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  المعاییر والمؤشرات مصفوفة 

  
  محتوى مناھج العلوم و األنشطة العلمیةل

  
  بالمرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة

    

  
 مركز تطویر المناھج
  والمـــواد التعلیمیـة
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  أوالً 
  

  محتوى مناهج األنشطة العلميةمعايير ومؤشرات 
  

  صفوف من األول إلى الثالث لل
  

  )المرحلة االبتدائية ( 
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 بالمرحلة االبتدائيةحتوى مناهج األنشطة العلمية للصفوف الثالثة األولى م معايير ومؤشراتمصفوفة 

  المعيار
  المؤشرات

  ثالثالصف ال  ثانيالصف ال  ولالصف األ

  :المعيار األول 
أن يفهم التلميذ 
حاالت وخواص 

  المادة

يتعرف أن المواد تختلف في  .١
بعض الخواص مثل اللون والشكل 
 .والحجم والطعم والرائحة والملمس

 .لحاالت المادة الثالثةأمثلة  ذكري .٢

الماء من حالة إلى تحول  يالحظ .٣
 أخرى

يتعرف استخدامات بعض المواد  .٤
  .في بيئته

يالحظ بعض التغيرات الفيزيائية للمادة  .١
 .التبخر –مثل الذوبان 

يالحظ بعض التغيرات الكيميائية للمادة   .٢
 .الصدأ –مثل االحتراق 

يتعرف بعض الطرق البسيطة لفصل  .٣
   )الترشيح –الجذب المغناطيسي (المخاليط 

 .أدوات قياس الطول يتعرف بعض .١

المخبار باستخدام األجسام  بعضيقدر حجوم  .٢
 .المدرج

  .يقدر كتل بعض المواد باستخدام الميزان .٣

  :المعيار الثاني 
أن يعرف التلميذ 

صور الطاقة 
وتحوالتها 

  واستخداماتها

 .يتعرف أشكال المغناطيس .١

يستكشف جذب المغناطيس لبعض  .٢
 .المواد

ابها يصنف بعض المواد تبعاً النجذ .٣
 .للمغناطيس

يتعرف أجهزة تعمل بالكهرباء  .٤

 .يميز بين األصوات المختلفة في بيئته .١

ينشأ عن اهتزاز  الصوت أنيستنتج  .٢
 .األجسام

يتعرف بعض مظاهر التلوث  .٣
 .الضوضائي

 .الضوء يحدد بعض مصادر .٤

 .يتعرف مصادر الحرارة وأهميتها .١

يالحظ انتقال الحرارة بالتوصيل في المواد  .٢
 .الصلبة

يصنف بعض المواد إلى مواد موصلة ومواد  .٣
 .عازلة للحرارة

يحدد بعض استخدامات المواد الموصلة  .٤
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  المعيار
  المؤشرات

  ثالثالصف ال  ثانيالصف ال  ولالصف األ
وينتج عنها حركة أو ضوء أو 

 .حرارة 

يتعرف احتياطات األمان والسالمة  .٥
  .عند التعامل مع الكهرباء

 .وئيةالضالطاقة يتعرف أهمية  .٥

 .يالحظ تكون الظالل .٦

  .يتعرف ألوان الطيف .٧

 .والعازلة للحرارة

يتعرف احتياطات األمان والسالمة عند  .٥
  .التعامل مع الحرارة

  :المعيار الثالث 
أن يفهم التلميذ 
أنواع القوى 
  والحركة 

 .يحدد موضع جسم بالنسبة آلخر .١
متحرك يالحظ تغير موضع جسم  .٢

 .بمرور الوقت
يالحظ حركة بعض األجسام نتيجة  .٣

 .قوى الجذب والدفع
يقارن بين القوى الالزمة لتحريك  .٤

  .سم ثقيل وجسم خفيفج

يالحظ سقوط األجسام من أعلى إلى  .١
 .أسفل

 .يتعرف الجاذبية األرضية وأهميتها .٢
يقارن بين حركة األجسام على األرض  .٣

  .والقمر

يتعرف حركة األجسام على األسطح الملساء  .١
 .والخشنة

يتعرف بعض األدوات واآلالت المستخدمة  .٢
 .في تحريك األجسام

 .الحركة  يتعرف أهمية التروس في نقل .٣
  .يتعرف أهمية البكرة فى تسهيل الحركة  .٤

  :المعيار الرابع 
أن يعرف التلميذ 
مكونات األرض 

  والكون 

 .يتعرف مكونات األرض .١
يحدد أماكن وجود الماء في  .٢

 .األرض
يقارن بين الماء العذب والماء  .٣

 .المالح

يالحظ بعض األجرام السماوية مثل القمر  .١
 .والنجوم

يتعرف أهمية الشمس للحياة على  .٢
 .االرض

 .يحدد الجهات األصلية األربعة .٣

 .يتعرف الصخور المكونة للقشرة االرضية .١
يحدد بعض الموارد الموجودة في األرض  .٢

 .وأهميتها لإلنسان
يتعرف أن الحفريات تدل على حيوانات  .٣

في األزمنة ونباتات عاشت على األرض 
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  المعيار
  المؤشرات

  ثالثالصف ال  ثانيالصف ال  ولالصف األ
يحدد الظروف المالئمة للحياة على  .٤

 .األرض
 يالحظ اختالف المناخ من فصل .٥

  .إلى آخر وأثره على الكائنات الحية

يالحظ تعاقب الليل والنهار وفصول  .٤
 .السنةاألربعة

يالحظ اختالف شكل القمر على مدار  .٥
 .الشهر العربي

  .وعة الشمسيةيتعرف مكونات المجم .٦

 .السابقة
 .يتعرف أنواع التربة وأهميتها .٤
 .يتتبع دورة الماء في الطبيعة .٥
  

  :المعيار الخامس 
أن يفهم التلميذ 

خصائص الكائنات 
الحية و المتطلبات 

  األساسية لها

يميز بين الكائنات الحية و األشياء  .١
 .غير الحية

يتعرف الخصائص العامة للكائنات  .٢
 .الحية

يحدد أسماء بعض الحيوانات  .٣
 .والنباتات في بيئته

يتعرف األجزاء الرئيسية الثالثة في  .٤
 .النبات

ف بين يحدد أوجه الشبه واالختال .٥
 .بعض النباتات

يحدد أوجه الشبه واالختالف بين  .٦

يتعرف االحتياجات األساسية للحيوانات  .١
 ).الغذاء –الهواء  –الماء (

يتعرف أهمية الماء والهواء والضوء  .٢
 .والتربة للنباتات

 .يالحظ مراحل إنبات بذرة .٣

دورات حياة بعض الحيوانات يتعرف  .٤
 ).الدجاجة –الضفدعة  –الفراشة (

يالحظ أن الكائنات الحية تنتج نسالً يشبه  .٥
 .اآلباء

يالحظ اختالف أفراد النوع الواحد في  .٦

 .يصنف بعض الحيوانات حسب نوع غذائها .١

يربط بين نوع غذاء الكائن الحي ونوع  .٢
 .أسنانه

 .يةيتعرف مجموعات الغذاء األساس .٣

 .يحدد أهمية الماء لجسم اإلنسان .٤

 .يقارن بين األسنان اللبنية والدائمة .٥

  .يتعرف كيفية الحفاظ على سالمة األسنان .٦
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  المعيار
  المؤشرات

  ثالثالصف ال  ثانيالصف ال  ولالصف األ
 .بعض الحيوانات

يتعرف أهمية الحيوانات والنباتات  .٧
  .كغذاء لإلنسان

  .بعض الصفات

  :المعيار السادس 
أن يفهم التلميذ 
تركيب أجسام 
الكائنات الحية 

والمالءمة الوظيفية 
  فيها

 .يتعرف أجزاء جسم اإلنسان  .١
 .يحدد أعضاء الحس ووظائفها .٢
ة المحافظة على يتعرف كيفي .٣

  .أعضاء الحس

يتعرف وظائف الجذر والساق واألوراق   .١
 .واألزهار والثمار في النباتات

أجهزة جسم اإلنسان بعض يتعرف  .٢
  .وأهميتها

يتعرف أماكن بعض األعضاء الداخلية في  .١
 ).المعدة –الرئتين  –القلب (جسم اإلنسان 

يحدد وظائف بعض األعضاء في جسم  .٢
 .اإلنسان

لسلوكيات الصحية للمحافظة يتعرف بعض ا .٣
  .على أعضاء الجسم

  :المعيار السابع 
أن يفهم التلميذ 

العالقات المتبادلة 
بين الكائنات الحية 

  وبيئاتها الطبيعية

 .يتعرف بعض أنواع البيئات .١
يذكر أمثلة لحيوانات ونباتات من  .٢

  .بيئات مختلفة

يالحظ مالءمة بعض التراكيب في أجسام  .١
ئة التي تعيش فيها الكائنات الحية للبي

 –الخياشيم والزعانف في األسماك (
 ).الخف في الجمل  –الريش في الطيور 

يتعرف أمثلة لسالسل غذائية في الماء  .٢
  .وعلى اليابسة

يتعرف سلوك بعض الكائنات الحية للتكيف  .١
الخمول الصيفي  –البيات الشتوي (مع البيئة 

تغيير لون  –هجرة الطيور واألسماك  –
 ).الجسم

تعرف أمثلة لبعض آكالت اللحوم وآكالت ي .٢
  .العشب
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   ثانياً
  

  العلوممحتوى مناهج معايير ومؤشرات 
  

   سادسإلى الرابع صفوف من اللل
  

  )المرحلة االبتدائية ( 
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  مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائيةمحتوى ل المعايير والمؤشراتمصفوفة 

  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع

  :المعيار األول 
أن يفهم التلميذ 
تركيب وخواص 
  و تحوالت المادة

 .يستخدم بعض األدوات لقياس  األطول والكتل .١

 يحسب حجوم بعض األجسام المنتظمة الشكل و غير المنتظمة  .٢

 .يستنتج أن الحجوم المتساوية من المواد المختلفة لها كتل مختلفة  .٣

 .لموجودة في البيئة المحيطة يذكر أمثلة لحاالت المادة ا .٤

 .يصنف مواد مختلفة تبعاً لحالتها الفيزيائية .٥

 .يقارن بين خواص المادة الصلبة و السائلة و الغازية  .٦

 .يصمم و ينفذ أنشطة علمية بسيطة توضح تحوالت المادة .٧

 .   يقارن بين االنصهار و التبخر و التكثف و التجمد  .٨

  .دة من حالة إلى أخرىيحدد العوامل المؤثرة في تحول الما .٩

 .يعدد أمثلة لبعض المخاليط .١

 .يتعرف أن المحلول مخلوط .٢

يجري تجارب عملية توضح  طرق فصل المخاليط  .٣
قمع –التبخير  –الترشيح  –الجذب المغناطيسي ( 

 ).الفصل

 .يتعرف عملية الذوبان .٤

يجري تجارب عملية للتمييز بين المواد القابلة  .٥
 . ر القابلة للذوبان فيهللذوبان في الماء و المواد غي

 . يحدد المذيب و المذاب في بعض المحاليل .٦

يجري تجارب توضح العوامل المؤثرة في عملية  .٧
 –درجة الحرارة  –كمية المذيب والمذاب ( الذوبان
  ).التقليب

  

  :المعيار الثاني 
أن يفهم التلميذ 
أنواع العناصر 

 .ري لمجموعة من المواد الصلبة يفحص الشكل الظاه .١

 يجري بعض التجارب الستنتاج خواص الفلزات و الال فلزات  .٢

 يصنف مجموعة من المواد الصلبة إلى فلزات و ال فلزات  .٣

 .يحدد استخدامات الفلزات و الال فلزات بناء على خصائصها  .٤

يذكر الغازات المكونة للهواء الجوي ونسبة  .١  
 .وجودها

 .يتعرف خصائص غاز األكسجين .٢

 .يحدد أهمية واستخدامات غاز األكسجين .٣
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
والتركيب 

الجزيئي والذري 
  للمادة

 .يقارن بين الفلزات و الال فلزات  .٥

 صائص المميزة لكل منهما يتعرف الفلز و الال فلز من خالل الخ .٦

يستخدم بعض مصادر المعرفة في الحصول على معلومات عن  .٧
  . المواد المختلفة 

يجري تجارب توضح خصائص غاز ثاني أكسيد  .٤
 .الكربون

.همية واستخدامات غاز ثاني أكسيد الكربونيحدد أ .٥
 .يتعرف خصائص غاز النيتروجين .٦

 .يحدد أهمية واستخدامات غاز النيتروجين .٧

يتعرف دورات بعض العناصر في الطبيعة  .٨
  ) .النيتروجين  –الكربون (

  

  : ثالمعيار الثال
أن يفهم التلميذ 

التغيرات 
الفيزيائية و 

  الكيميائية للمادة

 ية بسيطة توضح التغيرات الفيزيائية للمادة يجري تجارب عمل .١
 ) .التكثف  –التبخر  –االنصهار  –التجمد ( 
 يجري تجارب عملية بسيطة توضح التغيرات الكيميائية للمادة .٢
 ).صدأ الحديد  –االحتراق (  
 .يقارن بين التغيرات الفيزيائية و الكيميائية للمادة  .٣
 .ت االحتراقيجري تجارب توضح أثر األكسجين في عمليا .٤
 .يجري تجارب توضح أثر درجة الحرارة في عمليات االحتراق .٥
 .يحدد العوامل التى تساعد في إطفاء الحرائق  .٦
 .يتعرف بعض األدوات المستخدمة في إطفاء الحرائق  .٧
 .يجري تجارب توضح العوامل المؤثرة في صدأ الحديد  .٨
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
 .يحدد أضرار صدأ الحديد  .٩
  .ن الصدأ يتعرف كيف يمكن حماية الحديد م .١٠

  :المعيار الرابع 
أن يفهم التلميذ 
أنواع القوى 

  والحركة 

يجري تجارب توضح تأثير القوة على حركة جسم ساكن أو  .١
 .متحرك

 .يعرض أمثلة لتطبيقات تكنولوجية تعتمد على القوة و الحركة  .٢
يوضح دور العلم و التكنولوجيا في تحريك األجسام الثقيلة و رفعها  .٣

 .ألعلى 
 نشطة و ألعاب تعتمد على تأثير القوى على حركة األجسام يصمم أ .٤
 .يالحظ التغير في موضع الجسم بالنسبة للزمن .٥
 .يستنتج العالقة بين قوة دفع بدال الدراجة و سرعة تحركها  .٦
يرسم عالقة بيانية توضح العالقة بين القوة و تأثيرها على سرعة  .٧

 .جسم متحرك
وا أثر القوى على حركة األجسام يذكر أسماء بعض العلماء الذين اكتشف

  .  

 .يصف االحتكاك .١

يتعرف أمثلة توضح احتكاك األجسام بالماء و  .٢
 .الهواء

 .يشرح فوائد و أضرار االحتكاك .٣

 .يقترح طرق لتقليل حدة االحتكاك .٤
يفسر انسيابية أجسام األسماك و هياكل الطائرات  .٥

 .الخ ...والصواريخ
  .يتعرف أثر االحتكاك على حركة األجسام .٦

 .يحددالمقصود بالرافعة و أهميتها .١

 .يذكر أمثلة توضح أنواع الروافع .٢

 .يتعرف بعض تطبيقات الروافع في الحياة اليومية .٣

 .يجري تجارب عملية الستنتاج قانون الروافع .٤

 .يطبق بعض األمثلة علي قانون الروافع .٥
يعين أوزان بعض األجسام باستخدام الميزان  .٦

 .الزنبركي

 .وزنيقارن بين الكتلة وال .٧

  .يتعرف بعض تطبيقات انعدام الوزن .٨

  :المعيار الخامس 
أن يعرف التلميذ 

الطاقة صور 

 –حرارية  –وضع  –حركة ( يذكر أمثلة لصور الطاقة المختلفة  .١
 ) .صوتية  –ضوئية  –كهربية 

 يستنتج أن الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على سطح األرض  .٢

يجري تجارب بسيطة توضح بعض خصائص  .١
 –وط مستقيمة الضوء يسير في خط(  الضوء 

 ).تحليل الضوء  –االنكسار  –االنعكاس 

بتجارب  يقارن  بين األجسام الشفافة و المعتمة .٢

 .يتعرف تركيب بعض أنواع المصابيح الكهربية .١

يقارن بين طرق توصيل المصابيح الكهربية علي  .٢
 .التوالي وعلى التوازي

يستنتج طريقة توصيل المصابيح الكهربية  .٣
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
وتحوالتها 

  واستخداماتها
 .لطاقة الشمسية يحدد فوائد ا .٣

 .يعطي أمثلة لمصادر الطاقة المتجددة و غير المتجددة  .٤

 يعرض أمثلة لآلالت التي تستخدم مصادر الطاقة غير المتجددة .٥

 .يجري تجارب بسيطة توضح كيف ينشأ الصوت  .٦

 .يصف بعض الظواهر المرتبطة بالكهرباء الساكنة  .٧

 الساكنةيجري بعض التجارب العملية البسيطة إلنتاج الكهرباء  .٨

 .يفسر سبب جذب المسطرة لقصاصات الورق بعد دلكها  .٩

 يعدد أمثلة من األجهزة الكهربائية التي تستخدم في المنزل  .١٠

 . يقارن بين الكهرباء الساكنة و الكهرباء التيارية  .١١

  .يجري تجارب بسيطة توضح تحوالت الطاقة  .١٢

 عملية

 .يفسر تكون الظالل  .٣

 .يفسر رؤية األجسام المعتمة بألوان مختلفة .٤

يفسر رؤية األجسام بألوان مختلفة من خالل  .٥
 .األجسام الشفافة الملونة

 .وخلط األضواء يتعرف األضواء األولية والثانوية .٦

يجري تجارب الستنتاج خواص المغناطيس  .٧
 .الطبيعي

  .يصنف بعض المواد طبقا لقابليتها للتمغنط .٨
 .يتعرف أهمية البوصلة وتركيبها .٩

يجرى تجارب عملية توضح األثر المغناطيسي   .١٠
 ).المغناطيس الكهربي ( للتيار الكهربي 

يجرى تجارب عملية توضح كيفية توليد التيار   .١١
حركة ملف بين قطبي عن طريق  الكهربي
 مغناطيس

  ). الدينامو(  

 .بالمنزل

يتعرف أخطار الكهرباء واحتياطات التعامل معها  .٤
 .بالمنزل

تجارب لتحديد بعض المواد الصلبة ري يج .٥
 .الموصلة و العازلة للكهرباء

يجري تجارب بسيطة لتحديد بعض المواد جيدة  .٦
 .التوصيل ورديئة التوصيل للحرارة

يحدد استخدامات المواد الموصلة ورديئة التوصيل  .٧
  .للحرارة

يجري تجارب توضح اختالف درجة توصيل  .٨
 .المعادن المختلفة للحرارة

ن الترمومتر الطبي والترمومتر المئوي من يقارن بي .٩
  .حيث التركيب واالستخدام

 .يفسر سبب ظهور النجوم كنقط صغيرة مضيئة  .١  :المعيار السادس 
 .يتعرف أن النجوم ذات أحجام مختلفة  .٢

 .يتعرف ظاهرة كسوف الشمس  .١  
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
أن يعرف التلميذ 
مكونات الكون 
ويصف الدورات 
  واألنماط الكونية

 .يحدد مكونات المجموعة الشمسية  .٣
 .النجم و الكوكب و القمر يقارن بين  .٤
 .يجري تجارب توضح قوى التجاذب بين األجرام السماوية  .٥
 .يقارن بين حركة الشمس و األرض و القمر  .٦
يحدد بعض الظواهر الطبيعية الناتجة عن حركة الشمس و األرض  .٧

 .و القمر 
 .يجري تجارب بسيطة لتفسير تعاقب الليل و النهار  .٨
 ب فصول السنة األربعة يجري تجارب بسيطة لتفسير تعاق .٩
 .يفسر سبب حدوث المد و الجزر  .١٠
  .يحدد فوائد المد و الجزر  .١١

 .يجري أنشطة لتفسير أنواع الكسوف  .٢

 .يتعرف ظاهرة خسوف القمر   .٣

 .يجري أنشطة لتفسير أنواع الخسوف  .٤

 .يقارن بين كسوف الشمس و خسوف القمر  .٥

مالحظة كسوف  يتعرف احتياطات األمان عند .٦
 .الشمس 

يتعرف بعض األجهزة المستخدمة في رصد  .٧
  .الفضاء

  :المعيار السابع 
أن يعرف التلميذ 
مكونات األرض 

وخواصها 
والتفاعل بين 

  أنظمتها

 .يتعرف مكونات الغالف الغازي لألرض  .١

يتتبع النشرة الجوية في الصحف و التليفزيون عدة أيام لدراسة  .٢
 الطقس  

 .الطقس يحدد بعض ظواهر  .٣

 .يتعرف أهمية التنبؤ بالطقس  .٤

 .يحدد بعض األجهزة المستخدمة في قياس عوامل الطقس  .٥

 –السيول  –األعاصير ( يتعرف بعض ظواهر الطقس السئ  .٦
 ) .العواصف 

 .يتعرف أن التربة جزء من القشرة األرضية .١

 .يتعرف مكونات التربة  .٢

 .كيفية تكون التربة الزراعية في مصريتعرف  .٣

 –طينية  –رملية (يتعرف بعض أنواع التربة  .٤
 ).صفراء

يجري تجارب للمقارنة بين أنواع التربة من حيث  .٥
 –التماسك  –المكونات  - حجم الحبيبات  –اللون 

نفاذ  –الخصوبة  –امتصاص الماء  –التهوية 
 .الماء
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
ن أنواع يحدد أنواع النباتات المالئمة لكل نوع م .٦  .يتعرف احتياطات األمان في حالة الطقس السئ  .٧

 .التربة

 .يحدد ملوثات التربة .٧

   .اية التربة من التلوث حميتعرف طرق  .٨

  :المعيار الثامن 
أن يفهم التلميذ 
مالءمة التراكيب 

المختلفة في 
أجسام الكائنات 
الحية للوظائف 

  التي تقوم بها

 .يعطي أمثلة لبعض األجهزة في جسم اإلنسان  .١

 فسي في جسم اإلنسان يصف تركيب الجهاز الهضمي و الجهاز التن .٢

 .يحدد وظائف أعضاء الجهاز الهضمي و الجهاز التنفسي  .٣

 .يذكر أمثلة لبعض العصارات الهاضمة  .٤

 .يحدد وظائف العصارات الهاضمة  .٥

 –الخاليا ( يتعرف مستويات التعضي في أجسام الكائنات الحية  .٦
 ) .األجهزة  –األعضاء  - األنسجة 

 يفة في أجسام الكائنات الحيةيتعرف الخلية كوحدة البناء و الوظ .٧

 .يفحص أحد الكائنات وحيدة الخلية مثل الخميرة  .٨

.... الحركة  –التغذية  –يحدد الوظائف الحيوية للخلية مثل التنفس  .٩
 .إلخ 

  . يقارن بين الخاليا النباتية و الحيوانية 

 .يتعرف أهمية الجهاز الدوري في اإلنسان .١

 .انيتعرف تركيب الجهاز الدوري في اإلنس .٢

 .يحدد مكونات الدم .٣

 .يحدد وظائف أعضاء الجهاز الدوري في اإلنسان .٤

 .يتعرف وظائف الدم .٥

 .يتتبع مسار الدم في جسم اإلنسان .٦

 .يحدد طرق المحافظة على الجهاز الدوري .٧

 .يتعرف المواد اإلخراجية في اإلنسان .٨

   .يتعرف تركيب الجهاز البولي في جسم اإلنسان .٩

الجهاز العصبي يتعرف تركيب ووظائف أعضاء  .١
 .في جسم اإلنسان

 .يفسر حدوث رد الفعل المنعكس .٢

يتعرف أهمية الجهاز العصبي في جسم اإلنسان  .٣
 .وطرق المحافظة عليه

  .يتعرف تركيب الجهاز الحركي في جسم اإلنسان .٤
 .يوضح أهمية العضالت والمفاصل في الحركة .٥
 .يتعرف طرق المحافظة على الجهاز الحركي .٦

الجذرية في امتصاص  يتعرف دور الشعيرات .٧
 .الماء واألمالح من التربة

 .يتعرف كيفية انتقال الماء والذائبات في النبات .٨

 .يتعرف عملية النتح في النبات .٩

يجري تجارب توضح االنتحاء األرضي  .١٠
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  المعيار
  المؤشرات

  الصف السادس  الصف الخامس  الصف الرابع
  .والضوئي والمائي في النبات

  :المعيار التاسع 
أن يفهم التلميذ 
دور الشمس 

ومسارات الطاقة 
في األنظمة 

  البيئية

 )النباتات و بعض الكائنات الدقيقة( يتعرف الكائنات المنتجة  .١

 .يذكر أمثلة للكائنات المستهلكة  .٢

 يتعرف بكتيريا التحلل و الفطريات التي تتغذى على البقايا العضوية  .٣

 .يتعرف أهمية ضوء الشمس للنباتات الخضراء  .٤

 .يوضح العالقة بين الكائنات المنتجة و المستهلكة و المحللة  .٥

 .تنتج أهمية ضوء الشمس للكائنات المستهلكة و المحللةيس .٦

 .يكون بعض السالسل الغذائية  .٧

يكون بعض شبكات الغذاء التى تتضمن كائنات منتجة و مستهلكة و  .٨
 .محللة 

  .يتتبع مسارات الطاقة من كائن آلخر في شبكات الغذاء  .٩

 . يتعرف أمثلة لكائنات حية تتغذى بالتطفل .١
 .صيب العائل نتيجة التطفليتعرف األضرار التي ت .٢

 .يذكر أمثلة لكائنات حية مترممة .٣

 .أثر الترمم على التوازن البيئي  دديح .٤

 .يتعرف أمثلة لعالقة التكافل بين الكائنات الحية .٥

يتعرف أمثلة لعالقة االفتراس في النباتات و  .٦
 . الحيوانات

يتعرف بعض طرق الدفاع عن النفس ضد  .٧
 .االفتراس لدى الكائنات الحية 

 .يتعرف أثر االفتراس على التوازن البيئي .٨
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   ثالثاً
  

  العلوممحتوى مناهج معايير ومؤشرات 
  

   ثالثإلى الول صفوف من األلل
  

  )ية عدادالمرحلة اإل( 
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  عداديةاهج العلوم بالمرحلة اإلحتوى منلم المعايير والمؤشراتمصفوفة 

  المعيار
  المؤشرات

  الثالث الصف  الصف الثاني  الصف األول

  :المعيار االول 
أن يفهم التلميذ 
تركيب وخواص 
  وتحوالت المادة

يعرف أن كتلة الجسم تظل ثابتة إذا تم تقسيمه  .١
 .إلى أجزاء أو في حاالته المختلفة 

يصنف المواد طبقاً لخواصها الفيزيائية و  .٢
الوزن ، الكثافة ، الصالبة ، نقطة ( الكيميائية 

 .) االنصهار ، نقطة الغليان 

يصنف مجموعة من المواد في ضوء خواصها  .٣
. 

 .يتبع تعليمات التصنيف و يدون مالحظاته  .٤

 .يشرح قانون بقاء المادة و الطاقة  .٥

يشرح أن المادة و الطاقة ال تفنيان و ال تخلقان  .٦
من عدم و يمكن تحولهما من صورة إلى 

 .أخرى

  
  
  

يتتبع جهود بعض العلماء في تصنيف  .١
الجدول الدوري  – موزلي –مندليف (العناصر
 ).الحديث 

يتعرف أسس تصنيف العناصر بالجدول الدوري  .٢
 الحديث 

يقارن بين خواص المجموعات والدورات بالجدول  .٣
 .الدوري 

يحدد موقع وخواص بعض العناصر بالجدول  .٤
الدوري الحديث بمعلومية  العدد الذري لها 

 .والعكس

يقارن بين الفلزات و الالفلزات وأشباه الفلزات  .٥
لغازات الخاملة من حيث التوزيع اإللكتروني و وا

 .النشاط الكيميائي

 .يصف المجموعات الرئيسية بالجدول الدوري .٦

يوضح العالقة بين خواص واستخدامات بعض   .٧
 .العناصر بالجدول الدوري

 .يتعرف مفهوم الضغط وبعض وحدات قياسه .١

يستنتج بتجربة عملية العالقة بين حجم كمية من الغاز  .٢
 .ند ثبوت درجة الحرارةوضغطه ع

يستنتج بتجربة عملية العالقة بين درجة حرارة كمية من  .٣
 .الغاز وضغطه عند ثبوت الحجم 

 .يحدد العوامل المؤثرة في إسالة الغازات  .٤

  .يوضح بعض التطبيقات الحياتية على إسالة الغازات .٥
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  :المعيار الثاني 
أن يفهم التلميذ 
أنواع العناصر 

والتركيب الجزيئي 
  لذري للمادةوا

 .يتعرف أن جميع المواد تتكون من ذرات  .١

يفهم أن المواد التي تحتوي على نوع واحد من  .٢
الذرات يصعب تكسيرها أو تحللها بالطرق 

 .العادية

 .يفهم تركيب الذرة و يرسم مكوناتها  .٣

يقترح تصميمات عديدة لتركيب الذرة باستخدام  .٤
 .مواد مختلفة 

في تكوين نماذج  يستخدم األدوات اآلمنة بيئياً .٥
 .الجزيئات و الذرات 

يشرح كيف أن التركيب اإللكتروني للذرة  .٦
يتحكم في التفاعالت الكيميائية ، و يعطى أمثلة 

 . لتفاعالت بعض العناصر 

يعرف أن الذرات يمكن أن ترتبط مع بعضها  .٧
لتكون جزيئات و أن المركبات تتكون من 
 .تاتحاد كيميائي بين نوعين أو أكثر من الذرا

يمارس مهارات التفكير العلمي في التوصل  .٨
 .إلى تركيب المادة 
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  :ثالمعيار الثال
أن يعرف التلميذ 

الطاقة صور 
وتحوالتها 

  واستخداماتها

 .يشرح مفهوم الطاقة ويتعرف مصادرها  .١
يوظف مصادر المعلومات في استنتاج صور  .٢

 .الطاقة 
حركة ، وضع ( يقارن بين صور الطاقة  .٣

 )إلخ....،
يصنف بعض صور الطاقة مثل طاقة الحركة أو  .٤

 .طاقة الوضع أو غيرها 
يستخدم األدوات بشكل آمن أثناء إجراء تجارب  .٥

 .الطاقة و الحركة الموجية 
يضع تفسيرات منطقية لما يصل إليه من نتائج و  .٦

 .تجارب الطاقة و الحركة الموجية 
يعرض على زمالئه ما قام به من استقصاء و  .٧

 .من تفسيرات  ما توصل إليه
يجري تجارب لتحويل الطاقة الكيميائية إلى  .٨

 .حرارية أو كهربية أو ميكانيكية 
لتطبيقات العلم في ) تكنولوجية ( يعطى أمثلة   .٩

 .مجال الطاقة و الحركة الموجية 

يعطى تعريفاً لمفهوم الحرارة ، و يفسر عالقة  .١٠
 .درجة الحرارة بسرعة الجسيمات 

 

 .يتعرف الطبيعة الموجية للصوت .١

نوع الصوت : يتعرف بعض خصائص الصوت مثل  .٢
 .، شدة الصوت ، درجة الصوت

يجري تجارب عملية توضح العوامل التي تؤثر في  .٣
 .شدة ودرجة الصوت

 .يثبت قانوني انعكاس الصوت عمليا .٤
 .وت في الحياة يتعرف بعض تطبيقات صدى الص .٥

يقارن بين الموجات السمعية والموجات تحت السمعية  .٦
 .وفوق السمعية

يتعرف بعض التطبيقات الحياتية للموجات فوق  .٧
 السمعية

 .يتعرف الطبيعة الموجية للضوء  .٨

 .يتعرف قوانين االنعكاس واالنكسار في الضوء .٩

يتعرف بعض الظواهر الطبيعية المرتبطة بانعكاس  .١٠
   .الضوء وانكساره 

 . يتعرف بعض المفاهيم المرتبطة بالمرايا والعدسات .١

يجري تجارب توضح حاالت تكون الصور بالمرايا  .٢
 .والعدسات

يتعرف استخدام العدسات في عالج بعض عيوب اإلبصار  .٣
 ).العدسات الالصقة  –النظارات الطبية (

يتعرف مفاهيم شدة التيار وفرق الجهد والمقاومة الكهربية  .٤
 .خدمة في قياسها ووحداتها واألجهزة المست

 .يقارن بين التيار المتردد والتيار المستمر  .٥

 .يقارن بين طرق توصيل األعمدة بالدوائر الكهربية  .٦

 ).قانون أوم(يستنتج العالقة بين فرق الجهد وشدة التيار  .٧

 .يتعرف ظاهرة النشاط اإلشعاعي  .٨

 .يذكر أمثلة لبعض العناصر المشعة .٩

 .ة للطاقة النووية يحدد االستخدامات السلمي .١٠

  .يتعرف أضرار التلوث اإلشعاعي وطرق الوقاية منها .١١
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السلبية للتكنولوجيا و  يدرك الفوائد و اآلثار .١١
  بأنواعها  مصادر الطاقة

  
  

  :المعيار الرابع
أن يفهم التلميذ 
أنواع القوى 

  والحركة

: يفهم أن هناك قوى أساسية في الطبيعة   .١
كهرومغناطيسية ، الجاذبية ، نووية ضعيفة ، 

 .نووية قوية 

يسمي القوى التي تؤثر على جسم ثابت أو  .٢
 ) .االحتكاك / الكتلة ( متحرك 

( يستنتج شروط قوة الجاذبية بين جسمين  .٣
 )الكتلة ، و مربع المسافة

يفهم أن الجسم المتحرك الذي ال يتعرض لقوة  .٤
يستمر متحركاً بسرعة ثابتة و في خط مستقيم 

 . 

يعطي أمثلة حياتية لتأثير القوى في النظم الحية  .٥
انقباض و  –ضغط الدم  –إنقباض القلب ( 
 ..... ) .بساط العضالت ان

( يصف الحركة في وحدات مختلفة من الزمن  .٦
حركة النبات تجاه الشمس ، حركة شوكة رنانة 

 ،. ( ... 

 

 .الهتزازية يتعرف مفهوم الحركة ا .١

 .يتعرف بعض المفاهيم المرتبطة بالحركة االهتزازية .٢

 .يتعرف مفهوم التردد  .٣
 .يتعرف مفهوم الحركة الموجية  .٤

 .يقارن بين الموجات الميكانيكية و الكهرومغناطيسية  .٥

 .يقارن بين الموجات الطولية و المستعرضة  .٦

 .يتعرف بعض المفاهيم المرتبطة بالحركة الموجية .٧

 .انتشار األمواج يطبق قانون  .٨

 .يتعرف دور الموجات في نقل الطاقة  .٩

  .يقارن بين الحركة االهتزازية و الحركة الموجية .١٠
  

 .يذكر أمثلة لبعض الكميات الفيزيائية القياسية و المتجهة .١

 .يتعرف مفهوم السرعة .٢

 .يقارن بين السرعة المنتظمة وغير المنتظمة .٣
 .يمثل السرعة المنتظمة بيانياً  .٤

 .المتوسطة لجسم متحرك يحسب السرعة .٥

 .يتعرف مفهوم السرعة النسبية .٦

  .يتعرف مفهوم العجلة .٧
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يدرك أهمية الطرق التجريبية كجزء من  .٧
 االستقصاء العلمي في تفسير حركة األجسام 

يستخدم األشكال البيانية في وصف و تفسير  .٨
ا و اتجاه حركة بعض األجسام وفقاً لموضعه

 .حركتها 

يعرف أن حركة الجسم توصف دائماً بالنسبة  .٩
 .لجسم آخر أو لنقطة مرجعية ثابتة

يستخدم مهارات التفكير العلمي في فهم و  .١٠
 تفسير ظواهر الحركة 

يناقش بالدليل العلمي التفسيرات والتنبؤات و  .١١
  .األمثلة المقدمة من زمالئه في مفاهيم الحركة 

  :المعيار الخامس 
أن يفهم التلميذ 

التفاعالت 
الكيميائية و طرق 

  التعبير عنها

يعرف و يكتب رموز العناصر األكثر شيوعاً  .١
 في التفاعالت الكيميائية 

    يعبر عن التفاعالت بمعادالت كيميائية موزونة .٢
 ) .لفظياً و رمزياً ( 

يعطي أمثلة لتفاعالت كيميائية من النظم الحياتية  .٣
 .و البيئة و الصناعة 

يفهم العالقة المتبادلة بين التكنولوجيا و  .٤
 .التفاعالت الكيميائية 

 

 .يتعرف أهمية الماء و مصادره .١

 .يتعرف الخواص الطبيعية و الكيميائية الماء .٢
    يتعرف الروابط الكيميائية بين ذرات و جزيئات الماء .٣

 ).الهيدروجينية  –التساهمية ( 

 .واص الطبيعية للماءيفسر شذوذ الخ .٤

 .يتعرف التحليل الكهربي للماء .٥

–الماء(يتعرف قطبية بعض المركبات الكيميائية  .٦
 ).األمونيا

 .يفسر تعادل الماء .٧

يستنتج العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي  .١
طبيعة  –العامل المساعد  –التركيز  –درجة الحرارة (

 )المتفاعالت 

يتعرف تفاعالت اإلنحالل الحراري واإلحالل البسيط  .٢
 .واإلحالل المزدوج

يتعرف مفاهيم األكسدة و االختزال و العامل المؤكسد  .٣
 .والعامل المختزل

واع المحاليل من حيث التركيز والتجانس يقارن بين أن .٤
 .وحجم الجزيئات
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يميز بين الذرة و األيون و خواصهما في  .٥
 .التفاعالت الكيميائية 

يقدر أهمية الطرق التجريبية في االستفادة من  .٦
 .التفاعالت الكيميائية و التحكم فيها 

يلتزم التعليمات و يصف المالحظات و يدون  .٧
التفسيرات أثناء ممارسته الستكشاف التفاعالت 

 .الكيميائية 

يثبت بالتجربة أن بعض التفاعالت طاردة  .٨
 .للحرارة بينما البعض اآلخر ماص لها 

يميز بين الفوائد االجتماعية و اآلثار السلبية  .٩
 .الت الكيميائية بأمثلة للتفاع

يقدر دور االكتشافات العلمية الكيميائية في  .١٠
  خدمة اإلنسان و البيئة  

يتعرف سلوك الماء عند تفاعله مع بعض عناصر  .٨
 .متسلسلة النشاط الكيميائي

 .يتعرف ملوثات الماء و أضرارها .٩

  .يتعرف كيفية الحفاظ على الماء من التلوث .١٠

يحدد األهمية االقتصادية لبعض األحماض والقواعد  .٥
  .واألمالح الشائعة

  
  
  
  
  
  

 .يتعرف بعض مبادئ عملية التصنيف  .١

 .ف مفهوم النوع في الكائنات الحية يتعر .٢

يستنتج أن النوع هو الوحدة األساسية للتصنيف  .٣
. 

 يضع خططاً تصنيفية تظهر تنوع الكائنات الحية  .٤

 يشترك مع أقرانه في مناقشة أسباب التكيف .٥

 يقدم أدلة و براهين علمية حول التنوع و التكيف  .٦

 .يتعرف مفهوم الحفرية  .١
  .يتعرف أهمية الحفريات  .٢
 .يتعرف أنواع الحفريات  .٣

 .يحدد طرق تكوين الحفريات  .٤

 .يتعرف مفهوم االنقراض  .٥

يتعرف أمثلة لبعض األنواع المنقرضة واألنواع  .٦
  .المهددة باالنقراض
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  :المعيار السادس 
أن يفهم التلميذ 
أن التنوع و 
التكيف في 

الكائنات الحية 
يحدث بغرض 
  البقاء و الحماية

كائنات  –كائنات منتجة ( يصنف الكائنات الحية  .٧
 ) .كائنات محللة  –لكة مسته

يدرك اهمية التكيف الستمرار الحياة لبعض  .٨
  الكائنات

يدرك أن التراكيب المختلفة في الخلية تساعد في  .٩
  .أداء الوظائف الحيوية 

 .يتعرف العوامل التي تؤدى لالنقراض  .٧

 .يتعرف طرق حماية الكائنات الحية من االنقراض .٨

 .يوضح أثر االنقراض على التوازن البيئي  .٩

  .يستدل من الحفريات على حدوث االنقراض .١٠

  :المعيار السابع 
أن يعرف التلميذ 

ونات الكون مك
ويصف الدورات 
  واألنماط الكونية

 .يتعرف موقع األرض في المجموعة الشمسية  .١

يتعرف أهم خصائص كوكب األرض التي تكفل  .٢
 استمرار الحياة عليه 

 يفسر اختالف الجاذبية من كوكب إلى آخر  .٣

يقارن بين خصائص الكواكب الداخلية و  .٤
 .الكواكب الخارجية 

 –مثل الكواكب  يتعرف بعض األجرام السماوية .٥
 –المذنبات  –الكويكبات  –األقمار  –النجوم 
 النيازك 

يقرأ صوراً مأخوذة بالتليسكوب أو األقمار  .٦
  الصناعية لألجرام السماوية 

يتعرف كيفية دوران المجموعة الشمسية حول مركز  .١  
 .المجرة

 .يتعرف بعض نظريات نشأة الكون والمجموعة الشمسية .٢

ليوم والسنة من كوكب إلى يفسر اختالف طول كل من ا .٣
  .آخر
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  :لمعيار الثامن ا
أن يعرف التلميذ 
مكونات األرض 

وخواصها 
والتفاعل بين 

  أنظمتها

 .يتعرف التركيب الداخلي للكرة األرضية .١

 -النارية( يذكر أمثلة ألنواع الصخور المختلفة  .٢
 ) المتحولة- الرسوبية

يقارن بين خصائص الصخور النارية و  .٣
 .ولة الرسوبية و المتح

 .يتعرف بعض المعادن المكونة للصخور  .٤

يحدد أسباب بعض الظواهر الطبيعية مثل  .٥
 . البراكين  –الزالزل 

يتعرف احتياطات األمان و السالمة عند حدوث  .١
  .بعض الكوارث الطبيعية 

 .يتعرف طبقات الغالف الجوي .١
 .يقارن بين خصائص طبقات الغالف الجوي .٢
 .الف الجوييحدد أهمية كل طبقة من طبقات الغ .٣
يفسر اختالف الضغط الجوي باختالف االرتفاع عن  .٤

 .سطح البحر

 .يتعرف تركيب طبقة األوزون .٥
 .يحدد أهمية طبقة األوزون .٦

 .يتعرف أثر بعض الملوثات على طبقة األوزون .٧

 .يحدد كيفية المحافظة على طبقة األوزون .٨

 .يفسر ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي لألرض .٩
ية المترتبة على ارتفاع درجة يحدد اآلثار السلب .١٠

  .حرارة الغالف الجوي لألرض
  

  

  :المعيار التاسع 
أن يفهم التلميذ 
عملية التكاثر 
وأنها ضرورية 
  الستمرار النوع

  

يتعرف تركيب الجهاز التناسلي في ذكر و أنثى   .١١  
 اإلنسان  

يتعرف وظائف أعضاء الجهاز التناسلي في ذكر و  .١٢
 .أنثى اإلنسان 

مراض الجهاز التناسلي و الوقاية يتعرف بعض أ .١٣
  .منها

  .يتعرف تركيب الحيوان المنوي والبويضة .١٤

 .يقارن بين االنقسام الميتوزى والميوزى .١

  .يستنتج أن التكاثر الجنسي مصدراً للتغير الوراثي .٢
  .يتعرف أن التكاثر الالجنسى ينتج نسال مطابقا لآلباء .٣
  ).ندل قانونا م( يتعرف المبادئ األساسية للوراثة  .٤
 . يتعرف مفهوم الجين .٥

 .يتعرف مفهومى السيادة و التنحي .٦

 .يحدد بعض الصفات السائدة و المتنحية في جسم اإلنسان .٧
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  .يتعرف مفهوم  اإلخصاب في اإلنسان .١٥
 .يتعرف مراحل نمو الجنين داخل الرحم  .١٦

يتعرف تركيب الزهرة المذكرة و المؤنثة  .١٧
 .والنموذجية

 .يحدد وظائف أعضاء الزهرة النموذجية  .١٨

 .النباتيتعرف أنواع وطرق التلقيح في  .١٩
  .يتعرف مفهوم اإلخصاب في النبات .٢٠
  .يتعرف طرق التكاثر الالجنسى في النبات  .٢١

 .يوضح الطفرة كمصدر للتنوع الجيني .٨

  

  :المعيار العاشر 
أن يفهم التلميذ 
مالءمة التراكيب 

المختلفة في 
أجسام الكائنات 
الحية للوظائف 

  التي تقوم بها

 .تركيب الجهاز المناعي في جسم اإلنسانيتعرف  .١    

 .يشرح وظائف الجهاز المناعي في جسم اإلنسان .٢

يتعرف مرض نقص المناعة المكتسبة في جسم اإلنسان  .٣
 ).اإليدز(

في مكافحة )  المصل ، اللقاح(يحدد أهمية التطعيم  .٤
 .بعض األمراض مثل انفلونزا الطيور والخنازير

 .يتعرف مفهوم المضادات الحيوية .٥
حدد أثر المضادات الحيوية على المناعة في جسم ي .٦

 .اإلنسان

 .يتعرف مفهوم الهرمون .٧

 .يذكر بعض الهرمونات في جسم اإلنسان ووظائفها .٨

يحدد دور الهرمونات في اتزان البيئة الداخلية لجسم  .٩
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 .اإلنسان

يتعرف بعض األمراض الناجمة عن الخلل الهرموني  .١٠
  .في جسم اإلنسان

 

  


