بمعلومية  متطايرة غير

 ثابت أو الغليان ثابت

 .التجمد

٢  



 تبادل: ب-۱-۱۱-٤م

 حول اآلخرين مع األفكار

 تحلية حطاتم أهمية

 للمجتمع ومخاطرها المياه

 .والفرد

 استذكار:  أ-٤-١١ موضوعات يتم تدريسها تسمية األحماض ۱-٦

 األمحاض تسمية

 . والقواعد

 اسرتجاع: ب-٤-١١

 األولية التعريفات

 والقواعد لألمحاض

 املتعادلة واحملاليل

 ، pH ، األدلة باستخدام

 .الكهربائي والتوصيل

 يمتصم: د-٢-١١-١م

١  



 ، احلمض بني للتمييز جتربة

 واحملاليل ، والقاعدة

 املتعادلة

 تقويم: أ-٣-١١-٣م

 حتدث قد اليت املخاطر

 احملاليل مع التعامل يف

 واألمحاض امللحية

 يف املستخدمة والقواعد

 ويف املنزل ويف املخترب

 والتخلص حفظها طريقة

 . منها

 
نظرية أرهينيوس  ۳-٦

  ١ توضيح:  هـ -٤-١١ عات يتم تدريسهاموضو لألحماض والقواعد



 كل استخدام ميكن كيف

 pH  وأوراق ، األدلة من

 للداللة pH ومقياس ،

 أيون تركيز على
H3O+ . 

 استخدام: و-٤-١١

 لتحديد ارهينيوس نظرية

 كمواد والقواعد األمحاض

          أليونات منتجة

H3O+  أو OH 

المحاليل في  ۱-۱-٥

 األنظمة الحيوية
   x وعات حمذوفةموض

المحاليل في    ۱-۲-٥

 األنظمة غير الحيوية
   x موضوعات حمذوفة

   x موضوعات حمذوفةالمواد الموصلة  ۲-٥



والمواد غير الموصلة 

 للتيار الكهربائي
   x موضوعات حمذوفة المحاليل المخففة -٥-٥

خواص األحماض  ۲-٦

 والقواعد
   x موضوعات حمذوفة

يل: حمضية المحال ٤-٦

 أو قاعدية أو متعادلة
   x موضوعات حمذوفة

حساب تركيز أيون  ٥-٦

 الهيدرونيوم
   x موضوعات حمذوفة

   x موضوعات حمذوفة التعادل ٦-٦

قوة األحماض  ۷-٦

 والقواعد
   x موضوعات حمذوفة

األحماض وعدد  ۸-٦

 البروتونات
   x موضوعات حمذوفة

القواعد وعدد  ۹-٦

 ت الهيدروكسيلمجموعا
   x موضوعات حمذوفة

التنبؤ بنواتج  أ:-٥-۱۱ موضوعات يتم تدريسهاأنواع التفاعالت  ۱-۷الرابعة: الحسابات 

التفاعل الكيميائي بناء 
١  



 الكيميائية الكيميائية
 على معرفة نوع التفاعل .

إجراء  :هـ-۱-۱۱-۲م

تجارب تفاعالت كيميائية 

 لتحديد نوع التفاعل.

عادلة الموزونة الم ۷-۲

 والحسابات الكيميائية
استرجاع وزن  :ب-٥-۱۱ موضوعات يتم تدريسها

المعادالت الكيميائية 

بوحدات الذرات ، 

 الجزيئات ، والموالت.

حساب كميات  :د-٥-۱۱

المواد المتفاعلة والناتجة 

في التفاعل الكيميائي 

باستخدام قواعد القياس 

 الوزني للمحاليل والغازات 

تفسير القوانين :ه -٥-۱۱

الكيميائية مثل قانون حفظ 

الكتلة في التفاعالت 

 الكيميائية .

ترجمة  :ج -۳-۱۱-۱م

المعادالت اللفظية 

للتفاعالت الكيميائية إلى 

معادالت كيميائية متضمنة 

حاالت المادة لكل من 

٢  



المواد المتفاعلة 

 والناتجة.

تفسير  :ج -۳-۱۱-۳م

النسب الوزنية في 

ت معادالت التفاعال

 الكيميائية.
كتابة معادالت :ج-٥-۱۱ موضوعات يتم تدريسها المعادلة األيونية ۷-۳

أيونية كلية ومعادالت 

أيونية صافية تتضمن 

تعريف األيونات المتفرجة 

في التفاعالت التي تحدث 

 في األوساط المائية .

استخدام  :و-٥-۱۱

المعادالت األيونية لحساب 

تركيز األيونات في 

ل .المحالي  

تصميم  و:– ۲-۱۱-۱م

تجربة لتحديد األيونات 

مثل: تجربة الترسيب أو 

 تجربة اختبار اللهب

١  



حسابات المادة  ۸-۲

 المحددة

تعيين المادة  :ب-٦-۱۱ موضوعات يتم تدريسها

المحددة والمادة الفائضة 

( الزائدة) في التفاعل 

.الكيميائي  

تبادل  :ج-۲-۱۱-٤م

األسئلة واألفكار حول 

ات المادة المحددة حساب

 للتفاعل.

 

١  

التحليل الكيفي  ۸-۱

 والكمي
   X موضوعات حمذوفة

المردود النظري  ۸-۳

 والفعلي والمئوي للتفاعل
   X موضوعات حمذوفة

منحنيات وحسابات  ٤-۸

المعايرة لألحماض 

 والقواعد

   X موضوعات حمذوفة

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

الوحدة / 

 احملور

زمن التنفيذ  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس

املقرتح 

 (بالساعات)

 مالحظات

الوحدة الثالثة / 

 الفصل اخلامس

   X موضوعات حمذوفة الطاقة ١-٥
الطاقة  ۲-٥

 الميكانيكية
 X موضوعات حمذوفة

 

   

   الفيزياء املادة:

   احلادي عشر الصف:

 ٢عدد الساعات يف األسبوع: ٤عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



مبدأحفظ  ۳-٥
 الطاقة

   X موضوعات حمذوفة
 

 الشغل ٤-٥
   X موضوعات حمذوفة

حساب الشغل  ٥-٥

 بيانيا
   X موضوعات حمذوفة

الشغل وطاقة   ٦-٥

 احلركة

   X موضوعات حمذوفة

 

الشغل وطاقة  ۷-٥
 ضعالو

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفة القدرة ۸-٥

الوحدة 

الثالثة/الفصل 

 السادس

   X موضوعات حمذوفة كمية التحرك۱-٦

العالقة بني كمية  ٢-٦

 التحرك والدفع

  موضوعات حمذوفة

X 

  

 

) حفظ كمية ۳-٦(

 التحرك الخطية.

 

  موضوعات حمذوفة

X 

  



   X وفةموضوعات حمذ )التصادمات٤-٦(

)التصادمات ٥-٦(

 في بعدين

   X موضوعات حمذوفة

الوحدة الرابعة / 

 الفصل السابع

خصائص  )۷-۲(
الشحنات 
 الكهربائية

موضوعات يتم 

 تدريسها

املقارنة والتمييز بني القوى املرتبطة بااالت الكهربائية  ٩-١١

 واملغناطيسية وجمال اجلاذبية.

نافر املرتبطة بااالت الكهربائية وصف ومقارنة قوى التجاذب والت -أ

 واملغناطيسية من حيث مصادرها واجتاهاهتا ومقارنتها مبجال اجلاذبية.

 

١  

)القوى ٦-۷(
موضوعات يتم  الكهربائية

 تدريسها

املقارنة والتمييز بني القوى املرتبطة بااالت الكهربائية  ٩-١١

 واملغناطيسية وجمال اجلاذبية.

الت الرتبيعية العكسية املعربة عن كل من: قانون مقارنة املعاد -ب

  .، وقانون نيوتن للجذب العامكولومب

 .شرح الظواهر الكهربائية باستخدام نظرية اال الكهربائي ١٠-١١

١  



حساب قيمة واجتاه القوة الكهربائية املؤثرة على شحنة نقطية نتيجة  -ب

م قانون لوجود شحنة نقطية أخرى أو عدد من الشحنات باستخدا

 كولومب.

 

 حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية. ٢-١١-٣م 

استنتاج العالقة الرياضية اليت تربط بني مقدار كل من الشحنة  -ل

البيانات  الكهربائية والقوة الكهربائية واملسافة الفاصلة بني الشحنتني من

 .اليت مت احلصول عليها من التجربة العملية
)المجاالت ۷-۷(

موضوعات يتم  الكهربائية

 تدريسها

املقارنة والتمييز بني القوى املرتبطة بااالت الكهربائية  ٩-١١

 واملغناطيسية وجمال اجلاذبية.

وصف ومقارنة قوى التجاذب والتنافر املرتبطة بااالت الكهربائية  -أ

 اذبية.واملغناطيسية من حيث مصادرها واجتاهاهتا ومقارنتها مبجال اجل

تنظيم البيانات يف أشكال وجداول تتناسب مع النص أو  ٢-١١-٢م

 التجربة.

 رسم ااالت الكهربائية بيانيا ، مستخدما خطوط اال: -ز

 للمجاالت الناشئة عن شحنات نقطية منفصلة. -

 جمموعة من الشحنات النقطية (ذات شحنات متشاهبة أو خمتلفة). -

٢  



 متوازية. صفائح (ألواح) مشحونة -

تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج باستخدام لغة  ٢-١١-٤م 

 مكتوبة، أو حوار شفوي، أو رموز، أو صور، أو أشكال، أو غريها.

اختيار واستخدام وسائل وطرق متثيل باألعداد والرموز والرسوم  -أ

ن البيانية والنصوص اللغوية لتبادل النتائج واالستنتاجات مع اآلخري

 وتوصيلها هلم

 
)طاقة ۷-۸( 

موضوعات يتم  الوضع الكهربائية

 تدريسها

 

املقارنة والتمييز بني القوى املرتبطة بااالت الكهربائية  ٩-١١

 واملغناطيسية وجمال اجلاذبية.

 مقارنة طاقة وضع يف جمال اجلاذبية وطاقة الوضع الكهربائية وصفيا. -ج

١  

 
)فرق الجهد ۷-۹(

 ائيالكهرب
موضوعات يتم 

 تدريسها

 شرح الظواهر الكهربائية باستخدام نظرية اال الكهربائي. ١٠-١١

تعريف فرق اجلهد الكهربائي على أنه التغري يف طاقة الوضع الكهربائية  -أ

 مقسوما على وحدة الشحنات.

شرح طريقة توليد الشحنات الكهربائية باستخدام مولد فان دي  -هـ

 جراف.

 

١  



) التيار ۷-۱۰(
موضوعات يتم  الكهربائي

 تدريسها

 شرح الظواهر الكهربائية باستخدام نظرية اال الكهربائي. ١٠-١١

تعريف التيار الكهربائي باعتباره كمية الشحنة املارة عرب نقطة مرجعية  -ز

 يف كل وحدة زمنية.

١  

الكهرباء  )۷-۱(
 X موضوعات حمذوفة الساكنة

 

  

المواد  )۷-۳(
موصلة والمواد ال

 العازلة
 X موضوعات حمذوفة

 

  

) طرق نقل ٤-۷(
الشحنات 
 الكهربائية

 X موضوعات حمذوفة

 

  

مولد الكهر�اء  )٥-۷

 الساكنة
 X موضوعات حمذوفة

 

  

 
 
 
 
) المجاالت ۸-۲(

 المغناطيسية

 

موضوعات يتم  

 تدريسها

 

كهربائية املقارنة والتمييز بني القوى املرتبطة بااالت ال ٩-١١

 واملغناطيسية وجمال اجلاذبية.

وصف ومقارنة قوى التجاذب والتنافر املرتبطة بااالت  -أ

الكهربائية واملغناطيسية من حيث مصادرها واجتاهاهتا 

 ومقارنتها مبجال اجلاذبية

١  



التيارات  )۸-۳

الكهر�ائية واملجاالت 

 املغناطيسية

موضوعات يتم 

 تدريسها

 

أن خصائص ااالت الكهربائية  توضيح كيف ١١-١١

 واملغناطيسية تطبق يف عدد هائل من األجهزة.

حتديد اجتاه اال املغناطيسي الناشئ عن شحنة  -أ

 كهربائية متحركة.

تصميم جتربة ، وحتديد املتغريات. ٢-١١-١م  

تصميم جتربة الختبار العالقات فيما بني شدة التيار  -و

ال املغناطيسي املار يف موصل أو ملف وشدة ا

 الناشئ.

 

٢  

القوى  )٤-۸(

 املغناطيسية
موضوعات يتم 

 تدريسها

توضيح كيف أن خصائص ااالت الكهربائية واملغناطيسية  ١١-١١

 تطبق يف عدد هائل من األجهزة.

شرح تأثري جمال مغناطيسي منتظم على شحنة كهربائية باستخدام  -ب

ل واحلركة وذلك عندما يكون اجتاه العالقات اليت تربط بني الشحنة واا

 احلركة واال متعامدين على بعضهما بعضًا ( قاعدة اليد اليمنى).

وصف وشرح تأثري جمال مغناطيسي على شحنة كهربائية وعلى  -ج

 موصل يسري فيه تيار كهربائي.

١  



تنفيذ خطوات جتربة وضبط متغرياهتا. ١-١١-٢م  

لى موصل حيمل تياراً ، توضيح تأثري جمال مغناطيسي منتظم ع--و

 باستخدام جهاز مناسب بصورة آمنة وفعالة

استخدام قاعدة اليد اليمنى للتنبؤ باجتاهات احلركة والقوة واال يف  -ح

 ااالت الكهرومغناطيسية.

حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية. ٢-١١-٣م   

رة على الشحنة يف ااالت استخدام الرسوم البيانية لوصف القوى املؤث -م

 الكهربائية واملغناطيسية.

استخدام تقنيات الرسوم البيانية لتحليل البيانات. -ن  

الدفاع عن موقف معني ( قضية ، مشكلة علمية ) باستخدام  ٣-١١-٤م 

 احلوار العلمي املناسب.

املسامهة يف األعمال اليت تنتجها اموعة من خالل اجلهد املتعاون  -ب

قيادة عند حل املشكالت.وال  

 

 



)الحث ٥-۸(
موضوعات يتم  الكهرومغناطيسي

 تدريسها

توضيح كيف أن خصائص ااالت الكهربائية واملغناطيسية  ١١-١١

 تطبق يف عدد هائل من األجهزة.

وصف تأثري حركة موصل كهربائي يف جمال مغناطيسي. -د  

سوم بيانية.حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو ر ٢-١١-٣م   

 

١  

))األقطاب ١-٨(

 املغناطيسية

 

 X موضوعات حمذوفة

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

زمن التنفيذ  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس احملور الوحدة /

املقرتح 

 (بالساعات)

 مالحظات

 الثالثة الوحدة 
تأثري االنسان على 

 البيئة

 

موضوعات يتم  الغذاء والطاقة ١-٦

 تدريسها

وصف كيفية تدفق املادة يف الغالف الحيوي  ١-١١-٥

 :يوالعوامل املؤثرة عليها مثل : النشاط البرش 

 توضيح دور الكائنات الحية يف تدوير املواد يف -أ 

 -الحيوي(مثل:اإلمدادات الغذائية  الغالف

 السالسل الغذائية)

بالنسبة للمخرجات املهارية   ١

الالزمة للموضوعات اليت 

سيتم تدريسها يرجى 

 الرجوع لدليل املعلم
الشبكة الغذائية  ٢-٦

 والطاقة

موضوعات يتم 

 تدريسها

كيفية تدفق املادة يف الغالف الحيوي  وصف ١-١١-٥

 والعوامل املؤثرة عليها مثل : النشاط البرشي

توضيح دور الكائنات الحية يف تدوير املواد يف الغالف -أ

 السالسل الغذائية) -الحيوي(مثل:اإلمدادات الغذائية 

تفس� كيف أن تدفق الطاقة عرب الغالف الحيوي -هـ

٢ 

   العلوم والتقانة املادة:

   الحادي عشر  الصف:

 ۲ عدد الساعات يف األسبوع: ٤ عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۲%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۲٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



 خطًي و ليس دوريًا .

ــأث�   ٢٫١١٫٥ ــة ت ــر البشـــري ووصــف كيفي ــل األث تحلي

 النشاط البرشي عىل التوازن يف الغالف الحيوي.

ــــ�ه -ب ــــة و تفس ــــات األحيائي ــــة العالق رشح طبيع

ــتخدام  ــة ، باس ــادة والطاق ــة امل ــن حرك ــطلحات ع بص

ــات  ــة و أهرام ــبكات الغذائي ــة والش ــل الغذائي السالس

   الطاقة.

موضوعات يتم  اهلرم الغذائي ٣-٦

 يسهاتدر

وصف كيفية تدفق املادة يف الغالف الحيوي  ١-١١-٥

 والعوامل املؤثرة عليها مثل : النشاط البرشي

رشح كيفيـــة أن تحلـــل املـــواد يقلـــل مـــن تـــأث�  -ج

 الصناعات البرشية عىل البيئة. 

تفس� كيف أن تدفق الطاقة عـرب الغـالف الحيـوي  -هـ

 خطًي و ليس دوريًا .

شـري ووصف كيفية تأث� تحليل األثر الب  ٢٫١١٫٥

 النشاط البرشي عىل التوازن يف الغالف الحيوي.

رشح طبيعة العالقات األحيائية و تفس�ه  -ب

بصطلحات عن حركة املادة والطاقة ، باستخدام 

السالسل الغذائية والشبكات الغذائية و أهرامات 

 الطاقة. 

١ 

موضوعات يتم  دورة املادة ٤-٦

 تدريسها

كيفية تدفق املادة يف الغالف الحيوي وصف  ١-١١-٥

 والعوامل املؤثرة عليها مثل : النشاط البرشي

وصف ـ بعبارات عامـة ـ كيـف تبقـى املـواد خـالل  -د

الغـالف الحيـوي نتيجــة للـدورات الطبيعيــة لهـا والتــي 

تعتمـد عـىل التوازن(مثـل املـاء والكربـون واألوكســج� 

 والنرتوج�).

١ 



  x موضوعات حمذوفة ية اموعات السكان ٥-٦

  x موضوعات حمذوفة زيادة الناتج الغذائي ١-٧
  x موضوعات حمذوفة تغري دورة النيرتوجني ٢-٧

موضوعات يتم  إنتاج مزيد من الطاقة ٣-٧
 تدريسها

ــأث�   ٢-١١-٥ ــة ت ــر البشـــري ووصــف كيفي ــل األث تحلي

 النشاط البرشي عىل التوازن يف الغالف الحيوي.

ف تطور التطبيقات التقانية التي غ�ت من وص -و

نظم بيئية (مثل : توليد الطاقة، استكشاف النفط 

 والغاز).

١ 

 نضوب النفط ٤-٧
 مصادر بديلة للطاقة ٥-٧

موضوعات يتم 
 تدريسها

ــأث�   ٢-١١-٥ ــة ت ــر البشـــري ووصــف كيفي ــل األث تحلي

 النشاط البرشي عىل التوازن يف الغالف الحيوي.

التطبيقات التقانية التي غ�ت من  وصف تطور -و

نظم بيئية (مثل : توليد الطاقة، استكشاف النفط 

 والغاز).

مقارنة النفط كمصدر للطاقة بغ�ه من مصادر  -ز

 الطاقة األخرى.

 رشح املقصود بذروة ننتا  النفط يف العال. - ح

١ 

 الرابعة:الوحدة 
 تقانات نقل احلرارة

احلرارة وحركة  ١-٨
 ة جزيئات املاد

موضوعات يتم 
 تدريسها

توضيح  كيفية  اعت�د تقانات أنظمة التربيد  ١-١١-٤

والتسخ� عىل انتقال الطاقة الحرارية من األجسام 

 الساخنة نىل األجسام الباردة 

وصف الحركة الجزيئية لل�دة و تأث� الحرارة  -أ 

 عىل هذه الحركة (الحركة الرباونية).

١ 



 ةانتقال الطاقة احلراري ٢-٨
طرق انتقال الطاقة  ٣-٨

 وتطبيقاهتا يف التقانة

موضوعات يتم 
 تدريسها

توضيح  كيفية  اعت�د تقانات أنظمة التربيد  ١-١١-٤

والتسخ� عىل انتقال الطاقة الحرارية من األجسام 

 الساخنة نىل األجسام الباردة 

االنتقال –التوصيل –وصف الطرق الثالث (اإلشعاع  -ب

الطاقة الحرارية من األجسام الساخنة ) التي تنتقل بها 

 نىل الباردة .

وصف الحركة الجزيئية لل�دة و تأث� الحرارة عىل - 

 هذه الحركة (الحركة الرباونية).

توضيح دور كالً من الحمل و اإلشعاع  والتوصيل يف -د

توزيع الحرارة يف األنظمة الطبيعية و التكنولوجية (مثل 

 الثمومرت). - الثالجة –: أجهزة التدفئة 

١ 

ارتفاع درجة حرارة  ٤-٨
 الغالف اجلوي

  x موضوعات حمذوفة

التحكم يف انتقال  ٥-٨
 احلرارة 

  x موضوعات حمذوفة

  x موضوعات حمذوفة التقانة والتكيف ٦-٨
احملافظة على درجة  ٧-٨

 حرارة اجلسم
  x موضوعات حمذوفة

 اآلآلت وحتويل الطاقة ١-٩
 ت املركبةاآلال ٢-٩

 
وصف ومقارنة اآلالت التي تحول الطاقة  ٣-١١-٤

 الحرارية وتضاعف القوة الناتجة.

وصــف بعــض اآلالت التــي تحــول الطاقــة وتضــاعف  -أ

القوة مثل : الروافع ، مطاحن الحبوب ، معارص القصب 

١ 



 ، البكرات.

  اآلالت احلرارية  ٣-٩
ة وصف ومقارنة اآلالت التي تحول الطاق ٣-١١-٤

 الحرارية وتضاعف القوة الناتجة.

التعرف عىل الجول كوحدة لقياس الطاقـة والنيـوتن -ب

 كوحدة لقياس القوة والوات لقياس القدرة. 

ــة يف -  ــة اســتخدام اآلالت الحراري التعــرف عــىل أهمي

 توف� الجهد املبذول النجاز الشغل. 

ــداخيل -د ــه االحــرتاق ال ــل ال ــة عم التعــرف عــىل كيفي

 تحويل الطاقة الحرارية نىل شغل مبذول. وقدرتها عىل

وصف أهمية درجة الحرارة لإلنسان وبعض  ٣-١١-٧

 اآلثار السلبية عىل البيئة واإلنسان نتيجة ارتفاعها.

توضيح دور الحرارة يف ظهور التقانات الحديثة  -أ 

 مثل (اآللة الحرارية، الثالجة، السخان الشميس).

١ 

ملاذا نستخدم اآلالت  ٤-٩
 يةاحلرار

 قياس الطاقة ٥-٩

  x موضوعات حمذوفة

موضوعات يتم  املضخات احلرارية٦-٩
 تدريسها

وصف ومقارنة اآلالت التي تحول الطاقة  ٣-١١-٤

 الحرارية وتضاعف القوة الناتجة.

وصف كيفية عمل املضخات الحرارية واعت�دها  -و

عىل مبدأ تبادل نقل الحرارة من الداخل نىل الخار  مثل 

 ة.الثالج

وصف ومقارنة اآلالت التي تحول الطاقة  ٣-١١-٤

 الحرارية وتضاعف القوة الناتجة.

١ 
تأثري التقانة على طبقة ٧-٩

 األوزون



رشح كيفية تأث� التقانة عىل طبقة األوزون وأثر  -ز

 ذلك عىل األنشطة الحيوية يف البيئة.

 الطاقة الشمسية ٨-٩
 

 موضوعات حمذوفة
  

x 

 

 

ستفادة من الطاقة اال٩-٩
 الشمسية

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

زمن التنفيذ  ةاملخرجات التعلمي احلالة املوضوع / الدرس الوحدة / احملور

املقرتح 

 (بالساعات)

 مالحظات

الوحدة الثالثة: التكاثر 
 ومنو اجلنني يف اإلنسان

 

أجهزة التكاثر  ۱-٥
   x موضوعات حمذوفة في اإلنسان

تكوين  ۲-٥
   x موضوعات حمذوفة األمشاج

دورة الحيض(  ۳-٥
   x موضوعات حمذوفة الطمث)

األمراض  ٤-٥
   x ت حمذوفةموضوعا المنقولة جنسيا

   األحياءاملادة:

   الثاني عشرالصف:

 ۲عدد الساعات يف األسبوع: ٤عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۲%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۲٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



التقانات  ٥-٥
المرتبطة بالتكاثر 

نسانفي اإل  
 
 
 
 
 

   x موضوعات حمذوفة

عملية  ۱-٦

 االخصاب
   x موضوعات حمذوفة

الحمل ونمو  ۲-٦

 الجنين
   x موضوعات حمذوفة

   x موضوعات حمذوفة الوالدة ۳-٦
الرضاعة  ٤-٦

 وإفراز الحليب
   x موضوعات حمذوفة

   x موضوعات حمذوفة التوائم ٥-٦
تقانات  ٦-٦

 االخصاب والحمل
   x موضوعات حمذوفة

العوامل البيئية ۷ -٦
والوراثية المؤثرة 

 في نمو الجنين
   x موضوعات حمذوفة



 
االنقسام  ۱-۷ الوحدة الرابعة : الوراثة

الخلوي جوهر 

 التوارث

   x موضوعات حمذوفة

 والعمليات األساسية القواعد رشح  ٨-١٢ موضوعات يتم تدريسها تجارب مندل ۷-۲
 .الوراثية الصفات بانتقال املرتبطة

 
 السيادة وقوان� مبادئ وصف .ب 

 عىل للجينات الحر التوزيع و واالنعزال
 توصل التي املختلفة الكروموسومات

 .مندل إليها
طرح أسئلة لتسهيل عملية ١ -١٢ -١م 

االستقصاء، والتنبؤبنتائج أحداث معينة 
 .ء عىل معلومات سابقةبنا

طرح أسئلة حول كيفية توارث ل. 
الصفات لدى الكائنات الحية وخاصة 

 اإلنسان.
التنبؤ بنتائج التلقيح االختباري م. 

للتعرف عىل الطراز الجيني للصفة 
 السائدة.

التنبؤ باحت�ل ظهور الصفة الوراثية ن. 
 وج مع�.الدى األفراد الناتج� من تز 

 
ل املعلومات والبيانات تحلي ٢ -١٢ -٣م 

٢ 

 



 املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية.

س.تفس� أ�اط واتجاهات توارث  

الصفات الوراثية ، وتوقع احت�ل توارثها 

يف حالة أحادية التهج� ، وثنائية التهج� 

ووراثة الصفات املرتبطة بالجنس 

مستخدماً سجالت النسب ، ومربعات 

punnett. 
 
 
 

ت في االحتماال ۷-۳

 الوراثة
 والعمليات األساسية القواعد رشح  ٨-١٢ موضوعات يتم تدريسها

 .الوراثية الصفات بانتقال املرتبطة
 الطرز واحت�الت نسب مقارنة.ج 

 يف الصفات ب�  املظهرية والطرز الجينية
 األليالت، وتعدد التامة، السيادة: حاالت

 .املشرتكة والسيادة ، التامة غ� والسيادة
طرح أسئلة لتسهيل عملية ١ -١٢ -١م 

بنتائج أحداث معينة  االستقصاء، والتنبؤ
 .بناء عىل معلومات سابقة

 
التنبؤ باحت�ل ظهور الصفة الوراثية ن. 

 وج مع�.الدى األفراد الناتج� من تز 

 



 

تحديد عدد  ٤-۷

 ونوع الطرز الجينية
   x موضوعات حمذوفة

النظرية  ٥-۷

 الكروموسومية
   x ات حمذوفةموضوع

تطبيقات  ٦-۷

 الوراثة المندلية
 والعمليات األساسية القواعد رشح  ٨-١٢ موضوعات يتم تدريسها

 .الوراثية الصفات بانتقال املرتبطة
 والبيئة الكروموسومات دور توضيح.و 

 .الحية الكائنات يف الجنس تحديد يف
طرح أسئلة لتسهيل عملية ١ -١٢ -١م 

بنتائج أحداث معينة االستقصاء، والتنبؤ 
 بناء عىل معلومات سابقة.

ع.التنبؤ بجنس الكائن الحي يف ضوء  
معرفته بكيفية تأث� الكروموسومات يف 

 تحديد الجنس.
تنفيذ خطوات تجربة وضبط  ١ -١٢ -٢م 

 متغ�اتها.
س.تنفيذ استكشاف دراسة الصفات  

 الوراثية املندلية يف االنسان .
مات من مصادر انتقاء املعلو  ٣ -١٢ -٢م 

 مختلفة مطبوعة أو إلكرتونية.
و.البحث من خالل املراجع واملصادر  

املطبوعة واإللكرتونية عن األمراض 
الوراثية التي �كن أن يتعرض لها 

١  



 اإلنسان.
 

تحليل املعلومات والبيانات  ٢ -١٢ -٣م 
 املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية.

س.تفس� أ�اط واتجاهات توارث  
الوراثية ، وتوقع احت�ل توارثها  الصفات

يف حالة أحادية التهج� ، وثنائية التهج� 
ووراثة الصفات املرتبطة بالجنس 

مستخدماً سجالت النسب ، ومربعات 
punnett. 

 
ص.تحليل نتائج عملية العبور لزوج من  

الكروموسومات لبناء خريطة 
كروموسومية لتوضيح مواقع الجينات 

 املسافة في� بينها.عىل الكروموسومات و 
استقبال وفهم أفكار  ١ -١٢ -٤م 

 اآلخرين.
أ.تقبل آراء زمالئه ومناقشتهم يف مواضيع  

توارث الصفات واألمراض الوراثية، وزواج 
 األقارب.

تبادل األسئلة واالهت�مات   ٢ -١٢ -٤م 
والخطط والنتائج باستخدام لغة مكتوبة 

أو حوار  شفوي أو رموز أو أشكال أو 
 ها .غ� 

م.تعاون الطالب يف دراسة عملية العبور  
يف حالة الصفات أحادية التهج� ( ثني 



 اللسان والتصاق شحمة األذن).

 

دراسة  ۷-۷

الصفات الوراثية 

 البشرية

 والعمليات األساسية القواعد رشح  ٨-١٢ موضوعات يتم تدريسها
 .الوراثية الصفات بانتقال املرتبطة

 املعلومات عىل ولالحص مصادر وصف.ز 
 .البرشية الوراثية

تحليل املعلومات والبيانات  ٢ -١٢ -٣م 
 املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية.

ع.رسم وتفس� سجالت النسب يف حالة  
توارث صفة مفردة األليل ، ويف حالة 

صفة متعددة األليالت مثل الهيموفيليا 
 وأنواع فصائل الدم .

 

١  

الوراثة غير  ۷-۸

 ليةالمند
 والعمليات األساسية القواعد رشح  ٨-١٢ موضوعات يتم تدريسها

 .الوراثية الصفات بانتقال املرتبطة
توضيح آليات الوراثة غ� املندلية(  .أ 

السيادة غ� التامة، والسيادة 
املشرتكة والعامل الريزييس ، 

الصفات املرتبطة واملتأثرة بالجنس، 
ارتباط الجينات ، توارث الصفات 

األليالت والصفات متعددة  متعددة
 الجينات).

رشح تأث� االرتباط الجيني والعبور  .ب 
 عىل تباين الصفات 

 

٤  



طرح أسئلة لتسهيل عملية ١ -١٢ -١م 
االستقصاء، والتنبؤ بنتائج أحداث معينة 

 بناء عىل معلومات سابقة.
 ف.التنبؤ بتوارث الصفات غ� املندلية. 

ر انتقاء املعلومات من مصاد ٣ -١٢ -٢م 
 مختلفة مطبوعة أو إلكرتونية.

ز.البحث من خالل املراجع واملصادر  
املطبوعة واإللكرتونية عن الصفات 

 الوراثية البرشية غ� املندلية.
تحليل املعلومات والبيانات  ٢ -١٢ -٣م 

 املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية.
ف.تفس� أ�اط توارث الصفات الوراثية  

 ت�ل توارثها .غ� املندلية ، وتقع اح

 

تأثير البيئة  ۷-۹

 على توارث الصفات
   x موضوعات حمذوفة

االستشارة  ۷-۱۰

 الوراثية
   x موضوعات حمذوفة

توضيح علم الوراثة عىل املستوى  ٩-١٢ موضوعات يتم تدريسها المادة الوراثية ۸-۱
 .الجزيئي

 النووي الحامض تركيب وصف.أ 
وتحديد تصميم تجربة،  ٢ -١٢ -١م 

 املتغ�ات.
د.تصميم �وذج يحاك عملية تضاعف  

١  



DNA. 
تنفيذ خطوات تجربة وضبط  ١ -١٢ -٢م 

 متغ�اتها.
 .  DNAع.بناء �وذج للحامض النووي  

ف.تنفيذ اسنكشاف استخالص الحامض  

من مصادر نباتية  DNAالنووي 

 وحيوانية

الشفرة  ۸-۲

 الوراثية
ضيح علم الوراثة عىل املستوى تو  ٩-١٢ موضوعات يتم تدريسها

 .الجزيئي
  الوراثية املعلومات ترتتب كيف وصف.ب 

 يف DNA  تتابع سلسلة يف
 .نفسها تضاعف كيف و الكروموسومات،

تحليل املعلومات والبيانات  ٢ -١٢ -٣م 
 املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية.

ق.تحليل جدول الشفرة الوراثية  

 رها.واألح�ض األمينية التي تشف

١  

بناء البروتين  ۸-۳

 في الخلية
توضيح علم الوراثة عىل املستوى  ٩-١٢ موضوعات يتم تدريسها

 .الجزيئي
 املعلومات نسخ يتم كيف وصف.ج 

 ثم  mRNA إىل DNA من الوراثية
 بروت� إىل ترجمتها

تصميم تجربة، وتحديد  ٢ -١٢ -١م 
 املتغ�ات.

.تصميم  �وذج يوضح عمليتي النسخ ـه 

٢  



 والرتجمة عند صناعة الربوت� يف الخلية.

 

   x موضوعات حمذوفة الطفرات ٤-۸
الهندسة  ٥-۸

 الوراثية
   x موضوعات حمذوفة

تطبيقات  ٦-۸

 الوراثة الحديثة
   x موضوعات حمذوفة

تطبيقات  ۸-۷

 التقانة الحيوية
   x موضوعات حمذوفة

التقانة الحيوية  ۸-۸

 البحرية
   x ذوفةموضوعات حم

الجوانب  ۸-۹

السلبية المتوقعة 

 للهندسة الوراثية

   x موضوعات حمذوفة

 
 
 



 

 

 

 

 

زمن التنفيذ  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس ورالوحدة / احمل

املقرتح 

 (بالساعات)

 مالحظات

 الوحدة الثالثة
 الغازات وقوانينها

موضوعات يتم  ضغط الغاز ۱-٥

 تدريسها

ب: شرح كيفية تكوين الغازات  -٥-١٢

للضغط، وكيف ميكن أن تشتق وحدات قياس 

 الضغط، وعالقتها ببعضها البعض.

 د: التنبؤ بأثري ضغط-١-١٢-١م

١  

  ١أ: وصف العالقة بني اخلصائص األربعة -٥-١٢موضوعات يتم  قانون بويل ۳-٥

   الكيمياءاملادة:

   الثاني عشرالصف:

 ۲عدد الساعات يف األسبوع: ٤عدد احلصص يف األسبوع:

 ۱۲%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ۲٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



اليت ميكن قياسها جلميع الغازات، وهي: احلجم،  تدريسها

 والضغط، ودرجة احلرارة، والكتلة.

د: وصف العالقات الرياضية اليت تربط -٥-١٢

 بني الضغط، ودرجة احلرارة، واحلجم، مثل:

قانون بويل، وقانون تشارلز، وقانون جاي لوساك، 

 وقانون الغازات العام.

ج: استخدام نظرية احلركة اجلزئيئة -٥-١٢

 لشرح قوانني الغازات.

د: التنبؤ بأثري ضغط الغاز على -١-١٢-١م

 احلجم.

هـ: تصميم جتربة لتوضيح العالقة بني ٢-١٢-١م

 احلجم وضغط الغاز.

حديد العالقة بني ب: تنفيذ جتربة لت١-١٢-٢م



 احلجم وضغط الغاز.

د: استخدام البيانات اليت مت مجعها ٢-١٢-٢م

من التجربة لتمثيل العالقة اليت تربط كل من حجم 

 الغاز، وضغطه، ودرجة احلرارة.

ط: تفسري العالقات واألشكال ٢-١٢-٣م

البيانية اليت مت التوصل إليها من خالل استقصاء 

الغاز، وحجمه،  نوع العالقة بني كل من ضغط

 ودرجة احلرارة، وعدد املوالت.
موضوعات يتم  قانون شارل ٤-٥

 تدريسها

أ: وصف العالقة بني اخلصائص األربعة -٥-١٢

اليت ميكن قياسها جلميع الغازات، وهي: احلجم، 

 والضغط، ودرجة احلرارة، والكتلة.

د: وصف العالقات الرياضية اليت تربط -٥-١٢

احلرارة، واحلجم، مثل:  بني الضغط، ودرجة

١  



قانون بويل، وقانون تشارلز، وقانون جاي لوساك، 

 وقانون الغازات العام.

ج: استخدام نظرية احلركة اجلزئيئة -٥-١٢

 لشرح قوانني الغازات.

هـ: التنبؤ بتأثري درجة احلرارة على -١-١٢-١م

 حجم الغاز.

هـ: تصميم جتربة لتوضيح العالقة بني ٢-١٢-١م

 الغاز.احلجم وضغط 

ج: تنفيذ جتربة لتحديد العالقة بني ١-١٢-٢م

 حجم الغاز ودرجة احلرارة.

د: استخدام البيانات اليت مت مجعها ٢-١٢-٢م

من التجربة لتمثيل العالقة اليت تربط كل من حجم 

 الغاز، وضغطه، ودرجة احلرارة.



ط: تفسري العالقات واألشكال ٢-١٢-٣م

خالل استقصاء البيانية اليت مت التوصل إليها من 

نوع العالقة بني كل من ضغط الغاز، وحجمه، 

 ودرجة احلرارة، وعدد املوالت.
قانون جاي  ٥-٥

 لوساك
موضوعات يتم 

 تدريسها

أ: وصف العالقة بني اخلصائص األربعة -٥-١٢

اليت ميكن قياسها جلميع الغازات، وهي: احلجم، 

 والضغط، ودرجة احلرارة، والكتلة.

لعالقات الرياضية اليت تربط د: وصف ا-٥-١٢

بني الضغط، ودرجة احلرارة، واحلجم، مثل: 

قانون بويل، وقانون تشارلز، وقانون جاي لوساك، 

 وقانون الغازات العام.

ج: استخدام نظرية احلركة اجلزئيئة -٥-١٢

 لشرح قوانني الغازات.

١  



و: التنبؤ بتأثري درجة احلرارة على ١-١٢-١م

 ضغط الغاز.

 

نون قا ٦-٥
 الغازات الموّحد

موضوعات يتم 
 تدريسها

٥-١٢ أ: وصف العالقة بني اخلصائص األربعة -
اليت ميكن قياسها جلميع الغازات، وهي: احلجم، 

 .والضغط، ودرجة احلرارة، والكتلة
٥-١٢ د: وصف العالقات الرياضية اليت تربط -

بني الضغط، ودرجة احلرارة، واحلجم، مثل: 
ارلز، وقانون جاي لوساك، قانون بويل، وقانون تش

 .وقانون الغازات العام
٥-١٢ ج: استخدام نظرية احلركة اجلزئيئة -

 .لشرح قوانني الغازات
ط: تفسري العالقات واألشكال ٢-١٢-٣م

البيانية اليت مت التوصل إليها من خالل استقصاء 
نوع العالقة بني كل من ضغط الغاز، وحجمه، 

 ودرجة احلرارة، وعدد املوالت.

١  



قانون الغاز  ۱-٦
 المثالي

موضوعات يتم 
 تدريسها

هـ: وصف العالقات الكمية بني -٥-١٢
الغازات والغاز املثايل، باستخدام قوانني الغازات 

 .(STPيف الظروف املعيارية (
و: حساب قيمة املتغريات يف قانون -٥-١٢

 الغاز املثايل من بيانات معلومة.
لة املولية و: تصميم جتربة لقياس الكت٢-١٢-١م

 لغاز البيوتان.
ح: تركيب أجهزة مجع الغاز ومراقبة ٣-١٢-١م

تكون الغازات، ومجع العالقات بني سلوك هذه 
الغازات من حيث احلجم والضغط ودرجة 

 احلرارة.
د: إجراء جتربة عملية حلساب ثابت ١-١٢-٢م

 عمليا. (Rالغاز املثايل (

١  

نظرية الحركة  ۲-٥
 الجزئيئة

موضوعات 
 ذوفةحم

x   

الغاز المثالي  ۲-٦
 والغازات الحقيقية

موضوعات 
 حمذوفة

x   



قانون  ۳-٦
 أفوجادرو

موضوعات 
 حمذوفة

x   

الحجم المولي  ٤-٦
 للغاز

موضوعات 
 حمذوفة

x   

قانون دالتون  ٥-٦
 للضغوط الجزئية

موضوعات 
 حمذوفة

x   

تطبيقات  ٦-٦
 الضغوط الجزئية

موضوعات 
 حمذوفة

x   

االنتشار  ۷-٦
 والتدفق

موضوعات 
 حمذوفة

x   

التطبيقات  ۸-٦
التقانية على 

 الغازات

موضوعات 
 حمذوفة

x   

 الوحدة الرابعة
االتزان الكيميائي 

واألحماض 
 والقواعد

موضوعات يتم  ثابت االتزان ۷-۳
 تدريسها

٧-١٢  Kc د: التعرف على ثابت االتزان-
ات للتنبؤ مبدى حدوث التفاعل، وكتابة التغري

اخلاصة بقانون ثابت االتزان ملعادالت كيميائية 
معلومة باستخدام احلد األدنى من األرقام 

١  



 .الصحيحة
ط: التنبؤ مبدى حدوث التفاعل، ١-١٢-١م

وكتابة التغيرات اخلاصة بقانون ثابت االتزان 
 .ملعادالت كيميائية معلومة

أ: العمل مع أعضاء اموعة تعاونيا ٢-١٢-٤م
 تقصاءات.إلجراء االس

حسابات ثابت  ٤-۷
 االتزان

موضوعات يتم 
 تدريسها

٧-١٢ هـ: إجراء عمليات حسابية على قيمة -
وحتديد تراكيز املواد اليت  Kc ثابت االتزان

 .تشرتك يف التفاعالت املتزنة
هـ: تبادل األسئلة واألفكار حول ٢-١٢-٤م

 حسابات ثابت االتزان.

١  

العوامل  ٥-۷
المؤثرة على 

 تزاناال

موضوعات يتم 
 تدريسها

ج: التنبؤ وصفيا بالتغريات اليت حتدث -٧-١٢
يف األنظمة املتزنة وتأثريها على ثابت االتزان 

مثل: درجة احلرارة، الرتكيز، الضغط، العامل 
 احلفّاز.

ز: استخدام بيانات ومنحنيات -٧-١٢
الرتاكيز للمواد املتفاعلة واملواد الناجتة يف احلالة 

١  



تفسري التغريات اليت حتدث يف درجة الغازية ل
 احلرارة وتركيز املواد مبرور الزمن.

ي: التنبؤ بأثر العوامل املختلفة على ١-١٢-١م
 االتزان لتفاعل ما باستخدام مبدأ لوشاتيليه.

ط: تصميم جتربة للتعرف على أثر ٢-١٢-١م
 تغير الرتكيز على موضع االتزان.

ثر ي: تصميم جتربة الستقصاء أ٢-١٢-١م
 الضغط على موضع االتزان.

ك: تصميم جتربة توضح أثر درجة ٢-١٢-١م
 احلرارة يف االتزان الكيميائي.

ك: اختيار واستخدام األجهزة ٣-١٢-١م
املناسبة بشكل صحيح لتأدية جتربة تطبيق مبدأ 

 لوشاتيليه.
و: إجراء جتارب عملية لدراسة ١-١٢-٢م

 التغير يف العوامل املؤثرة على االتزان.
و: إنشاء رسومات توضيحية ٢-١٢-٢م

توضح نتائج جتارب أثر تغير كل من درجة احلرارة 



 والرتكيز على االتزان الكيميائي مبرور الزمن.
ك: تفسري أثر التغير يف كل من الرتكيز ٢-١٢-٣م

ودرجة احلرارة على االتزان الكيميائي من خالل 
 مبدا لوشاتيليه واألشكال البيانية.

ادل األفكار مع اآلخرين حول ح: تب١-١٢-٤م
ربط العالقة بني أثر تغير كل من درجة احلرارة 

 والرتكيز على حالة االتزان.
 

نظرية  ۸-۱
لوري  –برونستد 

 لألحماض والقواعد

موضوعات يتم 
 تدريسها

أ: اسرتجاع املفاهيم واملصطلحات -٨-١٢
اآلتية: الرقم اهليدروجيين، أيون اهليدرونيوم 

H3O+  وpH  وpOH  التعادل، نظرية
أرهينيوس من حيث عالقتها باألمحاض 

 والقواعد.
لوري  –ب: استخدام نظرية برونستد -٨-١٢

لتحديد األمحاض والقواعد كمواد ماحنة 
 ومستقبلة للربوتونات.

 –ج: كتابة وتفسري معادالت برونستد -٨-١٢

١  



لوري لألمحاض والقواعد، والتنبؤ فيما إذا كانت 
علة واملواد الناجتة تتجه حنو األمحاض املواد املتفا

 والقواعد أحادية أو عديدة الربوتون.
د: التعرف على مفهوم األزواج املرافقة -٨-١٢

لوري لألمحاض  –يف ضوء نظرية برونستد 
 والقواعد.

ك: تكوين توقعات وتنبؤات حول قوة ١-١٢-١م
احلمض والقاعدة اعتمادا على نظرية برونستد 

 لوري. –
ي: تبادل األفطار مع اآلخرين حول ١-١٢-٤م

الربط بني نظريات األمحاض والقواعد مثل نظرية 
 لوري.  –أرهينيوس ونظرية برونستد 

و: تبادل األسئلة واألفكار حول ٢-١٢-٣م
مفهوم كل من احلمض، القاعدة، زوج احلمض 

 لوري. –والقاعدة املرافق لنظرية برونستد 
تزان في اال ۸-۳

اض محاليل األحم
موضوعات يتم 

 تدريسها
و: تعريف ثابت تأين األمحاض -٨-١٢

الضعيفة، ثابت تأين القواعد الضعيفة، التأين 
١  



الذاتي للماء، وحساب كل منها مبعلومية ثابت  الضعيفة
 االتزان لتحديد تراكيز املواد.

ز: مقارنة القوى النسبية لألمحاض -٨-١٢
  Ka , Kbوالقواعد باستخدام قيم ثوابت 

هـ: تصميم جتربة لتعيني قيمة ثابت ٢-١٢-١م
تأين األمحاض الضعيفة، أو ثابت تأين القواعد 

 الضعيفة.
ز: تنفيذ خطوات جتربة وضبط ١-١٢-٢م

متغرياهتا لتحديد قيمة ثابت تأين األمحاض 
 الضعيفة، أو قيمة ثابت تأين القواعد الضعيفة.

ل: تفسري أمناط البيانات املستنبطة ٢-١٢-٣م
بت تأين األمحاض الضعيفة أو ثابت من قياس ثا

 تأين القواعد الضعيفة.
هـ: تقويم املخاطر اليت قد حتدث يف ٣-١٢-٣م

اثناء التعامل مع بعض احملاليل امللحية واألمحاض 
والقواعد وبعض املواد املستخدمة يف املخترب أو 

 املنزل ويف طريقة حفظها والتخلص منها.



ها من و: معاجلة البيانات وتقدمي٣-١٢-٣م
خالل اختيار أدوات مناسبة مثل استخدام 

اآلالت العلمية واحلاسبات وقواعد املعلومات 
 لتعيني ثابت تأين األمحاض الضعيفة.

ز: تبادل األسئلة واألفكار حول ٣-١٢-٤م
حسابات ثابت تأين األمحاض الضعيفة والقواعد 

 الضعيفة.

االتزان في  ٤-۸
محاليل القواعد 

 الضعيفة

ت يتم موضوعا
 تدريسها

و: تعريف ثابت تأين األمحاض -٨-١٢
الضعيفة، ثابت تأين القواعد الضعيفة، التأين 

الذاتي للماء، وحساب كل منها مبعلومية ثابت 
 االتزان لتحديد تراكيز املواد.

ز: مقارنة القوى النسبية لألمحاض -٨-١٢
  Ka , Kbوالقواعد باستخدام قيم ثوابت 

البيانات املستنبطة  ل: تفسري أمناط٢-١٢-٣م
من قياس ثابت تأين األمحاض الضعيفة أو ثابت 

 تاين القواعد الضعيفة.
ز: تنفيذ خطوات جتربة وضبط ١-١٢-٢م

١  



متغرياهتا لتحديد قيمة ثابت تأين األمحاض 
 الضعيفة، أو قيمة ثابت تأين القواعد الضعيفة.

ل: تفسري أمناط البيانات املستنبطة ٢-١٢-٣م
أين األمحاض الضعيفة أو ثابت من قياس ثابت ت

 تأين القواعد الضعيفة.
هـ: تقويم املخاطر اليت قد حتدث يف ٣-١٢-٣م

اثناء التعامل مع بعض احملاليل امللحية واألمحاض 
والقواعد وبعض املواد املستخدمة يف املخترب أو 

 املنزل ويف طريقة حفظها والتخلص منها.
 ز: تبادل األسئلة واألفكار حول٣-١٢-٤م

حسابات ثابت تأين األمحاض الضعيفة والقواعد 
 الضعيفة.

 
 

التفاعالت  ۷-۱
العكسية وغير 

 العكسية

موضوعات 
 حمذوفة

x   



موضوعات  طبيعة االتزان ۷-۲
 حمذوفة

x   

تطبيقات  ٦-۷
عملية على االتزان 

وأهميته في 
 العمليات الكيميائية

موضوعات 
 حمذوفة

x   

التأين الذاتي  ۸-۲
 ماءلل

موضوعات 
 حمذوفة

x   

موضوعات  التميؤ ٥-۸
 حمذوفة

x   

ثابت حاصل  ٦-۸
 اإلذابة

موضوعات 
 حمذوفة

x   

تأثير األيون  ۸-۷
 المشترك

موضوعات 
 حمذوفة

x   

المحاليل  ۸-۸
 المنظمة

موضوعات 
 حمذوفة

x   

 



 

 

 

 

 

  

الوحدة / 

 احملور

زمن التنفيذ  املخرجات التعلمية احلالة املوضوع / الدرس

املقرتح 

 (بالساعات)

 مالحظات

الوحدة الثالثة / 

 الفصل اخلامس

) كيف تتكون ١-٥(

املوجات 

 مغناطيسيةالكهرو

موضوعات يتم 

 تدريسها

وصف طبيعة وخصائص املوجات املغناطيسية باستخدام  ٥-١٢

 الطبيعة املوجية للضوء.

وصف كيف أن مجيع الشحنات الكهربائية املتسارعة تنتج  - أ

 موجات كهرومغناطيسية كميا.

انتشار املوجات الكهرومغناطيسية من حيث تعامد  شرح-ج

١  

   الفيزياء املادة:

   الثاني عشر الصف:

 ٢لساعات يف األسبوع:عدد ا ٤عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



اطيسي اللذين يتغريان مبرور الوقت االني الكهربائي واملغن

 وينتقالن بعيداً عن مصدريهما بسرعة الضوء.
) ا�ع�اس الضوء ٤-٥(

 وانكساره
موضوعات يتم 

 تدريسها

وصف طبيعة وخصائص املوجات املغناطيسية باستخدام  ٥-١٢

 الطبيعة املوجية للضوء.

لداخلي توضيح ظاهرة االنعكاس واالنكسار مبا يف ذلك االنعكاس ا -و

 الكلي وصفيا ورياضيا.

طرح أسئلة لتسهيل عملية االستقصاء ، والتنبؤ بنتائج   ١ -١٢ -١م 

 أحداث معينة بناء على معلومات سابقة.

 تنفيذ خطوات جتربة وضبط متغرياهتا. ١-١٢-٢م 

 د. إجراء جتربة لتحديد معامل االنكسار ملواد حمددة.

 جداول أو رسوم بيانية.حتليل البيانات املقدمة يف  ٢-١٢-٣م 

تقاة من شي. استنتاج الصيغة الرياضية لقانون االنكسار من بيانات م

 جتربة.

يدرس فقط  ١

 انكسار الضوء 

الطالب غري 

مطالب بدراسة  

النعكاس ا

واالنعكاس 

 الداخلي الكلي 

) العدسات ٥-٥(

 واملرايا

موضوعات يتم 

 تدريسها

 باستخدام اطيسيةاملغن املوجات وخصائص طبيعة وصف ٥-١٢

 .للضوء املوجية الطبيعة

 من لكل واحد، مكون من تتكون اليت البسيطة البصرية األنظمة شرح -ز

 .ورياضيا وصفيا الكروية واملرايا العدسات

يدرس فقط  ٢

 موضوع العدسات

الطالب غري 



 .متغرياهتا وضبط جتربة خطوات تنفيذ ١-١٢-٢ م

 الرقيقة العدسات يف املتكونة الصور خصائص لتحديد جتربة إجراء. ه

 .البؤري بعدها وحتديد الكروية ياواملرا

 

 .بيانية رسوم أو جداول يف املقدمة البيانات حتليل ٢-١٢-٣ م

 بواسطة تتكون اليت الصورة لوصف األشعة خمططات استخدام. ك

 .الكروية واملرايا الرقيقة العدسات

 

مطالب بدراسة 

 املراياموضوع 

 

ء والطيف ) الضو٢-٥(

 الكهرومغناطيسي

   X موضوعات حمذوفة

) قياس سرعة ٣- ٥(

 الضوء

   X موضوعات حمذوفة

)تداخل وحيود ٦-٥(

 الضوء

   X موضوعات حمذوفة

الوحدة الثالثة / 

 الفصل السادس

موضوعات يتم  ) تكميم الطاقة١-٦(

 تدريسها

وصف طبيعة وخصائص املوجات الكهرومغناطيسية باستخدام  ٦-١٢

 الطبيعة اجلسيمية للضوء.

١  



 شرح ظاهرة إشعاع اجلسم األسود وصفيا  -أ

موضوعات يتم  ) نظرية الكم٢-٦(

 تدريسها

 

وصف طبيعة وخصائص املوجات الكهرومغناطيسية باستخدام  ٦-١٢

 الطبيعة اجلسيمية للضوء.

تعريف الفوتون باعتباره كمة لإلشعاع الكهرومغناطيسي وحساب  -ب

 طاقته.

 .صنيف مناطق الطيف الكهرومغناطيسي حسب طاقة الفوتونت -ج

 

١  

 

) التأثري ٣-٦(

 الكهروضوئي

 

 

موضوعات يتم 

 تدريسها

وصف طبيعة وخصائص املوجات الكهرومغناطيسية باستخدام  ٦-١٢

 الطبيعة اجلسيمية للضوء.

وصف التأثري الكهروضوئي من حيث الشدة والطول املوجي أو تردد  -د

 ونوع مادة السطح. الضوء الساقط

شرح ظاهرة االنبعاث الكهروضوئي باستخدام مفاهيم ذات صلة ببقاء  -ه

 الطاقة وصفيا.

وصف التأثري الكهرضوئي باعتباره ظاهرة تدعم الطبيعة املزدوجة (  -و

 اجلسيمية) لإلشعاع الكهرومغناطيسي –املوجية 

ؤ بنتائج طرح أسئلة لتسهيل عملية االستقصاء ، والتنب  ١ -١٢ -١م 

١  



 أحداث معينة بناء على معلومات سابقة

ز.التنبؤ بتأثري تغري شدة و/أو تردد اإلشعاع الساقط أو نوع مادة الكاثود 

 على االنبعاث الكهروضوئي.  

 حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية. ٢-١٢-٣م 

ضوئي م. حتليل وتفسري بيانات جتريبية من جتربة حول التأثري الكهرو

 باستخدام رسم بياني. 

تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج باستخدام لغة  ٢-١٢-٤م 

 مكتوبة أو حوار شفوي أو رموز أو صور أو أشكال أو غريها.

. اختيار وسائل عددية أو رمزية أو بيانية أو لغوية للعرض لتوصيل النتائج أ

 واالستنتاجات

) تطبيقات عملية ٤-٦(

هرة التأثري لظا

 الكهروضوئي

   X موضوعات حمذوفة

   X موضوعات حمذوفة ) تأثري كومبتون٥-٦(



الوحدة الرابعة / 

 الفصل السابع

) اكتشاف ١-٧(

 صائصهااللكرتون وخ

موضوعات يتم 

 تدريسها

 

 وصف الطبيعة الكهربائية للذرة. ٧-١٢

وصف املادة على أساس أهنا حتتوي جسيمات منفصلة موجبة  -أ

 سالبة.و

تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج باستخدام لغة  ٢-١٢-٤م 

 مكتوبة أو حوار شفوي أو رموز أو صور أو أشكال أو غريها.

. اختيار وسائل عددية أو رمزية أو بيانية أو لغوية للعرض لتوصيل النتائج أ

 واالستنتاجات

١  

موضوعات يتم  ومسون) جتربة ت٢-٧(

 تدريسها

 وصف الطبيعة الكهربائية للذرة. ٧-

شرح الكيفية اليت أسهم هبا اكتشاف أشعة املهبط يف تطوير النماذج  -ب

 الذرية.

شرح جتربة ج. ج. تومسون وأمهية نتائجها بالنسبة للعلوم  -ج

 والتكنولوجيا.

 حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية. ٢-١٢-٣م 

 بيانات جتريبية معلومة.  . حتديد كتلة اإللكرتون منس

تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج باستخدام لغة  ٢-١٢-٤م 

 مكتوبة أو حوار شفوي أو رموز أو صور أو أشكال أو غريها.

الطالب غري  ١
مطالب بدراسة 

درس العملي ال
)٧ ( 



أ. اختيار وسائل عددية أو رمزية أو بيانية أو لغوية للعرض لتوصيل النتائج 

 واالستنتاجات.

) النماذج األوىل ٣-٧(

 للذرة

موضوعات يتم 

 تدريسها

 وصف الطبيعة الكهربائية للذرة. ٧-١٢

وصف أمهية نتائج جتربة التشتت لرذرفورد من حيث فهم العلماء  -د

 للحجم والكتلة النسبيني للنواة والذرة. 

 وصف تكميم الطاقة يف الذرات واألنوية.   ٨-١٢

انبعاث اإلشعاع الكهرومغناطيسي بواسطة الشحنات  وصف كيف أن -أ

 املتسارعة يضعف من النموذج الكالسيكي للذرة.

تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج باستخدام لغة  ٢-١٢-٤م 

 مكتوبة أو حوار شفوي أو رموز أو صور أو أشكال أو غريها.

ية للعرض لتوصيل النتائج أ. اختيار وسائل عددية أو رمزية أو بيانية أو لغو 

 واالستنتاجات.

١  

) األطياف ٤-۷( 
الذرية والنموذج 

 الذري الحديث
موضوعات يتم 

 تدريسها

 وصف تكميم الطاقة يف الذرات واألنوية.  ٨- ١٢

 وصف كيف أن كل عنصر له طيف خطي مميز وخاص به. -ب

 توضيح اخلصائص والظروف الالزمة إلنتاج طيف االنبعاث اخلطي -ج

 وصفيا.

توضيح مفهوم حاالت االستقرار الذري وكيفية تفسريها لطيف  -د

٢  



 الذرات واجلسيمات الذي تتم مالحظته وصفيا.  

حساب فرق الطاقة بني املستويات باستخدام قانون بقاء الطاقة  -ه

 واخلصائص املالحظة للفوتون املنبعث.

باستخدام لغة تبادل األسئلة واالهتمامات واخلطط والنتائج  ٢-١٢-٤م 

 مكتوبة أو حوار شفوي أو رموز أو صور أو أشكال أو غريها.

أ. اختيار وسائل عددية أو رمزية أو بيانية أو لغوية للعرض لتوصيل النتائج  

 واالستنتاجات.

طرح أسئلة لتسهيل عملية االستقصاء ، والتنبؤ بنتائج   ١ -١٢ -١م 

 .أحداث معينة بناء على معلومات سابقة

 تنبؤ بالظروف املطلوب توفرها النبعاث الطيف اخلطي.ح. ال

ط. التنبؤ بتحوالت الطاقة يف ذرة اهليدروجني باستخدام رسوم توضح 

 .مستويات الطاقة

 حتليل البيانات املقدمة يف جداول أو رسوم بيانية. ٢-١٢-٣م 

. التعرف على العناصر املوجودة يف عينة لطيف خطي من خالل ع

 ثلة عن األطياف اخلطية للعناصر.مقارنتها خبطوط مم
) الطبيعة ٥-۷(

  موضوعات حمذوفة الموجية للمادة

X 

  



 

الوحدة الرابعة 

 /الفصل الثامن

 

 

) النشاط ۸-۱(
 X موضوعات حمذوفة االشعاعي

 

  

) طاقة الربط ۸-۲(
 X موضوعات حمذوفة النووي

 

 

  

) استقرار ۸-۳(
النواة واشعاع 

 جسيمات ألفا وبيتا
 X موضوعات حمذوفة

  
 

  

) االنحالل ٤-۸(
االشعاعي وعمر 

 النصف
  موضوعات حمذوفة

X 

 

  

) سالسل ٥-۸(
 X موضوعات حمذوفة االنحالل

 

  

   X موضوعات حمذوفة ) االنشطار النووي٦-٨(



  
) التفاعل ۸-۷(

 X موضوعات حمذوفة المتسلسل

 

  

 ) املفاعل النووي٨-٨(

 

 X موضوعات حمذوفة

 

  

 X موضوعات حمذوفة ) االندماج النووي٩-٨(

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

زمن التنفيذ املقرتح  املخرجات التعلمية احلالة رساملوضوع / الد الوحدة / احملور

 (بالساعات)

 مالحظات

الوحدة الثالثة: التكاثر 

 والوراثة

 

الفصل اخلامس: التكاثر 

 يف اإلنسان

 يف التناسلي اجلهاز تركيب ١-٥

 األنسان

موضوعات يتم 

 تدريسها

من توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 واألنثوي للجهازين التناسليني الذكري يذكر اخلصائص البنيوية والوظيفية -ى

بالنسبة للمخرجات املهارية   ١

الالزمة للموضوعات اليت سيتم 

تدريسها يرجى الرجوع لدليل 

 املعلم

موضوعات يتم  األمشاج تكوين ٢-٥

 اتدريسه

توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 للجهازين التناسليني الذكري واألنثوي. يذكر اخلصائص البنيوية والوظيفية-أ

 

 اإلخصاب ٣-٥

 

موضوعات يتم 

 تدريسها

مو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من توضيح كيف يتمايز وين ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 للجهازين التناسليني الذكري واألنثوي. يذكر اخلصائص البنيوية والوظيفية-أ

١ 

 

 

   العلوم والبيئة املادة:

   الثاني عشر الصف:

 ٢عدد الساعات يف األسبوع: ٤عدد احلصص يف األسبوع:
 ١٢%):٥٠عدد الساعات بعد احلذف ( ٢٦:د الساعات يف الفصل الدراسي الثانيعد



وحتى الوالدة يف ضوء  صف منو االنسان نت عملية االخصابو-ب

 خاللمنو أعضاء االنسان  م يف اثناءوالتطورات األساسية اليت تت الوظائف

 املختلفة لتشكيل اجلنني. املراحل

موضوعات يتم  اجلنني تطور٤-٥

 تدريسها

توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 الخصابوصف منو االنسان نت عملية ا-ب

منو  والتطورات األساسية اليت تتم يف اثناء وحتى الوالدة يف ضوء الوظائف

 املختلفة لتشكيل اجلنني. أعضاء االنسان خالال املراحل

 الطبقة اجلنينية الثالثة اخلارجية حتديد أعضاء واألنسجة اليت تنشأ من-ج

 والوسطى والداخلية جلنني اإلنسان.

 

موضوعات يتم  الوالدة قبل العناية٥-٥

 تدريسها

توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 بنفسها قبل الوالدة. توضيح كيفية عناية املرأة احلامل-د

١  

 العقم ٦-٥

 

موضوعات يتم 

 تدريسها

و الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من خالل توضيح كيف يتمايز وينم ٥-

 جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 املختلفة للتكاثر يف اإلنسان. وصف القواعد وآليات لطرق التقانة-و

العملية والتطورات التقنية اليت  توضيح القرارت خبصوص التطبيقات-ز

والبيئية والثقافية  رات االقتصاديةخمتلفة تتضمن تلك االعتبا تتضمن آراء

 



 واالجتماعية واالخالقية.

موضوعات  اإلنسانيف تكاثر  تقنيات ٧-٥

 حمذوفة

توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 املختلفة للتكاثر يف اإلنسان. انةوصف القواعد وآليات لطرق التق-و

العملية والتطورات التقنية اليت  توضيح القرارت خبصوص التطبيقات-ز

والبيئية والثقافية  خمتلفة تتضمن تلك االعتبارات االقتصادية تتضمن آراء

 واالجتماعية واالخالقية.

 

١  

أثر املواد الكيميائية على  ٨-٥

 صحة املرأة

 والطفل

موضوعات يتم 

 دريسهات

توضيح كيف يتمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من  ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 بنية وأجهزة حجم اجلنني. وصف تأثري العوامل البيئية على منو-ه

 

 

 النسل تنظيم٩-٥ 

 أسئلة الفصل

موضوعات يتم 

 تدريسها

تمايز وينمو الكائن احلي اإلنساني بشكلٍ منظَّم من توضيح كيف ي ٥-١٢

 خالل جمموعة من العواملِ البيئية واهلرمونية والوراثية.

 والتطورات التقنية اليت تتضمن آراء توضيح القرارات خبصوص التطبيقات-ز

والبيئية والثقافية واالجتماعية  خمتلفة تضمن تلك االعتبارات االقتصادية

 .واألخالقية.

١  

الفصل السادس: 

 الوراثة

موضوعات يتم  املباشر غري االنقسام ١-٦

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

١  



 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 االنقسام الغري مباشر واالختزايل سلوك الكروموسومات خالل وصف-أ

 واالخصاب.

موضوعات يتم  االختزايل االنقسام ٢-٦

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

 يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.األخالقية 

 االنقسام الغري مباشر واالختزايل وصف سلوك الكروموسومات خالل-أ

 واالخصاب

١  

موضوعات يتم  الوراثية اجلينات ٣-٦

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

دسة الوراثية ومراعاة االعتبارات الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلن

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 توضيح تركيب وآليات تضاعف-د
DNA . 

١  

موضوعات يتم  الربوتني بناء ٤-٦

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

ندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهل

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

األولية وذلك بوصف كيف أن سلسلة األمحاض  DNAوصف وظيفة -ه

األمينية عديد الببتيد ( الربوتني ) يتحدد بواسطة سلسلة من الشفرات 

 



 . DNAالوراثية الثالثية لـ 

وضوعات يتم م الوراثية الصفات ٥-٦

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 ك لفهمباستخدام مربع بانت وذل توضيح الصفات الوراثية األحادية-ب

 والسيادة التطبيقات الشائعة للجني واالنعزال

١  

الصفات السائدة والصفات -٦-٦

 املتنحية

 

 اجليين النشاط٧-٦

موضوعات يتم 

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

ارات الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتب

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 باستخدام مربع بنت وذلك لفهم توضيح الصفات الوراثية األحادية-ب

 والسيادة. التطبيقات الشائعة للجني واالنعزال

شرح االختالف الظاهري أو اجلسدي من وراثة صفات مرتبطة  -ج

 باجلنس.

١  

موضوعات يتم  الطفرات ٨-٦

 سهاتدري

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 وصف تأثري  بعض الطفرات املسببة حلدوث اختالالت -و

 يوان.وراثية يف االنسان واحل

١ 

 

 



 الوراثية األمراض٩-٦

 

موضوعات يتم 

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

 األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية خلدمة البشرية.

 خيص األمراض الوراثية. اثية يف ماتطبيق على مسائل ور-ز

 

 الوراثية اهلندسة١٠-٦

 أسئلة الفصل

موضوعات يتم 

 تدريسها

تطبيق مبادئ الوراثة لتوضيح االختالالت البشـرية اليت تنشأ من ٦-١٢

الصفات الوراثية ، وفوائد وخماطر اهلندسة الوراثية ومراعاة االعتبارات 

 خلدمة البشرية. األخالقية يف تطبيق املعرفة العلمية

 كعالج جيين وتطورات الكائنات احلية ح اهلندسة الوراثية وتطبيقاهتاشر-ح

 . املعدلة وراثيا

 واالحتياجات الطبية واالعتبارات تقييم فوائد وخماطر اهلندسة الوراثية-ط

 األخالقية

١  

الوحدة الرابعة: الطاقة 

 والبيئة

الفصل السابع: الطاقات 

 املتجددة

من : مصادر الفصل الثا

 الطاقة غري الشمسية

 الوحدة الرابعة حمذوفة بأكملها

 


