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 الجغرافيا: أوال 

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  المعیار  المجال

العالم من منظو
 ر

مكانى
 

وزمانى
  

المعيار
 

األول 
:

استخدام أدوات تمثيل 
الدراسات

 
االجتماعية 
.  

  

 الدراسات االجتماعية ى تعريفاً صحيحاً لمفهوم عطي-

  .يوضح أهمية الدراسات االجتماعية   -
الدراسات االجتماعية مثل  دراسةأدوات  يحدد -

  .والرسوم البیانیة  والصور الخرائط والكرات أرضية 

  للخريطةاألساسية   المفاهيممن  يتمكن -
  .يقرأ الخريطة الطبيعية لبيئة المحلية  -
  . الخريطةواأللوان فى قراءة   الرموز خدميست -
  

يوزع بعض الموارد الطبيعية على خريطة  -
المائية ، والمعدنية ، (مصرمثل الموارد 
  ) .والنبات الطبيعى ومصادر الطاقة 

لتمثيل بعض  يستخدم الرسوم البيانية  -
 .الموارد  الطبيعية 

يترجم الرسوم البيانية واإلحصاءات  -
 . جداول مبسطة اإلنتاجية إلى

يستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات فى  -
 .الحصول على اإلحصاءات الحديثة

  

أدوات التمثيل الجغرافية من  ستخدمي - •
كرات أرضية مجسمات وط وئخرا

  إلخ......ورسوم بيانية 

يستنتج بعض المعلومات من خريطة  •
 –الصناعية  –الزراعية ( البيئة 

 ) .الساحلية –الصحراوية 

ستنتج بعض المعلومات من الرسوم ي •
 .البيانية والجداول اإلحصائية 

والبشرية للبيئات يقرأ الخريطة الطبيعية  •
  . المصرية المختلفة 

يحدد موقع البيئات المصرية على  •
 الخريطة
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المعيار الثانى
  :

ص الطبيعية
تمييز الخصائ

 
لمصر
    رلموقع مص" الجغرافية والتاريخية "  يحدد األهمية-  .

الخريطة  الحدود الجغرافية لمصر على  وضحي  -
 . الطبيعية

الطبيعية في نشأة الحضارة  العوامل أثر  فسري  -
  .المصرية 

وادى " يحدد المعالم الطبيعية لسطح مصر مثل  -
 –الصحراء الشرقية  –النيل والدلتا ومنخفض الفيوم 

  " .شبه جزيرة سيناء  –الصحراء الغربية 
الخالق فى تنوع المعالم الطبيعية لسطح يقدر عظمة  -

  .مصر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
  
  
  
  

       

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  المعیار  المجال

النظم البشرية
 

وعالقتها بالب
يئة المحلية
 :

 
  

المعيار
األول

 :
تفسير توزيع السكان وخصائص

.هم
 

  
 . مصر على خريطةالسكان  يتعرف توزيع -

نوع الكثافة السكانية بمحافظته بالنسبة  يحدد  -
  . لمصر 

من مكان أسباب اختالف توزيع السكان  يفسر -
 .  آلخر 

  

  
  
  

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  
 مصربيئات سكان خصائص تعرف ي •

 .  ةالمختلف

يفرق بين عادات وتقاليد سكان بيئات   •
   .مصر المختلفة 

 ةيميز بين العادات السلبية وااليجابي •
  .لسكان كل بيئة

 يحدد مناطق تركز السكان فى كل بيئة •

بين أسباب اختالف توزيع السكان  يفسر •
 .  بيئات مصر المختلفة

نتائجها فى يحلل أسباب هجرة السكان و •
 بعض البيئات المصرية

يتعرف أهم المشكالت التى يعانى منها  •
 سكان كل بيئة
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المعيار
 

الثانى 
 :

تعرف
 

الموارد و
 

أنماط األنشطة 
االقتصادية

 .  
  

   .يعطى تعريفاً صحيحاً لمفهوم النشاط االقتصادى -
التى يمارسها االقتصادية نشطة األ أهم يتعرف  -
  .سكان فى مصرال
من االقتصادية  ةاختالف األنشط أسباب ريفس  -

 . مكان آلخر 

ى السائد فى محافظته ط االقتصاداالنش يحدد نوع   -
 .  ) بيئته المحلية ( 

  .المتبادل بين اإلنسان والبيئة تأثير التوضيح  -
 اإلنسان فى ظهور هذه المشكالت دور وضحي  -

 .وطرق التصدى لها

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
 يحدد أهم الموارد الخاصة بكل بيئة  •

سكان التى يمارسها االقتصادية نشطة األ أهم يتعرف •
  .يةمصرالبيئات ال

  .يحلل العوامل المؤثرة فى نشاط السكان •
فى بعض االقتصادية  ةاختالف األنشط أسباب يفسر  •

 .  البيئات

  .دية االقتصا ةع األنشطويوضح العالقة بين الموارد ون •
 يحدد بعض المشكالت التى تعانى منها كل بيئة  •

 يتعرف دور اإلنسان فى ظهور هذه المشكالت •

يقترح وسائل عالج هذه المشكالت وطرق التصدى لها    •
. 

يفسر العالقة بين االستخدام السيىء للموارد والمشكالت  •
  التى تترتب على ذلك 

  .يتعرف اآلثار السلبية لبعض األنشطة على البيئة  •

في كل وارد وتنميتها ميقدر جهود الدولة للحفاظ على ال •
  . بيئة 

في يقترح وسائل وأساليب للحفاظ على الموارد الطبيعية  •
 . كل بيئة

يتعرف أهم المشروعات االقتصادية  ومجاالت التنمية  •
 .فى كل بيئة 

 .يتعرف أهم الخدمات التى تقدمها الدولة لسكان كل بيئة  •

  تجاه البيئة التى يعيش فيها يتعرف حقوقه وواجباته
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  الصف السادس  ف الخامسصال  الصف الرابع  المعیار  المجال

النظم الطبيعية
  

المعيار األول
ت : 

عرف
 

الموارد الطبيعية  فى
 

مصر
 .  

  
  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
  

 يعطى تعريفاً صحيحاً لمفهوم الموارد الطبيعية   -

 .البشرية يميز بين الموارد الطبيعية و -

  .   يقدر أهمية الموارد الطبيعية واستخداماتها   -

 .أسباب نقص بعض الموارد  الطبيعية فى مصر فسري -

 .يقدم بعض المقترحات لتنمية الموارد  الطبيعية  فى مصر  -

 يكون اتجاهاً إيجابياً نحو االستخدام األمثل للموارد الطبيعية المختلفة -
  

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعيار 
الثانى
  :

ص الطبيعية
تمييز الخصائ

 
للبيئات 

المصرية
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــ

  
  ــــــــــــــ                 

 يعطى تعريفاً صحيحاً لمفهوم البيئة - •

 –الزراعية( يميز بين البيئات المصرية   •
 ) الساحلية  –الصحراوية  –الصناعية 

الخصائص الطبيعية المميزة لكل بيئة يتعرف  •
 مصرية 

يقارن بين الخصائص الطبيعية للبيئات المصرية  •
 . المختلفة 

 .يفسر أسباب تنوع البيئات المصرية •

 . البيئات المصرية لخالق فى تنوع يقدر عظمة ا •
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النظم البشرية
 

وعالقتها بالبيئة
المعيار  
 

األول
  :

توضيح
التأثير المتبادل بين الموارد 

 
الطبيعية والسكان

  

  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  

 . يوضح العالقة بين الموارد  الطبيعية وتوزيع السكان -

يستنج أثر الموارد  الطبيعية على األنشطة السكانية مثل الزراعة،   -
 إلخ ....التعدين ، الصناعة 

يقدم بعض النماذج التى توضح أساليب تعامل السكان مع الموارد  -
 . لطبيعيةا

 .الطبيعية يقدر جهود الدولة فى الحفاظ على الموارد -
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

المعيار الثانى
 :

تعرف
 

الموارد السياحية 
فى مصر وأهميتها

  
  

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ         

 .لنشاط السياحى يشرح العوامل التى تشجع ا -

 .يقدر أهمية السياحة كمورد اقتصادى  -

 .يقدم نماذج للمشروعات السياحية فى مصر  -

 . يتعرف مكانة مصر كبلد سياحى بالنسبة لدول العالم  -

 .يوضح دور كل من الفرد والدولة فى التنمية السياحية -

  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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  التاریخ: ثانیًا 

المج
  ال

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  المعیار

التفكير
 

التاريخى 
.  

المعيار األول 
 :

تحليل عمليات 
البناء التاريخى

 

يستخلص المعانى و القيم األخالقية المتضمنة بنصائح بعض -
 ... ) .األمانة  –الصدق  –التعاون (الحكماء مثل 

 –المشاركة  –المسئولية ( تخلص بعض قيم المواطنة يس -
 السالم   –الوالء واالنتماء  –المساواة 

يتوصل إلى القيم االجتماعية المتضمنة ببعض النصوص  -
  ... ) .التضامن  –تقبل اآلخر  –احترام اآلخر ( األدبية مثل 

( يتعرف بعض الشخصيات التي ظهرت في مصر عبر العصــور المختلفة -
 ) .اإلسالمي  –ليوناني الروماني ا

يقارن بين إنجازات بعض الشخصيات التي ظهرت في مصر عبر العصـور   -
سـيف الـدين قطـز     –صالح الدين األيـوبى   –عمرو بن العاص (المختلفة  

. (  ......... 
 ).صلى اهللا عليه وسلم( يتعرف بعض مالمح سيرة الرسول -
خطار التي تعرضت لها مصر عبـر  يقدر دور بعض الشخصيات في درء األ -

  .........) .سيف الدين قطز  –صالح الدين األيوبي ( العصور المختلفة مثل  
المواطنة التي انتشرت بالمجتمع المصري عبـر العصـور   قيم  أهميستخلص  -

  ) .اإلسالمي  –اليوناني و الروماني ( المختلفة 

يحلل أحوال مصر إبان العصر العثمانى من حيث  -
  .ظاهر القوة والضعف م

يستخلص النتائج المترتبة على مجىء الحملة الفرنسية إلى 
 .مصر 

يعطى مثاالً يوضح نمو الوعى القومى لدى المصريين 
 –ثورة القاهرة الثانية  –ثورة القاهرة األولى " مثل 

 .... " .اختيار محمد على 
 .يقدر أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب المصرى 

ثورتا " تخلص الدروس المستفادة من ثورات المصريين يس
  " .م ١٩٥٢-م ١٩١٩ –العرابية  –القاهرة األول والثانية 

المعيار الثانى 
 :

استخدام مهارات البحث التاريخى 
. 

  

يجمع معلومات عن مظاهر الحضارة فى مصر القديمة  -
   اإلنترنت –المكتبة " باستخدام مصادر المعرفة المختلفة مثل 

  يحدد على خريطة محافظته موقع أهم األماكن األثرية بها -
 .الموجودة بمحافظته  لآلثاريجمع بعض الصور والرسومات  -
يكتب تقريراً مبسطاً يوضح فيه مدى اعتزازه ببعض  -

رمسيس   -أمنمحات الثالث (الشخصيات الفرعونية مثل 
 .. ) .الثانى

فى تعرف أهم "  يو شرائط فيد" يستخدم موسوعة الحضارة  -
 –أحمس " إنجازات بعض الشخصيات الفرعونية مثل 

 " .–حتشبسوت 
  

باستخدام مصادر المعرفة اإلسالمية يجمع معلومات عن مظاهر الحضارة -
 ...... " .اإلنترنت  –المكتبة " المختلفة مثل 

 –الرومانية  –اليونانية ( موقع أهم األماكن األثرية  مصريحدد على خريطة  -
 .) اإلسالمية   –القبطية 

القبطية  –الرومانية  –اليونانية (يجمع بعض الصور والرسومات  ألهم اآلثار  -
  ).اإلسالمية   –
أبو "  يوضح فيه مدى اعتزازه ببعض الشخصيات مثل يكتب تقريراً مبسطاً  -

 سيف الدين قطز   -صالح الدين األيوبي –عمرو بن العاص  –بكر الصديق 
" ..... . 

  

يجمع معلومات عن السياحة فى مصر الحديثة    -
" والمعاصرة باستخدام مصادر المعرفة المختلفة مثل 

  ...... " .اإلنترنت  –المكتبة 
يحدد على خريطة مصر موقع أهم األماكن السياحية 

 .الحديثة والمعاصرة بها 
يجمع بعض الصور والرسومات ألهم المنجزات التى تمت 

 .ة والمعاصرة فى مصر  الحديث
يكتب تقريراً مبسطاً يوضح فيه مدى اعتزازه ببعض 

أحمد " الشخصيات المصرية فى المجاالت المختلفة مثل 
أنور  – رجمال عبد الناص –سعد زغلول  –عرابى 

 –أحمد زويل  –طلعت حرب  –حسنى مبارك  –السادات 
 .. " .محمد عبده 
خاضها األحداث و المعارك الحربية   ضيحدد موقع بع

 .المصريين ضد قوات االحتالل على الخريطة 
بعض األحداث  يرسم خطاً زمنياً يوضح ترتيب

التاريخية من القديم للحديث فى مصر الحديثة والمعاصرة 
. 
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  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع  المعیار  المجال

اا
لفهم التاريخى 
.  

المعيار األول 
 :

تعرف األحداث  والشخصيات ال
تاريخية وتفسيرها وفقاً 

لتسلسلها فى حقب تاريخية رئيسية 
.  

 يتعرف إنجازات  بعض ملوك مصر القديمة   -

يرتب بعض الشخصيات التاريخية على حسب الدول التى  -
 .. " . –خوفو  –زوسر  –مينا "ظهرت بها  مثل 

 –كأم ( يقدر دور المرأة فى المجتمع المصرى القديم   -
 ) .كملكة 

م خطاً زمنياً يوضح ترتيب بعض األحداث التاريخية يرس -
 .من القديم للحديث

يوضح العالقة بين بعض الشخصيات التاريخية و  -
  .األحداث  التى وقعت فى مصر القديمة 

يفسر المراحل والفترات التى مرت بها -
وأدت إلى ) البطالمة والرومان(بعض الدول 

 . سقوطها

بالفتح  يفسر أسباب ترحيب المصريين -
 .اإلسالمي 

يتعرف إنجازات  بعض الخلفاء المسلمين    -
. 

يقدر دور المرأة في المجتمع المصري عبر  -
 .العصور

يرسم خطاً زمنياً يوضح ترتيب بعض  -
 .األحداث التاريخية من القديم للحديث

يوضح العالقة بين بعض الشخصيات  -
التاريخية و األحداث  التى وقعت فى مصر 

 .     صور عبر الع

  

يرتب بعض الشخصيات التاريخية على  -
" حسب الفترات الزمنية التى ظهرت بها مثل 

جمال عبد  –سعد زغلول  –أحمد عرابى 
محمد حسنى  –أنور السادات  – رالناص

  ....." .مبارك 
يوضح العالقة بين الشخصيات التاريخية 

الثورة " واألحداث التى وقعت فى مصر مثل 
ثورة يوليو  –م ١٩١٩ورة ث –العرابية 

 ... " .إنشاء بنك مصر  –م ١٩٥٢

يقتدى بسلوك بعض الزعماء الوطنيين فى 
 .حماية مصر من األخطار الخارجية 

يقدر دور الدولة العثمانية فى الحفاظ على 
 .الهوية اإلسالمية فى مراحل قوتها  

ثورة : يعطى تعريفاً صحيحاً للمفاهيم التالية 
  ...." .هوية  –أميم ت –حركة وطنية  –
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  الصف السادس االبتدائى  الصف الخامس االبتدائى  الصف الرابع االبتدلئى  المعيار  المجال
تابع 

 :
المجال الرابع 

 :
الفهم التاريخى 

.  

  

المعيار الثانى 
 :

تفسير األحدا
 ث

التاريخية 
:  

  

يوضح أثر مشاركة المرأة فى تطور   ـــــــــــــ  ـــــــــــ
ت المختلفة فى مصر بعض المجاال

 .الحديثة والمعاصرة 

 –م ١٩١٩" يقارن بين كل من ثورتى  
" القاهرة األولى والثانية " ، " العرابية 

 .من حيث األسباب والنتائج 

يعطى أمثلة لبعض الزعامات الوطنية 
التى أثرت فى تاريخ مصر الحديث 

 .والمعاصر 

" يفسر أسباب قيام الثورات التالية 
م ١٩٥٢يوليو  –م ١٩١٩ –العرابية 
. " ..... 

يلخص النتائج المترتبة على نمو الوعى 
 .القومى لدى المصريين  
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  جمھوریة مصر العربیة      

   وزارة التربیة والتعلیم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م  ٢٠٠٩/ ھـ  ١٤٢٩  

 

 

  

  مصفوفة
  ـــةالدراســـــــات االجتماعیـــــــ

 اإلعدادیةلمرحلة ل
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  الجغرافیا: أوال

  الصف الثالث  اإلعدادى  عدادىالصف الثانى  اإل  الصف األول  اإلعدادى  المعیار  المجال

العالم من منظو
 ر

مكانى
 

وزمانى
استخدام أدوات التمثيل الجغرافى   
.  

لتوضيح التوزيعات  يستخدم األنواع المختلفة من الخرائط والنماذج-
توزيع القارات ،  توزيع الماء : المكانية على سطح األرض مثل 

  األقاليم النباتية ، واألقاليم المناخية 
: لتوضيح الظاهرات الفلكية مثل خدم طرق التمثيل الجغرافية يست -

  . المجرات ، النجوم ،  السدم ، الكواكب ، األقمار 
يحلل معالم سطح األرض على ضوء مدلوالتها على الخريطة مثل  -

  المسطحات المائية ، الجبال ، الهضاب  ، التالل ،السهول

نظم المعلومات  وطرق التمثيل الجغرافى مثل أدواتيستخدم  -
الجغرافية و استخدام الكمبيوتر فى تنطيم المعلومات الجغرافية و 

  .مصادر المعلومات األخرى
يحلل البيانات من المنظور الجغرافى مستخدما األدوات الجغرافية  -

الخرائط ،الرسوم البيانية ،النماذج ،الصور ،الكرات : المختلفة مثل 
  األرضية  

خطوط الطول ، دوائر : رة األرضية كل من يحدد على نموذج للك -
 .العرض المناطق الحرارية 

  

يستخدم الخرائط و األطالس و القواميس  -
والموسوعات الجغرافية فى جمع معلومات عن 

  .الوطن العربى 
يحدد على خريطة صماء موقع الوطن  -

  .العربى
النباتية و  ميحدد على خريطة صماء األقالي -

  . العربى المناخية فى الوطن
المعلومات  عرضيتمكن من استخدام وسائل التكنولوجيا فى  -

 .عن الوطن العربى الجغرافية
  

استخدام الخرائط و األطالس  يتمكن من - §
  .  و القواميس والموسوعات الجغرافية

بعض  لتمثيليستخدم الرسوم البيانية  §
 الظاهرات الجغرافية بالقارات

 يترجم الرسوم البيانية والجداول §
 .اإلحصائية إلى معلومات جغرافية 

يستخدم وسائل التكنولوجيا فى الحصول  §
 . على البيانات الحديثة

يحدد التقنيات الحديثة فى التطبيقات  §
 .الجغرافية لخدمة التنمية 

 .يحدد موقع كل قارة على الخريطة  §

يحدد على خريطة صماء قارات العالم  §
  القديم والحديث 
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يستخدم الخرائط الذهنية فى تنظيم وفهم وتحليل الخصائص  -

 .الطبيعية لألماكن  واألقاليم 

 .يوزع قارات العالم بيابسة وبحاره  -

مواقع القارات بالنسبة لبعضها البعض و بالنسبة لخطوط يحدد   -
  .وائر العرض الطول ود

يحدد بعض الظواهر الطبيعية على الخرائط والكرات األرضية مثل  -
 .السطح ، المناخ ، النبات الطبيعى : 

 بعض الظواهر الكونية لتحديد  الرسوم البيانية يستخدم  -

 يصف بعض الظواهر الجغرافية باستخدام الخريطة الذهنية مثل -
  .خطار الطبيعية المجموعة الشمسية والفصول األربعة واأل

ينتج بعض الرسوم التوضيحية لعرض العالقة بين الشمس  -
  . واألرض و تعاقب الليل والنهار ، والفصول األربعة  

  

  
  

  

  ـــــــــــــ

  
  

  

  ــــــــــــــــ
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 واألقاليم الطبيعية لألماكن  ائصالخص يتعرف-

النحت والتعرية ،الرياح (يبين كيف تشكل العوامل الطبيعية  -
 شخصية المكان )األمطار، الحركات األرضية 

يحلل المالمح الطبيعية لألماكن مستعيناً بالزيارات الميدانية  -
  والخرائط 

، كالزالزل : يوضح أثر الكوارث الطبيعية على البيئية مثل   -
 األعاصير والزوابع  و التمليح والتصحر الفيضانات ، 

يحلل عالقات التأثير والتأثر بين الظاهرات الطبيعية المختلفة  -
 على سطح األرض 

والنباتية  األقاليم المناخية كل من  يقارن  بين خصائص -
 المختلفة 

 بين األقاليم النباتية واألقاليم المناخية  يوضح العالقة -

 بين األقاليم النباتية والحيوانية البريةيربط  -

  

  
  

  

  ــــــــــــــ           

التى تتميز بها يصف الخصائص الطبيعية  §
قارات العالم  من موقع  فلكى وجغرافى 

  إلخ.....ومساحة 
يقارن بين مظاهر السطح فى قارات العالم  §

 ).إلخ ...سهول –هضاب  - جبال ( 

 .لقارات يحدد العوامل المؤثرة فى مناخ ا §

يوضح أهم األقاليم المناخية و النباتية فى  §
 .قارات العالم   
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النظم الطبيعية
  

ص الطبيعية لألماكن 
تمييز الخصائ

الجغرافية
.  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  التى تتميز بها الوطن العربى يصف الخصائص الطبيعية -
 موقع الوطن العربى بالنسبة للعالميشرح أهمية  -

شكلت تضاريس الوطن يحدد العوامل الطبيعية التى  -
  .  العربى

 . يقارن بين أقسام  سطح الوطن العربى  -

 يحدد العوامل المؤثرة فى مناخ الوطن العربى   -

 يحدد األقاليم النباتية والحيوانات فى الوطن العربى  -
  

  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابع 
  :

مجال النظم الطبيعية
  













  

 يستنج مراحل تكوين اليابس والماء  -

 يوضح النتائج المترتبة على دوران األرض  -

  يفسر تأثير العوامل الطبيعية على تشكيل سطح األرض  -
  المظاهر الطبيعية وفقا للعوامل التى تشكلهايحلل  -
العالقة بين الشمس واألرض على العوامل يوضح أثر  -

 الطبيعية وتكوين مظاهر طبيعية أخرى 

  يحدد العوامل المؤثرة فى المناخ   -
  يوضح التداخل والتفاعل بين الظواهر الجغرافية -

  

  
  

  ــــــــــ  

  
  

  ـــــــــ
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  يتعرف النظم البيئية المحلية والعالمية -
 يبين كيف يعمل النظم البيئية -

 يبين كيف تحدث العوامل الطبيعية تغيرا فى النظم البيئية -

  يحلل تفاعل االنسان مع النظم البيئية  -
  بيعية على النظم البيئيةيوضح كيف تؤثر العوامل الط -
لألرض  يوضح  العمليات األساسية التى تحدد النظم الطبيعية -

 .مثل نظام الرياح ودورة الماء 

يشرح أثر اختالف خصائص البيئات الطبيعية على األنشطة  -
  البشرية 

عية على تكيف اإلنسان ييوضح أثر االختالفات فى البيئة الطب -
   مع البيئة 

  نسان والتكنولوجيا فى تعديل البيئة الطبيعيةيوضح دور اإل -

  
  

  

  ـــــــــــ

  
  

  

  ــــــــــــ
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  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال
النظم البشرية
 

وعالقتها بالبيئة 
المعيار ا  .

لثال
 ث

 :
توزيع السكان تفسير 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يصف االختالفات فى تركيب السكان  من -
معدالت الوفيات والمواليد و الزيادة :  حيث 

 الطبيعية 
يحلل الجداول والرسوم البيانية الخاصة  -

 .بالسكان 
يفسر أسباب اختالف توزيع السكان فى  -

  .الوطن العربى    
الوطن يوضح أبعاد المشكلة السكانية فى  -

 النتائج  -العربى  من حيث األسباب
  يقترح حلوال للمشكلة السكانية -

 البشرية في كل قارة تيحدد السالال §
 .يوضح على الخريطة توزيع السكان بكل قارة §
 .يحلل الجداول والرسوم البيانية الخاصة بالسكان  §
  .يفسر أسباب اختالف توزيع السكان فى كل قارة  §
 .ي كل قارة يحدد األنشطة البشرية ف §
 . يتعرف بعض عادات وتقاليد سكان بعض القارات §

  

المعيار 
الرابع 

 :
تعرف
 

الموارد و
 

أنماط األنشطة االقتصادية
. 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يبين التوزيع الجغرافى لألنشطة اإلقتصادية -
  فى الوطن العربى  

يشرح العوامل المؤثرة فى تحديد األنشطة  -
 .قتصادية فى الوطن العربى اال
بالموارد االقتصادية يدرك عالقة األنشطة  -

  .المتاحة 
 االقتصاديةاألنشطة  بعض يوضح تأثير -

  .على البيئة 
يوضح أهم المشكالت االقتصادية التى  -

 . يعانى منها الوطن العربى
سبل تحقيق التكامل بين دول يقترح أفضل  -

 .الوطن العربى
  

  العالم النامى والمتقدميميز بين دول  §
يدرس بعض نماذج من دول العالم المتقدم ودول العالم النامى   §

أى يدرس دولة فى كل قارة البعض منها ( بالتفصيل فى قارات العالم 
  )متقدم واآلخر نامى

يبين التوزيع الجغرافى لألنشطة االقتصادية فى بعض دول العالم النامى  §
  .والمتقدم  

 .االقتصادية التى تعانى منها دول العالم النامى   يوضح أهم المشكالت §
يوضح مجاالت التنمية االقتصادية فى بعض دول العالم النامى والمتقدم  §

. 
 . يحدد أسباب التقدم االقتصادى فى دول العالم المتقدم  §
  . يستنتج الدروس المستفادة من تجارب بعض دول العالم المتقدم  §
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  التاریخ:  ثانیًا 
  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعيار  الالمج

التفكير التاريخي
  

المعيار األول
 :

تعرف األحداث التاريخية وفقا لتسلسلها الزمني
  

االقتصادية  –السياسية (يعدد  مظاهر الحضارة الفرعونية في مصر القديمة مثل الحياة  -
 ) .إلخ ..........

الحديثة   –الوسطى   –القديمة ( مالمح النظام السياسى  فى كل من الدول التالية   يتعرف -
. (  
  ) .الحديثة   –الوسطى   –القديمة ( يستخلص الدروس المستفادة من سقوط الدول التالية  -
 ) .كملكة  –كأم ( يقدر دور المرأة فى مصر الفرعونية  -

من حيث مدة الحكم  وإنجازات ) الحديثة  -لوسطى ا –القديمة ( يقارن بين  ملوك الدولة  -
 كل منهم 

يفرق بين مركز مصر الثقافي والعلمي في عصر البطالمة والرومان من حيث أهم العلماء  -
 " جامعة ومكتبة اإلسكندرية  "تأسيس دور العلم  –العلوم  –

 .يقدر دور العلم والعلماء بالنهوض بالمجتمع المصرى عبر العصور  -

 .ستخلص من خالل دراسته للحياة االقتصادية أهمية العمل فى بناء مصر القديمة ي -

 على المجتمع المصرى عبر العصور  يتتبع مراحل التطور الحضاري التى طرأت -

 .يتعرف مالمح السياسة الخارجية بمصر القديمة عبر العصور -

 .خري يقدر أهمية التفاعل الحضاري بين مصر وغيرهها من الدول األ -

من خالل دراسته للحياة ) المرأة  –الطفل  –اإلنسان ( يستخلص بعض مبادىء حقوق  -
  .االجتماعية فى مصر الفرعونية 

 –الوالء واالنتماء ( يستخلص بعض القيم التى يتضمنها األدب المصرى القديم مثل  -
 ....... ) .األمانة  –اإلخالص  –الصدق  –التعاون 

 .رتبة على عقد معاهدة السالم بين الحيثيين ورمسيس الثانى يلخص النتائج المت -

  

يعدد  بعض المظاهر الحضارية  التي نشأت في شبه -
الجزيرة العربية قبل وبعد  اإلسالم في المجاالت التالية 

 .. ).االجتماعية –االقتصادية  –السياسية (

يحلل العوامل التى أدت انتشار بعض العادات السيئة فى  -
 .لجزيرة العربية قبل اإلسالمشبه ا

 .يتعرف مالمح النظام السياسي في عهد الخلفاء الراشدين -

يرسم خطاً زمنياً يوضح تتابع ظهور الدول اإلسالمية   -
 .. ). الدولة العباسية  –الدولة األموية  (مثل 

يوضح مالمح نظام الحكم منذ عهد الدولة األموية وحتى  -
 . نهاية دولة المماليك

يستخلص الدروس المستفادة من سقوط  بعض الدول  -
  ) .العباسية   –األموية  ( اإلسالمية مثل الدولة  

يبرز الدور الذى لعبته المرأة في عصر الدولة  -
 .اإلسالمية

الطولونية لدول المستقلة إلتى نشأت في مصر ايقارن بين  -
 . من حيث مدة الحكم وإنجازاتها. ) اإلخشيدية –

دور الذى لعبته مصر في درء األخطار الخارجية يقدر ال -
 المغول   –الصليبيين   (عن الدول االسالمية مثل

 .بها  ةيصف أحوال مصر قبل وبعد قيام الدول المستقل -

صلح ( يؤكد على أهمية احترام العهود والمواثيق مثل  -
  ....  ).الحديبية 

  
  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعيار  المجال
  

المعيار الثانى 
 :

تفسير 
وتحليل األحداث 

  
 .يستنتج عوامل قيام الحضارة علي أرض مصر  -

انقسام اإلمبراطورية الرومانية  -اهتمام المصري القديم ببناء األهرامات (  يفسر أسباب  -
  ) .تحقيق الوحدة بين شطرى البالد –مصر القديمة  تعدد اآللهة  في -
يقارن بين عصر االضمحالل األول وعصر االضمحالل الثانى من حيث األسباب والنتائج  -
. 

 .يحدد أسباب الصراع بين البطالمة والرومان  -

 .يوضح كيف سيطرت روما على حوض البحر المتوسط  -

 –الهكسوس (  ن أجل تحرير وطنهم من سيطرة يقدر دور المصريين القدماء فى الكفاح م -
 .......... ) . الرومان  –الفرس 

األخرى  تتأثر الحضارا" يقدر قيمة الحفاظ علي الهوية المصرية  عبر العصور  -
 " . ةبالحضارة المصرية القديم

حفر قناة  -توحيد البالد  –نشر المسيحية فى مصر ( يستخلص الدروس المستفادة من  -
 ) .تريسسيزوس

عصر االضطهاد ( يتعرف أهم الصعوبات التى واجهت نشر المسيحية فى مصر مثل  -
 ... ) .نشأة الرهبنة  –الدينى 

 –اإلغريق  –الفرس ( يصف أحوال مصر قبل وبعد وقوعها تحت سيطرة كل من  -
 ... ) .الرومان 

عقد أول معاهدة  (يحرص على احترام العهود والمواثيق إذا ما احترمها اآلخرين مثل  -
 ) .سالم فى التاريخ 

 .يحلل العوامل التى أدت إلى سقوط دولة البطالمة فى مصر  -

 .يفسر أسباب اتخاذ القرن الثالث الميالدي كبداية للحقبة القبطية في مصر -

  

 .يقدر دور العلم والعلماء بالنهوض بالمجتمع اإلسالمى -

 .سالمية إلى أوروبايحدد على الخريطة معابر نقل الحضارة اإل -

يقدر أهمية التفاعل الحضاري بين الحضارة اإلسالمية والحضارات  -
 .األخرى 

 –الفنون  –العلوم ( يوضح أثر الحضارة اإلسالمية على كل من  -
 .فى أوروبا ) العمارة  

يستخلص بعض القيم التى سادت  فى المجتمع اإلسالمى آنذاك مثل  -
 –االنتماء  -الوالء  -المواطنة  –نسان حقوق اإل –حقوق المرأة   (

 ... ).األمانة –اإلخالص  –الصدق  –التعاون 

 –مغول   –حضارة : ( يعطى تعريفاً صحيحاً للمفاهيم التالية  -
 ) عصر الوالة    –مملوك 

  . يلخص النتائج المترتبة على بعض الغزوات والمعارك -
 .يتعرف سمات الحضارة اإلسالمية -

  .اب قيام الدول المستقلة فى مصريفسر أسب -
االتساع  –النشأة ( يقارن بين الدولتين األموية والعباسية  من حيث  -

 ) .اإلنجازات الحضارية  -واالمتداد 

 .يحدد أسباب ضعف الدول المستقلة فى مصر -

 . يقدر قيمة الحفاظ علي الهوية العربية اإلسالمية  -

دم العلمى الذى أحرزه المسلمون يستخلص الدروس المستفادة من التق -
 . 

) صلى اهللا عليه وسلم (يتعرف أهم الصعوبات التى واجهت الرسول  -
  فى نشر الرسالة

  
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  



٢٠ 

 

 

  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى  اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال

تابع 
 :

الفهم التاريخى 
. 

  
المعيار الثا

لث 
 :

تحليل عمليات البناء التاريخى 
  

  

  

  

    

  _________  

  

  

  

  

____________  

  .يستخلص الدروس المستفادة من أزمة الديون التى عانت منها مصر  §
 .يقدر إسهامات ودور المرأة فى الحركة الوطنية  §

 .يقارن بين أحوال مصر قبل وبعد االحتالل §

 " .النتائج  -األحداث   –األسباب  –الزعامة " يث م و الثورة العرابية من ح١٩١٩يفرق بين ثورة  §

 ........."الوالء واالنتماء  –الوحدة الوطنية " يستخلص بعض القيم السائدة فى المجتمع المصرى مثال  §

 الكونغو –سوريا  –لبنان  –العراق " يقدر دور مصر فى استقالل بعض الدول األفريقية واآلسيوية مثل  §

ثورة يوليـو   –م ١٩١٩ثورة  –الثورة العرابية " ة على قيام بعض الثورات مثل يلخص النتائج المترتب §
 ......" .م  ١٩٥٢

 .يحلل المظاهر المختلفة للنهضة فى مصر الحديثة والمعاصرة  §

 .يفرق بين نظامى االلتزام واالحتكار من حيث األهداف والنتائج  §

 .اب والنتائج يقارن بين ثورتى القاهرة األولى والثانية من حيث األسب §

 .يقدر قيمة المحافظة على الهوية المصرية  §

اإلنجليزى  –الفرنسى "  يقدر دور المصريين فى الكفاح من أجل تحرير وطنهم من سيطرة االحتالل     §
   ." ...  

  



٢١ 

 

المعيار الرابع
  :

استخدام مهارات البحث التاريخى 
.

 

  

     

  

   ــــــــ 

  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــ  

أحمد عرابى  –ع المعلومات عن بعض الشخصيات التاريخية مثل محمد على يجم §
ـ  –محمد نجيب  – لسعد زغلو –مصطفى كامل  – أنـور   – رجمال عبد الناص

 ... " االنترنت  –المكتبة " باستخدام مصادر المعرفة المختلفة مثل ...." السادات 

 .والمعاصرة  يحدد على خريطة مصر موقع بعض األماكن السياحية الحديثة §

يجمع بعض الصور والرسومات ألهم المنجزات التى تمت فـى مصـر الحديثـة     §
 .والمعاصرة 

 .م ١٩٥٢يوليو  ٢٣يكتب تقريراً مبسطاً يوضح فيه أهم إنجازات ثورة  §

يرسم خطاً زمنياً يوضح  ترتيب بعض األحداث التاريخية التى وقعت فى مصـر   §
 .الحديثة والمعاصرة 

توضح مالمح تطور إنجازات بعض الزعامات المصرية مثل يرسم خريطة زمنية  §
  " .حسنى مبارك  –أنور السادات  – رجمال عبد الناص –محمد نجيب " 
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  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى  اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال

الفهم التاريخى 
. 

  
المعيار األول

 :
ترتيب األحداث 

والشخصيات ا
لتاريخية في حقب تاريخية 
رئيسة لتحديد وتفسير العالقات بينها
: 

  

عصر ( يتتبع مراحل تكوين الجيش عبر العصور المختلفة 
 عصر الدولة الحديثة  –عصر الدولة الوسطى  –الدولة القديمة 

يتعرف أهم الشخصيات التى أثرت فى تاريخ مصر عبر  -
 –منكاورع  -خفرع  –خوفو  –أحمس  –مينا " العصور مثل 

 ....... )  تحتمس الثالث  –رمسيس الثانى 
يرسم خطاً زمنياً يوضح تطور األحداث التاريخية فى مصر  -

 إبان حكم كل من  اليونان والرومان 
يتتبع أحوال مصر منذ العصر المتأخر وحتى مجىء  -

 .اإلسكندر المقدونى 
 .يوضح كيف أصبحت مصر والية رومانية  -
 بين أسباب ضعف وانهيار  دولة البطالمة  يفسر العالقة -
يصمم خريطة زمنية توضح الفصول الزراعية في الحضارة  -

 المصرية القديمة
نظم ( يبدى اهتماماً بدراسة مظاهر الحضارة الفرعونية مثل  -

  )  إلخ .....الحياة االقتصادية واالجتماعية  –الحكم والسياسة 

الدول المستقلة في  ميرسم خريطة زمنية توضح  مراحل قيا
  .. )الدولة اإلخشيدية  –الدولة الطولونية  (مصر 

يتعرف أهم الشخصيات التي أثرت في تاريخ الدولتين  -
عبد الملك  –معاوية بن أبى سفيان " األموية والعباسية  مثل 

أبو جعفر  –المأمون  –هارون الرشيد   –بن مروان  
 ... )  المنصور

 .صر فى عصر الوالة يتعرف  ظروف أحوال م -
 .يوضح كيف أصبحت مصر والية عربية إسالمية -
 .يصمم خريطة زمنية توضح تتابع الخلفاء الراشدين -
يبدى اهتماماً بدراسة مظاهر الحضارة اإلسالمية مثل  -
الحياة االقتصادية  –نظم الحكم والسياسة   (

  إلخ..واالجتماعية

  
المعيار الثاني

 :
تتبع تأثير

 
تطور الع

لم والتكنولوجيا 
والنشاط االقتصادي في

  

يتتبع مراحل تطور النظم االقتصادية في عصر الدولة   -
 .. ) . الرومان  –البطالسة   –الحديثة –الوسطى   –القديمة (
سد ( يعدد أهم اإلنجازات التى تحققت فى مصر القديمة مثل  -

 .. ) .النواعير  –مقاييس النيل  –الالهون 
التطورالعمرانى والمعمارى  فى مصر القديمة يوضح مالمح  -
.  

الخلفاء ( يتتبع مراحل تطور النظم االقتصادية في عصر  -
 " .. ) . العباسية   –األموية"الدولة  - الراشدين 

يعدد أهم اإلنجازات التى تحققت فى عصر الدول  -
التقدم فى مجاالت  –تقدم حركات الترجمة  (اإلسالمية مثل 

 )العلوم  
وضح مالمح التطور العمرانى والمعمارى  فى عصر ي -

 .الدول اإلسالمية 
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  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى  اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال
تابع 

 :
الفهم التاريخى 

. 

  
المعيار الثالث 

  :
تعرف األحداث التاريخية وتفسيرها وفقاً لتسلسلها فى حقب 

تاريخية رئيس
 ة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــ

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــ

أثناء الحكم  العثمانى لمصر فى فتـرات  .... " االجتماعى  –االقتصادى  –السياسى " يتعرف مالمح النظام  §
 .القوة والضعف 

 .يعدد المظاهر الحضارية فى عصر خلفاء محمد على  §

 .م ١٩٥٢يوليو  ٢٣قيام ثورة  يوضح مالمح تطور الحياة النيابية فى مصر منذ عصر محمد على وحتى §

 .يتعرف أهم الصعوبات التى واجهت محمد على فى بناء مصر الحديثة  §

 .يتتبع مراحل التطور الحضارى التى طرأت على المجتمع المصرى فى عهد محمد على وخلفائه  §

 .م ١٩٥٢يوليو  ٢٣يتعرف مالمح السياسة الخارجية لمصر قبل وبعد ثورة  §

 ...." .حداث الجارية ذات الصلة بالتاريخ المصرى الحديث مثل القضية الفلسطينية يتتبع تطورات بعض األ §

أحمد عرابى " يتعرف أهم الشخصيات التى أثرت فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر بالمجاالت المختلفة مثل  §
...... بطرس غالى   –محمد عبده  –طلعت حرب  – رجمال عبد الناص –سعد زغلول  –مصطفى كامل  –
. " 

نبوية  –صفية زغلول " يتعرف أهم الشخصيات النسائية التى أثرت فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر مثل  §
 .... " .موسى 

 . م ١٩٥٢يوليو  ٢٣يعدد اإلنجازات التى تحققت فى مصر بعد قيام ثورة  §

 يتتبع أحوال مصر منذ االحتالل البريطانى وحتى االستقالل  §
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المعيار الرابع 
  :

تفسي
ر األحداث
 

التاريخية 
: 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــ

  
  

  

  

  ـــــــــــــ

 .يفسر أسباب انهيار الدولة العثمانية  §

 ... " .محمد سعيد باشا –عباس حلمى األول " يصف أحوال مصر فى عهد كل من  §

 .يفسر كيف أصبحت مصر والية عثمانية ؟  §

 ٥نكسـة   –دوان الثالثى على مصر الع –فشل الثورة العرابية " يستخلص الدروس المستفادة من  §
 .... " .م ١٩٧٣انتصارات أكتوبر  –م ١٩٦٧يونيو 

 .يحرص على احترام العهود والمواثيق  §

 .يحلل العوامل التى أدت إلى فشل الحملة الفرنسية على مصر  §

 ... " .العمال  –المرأة " يوليو وحقوق كل من ٢٣يفسر العالقة بين ثورة  §

العـدوان  ( الجيش والشعب اثناء الحروب التى خاضتها مصر مثـل  يصف مالمح التضامن بين  §
 .... " .م ١٩٧٣حرب أكتوبر  –الثالثى 

منذ الحكم العثمانى ... " االجتماعية  –االقتصادية  –السياسية " يبدى اهتماماً بدراسة أحوال مصر  §
 . حتى اآلن 
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  .التربیة الوطنیة : ثالثًا 

  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  ول اإلعدادىالصف األ  المعیار  المجال

الديمقراطية واالنتخابات
  

فھ      م المب      ادئ : لالمعی      ار األو
األساس     یة للنظ     ام ال     دیمقراطي  

  .وكیفیة ممارستھا
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . ةيتعرف المقصود بالديمقراطي-

  .والشورىيفرق بين مفهومي الديمقراطية  -
  . يستخلص بعض مبادىء الديمقراطية   -
يقتدى ببعض الشخصيات االسالمية فى ممارستهم  -

  .لمبادىء الديمقراطية  
يتعرف دعائم نظام الحكم في الدولة اإلسالمية مثل  -
التعايش مع  –التسامح  –العدل  –المساواة بين البشر (

 ..... ). الشورى  -اآلخر
  

 ـــــــ-
  

فھ  م أھمی  ة العم  ل  : ث  انير الالمعی  ا
التط  وعي ف   ي الحی   اة االجتماعی   ة  

  . والسیاسیة وكیفیة ممارستھ
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  

  .يبين أهمية العمل التطوعي في المجتمع -
يحدد المبررات التي تفرض ضرورة العمل التطوعي في  -

  . المجتمع المصري والعربي
ية واألهلية تؤدى عمالً مكمال يؤمن بأن المنظمات التطوع -

  . ًللعمل الحكومي
يسهم في بعض الخدمات االجتماعية داخل مدرسته  -

 .وخارجها
  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــ
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  الصفالثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال

الحكم الدستوري
 

وتحقيق األهداف الديمقراطية
  

المعيار األول 
 :

فهم معنى الدستور وأهميته 
والمبادئ األساسية التي يقوم عليها 
.  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــ  
  ــــــــــــــــــ

 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .يتعرف مفهوم الدستور  §

 .يحدد أهداف الدستور  §

 حقوقه وواجباته فى الدستور يتعرف  §

 .يقدر أهمية الدستور  §

يتعرف أهم التعديالت الدستورية  §
 .وأسبابها 

  

 إدراك: المعیاراالث              انى
دور األحزاب والمنظمات 
األھلیة في الحیاة السیاسیة 

  .المصریة
  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــ  
  ـــــــــــ

  

  

                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتعرف مفهوم الحزب  §

 .يتعرف مفهوم المنظمات األهلية  §

يحدد دور األحزاب فى الحياة السياسية  §
 .المصرية 

. 
  

  

  

  



٢٧ 

 

  

  

  

  الصف الثالث اإلعدادى  الصف الثانى اإلعدادى  الصف األول اإلعدادى  المعیار  المجال

العالقات الخارجیة
  

فھم النظام ا
لدولي وتفاعالتھ وانعكاساتھ على التعاون الدولي
.  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعرف المنظمات اإلقليمية والعربية   §
 .واألفريقية والدولية 

يشرح دور المنظمات اإلقليمية  §
ى مواجهة المشكالت والعالمية ف

 .الدولية ودور مصر فيها 

يتعرف دور مصر فى نشر السالم  §
 .على المستويين اإلقليمى والعالمى 

يوضح الدروس المستفادة من إقامة  §
عالقات وثيقة بين مصر والدول 

 .األخرى 
  



٢٨ 

 


  













  

  .يتعرف معنى القانون  -
  .ومصادرها المختلفة  نيفرق بين أنواع القواني -
  . نيفسر أسباب وجود القانو -
  .يطبق بعض قواعد القانون فى حياته اليومية  -
  .يبدى رأيه فى أهمية القانون فى حياتنا  -
  .يستنتج اآلثار المترتبة على مخالفة القانون -
 .دة الدولة وخضوعها للقانون ابمبدأ سييؤمن  -

 .يشارك فى وضع قواعد للعمل فى الفصل والمنزل -

يحلل نماذج سلوكية ملتزمة بالقانون وأخرى غير مخالفة  -
 .والفرق بينها 
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يميز بين المواطن وغير المواطن من حيث الحقوق  -
  والواجبات  

  .عن والئه لوطنه بطرق مختلفة  يعبر -
  .يحترم قيم مجتمعه ويلتزم بها  -
 يحافظ على النظام ويتمتع بروح االنضباط  -

  حة العامة على المصلحة الشخصيةيقدم المصل -
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  .يتعرف حقوق الفرد وواجباته فى المجتمع  -
  .يميز العالقة بين الحقوق والواجبات  -
وضح أهمية موازنة الحقوق الفردية مع المصلحة العامة ي -
.  
  .يسهم فى العمل المنتج فى مدرسته ومجتمعه المحلى  -
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