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 لألحياءالكفايات التعليمية 

 الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسة
 وفق منهجية علمية، للو اااو   تنفيذ تجارب ومشاااات وا ووصااات  اااا وا

إلى مختلف أشااااااااااااايا  ولمارفة ف، علوم ولميار، وتنمية مهاروا ولتفيير 
ولالم، وولمهاروا ولي وية ذوا ولاالقة، مع مروعار تم يق شروط وألمن 

 وولصالمة ولاامة. 

 وصتنتاج أتمية ولمنهجية ولالمية ف، ولتفيير وولامل ف، ولم رصة وولميار وليومية. -

 وأل ووا ووألجهزر ولالمية لتصجيل ولبياناا وقياصها ب قة. وصتخ وم  -

 تنفيذ وصت  ا وا علمية الختبار ولفرضياا وت ييم ت ميم تذه والصت  ا وا وتنفيذتا.  -

تفصااااير ولبياناا ولمصاااات ار من والصاااات  ااااا وا باصااااتخ وم ولمصاااااباا وولرصااااوماا وولنماذج  -
 وتكنولوجيا ولماصوب. 

 ة عن  تنفيذ والصت  ا وا ولالمية. تتبع خطووا وألمن وولصالم -
  ،وصتيااب وألصس ولمصتخ مة ف، ت نيف ولمخلوقاا ولمية، وتطبي ها

 تكاثرتا. وطروئقوتوضيح ولترييب ولاام للبيتيريا وولفيروصاا 

 

 مملكة فوق  ولب وئياا، مملكة فوق : من يل ف، ولمية ولمخلوقاا خ ااااااااااااااائ  مناقشااااااااااااااة -
 .ولنوى  م ي ية مملكة فوق  ولبيتيريا،

تلخي  وألصاااااااااااس ولمصاااااااااااتاملة ف، ت ااااااااااانيف ولمخلوقاا ولمية، وت ااااااااااانيف با  تذه  -
 ولمخلوقاا. 

تلخي  ولخ اااااااائ  ولاامة لكل من ولبيتيريا وولفيروصااااااااا، وطروئق تكاثرتا، ووألمرو   -
 .ولت، تصببها

  ،وصااتيااب ولتروكيب ولاامة ألجهزر جصاام وننصااان وولتكامل ف، و،ائفها
، ت وم بهااا للمماااف،ااة على والتزون ولاا وخل، ف، ولاملياااا ولميويااة ولتو 

 ،ولجصاام، وبا  ولمشاايالا ول اامية وولت نياا ولمرتبطة بهذه وألجهزر
، وم اااومااة وولوال ر وولهرم ووآللياااا ذوا ولاالقااة بااالتكاااثر ونمو ولجنين

 ولمر .
 

وصاااااااااااااااتيااااب ترييااب أجهزر ولتكاااثر ف، وننصااااااااااااااااان و لياااا عملهااا، بمااا ف، ذلاا  عملياااا  -
 ونخ اب وتكون ولجنين وتطوره و ور ولهرموناا ف، ذل .

وصاااااااااااااااتيااب ترييب ولجل  وأجهزر ول عامة وولمرية و لياا عملها، وولجوونب ول ااااااااااااااامية  -
 وولت نياا ولمرتبطة بها. 

وصااااااتيااب  ور أعضااااااا  ولمس ف، تفاعل وننصااااااان مع بيئت  وتن،يم عمل أجزو  ولجصاااااام  -
 ولمختلفة، وولجوونب ول مية وولت نياا ولمرتبطة بها. 

وصاااااااااااااااتيااب ولتكامل ف، عمل أجهزر ول ورون وولتنفس وونخروج وولهضااااااااااااااام لتزوي  ولخاليا  -
  ولكربون، و ور ولغ   بالموو  ولغذوئية ووألكصااجين وتخلي ااها من ولفضااالا وثان، أكصااي
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ف، تذو ولامل ف، ولمماف،ة على والتزون ول وخل،، إضافة إلى ولجوونب ول مية  ا ول م
 ذوا ولاالقة. 

 ولجل ، ول ماغ، ول لب، ولكلية،......(.وكيب ولاامة ألجهزر جصم وننصان )رصم ولتر  -
   وصااتيااب مصاابباا وألمرو  وييفية ونت ا  ولمر  ولما ص وخ ااائ

   غير ولما ية، و لياا  فاع ولجصم عن نفص  ض  ولمر . وألمرو
 ولتو ل إلى مفهوم ولمر ، وولمر  ولما ص.  -

 تلخي  ترييب وو،ائف وألجهزر ووألعضا  ذوا ولاالقة بم اومة ولمر  عن  وننصان.  -

 وصتنتاج  لياا عمل جهاز ولمناعة.  -

 يفية ولتاامل ماها. مناقشة ولمشيالا ولت، ترتبط باختال  عمل جهاز ولمناعة، وي -
   وصاااااااتيااب خ اااااااائ  وألولياا و وروا مياتها، وو اااااااف خ اااااااائ

 وولتغذية فيها. ولتكاثرولطمالب وولفطرياا وأنماط 

 
 

 وخ ائ  ولمجموعاا ولرئيصة  ،وصتيااب ولخ ائ  ولاامة للنباتاا
فيها، وم ارنة تروكيب وخ ااائ  وعملياا ميوية مهمة فيها، بخا ااة 
 وروا ولميار، وتفصااااااير ييفية تلثير ولهرموناا وولضااااااو  وعوومل ولبيئة 

زتاره ووصتجابات .   ولمختلفة ف، نمو ولنباا ولزترص وو 

  .وولفطرياا وولطمالب وألولياا ف، ولتكاثر أنماط تفصير -
 باننصااااااااان وولفطرياا وولطالئاياا ولترييب بصااااااااايطة ولمخلوقاا من يل عالقة قشاااااااااةمنا -

 .وولبيئة

ولتو اال إلى ولخ ااائ  ولاامة للنباتاا وخ ااائ  ولمجموعاا ولرئيصااة فيها: ولنباتاا  -
ولالوعائياة وولنبااتاا ولوعائياة، وولنبااتاا ولوعائياة ولالبذرية، وولنبااتاا ولوعائياة ولباذرية، 

ذوا نباااتاااا ولولفل ااة و  ذوا نباااتااااولمارور ولبااذور وولنباااتاااا مغطااار ولبااذور، و وولنباااتاااا 
 ولفل تين. 

 لها. يملمن ولمجموعاا ولرئيصة للنباتاا وتتتّبع  وروا ميار أنووع  -

 م ارنة بين أنووع وألنصجة ولنباتية ولمختلفة، ووألنووع ولرئيصة من ولهرموناا ولنباتية. ول -

تفصاااااااااير ولتغّير ف، ولتروكيب وولاملياا ولميوية ف، ولنباتاا ف، ضاااااااااو  تكيفها وصاااااااااتجابة  -
 لمؤثروا ولبيئة. 

  وصااااتيااب ترييب ولخلية وو،ائف أجزوئها وتفاعلها مع ولبيئة وولاملياا
 ولميوية ولت، تم ث فيها وون صاماتها.

ذل   ووصاااات  ااااا ئفها، و اااافت ولترييب ول قيق لميوناا ولخلية وولربط بين ميوناتها وو،ا -
 باصتخ وم ت نياا مناصبة. 

و على تفاعالا ولبنا   - وصاااااااااااااااتيااب ييفية م اااااااااااااااو  ولمخلوقاا ولمية على ولطاقة وعتما  
 ولضوئ، وولتنفس ولخلوص. 

 تتّبع مرومل  ورر ميار ولخلية و لية تن،يمها ووالختالالا ولت، ق  تم ث فيها. -
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  وموصااااوماا وولجيناا وصااااتيااب  ور يل من والن صااااام ولمن ااااف وولكر
ف، تم ي  ول اااافاا ولوروثية ون لها عبر وألجيا ، وبا  أنماط ولوروثة 
ولمختلفة، وتفصاااااااااااااير با  والختالالا ولوروثية عن  وننصاااااااااااااان وييفية 
ماالجتها، وخ اااائ  ما ر ولوروثة و لياا عملها، وولت نياا ولماا ااارر 

اج موو  ولمصااااااتخ مة ف، تمصااااااين  اااااافاا ولنباتاا وولميووناا وف، إنت
 مفي ر. 

 تتّبع مرومل عملية والن صام ولمن ف وتوضيح أتميت .   -

ق بّ طبولمية عبر وألجيا ، وتولمخلوقاا  ف،تفصااير  لية ونت ا  ول اافاا ولوروثية ولمختلفة  -
 ول وونين ذوا ولاالقة. 

توضاايح مفهوم ولطفروا ولكروموصااومية وولطفروا ولجينية وأثرتا ف، تنوع  اافاا وألفرو ،  -
 وختالالا وروثية عن  وننصان. عالقتها بم وث و 

 ترييب للما ر ولوروثة و لية تضاعفها و ورتا ف، بنا  ولبروتيناا. وصتيااب  -

وصااااااتيااب با  ولت نياا ولم يثة وولمشاااااااريع ولاالمية ف، مجا  ما ر ولوروثة، و ورتا ف،  -
 تمصين  فاا ولمخلوقاا ولمية وف، إنتاج موو  مفي ر. 

ة ولخالق صاابمان  وتاالى فيما يتالق بالت نياا ولميوية وولمشاااريع ولاالمية وصااتشاااار ع،م -
 ف، مجا  ولوروثة.

 وخ اااااااااااااااائ  ولالف ارية، للميووناا ولاامة ولخ اااااااااااااااائ  وصاااااااااااااااتيااب 
 ولمختلفة ولمجموعاا خ ااااااااااائ  وم ارنة فيها، ولرئيصااااااااااة ولمجموعاا

 وعالقتها ولبيئة مع ولميووناا تذه تكيفاا ومناقشاااااااااااااااة مياتها، و وروا
 . ووننصان ولبيئة مع

 
 
 

ولتو ااااااال إلى ولخ اااااااائ  ولاامة للميووناا ولالف ارية وخ اااااااائ  أقصاااااااامها ولرئيصاااااااة:  -
والصاااافنجياا وولجوفماوياا وول ي ون وولرخوياا وولمف اااالياا وشااااويياا ولجل  وولمبلياا 

 ولالف ارية.

م ارنة بين تروكيب ولجصااااام وتكيفاتها ف، ولمجموعاا ولرئيصاااااة من ولميووناا ولالف ارية، ول -
 أتمية تذه ولتكيفاا لب ائها.  وت ييم

  . وروا ميار با  ولميووناا ولالف اريةوتمليل تتّبع  -

 ت ييم عالقة ولميووناا ولالف ارية مع ولبيئة ووننصان.  -
 لف ارية وخ ائ  ولمجموعاا وصتيااب ولخ ائ  ولاامة للميووناا و

ولرئيصاااة فيها، وم ارنة تروكيب وخ اااائ  وعملياا ميوية مهمة فيها. 
 ومناقشة تكيفاا تذه ولميووناا مع ولبيئة وعالقتها مع ولبيئة ووننصان.

أقصامها ولرئيصة: وألصما    ولتوّ ل إلى ولخ ائ  ولاامة للميووناا ولف ارية وخ ائ -
 . اوولبرمائياا وولزوومف وولطيور وولث ييا

ولم ارنة بين تروكيب ولجصاااااااااام وتكيفاتها ف، ولمجموعاا ولرئيصااااااااااة من ولميووناا ولف ارية،  -
 وت ييم أتمية تذه ولتكيفاا لب ائها. 

 ل  وروا ميار أنووع رئيصة من ولميووناا ولف ارية. بتتّبع وتمل -

 )ول ماغ، ول لب،.....(. بالرصم بين تروكيب ولمخلوقاا ولمية ولف اريةولم ارنة  -
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 للجيولوجياالكفايات التعليمية 
 الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسة

  ول خور وأنووع لل خور ولميونة ولماا ن أنووعوصتيااب 
 .منها ووالصتفا ر ت نيفها وطرق  ولثالثة

ولماا ن وت نيفاتها وأنووع ولماا ن ولميونة لل خور وأنووع ول خور ولثالثة وطرق تارف ييفية تكوين  -
 ت نيفها ووالصتفا ر منها.
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على  لطري ة تبري  ولماجما إلى  خور جوفية وصطمية ماتم و   ول خور ولنارية تباا  ف ي نتو شرح  -
 مجم ولمبيباا.      

 .ينطري ة تكو أكثر من ل خور ولرصوبية أكثر من أ ل ووم  و أن ل وصتيااب -
 شرح عوومل ولتمو  وأصبابها وعالقة ذل  بتكون أنووع ول خور ولمتمولة. -

  ف ولاوومل ولمختلفة ولت، تؤثر ف، ولتجوية ولفيزيائية وولكيميائية وييف تؤثر ف، صرعة ولتجوية.و  -
 ولاملياا ولجيولوجية ولخارجية وتلثيرتا ف، تشييل  وصتيااب

 .ماالم صطح وألر 
 ت، تصهم ف، تشيلها.لولتربة ف، م طع لها وولاوومل ولمختلفة و أنط ةتارف  -

تارف ييف يصهم ولهطو  وولرشح ف، تكوين ولمياه ولجوفية؛ ولت، تخزن ف، خزوناا ولمياه ولجوفية،  -
 إلى أن تاو  إلى صطح وألر  على شيل ينابيع، أو من خال  صمبها من وآلبار والرتووزية.

 أن تلوث ولما  ي لل من أتمية ولما .  وصتيااب -
 

 تغيروا وألر  ولمصتمرر وأن ول اروا وولمميطاا  وصتيااب
 ف، تغير مصتمر بصب مرية ول فائح.

 شرح أفيار فرضية ونجروف ول اروا ولماذو رفضا.  -
 شرح  ور ولمغناطيصية ف، ولتو ل إلى فيرر توصع قاع ولمميط. -

 ح وولماالم ولجيولوجية.ح ولاالقة بين تكتونية ول فائيوضت -
 بين وألنووع ولثالثة لم و  ول فائح وولم،اتر ولم امبة لهاو يفصر مريتها. ولم ارنة -

أنووع وألمووج ولزلزولية وييف تصتخ م ف، تم ي  ترييب وألر  ول وخلية وميوناتها، وطروئق  وصتيااب -
 قع ولزالز .وتم ي  مو 

 أمزمة وألر  ولزلزولية وورتباط م وث ولزالز  بمرية ول فائح. وصتيااب -
 شرح ولم،اتر ولجيولوجية ولمرتبطة بيل منها ويربط ذل  ب ور ولزلزو .بين م و  ول فائح، و  ولم ارنة -

 ولوم وا ولزمنية ولميونة لتاريخ وألر  وييفية تلريخ  وصتيااب
ا ولموو ث ولجيولوجية  وولممتوى ولميوص لكل مطل ا ونصبيا تلريخ 

 م بة من م ب تاريخ وألر .
 

 تارف صلم ولزمن ولجيولوج،. -
 ولتلريخ ولمطلق وولنصب،. طروئق تفصير -
 وألر  ولب وئية.  و ف -
   أشيا  ولميار ف، ولم ب ولجيولوجية.يم ت -
 أصباب م وث ولفنا  ولجماع، ف، ع   من ولا ور ولجيولوجية. تفصير -
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 علمية، منهجية وفق ووصت  ا وا ومشات وا تجارب تنفيذ 
 ولجيولوجيا، علم ف، ولمارفة أشيا  مختلف إلى للو و 
 ذوا ولي وية وولمهاروا ولالم، ولتفيير مهاروا وتنمية

 . ولاامة وولصالمة وألمن شروط تم يق مروعار مع ولاالقة،

 مية.أتمية ولمنهجية ولالمية ف، ولتفيير وولامل ف، ولم رصة وولميار وليو  وصتنتاج -

 أ ووا وأجهزر علمية لتصجيل بياناا وقياصها ب قة باصتخ وم وم ا قياس مترية.  وصتخ وم -

 وصت  ا وا علمية الختبار ولفرضياا وت ييم ت ميم تذه والصت  ا وا وتنفيذتا.  تنفيذ -

ولبياناا ولمصت ار من والصت  ا وا باصتخ وم ولمصاباا وولرصوماا وولنماذج وتكنولوجيا  تفصير -
 صوب. ولما

 وولصالمة عن  تنفيذ والصت  ا وا ولالمية. نخطووا وألم تتيع -
 وم البيئةالكفايات التعليمية لعل

 الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسة
  ونت ا  وييفية وميونات  ولبيئ، وولن،ام ولبيئةوصاااااااااااااااتيااب مفهوم 

 ومارفااة ولميوص، ف، ولغالف ولموو  با  و وروا فياا  ولطاااقااة

 .وخ ائ ها ولميوية ووألقاليم ولمجتمااا ولميوية بيئة
 

 .بينها وولاالقاا وتفاعالتها ولمية ولمية وغير وميونات  ولبيئ، ولن،ام خ ائ  و ف -

 .ولميوص  ولغالف ف، ولموو  با   وروا تتبعولبيئ، و  ولن،ام ف، ولطاقة ونت ا   لياا توضيح -

 ولبيئية. تم ي  ولاوومل ولالميوية ولرئيصة ولمم  ر لألن،مة -

 .وخ ائ ها ولبيئية وألن،مة أنووع تارف -
 علم بيئاا ولجماعاا ولميوية، وولتنوع ولميوص  مفهوم وصاااااااااااااتيااب

 .اوممايته اوولمماف،ة عليه
 

 .ووتجاتات  ولصيان، وولنمو ل  ولمم  ر وولاوومل ولبيئ، ولن،ام ف، ولجماعاا نمو تارف  -

 .وأتميت  ولميوص  ولتنوع مفهوم توضيح -

 .ولميوص  ولتنوع تووج  ولت، ولمخاطر وصتنتاج -

 .ولميوص  ولتنوع مماية طروئق مناقشة -
 ورتها.و  مفهوم ولموور  ولطبياية وم ا ر تلوثها، و  وصتيااب  

 
 .وغير ولمتج  ر ولمتج  ر ولطاقة م ا ر بين ولتمييز -

 فووئ  ولتنمية ولمصت ومة. وصتيااب -

 م ا ر وألر  يمور . لمماية ولماجة تارف -

 ولن ية. ولاذبة ولمياه أتمية توضيح -

 .وألر  ووصتاماالتها على ولمياه توزيع ييفية تمليل -

 .ولاذبة للمياه والصتخروج ولمتزوي  ت لل ولت، ولطروئق ارفتت -
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 الكفايات التعليمية للفيزياء
 الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسة

ولمتال ة صاااااااااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضاااااااااااااااية و
 وقرو ر ولرصوم ولبيانية ة،ولتكنولوجي  بال ياس ووصتخ وم تطبي ات

ف، مجااااااالا ولمياااااار  ول يااااااسوتمليلهاااااا، وتوضااااااااااااااايح أتمياااااة 
 ولمختلفة.

)ولفيزيا ، ولمتغير ولمصااات ل، ولمتغير ولتابع، خط ولتطابق وألفضااال،  توضااايح ولمفاتيم وولم اااطلماا -
 ولمتال ة بال ياس وورتباطها بباضها. ط(ول ياس، تمليل ولوم وا،  قة ول ياس، ولضب

 إجرو  ول ياصاا وتمثيل بياناتها وتم ي  خطل ول ياس فيها. -

جرو  ولتمويالا بينها.ييولتم -  ز بين ولكمياا وألصاصية وولكمياا ولمشت ة ووشت اق وم وتها وو 

 ماايرر أجهزر وأ ووا ول ياس ووصتخ ومها بطري ة  ميمة. -

 بط  وتضمين خطل ول ياس ف، قيمة ول ياس.ولتمييز بين  قة ولجهاز وض -

وصاااااااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بال وى ف، با  ووم  نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  -
 الصتخال  ولنتائج.

 ولوع، بلتمية ول ياس وأ ووت  ف، ولميار وليومية. -
  وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة

، هاف، با  ووم  وقرو ر ولرصاااااااااااااااوم ولبيانية وتمليل بالمرية
وولم اااااطلماا ) مخطط ولمرية، نموذج ولجصااااايم ولن ط،، ولن،ام ونم وث،، ن طة توضااااايح ولمفاتيم  -

ولا  ية، ولمم اااااالة، ولفترر ولزمنية، ونزومة، وأل اااااال، ولموقع، ولمصااااااافة، ولكمياا ولمتجهة، ولكمياا 
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وأتميتها  تمثيل ولمريةوت ااااااااميم وبنا  ولنماذج وتوضاااااااايح 

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.
ولزمن(، ولموقع وللم،،، ولصااارعة ولمتجهة ولمتوصاااطة، ولصااارعة ولمتوصاااطة، ولصااارعة  -منمنى )ولموقع

 وولتمثيالا ولرياضية ولمتال ة بالمرية ف، با  ووم  وورتباطها بباضها.ولمتجهة وللم،ية،( 

 ولتمثيالا ولمتكافئة وو فها.تمثيل مرية وألجصام ف، با  ووم  باصتخ وم  -

 قرو ر ولرصوم ولبيانية ولمتال ة بمرية وألجصام ف، با  ووم  وتمليلها. -

 .بتمثيل ولمريةمل مصائل مصابية تتالق  -

ف، با  ووم  نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  بالمريةوصااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة  -
 الصتخال  ولنتائج.

-  
 طبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة وصااااااااتيااب وت

، هاوقرو ر ولرصاااااااااااااااوم ولبيانية وتمليل ولمتصاااااااااااااااارعةبالمرية 
ف، مجاالا أتميتها وت اااااااااااااميم وبنا  ولنماذج وتوضااااااااااااايح 

 ولميار ولمختلفة.

، ولتصارع، ولتصارع ولمنت،م، ولتصارع ولزمن -وولم طلماا )منمنى ولصرعة ولمتجهةتوضيح ولمفاتيم  -
وولتمثيالا ولمتوصااااااااط، ولتصااااااااارع وللم،،، ولصاااااااا وط ولمر، ولتصااااااااارع ولناتج عن ولجاذبية وألرضااااااااية( 

 وورتباطها بباضها. ولمتصارعةولرياضية ولمتال ة بالمرية 

ووصااااااااااتخال   ، وتمليل بياناتهاولمتصااااااااااارعةبين ولكمياا ولمختلفة ف، ولمرية  ولبيان، للاالقةولتمثيل  -
 ولنتائج.

 مل مصائل مصابية تتالق بالمرية ولمتصارعة. -

ف، با  ووم  نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  بالمريةوصااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة  -
 الصتخال  ولنتائج.

 إ رو  أتمية ولمرية ف، با  ووم  وتطبي اتها ف، ولميار وليومية. -
  وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة

ف، با  ووم  وت ااميم وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصااوم  ى بال و 
 ول وى ف، باااا  وومااا  ور ، وتوضااااااااااااااايح هااااولبياااانياااة وتمليل

 وأتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.

، قور ولتالمس، قور ولمجا ، مخطط ولجصاااااااااااام ولمر، ول ور وولم ااااااااااااطلماا ) ول ورتوضاااااااااااايح ولمفاتيم  -
ولمم ااااالة، قانون نيوتن ولثان،، قانون نيوتن وألو ، ول  اااااور ولذوت،، والتزون، ولوزن ول،اترص، ول ور 
ولماي ة، ولصااااااااااااااارعة ولم ية، أزووج ولتلثير ولمتبا  ، قانون نيوتن ولثالث، قور ولشااااااااااااااا ، ول ور ولامو ية( 

 با  ووم  وورتباطها ب وونين نيوتن.ولمتال ة بال ور ف، 

 مل مصائل مصابية تتالق ب وونين نيوتن ف، ولمرية ف، با  ووم . -
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وصاااااااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بال وى ف، با  ووم  نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  -

 الصتخال  ولنتائج.

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بال وى ف، با  ووم .  -

  رو   ور ول وى ف، با  ووم  وأنووعها ف، ولميار وليومية.إ -
 وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة  وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم

لمرية ف، با ين وت اااااميم وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصاااااوم با
 ولمرياااااة ف، باااااا ين، وتوضااااااااااااااايح  ور هااااااوتمليل ولبياااااانياااااة

 وتطبي اتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.

وولم اااطلماا)ولم ذوف، مصاااار ولم ذوف، ولمرية ول وئرية ولمنت،مة، ولتصاااارع ولمريزص، توضااايح ولمفاتيم  -
 المرية ف، با ين.ب ولمتال ة ول ور ولمريزية، ولصرعة ولنصبية،(

 .تتالق بالمرية ف، با ينمل مصائل مصابية  -

ف، ولمرية ول وئرية، وولصاارعة تفصااير با  ولمشااات وا ولمرتبطة بالمرية ف، با ين من مثل مرية ولم ذو  -
 ولنصبية.   

 ف، با ين.  بالمريةت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق  -

 ف، با ين نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها. بالمريةوصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة  -

 ف، ولميار وليومية.وتطبي اتها إ رو   ور ولمرية ف، با ين   -
  وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة  ولمفاتيموصااااااااتيااب وتطبيق

وت اااااااااميم وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصاااااااااوم ولبيانية  بالجاذبية
وتطبي اتها ف، مجاالا لجاذبية و، وتوضااااااااااااااايح  ور هاوتمليل

 ولميار ولمختلفة.

قور ولجاذبية، قانون ولجذب ولكون،،  ،لكبلروولثان، وولثالث وولم ااطلماا) ول انون وألو  توضاايح ولمفاتيم  -
 .بالجاذبية ولمتال ة مجا  ولجاذبية، ولكتلة ول  ورية، يتلة ولجذب(

 ولتمييز بين نوع، ولكتلة )ولجذب، ول  ورية(. -

 .   ولوزن تفصير با  ولمشات وا ولمرتبطة بالجاذبية من مثل مرية ولكووكب، ونا وم  -

 .ومل مصائل مصابية علي  ر عن  بالرموزولتارف إلى قانون ولجذب ولكون، وولتابي -

 ولتارف إلى قوونين يبلر ومل مصائل مصابية عليها. -

 نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها.بالجاذبية ولمتال ة  ولنماذجوصتخ وم  -

 ف، ولميار وليومية.وتطبي اتها  ولجاذبيةإ رو   ور   -
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 ولمرتبطةوولاالقاا ولرياضااااااية  وصااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم 

وت اااااااااميم وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصاااااااااوم  ول ورونيةلمرية با
وتطبي اتها ف، ولمرية ول ورونية ، وتوضيح هاولبيانية وتمليل

 مجاالا ولميار ولمختلفة.

وولم ااااااطلماا) ولرو يان، ونزومة ولزووّية، ولصاااااارعة ولزووّية ولمتجهة، ولتصااااااارع ولزووّص،  ولتارف إلى ولمفاتيم -
 .ول ورونية ومل مصائل ع  ية عليهاولمتال ة بالمرية  ولازم، مريز ولكتلة، ول ور ول،اترية( ذروع ول ور،

 ولتمييز بين نوع، ولكتلة )ولجذب، ول  ورية(. -

 توضيح ولاالقة بين مريز ولكتلة ووالصت رور)والتزون(. -

 .تتالق بالمرية ول ورونيةمل مصائل مصابية  -

تفصاااير با  ولمشاااات وا ولمرتبطة بالمرية ول ورونية من مثل وصااات رور وألجصاااام، ولمرية عن  ولمناطفاا،  -
 لابة ولصيصو.   

 نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها. ول ورونية بالمريةوصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة  -

 ية.ف، ولميار وليوموتطبي اتها  ول ورونيةإ رو   ور ولمرية   -
  الزخم ولخط، وبنا  بولمرتبطة وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم

أتمية ، وتوضاااايح  هاوتمليل ولنماذج وقرو ر ولرصااااوم ولبيانية
 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. ولزخم ولخط،

 

 -) ول فع، ولزخم، ن،رية ول فعوولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضاااااااية وولم اااااااطلمااتوضااااااايح ولمفاتيم  -
 الزخم ولخط،.بولمتال ة  ولن،ام ولمغلق، ولن،ام ولمازو ، قانون مفظ ولزخم(ولزخم، 

 ف، مل مصائل مصابية. ول فع وولزخمتطبيق مفاتيم  -

 الزخم، نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها. بوصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة  -

 .ولزخمببا  مفاتيم  ولمرتبطةوصت  ا  ومل ولمشيالا  -

  ور ولزخم ف، ولميار وليومية.بولوع،  -
 الشااغل وولطاقة وبنا  ب ولمرتبطة وصااتيااب وتطبيق ولمفاتيم

أتمية ، وتوضااااااايح هاولنماذج وقرو ر ولرصاااااااوم ولبيانية وتمليل
 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.ولطاقة 

 

 -، ولزخم، ن،رية ول فع) ول فعوولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضاااااااية وولم اااااااطلمااتوضااااااايح ولمفاتيم  -
 -ولزخم، ولن،ام ولمغلق، ولن،ام ولمازو ، قانون مفظ ولزخم، ولشاااااغل، ولطاقة، ولطاقة ولمريية، ن،رية ولشاااااغل

ولطاقة، ولجو ، ول  رر، ولووط، طاقة وضااااااااااااع ولجاذبية، مصااااااااااااتوى ونصاااااااااااانا ، طاقة ولوضااااااااااااع ولمرونية، ولطاقة 
 يية، ولطاقة ولمرورية، ولت ااااا م ولمرن، ولت ااااا م ع يم ولمرونة(ولصاااايونية، قانون مفظ ولطاقة، ولطاقة ولميياني

 ولشغل وولطاقة، وعالقة ولشغل بالطاقة.و الزخم ولخط، بولمتال ة 

 ولتارف إلى أشيا  ولطاقة ولمتا  ر وولتمييز بينها. -

 شرح قانون مفظ ولطاقة وتطبي   ف، مل مصائل مصابية. -
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ما   ولزمن، للتغير ف، ولزخم ولخط،، وتطبي   ف، مل مصااااااااااااااائل ولتابير عن قانون نيوتن ولثان، ب اللة ول -

 وتفصير با  ولمشات وا مثل ورت و  ولم فع وولبن قية.

 ف، مل مصائل مصابية. ول فع وولزخمتطبيق مفاتيم  -

 .ولمختلفة ولت ا م وولتمييز بين أنووع مفهوم ولتارف إلى  -

 وولزخم، نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها. وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالشغل وولطاقة   -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالشغل وولطاقة. -

  ور ولشغل وولطاقة ف، ولميار وليومية.بولوع،  -
  وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة

تطبي ااتها بااالتتزوزوا وولموجااا وت اااااااااااااااميم ووصاااااااااااااااتخا وم 
ولتكنولوجية، وبنا  ولنماذج، وتمليل وقرو ر ولرصوم ولبيانية، 

 وتوضيح أتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.
 

ول ورية، ولمرية ولتووف ية ولبصااااايطة، ولزمن  ) ولمريةولمفاتيم وولم اااااطلماا وولاالقاا ولرياضاااااية توضااااايح -
ولرنين، قانون تو ، ولبن و  ولبصاااااااااااايط، ولموجة، نبضااااااااااااة موجية، ولموجة ول ورية، ولموجة  -ول ورص، ولصاااااااااااااة

ول مة، ولطو  ولموج،، ولموجة ولصااااااااااقطة، ولموجة ولمنايصاااااااااة، مب أ  -ولمصاااااااااتارضاااااااااة، ولموجة ولطولية، ول اع
 ن ولموجة، ولموجة ولموقوفة،  ااااااااااااااا ر ولموجة، قانون والناياس، والنيصاااااااااااااااار(ولا  ر، بط -ولتروكب، ولت وخل

 ولمتال ة باالتتزوزوا وولموجاا.

 منهما. لكل أمثلة ولم ارنة بين وألنووع ولمختلفة للموجاا وو فها وت  يم -

 .ولمارية والتتزوزية وولمرية ولموجيةولربط بين  -

 مصائل مصابية. تطبيق ولمفاتيم ولمتال ة بالمرية ولموجية ف، مل -

 .وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالموجاا نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة بالموجاا. -
 إ رو   ور ولموجاا ف، ولميار وليومية. -

  وصااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضااااااااية ولمتال ة
بال ااوا، وت ااميم ووصااتخ وم تطبي ات  ولتكنولوجية، وبنا  

أتمية ولنماذج، وتمليل وقرو ر ولرصاااااااوم ولبيانية، وتوضااااااايح 
 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. ول وا

ولتر   وألصاص،، ولموجة ولموقوفة، ) ولموجة ول وتية، تلثير  وبلر، ولرنين، توضيح ولمفاتيم وولم طلماا -
 ولمتال ة بال وا. ولضربة(

و على مرية ولم اااااااا ر  - وصااااااااتنتاج تلثير  وبلر ف، ول ااااااااوا وتطبي   رياضااااااااي ا ف، صااااااااياقاا مختلفة وعتما  
 وولمروقب. 
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 ووألوتار.)ولمغل ة وولمفتومة( ولاالقاا ولرياضية ولت، تميم ولرنين ف، وألعم ر ولهووئية  وصتخ وم -
 ولهوو . ف، ولهووئية )ولمغل ة وولمفتومة( لمصاب صرعة ول وا وألعم ر ف، ولرنين وصتخ وم -

 .ولموقوفة اولموجاف، ولهووئية )ولمغل ة وولمفتومة( و  والعم ر ف، ولرنين تفصير ،اترر -

 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بال وا نجرو  ولتجارب وتمليلها. -

 ف، ولميار وليومية. وأتميت  ول واتطبي اا إ رو   ور  -
  وصااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولمبا ئ وولاالقاا ولرياضااااااية

ولمتال ة بالضو ، وت ميم ووصتخ وم تطبي ات  ولتكنولوجية، 
، وتوضااااااايح هاوتمليل وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصااااااااوم ولبيانية

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. أتمية ولضو 
 

) نموذج ولشااااااااع ولضااااااوئ،، ولم اااااا ر ولضااااااوئ،، توضاااااايح ولمفاتيم وولم ااااااطلماا وولاالقاا ولرياضااااااية -
ولم اا ر ولمصااتضاا، ، ولوصااط ولماتم، ولوصااط ولشاافاف، ولوصااط شااب  ولشاافاف، ولت فق ولضااوئ،، والصااتضااا ر، 

، ل ة بالضاااااااااو ولميو ، وللون وألصااااااااااصااااااااا،، وللون ولثانوص، وأللوون ولمتّممة، والصااااااااات طاب، قانون مالوس( ولمتا
 وورتباطها بباضها باضا .

 .ووالصت طاب ولت فق ولضوئ، ووالصتضا ر مو مل مصائل مصابية  -
  وبلر لموجاا ولضو  وتطبي ها رياضي ا ف، صياقاا مختلفة.  ياحز نوصتنتاج و -

 ولتمييز بين موجاا ولضو  ب اللة تر  تا وطولها ولموج، وصرعتها ووصتخ ومها ف، مل مصائل مصابية. -

 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالضو  نجرو  ولتجارب وتمليل بياناتها.  -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالضو . -
 ولضو  ف، ولميار وليومية. بلتميةولوع،  -

  وصاااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولاالقاا ولرياضاااااااااية لمتال ة
تخ وم تطبي اتها باالناياس ووالنيصاااااااااااار، وت اااااااااااميم ووصااااااااااا

، هاوتمليل ولتكنولوجية، وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصوم ولبيانية
ف، مجاالا ولميار  ة والناياس ووالنيصاااااااروتوضاااااايح أتمي

 ولمختلفة.
 

منت،م، وناياس غير منت،م، مر ر مصتوية،  ورر  ) لتاياستوضيح ولمفاتيم وولمبا ئ وولاالقاا ولرياضية -
ت  يرية، ولمر ر ولم ارر، ولممور ولرئيس، ولبؤرر، ولبا  ولبؤرص، ول اااااااورر ولم ي ية، ولزيي ولكروص، ولتكبير، ولمر ر 
ولمم بة، ماامل والنيصااااااااار، قانون صاااااااانل ف، والنيصااااااااار، ولزووية ولمرجة، والناياس ولكل، ول وخل،، ولتفريق، 

، ولا صاااااة ولمم بة، ولا صاااااة ولم ارر، ولماا لة ولاامة للا صاااااة ولرقي ة، ولزيي وللون،، ولا صاااااة ولالونية، ولا صاااااة
 ولمتال ة باالناياس ووالنيصار، وورتباطها بباضها باضا . ق ر ولن،ر، طو  ولن،ر(

 ولتارف على خ ائ  ولضو  ولمتال ة باالناياس ووالنيصار، وتوضيمها بالرصم وولماا الا. -

 .مصابيةبيق ول انون ولاام للمرويا وول انون ولاام للا صاا وولتكبير ف، مل مصائل تط -
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 .مصابيةوصتنتاج قانون صنل وتطبي   ف، مل مصائل  -

 ولم ارنة بين ول،ووتر ولضوئية ولمختلفة وتفصيرتا ووالصتفا ر من تطبي اتها ولتكنولوجية. -

 ولمرويا وولا صاا. باصتخ وم ن ول ورتكوّ  ييفية لتوضيح وألشاة ولضوئية رصم -

 . نتائجهاوصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة باالناياس ووالنيصار نجرو  ولتجارب ووصتخال    -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة باالناياس ووالنيصار. -
 ف، ولميار وليومية.وتطبي اتهما إ رو   ور والناياس ووالنيصار  -

  وصااتيااب ولمفاتيم وولن،رياا وولاالقاا ولرياضااية ولمتال ة
بالت وخل وولميو  وت ميم ووصتخ وم تطبي اتها ولتكنولوجية، 
جرو  ول ياصااااااااااا ولفيزيائية وتمليل ولرصاااااااااوم ، وتوضاااااااايح  وو 

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. أتمية ولت وخل وولميو 
 
 

) ولضاو  غير ولمتروبط، ولضاو  ولمتروبط، أت وب ولت وخل، توضايح ولمفاتيم وولاالقاا وولتمثيالا ولرياضاية -
 ولمتال ة بالت وخل وولميو . ولضو  وألما ص وللون، ولت وخل ف، وألغشية ولرقي ة، نمط ولميو ، ممزوز ولميو (

 ولتارف على خ ائ  ولضو  ولمتال ة بالت وخل وولميو ، وتوضيمها بالرصم وولماا الا. -

 لميو .ولت وخل وو تفصير ،اترت، -

تفصاااااااااااير با  ولتطبي اا وولمشاااااااااااات وا ولمتال ة بالت وخل وولميو  )أنماط ولميو ، ولت وخل ف، والغشاااااااااااية  -
 .ولرقي ة، تجربة يوني(

 .تتالق بالت وخل وولميو مل مصائل مصابية  -

 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالت وخل وولميو  نجرو  ولتجارب وتمثيل بياناتها وتمليلها.  -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالت وخل وولميو . -
 ولت وخل وولميو  ف، ولميار وليومية. بلتميةولوع،  -

  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية
ولمتال ة بالكهربا  ولصاااااااكنة وت ااااااميم ووصااااااتخ وم تطبي اتها 

جرو  ول ياصااااااااااااا ولتكنولوجية، وتمليل ولرصاااااااااااوم  ولبيانية، وو 
ف، مجاالا  أتمية ولكهربا  ولصاااااااكنةوتوضاااااايح  ،ولفيزيائية

 ولميار ولمختلفة.

) قانون يولوم، وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا وولتمثيالا ولرياضاااااااااااايةوضاااااااااااايح ولمفاتيم وولم ااااااااااااطلماا ت -
تاا  ، فرق ولجه  ولكهربائ،، ولكولوم، ولشااامنة وألصااااصاااية، ولمجا  ولكهربائ،، خط ولمجا  ولكهربائ،، ن طة ول

ولمتال ة بالكهربا  ولصااااااكنة، وورتباطها بباضاااااها  ولفولا، صاااااطوح تصااااااوص ولجه ، ولميثف، ولصااااااة ولكهربائية(
 باضا .

 خ ائ  خطوط ولمجا  وخ ائ  صطوح ولجه . ولم ارنة -
 .وتجات  لشمنة منفر ر أو لا ر شمناا ولكهربائ، وتم ي  ولمجا  و ف ورصم خطوط -
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 ولصاكنة. بالكهربا با  ول،ووتر ولمتال ة  تفصير -

 ولاالقاا ولمتال ة بالكهربا  ولصاكنة ف، تطبي اا رياضية.و تو،يف ولمفاتيم  -

 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالكهربا  ولصاكنة نجرو  ولتجارب ووصتخال  ولنتائج. -

 ف، ولميار وليومية.  وتطبي اتهاولكهربا  ولصاكنة  بلتميةولوع،  -
  وصااااااتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولاالقاا ولرياضااااااية ولمتال ة

بااااالكهربااااا  ولتياااااريااااة وت اااااااااااااااميم ووصاااااااااااااااتخاااا وم تطبي اااااتهااااا 
جرو  ول ياصااااااااااا ولفيزيائية، وتوضااااااااايح   ور ولتكنولوجية، وو 

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. ولكهربا  ولتيارية

ولتيار وألولية  ولتيار ولكهربائ،، )وولاالقاا وولتمثيالا ولرياضااااااااااااااايةوضااااااااااااااايح ولمفاتيم وولم اااااااااااااااطلماا ت -
وال ااااااااطالم،، ول وئرر ولكهربائية،وألمبير، ولم اومة ولكهربائية،ولم اوم ولكهربائ،، ولمو اااااااال فائق ولتو اااااااايل، 

من ااااااااااهر ولكيلوووط. صاااااااااااعة،  وئرر ولتوول،، ولم اومة ولميافئة، مجزئ ولجه ،  وئرر ولتووزص،  وئرر ول  اااااااااار، ول
 ( ولكهربائ،، قاطع ول وئرر ولكهربائية، قاطع ولتفريي وألرض، ولخاطئ،  وئرر يهربائية مريبة، وألميتر، ولفولتمتر

 ولمتال ة بالكهربا  ولتيارية، وورتباطها بباضها.

 وصتنتاج ولاوومل ولت، تاتم  عليها م اومة ولمو ل. -

 ون أوم وتطبي   ف، مل ولمصائل. نوصت  ا  قا -

لل وئرر، ووصاااااااااااتخ ومها ف،  ولكلية وولم اومة ولكهربائية ول وفاة وول ور ولكهربائ، ولتيار بين ولاالقةتفصاااااااااااير  -
 تطبي اا رياضية.

 مل مصائل رياضية تتالق بالطاقة ولكهربائية وول  رر ولكهربائية. -

 وصتكشاف ولتطبي اا ولت نية ولت، قاما على مبا ئ ولكهربا  ولتيارية.  -

 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالكهربا  ولتيارية نجرو  ولتجارب وتمليل ولبياناا. -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالكهربا  ولمتمرية. -

 ف، ولميار وليومية.وتطبي اتها ولكهربا  ولتيارية  بلتميةولوع،  -
  وولاالقاا ولرياضية وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا

ولمتال ة بالمجا  ولمغناطيصا، وت اميم ووصاتخ وم تطبي ات  
جرو  ول ياصااااااااااا ولفيزيائية، وتوضااااااااايح  أتمية ولتكنولوجية وو 

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. ولمجا  ولمغناطيص،

ولمصاااات طب، ولمجا  ولمغناطيصاااا،، ولمجا  ولمغناطيصاااا،، )توضاااايح ولمفاتيم وولمبا ئ وولاالقاا ولرياضااااية -
ولت فق ولمغناطيصااااا،، ول اع ر وألولى للي  وليمنى، ولملف ولملزون،، ولمغناطيس ولكهربائ،، ول اع ر ولثانية للي  
وليمنى، ولمنط ة ولمغناطيصاااااااااااااااية، ول اع ر ولثالثة للي  وليمنى، ولجلفانومتر، ولممر  ولكهربائ،، ملف ذو قلب 

 ولمتال ة بالمجا  ولمغناطيص،.  ص(م ي
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 وصت  ا  خ ائ  خطوط ولمجا  ولمغناطيص،. -
وبلوضااااااااااع  جات  لمغناطيس منفر  ولا ر مغناطوت ولمغناطيصااااااااا، وتم ي  ولمجا  و اااااااااف ورصااااااااام خطوط -

 مختلفة.

ب ول ور ولمغناطيصااية اومصاا ولصاااكنة وولمتمرية توضاايح أثر ولمجا  ولمغناطيصاا، على ولشاامناا ولكهربائية -
   وتجاتها.يم تولمؤثرر فيها و 

 ولمغناطيص،. تفصير با  ول،ووتر ولمتال ة بالمجا  -

 ولمغناطيص، ف، تطبي اا رياضية. تو،يف ولمفاتيم وولماا الا وولاالقاا ولمتال ة بالمجا  -

وصاااااااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالمجا  ولمغناطيصااااااااااااااا، نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  -
 خال  ولنتائج.الصت

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالمجا  ولمغناطيص،. -
 ف، ولميار وليومية. وتطبي ات  ولمجا  ولمغناطيص، أتميةإ رو   -

  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية
ولمتال ة بالمث ولكهرومغناطيصاااااااااا، وت ااااااااااميم ووصااااااااااتخ وم 

جرو  ول ياصاااا ولفيزيائية، وتوضاايح  تطبي ات  ولتكنولوجية وو 
ف، مجاااااالا ولميااااار  ة ولمااااث ولكهرومغناااااطيصااااااااااااااا،أتمياااا

 ولمختلفة.

ولكهرومغناطيصاااااا،، ول اع ر ولروباة للي   ) ولمثولتّارف على ولمفاتيم وولم ااااااطلماا وولاالقاا ولرياضااااااية -
وليمنى، ول ور ول وفاة ولكهربائية، ولمول  ولكهربائ،، متوصاااااااااااااط ول  رر، قانون لنز، ولتيار ول ووم،، ولمث ولذوت،، 
 ،ولممو  ولكهرباااائ،، ولملف والبتااا وئ،، ولملف ولثاااانوص، ولماااث ولمتباااا  ، ولممو  ولروفع، ولممو  ولخااااف 

تلة، موجة يهرومغناطيصااااااااية، عووز  يهربائية، تووئ،، طيف يهرومغناطيصاااااااا،، إشااااااااااع ولن،ير، مطياف ولك
 ولمتال ة بالمث ولكهرومغناطيص،، وورتباطها بباضها. يهرومغناطيص،، ولكهربائ ونجها ية، مصت بل(

 وصتنتاج قانون فار وص ف، ولمث ولكهرومغناطيص،. -

 ر ولت فق ف، ماالا مختلفة.من تغيّ وصت  ا  قاع ر لنز تجريبي ا وتطبي ها ف، ماالا تتض -

 (.، ومطياف ولكتلةشرح عمل با  وألجهزر ولكهربائية من مثل )ولممو ، وولمول ، وولممر  -

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بالمث ولكهرومغناطيص،.  -

 وصتكشاف والصتخ وماا ولاملية ف، ول ناعة لألجهزر ولت، تامل على ولمث ولكهرومغناطيص،. -

 تتالق بالمث ولكهرومغناطيص،.رياضية ولاالقاا ف، تطبي اا و تو،يف ولمفاتيم  -
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 ف، ولميار وليومية.وتطبي ات  إ رو   ور ولمث ولكهرومغناطيص،  -

  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية
، ووصاااااااااااااااتخاا وم تطبي اااتهااا ولتكنولوجياة بن،ريااة ولكمولمتال ااة 

جرو  ول ياصاا ولفيزيائية وتوضيح وتمليل ولرصوم  ولبيانية وو 
 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. فيزيا  ولذررة أتمي

) طيف ونبااث، ميمار، ولتّارف على ولمفاتيم وولم ااااطلماا وولفرضااااياا وولن،رياا وولاالقاا ولرياضااااية -
ومبتون، طو  موجة  ص ولتلثير ولكهروضاااااااااوئ،، تر   ولاتبة، جه  وني اف، ولفوتون، وقترون ولشاااااااااغل، تلثير ي

 ، وورتباطها بباضها باضا .بن،رية ولكمولمتال ة برول،، مب أ ع م ولتم ي ( 

 برول،. فر   ص توضيح -

 . بن،رية ولكمبنا  نماذج تتالق  -

 ف، تطبي اا رياضية. بن،رية ولكمتو،يف ولمفاتيم وولاالقاا ولمتال ة  -

 لها.نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتملي بن،رية ولكمولمتال ة  ولنماذجوصتخ وم   -

 بن،رية ولكم.وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة  -
 ف، ولميار وليومية. بتطبي اا ن،رية ولكم ولوع، -

  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية
نولوجية ولمتال اة بفيزياا  ولاذرر، ووصاااااااااااااااتخا وم تطبي ااتهاا ولتك

جرو  ول ياصاا ولفيزيائية وتوضيح  وتمليل ولرصوم ولبيانية وو 
 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. ة فيزيا  ولذررأتمي

، ولتّارف على ولمفاتيم وولم ااااطلماا وولفرضااااياا وولن،رياا وولاالقاا ولرياضااااية) طيف ونبااث، ميمار -
ولتلثير ولكهروضاااااااااوئ،، تر   ولاتبة، جه  وني اف، ولفوتون، وقترون ولشاااااااااغل، تلثير يومبتون، طو  موجة  ص 
برول،، مب أ ع م ولتم ي ، جصاااااااايماا ألفا، نيويليوناا، طيف والمت ااااااااا ( ولمتال ة بفيزيا  ولذرر، وورتباطها 

 بباضها باضا .

 مصتوى، باالعتما  على نموذج بور ولذرص.مصاب يال  من: ن ف قطر م ور ونلكترون، وطاقة ول -

 تفصير ييفية ولم و  على أشاة أكس، وأشاة ولليزر ووصتخ وماتهما. -

 برول،. فر   ص توضيح -

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بفيزيا  ولذرر.  -

 لها.وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بفيزيا  ولذرر نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتملي  -

 صت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بفيزيا  ولذرر.و -
  ور فيزيا  ولذرر ف، ولميار وليومية.ب ولوع، -
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  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية

ولمتال ااة بفيزيااا  ولنوور ووصاااااااااااااااتخاا وم تطبي اااتهااا ولتكنولوجيااة 
جرو  ول يااصاااااااااااااااااا ولفيزياائياة،  وتمليال ولرصاااااااااااااااوم ولبياانياة وو 

 ف، مجاالا ولميار ولمختلفة. فيزيا  ولنوورأتمية وتوضيح 

)ولا   ولذرص، وم ر توضاااايح ولمفاتيم وولم ااااطلماا وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا وولتمثيالا ولرياضااااية  -
ولكتلااة ولااذريااة، ولااا   ولكتل،، ولنوياا ر، ول ور ولنوويااة ول ويااة، ولنيويليوناااا، طاااقااة ولربط ولنوويااة، ن   ولكتلااة، 

تفاعل ولنووص، عمر ولن اااف، ولنشااااطية، والنشاااطار ولموو  ولمشااااة، ونلااث ألفا، ونبااث بيتا، ونبااث جاما، ول
ولنووص، ولتفاعل ولمتصاااالصاااال، والن ماج ولنووص، ولكوورياا، وللبتوناا، ولنموذج ولمايارص، مامالا ول ور، إنتاج 

 ولمتال ة بفيزيا  ولنوور، وورتباطها بباضها باضا . ولزوج، ول ور ولنووية ولضايفة(

ماا الا موزونة تتضمن ونبااثها من أنوية با   ويتابةبيتا وأشاة جاما،  ولم ارنة بين  قائق ولفا و قائق -
 ولانا ر.

 طاقة ولربط لنوى با  ولانا ر. ومصابمنمنى ما   طاقة ولربط ولنووص،  تمليل -

بين طاقة والنشاااااااااااااااطار ولنووص وطاقة والن ماج  وولم ارنةولتفاعالا ولنووية  منولطاقة ولمتمررر  مصااااااااااااااااب -
 ولنووص.

 وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بفيزيا  ولنوور نجرو  ولتجارب وبنا  نماذج وتمثيل ولبياناا وتمليلها.وصتخ وم  -

 فيزيا  ولنوور ف، ولميار وليومية. أتميةإ رو     -
  وصتيااب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضية

ولمتال ة بالطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية وت اااااااااااااااميم 
جرو  ول ياصاا ولفيزيائية، ووصتخ  وم تطبي اتها ولتكنولوجية وو 

ف،   ور ولطااقاة ولمرورياة وولا ينااميياا ولمرورياةوتوضااااااااااااااايح 
 مجاالا ولميار ولمختلفة.

)ولتو اااايل ولمرورص، والتزون ولمفاتيم وولم ااااطلماا وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضاااايةعلى ولتارف  -
ونشااااااااااااع ولمرورص، ولصاااااااااااة ولمرورية ولنوعية، ولمرورر ولكامنة للن ااااااااااهار، ولمرورص، ولمرورر، ولممل ولمرورص، 

ولمتال ااة  ول ااانون وألو  للاا ينااامييااا ولمروريااة، وآللااة ولمروريااة، وننتروب،، ول ااانون ولثااان، للاا ينااامييااا ولمروريااة(
 بالطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية، وورتباطها بباضها باضا .

 رورية ولمف و ر وولميتصبة.   مصاب يمية ولطاقة ولم -

 أمثلة تطبي ية مولها. ووعطا ول انون وألو  وولثان، ف، ول ينامييا ولمرورية ومل مصائل مصابية  توضيح -

 وصتنتاج قانون بويل، وقانون شار  من ولماالا ولخا ة لل انون ولاام للغازوا. -

 تطبيق قوونين ولغازوا ف، مل مصائل مصابية. -

 با  ولتطبي اا ولاملية لتم   ولموو  ول لبة. توضيح -

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بالطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية.  -
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وصاااااااااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا  -

 وتمليلها الصتخال  ولنتائج.

 ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بالطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية.وصت  ا  ومل  -
 إ رو   ور ولطاقة ولمرورية وول ينامييا ولمرورية ف، ولميار وليومية. -

  وصاااااتيااب ولمفاتيم وول،ووتر وولاالقاا ولرياضاااااية ولمتال ة
بالمووئع ولصاااااااااااكنة وولمووئع ولمتمرية ووصااااااااااتخ وم تطبي اتها 

جرو  ول ياصااااااااااااااااا ولفيزيائية وبنا  ولنماذج، و لتكنولوجية، وو 
ف، مجاالا  أتمية ولمووئع ولصااااااااااكنة وولمتمريةوتوضااااااااايح 

 ولميار ولمختلفة.

)ولمووئع، ولضغط، باصيا ، ول انون ولاام للغازوا، توضيح ولمفاتيم وولمبا ئ وول،ووتر وولاالقاا ولرياضية -
ولبالزما، قوى ولتماصاااا ، قوى ولتال ااااق، مب أ باصاااايا ، قور ولطفو، مب أ قانون ولغاز ولمثال،، ولتم   ولمرورص، 

أرخمي س، مب أ برنول،، خطوط والنصاااااااااااياب، ولشااااااااااابية ولبلورية، ولموو  ول ااااااااااالبة غير ولبلورية، ماامل ولتم   
 ولمتال ة بالمووئع ولصاكنة وولمووئع ولمتمرية.  ولطول،، ماامل ولتم   ولمجم،(

 وخل ولصائل.مصاب ولضغط عن  ن طة   -

 ولخا ية ولشارية وقوى ولتال ق وولتماص  و،اترر ولتوتر ولصطم،. تفصير -

 .ع  يةمل مصائل  وتطبي ها ف،ن  قاع ر ورخمي س  توضيح -

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بالمووئع ولصاكنة وولمووئع ولمتمرية.  -

 ولمتمرية نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا.وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالمووئع ولصاكنة وولمووئع  -

 إعطا  أمثلة على تطبي اا ولضغط ف، ولميار ولاملية. -
تو،يف ولمفاااتيم وولماااا الا وولاالقاااا ف، تطبي اااا علميااة عمليااة تتالق بااالمووئع ولصااااااااااااااااااكنااة وولمووئع  -

 ولمتمرية.

 إ رو   ور ولمووئع ولصاكنة وولمووئع ولمتمرية ف، ولميار وليومية. -
  وصتيااب ووكتصاب ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا

ولمتال اة باانلكترونيااا وت اااااااااااااااميم ووصاااااااااااااااتخا وم تطبي اا 
جرو  ول ياصااااااااااااااااا  ولتكنولوجيا وتمليل ولرصاااااااااااااااوم ولبيانية وو 

ف، مجاااالا  أتميااة ونلكترونيااااولفيزيااائيااة ، وتوضااااااااااااااايح 
 ولميار ولمختلفة.

)أشاااااااااباه ولمو اااااااااالا، ن،رية ولمزم، أشاااااااااباه توضااااااااايح ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا وولاالقاا ولرياضاااااااااية -
ولترونزصاااااتور، ولرقاقة  ولمو اااااالا ولن ية، ولشاااااووئب، أشاااااباه ولمو اااااالا غير ولن ية، ول ويو ، طب ة ولنضاااااوب،

 ولمتال ة بانلكترونياا، وورتباطها بباضها باضا . ولمييروية

  .م و  على أشباه ولمو الاتوضيح ييفية ول -

 ييفية عمل ولو لة ولثنائية وولترونزصتور وتطبي اتهما ف، أوضاع وصياقاا عملية مختلفة.و و ف ترييب  -
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 .وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بانلكترونياا نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها  -

 تال ة بانلكترونياا.وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولم -
 ونلكترونياا ف، ولميار وليومية. بلتميةولوع،  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لطاقةلالكفايات التعليمية 
 الكفايات الفرعية الكفاية الرئيسة

 ولمتال ة بالطاقة  وألصااااااااااااااصاااااااااااااية وصاااااااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا
وو  رو    وتمليلها، ولرصااوم ولبيانية، وبنا  ولنماذج وقرو ر ووصااتخ وماتها ولتكنولوجية

 أتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.

 

توضاااااايح ولمفاتيم وولم ااااااطلماا وولن،رياا ولمتال ة بالطاقة وورتباطها بباضااااااها  -
 باضا . 

 و ف تموالا ولطاقة وولربط بين أشيالها ولمختلفة. -

 توضيح قانون مفظ ولطاقة ووصتخ ومات . -

 ولمختلفة وولم ارنة بينها.ولتارف إلى م ا ر ولطاقة  -

 قرو ر ولرصوم ولبيانية ولمتال ة بالطاقة وتمليلها.  -
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 وصتكشاف ولتطبي اا ولت نية للطاقة وبيان أتميتها. -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  مفاتيم ولطاقة. -
 إ رو   ور ولطاقة ف، ولميار وليومية. -

  غير ولمتج  ر وصاااااااااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا ولمتال ة بالطاقة
وو  رو    وتمليلها، ، وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصااوم ولبيانيةووصااتخ وماتها ولتكنولوجية

 أتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.

 

 .ولمتال ة بالطاقة غير ولمتج  ر وولم طلمااتوضيح ولمفاتيم  -

 توضيح تكون ولوقو  ولمفورص وأنووع . -

 و ف ت نياا وصتخروج ولوقو  وألمفورص ووصتخ ومات . -

 .اولم ارنة بين أنووع ولوقو  وألمفورص وتوضيح ولمشيالا ولناجمة عن وصتخ ومه -

 توضيح طرق تولي  ولطاقة ولنووية ووصتخ وماتها لألغرو  ولصلمية. -

لوقاية من ونشاااااااااااع ووألمن ووألمان و ولطروئق ولت، من خاللها يمين ولتارف إلى -
 .ولمشاةولتاامل مع ولموو  وصالمة ولنوويين 

 غير ولمتج  ر.وقتروح ملو  للمشيالا ولناجمة عن وصتخ وم ولطاقة  -

 ولبمث ف، ولتطبي اا ولت نية للطاقة غير ولمتج  ر ف، ولميار. -

 ف، ولميار وليومية.غير ولمتج  ر إ رو   ور ولطاقة  -
 
 ولمتجااا  ر طبيق ولمفااااتيم وولمباااا ئ وولن،ريااااا ولمتال اااة باااالطااااقاااة وصاااااااااااااااتياااااب وت

وو  رو   وتمليلها،، وبنا  ولنماذج وقرو ر ولرصااااوم ولبيانية ووصااااتخ وماتها ولتكنولوجية
 أتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة.

 
 

 .ولمتال ة بالطاقة ولمتج  ر وولم طلمااتوضيح ولمفاتيم  -

 ولمتج  ر.و ف ت نياا وصتخ وم ولطاقة  -

ولم ارنة بين م اااااااااااااااا ر ولطاقة ولمتج  ر وتوضااااااااااااااايح ولمشااااااااااااااايالا ولناجمة عن  -
 .اوصتخ ومه

 توضيح طرق تولي  ولطاقة ولنووية ووصتخ وماتها لألغرو  ولصلمية. -

 .ولمتج  روصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  مفاتيم ولطاقة  -

 ولبمث ف، ولتطبي اا ولت نية للطاقة ولمتج  ر ف، ولميار. -

 ف، ولميار وليومية.ولمتج  ر إ رو   ور ولطاقة  -
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  وقرو ر ، ولمتال ة بالطاقة وولبيئة وولتنمية ولمصااااااااااات ومةوصاااااااااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم

 .وو  رو  أتميتها ف، مجاالا ولميار ولمختلفة  وتمليلها،ولرصوم ولبيانية 
 .ولمتال ة بالطاقة وولبيئة وولتنمية ولمصت ومةتوضيح ولمفاتيم  -

 وولبيئة وولتفيير ولن،م،. ولاالقة بين ولطاقة وولتنمية ولمصت ومةو ف  -

  اط ولرفع وتطبي اتها.نتوضيح ولاالقاا ولصببية و  -

 ن،مة وألخرى.توضيح ولاالقة بين أجزو  ولن،ام مع وأل -

بااا يلاااة للطااااقاااة يمين  توفير م اااااااااااااااااا رخاللهاااا  ولطروئق ولت، يمين ولتارف إلى -
 .عليها والعتما 

  اا ولت نية للطاقة وبيان أتميتها.وصتكشاف ولتطبي -

وصااااااااااااااات  اااااااااااااااا  ومل ولمشااااااااااااااايالا ولمتال ة ببا  مفاتيم ولطاقة وولبيئة وولتنمية  -
 ولمصت ومة.

 إ رو   ور ولطاقة وولبيئة وولتنمية ولمصت ومة ف، ولميار وليومية. -
 بال روروا بشااااالن  وصاااااتيااب وتطبيق ولمفاتيم وولمبا ئ وولن،رياا ولمتال ة ولمتال ة

وو  رو  أتميتهااا ف، مجاااالا ولميااار  وتمليلهااا،قرو ر ولرصاااااااااااااااوم ولبيااانيااة و ولطاااقااة، 
 ولمختلفة.

 
 

وورتباطها بباضااااااااااها باضاااااااااا  ولمتال ة بال روروا بشاااااااااالن ولطاقة توضاااااااااايح ولمفاتيم  -
 وتطبي ها.

 تطبيق ولاالقاا ولمتال ة بمصاباا ولطاقة. -

 زيز ولنمو والقت ا ص ووالجتماع،.توضيح أتمية توفير ولطاقة وأثره ف، تا -

 وضح تلثير أنماط وننتاج ووالصتهال  غير ولمصت ومة على ولبيئة وموور تا.ت -

 وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة بال روروا بشلن ولطاقة. -
 وقتروح مشاريع لإلصتفا ر من ولطاقة ولمتج  ر ف، ولبمرين. -

 وأثره ف، ولنمو والقت ا ص. بيان أتمية والصتثمار ف، م ا ر ولطاقة ولمتج  ر -

 الطاقة ف، ولميار وليومية.ب ولمتال ة ور ول روروا ب ولوع، -
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 للكيمياء الكفايات التعليمية
 الكفايات الفرعية ةيالكفاية الرئيس

 ولتارف على  ف، وأتميتها ولكيميا ، طبياة وصااااااااتيااب
وتغيروتها و ورتا ف، تطوير   وميوناتها  ولموو  خوو 

 ولت نية ف، مختلف مجاالا ولميار. 

 

 .وولما ر ولكيميا  بين ولاالقة و ف -
 ومريباا. عنا ر، إلى ترييبها وفق ولموو  ت نيف -

 ولتمييز بين ولخوو  ولفيزيائية وولكيميائية للما ر.  -
 .ولكتلة مفظ مب أ فصيرت -

 ولمتال ة بالما ر.وصت  ا  ومل ولمشيالا وتوضيح ولمفاتيم  -
 إ رو   ور ولكيميا  ف، ولميار وليومية. -
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  ،وصاااااااااااااااتيااب ولمفاتيم ولمتال ة بالذرر وتطورتا ولتاريخ

 و وال إلى ولنموذج ولكم، ولم يث.

 

 

 .ولذرر نموذج تطوير إلى أ ا ولت، ولتجارب تم ي  -

 .لها ولميونة وولجصيماا ولذرر ترييب و ف -

 .ولتملل ونشااع، و،اترر ولنووص  ولثباا بين ولاالقة تفصير -

 ولذرر. عن ولمنباث ونشااع تر   و ف -

 فهم مختلف ولنماذج ولذرية و تصلصلها ولتاريخ، و  ورتا ف، تطوير ولتكنولوجيا.  -

 بنا  نماذج ذرية.  -

ولمتال ة بالذرر وميوناتها نجرو   و اااااف ووصاااااتخ وم وأل ووا ووألجهزر ف، ولمختبر ولت لي ص و والفتروضااااا، -
 ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها الصتخال  ولنتائج.

 تو،يف ولمفاتيم وولماا الا وولاالقاا ف، تطبي اا علمية عملية تتالق بالذرر. -
 

 ولفيزياااائياااة ولخوو  بين ولاالقاااة وصاااااااااااااااتياااااب أنمااااط 

ولج و   ف، وموقاها ولكيميائية للانا ااااااااااااار وولخوو 
 ول ورص.

 

 تتبع مرومل تطور ولج و  ول ورص .  -

 .مختلفة بطرق  ولذروا ف، واللكتروناا ترييب عن ولتابير -

 .ولووم ر ولمجموعة ف، ولانا ر خوو  تشاب  تفصير -

 .بالترييب )ولتوزيع( ونلكترون، للذروا ول ورص  ولج و  ف، ول ورية ولخوو  ربط -

  - f , d , p , s .ول ورص  ولج و  قطاعاا )فئاا( ف، تم ي  -

 .ونلكترون، توزياها وفق ولانا ر ت نيف -

 بخوو ها ولكيميائية.  ولانا ر لذرر ونلكترون، ولترييب ربط   -
 ولتفاعل ولكيميائ، وخ اااائ ااا  وولاالقاا  وصاااتيااب مفهوم

ولكمية ولمتال ة ب  و إ رو  أتمية ولتفاعالا ولكيميائية ف، 
 مجاالا ولميار ولمختلفة.

 

 ولتفاعالا ولكيميائية وتمثيلها وتم ي  أنووعها و الئل م وثها. تاريف -

جرو  ولاملياا ولمصابية ولمتال ة بها وصتنا و ل انون مفظ ولكتلة.  -  وزن ولماا الا ولكيميائية وو 

 .ولكيميائية ولتفاعالا تميز ولت، تم ي  ولخوو  ولمرئية -

ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق ببا  ولتفاعالا ولكيميائية و ذل  باصتخ وم وأل ووا ووألجهزر وولموو   -
 ولكيميائية و )أو( ولتطبي اا ولمختلفة للمختبروا والفتروضية. 

 ول  رر على ولتمثيل ولبيان، و تمليل ولمشات وا و وصتخال  ولنتائج. -
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 الا ولميار ولمختلفة.إ رو  أتمية ولتفاعل ولكيميائ، ف، مجا -

 مل ف، ولموزونة وتو،يفها ولماا الا وصااااااااااااتيااب  الئل 

 .ولموو  تتالق بالمو  ويمياا مصائل
 ولمولية و ع   وفوجا رو. ولكتلة و تاريف ولمو  -

 ).جزئياا ، أيوناا ذروا ، (ولجصيماا وع   و ولكتلة ولموالا بين  تمويالا وصتخ وم ولمو  نجرو  -

 إيجا  مختلف ولنصب ولمولية بين ولموو  ول وخلة ف، ولتفاعل.توضيح ييفية  -

 من أص يتلة أو ولموالا ع   بمارفة ولناتجة أو ولمتفاعلة ولما ر ويتلة ولموالا ع   ول  رر على مصاااااااب -

 .أو ولناتجة  ولمتفاعلة ولموو 
 وعالقتها للموو  ولفيزيائية وولكيميائية ولخوو  وصااااااتيااب  

 بينها. رووبط  كوينت على ب  رر ولذروا
 

 تاريف ولروبطة ولكيميائية. -

 توضيح ول وونين و ولن،رياا ولمتال ة بم وث روبطة ييميائية. -

 فلزية(. -تصاتمية  –ول  رر على تم ي   أنووع ولرووبط ولكيميائية ) أيونية  -

 تم ي  خوو  ومميزوا ولمريباا وأليونية.  -

 توضيح ييفية م وث ولروبطة وأليونية. -

 خوو  ومميزوا ولمريباا ولتصاتمية.تم ي   -

 توضيح ييفية م وث ولروبطة ولتصاتمية. -

 ت نيف ولرووبط ولتصاتمية. -

 .للفلزوا ولمميزر وولخوو  ولفلزية ولروبطة بين ولربط -

 ت ميم وبنا  نماذج تتالق بلنووع ولرووبط ولكيميائية. -

 ئاا و م ى وصت رورتا.إ رو  أتمية  روصة ولرووبط ولكيميائية ف، ولتارف على شيل ولجزي -
 ولما ر  ولفيزيائية و ماالا ولاالقة بين ولخوو  وصتيااب

 بخوو  ولتجاذب ولمتبا لة و ربطها ب وى  وعالقتها

 .ولجزيئية ن،رية ولمرية على وعتما و وتفصيرتا ولغازوا

 

 أكثر أو ووم  تغير عن  ولموالا وع   و رجة ولمرورر، وولضااااغط، ولمجم، لمصاااااب ولغازوا قوونين تطبيق -

 .تذه ولمتغيروا من

 .ولمثالية وولغازوا ولم ي ية ولغازوا خوو  بين م ارنة -

 .ولكيميائ، ولتفاعل ف، ولناتجة ولمتفاعلة أو ولغازوا بمجوم تتالق ييميائية إجرو  مصاباا -
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تو،يف ولمفاااااتيم وولماااااا الا وولاالقاااااا ف، تطبي اااااا علميااااة عمليااااة تتالق بتموالا ولمااااا ر وخوو   -

 غازوا.ول
وصااااااات  اااااااا  ومل ولمشااااااايالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بتموالا ولما ر وخوو  ولغازوا مصاااااااب  -

 ن،رية ولمرية ولجزيئية.  
 

 و ولمماليل و فهم خوو اااااااااااها  ت ااااااااااانيف  وصاااااااااااتيااب
ذوبانية  ف، ولمؤثرر وولاوومل ولمصاااااااااااااباا ولمتال ة بها

 .ولموو 

 

 .ولجصيماا ومجم ولمذيب وولمذوب مالة وفق ولمماليل من ولمختلفة وألنووع ولتمييز بين -

 ولذوبانية. ف، ولمؤثرر تم ي  ولاوومل -

 إجرو  تجارب ماملية لتمضير با  ولمماليل ولمائية. -

 )بالمليون  وألجزو  ولمواللية، ولموالرية، ولمئوية بالكتلة، )ولنصبة مختلفة بطرق  ولمماليل تروكيز عن ولتابير -

 .ولخوو  ولفيزيائية للمماليل وبا  ولموالل، ولترييز بين ولربط -

 توضيح و تفصير ولمفاتيم ولمتال ة بالخوو  ولجاماة للمماليل و إجرو  ولمصاباا ولمتال ة بها. -
 وأليونية. غير وولموو  وأليونية ولموو  إذوبة أثر بين ولم ارنة -

 . وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة بطبياة ولمماليل وأنووعها وخوو ها -
 جميع ف، ونت اااالهاااا و ولطااااقاااة تباااا  مفهوم  وصاااااااااااااااتياااااب 

 وفهم ولتفاعالا ولكيميائية و أتميتها ف، ولميار وليومية،

 ولمصاباا و ول وونين ولمتال ة بها.

 

 ت نيف ولتفاعالا ولكيميائية مروريا. -

 .ولتفاعالا ولكيميائية ف، ولممت ة أو ولناتجة ولطاقة يمية مصاب -

 .ولتفاعل مرورر لمصاب مرورر ولتكوين أو ولروبطة بطاقة عالقة ذوا إجرو  مصاباا -

 .ولتفاعل مرورر لمصاب تس قانون  وصتخ وم -

 ولتفاعالا ولكيميائية.  ونت الها أثنا  أو ولطاقة ت ميم تجارب تتالق بتبا     -

 بنا  نماذج تتالق بالتبا   ولمرورص باصتخ وم تطبي اا ولمختبر والفتروض،. -

 ولتطبي اا ولخا ة بالكيميا  ولمرورية ف، ولميار وليومية.إ رو  أتمية  -
 في  ولمؤثرر وولاوومل ولتفاعل صرعة نموذج  وصتيااب. 

  وصاااتيااب ولمصااااباا و ربطها بالنتائج ولاملية ولمتال ة
 بصرعة ولتفاعل.

 .رياضيا عن  وولتابير ولكيميائ، ولتفاعل صرعة نموذج تاريف -

 .،روف مختلفة ف، ولكيميائية ولتفاعالا صرعة بين م ارنة -

 .ولكيميائية ولتفاعالا صرعة مصاب -
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 توضيح تلثير صرعة ولتفاعل ببا  ول،روف ول وخلية و ولخارجية. - 

 ولتفاعل ولكيميائ،. وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة بصرعة   -
 ولتفاعل ولكيميائ،.  ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بصرعة -

 إ رو   ور نموذج صرعة ولتفاعل ف، تطوير ول ناعاا ولكيميائية. -
 و  في  ولمؤثرر ول يناميي، وولاوومل والتزونمفهوم   وصتيااب

ماا ى وصاااااااااااااااتجااابااة والتزون للمؤثروا ولخااارجيااة و تطبي اااتاا  
 .ولاملية

 .بالصرعة وللم،ية وعالقتها ولتفاعل بمييانييية ولم  و  توضيح -

 .ولكيميائ، ول يناميي، باالتزون ولم  و  توضيح -

 .تم ي  خ ائ  والتزون ول يناميي،  -

 .والتزون مالة على ولضغط أو ولمرورر أو  رجة ولترييز ف، ولتغير أثر لتوقع " شاتليي  لو "أ مب  تطبيق -

 والتزون ثابا ولناتجة مصتخ ما أو ولمتفاعلة للموو  والتزون عن  ولتروكيز مصاب -

 ول يناميي،. ولمتال ة ببا  ولمفاتيم ولمتال ة باالتزونوصت  ا  ومل ولمشيالا  -

 .ولذوبانية ما ل ولما  مصتخ ما ثابا ف، ولذوبان قليلة وأليونية للموو  ولذوبانية مصاب -

 ول يناميي،. تو،يف ولمفاتيم وولماا الا وولاالقاا ف، تطبي اا علمية عملية تتالق باالتزون -
 وول ووع  وتطورتاولن،رياا ولخا اااة باألمما   وصاااتيااب 

ولاالقاااااااة بين ن،رياااااااة وألمماااااااا  وول ووعااااااا  و مختلف و 
 والتزون ف، مماليلها. ولتفاعالا  بينها ومبا ئ

 

 .لورص" و "لويس" – "أرتينيوس" ، و"برونصت  تاريفاا وفق وول اع ر ولمم  مفهوم توضيح -

 ولتلين . ثووبا وقيم وول ووع  وألمما  قور بين ولربط -

 .ولضايفة ول ووع  أو لألمما  ولتلين بثووبا تتالق مصاباا نجرو  والتزون تطبيق مبا ئ -

 .ولمائية ولمماليل ف، ولهي روجين، ولرقم مصاب -

 .وول اع ية ولمماليل ولممضية بين ولتمييز ف، ولهي روجين، ولرقم وصتخ وم -

 .ب  تفصير تفاعل ولتاا   و إجرو  ولمصاباا ولمتال ة -

 .وألمالح لمماليل ول اع ص أو ولممض، توضيح ولتلثير -

 .عمل   لية و ولمن،م ولمملو  مفهوم تفصير   -
 والتزون ف، مماليلها. إجرو  تجارب  تتالق باألمما  وول ووع  ومبا ئ   -
 وصتخ وم وأل ووا ووألجهزر ولماملية و ولمختبر والفتروض، نجرو  ولتجارب وتمثيل ولبياناا وتمليلها.   -
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 ووالختزو  لتفاعالا ولتلكصاا  ولمشااترية ول اافاا وصااتيااب 

 تنتج ولت، ولخاليا عمل طبياةو  ولمتباة لمووزنتها وولطرق 

 .ولاملية ولكهربائ، وتطبي اتهما وولتمليل يهربائية طاقة

 

 .من ولتفاعالا غيرتا عن ووالختزو  ولتلكص  ولتمييز بين تفاعالا -

 .ولكيميائ،ولتفاعل  ف، ولمختِز  وولاامل ولمؤيِص  ولاامل تم ي  -

 .تفاعل والختزو  ون ف ولتلكص  تفاعل ن ف و ف -

 .ن ف ولتفاعل بطري ة ولتلكص  و ع   بطري ة ووالختزو  ولتلكص  ماا الا وزن  -

 .عملها  لية و تفصير ولجلفانية ولخلية أجزو  تم ي  -

 .ول،روف ول ياصية ف، ولتفاعل تل ائية توضيح -

 والختزو  جهو  قيم على وعتما و ولتلكصاااااااااااا  ووالختزو  على ق رتها وفق وأليوناا أو ترتيب ولانا اااااااااااار -

 .ولمايارية

  ووالختزو  وولخاليا ولكهربية. وصت  ا  ومل ولمشيالا ولمتال ة بتفاعالا ولتلكص  -

 .عملها وتفصير ولجلفانية )ولبطارياا ( للخاليا ولاملية ولتطبي اا تفصير -

 .ولكهربائ، للتمليل ولاملية ولتطبي اا أتمية توضيح -

 .م وث  لمنع طرقا ووقتروح ولم ي  تآكل عملية و ف -

 ووالختزو  وولخاليا ولكهربية. ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بتفاعالا ولتلكص  -
  طبياة ولمووضااااايع ولخا اااااة بالكيميا  ولاضاااااوية وصاااااتيااب

 ولاضااااوية و أصاااامائها و ت اااانيفاتها ولمريباا  اااايي وفهم

 وأتميتها ولاضاااااويةولمريباا  تفاعالا أنووعوخوو اااااها  و 

 .وتمضيرتا بين ولمريباا ولتمييز ف،

 و ف ولطرق ولمصتخ مة ف، وصتخال  ولهي رويربوناا. -

 .ولاضوية ولمريباا تصمية ف، (IUPACن،ام) تطبيق -

 .أصمائها بمارفة ولاضوية للمريباا ولبنائية ول يي يتابة -

 ت ميم نماذج لمريباا عضوية مصب مجموعتها ولو،يفية. -

 ت نيف ولمريباا ولاضوية إلى مريباا أليفاتية و أروماتية. -

 .للمريب و يغت  ولبنائية وولكيميائية ولفيزيائية ولخ ائ  بين ولربط -

 .ولاضوية ولمريباا لتفاعالا ولمختلفة وألنووع ولتمييز بين -

 .ولاضوية ولتفاعالا من ولمللوفة وألنووع بنووتج ولتوقع -

 .لها ولمميزر ولتفاعالا ضو  ف، ولمريباا بين ولتمييز -
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 بالمريباا ولاضوية و تفاعالتها.ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق     -
 تكوين ولبوليمر. ييفية و ولبلمرر تفاعالا و ف    -
 ف، ول ناعة. ولمريباا ولاضوية وألليفاتية و وألروماتية إ رو  أتمية   - 

  ولمريباا ولاضوية ولميوية وصتيااب خ ائ  وأنووع
 وأتميتها وترييبها وو،ائفها.

 

 وولليبي وا(. وولكربوتي روا ولميوية)ولبروتيناا ولمريباا لبا  وألصاصية ولبنائية ولوم وا ولتمييز بين -

 .ولمية ولكائناا ولتفاعالا  وخل أجصام ف، ولميوية ولمريباا أتمية توضيح -

 ولميوية و ولتمييز بينها.بخ ائ  ولمريباا ولاضوية ت ميم تجارب  بصيطة تتالق     -
 االشاااااااااااااااااعاا ولنووية وصاااااااااااااااتيااب ولمفاتيم ولمتال ة ب

 طبياةو  وخوو اااااااااااااااها وصااااااااااااااارعة ولتملل والشاااااااااااااااااع،
 .ولتفاعالا ولنووية والنشطارية ووالن ماجية

 .بين ولتفاعالا ولنووية وولكيميائية ولتمييز -
  .ع   ولكتلة وولا   ولذرص  بمارفةشااعاا ولنووية وال تم ي  -
 .ماا الا ييميائية نووية ووزنها يتابة -

 و ف ولتفاعالا ولتل ائية و غير ولتل ائية و منها والن ماج ولنووص ووالنشطار ولنووص.  -

 توضيح ييفية تطبيق والشااع ف، عالج وألمرو . -

وصاتخ وم ولنشااط والشاااع، وولتفاعالا ولنووية، وورتباطها بباضاها باضاا  وتطبي ها ف، أوضااع وصاياقاا  -
 عملية مختلفة.ن،رية و 

 ت ميم تجارب وبنا  نماذج تتالق بالنشاط والشااع، وولتفاعالا ولنووية.  -

 و ف والصتخ وم وآلمن لأل ووا ووألجهزر ولمتال ة بالنشاط والشااع، وولتفاعالا ولنووية. -
وولتفاعالا تو،يف ولمفاتيم وولماا الا وولاالقاا ف، تطبي اا علمية عملية تتالق بالنشااااااط والشاااااااع،  -

 ولنووية.
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