تم التحمٌل من مولع االوائل
نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
الــمـبــحــــــث  :علوم
عنوان الوحدة  :خصائص المادة وتغٌراتها
الــنـتــاجــات
الـتـعـلـمـٌـــة
الفصل األول :
خصائص
المادة

الفصل الثانً:
تغٌرات
المادة

الـصــف  :السابع
الصفحات 31 :

الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
ٌ-1وضح الممصود بكل من الكتلة  ،الحجم  ،الكثافة ،
الكثافة االجمالٌة ،المرونة  ،التغٌر الكٌمٌائً  ،التغٌر
الفٌزٌائً
ٌ-2ذكر العاللة التً تربط بٌن الكتلة والكثافة والحجم
ٌ-3حسب كثافة أجسام صلبة
ٌ-4حسب عملٌا كثافة السوائل
ٌ-5صنف المواد بحسب الكثافة إلى مواد تنغمر فً
الماء ومواد تطفو
ٌ -6ستمصً أهمٌة الكثافة فً طفو األجسام
ٌ-7مٌز بٌن األجسام المرنة واألجسام للٌلة المرونة
ٌ-8ذكر بعض التطبٌمات العملٌة على خاصٌة المرونة
ٌ-9ستمصً أهمٌة مرونة المواد وتطبٌماتها
واستخداماتها فً الحٌاة العملٌة
ٌ-11تبع اإلجراءات الصحٌحة عند التعامل مع االجهزه
واألدوات التً تحتوي نوابض
ٌ-11عطً امثلة على التغٌر الكٌمٌائً والتغٌر
الفٌزٌائً
ٌ -12مٌز بٌن التغٌر الكٌمٌائً والتغٌر الفٌزٌائً
ٌ -13فسر كٌفٌة حدوث الذوبان

الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
الكتلة
الحجم
الكثافة
الكثافة االجمالٌة
تطفو
المرونة
التغٌر الكٌمٌائٌمواد
متفاعلة
مواد ناتجة
التغٌر الفٌزٌائً
محلول

الحمائك والتعمٌمات
 تعبر الكثافة عن مدى تراصالمادة فً الحٌّز
تختلف االجسام فً أشكالهاتطفو االجسام االلل كثافة منالماء
تسمى لدرة المادة على العودةالى وضعها االصلً بعد زوال
الموة المؤثرة فٌها بالمرونة
 ٌنتج عن التغٌر الكٌمٌائًمواد جدٌدة
 التفاعل الكٌمٌائً:تغٌرٌطرأعلى المواد ٌنتج عنه مواد
جدٌده تختلف فً صفاتها عن
المواد أالصلٌة
 ال ٌنتج عن التغٌر الفٌزٌائًمواد جدٌد
ٌتكون المحلول من مذابومذٌب
.المذٌب:هوالمادة التً توجد فً
المحلول بنسبة اعلى
.المذاب :هوالمادة أو المواد
التً توجد فً المحلول بنسب
ألل

المهارات
-التمٌٌز بٌن

المٌم واالتجاهات
 - -العمل الجماعً

المواد المختلفة
 -التفسٌر

 -االعتماد على النفس

 التفكٌر -التطبٌك

ٌ -ستشتتتتعر عظمتتتتة

 حساب الكثافة تعتتتتالى فتتتتً استتتتتمرارالكتلة ،الحجم

الحٌتتتتتتاة علتتتتتتى ستتتتتتطح

 استتتتتتتتتتتتتتخدام االرضمختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر
المدرستتتتتتتتتتتتتتتتة
إلجتتتراء بعتتتض
التجارب.
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نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
الــمـبــحــــــث  :علوم
عنوان الوحدة  :الخلٌة
الــنـتــاجــات
الـتـعـلـمـٌـــة
الفصل األول :
تركٌب
الخلٌة
واكتشافها

الفصل الثانً:
بعض
العملٌات
الحٌوٌة فً
الخلٌة

الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
ٌ-1مٌز مستوٌات التنظٌم فً اجسام الكائنات الحٌة
ٌ-2ذكر اجزاء المجهر الضوئً المركب ووظٌفة كل
جزء
ٌ-3ستخدم المجهر الضوئً استخداما صحٌحا لدراسة
شرائح مجهرٌة جاهزة
ٌ-4سمً اجزاء الخلٌة وٌحدد وظائف كل منها
ٌ-5مارن بٌن الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة
ٌ -6مارن بٌن االنمسام المتساوي واالنمسام المنصف
ٌ-7مدر جهود العلماء فً التعرف على اسرار الخلٌة
ٌ-8فسر آلٌة حدوث االنتشار
ٌ-9شرح آلٌة حدوث الخاصٌة االسموزٌة وتأثٌراتها
فً الخالٌا الحٌوانٌة والنباتٌة
ٌ-11مٌز ما ٌحدث فً كل من عملٌتً البناء الضوئً
والتنفس الخلوي
ٌ-11حدد مكان حدوث كل من عملٌتً البناء الضوئً
والتنفس الخلوي
ٌ -12مدر اهمٌة البناء الضوئً فً استمرار الحٌاة
على االرض
ٌ -13متتدر اهمٌتتة التتتنفس الخلتتوي لمٌتتام الكتتائن الحتتً
بأنشطته ووظائفه

الـصــف  :السابع
الصفحات 43 :
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
الخلٌة
المجهر
العضو
النسٌج
وحٌدة الخلٌة
عدٌدة الخالٌا

نظرٌة الخلٌة
خلٌة حٌوانٌة
خلٌة نباتٌة
االنمسام المتساوي
االنمسام المنصف
الجامٌتات
البناء الضوئً
التنفس الخلوي
الخاصٌة االسموزٌة
االنتشار

الحمائك والتعمٌمات

المهارات

 تتكون جمٌع الكائنات الحٌةمن خالٌا
 سمٌت الخالٌا بهذا االسمالنها تشبه خالٌا النحل
 تختلف خالٌا الكائنات الحٌةفً الشكل والتركٌب
العضٌات تراكٌب دلٌمة فًالخلٌة تموم بأنشطة حٌوٌة
متخصصة
 ٌنتج عن االنمسام المنصفخالٌا جدٌدة ٌحتوي كل منها
نصف كمٌة المادة الوراثٌة
للخلٌة االصلٌة
 الجامٌتات هً الخالٌاالناتجة من االنمسام المنصف
االنتشار هو انتمال المواد منمنطمة التركٌز االعلى الى
منطمة التركٌز االلل
 الخاصٌة االسموزٌة انتمالدلائك الماء من الوسط

-التمٌٌز بٌن المواد

المٌم واالتجاهات
 -العمل الجماعً

المختلفة
 -التفسٌر

 -االعتماد على النفس

 -التفكٌر

ٌ -ستشتتتتعر عظمتتتتة

 -التطبٌك

تعتتتتالى فتتتتً استتتتتمرار

 -الممارنة

الحٌتتتتتتاة علتتتتتتى ستتتتتتطح
االرض

 استتتتتخدام مختبتتتترالمدرستتتتتة إلجتتتتتراء
بعض التجارب.

االلل تركٌزا بالمواد
الذائبة الى الوسط االكثر
تركٌزا بها
 تصنع النباتات غذاءهابعملٌة البناء الضوئً
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نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
الــمـبــحــــــث  :علوم
عنوان الوحدة  :الموة والضغط
الــنـتــاجــات
الـتـعـلـمـٌـــة
الفصل األول :
لوى
التماسن
والتالصك
ومظاهرهما

الفصل الثانً:
الضغط

الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
ٌ-1وضح الممصود بكل من لوى التماسن  ،لوى التالصك
،التوتر السطحً  ،الخاصٌة الشعرٌة
ٌ-2مٌز بٌن لوى التماسن ولوى التالصك
ٌ-3حدد العوامل التً تؤثر فً كل من لوى التماسن ولوى
التالصك
ٌ-4فسر بعض الظواهر الطبٌعٌة المرتبطة بموى التماسن
والتالصك
ٌ-5فسر نشوء الخاصٌة الشعرٌة
ٌ -6ستنتج عملٌا العوامل المؤثرة فً التوتر السطحً
لسائل ما
ٌ-7ذكر بعض التطبٌمات العملٌة للخاصٌة الشعرٌة
ٌ-8وضح العاللة بٌن الضغط الناشىء عن الجسم الصلب
ومساحة لاعدته وٌحل مسائل حسابٌة علٌها
ٌ-9ستنتج العوامل التً ٌعتمد علٌها ضغط السائل
ٌ-11بٌن كٌف ٌتغٌر ضغط السائل بتغٌر ارتفاعه
ٌ -11ذكر بعض التطبٌمات العملٌة على لاعدة باسكال
ٌ -12طبك لاعدة ارخمٌدس فً حل مسائل حسابٌة
ٌ -13فسر بعض الظواهر معتمدا على مبدأ برنولً
ٌ -14جري انشطة عملٌة للتحمك من مبدأ برنولً

الـصــف  :السابع
الصفحات 52 :
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات

الحمائك والتعمٌمات

المهارات

المٌم واالتجاهات
 - -العمل الجماعً

لوى التماسن

لوة التماسن :هً لوى

-التمٌٌز بٌن المواد

لوى التالصك

تجاذب تظهر دوما بٌن

المختلفة

التوتر السطحً

جزٌئات المادة الواحدة .

 -التفسٌر

الخاصٌة الشعرٌة

.لوة التالصك:هً لوى

 -التفكٌر

ضغط الموائع

تجاذب بٌن الجزٌات غٌر

 -التطبٌك

ٌ -ستشتتتتعر عظمتتتتة

لاعدة باسكال

المتشابهة

 -حل مسائل

تعتتتتالى فتتتتً استتتتتمرار

المكبس السوائلً

.الضغط :بأنه الموه

حسابٌة

الحٌتتتتتتاة علتتتتتتى ستتتتتتطح

لاعدة ارخمٌدس

العمودٌه المؤثرة فً وحدة

ضغط الهواء

المساحة

 استتتخدام مختبتتر االرضالمدرستتتة إلجتتتراء

مبدأ برنولً

الضغط =الموة /المساحة

بعض التجارب.

 -االعتماد على النفس

وبالرموز
:ق(نٌوتن)/أ(متر)2
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