المفاهيم والنتاجات الحرجة
لمبحث

العلوم

1

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف األول
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

النتاجات

المفهوم

المؤشرات

حاجات الكائنات
الحية

 يتوصـل إلـى الحاجـات األساسـية التـي  -يدعـم البيانـات واألدلـة حقيقـة أنالنباتـات تحصـل علـى المـواد التـي
تمكـن الكائـن الحـي مـن العيـش ،مثل:
تحتاجهـا لغذائهـا مـن الهـواء والمـاء
المـاء ،والغـذاء ،والهواء.
 يبيـن أن الحيوانـات تحصل على غذائهامـن النبـات أو بأكلها حيوانات أخرى
 يبيـن أهميـة المسـكن للكائـن الحـيبكلمـات بسـيطة
 يصـف أنماطـا ممـا تحتاجـه الحيوانـاتوالنباتـات للعيش

السلسلة الغذائية

 يتتبـع انتقـال الغـذاء فـي سلسـلة غذائيـةبسيطة

األول
األساس ّي

 -يك ِّون سلسلة غذائية.

الزمن

 90دقيقة

 45دقيقة

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول 135 :دقيقة

2

2

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف الثاني
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

الثاني
األساس ّي

النتاجات

المفهوم

المؤشرات

الزمن

االستجابة

 يتعـرف مفهـوم االسـتجابة وأهميتهـا  -يحـ ّدد تراكيـب فـي أجسـام الحيوانـاتلالحسـاس بالمؤثـرات فـي البيئـة ،بمـا
للكائنـات الحيـة.
فـي ذلـك مصـادر الخطـر ووجـود
الفرائـس

 45دقيقة

التكيف

 يسـتقصي التراكيـب التـي يمتلكهـا  -يذكـر تراكيـب فـي أجسـام الحيوانـاتتسـاعدها علـى العيـش علـى اليابسـة
الكائـن الحـي وتمكنـه مـن التكيـف مـع
وفـي المـاء وفـي الهـواء
البيئـة التـي يعيـش فيهـا.
 يوضـح بأمثلـة أنمـاط الحركـة فـيحيوانـات مختلفـة
 يوضـح بأمثلـة أنمـاط التغذيـة فـيحيوانـات مختلفـة

 90دقيقة

الزمن الكلي للفصل الدراسي األول 135 :دقيقة

3

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف الثالث
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

الثالث
األساس ّي

المفهوم

النتاجات

المؤشرات

خصائص المادة

 يكتسـب بعض المفاهيم المتعلقة بصفات  -يميـز عمليًـا بيـن خصائـص المـادةالصلبـة والسـائلة والغازيـة مـن حيـث
المادة مثل الشـكل والحجم.
الشـكل والحجـم.

 90دقيقة

تغيرات المادة

 يسـتقصي خصائـص المـادة ،ويـدرك  -يصنـف التغيرات التـي تطرأ على المادة(طبيعيـة ،كيميائية ،ضارة ،مفيدة).
التغيـرات التـي تتعـرض لهـا نتيجـة
التسـخين والتبريـد

 90دقيقة

أثر القوى ( تحرك  -يوضـح المقصـود بالمفاهيـم المتعلقـة  -يوضح أثر القوى في األجسام
بالقـوة وأنواعهـا وعالقتهـا بالحركـة.
االجسام الساكنة)
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الزمن

 45دقيقة

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف الرابع
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

المؤشرات

الزمن

المفهوم

 يشرح مفهوم التصنيف للكائنات الحية. -يبين أهمية تصنيف الكائنات الحية.

 25دقيقة

النباتات البذرية

 يصنّف النباتات البذرية إلى مجموعاتها - .يصنف النباتات البذرية. يتعـرف النباتـات الزهريـة والنباتـاتالالزهريـة
 يصنف نباتات يعرفها تبعًا ألسس يختارها يصنـف النباتـات الزهريـة إلـى نباتـاتذات الفلقـة ونباتـات ذات الفلقتيـن

 25دقيقة

الحيوانات

 يصنّـف الحيوانـات إلـى مجموعاتهـا  -يصنـف الحيوانـات إلـى المجموعـاتالرئيسـة؛ :البرمائيـات ،والثدييـات ،و
ا لر ئيسـة
الزواحـف ،والحشـرات ،واألسـماك،
والطيـور
 يصنّـف حيوانـات يعرفهـا تبعًـا ألسـسيختارهـا ألـى مجموعـات

 25دقيقة

التصنيف

الرابع

النتاجات

 -يتعرف التصنيف وأهميته في حياتنا

دورة حياة النبات

 يتعرف دورة حياة النباتات البذرية  -يوضح أن النباتات تنمو وتتكاثر.الزهرية و الالزهرية  -يتعرّف دورة حياة النباتات الزهرية.
 يتتبـع دورة حيـاة نبـات زهـري وآخـرالزهـري.

 20دقيقة

تكاثر الحيوانات

 -يتعرف طرائق تكاثر الحيوانات.

 يوضح أن الحيوانات تنمو وتتكاثر. يصنـف بعـض الحيوانات تبعـا لطريقةتكاثرها.

 20دقيقة

 -يستنتج الخصائص الفيزيائية للمواد

 يقيـس حجـم بعـض السـوائل واألجسـامالصلبـة باسـتخدام المخبـار المـدرج
غيـر منتظمـة الشـكل
 يسمي وحدات قياس الحجم يبيـن أثر الحـرارة على تغيير خصائصالمادة

 20دقيقة

الحجم

المادة
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف الخامس
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

النتاجات

المفهوم

النظام البيئي

 يذكر مكونات النظام البيئي. يستقصي مكونات النظام البيئي يحـدد عوامـل تؤثـر في التنـوع الحيوي  -يسـتنتج أن مكونـات النظام البيئي تختلفمـن بيئة الـى أخرى.
في نظـام بيئي.

 25دقيقة

النباتات الالبذرية

 يصنـف المملكـة النباتيـة فـي مجموعـات  -يحـدد خصائـص رئيسـة لـكل مجموعـةنباتية.
رئيسة.

 30دقيقة

الفقاريات
الالفقاريات

 يصنـف المملكة الحيوانية في مجموعات  -يصنف المملكة الحيوانية في مجموعاترئيسة
رئيسة
 يعدد الخصائص العامة المميزة للمجموعاتالرئيسة في المملكة الحيوانية
 يوضح الدور االقتصادي الهام لمجموعاتالكائنات الحية المختلفة في حياة االنسان

 30دقيقة

 يستكشف أنواع الطاقة المتجددة -يوضح المقصود بالمورد المعدني

 يميـز بيـن مفهومـي الطاقـة المتجـددةوالطاقـة األحفوريـة.
 يفسِّر سبب عدم نفاد الطاقة المتجددة. يعدد بعض أنواع الطاقة المتجددة. يوضـح المقصـود بالمـورد المعدنـياألرضـي

 25دقيقة

 -يميّز بين العناصر والمركبات

 يوضح الفرق بين العنصر والمركب يصنـف مجموعة من المـواد الى عناصرومركبات ومخاليط
 يذكـر أسـماء ورمـوز بعـض العناصـروبعـض المركبـات البسـيطة

 25دقيقة

 -يتعرف انكسار الضوء

 يوضح مفهوم انكسار الضوء يتوصـل عمليـا ً إلـى ّأن ضـوء الشـمس
مركـب مـن ألـوان عـدة
 يميز أنواع العدسات -يصف األخيلة بالعدسات ويفرق بينها

 30دقيقة

 يستقصي خصائص الصوت -يفسر ظاهرة الصدى

 يوضـح اختلاف سـرعة الصـوتباختلاف حالـة الوسـط الـذي ينتقـل عبـره
 يوضح انعكاس الصوت وامتصاصه -يفسر ظاهرة الصدى

 25دقيقة

الطاقة المتجددة
المورد المعدني

الخامس
العنصر
المركب

انكسار الضوء

الصوت
الصدى
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المؤشرات

الزمن

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف السادس
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

السادس

المؤشرات

الزمن

المفهوم

شحن األجسام

 -يتعرف طرائق شحن األجسام

 يقارن بين طرائق شحن االجسام -يتعرف تطبيقات لطرائق شحن االجسام

 25دقيقة

الدارة الكهربائية

 -يتعرف أجزاء الدارة الكهربائية

 يسـتقصي وظيفـة كل جـزء مـن أجـزاءالـدارة الكهربائيـة
 يقـارن بيـن توصيـل المصابيـحالكهربائيـة علـى التوالـي وعلـى التـوازي

 35دقيقة

الفلزات
الالفلزات

 -يتعرف الفلزات والالفلزات

 يتعرف ترميز اسم العنصر يصنـف العناصـر إلـى فلـزات وال فلـزاتباالعتمـاد علـى خصائصهـا
 -يتعرف استخدامات الفلزات في حياتنا

 25دقيقة

الحموض
القواعد

 يتعرف الحموض والقواعد واستخداماتها  -يميز بين الحموض والقواعد يتعـرف اسـتخدامات الحمـوض والقواعـدفـي حياتنا

 25دقيقة

 -يتعرف مجموعات الغذاء الرئيسة

 يعطي أمثلة على مجموعات الغذاء الرئيسة -يوضح أهمية مجموعات الغذاء المختلفة

 25دقيقة

يستكشف أجهزة جسم اإلنسان

 يحـ ّدد التراكيـب الرئيسـة فـي أجهـزةالهضـم والتنفـس والـدوران واالخراج
والدعامـة والحركـة ،ووظيفتهـا
 يوضـح كيـف تتكامـل أعضـاء كلجهـاز فـي عملهـا لتـؤدي الوظيفـة
العامـة للجهـاز
 -يتعرف أنواع العضالت المختلفة

 90دقيقة

مجموعات الغذاء
الرئيسة
أجهزة جسم
اإلنسان

النتاجات
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المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف السابع األساسي
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

المؤشرات

الزمن

النتاجات

المفهوم

 يصـف ظاهرتـي المد والجـزر وأطوارا لقمر

 45دقيقة

 يحـدد حـركات األرض والقمـر في نظام  -يتمكـن مـن تفسـير تكـرار ظاهرتـيالكسـفوف والخسـوف
الشـمس واألرض والقمر

 90دقيقة

أطوار القمر
كسوف الشمس

خسوف القمر

السابع

 يفسـر الدوريـة (تكـرار حـدوث) فـيحـدوث ظاهرتـي المد و الجـزر ووجوه  -يرسـم ظاهرتـي الكسـوف والخسـوف
وقـت حدوثهمـا
القمـر
 يصـف ظاهرتـي المد والجـزر وأطوارالقمر

المد والجزر
تصنيف الكائنات
الحية

 -يوضح مستويات تصنيف الكائنات الحية
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 يحـدد عوالـم الكائنـات الحيـة ومجموعاتهـاالرئيسة
 يحـدد نطاقات الكائنات الحيـة ومجموعاتهاالرئيسة
 يحلـل بيانـات عـن كائنـات حية تسـاعده فيتحديـد موقعهـا فـي سـلم تصنيـف الكائنات
ا لحية

 45دقيقة
 80دقيقة

المفاهيم الحرجة والنتاجات والمؤشرات والزمن في مبحث العلوم الصف الثامن
الدراسي األول
الفصل
ّ
الصف

النتاجات

المفهوم

المؤشرات

الزمن

الحركة االهتزازية  -يُعـرّف الحركـة االهتزازيـة ويحـدد  -يوضـح المقصـود بالحركـة التذبذبيـة،
الزمـن الـدوري ،التـردد ويحـل مسـائل
عناصرهـا (الزمـن الـدوري ،التـردد).
تطبيقيـة عليهـا.
 يميز بين الموجات الطولية والمستعرضة. يكتـب العالقـة بيـن الطـول الموجـيوالتـردد.

 15دقيقة

الموجات
الميكانيكية

 يتعـرف عناصـر الموجـات الطوليـة  -يحلل التمثيل البياني للحركة الموجية. يطبـق العالقـات الخاصـة بالحركـةو ا لمسـتعر ضة
الموجيـة ،فـي حـل بعـض المسـائل.

 30دقيقة

الموجات
الكهرمغناطيسية

 يذكـر أنـواع الموجـات الكهرمغناطيسـية  -يتعرف موجات الطيف الكهرمغناطيسيواستخداماتها.
وأهم اسـتخداماتها.

 15دقيقة

الموجات الصوتية

 يفسـر سـلوك الصـوت فـي األوسـاط  -يوضـح انعـكاس الموجـات ،واختلافسـلوك الصـوت فـي األوسـاط المختلفـة.
ا لمختلفـة .
 يحل مسائل حسابية على ظاهرة الصدى. يفسـر بعـض الظواهـر كالصـدى والرنيناعتمـادًا على خصائـص الصوت.

 30دقيقة

الذرة

 يحدد مكونات الذرة الرئيسة وخصائصها - .يحسـب العـدد الـذري والكتلـي لـذراتمختلفـة.
 يتعـرف المـدارات الرئيسـة لتوزيـعاإللكترونـات.

 30دقيقة

التوزيع
اإللكتروني

 يكتـب التوزيـع اإللكترونـي للعناصـر ذات  -يحـدد مـكان العنصـر في الجـدول الدوريالعـدد الـذري األقـل مـن .36
بنـا ًء علـى التركيب اإللكترونـي لذرته.

الثامن

الجدول الدوري
استقرار الذرة
الرابطة األيونية
الصيغة الكيميائية
التفاعل الكيميائي

 30دقيقة

 يحـدد مـكان عناصـر مختلفـة فـي الجـدولالـدوري اعتمـاداً علـى عددهـا الـذري،
وخصائصهـا الفيزيائيـة والكيميائيـة.

 يفسـر ميل الذرات إلـى التفاعل الكيميائي،ويمثله بالرسـم.

 30دقيقة

 -يوضح مفهوم االستقرار للذرة.

 يتعـرّف الرابطـة األيونيـة ،ويحـدد األيون  -يوضـح مفهـوم الرابطـة األيونيـة وكيفيـةتكو نهـا .
السـالب والموجـب فيها.
 يكتب رموز لويس لبعض الذرات واأليونات. يمثل األيونات برموز لويس. يكتـب الصيغـة الكيميائية لمركبـات أيونية  -يتعـرف الصيـغ الكيميائية لبعـض المجموعاتالذرية.
مختلفة
ً
تفاعلا كيميائيًـا بمعادلـة كيميائيـة  -يكتـب الصيـغ الكيميائيـة لبعـض المركبـات
 يمثـلاأليونيـة ويسـميها.
موزونـة.
ـ يكتـب معـادالت كيميائيـة لفظيـة ورمزيـة
موزونـة للتفاعلات بيـن بعـض العناصـر
لتكويـن مركبـات أيونيـة.

 60دقيقة
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