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   الصف الثاني )الفصل الثاني(   -لمادة العلوم  محددات وصفية

 

 الشمستحت أشعة النهار  من والوقت الظل شكل بين الصلة وتكوين الظالل، وتفسير النهار والليل مستخدمين نماذج تشكيل وشرح توضيح على المتعلمون قادرون
معيار 
 المنهج

2-2 
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مل ع أو نموذج قادر على استخدام

الليل النهار و تشكيل إلظهار رسم

 والنهار

عمل  أو نموذج قادر على استخدام

 النهار والليل تشكيل إلظهار رسم

عمل  أو نموذج غير قادر على استخدام

 النهار والليل تشكيل إلظهار رسم

عمل  أو نموذج على استخدامغير قادر 

 النهار والليل تشكيل إلظهار رسم

عمل  أو جنموذ قادر على استخدام

 الظل تشكيل إلظهار رسم

عمل  أو نموذج قادر على استخدام

الظل) بمساعدة  تشكيل إلظهار رسم

 من المعلم(

 عمل رسم أو نموذج قادر على استخدام

الظل )بمساعدة من  تشكيل إلظهار

 المعلم(

عمل  أو نموذج غير قادر على استخدام

 الظل تشكيل إلظهار رسم

 

تحت  الظل قادر على شرح تشكيل

 أشعة الشمس من حيث موقع الشمس

الظل  غير قادر على شرح تشكيل

تحت أشعة الشمس من حيث موقع 
 الشمس

الظل تحت  قادر على شرح تشكيلغير 

 من حيث موقع الشمس أشعة الشمس

الظل تحت  غير قادر على شرح تشكيل

 موقع الشمسأشعة الشمس من حيث 

 

 

لرئيسية للنباتات، وعرض تجارب يمكن إجراؤها لعرض كيفية التعرف على الحاجات األساسية للنباتات )الماء الخصائص ا توضيح على المتعلمون قادرون

 والتربة وضوء الشمس(

معيار 
 المنهج

2-3 

4 3 2 1  

 خصائصاألربعة  قادر على توضيح

 الرئيسية للنباتات

خصائص  ثالثة قادر على توضيح

 رئيسية للنباتات 

خاصيتين رئيسيتين  قادر على توضيح

 على األقل للنباتات

الخصائص  غير قادر على توضيح

 للنباتات  ةرئيسيال

قادر على عمل عرض هادف من 

 للحاجاتخالل تجربة أو تجارب 
)الماء، التربة، ضوء  األساسية للنبات

 الشمس(

قادر على عمل عرض هادف من 

خالل تجربة أو تجارب الثنين من 
)الماء،  اتالحاجات األساسية للنب

 التربة، ضوء الشمس(

هادف من خالل  قادر على عمل عرض

تجربة أو تجارب إلحدى الحاجات 
الماء، التربة، ضوء ) األساسية للنبات

 (الشمس

قادر على عمل عرض هادف من غير 

خالل تجربة أو تجارب للحاجات 
األساسية للنبات )الماء، التربة، ضوء 

 الشمس(
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 وسائل النقل كنولوجيا وت باستخدام  المغناطيس والبطارية  المرتبطة االحتياطات  ادراك ى المتعلمون قادرون عل
 

معيار 

 المنهج
3-3 
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االحتياطات ادراك  قادر على 

المصاحبة الستخدام المغناطيس 

والبطاريات والسفر بالسيارات 

والباصات والدراجات اآللية 

 والهوائية

 

اطات االحتيادراك  قادر على 

المصاحبة الستخدام المغناطيس 

والبطاريات والسفر بالسيارات 

 والباصات

االحتياطات المصاحبة ادراك  قادر على 

الستخدام اثنين على األقل مما يلي: 

والسفر المغناطيس، البطاريات، 

 بالسيارات والباصات

 

االحتياطات  ادراك غير قادر على 

المصاحبة الستخدام المغناطيس 

ات والسفر بالسيارات والبطاري

 والباصات

 

 

 

 

 

 


