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 الوحدة التعلمية : الخاليا و األنسجة و األعضاء 

 

 مثال أداة القياس م

 نية.قارن بين الخلية النباتية والخلية الحيوا ورقة عمل 1

 كون نموذجا لخلية نباتية . نشاط 2

 ورقة عمل 3

 أو وقفة تحدث

 ما هو الفرق بين الخاليا واألنسجة؟

 لماذا هناك حاجة ألنواع مختلفة من األنسجة؟

   نشاط  4
من كتاب الطالب 30ص   

 . يرسم الطالب أنواع الخاليا و األنسجة باستخدام برنامج الكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المعيار 

(A-1) 

 قادر على أن:  المتعلم

A ويعبر عنها باستخدام التكنولوجيا، ويعد شريحة ميكروسكوبية لخاليا نباتية  ي. يحدد ويشرح تركيب الخلية الحيوانية والنباتية ومستوى التعض

 وحيوانية  بطريقة آمنة وصحيحة.
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1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

0 1 2 3 4 

غير قادر على أن 

بر عن طرق يع

توضيح أنواع 

 الخاليا و األنسجة

و مستوى التعضي 

وال يستطيع إعداد 

 شريحة.

يحدد من خالل تجربة 

تركيب الخاليا 

الحيوانية والنباتية 

باستخدام المجهر 

ويدرك كيفية إعداد 

 الشرائح المستخدمة.

يعدد ويشرح األجزاء 

الداخلية للخلية النباتية 

 .والحيوانية وأهميتها

لتعضي في أجسام يشرح ا

الكائنات الحية ويستنتج 

 أهميتها بالنسبة لها.

يصف أنواع الخاليا 

واألنسجة ومستوى 

التعضي فيها لتصميم 

برامج إلكترونية 

 صحيحة.
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 الوحدة التعليمية: احملاليل وطرق الفصل

 مثال أداة القياس م

1 

2 

3 

4 

 
 
 
 

 ورقة تقوميية 

 بين أي مما يلي يمثل محلول ملح -

 أي من األنابيب يبين مادة راسبة؟ -

 أكمل الرسم الخاص بالحليب  -

A                 B                C                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 وبين أي من األجزاء هي الشفافة . A ،B ،Cأعطي وصفًا لألنابيب  -

................................................................................ 

 ارالمعي
(A-5) 

 قادر على أن :  المتعلم

A. جم . يقوم بإعداد وإنتاج محلول ومستحلب و مادة راسبة ويتعرف عليها ويشرح خصائصها ويميز بين عدة أمثلة منها ويقدر وحدات القياس لوصف ح

 حبيبات المحلول الملحي باستخدام المعرفة والمهارات من مادة الرياضيات.

1-43 

1-44 

1-45 

1-46 

0 1 2 3 4 

غير قادر على أن 

يميز بين المحلول 

والمستحلب 

 والراسب

يقوم بإعداد وإنتاج 

المحلول ومستحلب 

 ومادة راسبة

يتعرف على المحلول 

والمستحلب والراسب 

في الحياة اليومية 

 ويشرح خصائصها

يميز بين عدة أمثلة 

لمحاليل ومستحلبات 

 ومواد راسبة

يقدر وحدات القياس 

حجم المستخدمة لوصف 

أصغر القياسات من 

المحلول الملحي باستخدام 

المعرفة المكتسبة من مادة 

 الرياضيات.

 سائل 

  شفاف

 حليب
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  وطرق الفصل المحاليلالوحدة التعليمية: 

 مثال أداة القياس م

 فصل امللح عن الفلفل األسود. نشاط 1

 فصل أحبار ملونة على ورقة.

 . هبا  فسر كيف حدثت عملية فصل املواد يف التجارب اليت قمت شفهي 2

 عمل بلورات كربيتات حناس من حملول كربيتات النحاس .    نشاط 3

اكتب تقريرا أو قصة علمية توضح هبا كيفية احلصول على مياه الشرب يف دولة  تقرير 4

 الكويت من ماء البحر.

 

 

 المعيار
(B-5) 

 قادر على أن :  المتعلم

B -  على يجري عمليات فصل عن طريق الترشيح والتقطير والتبلور والفصل الكروماتوغرافي  ويشرح آلية ذلك ويكتب تقريراً علميًا عن كيفية الحصول

 للغة العربيةالملح من ماء البحر باستخدام ما تعلمه حول صياغة الجمل بطريقة صحيحة با

2-43 

2-44 

2-45 

2-46 

0 1 2 3 4 

غير قادر على إجراء 

عمليات الفصل عن 

طريق الترشيح 

والتقطير والتبلور 

والفصل 

 الكروموتوغرافي

يجري عمليات فصل 

عن طريق الترشيح 

والتقطير والتبلور 

والفصل 

 الكروماتوغرافي

يشرح آليات الترشيح 

والتقطير والتبلور 

والفصل 

 اتوغرافيالكروم

يبين كيفية تشكل 

 البلورات الكبيرة

يكتب تقريرا علميًا عن 

كيفية الحصول على الملح 

من ماء البحر باستخدام ما 

تعلمه حول صياغة الجمل 

بطريقة صحيحة باللغة 

 العربية


