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1.  
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 حيوانات مختلفة حياة يقارن بين  دورات  .3
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 يصف كيف تتكون األحافير  .10
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 المختلفة يصف خصائص الطقس  .12
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 يصف التغيرات الفيزيائية للمادة  .14
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 يوضح المقصود بالكتلة ووحدة قياسها  .30 تصف المخلوقات الحية   .3
 يوضح المقصود بالحجم ووحدة قياسه   .31 تسمية أصغر تركيب في المخلوق الحي    .4
 يصف طرق حساب الحجم   .32 تصنيف المخلوقات الحية الى فقاريات وال فقاريات    .5
 يصف عالقة الكتلة بالحجم  )الكثافة (   .33 تصنيف المخلوقات الحية الى ممالك  .6
 يحدد وحدة قياس الكثافة   .34 يعدد خصائص الحيوانات الالفقارية   .7
 يفسر الطفو والغمر   .35 يصف طوائف الفقاريات   .8
 يصف ماذا يحدث للمادة عند تسخينها وتبريدها  .36 أجهزة الحيوانات ووظائفهايعدد بعض   .9

 يقارن بين المحاول والمخلوط والسبائك   .37 يعدد العوامل الحيوية والالحيوية في النظام البيئي  .10
 يوضح طرق فصل مكونات المخلوط   .38 يقارن بين الجماعة الحيوية والمجتمع الحيوي   .11
 يعرف الحركة   .39 اليابسة (  –يمثل لبعض األنظمة البيئية ) المائية   .12
 يعرف السرعة   .40 يوضح كيفية انتقال الطاقة في نظام بيئي   .13
 يربط بين التسارع والسرعة واالتجاه  .41 يشرح العالقة بين المخلوقات الحية في شبكة غذائية   .14
 الذاتي يوضح مفهوم القصور   .42 يصف السالسل والشبكات الغذائية   .15
 يعرف قوة الجاذبية األرضية   .43 يعدد خصائص المعادن    .16
 يعرف قوة االحتكاك  .44 يصنف الصخور حسب أنواعها مع التمثيل   .17
 يحدد العوامل المؤثرة في االحتكاك   .45 يعرف مصادر الماء الرئيسية   .18
 على االتجاه والحركة  هارالمتزنة وتأثي  يروغيقارن بين القوى المتزنة    .46 يفسر سبب تعاقب الليل والنهار   .19
 القوى ( والتسارع  - يستنتج نوع العالقة بين ) الكتلة   .47 يوضح المقصود بدورة األرض السنوية   .20
 يوضح العالقة بين الحرارة وحركة جزيئات المادة   .48 يفسر سبب حدوث الفصول األربعة   .21
 يعدد طرق انتقال الحرارة    .49 يقارن بين ظاهرتي الخسوف والكسوف   .22
 يوضح كيف تتفاعل الشحنات الكهربائية   .50 تصف النظام الشمسي   .23
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 المهارة المستهدفة  الصف م
1.   

 
 ابتدائي -الخامس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعدد الممالك الست للمخلوقات الحية 
 الضوئي يفسر كيف تقوم أوراق النبات بعملية البناء   .2
 يصف تركيب الجذور والسيقان واألوراق   .3
 يبين وظائف كل من الجذور والسيقان واألوراق   .4
 يقارن بين التكاثر الجنسي والال جنسي  .5

 يصف مراحل التحول الكامل والتحول الناقص   .6
 يوضح المقصود بكل من الموطن واالطار البيئي   .7
 التطفل   -تبادل المنفعة -يميز بين كال من التكافل التعايش  .8
 النيتروجين (في الطبيعة  -الكربون-يبين مراحل دورة كل من )الماء  .9

 يعرف طبقات األرض   .10
 يعدد العمليات المؤثرة على سطح األرض   .11
 يعدد أسباب حدوث الزالزل   .12
 يسمي جهاز قياس الزالزل   .13
 البراكين يقارن بين أنواع   .14
 الترسيب  و  يناقش العالقة بين التعريه  .15
 االحافير يوضح مفهوم   .16
 يميز بين موارد الطاقة المتجددة وغير المتجددة-  .17
 يوضح لماذا يعد الماء والهواء من الموارد األرضية -  .18
اختالف درجات الحرارة   ها في يوضح كيف يؤثر شكل األرض وميل محور-  .19

 وتكون الرياح 
 كيف تؤثر الكتل الجهات الهوائية في الطقس  يلخص-  .20
 تكون العواصف ت يوضح كيف -  .21
 يعدد العوامل المؤثرة في المناخ -  .22
 والذرات يوضح بنية المادة والعناصر -  .23
 سمي أجزاء الذرة ي -  .24
 الدوري يصف كيف تترتب العناصر في الجدول -  .25
 وأشباه الفلزات   الال فلزاتيصف خصائص والفلزات و-  .26
الحرارة )عند درجات  درجات تغير  يوضح العالقة بين تغيرات الحالة عند  .27

 محدده( 
 تتكون المركبات  ممايوضح -  .28
 يتعرف على مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي-  .29
 الشغل  فيعر-  .30
 يعرف الطاقه   .31
 العالقة بين الشغل والطاقة يوضح -  .32
ذراع    - القوة المبذولة -القوة الناتجة  )أشير إلى بعض مكونات اآللة البسيطة -  .33

 من خالل النماذج والصور (نقطة اإلرتكاز  -  ذراع القوة -المقاومة  
 تعرف على انواع اآلالت البسيطة ي -  .34
            يحسب كل من القوة طول دراع القوة ذراع المقاومة اآلالت اآلالت البسيطة -  .35
اغط  تضالحدة الصوت والصدى و  والتردد )وحدد خصائص الصوت  -  .36

 والتخلخل( 



 

 

 

 

4 

 -   قسم العلوم الطبيعية -  إدارة االشراف التربوي 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض 

 إدارة اإلشراف التربوي 
 قسم العلوم الطبيعية 

 

 

 

  

 المهارة المستهدفة  الصف م
1.   

 
 

 ابتدائي  -السادس 

 المخلوقات الحية يوضح مفهوم الخاليا في -
 وظائف الحياة األساسية  عا واألعضاء واألجهزة مة  يوضح كيف تؤدي الخاليا واالنسج -  .2
 يميز بين الخاليا النباتية و الخاليا الحيوانية-  .3
 يصف عمليتي البناء الضوئي التنفس في الخاليا-  .4
 طرائق تكاثر المخلوقات الحية ين يقارن ب -  .5

 كيفية انتقال الصفات من جيل إلى آخر يصف -  .6
 حيهالمتن  والصفاتيعرف الصفات السائدة -  .7
 حيه المتن  صفاتواليقارن بين الصفات السائدة  -  .8
 نبات في الالتكاثر  اتيصف عملي -  .9

 يوضح كيف تعيش المخلوقات الحية الدقيقة وكيف تتكاثر -  .10
 الحيوانات عمليات الهضم واإلخراج والتنفس والدوران يحدد كيف تؤدي االجهزة في -  .11
 ريات قاف الالريات وقايقارن بين أجهزة الهضم واإلخراج والتنفس والدوران في الف-  .12
            يلخص وظائف االجهزة الهيكلية و العضلية والعصبية والغدد الصماء -  .13
 الجسم  االعضلي معيصف كيف يحرك الجهاز الهيكلي والجهاز -  .14
 الت في النظام البيئي حلوالمالمستهلكات  من المنتجات و  يقارن بين دور كال -  .15
 يصف كيف تنتقل الطاقة في السالسل الغذائية والشبكات الغذائية -  .16
 وطرق تلوثهايوضح كيف تستخدم التربة  -  .17
 والماء والهواء الممارسات المستخدمة في الحفاظ على اليابسة صف  ي -  .18
 البديلة للطاقة وطرق التقليل من التلوث الناتج عن الوقود األحفوري ر  يوضح المصاد-  .19
 الناتجة عن كل حركة           يوضح العالقة بين حركة األرض حول محورها وحول الشمس والظواهر -  .20
         يصنف الحاالت المختلفة للمادة -  .21
 ) الذائبيه(   المحاليليعرف مفهوم -  .22
 يصف ثالثة أنواع من التفاعالت الكيميائية-  .23
 يصف توزيع العناصر في الجدول الدوري -  .24
 يوضح كيف يكشف عن األحماض والقواعد -  .25
 يبين العالقة بين كل من  -  .26

 والسرعه  الموقع والحركة -
 تسارع والالسرعة المتجهة -

 همتزن الوالقوى غير   همتزن ال ى  يقارن بين القو-  .27
 الحركه   في  يوضح أثر الجاذبية واالحتكاك-  .28
 في الحركة ه نيوتن الثالث ين  يعرف قوان -  .29
 نينتجاذب بين جسمين مشحوواليوضح تكون الكهرباء الساكنة -  .30
 يصف األنواع المختلفة للدوائر الكهربائية-  .31
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 المهارة المستهدفة  الصف م
1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول متوسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يقارن بين النظريات والقوانين 
 يحدد بعض المهارات التي يستخدمها العلماء  .2
 يوضح المقصود بالفرضية    .3
 يميز االختالف بين المالحظة واالستنتاج   .4
 يعرف كل من السرعة والتسارع    .5
 يحسب كل من المسافة والسرعة والتسارع  .6
 يحسب التسارع مستخدماً القانون الثاني لنيوتن في الحركة   .7
 يوضح القانون الثالث لنيوتن في الحركة   .8

 يعرف المقصود بالشغل   .9
 يصنف المواد بناء على حسب خواصها الفيزيائية  .10
 تبعاً لموادها الكيميائيةيصنف المادة   .11
 يتعرف مكونات المادة  –يصنف خصائص المادة   .12
 يتعرف مكونات الذرة   .13
 يصف العالقة بين العناصر والجدول الدوري   .14
 يوضح المقصود بكل من الكتلة الذرية والعدد الذري   .15
 يقارن بين كل من الفلزات والالفلزات وأشباه الفلزات   .16
 المعدن والصخر يحدد الفرق بين   .17
 يصف الخصائص المستخدمة في تحديد المعادن  .18
 يصف أن باطن األرض مقسم إلى طبقات   .19
 يحدد عوامل التعرية  –يوضح كيف تكونت التربة   .20
 يصف مكونات الغالف الجوي   .21
 يصف كيف تسبب الطاقة دورة الماء في الطبيعة   .22
 الشمس يوضح دوران األرض حول محورها، وحول   .23

 يفسر سبب حدوث الفصول السنوية على األرض   .24
 يناقش نظرية الخلية   .25
 يوضح وظائف أجزاء الخلية المختلفة   .26
 يوضح الفرق بين كل من النسيج والعضو والجهاز   .27
 يحدد بعض أجزاء الخلية النباتية والخلية الحيوانية   .28
 يحدد خصائص الحيوانات   .29
 الفقاريات والالفقاريات يميز بين   .30
 يقارن بين جهاز الدوران المفتوح وجهاز الدوران المغلق   .31
 يوضح الفرق بين الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة والحيوانات الثابتة درجة الحرارة   .32
 يسمي خصائص ثالثة طوائف لألسماك   .33
 اليابسة يصف كيف تكيفت البرمائيات للعيش في الماء وعلى   .34
 يحدد التكيفات التي تساعد الزواحف على العيش على اليابسة   .35
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