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رقم الهدف

= يتناول املعيار
جزئيا
= يتناول املعيار
ً

كيف ميكن لإلنسان البقاء على قيد احلياة في الفضاء؟

إطار معايير علوم اجليل القادم

كيف ميكن للروبوت مساعدة اإلنسان في عملية االستكشاف؟

مخطط املنهج

التدريبات
1,1

طرح األسئلة

1,2

اإلعداد واستخدام النماذج

1,3

التخطيط وإجراء األبحاث

1,4

التحليل وتفسير البيانات

1,5

استخدام الرياضيات ،وتكنولوجيا املعلومات واحلاسوب ،والتفكير احلاسوبي

1,6

إعداد التفاسير وتصميم احللول

1,7

إقامة احلجة باستخدام األدلة

1,8

احلصول على املعلومات وتقييمها ونشرها

املفاهيم املشتركة
2,1

األمناط

2,2

السبب والنتيجة :اآللية والتفسير

2,3

املقياس والنسبة والكمية

2,4

األنظمة ومناذج األنظمة

2,5

الطاقة واملادة :التدفقات والدورات واملثابرة

2,6

البنية والوظيفة

2,7

الثبات والتغيير

األفكار األساسية :علوم الفيزياء
PS.1.3

املادة وتفاعالتها

PS.2.3

احلركة والسكون :القوى والتفاعالت

PS.3.3

الطاقة

PS.4.3

املوجات وتطبيقاتها التكنولوجية في نقل املعلومات

األفكار األساسية :علوم احلياة
LS.1.3

من اجلزيئات إلى الكائنات احلية

LS.2.3

النظم البيئية

LS.3.3

علم الوراثة

LS.4.3

التطور البيولوجي

األفكار األساسية :علوم األرض والفضاء
ESS.1.3

مكان األرض في النظام الكوني

ESS.2.3

األنظمة األرضية

ESS.3.3

األرض والنشاط البشري

األفكار األساسية :الهندسة والتكنولوجيا وتطبيق العلوم
ETS.1.3

التصميم الهندسي

ETS.2.3

الصالت املشتركة بني الهندسة والعلوم والتكنولوجيا واجملتمع
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مقدمه

معايير احملادثة واالستماع ــ عرض املعارف واألفكار
6-8

بشكل فعال في مجموعة من النقاشات اجلماعية (نقاشات بني شخصني وفي مجموعات
املشاركة
ٍ
ونقاشات يتولى املعلم إدارتها) مع مختلف الشركاء بشأن موضوعات ونصوص ومشكالت إلثراء
أفكار اآلخرين الذين يعربون عنها بوضوح.

6

عرض االفتراضات والنتائج وسرد األفكار منطقيا بالتسلسل واستخدام األوصاف واحلقائق
والتفاصيل وثيقة الصلة إلبراز األفكار أو املواضيع الرئيسية ،واستخدام التواصل البصري املناسب
ومستوى صوت كاف ونطق واضح.

7

عرض االفتراضات والنتائج مع التأكيد على النقاط البارزة بطريقة ممركزة متسقة ودعمها باألوصاف
واحلقائق والتفاصيل واألمثلة وثيقة الصلة ،واستخدام التواصل البصري املناسب ومستوى صوت
كاف ونطق واضح.

8

عرض االفتراضات والنتائج مع التأكيد على النقاط البارزة بطريقة ممركزة متسقة ودعمها باألدلة ذات
الصلة واملنطق الصحيح السليم والتفاصيل اخملتارة بعناية ،واستخدام التواصل البصري املناسب
ومستوى صوت كاف ونطق واضح.

6

ضم عناصر الوسائط املتعددة (مثل الرسومات والصور واملوسيقى والصوت) واملعروضات املرئية في
العروض التقدميية لتوضيح املعلومات.

7

ضم عناصر الوسائط املتعددة واملعروضات املرئية في العروض التقدميية لتوضيح االفتراضات والنتائج
والتأكيد على النقاط البارزة.

8

دمج الوسائط املتعددة واملعروضات املرئية في العروض التقدميية لتوضيح املعلومات وتعزيز
االفتراضات واألدلة وإضافة مزيد من االهتمام.

معايير القراءة حملو األمية في مادتي العلوم والتكنولوجيا
1

6-8

االستشهاد ببعض األدلة النصية لدعم حتليل النصوص العلمية والتقنية.

2

6-8

حتديد األفكار أو االستنتاجات املركزية في النص وإعداد ملخص دقيق للنص على أن يكون متميزًا عن
املعارف أو اآلراء السابقة.

3

6-8

اتباع إجراء متعدد اخلطوات بدقة عند إجراء التجارب أو أخذ القياسات أو تنفيذ املهمات التقنية.

4

6-8

حتديد معنى الرموز واملصطلحات الرئيسية وغيرها من الكلمات والعبارات محددة النطاق على
النحو الذي تُستخدم به في سياق علمي أو تقني محدد ذي صلة باملراحل من  6إلى 8والنصوص
واملوضوعات.

7

6-8

تضمني معلومات كمية أو تقنية يتم التعبير عنها بالكلمات في نص مع توفير نسخة من تلك
املعلومات معبر عنها بصريًا (مثل مخطط انسيابي أو رسم تخطيطي أو منوذج أو رسم بياني أو
جدول).

8

6-8

التمييز بني احلقائق واحلكم املعلل القائم على نتائج األبحاث والتخمني في صورة نصوص.

9

6-8

مقارنة املعلومات التي مت احلصول عليها من التجارب أو عمليات احملاكاة أو الفيديو أو مصادر الوسائط
املتعددة ومضاهاتها باملعلومات التي مت احلصول عليها من خالل قراءة نص حول نفس املوضوع.

10

6-8

بحلول نهاية املرحلة  ،8تكتسب القدرة على قراءة وفهم النصوص العلمية /التقنية في املراحل من
 6إلى  8والتغلب على صعوبة النص ببراعة وبشكل مستقل.
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مقدمه

معايير الكتابة حملو األمية في مواد التاريخ/الدراسات االجتماعيةوالعلوم والتكنولوجيا12–6
1

6-8

كتابة حجج تركز على محتوى في مجال محدد.

2

6-8

كتابة نصوص إعالمية  /تفسيرية ،مبا في ذلك سرد األحداث التاريخية أو اإلجراءات العلمية  /التجارب
أو العمليات التقنية.

4

6-8

إعداد مؤلفات واضحة ومتماسكة يتناسب فيها تطور األحداث والتنظيم واألسلوب مع املهمات
والغرض و اجلمهور.

5

6-8

تطوير مهارة الكتابة وتنميتها حسب احلاجة بالتخطيط أو املراجعة أو التحرير أو إعادة الصياغة أو
اتباع نهج جديد ،مع التركيز على مستوى الكفاءة في تلبية األغراض وإرضاء اجلمهور وذلك من خالل
احلصول على بعض التوجيهات والدعم من األقران والراشدين.

6

6-8

استخدام التكنولوجيا ،مبا في ذلك اإلنترنت ،إلعداد املؤلفات ونشرها وعرض العالقات بني املعلومات و
األفكار بوضوح وكفاءة.

7

6-8

تنفيذ مشروعات بحثية قصيرة لإلجابة على سؤال (مبا في ذلك سؤال يضعه كل طالب لنفسه)
باالعتماد على عدة مصادر ووضع مزيد من األسئلة احملورية ذات الصلة التي تفسح اجملال أمام مسارات
متعددة لعملية االستكشاف.

8

6-8

جمع املعلومات ذات الصلة من عدة مصادر مطبوعة ورقمية ،وذلك باستخدام مصطلحات البحث
بشكل فعال وتقييم مصداقية كل مصدر ودقته واقتباس أو إعادة صياغة البيانات التي حصل
عليها اآلخرون واستنتاجاتهم مع جتنب السرقة األدبية واتباع صيغة قياسية في االقتباس.

9

6-8

استنباط األدلة من النصوص اإلعالمية لدعم التحليل والتفكير والبحث.

10

6-8

الكتابة بشكل روتيني خالل أطارت زمنية ممتدة (وقت للتفكير و املراجعة) وأطر زمنية قصيرة (جلسة
واحدة أو يوم أو يومني) من أجل مجموعة مهمات محددة اجملاالت وبعض األغراض واجلمهور.
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مقدمه

التدريبات
1,1

حتليل املشكالت واملثابرة في حلها

1,2

وكميا
إعمال العقل نظريًا
ً

1,3

بناء حجج قابلة للتطبيق ونقد استنتاجات اآلخرين

1,4

إعداد النماذج باالستعانة بعلوم الرياضيات

1,5

استخدام األدوات املناسبة من الناحية اإلستراتيجية

1,6

حتري الدقة

1,7

البحث عن البنية واالستفادة منها

1,8

البحث عن الدقة وحتريها في االستنتاجات املتكررة

النسب والعالقات التناسبية
املرحله 6

فهم املفاهيم النسبية واستخدام التفكير النسبي حلل املشكالت

املرحله 7

حتليل العالقات التناسبية واستخدامها حلل املشكالت الواقعية واحلسابية

نظام األرقام
املرحله 6

تطبيق املعارف التي مت حتصيلها سابقً ا فيما يتعلق بالضرب والقسمة لقسمة الكسور على الكسور
وإكساب الدارس املزيد منها

املرحله 6

إجراء العمليات احلسابية بسالسة باستخدام األرقام املكون َّة من أرقام متعددة والبحث عن العوامل
املشتركة واملضاعفات

املرحله 6

تطبيق احلصيلة املعرفية املكتسبة سابقً ا فيما يتعلق باألرقام في نظام األعداد الكسرية وإثراءها

املرحله 7

تطبيق وإثراء احلصيلة املعرفية املكتسبة سابقً ا فيما يتعلق بالعمليات احلسابية التي يُستخدم
فيها كسور جلمع األعداد الكسرية وطرحها وضربها وقسمتها

املرحله 8

معرفة أن هناك أعداد غير كسرية يتم تقريبها باستخدام أعداد كسرية

املقادير اجلبرية واملعادالت
املرحله 6

تطبيق احلصيلة املعرفية السابقة من العلوم احلسابية واملقادير اجلبرية وإثراءها

املرحله 6

إعمال العقل وحل املتباينات واملعادالت املشتملة على متغير

املرحله 6

متثيل وحتليل العالقات الكمية بني املتغيرات التابعة واملستقلة

املرحلة 7

استخدام خصائص العمليات لتكوين مقادير مكافئة

املرحلة 7

حل املشكالت احلسابية الواقعية باستخدام املعادالت واملقادير العددية واجلبرية

املرحلة 8

استخدام اجلذور و األسس الصحيحة

املرحلة 8

الوقوف على الصالت بني العالقات النسبية واخلطوط واملعادالت اخلطية

املرحلة 8

حتليل املعادالت اخلطية وأزواج املعادالت اخلطية املتزامنة وحلها
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مقدمه

الدوال
املرحلة 8

تعريف الدوال وتقييمها واملفاضلة بينها

املرحلة 8

استخدام الدوال لتجسيد العالقات بني الكميات

علم الهندسة
املرحلة 6

حل املشكالت الواقعية واحلسابية املرتبطة باملساحة ومساحة السطح واحلجم

املرحلة 7

رسم األشكال الهندسية وبناءها ووصفها وحتديد العالقة بينها

املرحلة 7

حل املشكالت الواقعيه واحلسابيه التى تتضمن قياس الزاويه ,املساحه  ,و احلجم

املرحلة 8

فهم التطابق والتشابه باستخدام النماذج املادية أو الرسوم الشفافة أو البرامج الهندسية

املرحلة 8

فهم نظرية فيثاغورس

املرحلة 8

حل املشكالت الواقعية واحلسابية املرتبطة بحجم األسطوانة واخملروط والكرة

علم اإلحصاء و االحتماالت
املرحلة 6

بلورة فهم املتغيرات اإلحصائية

املرحلة 6

تلخيص عمليات التوزيع ووصفها

املرحلة 7

استخدام عينات عشوائية الستخالص استنتاجات حول السكان

املرحلة 7

استقصاء العمليات التي حتدث مصادفة وإعداد مناذج االحتماالت واستخدامها وتقييمها

املرحلة 8

تدارس أمناط الروابط في بيانات ثنائية املتغير
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أساسيات التروس

مهمات تعليمية

انعطافات دقيقة

احلركات اخلاضعة للسيطرة

اكتشاف لون

االنعطاف باستخدام املستشعر

اتباع خط

اكتشاف جسم

حركات ذكية

االكتشاف واالستجابة

حت ّدي الفضاء

معايرة مستشعر األلوان

جتميع الطاقم

تنشيط االتصاالت

حترير روبوت مختبر علوم كوكب املريخ

إرجاع عينات الصخور

إطالق القمر الصناعي في مداره

بدء اإلطالق

تأمني إمدادات الطاقة

مشاريع بحثية

كيف نولِّد الطاقة ملراكز اإلنسان؟

املعيار

= يتناول املعيار
جزئيا
= يتناول املعيار
ً

كيف ميكن لإلنسان البقاء على قيد احلياة في الفضاء؟

معايير  ITEEAحملو األميةالتقنية

كيف ميكن للروبوت مساعدة اإلنسان في عملية االستكشاف؟

مقدمه

طبيعة التكنولوجيا
1

إملام الطالب بخصائص التكنولوجيا ونطاقها

2

إملام الطالب باملفاهيم األساسية للتكنولوجيا

3

إملام الطالب بالعالقات بني التقنيات والصالت املشتركة بني التكنولوجيا ومجاالت الدراسة األخرى

التكنولوجيا واجملتمع
4

إملام الطالب بالتأثيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية على التكنولوجيا

5

إملام الطالب بتأثيرات التكنولوجيا على البيئة

6

إملام الطالب بدور اجملتمع في التنمية واستخدام التكنولوجيا

7

إملام الطالب بتأثيرات التكنولوجيا على التاريخ

التصميم
8

إملام الطالب مبقومات التصميم وخصائصه

9

إملام الطالب بالتصميم الهندسي

10

إملام الطالب بدور استكشاف األخطاء وإصالحها والبحث والتطوير واالختراع واالبتكار والتجريب في
حل املشكالت

القدرات الضرورية في عالم التكنولوجيا
11

تنمية قدرات الطالب فيما يتعلق بتطبيق عملية التصميم

12

تنمية قدرات الطالب فيما يتعلق باستخدام املنتجات واألنظمة التقنية واحلفاظ عليها

13

تنمية قدرات الطالب فيما يتعلق بتقييم تأثير املنتجات واألنظمة

العالم املوضوع تصميمات له
14

إملام الطالب بالتقنيات الطبية وقدرتهم على اختيارها واستخدامها

15

إملام الطالب بالتقنيات الزراعية وما يتصل بها من تقنيات حيوية وقدرتهم على اختيارها
واستخدامها

16

إملام الطالب بتقنيات الطاقة والكهرباء وقدرتهم على اختيارها واستخدامها

17

إملام الطالب بتقنيات املعلومات واالتصاالت وقدرتهم على اختيارها واستخدامها

18

إملام الطالب بتقنيات النقل وقدرتهم على اختيارها واستخدامها

19

إملام الطالب بتقنيات التصنيع وقدرتهم على اختيارها واستخدامها

20

إملام الطالب بتقنيات التشييد وقدرتهم على اختيارها واستخدامها
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كيف نولِّد الطاقة ملراكز األنسان

املعيار

= يتناول املعيار
جزئيا
= يتناول املعيار
ً

كيف ميكن لإلنسان البقاء على قيد احلياة في الفضاء؟

معايير  ISTEلتقنيات التعليم القومي

كيف ميكن للروبوت مساعدة اإلنسان في عملية االستكشاف؟

مقدمه

 1اإلبداع واالبتكارويحصلون املعارف ويبتكرون منتجات وعمليات إبداعية باستخدام التكنولوجيا.
ينمي الطالب مهارات التفكير اإلبداعي
ِّ
أ

تطبيق املعارف احلاضرة في أذهان الطالب الستحضار أفكار أو إنتاج منتجات وعمليات جديدة

ب

ابتكار أعمال أصلية كوسيلة للتعبير عن النفس أو اجلماعة

ج

استخدام النماذج وعمليات احملاكاة الستكشاف األنظمة واملشكالت املعقَّدة

د

حتديد التوجهات والتنبؤ باالحتماالت

 2التواصل والتعاونيستخدم الطالب الوسائط الرقمية واألجواء احمليطة للتواصل والعمل بشكل تعاوني ــ مبا في ذلك العمل عن بعد ــ لدعم التعلم الفردي واملساهمة في تعلم اآلخرين.
أ

التفاعل والتعاون وتبادل املعلومات مع الزمالء أو اخلبراء أو غيرهم باستخدام مجموعة متنوعة من
البيئات والوسائط الرقمية

ب

بشكل فعال إلى عدد كبير من اجلماهير باستخدام مجموعة متنوعة من
نشر املعلومات واألفكار
ٍ
الوسائط والتنسيقات

ج

فهم الثقافات وتنمية الوعي العاملي عن طريق االنخراط مع طالب من ثقافات أخرى

د

االشتراك في فرق املشروعات إلنتاج أعمال أصلية أو حل مشكالت

 3إتقان البحث واستخالص املعلوماتيوظِّ ف الطالب األدوات الرقمية جلمع املعلومات وتقييمها واستخدامها.
أ

وضع االستراتيجيات لتوجيه عملية البحث

ب

انتقاء املعلومات من مجموعة متنوعة من املصادر ووسائل اإلعالم وتنظيمها وتقييمها وتوليفها
واستخدامها مبا يتفق ومكارم األخالق

ج

اختيار مصادر املعلومات واألدوات الرقمية وتقييمها اعتمادًا على مدى مالئمتها مع بعض املهام

د

معاجلة البيانات وإعداد تقارير بالنتائج

 4التفكير النقدي وحل املشكالت وصنع القراريستخدم الطالب مهارات التفكير النقدي لرسم مالمح األبحاث وإجراءها وإدارة املشروعات وحل املشكالت واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام األدوات الرقمية املناسبة.
أ

حتديد املشكالت املتأصلة واألسئلة املهمة وتعريفها قبل البحث

ب

إدارة األنشطة ووضع خطط لها بهدف التوصل إلى حلول أو استكمال مشروعات

ج

جمع البيانات وحتليلها إليجاد حلول واتخاذ قرارات مستنيرة أو ألي من هذين الغرضني

د

استخدام عمليات متعددة ووجهات نظر متنوعة الستكشاف حلول بديلة
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= يتناول املعيار
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= يتناول املعيار
ً

كيف ميكن لإلنسان البقاء على قيد احلياة في الفضاء؟

معايير  ISTEلتقنيات التعليم القومي

كيف يمكن للروبوت مساعدة اإلنسان في عملية االستكشاف؟

مقدمه

 5املواطنة الرقميةيفهم الطالب القضايا اإلنسانية والثقافية واالجتماعية ذات الصلة بالتكنولوجيا كما ميارسون السلوكيات األخالقية والشرعية.
أ

تشجيع االستخدام اآلمن القانوني املسؤول للمعلومات والتكنولوجيا قوال ً وفعال ً

ب

تبني موقف إيجابي جتاه استخدام التكنولوجيا الداعمة للتعاون والتعلم واإلنتاجية

ج

إظهار املسؤولية الشخصية عن التعلم مدى احلياة

د

لعب دور القائد كحق من حقوق املواطنة الرقمية

 6عمليات التكنولوجيا ومفاهيمهافهما معقوال ً ملفاهيم التكنولوجيا وأنظمتها وعملياتها.
يبدي الطالب ً
أ

استخدام األنظمة التقنية وفهم طريقة عملها

ب

حتديد التطبيقات واستخدامها بشكل فعال ومثمر

ج

أنظمة وتطبيقات استكشاف األخطاء وإصالحها

د

تنميه املعارف احلالية بتعلم تقنيات جديدة
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