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 : الوحدة التعلمية األولى )الخاليا واألنسجة واألعضاء() علوم الحياة( الوحدة األولى                 
 قادر على أن:  المتعلم

A بطريقة آمنة وصحيحةانية  ية وحيو، ويعد شريحة ميكروسكوبية لخاليا نباتويعبر عنها باستخدام التكنولوجيا ي. يحدد ويشرح تركيب الخلية الحيوانية والنباتية ومستوى التعض. 

  

 المعيار 

(A-1) 

4 3 2 1 0 1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

أنواع الخاليا واألنسجة يصف 

تصميم برامج يها لومستوى التعضي ف

 .صحيحةلكترونية إ

يشرح التعضي في أجسام الكائنات 

 .تها بالنسبة لهاالحية ويستنتج أهمي

لنباتية لخلية االداخلية لجزاء األشرح عدد ويي

  .والحيوانية وأهميتها

تركيب الخاليا  خالل تجربةمن يحدد 

الحيوانية والنباتية باستخدام المجهر 

 .شرائح المستخدمةالدرك كيفية إعداد وي

غير قادر على أن يعبر عن طرق توضيح 

 يأنواع الخاليا و األنسجة و مستوى التعض

 .عداد شريحة إوال يستطيع 

 

 :  قادر على أن المتعلم

B - مادة اللغة العربية. منالشفهية المعرفة والمهارات لذلك ستخدم ، ويمع ذكر أهمية المجهر ،لوحة ألنواع الخاليا إعدادباستخدام النماذج وويشرحها لخاليا لالداخلية جزاء األعلى تعرف ي 

 المعيار 

(B-1) 

4 3 2 1 0 

النباتية  لخليةالداخلي لتركيب شرح الي

استخدام المعرفة والحيوانية ب

والمهارات المكتسبة في التواصل 

 الشفهي من مادة اللغة العربية. 

في واستخداماته يذكر أهمية المجهر 

 نترنت.اإل بالبحث فيحياتنا 

يعد لوحة تحتوي على صورا لخاليا مختلفة 

 نترنت.باالستعانة باإل

الداخلي ركيب تشرح الغير قادر على أن ي أجزاء الخاليا باستخدام النماذج صفي

خلية النباتية والحيوانية باستخدام المعرفة لل

و المهارات المكتسبة في التواصل الشفهي 

 من مادة اللغة العربية.

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

 

 قادر على أن:  المتعلم

C- ة العربية واالتصال والمعلومات.يستكشف أهمية الخاليا  كوحدة بناء لجسم الكائن الحي ويعدد مستجدات صنع المجهر وتطوره من مادتي اللغ 

 المعيار 

(C-1) 

4 3 2 1 0 

طرق استكشاف تطور المجاهر  صفي

باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة 

في التواصل الشفهي من مادة اللغة 

المعلومات كنولوجيا تمادة العربية و

 .تاالتصاالو

الحديثة لمشاهدة المجاهر صف فوائد ي

 نترنت.بحث في اإلبالالخاليا واألنسجة 

يبين أن الخلية هي وحدة بناء جسم الكائن 

 الحي.

يستكشف أهمية الخاليا لجسم الكائن 

 الحي.

طرق استكشاف تطور صف غير قادر على أن ي

المجاهر باستخدام المعرفة و المهارات 

المكتسبة في التواصل الشفهي من مادة اللغة 

 ت.العربية ومادة تكنولوجيا االتصال والمعلوما

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 
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 : الوحدة التعلمية الثانية )الفيروسات() علوم الحياة(الوحدة األولى           
 قادر على أن:  المتعلم

A المعلومات عنها تكشافطرق اسو والتطعيم للمحافظة على الصحة ويعبر عن األمراض الفيروسيةالجسدية ويعي أهمية النظافة  هاطرق انتقالوخصائصها والفيروسات تعرف على . ي. 

 المعيار

(A-2) 

 4 3 2 1 0 

طرق وعن األمراض الفيروسية عبر ي

باستخدام المعرفة  هااستكشاف

المهارات المكتسبة من مادة اللغة و

المعلومات العربية ومادة تكنولوجيا 

 .تاالتصاالو

 لنظافةشروط ايعي أهمية اتباع 

التطعيم للمحافظة يشرح دور والجسدية 

 لصحة.على ا

 يتعرف على الفيروسات وخصائصها 

 

يصف طرق انتقال الفيروسات بين 

 الناس

األمراض الفيروسية غير قادر على أن يعبر عن 

المهارات وباستخدام المعرفة  هاطرق استكشاف

المكتسبة من مادة اللغة العربية ومادة تكنولوجيا 

 .تاالتصاالالمعلومات 

1-7 

1-8 

1-9 

1-10 

 

 
 على أن: قادر  المتعلم

B -  من خالل أعمال فنية عن طرق استكشاف تكاثر الفيروساتيفسر حاجة الفيروس للكائن الحي أثناء تكاثره و يصف مراحل تكاثره مع تصميم لوحة أو مطوية لطرق الوقاية من فيروس األنفلونزا و يعبر . 

 المعيار 

(B-2) 

 4 3 2 1 0 

ف تكاثر ايعبر عن طرق استكش

استخدام المعرفة الفيروسات ب

مادة التربية من والمهارات المكتسبة 

) أعمال فنية تستخدم خامات  الفنية

 .ها(وتوليف هاعاد تدويرم

طرق شرح يصمم لوحة أو مطوية ل

 نفلونزا.الوقاية من فيروس األ

 .اتمراحل تكاثر الفيروس فيص

 

ر عن طرق يعبغير قادر على أن  يفسر حاجة الفيروس للكائن الحي أثناء تكاثره.

ف تكاثر الفيروسات باستخدام ااستكش

مادة من المعرفة والمهارات المكتسبة 

) أعمال فنية تستخدم  التربية الفنية

 ها(.وتوليف هاعاد تدويرخامات م

2-5 

2-6 

2-7 

2-8 

 

 
 قادر على أن:  المتعلم

C-يذكر دور العلماء في تقليل اإلصابات أو الوفيات بمرض فيروس معين و يعبر عن طرق استكشاف انتقال فيروس اإليدز وطرق وويقدم أدلة  . يفسر دور التكنولوجيا في المحافظة على صحة اإلنسان من األمراض الفيروسية

 .من ذلك الوقاية

 المعيار 

(C-2) 

4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف انتقال 

فيروس اإليدز وطرق الوقاية باستخدام 

ي مادتي المعرفة والمهارات المكتسبة ف

 مهارات الحياة وتكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

يذكر دور عالم ما في تقليل اإلصابات أو 

 الوفيات بمرض فيروسي معين.

يقدم أدلة أن التكنولوجيا لها دور في المحافظة 

على صحة اإلنسان من األمراض الفيروسية 

 واستغالل الفيروسات في جوانب علمية.

في المحافظة  يفسر دور التكنولوجيا

على صحة اإلنسان من األمراض 

 الفيروسية.

يعبر عن طرق استكشاف غير قادر على أن 

انتقال فيروس اإليدز وطرق الوقاية باستخدام 

المعرفة والمهارات المكتسبة في مادتي مهارات 

 واالتصاالت. الحياة وتكنولوجيا المعلومات

3-5 

3-6 

3-7 

3-8 
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 : الوحدة التعلمية الثالثة ) البكتيريا() علوم الحياة(لى الوحدة األو                

 قادر على أن :  المتعلم

A. مادة تكنولوجيا  عن طرق استكشاف األمراض البكتيرية باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من خصائصها والتدابير الوقائية عند إجراء التجارب المتعلقة بها  ويعبرصف . يستكشف وجود البكتيريا بالتجارب وي

 ومادة اللغة العربية .ت االتصاالالمعلومات و

 المعيار 

(A-3) 

 4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف األمراض 

البكتيرية باستخدام المعرفة والمهارات 

المعلومات  المكتسبة من مادة تكنولوجيا

 ومادة اللغة العربية.ت االتصاالو

رية التدابير الوقائية الضروأهمية  شرحي

 إلجراء التجارب المتعلقة بالبكتيريا.
 خصائص البكتيريا.صف ي

يبين بالتجارب كيف نستكشف وجود 

 البكتيريا.

يعبر عن طرق استكشاف غير قادر على أن 

األمراض البكتيرية باستخدام المعرفة والمهارات 

المعلومات  المكتسبة من مادة تكنولوجيا

 ومادة اللغة العربية.ت االتصاالو

1-11 

1-12 

1-13 

1-14 

 

 قادر على أن :  المتعلم

B- -  استخدام المعرفة من مادتي ويستنتج ما يميزها عن الخاليا األخرى ويفسر كيفية اإلصابة باألمراض البكتيرية و طرق العالج و الوقاية منها ويعبر عن طرق الوقاية بالداخلية ها ئأجزامع عرض نموذجا للبكتيريا إعداد

 .تاالتصاالالمعلومات ة وتكنولوجيا التربية الفني

 المعيار

(B-3) 

4 3 2 1 0 

كشاف الوقاية من تاسيعبر عن طرق 

األمراض البكتيرية باستخدام المعرفة 

والمهارات المكتسبة من مادتي التربية الفنية 

 .تاالتصاالوالمعلومات وتكنولوجيا 

االحتياطات الوقائية شرح ي

 .للحماية من األمراض البكتيرية

يستنتج ما الذي يميز الخلية 

عن الخاليا األخرى  ةالبكتيري

ويوضح أهمية طرق عالج 

 األمراض البكتيرية.

 

أجزائها مع عرض نموذجا لبكتيريا إعداد 

الداخلية ويفسر كيفية اإلصابة باألمراض 

 البكتيرية.

كشاف تغير قادر على أن يعبر عن طرق اس

م المعرفة الوقاية من األمراض البكتيرية باستخدا

و المهارات المكتسبة من مادتي التربية الفنية 

 وتكنولوجيا االتصال والمعلومات.

2-9 

2-10 

2-11 

2-12 

2-13 

2-14 

 

 قادر على أن : المتعلم

C- الحديثة طرق الر عن بعية عند استخدام البكتيريا في الصناعات والمشروعات البيئية وذية المتخالبكتيريا الضارة والنافعة والتدابير الوقائعرض استخدامات البكتيريا في البيئة والصناعة والطب  والكائنات الحية ويذكر ي

 انتقال األمراض البكتيرية وطرق الوقاية منهاالستكشاف 

 المعيار

(C-3) 

4 3 2 1 0 

طرق انتقال ستكشاف الحديثة ال طرقاليعبر عن 

أمراض بكتيرية وطرق الوقاية منها من خالل 

المعرفة والمهارات المكتسبة في مادة استخدام 

 .تاالتصاالالمعلومات ومهارات الحياة وتكنولوجيا 

تفسير اثنان من التدابير الوقائية 

المتخذة عند استخدام البكتيريا 

في الصناعات والمشروعات 

 البيئية.

أمثلة لبكتيريا ضارة عرض ي

 ة.ئوفوائدها على البي، ونافعة

ة بيئفي الاستخدامات البكتيريا ذكر ي

 والصناعة والطب والكائنات الحية.

ستكشاف الحديثة ال طرقاليعبر عن غير قادر على أن 

طرق انتقال أمراض بكتيرية وطرق الوقاية منها من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة في مادة مهارات 

 .تاالتصاالالمعلومات والحياة وتكنولوجيا 

3-9 

3-10 

3-11 

3-12 

3-13 

3-14 
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 : الوحدة التعلمية الرابعة ) التكاثر في الكائنات الحية() علوم الحياة(الوحدة األولى            

 قادر على أن: المتعلم

A. المعرفة ويعبر عن طرق أنواع التكاثر باستخدام  لى حدوث التكاثر التزاوجي  والالتزاوجي في الكائنات الحية ويفسر التكاثر وأهميته للكائنات الحية الدقيقة  في تحلل الكائنات الميتة. يقدم ادلة وشواهد باالستكشاف ع

 اللغة العربية.مادة و تاالتصاالالمعلومات ومن مادة تكنولوجيا المكتسبة المهارات و

 المعيار

(A-4) 

4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق توضيح أنواع التكاثر 

باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة 

المعلومات من مادة تكنولوجيا 

 ومادة اللغة العربية. تاالتصاالو

 في يعي أهمية التكاثر للكائنات الدقيقة

 تحلل الكائنات الميتة.

وث يقدم أدلة وشواهد باالستكشاف على حد .يفسر التكاثر

والالتزاوجي في الكائنات  يالتكاثر التزاوج

 الحية.

باستخدام المعرفة غير قادر على أن 

والمهارات المكتسبة من مادة 

 تاالتصاالالمعلومات وتكنولوجيا 

 ومادة اللغة العربية.

1-15  

1-16  

1-17  

1-18  

 

 

 قادر على أن   المتعلم

B - طرق المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية ويعبر عن أهمية التنمية المستدامة للموارد درك وانات ويربط بين السبب واالثر في تغيير احد العوامل المؤثرة على التكاثر ويالعوامل المؤثرة في معدل التكاثر في الحيعدد ي

 الطبيعية

 

 المعيار 

(B-4) 

 4 3 2 1 0 

يعبر عن أهمية التنمية المستدامة 

استخدام  من خالل للموارد الطبيعية

مادة  منالمعرفة والمهارات المكتسبة 

 الدراسات االجتماعية.

طرق المحافظة على الثروة درك ي

 بغرض تأمين الغذاء الحيوانية والنباتية

 .للكائنات الحية

السبب واألثر في تغيير أحد العوامل فسر ي

 المؤثرة على التكاثر.

العوامل المؤثرة في معدل التكاثر في عدد ي

 ت.الحيوانا

يعبر عن أهمية غير قادر على أن 

التنمية المستدامة للموارد الطبيعية 

من خالل استخدام المعرفة 

مادة  منوالمهارات المكتسبة 

 الدراسات االجتماعية.

2-15 

2-16 

2-17 

2-18 

 

 قادر على أن :  المتعلم

المهارات من مادة اللغة العربية المعرفة ويعبر عن ذلك باستخدام  البحوث العلمية في تحسين التكاثر واالنتاج النباتي والحيواني أهميةدرك وي جنتادور المحميات والطرق الحديثة في الزراعة لتحسين اإليبين باالستكشاف  -ؤ

 .تاالتصاالالمعلومات وومادة تكنولوجيا 

 المعيار

(C-4) 

4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف تحسين 

دام نتاج النباتي والحيواني باستخاإل

المعرفة والمهارات المكتسبة من مادة 

اللغة العربية ومادة تكنولوجيا 

 .تالتصاالالمعلومات وا

أهمية البحوث العلمية في تحسين يدرك 

التكاثر و المحافظة على بعض النباتات 

 النادرة من االنقراض.

دور التكنولوجيا في تحسين درك أهمية ي

 التكاثر.

والطرق  يبين باالستكشاف دور المحميات

 الحديثة في الزراعة في تحسين االنتاج.

غير قادر على أن يعبر عن طرق 

نتاج النباتي استكشاف تحسين اإل

والحيواني باستخدام المعرفة و 

المهارات المكتسبة من مادة اللغة 

 العربية ومادة تكنولوجيا االتصال 

 و المعلومات .

3-15 

3-16 

3-17 

3-18 
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 : الوحدة التعلمية األولى ) المحاليل وطرق الفصل((المادة و الطاقة) يةالوحدة الثان          
 قادر على أن :  المتعلم

A  .المهارات من مادة رفة والمعلمحلول الملحي باستخدام اوحدات القياس لوصف حجم حبيبات قدر وي اهمنأمثلة  ةعدميز بين ييتعرف عليها ويشرح خصائصها وو ةراسبمادة محلول ومستحلب و قوم بإعداد وإنتاج ي

 الرياضيات.

 المعيار

(A-5) 

4 3 2 1 0 

وحدات القياس المستخدمة  دريق

لوصف حجم أصغر القياسات من 

المحلول الملحي باستخدام المعرفة 

 من مادة الرياضيات.المكتسبة 

مثلة لمحاليل أ ةعدميز بين ي

 ومواد راسبة ومستحلبات 

في اسب المحلول والمستحلب والرتعرف على ي

 الحياة اليومية ويشرح خصائصها 

مستحلب ومادة نتاج المحلول ويقوم بإعداد وإ

 ةراسب

غير قادر على أن يميز بين 

 المحلول والمستحلب والراسب

1-43 

1-44 

1-45 

1-46 

 
 قادر على أن :  المتعلم

B- -  الحصول على الملح من ماء البحر باستخدام ما تعلمه حول صياغة الجمل يكتب تقريراً علميًا عن كيفية ويشرح آلية ذلك و  فصل عن طريق الترشيح والتقطير والتبلور والفصل الكروماتوغرافييجري عمليات

 بطريقة صحيحة باللغة العربية 

 المعيار
(B-5) 

 

4 3 2 1 0 

كيفية الحصول كتب تقريرا علميًا عن ي

على الملح من ماء البحر باستخدام ما 

جمل بطريقة تعلمه حول صياغة ال

 العربية غةصحيحة بالل

يشرح آليات الترشيح والتقطير والتبلور  يبين كيفية تشكل البلورات الكبيرة

 والفصل الكروماتوغرافي

 

فصل عن طريق الترشيح  اتيجري عملي

 الكروماتوغرافيالفصل التبلور ووالتقطير و

إجراء عمليات غير قادر على 

الترشيح عن طريق الفصل 

والفصل  لتبلوروالتقطير وا

 الكروموتوغرافي

2-43 

2-44 

2-45 

2-46 

 
 قادر على أن :  المتعلم

C-ن مادة االجتماعياتل العالمة المائية ودورها في األوراق النقدية ويعبر عن دور المواطن في المحافظة على البيئة باستخدام المعرفة والمهارات المكتسبة ميتقصي لصناعة الورق وتشكجري عملية . ي 

 المعيار
(C-5) 

 
 صفر 1 2 3 4

يعبر عن طرق استكشاف دور المواطن 

في المحافظة على البيئة من خالل 

استخدام المعرفة و المهارات المكتسبة 

 من مادة االجتماعيات.

يتعرف دور العالمة المائية في األوراق 

 النقدية كتدبير أمني.

 ل العالمة المائيةييشرح تشك

ة الورق من لب تقصي لصناعجري عملية ي

 الورق

غير قادر على أن يعبر عن طرق 

استكشاف دور المواطن في 

المحافظة على البيئة من خالل 

استخدام المعرفة و المهارات 

 المكتسبة من مادة االجتماعيات.

3-47 

3-48 

3-49 

3-50 
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 ومركز الجاذبية( : الوحدة التعلمية الثانية ) االتزان( المادة و الطاقة ) الوحدة الثانية        

 : أن قادر علىالمتعلم 

A  والفرق بين الكتلة والوزن ويصمم تجارب لالتزان ويبرهن  يبرهن ذلك ، ويحدد مركز الجاذبية لألجسام المنتظمة و غير المنتظمة  ويبرهن أهمية تغييره،و. يبين كيفية استقصاء الجاذبية األرضية

 سالمية و البدنية في الرياضة والصالة. مية في حياته باستخدام المهارات من مادة التربية اإلأهميته ، ويعبر عن طرق استكشاف هذه األه

 المعيار

(A-6) 

4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف أهمية 

االتزان في حياتنا باستخدام المعرفة 

و المهارات المكتسبة من مادة 

سالمية و البدنية في التربية اإل

 الصالة. ممارسة الرياضة و أداء

الجاذبية األرضية من  صف أهميةي -

 حولنا .

 االتزان في حياتنا. يصف أهمية -

االستفادة من تغيير  يصف أهمية -

 مركز الجاذبية أو الثقل في األشياء.

ق بين الكتلة والوزن ريبين الف -

واختالفهما في الكواكب مستخدما وحدات 

 القياس المناسبة.

ام المنتظمة مركز الجاذبية لألجسشرح ي -

 وغير المنتظمة في الشكل.

كيف  عرض من خالل التجربةي -

 يمكن استقصاء الجاذبية األرضية 

مركز  وضح من خالل التجربةي -

 الجاذبية للمواد من حوله.

غير قادر على أن يعبر عن طرق  -

استكشاف أهمية االتزان في حياتنا 

باستخدام المعرفة و المهارات المكتسبة 

سالمية و البدنية في تربية اإلمن مادة ال

 ممارسة الرياضة و أداء الصالة.

1-47 

1-48 

1-49 

1-50 

1-51 

1-52 

1-53 

1-54 

1-55 

 

 ن : أقادر على  المتعلم

B - ام المهارات من مادة اللغة العربية والتكنولوجياهما باستخدنيربط بين الجاذبية واالتزان وكيف تؤثر الجاذبية على االتزان و يبرهن أهمية االتزان و يعبر عن طرق استكشاف العالقة بي  

 المعيار
(B-6) 

4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف العالقة بين 

الجاذبية و االتزان في حياتنا باستخدام 

المعرفة والمهارات المكتسبة من مادة اللغة 

 العربية ومادة التكنولوجيا.

يبرهن أهمية االتزان في حياتنا  -

. 

ف تؤثر الجاذبية على . يبين كي

 ظواهر االتزان من حولنا

 

يربط بين الجاذبية واالتزان من 

 حوله.

غير قادر على أن يعبر عن طرق 

استكشاف العالقة بين الجاذبية واالتزان 

في حياتنا باستخدام المعرفة و المهارات 

المكتسبة من مادة اللغة العربية ومادة 

 التكنولوجيا.

2-47 

2-48 

2-49 

2-50 

 

 قادر على أن :  المتعلم

C-. أهمية مركز الجاذبية في الصناعة و التكنولوجيا ويعي أهمية االتزان في صنع األجهزة ويعبر عن طرق استكشاف ذلك يفسر مثالين ألثر معرفة الجاذبية على نوعين من األدوات و اآلالت و يبرهن

 باستخدام المهارات من مادة اللغة العربية و التكنولوجيا.

 لمعيارا
(C-6) 

 
4 3 2 1 0 

يعبر عن طرق استكشاف أهمية االتزان في 

صنع األجهزة واألدوات في حياتنا من خالل 

استخدام المعرفة والمهارات المكتسبة من 

 مادة اللغة العربية ومادة التكنولوجيا .

يعي و يفهم أهمية االتزان  -

في صنع األجهزة واآلالت 

 واألدوات.

 كز الجاذبية في يبرهن أهمية مر -

العمليات المعمول بها في 

 والتكنولوجيا. الصناعات

يفسر مثالين ألثر معرفة مركز   -

الجاذبية على نوعين من اآلالت أو 

 األدوات.

غير قادر على أن يعبر عن طرق استكشاف 

أهمية االتزان في صنع األجهزة و األدوات 

في حياتنا من خالل استخدام المعرفة و 

لمكتسبة من مادة اللغة العربية المهارات ا

 ومادة التكنولوجيا .

3-55 
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