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                                                                                                                                                                                                    مفتاح رحال المعلّم:                                                                                                                     السنة السادسة المستوى:

 حّل وضعيّات مشكل دالّة كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا المجال

 الكفايات األفقيّة
ا/ يحّل يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ يتوّخى منهجّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات الحديثة/ ينجز مشروع

 .اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي المسائل/ يوظّف التّواصل للعيش مع

 حّل وضعيّات مشكل دالّة بإنجاز بحوث ومشاريع كفاية الماّدة إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 العلوم الفيزيائيّة علم األحياء

 حّل وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة بالوظائف

 تقتها بالمحي. الحيوّية للكائنات الحّية في عال

حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض الّظواهر 

 الفيزيائّية

 الهدف المميّز

  تعّرف تركيبة العين 

  تعّرف العين جهازا حّسّيا 

  تعّرف اختالل الّرؤية ووسائل اإلصالح 

  تعّرف الّسلوكات الوتقائّية للعين 

  إدراك ظاهرة انتثار الّضوء 

 اهرة انعكاس الّضوء إدراك ظ 

  إدراك ظاهرة انكسار الّضوء 

 الّضــــــــــــــــــــــوء العــــــــــــــــين المحـور

 المحتوى

 )الّدرس(

  تركيبة العين 

  العين والّرؤية 

  عيوب الّرؤية ووسائل اإلصالح 

  انتثار الّضوء 

  انعكاس الّضوء 

  انكسار الّضوء 

 ملّية الّرؤية في عالتقتها بالّضوء ع رتفسي الهدف: إلدماجا

  والعينالّطفل تقادرا على حّل وضعيّات مشكل داّلة متّصلة بالّضوء  نالمنتظر: يكواألداء  التّقييم

 أنشطة لعالج الّنقائص اّلتي تظهر إثر نتائج الّتشخيص الّدعم والعالج
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                                                  مفتاح رحال :المعلّم                                                                                                                        السنة السادسة المستوى:

 حّل وضعيّات مشكل داّلة كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا المجال

 الكفايات األفقيّة
ثة/ ينجز مشروعا/ يحّل يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ يتوّخى منهجّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات الحدي

 المسائل/ يوظّف التّواصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي 

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع كفاية الماّدة إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 العلوم الفيزيائيّة علم األحياء

متّصلة  ومشاريعت مشكل دالة بإنجاز بحوث حّل وضعيّا

 الحيويّة للكائنات الحيّة في عالتقتها بالمحي.  بالوظائف
 حّل وضعيّات مشكل دالّة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض الّظواهر الفيزيائيّة

 الهدف المميّز

  تبيّن وظيفة الّرئتين في التّبادل الغازي بين الجسم

 والمحي. 

 

 

الحيوان والنّبات  / ذكر العناصر المتدّخلة في *إثبات ضرورة الهواء لحياة اإلنسان و

 عمليّة االحتراق 

الهواء/ ذكر أهّم مكّونات الهواء  / ذكر بعض العناصر النّاتجة عن  ذكر خاصيات*

 عمليّة االحتراق 

 االحتراق  /توظيف عمليّةاالحتراق واء في *تعّرف االحتراق / إثبات دور اله

 الهــــــــــــــــــــــــــــواء الّتـــــــــــــــــنـّفـس المحـور

 المحتوى

 )الّدرس(

  التّبادل الغازي في مستوى الّرئتين 

 

مكّونات /*خاّصيات الهواء/*الهواء ضروري لحياة اإلنسان والحيوان والّنبات*

العناصر /*االحتراق في الهواء وأهّمّية األكسيجين في عملّية االحتراق/*الهواء

 احتراق الّشمعة /*عملّية االحتراق والعناصر النّاتجة عنه المتدّخلة في

  والمحي.تبّين وظيفة الّرئتين في التّبادل الغازي بين الجسم *االحتراق   وخاّصياته ودوره فيتعّرف مكّونات الهواء  األهداف: اإلدماج

 والتّنّفستّصلة بالهواء يكون الّطفل تقادرا على حّل وضعيّات مشكل داّلة م األداء المنتظر: التّقييم

 أنشطة لعالج الّنقائص اّلتي تظهر إثر نتائج الّتشخيص الّدعم والعالج
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 مفتاح رحال المعلّم:                                                                                                                        السنة السادسة المستوى:

                                                                                                                                                            

 المجال
 حّل وضعيّات مشكل داّلة كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا

 الكفايات األفقيّة
الحديثة/ ينجز مشروعا/ يحّل يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ يتوّخى منهجّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات 

 .المسائل/ يوظّف التّواصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع كفاية الماّدة إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 علم األحياء

 بالوظائف الحيوّية للكائنات الحّية في عالتقتها بالمحي.  حّل وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة

 الهدف المميّز

  تعّرف تركيبة الدّم   /// * تبّين وظيفة الدم في نقل الغذاء والغازات 

  وصف أعراض التعّفن الجرثومي /داخله  تبّين دور الجلد في حماية الجسم من تسّرب الجراثيم *// 

 الجسم مناعة ضد بعض األمراض الجرثومّية  بتبّين دور التاّلتقيح في إكسا 

 المحـور
جهـــــــــــــــــاز دوران الـــــــــّدم    ///    األمراض 

 الجرثوميّة والوقاية منها

 المحتوى

 )الّدرس(
 التاّلتقيح *** لجرثومي االتّعّفن *** داخله أهّمّية الجلد في منع تسّرب الجراثيم *** والغازات الدّم ينقل الغذاء ** تركيبة الدّم *

 المحي. في التّبادل الغازي بين الجسم و تبّين وظيفة الّرئتين األهداف: اإلدماج

  والتّغذيةاألمراض الجرثوميّة بالدّم ومتّصلة ات مشكل داّلة يكون الّطفل تقادرا على حّل وضعيّ  األداء المنتظر: التّقييم

 تي تظهر إثر نتائج الّتشخيصأنشطة لعالج الّنقائص الّ  الّدعم والعالج
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 مفتاح رحال المعلّم:                                                                                                                        السنة السادسة المستوى:

 حّل وضعيّات مشكل داّلة كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا المجال

 الكفايات األفقيّة
جّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات الحديثة/ ينجز مشروعا/ يحّل المسائل/ يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ يتوّخى منه

 يوظّف التّواصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي 

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع كفاية الماّدة إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 علم األحياء

 مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة بالوظائف الحيويّة للكائنات الحيّة في عالقتها بالمحيط. حّل وضعيّات

 الهدف المميّز

  تبّين كيفّية مقاومة الجراثيم التي تتسّرب إلى الجسم 

  تصنيف األغذية  // * تبّين وظيفة كّل مجموعة غذائّية  // * تركيب وجبة غذائّية متكاملة 

  غذائّية حسب الّسّن ونوع الّنشاط  /// * تعّرف بعض األمراض النّاتجة عن سوء التّغذية تعّرف وجبات 

ــراض الجرثومـــــّية والوتقاية  المحـور عند اإلنـــــــــــــــــــــسان / التّغذية/منها /األم  

 المحتوى

 )الّدرس(

  المقاومة باستعمال األدوية والمقاومة الّطبيعّية للجسم 

 عات الغذائّية المجمو 

  أغذية البناء/الّطاتقة/الوتقاية 

  الوجبة الغذائّية المتوازنة حسب الّسّن والّنشاط 

  بعض األمراض النّاتجة عن سوء التّغذية 

 األمراض األهداف: تبيّن دور التّغذية الّسليمة في إكساب الجسم مناعة طبيعيّة ضدّ  اإلدماج

  والتّغذية واألمراض الجرثومّيةوضعيّات مشكل داّلة متّصلة بالدّم يكون الّطفل تقادرا على حّل ٍ   التّقييم

 

 لّدعم والعالجا
 أنشطة لعالج الّنقائص اّلتي تظهر إثر نتائج الّتشخيص
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                                                                                                                                                                    مفتاح رحال المعلّم:                                                                                                                        السنة السادسة المستوى:

 حّل وضعيّات مشكل داّلة كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا المجال

 الكفايات األفقيّة
توّخى منهجّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات الحديثة/ ينجز مشروعا/ يحّل يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ ي

 .المسائل/ يوظّف التّواصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع كفاية الماّدة إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 علم األحياء

 وضعيّات مشكل دالة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة بالوظائف الحيوّية للكائنات الحّية في عالتقتها بالمحي.  حلّ 

 الهدف المميّز

ة / * تعّرف وسائل التّأبير  // * تعّرف دورة حيا/والبذور  * تعّرف تركيبة الّزهرة وأعضاء التّكاثر بها  // * تبّين ضرورة التّأبير لتكوين الثّمار 

/ ذكر بعض مصادر تلّوث األوساط /البيئي  / *تعّرف مقّومات التّوازن /الغذائّية  * رب. العالتقات بين العناصر المكّونة للسلسلة * الّزهري النبات 

 على سالمة األوساط المائّية  // * األمراض النّاتجة عن تلّوث المياه والوتقاية منها  / المحافظةالمائّية  /

كـــــــاثر الّزهــــــــــــــــري   ///    الوســـــــــــــــــــــط البيـــــــــــــــــــــئي.التّ  المحـور  

 المحتوى

 )الّدرس(

  دورة حياة الّنبتة الّزهرّية ** التّأبير واإلخصاب ** الّزهرة ومكّوناتها 

  الّسلسلة الغذائّية 

 األمراض النّاتجة عن تلّوث المياه والوتقاية منها ** متها مصادر تلّوث األوساط المائّية والمحافظة على سال 

 تلّوثه تحديد دور اإلنسان في المحافظة على سالمة األوساط المائّية وتقاية من األمراض اّلتي تنتج عن //تفسير كيفّية التّكاثر الّزهري األهداف: اإلدماج

  والوس. البيئيعيّات مشكل داّلة متّصلة بالتّكاثر الّزهري يكون الّطفل تقادرا على حّل وضر: األداء المنتظ التّقييم

 أنشطة لعالج الّنقائص اّلتي تظهر إثر نتائج الّتشخيص الّدعم والعالج
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 مفتاح رحال المعلّم:                                                                                                                        السنة السادسة المستوى:



 داّلةحّل وضعيّات مشكل  كفاية المجال العلوم والتّكنولوجيا المجال

 الكفايات األفقيّة
ا/ يحّل يعبّر بالطّرائق المالئمة من أجل التّواصل/ يستثمر المعطيات/ يتوّخى منهجّية عمل ناجعة/ يوظّف التّكنولوجيّات الحديثة/ ينجز مشروع

 المسائل/ يوظّف التّواصل للعيش مع اآلخرين والعمل معهم/ يمارس الفكر الّنقدي 

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع ية الماّدةكفا إيقاظ علمي الماّدة

 مكّون الكفاية

 العلوم الفيزيائيّة

 حّل وضعيّات مشكل داّلة بإنجاز بحوث ومشاريع متّصلة ببعض الّظواهر الفيزيائّية

 الهدف المميّز
/* تعّرف /لمغان.  ا* تعّرف //* تعّرف الوزناز التّأثير الكيميائي//ئّية إلبر* تركيب دارة كهربابائّية إلبراز التّأثير الحراري//* تركيب دارة كهر

  *تركيب دارة كهربائّية إلبراز التّأثير المغناطيسي//اإلتّجاه  عمال البوصلة في تحديد * است//المغن.  تقطبي 

 الّطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقة المحـور

 المحتوى

الّدرس()  

  التّأثير الحراري للتّيّار الكهربائي 

  التّأثير الكيميائي للتّيّار الكهربائي 

  أنواع المغن. / أشكاله / تقدرته على جذب المواد الحديدّية 

  .تقطبا المغن 

  البوصلة 

   التّأثير المغناطيسي للتّيّار الكهربائي 

 وزن األجسام / الّسقوط الحّر لألجسام  

 تعّرف الوزن**// ومجاالت استثماره تعّرف المغن. *// الكهربائي تعّرف تأثيرات التّيّار  ف:األهداٍ   اإلدماج

  والّطاتقة والوس. البيئييكون الّطفل تقادرا على حّل وضعيّات مشكل داّلة متّصلة بالتّكاثر الّزهري : األداء المنتظر التّقييم

 ثر نتائج الّتشخيصأنشطة لعالج الّنقائص اّلتي تظهر إ الّدعم والعالج
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