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 األىجاف التعميسية الجرس الؾحجة
السدتؾى 
 الترشيفي

الخابعة: 
العشاصخ 

والتفاعالت 
الكيسيائّية 
 في حياتشا

2 )
الججول 
الجوري 
 الحجيث

 فيؼ واستيعاب أن يفدخ محاوالت العمساء تشغيؼ العشاصخ في مجسؾعات
 فيؼ واستيعاب أن يرف ججول مشجليف مؽ حيث تشغيؼ العشاصخ

 معخفة أن يحجد األساس الحي اعتسجه مشجليف في تختيب العشاصخ
 فيؼ واستيعاب أن يرف الججول الجوري الحجيث مؽ حيث تشغيؼ العشاصخ

 معخفة أن يحجد األساس الحي اعُتسج عميو في تختيب العشاصخ في الججول الجوري الحجيث
 استجالل أن يكتذف العالقة بيؽ عجد إلكتخونات تكافؤ العشرخ ورقؼ مجسؾعتو في الججول 
أن يكتذف العالقة بيؽ عجد مدتؾيات الظاقة التي تتؾزع فييا إلكتخونات العشرخ 

 ورقؼ دورتو
 استجالل

 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالقانؾن الجوري 
 استجالل الجوري الحجيث وفق صفات معيشةأن يرشف مجسؾعات الججول 

 معخفة أن يحجد ندبة العشاصخ الفمدية إلى باقي العشاصخ في الججول
 معخفة أن يحجد مؾقع الالفمدات في الججول الجوري 

 استجالل أن يقارن بيؽ الفمدات والالفمدات
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بأشباه الفمدات

 فيؼ واستيعاب العشاصخ الشبيمة بيحا االسؼأن يفدخ تدسية 
 استجالل أن يرشف العشاصخ الفمدية في الججول الجوري 
 معخفة أن يعجد مرادر استخخاج العشاصخ في الظبيعة

 تظبيق أن يبيؽ استخجامات بعض العشاصخ والسخكبات في حياتشا
  

1 )
الخوابط 

الكيسيائية 
وتسثيل 
 لؾيذ

 معخفة السقرؾد بحالة االستقخارأن يؾضح 
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بكل مؽ األيؾن السؾجب واأليؾن الدالب

 معخفة أن ُيعخف الخابظة األيؾنية
 فيؼ واستيعاب أن يذخح آلية تكؾن الخابظة األيؾنية 

 معخفة أن ُيعخف الخابظة التداىسية
 فيؼ واستيعاب أن يذخح آلية تكؾن الخابظة التداىسية 

أن يقارن بيؽ الخابظة األيؾنية والخابظة التداىسية مؽ حيث نؾع العشاصخ السختبظة 
 وطخيقة الؾصؾل إلى حالة الثبات

 استجالل

 استجالل أن يدتشتج التغيخ في ميل العشاصخ لكدب أو فقج اإللكتخونات في السجسؾعات
عشج االنتقال مؽ أعمى ألسفل في  أن يفدخ زيادة ميل الفمدات لفقج اإللكتخونات

 فيؼ واستيعاب السجسؾعة الؾاحجة

 فيؼ واستيعابأن يفدخ زيادة ميل الالفمدات لكدب اإللكتخونات عشج االنتقال مؽ أسفل ألعمى في 
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 األىجاف التعميسية الجرس الؾحجة
السدتؾى 
 الترشيفي

 السجسؾعة الؾاحجة
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالتسثيل الشقظي

 فيؼ واستيعاب واأليؾناتأن يذخح طخيقة لؾيذ في تسثيل العشاصخ 
 تظبيق أن يخسؼ تسثيل لؾيذ لسخكبات أيؾنية

 تظبيق أن يخسؼ تسثيل لؾيذ لمخابظة التداىسية
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بكل مؽ الخابظة التداىسية األحادية والثشائية والثالثية

 استجالل خرائريا الفيديائيةأن يقارن بيؽ السخكبات األيؾنية والسخكبات التداىسية مؽ حيث 
 فيؼ واستيعاب أن يفدخ تؾصيل مراىيخ السخكبات األيؾنية ومحاليميا لمتيار الكيخبائي

  
( أنؾاع 3

التفاعالت 
 الكيسيائية

 استجالل أن يرشف التغيخات التي تحجث عمى السؾاد إلى فيديائية وكيسيائية
 فيؼ واستيعاب أن يذخح كيفية حجوث التفاعل الكيسيائي
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالتفاعل الكيسيائي
 استجالل أن يرشف أنؾاع التفاعالت الكيسيائية
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بتفاعالت االتحاد

 تظبيق أن يعبخ عؽ أنؾاع تفاعالت االتحاد بسعادالت كيسيائية
 استجالل أن يقارن بيؽ أكاسيج الفمدات وأكاسيج الالفمدات

 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالحفاز
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بتفاعالت االنحالل
 تظبيق أن يعظي أمثمة عمى تفاعالت االنحالل

 معخفة أن يؾضح السقرؾد بتفاعالت اإلحالل األحادي
 استجالل أن يختب عشاصخ وفق نذاطيا الكيسيائي

 معخفة الكيسيائي أن يؾضح السقرؾد بدمدمة الشذاط
أن يؾعف تفاعالت اإلحالل البديط في تحزيخ بعض العشاصخ وفق سمدمة الشذاط 

 الكيسيائي
 تظبيق

 فيؼ واستيعاب أن يبيؽ كيفية استخجام تفاعل الثيخمايت في لحام الدكػ الحجيجية
 فيؼ واستيعاب أن يفدخ تدسية تفاعل الثيخمايت بيحا االسؼ

 معخفة السقرؾد بتفاعالت اإلحالل السددوجأن يؾضح 
 استجالل أن يرشف تفاعالت اإلحالل السددوج

 فيؼ واستيعاب أن يذخح آلية حجوث تفاعالت التخسيب
 فيؼ واستيعاب أن يبيؽ كيفية استخجام تفاعالت التخسيب في تحزيخ وفرل بعض السؾاد

 استجالل أن يكذف عؽ وجؾد الكمؾر في الساء
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 األىجاف التعميسية الجرس الؾحجة
السدتؾى 
 الترشيفي

 استجالل أن يكتذف بعض الجالالت لحجوث تفاعالت اإلحالل السددوج
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بتفاعالت التعادل

 استجالل أن يحجد نقظة التعادل أثشاء معايخة محمؾل قمؾي مع محمؾل حسزي عسميًا 
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالسعايخة

 معخفة أن يؾضح السقرؾد بشقظة التعادل
 فيؼ واستيعاب أن يفدخ استخجام ىيجروكديج السغشيديؾم وكخبؾنات السغشيديؾم في أدوية الحسؾضة

( مفيؾم 4
التأكدج 
 واالختدال

 معخفة أن ُيعخف كل مؽ التأكدج واالختدال قجيساً 
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بتفاعل التأكدج واالختدال

 فيؼ واستيعاب واالختدالأن يذخح آلية حجوث تفاعالت التأكدج 
 استجالل أن يدتشتج مفيؾم كل مؽ التأكدج واالختدال

 معخفة أن يؾضح السقرؾد بعجد التأكدج
 تظبيق أن يحدب أعجاد التأكدج لعشاصخ مختمفة

 استجالل أن يدتشتج مفيؾم كل مؽ العامل السؤكدج والعامل السختدل
 تظبيق السختدل في تفاعالت التأكدج واالختدالأن يحجد العامل السؤكدج والعامل 

 تظبيق أن يكتب معادلة نرف التأكدج ونرف االختدال في تفاعالت التأكدج واالختدال
 معخفة أن يحكخ بعض تفاعالت التأكدج واالختدال السيسة الستسخار حياة اإلندان

 معخفة في إنتاج الكيخباء أن يعجد بعض التظبيقات السيسة لتفاعالت التأكدج واالختدال
 معخفة أن يرف مكؾنات الخمية الكيخوكيسيائية

 تظبيق أن يحجد تفاعمي األكدجة واالختدال في الخمية الكيخوكيسيائية
 فيؼ واستيعاب أن يفدخ انخفاض زرقة محمؾل الشحاس مع مخور الدمؽ في الخمية الكيخوكيسيائية

 فيؼ واستيعاب الشحاس ونقص كتمة ساق الخارصيؽ مع مخور الدمؽأن يفدخ زيادة كتمة ساق 
 معخفة أن يبيؽ وعيفة القشظخة السمحية في الخمية الكيخوكيسيائية

 معخفة أن يحجد اليجف مؽ عسمية الظالء الكيخبائي
 استجالل أن يقؾم بظالء ممعقة مؽ الحجيج بالشحاس كيخبياً 

 تظبيق واالختدال في عسمية الظالء الكيخبائي بالشحاسأن يحجد تفاعمي األكدجة 
 معخفة أن يعجد بعض اآلثار الزارة لتفاعالت التأكدج واالختدال عمى البيئة

 استجالل أن يبيؽ اثخ اليؾاء الجؾي عمى بعض الفمدات
 معخفة أن يؾضح السقرؾد بالسظخ الحسزي

 تظبيق الحسزيأن يرشف التفاعالت التي تدبب السظخ 
 استجالل أن يدتشتج بعض اآلثار الزارة التي يدببيا السظخ الحسزي 
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 مستوى الهدف األهداف التعليمية الدرس الوحدة
الؾحجة 

الخامدة 
: الزؾء 

 والحياة

الجرس 
 :األول

خرائص 
الزؾء 
 وطبيعتو

 معخفة يعجد فؾائج الزؾء
 فيؼ يفدخ كيفية رؤية االجدام

 استجالل بالتجخبة سخيان الزؾء في خظؾط مدتقيسةيثبت 
 استجالل يرشف السؾاد مؽ حيث نفاذيتيا لمزؾء

 استجالل يثبت بالتجخبة اختالف السؾاد مؽ حيث نفاذيتيا لمزؾء
 معخفة يعجد خرائص الزؾء

 فيؼ يحجد السقرؾد بالسؾاد الذفافة 
 فيؼ يحجد السقرؾد بالسؾاد السعتسة

 معخفة يحكخ امثمة لمسؾاد الذفافة
 معخفة يحكخ أمثمة لمسؾاد السعتسة

 معخفة يعجد مرادر الزؾء
 معخفة يحكخ أمثمة لتحؾالت الظاقة الذسدية

 تظبيق  يخسؼ مدارات األشعة السشبعثة مؽ مرباح
 فيؼ يحجد العالقة بيؽ شكل الغل الستكؾن والسدافة بيؽ مرجر الزؾء والجدؼ

 فيؼ يفدخ تكؾن الغل عمى الحائط
 معخفة يعخف الغل التام
 معخفة يعخف شبو الغل

 استجالل يقارن بيؽ الغل التام وشبو الغل
 فيؼ يحجد السقرؾد بخدؾف القسخ

 فيؼ يحجد السقرؾد بكدؾف الذسذ 
 فيؼ يفدخ كيفية  حجوث عاىخة خدؾف القسخ

 فيؼ كدؾف الذسذيفدخ كيفية حجوث عاىخة 
 تظبيق يؾضح بالخسؼ كيفية حجوث عاىخة خدؾف القسخ

 تظبيق يؾضح بالخسؼ كيفية حجوث عاىخة كدؾف الذسذ
 

الجرس 
الثاني 

انعكاس :
الزؾء 

 وتظبيقاتو

 معخفة يعخف انعكاس الزؾء
 استجالل يرشف السؾاد مؽ حيث قجرتيا عمى عكذ الزؾء عسميا

 معخفة السشتغؼيعخف االنعكاس 
 معخفة يعخف االنعكاس غيخ السشتغؼ

 استجالل يقارن بيؽ االنعكاس السشتغؼ واالنعكاس غيخ السشتغؼ
 معخفة يعخف زاوية الدقؾط

 معخفة يعخف زاوية االنعكاس
 استجالل يدتشتج عسميا قانؾني انعكاس الزؾء
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 مستوى الهدف األهداف التعليمية الدرس الوحدة
الؾحجة 

الخامدة 
: الزؾء 

 والحياة

 معخفة انعكاس الزؾء يحكخ نص قانؾني
 

الجرس 
 :الثاني

انعكاس 
الزؾء 

 وتظبيقاتو

 فيؼ يدتخجم قانؾني انعكاس الزؾء في حل مدائل حدابية
 معخفة يعجد أنؾاع السخايا

 استجالل يدتشتج عسميا صفات األخيمة الستكؾنة في السخايا السدتؾية
 معخفة يعجد استخجامات السخايا السدتؾية

عسميا العالقة بيؽ عجد األخيمة الستكؾنة بيؽ مخآتيؽ مدتؾيتيؽ وقيسة الداوية يدتشتج 
 السحرؾرة بيشيسا

 استجالل

 فيؼ يدتشتج قانؾن عجد االخيمة الستكؾنة بيؽ مخآتيؽ مدتؾيتيؽ
 تظبيق يدتخجم قانؾن عجد األخيمة في حل مدائل حدابية

 معخفة يعخف البخيدكؾب
 تظبيق لمبخيدكؾبيرسؼ نسؾذجا 

 فيؼ يذخح فكخة عسل البخيدكؾب
 معخفة يعجد استخجامات البخيدكؾب

 فيؼ يؾضح السقرؾد بالسخايا الكخوية 
 معخفة يعجد أنؾاع السخايا الكخوية

 فيؼ يؾضح السقرؾد بالسخآة السقعخة
 فيؼ يؾضح السقرؾد بالسخآة السحجبة
 فيؼ يؾضح السقرؾد بسخكد التكؾر
 فيؼ يؾضح السقرؾد بقظب السخآة 
 فيؼ يؾضح السقرؾد ببؤرة السخآة 

 معخفة يعخف البعج البؤري 
 استجالل يحجد بؤرة السخآة السقعخة عسميا
 استجالل يحجد بؤرة السخأة السحجبة عسميا

 فيؼ يدتشتج الفخق بيؽ بؤرة السخآة السحجبة والسخآة السقعخة
 فيؼ األشعة اليامة الداقظة والسشعكدة عمى السخايا الكخويةيحجد مدارات 

 فيؼ يؾضح بالخسؼ مدارات األشعة اليامة في السخايا الكخوية
 استجالل يحجد العالقة بيؽ مؾقع الجدؼ وصفات الخيال الستكؾن في السخآة السقعخة عسميا

 استجالل يدتشتج خرائص األخيمة الستكؾنة في السخايا السقعخة عسميا
 استجالل يدتشتج القانؾن العام لمسخايا الكخوية

 تظبيق يدتخجم القانؾن العام لمسخايا الكخوية في حل مدائل حدابية
 استجالل يدتشتج قانؾن مقجار التكبيخ

 تظبيق يدتخجم قانؾن مقجار التكبيخ في حل مدائل حدابية
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 مستوى الهدف األهداف التعليمية الدرس الوحدة
 معخفة يحكخ بعض التظبيقات عمى السخايا السقعخة

 استجالل يدتشتج صفات األخيمة الستكؾنة في السخآة السحجبة عسميا
 

الؾحجة 
الخامدة: 

الزؾء 
 والحياة

الجرس 
الثالث 
انكدار 
 الزؾء

 فيؼ يؾضح السقرؾد بانكدار الزؾء
 استجالل يدتشتج عسميا انكدار الزؾء عشجما يشتقل مؽ وسط الى وسط أخخ

 فيؼ الزؾءيحجد السقرؾد بانكدار 
 فيؼ يفدخ سبب انكدار الزؾء

 فيؼ يحجد السقرؾد بالكثافة الزؾئية
 فيؼ يحجد السقرؾد بداوية الدقؾط

 فيؼ يحجد السقرؾد بداوية االنكدار
 استجالل يخسؼ مدار الذعاع الزؾئي عشجما يشتقل مؽ وسط لؾسط اخخ

 استجالل يدتشتج قانؾني انكدار الزؾء عسميا
 معخفة يحكخ نص قانؾني انكدار الزؾء

 تظبيق يدتخجم قانؾن معامل االنكدار في حل مدائل حدابية
الجرس 
الخابع: 
عؾاىخ 

وتظبيقات 
عمى 

انكدار 
 الزؾء

 استجالل يثبت بالتجخبة تحمل الزؾء األبيض  الى سبعة الؾان عشج سقؾطو عمى مشذؾر زجاجي
 فيؼ سقؾطو عمى مشذؾر زجاجييفدخ سبب تحمل الزؾء األبيض عشج 

 فيؼ يفدخ تكؾن األلؾان في قؾس قدح
 فيػ يحجد السقرؾد بالعجسة السحجبة
 فيؼ يحجد السقرؾد بالعجسة السقعخة

 معخفة يحكخ بعض السفاىيؼ الخئيدية الخاصة بالعجسات
 فيؼ يحجد السقرؾد بالسخكد البرخي لمعجسة

 معخفة يعخف البؤرة
 فيؼ بيؽ البؤرة الحقيقية والبؤرة الؾىسية يسيد

 معخفة يعخف البعج البؤري لمعجسة
 استجالل يحجد بؤرة العجسة عسميا

 فيؼ يحجد االشعة اليامة في العجسات
 استجالل يخسؼ مدارات االشعة اليامة في العجسة السحجبة
 استجالل يخسؼ مدارات األشعة اليامة في العجسة السقعخة

 استجالل يدتشتج العالقة بيؽ مؾقع الجدؼ وخرائص الخيال في العجسات السحجبة عسميا
 استجالل يدتشتج القانؾن العمؼ لمعجسات عسميا

 تظبيق يدتخجم القانؾن العام لمعجسات في حل مدائل حدابية
 استجالل يدتشتج خرائص الخيال الستكؾن في العجسات السقعخة عسميا

 معخفة بعض عيؾب االبراريعجد 
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 مستوى الهدف األهداف التعليمية الدرس الوحدة
 فيؼ يقارن بيؽ طؾل الشغخ وقرخ الشغخ

 فيؼ يرف تخكيب التمدكؾب
 معخفة يعجد استخجامات التمدكؾب

الؾحجة 
الخامدة: 

الزؾء 
 والحياة

 فيؼ يذخح فكخة عسل التمدكؾب 
 فيؼ يذخح فكخة عسل الكاميخا

 فيؼ يرف تخكيب السجيخ السخكب
 معخفة أجداء السجيخ السخكبيعجد وعائف 

 فيؼ يذخح فكخة عسل السجيخ الخكب
 معخفة يعخف األلياف الزؾئية

 مدتؾى اليجف اليجف التعميسي الجرس الؾحجة

الؾحجة 
الدادسة

: الشبات 
 الدىخي 

الجرس 
األول: 
أندجة 
الشبات 
 الدىخي 

 تحكخ يحكخ السقرؾد بالشديج الخمؾي . 

 فيؼ الخئيدة في الشباتات الدىخية .ُيعجد أنؾاع األندجة 

 فيؼ يعجد خرائص كل نديج و  أىسيتو  .

 تظبيق يحزخ شخائح لبعض األندجة الشباتية .

 استجالل يسيد  مجيخيًا بيؽ األندجة الشباتية . 

 تحكخ  الخاليا الحجخية  –َيعخف السرظمحات التالية  األلياف الشباتية 

 استجالل  االسكمخنذيسي .     –الكؾلشذيسية  –يقارن بيؽ األندجة البخنذيسية 

 فيؼ  يؾضح  أىسية وجؾد أندجة وعائية في جدؼ الشبات . 

 فيؼ  يحجد أىسية  وجؾد أوعية خذبية في جدؼ الشبات . 

 تحكخ  ُيعجد مكؾنات أوعية الخذب . 

                                  –الخاليا السخافقة  –يحكخ السقرؾد بــ"" القريبات 
 الخاليا الغخبالية ""  –المحاء 

 تحكخ 

 فيؼ  يؾضح كيفية قيام الخاليا الغخبالية بؾعيفتيا . 
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 مدتؾى اليجف اليجف التعميسي الجرس الؾحجة

الؾحجة 
الدادسة

: الشبات 
 الدىخي 

 تظبيق  يحزخ شخائح لبعض أندجة الشبات الدىخي .  

الجرس 
الثاني: 
أجداء 
الشبات 
 الدىخي 

 ميارات تفكيخ عميا  يرشف الجحور إلى وتجية و عخضية . 

 استجالل  يسيد أجداء مقظع طؾلي في الجحر 

 تحكخ  أىسية كل مشيسا . -القسة الشامية   –يعخف القمشدؾة 

 تظبيق يحزخ عسميًا شخيحة لقسة نامية في الجحر . 

 فيؼ  يذخح التخكيب الجاخمي  لمجحر . 

 تحكخ  البخيديكل  .   -األنجوديخمذ –يُعخف    القذخة 

 تحكخ  البخيديكل .  -األنجوديخمذ –يعجد وعائف كل مؽ القذخة 

 فيؼ  يؾضح كيفية تؾاجج كل مؽ الخذب و الحاء داخل       الحدم الؾعائية .       

 تحكخ  يعجد الؾعائف الخئيدة والثانؾية  لمجحر في الشبات . 

 ميارات تفكيخ عميا  يسيد أجداء مقظع طؾلي في الداق . 

 فيؼ  يذخح التخكيب الجاخمي لمداق و دور كل مكؾن ي        وعائف الداق 

 استجالل  يتعخف عمى التخكيب الجاخمي لمؾرقة . 

 تظبيق يحزخ شخيحة لسقظع عخضي في الؾرقة .

 فيؼ  يذخح آلية إغالق و فتح الثغؾر في ورقة الشبات . 

 تحكخ  يعجد وعائف الثغخ في الؾرقة .

الجرس 
الثالث: 
اليخمؾنا

ت 
 الشباتية

 تحكخ يعجد العمساء الحيؽ ساىسؾا في اكتذاف اليخمؾنات الشباتية . 

 فيؼ ُيتعخف عمى آلية عسل ىخمؾن األوكديؽ في الشبات . 

 استجالل يدتجل عسميًا عمى عاىختي االنتحاء الزؾئي و االنتحاء الجحري .  
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 مدتؾى اليجف اليجف التعميسي الجرس الؾحجة

الدادسة
: الشبات 
 الدىخي 

الجرس 
الثالث: 
اليخمؾنا
ت 

 الشباتية

 فيؼ ُيفدخ عاىخة االنتحاء الزؾئي . 

 فيؼ يُفدخ عاىخة االنتحاء الجحري . 

 تحكخ ُيعجد وعائف ىخمؾن الدايتؾكيشيشات . 

 تحكخ يحكخ أىؼ مجاالت استخجام الجبخيميشات . 

 فيؼ ُيفدخ أىسية إفخاز الثسار و أوراق الشبات لإلثيميؽ . 

 

 

 

 


