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 ( الثاني الفصل) ولاأل الصف - العلوم لمادة وصفية محددات

    

 

 التعرف على ووصف مصادر الصوت والضوء والحرارة المختلفة في المنزل والمدرسة وفائدتها. المتعلمون قادرون على

معيار 

 المنهج
1-2 

4 3 2 1  

 

 ووصفقادر على التعرف 

 صوت في المنزل والدر امص
 ائد الصوتفومعرفة والمدرسة،  

 

در امص وصفقادر على 

 المدرسة  في المنزل و الصوت

 

 

در اقادر على التعرف على مص

 المدرسةصوت في المنزل وال

 
 

غير قادر على التعرف على 

 مصادر الصوت 

 

 ووصفقادر على التعرف 
 ضوء في المنزل والدر امص

 ومعرفة فوائد الضوءالمدرسة، 

 
قادر على وصف مصادر الضوء 

 المدرسة منزل وفي ال

 

 

قادر على التعرف على مصادر 

 المدرسةالضوء في المنزل و

 
غير قادر على التعرف على 

 مصادر الضوء

 

قادر على التعرف ووصف 
 مصادر الحرارة في المنزل و

 المدرسة، ومعرفة فوائد الحرارة

قادر على وصف مصادر 
 المدرسة الحرارة في المنزل و

 

ر قادر على التعرف على مصاد

 المدرسةالحرارة في المنزل و

غير قادر على التعرف على 
 مصادر الحرارة
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  لكائن حي )النملة( للبقاء حيا )الهواء، الماء ، الغذاء( ةرسم الحاجات األساسي المتعلمون قادرون على

معيار 

 المنهج
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قادر على رسم الحاجات 
 -الماء -)الهواء األساسية الثالثة 

لكائن حي )مثل النملة(  الغذاء(

 للبقاء حياً  

 

حاجتان قادر على رسم 
الغذاء(  -الماء -)الهواءأساسيتان 

 لكائن حي )مثل النملة( للبقاء حياً  

 

واحدة ساسية أ حاجة قادر على رسم 
لكائن حي  الغذاء( -الماء -)الهواء

 )مثل النملة( للبقاء حياً 

 

رسم الحاجات قادر على غير 
 -الماء -)الهواء األساسية الثالثة

لكائن حي )مثل النملة(   الغذاء(

 للبقاء حياً 
 

 

 

 . والمدرسة المنزل في والحرارة والضوء الصوت مصادر مع للتعامل اآلمنة الطرق صفو متعلمون قادرون علىال
معيار 

 المنهج
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يصف الطرق قادر على أن 

 ) مصادرل مع اآلمنة للتعام

ا لحرارة (  -الضوء –الصوت 

 في المنزل والمدرسة

 

يصف الطرق قادر على أن 

 ) مصدريناآلمنة للتعامل مع 

ا لحرارة  -الضوء –الصوت 

 في المنزل والمدرسة( 

 

يصف الطرق اآلمنة قادر على أن 

 –الصوت  )مصادر احد للتعامل مع 

في المنزل ا لحرارة (  -الضوء

 والمدرسة

 

يصف الطرق قادر على أن غير 

الصوت  ) مصادراآلمنة للتعامل مع 

في المنزل ا لحرارة (  -الضوء –

 والمدرسة

 


