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 معايير منهج العلوم
 

 ملخص أداء التالمذة في نهاية الصف الرابع  

 البحث العلمي

يجري التلميذ مشاهدات ومالحظات ويجمع البيانات بطريقة منتظمة، يخطط إلختبار 
سوي عن طريق تحديد طريقة ضبط المتغّيرات والتحقق من المشاهدات وتكرارها 

ينشئ ويفّسر جداول مكونة من .  إستنتاجاته مبررةيدرك متى آانت. لتحسين الدقة
يتداول . أعمدة وصفوف ومخططات أعمدة ورسومات بيانية لتوصيل نتائجه الى الغير

أجهزة أآثر تعقيدًا بطريقة سليمة، ويقيس الطول ودرجة الحرارة والكتلة وحجم 
 . السوائل بدقة

 علوم الحياة

ة بطريقة صحيحة ويستخدم رسوم بيانية يدرك التلميذ أهمية تعريف الكائنات الحي
يعرف أن البيئات ومن يقطن فيها متنوعة ويفهم لماذا ينبغي . متفرعة لتحقيق ذلك
يعرف أن العمليات الحيوية تنّظم من داخل الجسم وأنها قد تتعرض . حماية هذه البيئات

 يتعرف على المراحل. للخلل من جراء الجروح والمرض والتصرفات غير الصائبة
الرئيسية في دورة حياة األسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات 

والحشرات، ويصف المراحل الرئيسية في تكاثر النباتات المزهرة، بما فيها إنتشار 
يعلم أن بعض . يعرف التأثيرات العامة للتبغ والكحول والمخدرات على الجسم. البذور

 . ب أمراضًا وأن النظافة الجيدة توفر وقاية ضدهاالكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسب

 المواد

يعلم التلميذ أن هناك ثالث حاالت للمادة وأن آًال من هذه الحاالت لها خصائصها 
يقيس . المميزة؛ يعرف أن الجليد والماء والبخار هي أشكال مختلفة لنفس المادة

 اليومية، ويعرف أن تغير الحالة معدالت التبخر، يعّين أمثلة لتغّيرالحالة في بيئة الحياة
يدرك التلميذ أن الهواء هو مادة غازية وأنه يمأل الفراغ بين المواد . عملية منعكسة

يعرف أن . يدرك أن الغازات لها آتلة، وأنها تستطيع اإلنسياب وتغيير حجمها. الصلبة
يعرف أن . اهناك عددًا آبيرًا من الغازات المختلفة وأن العديد منها هام بالنسبة لن

. هي فئة هامة من المواد ويسرد بعض إستعماالت عدد مألوف منها) المعادن(الفلزات 
 . يسرد خصائص الفلزات التي تجعلها مفيدة لنا

 األرض والفضاء

يعرف التلميذ أن الشمس تشّكل ظالًال وأن طول الظل يعتمد على أوقات النهار؛ 
يستقصي آيف آان الناس يحددون ). مزولة(يستخدم هذه المعرفة إلنشاء ساعة ظل 

يعرف سبب النهار والليل وتعاقبهما وأن دوران . الوقت بإستخدام الساعات الشمسية
يعلم أن الشمس هي . األرض حول محورها يسبب تغّير طول الظالل وموضعها

 .مصدر حرارة وضوء

 العمليات الفيزيائية

قيس درجة الحرارة بدقة ويعرف يعرف التلميذ الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة، وي
يعرف ماذا يسبب تسخين األجسام أو . أن درجة حرارة األشياء ترتفع عند تسخينها

يعرف أن بعض المواد هي جيدة التوصيل للحرارة من غيرها ويقارن . تبريدها
يعرف أن الصوت هو إهتزاز وقد يتغير في . خصائص العزل الحراري لمواد مختلفة

يعرف أننا نسمع األصوات عندما تنتقل عبر الهواء الى أذننا، . شدته ودرجة نغمته
وأنه بإمكاننا التعرف على مصدر الصوت ألنه لدينا أذنين ، وأن هناك أصوات ال 

يعرف أن األصوات العالية قد . يمكننا سماعها إما ألنها خافتة جدًا أو ألنها عالية جدًا

 الصف الرابع
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ن في أماآن معرضة للضجيج أن تؤذي األذنين وأنه على األشخاص الذين يعملو
يبّين . يعلم أن الصوت ينتقل بسرعة معينة ويشرح ظاهرة الصدى. يرتدوا واقيات أذن

أن األصوات يمكن أن تنتقل من خالل السوائل واألجسام الصلبة آما تنتقل عبر 
 . الغازات، مثل الهواء

 الموازنة بين فرع البحث العلمي وفروع المحتوى   
أربعة فروع للمحتوى ، : لوم للصف الرابع مبوبة ضمن خمسة فروعإن معايير الع

 وفرع لمهارات - علوم الحياة، المواد، األرض والفضاء والعمليات الفيزيائية -وهي 
البحث العلمي، الذي يؤّمن تنمية المهارات العلمية، الفكرية منها والعملية عبر جميع 

ن فرع تعليم مهارات البحث العلمي جزءًا ولذا ينبغي أن يكّو. الفروع األربعة األخرى
 . متكامًال من تعليم فروع المحتوى

 للصف الرابعاألوزان النسبية   
 :هناك ثالثة أهداف عمومية للتقييم بالنسبة لمنهج العلوم، وهي

 المعرفة والفهم؛ •

 تطبيق المعرفة والفهم؛ تحليل وتقييم المعلومات؛ •

 .مهارات وإجراءات البحث العلمي •

فكلما . أما الموازنة بين هذه األهداف العمومية الثالثة فسوف تختلف من صف الى آخر
نمت الكفاءة والخبرة العلمية للتالمذة ينبغي زيادة الترآيز على تطبيق المعرفة لحل 

 . المسائل في وضعيات جديدة

 :يبين الجدول التالي األوزان النسبية لفروع المحتوى للصف الرابع
العمليات 
 الفيزيائية

  علوم الحياة المواد األرض والفضاء

 األوزان النسبية 40%–30 35%–25 15%–5 40%–30

يبين الجدول التالي األوزان النسبية ألهداف التقييم التي ستطّبق على آل فرع من فروع 
 : للصف الرابعالمحتوى

مهارات وإجراءات 
 البحث العلمي

التطبيق والتحليل 
 والتقييم

  اإلدراكالمعرفة و

 األوزان النسبية 45%–35 30%–20 40%–30
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 معايير منهج العلوم
 

 البحث العلمي 

يجري التلميذ مشاهدات ومالحظات ويجمع البيانات بطريقة عند نهاية الصف الرابع 
مة، يخطط إلختبار سوي عن طريق تحديد طريقة ضبط المتغّيرات والتحقق من منتظ

ينشئ ويفّسر . يدرك متى آانت إستنتاجاته مبررة. المشاهدات وتكرارها لتحسين الدقة
جداول مكونة من أعمدة وصفوف ومخططات أعمدة ورسومات بيانية لتوصيل نتائجه 

ة سليمة، ويقيس الطول ودرجة الحرارة يتداول أجهزة أآثر تعقيدًا بطريق. الى الغير
 . والكتلة وحجم السوائل بدقة

 : على التلميذ أن

 يستخدم أساليب اإلستقصاء العلمي 1 
، ويجمع البيانات  ويعلل إستنتاجاته ويعرف متى تكون مبررةًا سويًايصمم إختبار 1-1 

 . ويجري المشاهدات بطريقة منتظمة

 . يد العوامل المتغيرةمع تحد ًا سويًايصمم إختبار 1-2 

  .يدرك أهمية الدقة في العمل والحاجة للتحقق من المشاهدات 1-3 

 . ينّمي مهارات لتقدير الكميات والمقادير، مثل الحرارة والطول 1-4 

  توصيلهايعالج المعلومات ويتمكن من  2 
 .ينشئ ويفّسر جداوًال مكّونة من صفوف وأعمدة 2-1 

 .بواسطة مخططات بأعمدةيعّبر عن النتائج  2-2 

 .يسّجل المشاهدات على شكل مخططات أعمدة ويفّسر رسومات بيانية بسيطة 2-3 

 . يصّنف المعلومات والمشاهدات ويستقصي إستنتاجات من هذا التصنيف 2-4 

 يتداول األجهزة ويعمل قياسات 3 
 . تجاربيتداول أجهزة أآثر تعقيدًا بطريقة صحيحة وبأمان من أجل تنفيذ ال 3-1 

 . يستخدم جهاز تسجيل بيانات إلكتروني لتسجيل البيانات بطريقة أوتوماتيكية 3-2 

 . يقيس الطول ودرجة الحرارة وآتلة وحجم السوائل بإستخدام أدوات مناسبة 3-3 
 

 الصف الرابع

 المعايير الرئيسة
المعاييرالرئيسة مكتوبة في 

 .2-1مربعات مظللة، مثًال 
 أمثلة تمارين التعليم

إن الغرض من أمثلة تمارين 
التعّلم النشط المبينة بخط مائل 

هو للتوضيح فقط، وهي ال تمثل 
لنطاق الكامل للتمارين التي ا

 .يمكن التدرب عليها
اإلشارات المرجعية لمهارات 

 البحث العلمي 
تتم إحالة بعض التمارين 

المقترحة آلما آان ذلك مناسبًا 
 .الى مهارات البحث العلمي



 2004هيئة التعليم  الصف الرابع  |  ة قطرمعايير العلوم لدول  |  102

 علوم الحياة

عند نهاية الصف الرابع، يدرك التلميذ أهمية تعريف الكائنات الحية بطريقة صحيحة 
يعرف أن البيئات ومن يقطن فيها متنوعة . وم بيانية متفرعة لتحقيق ذلكويستخدم رس

يعرف أن العمليات الحيوية تنّظم من داخل . ويفهم لماذا ينبغي حماية هذه البيئات
. الجسم وأنها قد تتعرض للخلل من جراء الجروح والمرض والتصرفات غير الصائبة

سماك والبرمائيات والزواحف يتعرف على المراحل الرئيسية في دورة حياة األ
والطيور والثدييات والحشرات، ويصف المراحل الرئيسية في تكاثر النباتات المزهرة، 

. يعرف التأثيرات العامة للتبغ والكحول والمخدرات على الجسم. بما فيها إنتشار البذور
يدة توفر يعلم أن بعض الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسبب أمراضًا وأن النظافة الج

 . وقاية ضدها

 : على التلميذ أن

 يتمّكن من تعريف آائنات حية بطريقة صحيحة 4 
يدرك أهمية التعرف على الكائنات الحية بطريقة صحيحة ويستخدم مخططات بيانية  4-1 

 .متفرعة لتحقيق ذلك

ن عينات بّين تنوع الكائنات الحية عن طريق تحضير عرض يحوي مجموعة واسعة م
 . ونماذج وصور ورسومات لنباتات وحيوانات

إستخدم صورًا مختلفة لحيوان ما له أسماء مختلفة لتبّين آيف أن التعريف الخاطئ 
 .يسبب صعوبات ومشاآل

 .إستخدم دالئل بسيطة وإستعملها لتعريف وتسمية نباتات وحيوانات مألوفة

ماذا ينبغي حماية هذه يعرف أن البيئات ومن يقطن فيها متنوعة ويفهم ل 5 
 البيئات

يتعرف على أوجه الشبه واإلختالف بين البيئات على اليابسة وتلك في مياه البحر وفي  5-1 
 . المياه العذبة ويشرح آيف أن إختالف البيئة يمكنه تحديد الكائنات الحية التي تعيش فيها

ر معلومات أخرى بإستخدام معلومات جمعتها في رحلة عملية مع المدرسة أو من مصاد
مثًال طيور، (أو نباتات /لحيوانات و) أو رسومات أو مجموعات صور(قم بإعداد لوائح 

 ).حشرات، ثدييات، نباتات مزهرة، فطر وطحلب

بإستخدام الرحالت المدرسية، مناظر فيديو، صور أو رسومات إستقِص الميزات التي 
 .  معينةتشترك فيها بعض البيئات وميزات موجودة فقط في بيئات

 بإستخدام الرحالت المدرسية، مناظر فيديو، صور أو رسومات حدد األنواع المتشابهة 
 . التي تعيش في بيئات مختلفة وتلك الكائنات الحية التي تعيش فقط في بيئات معينة

يعرف أن هناك حاجة لحماية البيئات من التغّير ألن البيئات المتغيرة يمكنها أن تحد من  5-2 
 .وأنواع الكائنات الحية التي تعيش فيهاأعداد 

قم بمشاهدة عروض فيديو لبيئات بقيت طبيعية وأخرى أتلفت والحظ األنواع المختلفة 
 . وأعداد الكائنات الحية التي تعيش في آلتيهما

 .قم بزيارة مناطق طبيعية لم تتغير وأخرى طرأت عليها تغيرات

 . بيئة في قطرإشترك في مشروع لحماية ال

 2-3معيار البحث 

 1-1معيار البحث 
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 يعرف أن العمليات الحيوية تنّظم من داخل الجسم 6 
 .يعرف أن العمليات الحيوية خاضعة للتنظيم الذاتي 6-1 

أرسم مخططات عمودية تبّين حرارة الجسم وآمية الماء التي نشربها ونتخلص منها في 
 . أوقات الراحة وعند القيام بتمارين رياضية نشطة

 . يعرف أن اإلصابات والمرض والتصرفات غير الصائبة تضر العمليات الحيوية 6-2 

 .لقياس حرارة الجسم) ثرمومتر(إستخدم ميزان حرارة 

 .إطلع على مخططات حرارة الجسم ألشخاص بصحة جيدة وأشخاص آخرين مرضى

 .لتدخين وآخرين ال يدخنواأرسم مخططات لحجم رئتي أشخاص يداوموا على ا

 يعرف أن الحيوانات تتكاثر وأن صغار الحيوان تكبر وتبلغ 7 
 . أوصف صغار بعض الثدييات المألوفة 7-1 

بإستخدام مشاهدات وصور فوتوغرافية ومخططات أوصف بعض من صغار الثدييات 
 . المألوفة

 .تقم بزيارة الى مزرعة أو مأوى للحيوانا

 .يتمكن من التعّرف على صغار لحيوانات مألوفة غير الحيوانات الثديية 7-2 

 بإستخدام مشاهدات وصور فوتوغرافية ومخططات حاول تنسيب صغار بعض من 
 .الحيوانات المألوفة مع أبويها

الزواحف يتعرف على المراحل الرئيسية في دورة حياة األسماك والبرمائيات و 7-3 
 . والطيور والثدييات والحشرات

إستخدم بطاقات مصورة تبّين التدرج الحياتي من الوالدة الى مرحلة الطفولة والبلوغ 
 . والتزاوج والشيخوخة ومن ثم الموت

 .حاول تفقيس دجاج من بيض

 .ناقش عروض فيديو لدورات حياة

وحجم أطفال اإلنسان عبر سنين الطفولة إجمع مخططات وإبحث مدى زيادة وزن 
 . األولى

 يعرف دورة حياة النباتات المزهرة 8 
 .يصف المراحل الرئيسية في تكاثر النباتات المزهرة 8-1 

 . تفحص ترآيبة عدد من األزهار ونّسبها الى العمل الذي تؤديه

 .إقطع فواآه متنوعة وتفحص بذورها

 . اين تنبيتها ونموهاإزع بذور وع

 .تفحص حبوب لقاح بإستخدام عدسة تكبير أو ميكروسكوب

 . إصنع نموذجًا لزهرة ما

 .إشرح بعض أساليب إنتشار البذور 8-2 

مثًال بمساعدة (إجمع بعض األنواع من البذور المختلفة والتي تنتشر بطرائق مختلفة
 ). ر البذورالهواء أو الحيوان أو بفعل تفّجر قش

 .يعرف الطرق التي يتم فيها تلقيح النبات 8-3 

 2-2معيار البحث 

 3-3معيار البحث 

 2-2معيار البحث 

 2-2 و1-1معياري البحث 

 3-2 و1-1معياري البحث 

 3-2 و1-1معايري البحث 

 3-2 و1-1معياري البحث 

 3-2معيار البحث 
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 يعرف العوامل التي تؤثر على الصحة 9 
 . يعرف التأثيرات العامة للتبغ والكحول والمخدرات على الجسم 9-1 

 .آلة تدخين لتبّين آمية النيكوتين في دخان السجائرإستعمل 

الحظ ما يحدث لقطع صغيرة من الكبدة وضعت البعض منها في ماء والبعض اآلخر 
 .في آحول

 . إسخدم اإلنترنت لإلطالع على معلومات تتعلق بنتائج المخدرات الضارة على الجسم

 لصحةيعلم أن بعض الكائنات الحية الدقيقة قد تؤثر على ا 10 
 .يعلم أن بعض الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسبب أمراضًا 10-1 

قم بإعداد مخططات بيانية باألمراض التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة مع ذآر 
 .أعراض هذ األمراض

 .ناقش آيف يمكن مكافحة الكائنات الحية الدقيقة المسببة لألمراض

 .ئل أن الكائنات الحية الدقيقة هي ضارة أآثر ما هي مفيدةناقش اإلعتبار القا

 . طالع الصحف بحثًا عن بعض القصص المتعلقة بالكائنات الحية الدقيقة

 .يعرف أن النظافة الجيدة توفر وقاية من المرض المسبب بالكائنات الحية الدقيقة 10-2 

ة عن طريق تبليل أيدي أحد التالميذ بمحلول من بّين آيفية إنتشار الكائنات الحية الدقيق
إطلب من التلميذ مصافحة عدد من التالمذة وأطلب من هؤالء مصافحة . الماء والنشاء
إعِط التالمذة اآلن أوراق بيضاء وأطلب منهم تنشيف أيديهم بواسطتها، . البعض اآلخر

كائنات الحية الدقيقة سوف يبّين الورق هذا مدى إنتشار ال. ثم ضع عليها محلول اليود
 .بين أفراد الصف

 

 المواد

عند نهاية الصف الرابع يعلم التلميذ أن هناك ثالث حاالت للمادة وأن آًال من هذه 
الحاالت لها خصائصها المميزة؛ يعرف أن الجليد والماء والبخار هي أشكال مختلفة 

ي بيئة الحياة اليومية، يقيس معدالت التبخر، يعّين أمثلة لتغّيرالحالة ف. لنفس المادة
يدرك التلميذ أن الهواء هو مادة غازية وأنه . ويعرف أن تغير الحالة عملية منعكسة

يدرك أن الغازات لها آتلة، وأنها تستطيع اإلنسياب . يمأل الفراغ بين المواد الصلبة
ام يعرف أن هناك عددًا آبيرًا من الغازات المختلفة وأن العديد منها ه. وتغيير حجمها

هي فئة هامة من المواد ويسرد بعض ) المعادن(يعرف أن الفلزات . بالنسبة لنا
 . يسرد خصائص الفلزات التي تجعلها مفيدة لنا. إستعماالت عدد مألوف منها

 : على التلميذ أن

 يعرف خصائص حاالت المواد 11 
ن آل من هذه  وأ- الصلبة والسائلة والغازية -يعرف أن هناك ثالث حاالت للمادة  11-1 

 . الحاالت لها خصائصها المميزة

إستقِص الجليد والماء والبخار وبّين أنها حاالت مختلفة لنفس المادة وأن معظم المواد 
 . األخرى تتغير بنفس الطريقة عند تسخينها

 ،2-1، 1-1معايير البحث 
 1-3 و2-4 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام اإلنترنت آمصدر 

 .للمعلومات

 1-1معيار البحث 

 1-1معيار البحث 

 إعتبارات السالمة
 .إن البخار قد يحرق البشرة

 3-3معيار البحث 
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تلفة األشكال لتبّين أن حجم الماء ثابت ولكنه أسكب حجم معين من الماء في أوعية مخ
 .يغّير شكله حسب الوعاء الذي ُيسكب فيه

. بّين أن سائأل مثل الماء يكّون سطح مستٍو خاص به؛ وأنه يرآد في أسفل الوعاء
إستعمل أو إصنع وعاء مؤلف من عدة أوعية موصلة بأنابيب في قاعها لتبّين أن جميع 

 . س العمقهذه األوعية تمتلئ الى نف

 .إستعمل محقنة آبيرة لتبّين أنه يمكن ضغط الغاز ولكن السائل ال يمكن ضغطه

 . يعرف أن تغّير الحالة عكوس 11-2 

 .يعرف أن السوائل يمكن أن تتغير الى غازات نتيجة التبخر وبدون أن تغلي 11-3 

جيل التغيرات في مخطط ِقس تغّير عمق الماء في وعاء عبر فترة من الزمن مع تس
تنبأ آيف أن شكل الوعاء أو المكان الذي ُوضع فيه إما في الصف أو خارجه، . بياني

 . إختبر هذا التنبؤ. سيؤثران على آمية تبخر الماء منه

 . حدد وإشرح أمثلة عن تغيرات في الحالة من الحياة اليومية 11-4 

 وآيف تجف الثياب المبللة، وآيف يتم أعِط أمثلة، مثًال آيف يتكّون المطر من الغيوم،
 . تليين الشوآوال

يعرف أن المياه التي نستخدمها في قطر مصنوعة من تبخير مياه البحر ثم تكثيف  11-5 
 . البخار الناتج

 .يدرك أن الهواء هو مادة غازية وأنه يمأل الفراغ بين الجوامد 11-6 

 .منها بينما هي تحت الماءإضغط على إسفنجة لتطرد الهواء 

من أين . ضع القليل من التربة في وعاء ماء والحظ آيف تتصاعد فقاعات الهواء منها
 . نشأت فقاعات الهواء حسب إعتقادك وما هي أهمية الهواء بالنسبة للتربة

  .وإشرح تأثير الهواء عليهماقم بإطالق طائرة من ورق في الهواء وإصنع وإستعمل مظلة 

درك أن الغازات تستطيع اإلنسياب وتغيير حجمها وأن لها آتلة ويدرك أهمية العديد ي 11-7 
 .منها بالنسبة لنا

يعرف أن الغازات تستعمل في معظم األحيان في حالة مضغوطة، مثل عجالت  11-8 
 .السيارات وقوارير الغاز

ون الغير أنفخ البال. إستعمل أنبوب لتوصيل بالون منفوخ الى بالون آخر غير منفوخ
 .منفوخ عن طريق الضغط على البالون المنفوخ

 .حاول موازنة بالونين تم نفخهما تحت ضغط مختلف

حسب إعتقادك، ما هو . إفتح قنينة شراب صودا والحظ فقاعات الهواء التي تنبعث منها
 .الحظ الفرق في طعم هذا الشراب بعد أن تصبح خالية من الغاز. مصدر هذه الفقاعات

رف أسماء بعض الغازات العادية مثل الهواء وغاز الميثين وأآسيد الكربون، ويعرف يع 11-9 
 .آيف أن غاز الميثين هو غاز وقود وموجود تحت األرض في قطر

 .ألرض وطريقة تخزينهإستقٍص آيفية الحصول على غاز الميثان من تحت ا

 . إستعمل مصادر ثانوية لتعرف من أين نحصل على الغازات وما هي إستعماالتها

 يعرف بعض من خصائص الفلزات العادية وما هي إستعماالتها 12 
 .يعرف أن الفلزات هي فئة هامة من المواد ويسرد بعض إستعماالتها 12-1 

 . م والجواهر والنقود المعدنيةيناول بعض الفلزات مثل الفوالذ واأللومينيو

 2-2معيار البحث 

 1-1معيار البحث 

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر 
إستخدام اإلنترنت لإلطالع على 

 .معلومات تتعلق بالغازات



 2004هيئة التعليم  الصف الرابع  |  ة قطرمعايير العلوم لدول  |  106

حّضر جدول تبين فيه إستعماالت فلزات معروفة وخاصة تلك اإلستعماالت التي يمكن 
 . تبيانها في المدرسة والصف

يعرف أن الفلزات وعلى األخص الفوالذ، هي هامة جدًا لصناعة اآلالت المتحرآة، مثل  12-2 
 . ن الفوالذ ُيستعمل أيضًا في صناعة المبانيالسيارات والطائرات ويعرف أ

 .يشرح بعض خصائص المعادن التي تجعلها مفيدة بالنسبة لنا 12-3 

 . حّضر إختبارات بسيطة إلختبار الخصائص الفيزيائية لبعض المعادن المختلفة

مثًال، (صها حّضر عرضًا يبّين اإلستعماالت المختلفة للفلزات والتي تعتمد على خصائ
 ). قوتها، ليونتها، مظهرها اللماع، وقابليتها على توصيل الكهرباء

 . هو نوع من الحديد وهو شائع جدًا وله إستخدامات عديدة) حديد الصلب(تذآر بأن الفوالذ 
 

 األرض والفضاء

عند نهاية الصف الرابع يعرف التلميذ أن الشمس تشّكل ظالًال وأن طول الظل يعتمد 
يستقصي آيف ). مزولة(ات النهار؛ يستخدم هذه المعرفة إلنشاء ساعة ظل على أوق

يعرف سبب النهار والليل . آان الناس يحددون الوقت بإستخدام الساعات الشمسية
يعلم . وتعاقبهما وأن دوران األرض حول محورها يسبب تغّير طول الظالل وموضعها

 .أن الشمس هي مصدر حرارة وضوء

 :على التلميذ أن

 يعرف آيف يتكّون الظل بسبب الشمس  13 
 .يعرف أن الشمس هي مصدر للضوء وأن هذا يكّون ظالًال لألشياء 13-1 

 .عبر يوم بكامله) الظاهرة(سّجل نمط تحرآات الشمس 

لتبيان آيف أن طول الظل يعتمد ) الظالل(إستخدم ضوء بطارية محمول باليد وقضيب 
 . على موضع الضوء بالنسبة للقضيب

 .يعرف آيف آان الناس يحددون الوقت قبل عهد الساعات التي نستعملها اليوم 13-2 

نوية لتحري إستعماالت الساعات الشمسية لتحديد الوقت في العصور إستخدم مصادر ثا
 .الماضية

 )شمعة مضاءة، إنسياب الماء أو الرمل: مثال(إستقِص طرقًا أخرى لتحديد الوقت 

 .يشرح آيف أن دوران األرض حول محورها يسبب النهار والليل 13-3 

 .بالفعل حرآة األرضإستعمل نماذج لشرح آيف أن تحرك الشمس الظاهر للعيان هو 

يعرف أن دوران األرض حول محورها يسبب تغّير طول الظالل وموضعها وأن طول  13-4 
 ).أي على وقت معين من النهار(الظل يعتمد على موضع الشمس في السماء 

 .ط بيانيعاين طول ظل معين عبر فترات منتظمة من النهار وبّين النتائج في مخط

يعلم أن الشمس هي مصدر حرارة وضوء وأن هذه الظاهرة تفّسر التغيرات في درجة  13-5 
 .الحرارة بين النهار والليل

حاول قياس التغّيرات في درجة حرارة جو محيط المدرسة عبر فترات منتظمة من 
 .دّون النتائج في مخطط بياني.  والليلالنهار

 

 1-2معيار البحث 

 1-1معيار البحث 

 3-3 و4-2معياري البحث 
 إعتبارات السالمة

إن النظر مباشرة الى الشمس قد 
 . يؤذي العينين

 
 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر

إستخدام اإلنترنت لإلطالع على 
ات معلومات عن الساع

 .الشمسية

 ، 2-1، 1-1معايير البحث 
 2-2 و1-3

 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
إستخدام جهاز إلكتروني 

 . لتسجيل الحرارة
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 العمليات الفيزيائية

في نهاية الصف الرابع، يعرف التلميذ الفرق بين الحرارة ودرجة الحرارة، ويقيس 
يعرف ماذا . درجة الحرارة بدقة ويعرف أن درجة حرارة األشياء ترتفع عند تسخينها

 هي جيدة التوصيل للحرارة يعرف أن بعض المواد. يسبب تسخين األجسام أو تبريدها
يعرف أن الصوت هو . من غيرها ويقارن خصائص العزل الحراري لمواد مختلفة

يعرف أننا نسمع األصوات عندما تنتقل عبر . إهتزاز وقد يتغير في شدته ودرجة نغمته
الهواء الى أذننا، وأنه بإمكاننا التعرف على مصدر الصوت ألنه لدينا أذنين إثنين، وأن 

يعرف أن . أصوات ال يمكننا سماعها إما ألنها خافتة جدًا أو ألنها عالية جدًاهناك 
األصوات العالية قد تؤذي األذنين وأنه على األشخاص الذين يعملون في أماآن 

يعلم أن الصوت ينتقل بسرعة معينة ويشرح . معرضة للضجيج أن يرتدوا واقيات أذن
نتقل من خالل السوائل واألجسام الصلبة يبّين أن األصوات يمكن أن ت. ظاهرة الصدى

 . آما تنتقل عبر الغازات، مثل الهواء

 : على التلميذ أن

 يمّيز بين الحرارة ودرجة الحرارة 14 
 .يحاول تقدير درجة الحرارة عن طريق اللمس ويقيسها بدقة بإستخدام ميزان حرارة 14-1 

فة من غرفة الصف وقارن تقديراتك مع ميزان قم بتقدير حرارة الجو في مواضع مختل
 .حرارة

لتقدير حرارة ماء ساخن، قارن تقديرك مع ) مثًال ظهر اليد(إستعمل حاسة اللمس 
 . ميزان الحرارة

راقب درجة حرارة الصف أو حرارة محيط المدرسة في النهار والليل بإستخدام ميزان 
 . بّين النتائج في مخطط بياني. النهايتين أو ميزان حرارة إلكترونيحرارة ذو 

يعرف أنه عندما تختلف حرارة جسم ما عن حرارة محيطه، فإن الحرارة ستنبعث منه  14-2 
 . أو تسخنه الى أن تتساوى حرارته مع حرارة محيطه

الصف خالل فترات زمنية قم بقياس درجة حرارة ماء بارد أو ساخن ُوضع في 
 .أرسم منحنى السخونة والبرودة بيانيًا. منتظمة

يعرف أن بعض المواد جيدة التوصيل للحرارة من غيرها ويقارن خصائص العزل  14-3 
 .الحراري لمواد مختلفة

 . قب معدالت تبريد الماء في أوعية مصنوعة من مواد مختلفةرا

 . إبتكر إختبارًا سويًا لمقارنة خصائص العزل الحراري من مواد متنوعة

إبتكر إختبارًا لقياس مدى موصلية المواد للحرارة وصّنف هذه المواد حسب قابليتها 
 .للتوصيل الحراري

 . راري لمواد متنوعةحّضر عرضًا تقدمه للصف حول خصائص العزل الح

 يعرف ماهية األصوات وآيف نتمكن من سماعها 15 
 .يعرف أن الصوت قد يتغير في شدته ودرجة نغمته 15-1 

صف األصوات التي سمعتها حسب . تجّول في أنحاء المدرسة وإستمع ألصوات مختلفة
 .شدتها أو نغمتها ومدى إعجابك بها

 4-1معيار البحث 

 2-2معيار البحث 
 13-5أنظر المعيارين 

 3-3و 2-1 معيار البحث

 1-3معيار البحث 
 وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر
 .إستخدام جهاز عد إلكتروني

 2-3 و2-1معياري البحث 



 2004هيئة التعليم  الصف الرابع  |  ة قطرمعايير العلوم لدول  |  108

مختلفة عند الضرب عليها أو نقرها أو إصنع أشياء تصدر أصواتًا بنغمات وشدات 
 . ألف فرقة موسيقية وحاول لعب أنغام موسيقية على هذه الآلالت التي صنعتها. تدليكها

 . الحظ العالقة بين حجم الجسم وبين الصوت أو النغمة الصادرة عنه

 .يعرف أن الصوت هو إهتزاز 15-2 

ت أرز على طبل وراقب ماذا يحصل عندما ضع قطعة ورق على أوتار عود أو حبا
تحسس مصدر الصوت في . ضع رأس شوآة رنانة في الماء. يصدر عنهما صوت

 .الماء عن طريق وضع أصابعك بلطف في الماء

يعرف أننا نسمع األصوات عندما تنتقل عبر الهواء الى أذننا، وأن هناك أصوات ال  15-3 
 .و ألنها عالية جدًايمكننا سماعها إما ألنها خافتة جدًا أ

 .إصنع تلفون بواسطة خيط ربط الى طرفيه وعائين من البالستيك وإختبره

 .يعرف أنه بإمكاننا التعرف على مصدر الصوت ألن لدينا أذنين إثنين 15-4 

إستكشف قابلية معرفة مصدر صوت معين عندما تكون إحدى األذنين مغطاة وثم عند 
 . تغطية األذن األخرى

ف أن األصوات العالية قد تؤذي األذنين وأنه على األشخاص الذين يعملون في يعر 15-5 
 .أماآن معرضة للضجيج أن يرتدوا واقيات أذن

 .إبتكر إختبارًا سويًا إلستكشاف أي من المواد هي األفضل لصنع آاتمات للصوت

 .تيبّين أصواتًا تحدث صدى ويشرح ذلك بالنسبة لسرعة الصو 15-6 

بّين آيف يحدث الصدى عن طريق تصفيق يديك بينما تقف على بعد بضعة أمتار أمام 
حاول قياس الفترة الزمنية التي يستغرقها الصدى للوصول الى أذنيك . حائط آبير

 . بواسطة تصفيق اليدين آل مرة تسمع الصدى وتقدير الزمن بين التصفيقة واألخرى

تقل من خالل السوائل واألجسام الصلبة آما تنتقل عبر يبّين أن األصوات يمكن أن تن 15-7 
 .الغازات، مثل الهواء

إستمع الى صوت ساعة معلقة في الهواء، ثم ضعها على طاولة وحاول وضع أذنك 
 . على الطاولة لإلستماع الى صوتها

 
 

 1-1معيار البحث 

 2-1معيار البحث 


