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من نحن

بحــث فــي طبيعــة الــذات والمعتقــدات والقيــم والصحــة الشــخصية والبدنيــة والعقليــة واالجتماعيــة
والروحيــة والعالقــات اإلنســانية بمــا فيهــا العائــات واألصدقــاء والمجتمعــات والثقافــات والحقــوق
والمســؤوليات ومــاذا يعنــي ان نكــون بشــرا.

أين نحن في المكان والزمان

بحــث فــي توجهنــا فــي المــكان و الزمــان و تاريخنــا الشــخصي ،واألوطــان و الترحــال و اكتشــاف
الجنــس البشــري واستكشــافاته و هجراتــه وصلــة األفــراد بالحضــارات وعالقاتهــم المتبادلــة مــن
منظــور محلــي و عالمــي.

الفكرة المركزية :الوعي بالذات يسهم في تطوير هويتنا.
خطوط البحث:
•مميزاتنا البدنية
•حواسنا الخمسة
•إدراك التشابهات واالختالفات بيني وبين اآلخرين.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،الشكل.
المفاهيم ذات الصلة :خواص ،بنية ,أوجه الشبه ،أوجه االختالف ,التواصل.
اساليب التعلم:مهارات البحث ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :متسائلين ,مهتمين ،منفتحي العقل

كيف نعبر عن أنفسنا

كيف يعمل العالم

كيف ننظم أنفسنا

بحــث فــي الطــرق التــي نكتشــف فيهــا ونعبــر بهــا عــن االفــكار و المشــاعر والطبيعــة و الثقافــة
و المعتقــدات و القيــم والطــرق التــي نتأمــل فيهــا ابداعاتنــا و نوســعها و نســتمتع بهــا وتقديرنــا
لمــا هــو جميــل.

بحــث فــي عالــم الطبيعــة و قوانينهــا ،والتفاعــل القائــم بيــن عالــم الطبيعــة (المــادي و الحيــوي)
والمجتمعــات االنســانية وكيــف يســتخدم البشــر فهمهــم للمبــادىء العلميــة و تأثيــر التطــورات
العلميــة والتقنيــة علــى المجتمــع والبيئــة.

بحــث فــي عالقــة األنظمــة التــي صنعهــا اإلنســان فــي المجتمعــات ،وهيــكل المنظمــات ووظيفتهــا
و صناعــة القــرارات االجتماعيــة و النشــاطات االقتصاديــة و تأثيرهــا علــى البشــر و البيئــة.

الفكــرة المركزيــة :نســتخدم طــرق ومــواد مختلفــة فــي التعبيــر عــن مشــاعرنا
وأفكارنــا.
خطوط البحث:
•مفهوم المشاعر
•الطرق التي نعبر فيها عن مشاعرنا
•بــأدوات ومــواد بســيطة نســتطيع عمــل اشــكال فنيــة تعبــر عمــا فــي داخلنــا مــن
مشــاعر وأفــكار.
المفاهيم األساسية :المنظور ،السببية ،التغيير.
المفاهيم ذات الصلة :الرأي ،التبعات ،األثر ،التحول.
اساليب التعلم :مهارات التواصل ،مهارات التفكير.
مالمح المتعلم :متوازنين ،متأملين ،مجازفين.

الفكرة المركزية :تمر الكائنات الحية بعملية تغيير خالل الدورات الطبيعية.
خطوط البحث:
•مفهوم الكائنات الحية
•الدورات الطبيعية ،مثل( :الليل والنهار والفصول األربعة).
•كيفية تغيير الكائنات الحية خالل الدورات الطبيعية.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الشكل ،التغيير.
المفاهيم ذات الصلة :التكيف ,التحول ،أوجه الشبه ،أوجه االختالف ،النمط.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات البحث ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :مطلعين ،متأملين.

الفكرة المركزية :تعمل المجتمعات بصورة أكثر فعالية عندما يتشارك جميع
افرادها باألدوار واالتفاقيات.
خطوط البحث:
•المجتمعات المختلفة التي ننتمي اليها.
•دور ومسؤولية األفراد في المجتمعات المختلفة.
•الوسائل التي تساعدنا على تنظيم حياتنا.
المفاهيم األساسية :الشكل ,المسؤولية ,اإلرتباط.
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ،البنية ،المبادرة ،العالقات المتبادلة ،االنظمة،
الدور.
اساليب التعلم :مهارات التواصل ،المهارات االجتماعية ،مهارات ادارة الذات.
مالمح المتعلم :متواصلين ،مفكرين ،متأملين ,ذوي مبادىء.

الفكرة المركزية :الصداقة تؤثر على حياتنا وتحتاج إلى رعاية كي تتطور .
خطوط البحث:
•األصدقاء من حولنا.
•أسباب احتياجنا لألصدقاء.
•الطرق التي تساعدنا في الحفاظ على عالقة صداقة صحية.
المفاهيم األساسية :الشكل ،السببية ،االرتباط.
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ،التبعات ،العالقات المتبادلة ،الدور.
اساليب التعلم :مهارات اجتماعية ،مهارات التواصل ،مهارات إدارة الذات.
مالمح المتعلم :متواصلين  ،متأملين  ،ذوي مبادىء ،متسائلين.

الفكرة المركزية :البیئة التي نعیش فیھا تؤثر على طبیعة حیاتنا.
خطوط البحث:
•أنواع البیوت حول العالم.
•أسباب اختالف البیوت حول العالم.
•التشابھات و االختالفات للبیوت في العالم.
المفاهيم األساسية :الشكل ،السببية ،المنظور.
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ،التبعات ،الرأي.
اساليب التعلم :مهارات البحث.
مالمح المتعلم :متواصلين منفتحي العقل  ,مفكرين  ،مجازفين.

الفكرة المركزية :اإلحتفاالت تعبر عن عادات و قيم الشعوب.
خطوط البحث:
•أنواع االحتفاالت.
•مظاھر االحتفاالت حول العالم.
•التشابهات واالختالفات بين االحتفاالت.
المفاهيم األساسية :الشكل ,االرتباط ،المنظور.
المفاهيم ذات الصلة :أوجه الشبه ،أوجه االختالف ،العالقات ،المعتقدات.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :منفتحي العقل ،مطلعين ،مهتمين.

نتشارك الكوكب

بحــث فــي الحقــوق والمســؤوليات فــي صــراع البشــر الدائــر لتقاســم مــوارد الكوكــب المحــدودة مــع
االخريــن و االحيــاء االخــرى ،والمجتمعــات و العالقــات داخلهــا و فيمــا بينهــا ،وتأثيرهــا علــى البشــر
والســام وحــل النزاعــات.
والبيئــة .وتكافــؤ الفــرص
ّ

الفكرة المركزية :خيارتنا نحن البشر تؤثر على كوكبنا.
خطوط البحث:
•الموارده الطبيعية واستخداماتها.
•التغييرات التي تحصل على الموارد الطبيعية.
•السلوكيات اإليجابية والسلبية تجاه كوكبنا.
المفاهيم األساسية :الوظيفة ،التغيير ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :الدور ،السلوك ،القیم ،المبادرة ،التحول.
اساليب التعلم :مهارات إدارة الذات ،مهارات التفكير ،مهارات البحث.
مالمح المتعلم :مفكرين ،متسائلين ،مهتمين ،متوازنين.

الفكــرة المركزيــة :إن اتخــاذ خيــارات متوازنــة حــول األمــور الروتينيــة يمكننــا مــن تبنــي
أســلوب حيــاة صحــي.
خطوط البحث:
•روتين العادات اليومية في حياتنا
•تأثير خياراتنا على حياتنا اليومية.
•تبعات هذه الخيارات على حياتنا اليومية
المفاهيم األساسية :الشكل ،االرتباط ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :النمط ,العالقات المتبادلة ،القيم.
اساليب التعلم :مهارات إدراة الذات ،مهارات التّ فكير ،مهارات البحث.
مالمح المتعلم :متأملين ،متوازنين ،ذوي مبادئ

الفكــرة المركزيــة :المعرفــة عــن األجيــال الســابقة تســاعدنا علــى فهــم العالقــة
بيــن الماضــي والحاضــر.
خطوط البحث:
•طرق اكتشاف الماضي
•أوجه الشبه واإلختالف بين األجيال في العائلة
•التغيرات على بعض أنماط الحياة.
المفاهيم األساسية :االرتباط ،المنظور ،التغيير.
المفاهيم ذات الصلة :العالقات ،الرأي  ،التحول.
اساليب التعلم :مهارات اجتماعية ،مهارات البحث ،مهارات التواصل
مالمح المتعلم :مفكرين ،متسائلين ،مطلعين

ً
طرقــا مختلفــة للتواصــل مــع اآلخريــن للتعبيــر عــن
الفكــرة المركزيــة :نســتخدم
مشــاعرنا وأفكارنــا.
خطوط البحث:
•طرق التواصل مع اآلخرين.
•دور اللغة في التواصل مع اآلخرين للتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا.
•أهمية اللغة في التواصل مع اآلخرين للتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،االرتباط.
المفاهيم ذات الصلة :اوجه الشبه واالختالف ،التواصل ،الدور  ،العالقات.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل ،مهارات البحث.
مالمح المتعلم :متواصلين ،منفتحي العقل ،متأملين.

الفكــرة المركزيــة :استكشــاف طريقــة عمــل األشــياء والظواهــر تســاعدنا علــى
فهــم العالــم مــن حولنــا.
خطوط البحث:
•طبيعة الظواهر من حولنا.
•أسباب حدوث الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية.
•خصائص الظواهر من حولنا.
المفاهيم األساسية :التغيير ،السببية ،االرتباط
المفاهيم ذات الصلة :التكيف ،التبعات ،االستقرار ،الدورات.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل ،مهارات البحث
مالمح المتعلم :مطلعين ،متسائلين ،مهتمين

الفكــرة المركزيــة :تبــذل المجتمعــات الجهــود إلنشــاء أنظمــة المواصــات التــي تلبــي
احتياجاتهــا.
خطوط البحث:
•أنواع المواصالت وتطورها عبر الزمن.
•خصائص أنظمة المواصالت.
•القرارات المتعلقة باستخدام المواصالت.
المفاهيم األساسية :التغيير ،السببية ،االرتباط
المفاهيم ذات الصلة :االدور ،التبعات ،األنظمة.
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات إدارة الذات ،مهارات التفكير
مالمح المتعلم :متأملين ,ذوي مبادىء ,مفكرين

الفكرة المركزية :متطلبات الكائنات الحية للنمو والبقاء.
خطوط البحث:
•دورة الكائنات الحية
الحية
•احتياجات الكائنات
ّ
•مسؤوليتنا تجاه الكائنات الحية.
المفاهيم األساسية :التغيير ،الوظيفة ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :النمو ،الرأي ،المبادرة.
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات إدارة الذات ،مهارات التفكير
مالمح المتعلم :مجازفين ،منفتحي العقل ،مفكرين.

الفكرة المركزية :عالقة الفرد بالمجتمع يساعده على اكتشاف نفسه وحاجته لآلخرين.
خطوط البحث:
•العالقات والتفاعالت االجتماعية المختلفة.
•أدوار األفراد في المجتمع.
•األساليب التي تساعد في المحافظة على عالقات جيدة مع اآلخرين.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،اإلرتباط
المفاهيــم ذات الصلــة :األنظمــة ،العالقــات ،أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،التواصــل،
العالقــات المتبادلــة الــدور.
اساليب التعلم :مهارات اجتماعية ،مهارات تواصل
مالمح المتعلم :متواصلين ،مهتمين.

الفكــرة المركزيــة :تطــور أشــكال األماكــن عبــر األزمنــة يســاعد فــي فهمنــا
لموقعنــا بالنســبة لآلخريــن فــي هــذا العالــم.
خطوط البحث:
•اختالف األماكن عبر األزمنة.
•ميزات المدن التاريخية وطبيعتها.
•موقع فلسطين بالنسبة للوطن العربي وأهميته.
المفاهيم األساسية :التغيير ،الشكل ,اإلرتباط.
المفاهيــم ذات الصلــة :أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،التحــول ،التسلســات ،الخــواص،
العالقات.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات البحث
مالمح المتعلم :متسائلين ،مفكرين ،متأملين.

الفكرة المركزية :التوسع في الخيال ينمي اإلبداع إلنتاج قصص منوعة.
خطوط البحث:
•عناصر القصة وأنواعها ومكوناتها.
•تغيير حدث في القصة يؤثر على بنيتها ونهايتها.
•استخدام الخيال يساعدنا على اإلبداع وإنتاج قصص منوعة
المفاهيم األساسية :الشكل ،التغيير ،الوظيفة
المفاهيــم ذات الصلــة :الخــواص ،أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،الــدور ،التسلســات،
التواصــل.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :منفتحي العقل ،مطلعين ,مجازفين.

الفكــرة المركزيــة :فهــم األفــراد للقــوى والطاقــة يطــور قدرتهــم علــى اإلختــراع
واإلبــداع.
خطوط البحث:
•القوى المختلفة واستخداماتها.
•تأثير قوة الجاذبية األرضية علينا.
•فهم القوى والطاقة يساعد المخترعين على اإلبداع واالختراع.
المفاهيم األساسية :الشكل والوظيفة ,االرتباط ,السببية.
المفاهيــم ذات الصلــة :أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،األنظمــة ،الخــواص ،الســلوك،
الــدور ،األثــر.
اساليب التعلم :مهارات إدارة الذات ،مهارات البحث.
مالمح المتعلم :مفكرين ،متسائلين ،مهتمين.

الفكــرة المركزيــة :تعيــش الكائنــات الحيــة بنظــم طبيعيــة واجتماعيــة مختلفــة
تســاعدها علــى التكيــف والبقــاء وتنظيــم عالقتهــا مــع اآلخريــن.
خطوط البحث:
•األنظمة االجتماعية والطبيعية التي تعيش بها الكائنات الحية.
•البيئة الطبيعية واألنظمة التي تعيش بها الحيوانات.
•دوري ومشاركتي في اتخاذ القرار.
المفاهيم األساسية :االرتباط ،الشكل ،المسؤولية ,المنظور.
المفاهيــم ذات الصلــة :الخــواص ,أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،الحقيقة ،الــرأي ،األنظمة،
العالقــات ،الحقوق ،القيــم ،العدالة.
اساليب التعلم :مهارات اجتماعية ،مهارات التواصل
مالمح المتعلم :متواصلين ،ذوي مبادئ.

الفكــرة المركزيــة :ممارســات اإلنســان اليوميــة تحــدث تغيــرا علــى الكائنــات الحيــة
والبيئــة مــن حولــه.
خطوط البحث:
•عناصر البيئة المختلفة
الحية في البيئة المحيطة به.
•أثر اإلنسان على الكائنات ّ
•التوازن والمسؤولية عند التعامل مع الكائنات الحية.
المفاهيم األساسية :الشكل ،التغيير ،المسؤولية
المفاهيــم ذات الصلــة :األثــر ,المواطنــة ،القيــم ،المبــادرة ،التحــول ،التكيــف ،النمــو، ،
أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف.
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات التفكير.
مالمح المتعلم :ذوي مبادئ  ،مهتمين ،متوازنين.

الفكرة المركزية :التشابه واالختالف يميزنا كبشر و يؤثر في حياتنا.
خطوط البحث:
•التشابه واالختالف بين األفراد.
•التشابه واالختالف في وجهات النظر لدى األفراد في األذواق واالهتمامات.
•أثر التشابه واالختالف في حياتنا.
المفاهيم األساسية :الشكل ،المنظور ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :أوجه الشبه ،أوجه االختالف ,الرأي ,الحقوق.
اســاليب التعلــم :مهــارات التواصــل ،مهــارات التفكيــر ،مهــارات البحــث ،مهــارات إدارة
الذات.
مالمح المتعلم :مهتمين ،منفتحي العقل.

الفكــرة المركزيــة :موقــع األرض فــي المنظومــة الشمســية أكســبها العديــد مــن
الميــزات.
خطوط البحث:
•طبيعة المنظومة الشمسية ومكوناتها
•ميزات كواكب المنظومة ّ
مسية
الش
ّ
•استجابة االنسان للظواهر الطبيعية.
المفاهيم األساسية :الشكل ، ،الشكل ،التغيير.
المفاهيــم ذات الصلــة :البنيــة ,الخــواص ,أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،التبعــات،
التحــول ،المنظومــة الشمســية ،الكواكــب ،الفصــول ،الفضــاء ،النجــم.
اساليب التعلم :مهارات التواصل ،مهارات البحث ،مهارات التفكير.
مالمح المتعلم :مفكرين ،متسائلين.

الفكــرة المركزيــة :يســتطيع االنســان اعــداد الرســائل بطــرق مختلفــة أو التالعــب
بهــا الســتهداف جمهــور معيــن
خطوط البحث:
•استخدام الصور والنصوص والموسيقى للتأثير بها على سلوك الجماهير
•استجابة الناس للرسائل.
•التقييم الناقد للرسائل التي يقدمها اإلعالم.
المفاهيم األساسية :الوظيفة ،المنظور ،المنظور.
المفاهيم ذات الصلة :التواصل ،الدور ،الرأي.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :متأملين ،مفكرين ،مجازفين.

الفكــرة المركزيــة :اســتجابة الكائنــات الحيــة لمحيطهــا يتيــح لهــا االســتمرارية فــي البقــاء
بشــكل أفضــل
خطوط البحث:
•مفهوم البيئة وأنواعها
•احتياجات الكائنات الحية للحياة واالستمرارية في البقاء
•طبيعة العالقات بين الكائنات الحية في النظام البيئي.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،التغيير ،االرتباط
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ,البنية ،أوجه الشبه ،أوجه االختالف ،الدور ،التّ كيف
األنظمة ،العالقات المتبادلة ،النظام البيئي.
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات التواصل ،مهارات التفكير.
مالمح المتعلم :مفكرين ،متوازنين ،متواصلين.

الفكــرة المركزيــة :العالمــات والرمــوز جــزء مــن األنظمــة التــي صنعهــا االنســان لتســهيل
التواصــل المحلــي والعالمــي
خطوط البحث:
•معرفة األنظمة المستخدمة في المجتمع.
•الوسائط الرقمية الحديثة ومسؤوليتنا في استخدامها.
•أثر التكنولوجيا على حياة األفراد
السببية.
المفاهيم األساسية :الشكل ،المسؤوليةّ ،
المفاهيــم ذات الصلــة :األثــر ,الخــواص ،البنيــة ،أوجــه الشــبه ،أوجــه االختــاف ،القيــم،
التّ بعــات.
اساليب التعلم :مهارات التواصل ،مهارات البحث ،مهارات اجتماعية.
مالمح المتعلم :مطلعين ،ذوي مبادئ.

الفكــرة المركزيــة :معرفتنــا بالمــوارد الطبيعيــة علــى ســطح األرض تســاعدنا في معرفة
طــرق اســتغاللها واالســتفادة منها.
خطوط البحث:
•مفهوم الموارد الطبيعية.
•اهمية الموارد الطبيعية الستمرار الحياة.
•مسؤوليتنا في االستغالل الصحيح للموارد الطبيعية.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ,الدور ,المبادرة ,القيم ،الموارد.
اساليب التعلم :مهارات التواصل ،مهارات التفكير.
مالمح المتعلم :مفكرين ،متوازنين.

الفكــرة المركزيــة :الحقــوق والمســؤوليات التــي يتمتــع بهــا األفــراد تعتمــد علــى
توفــر عوامــل مختلفــة.
خطوط البحث:
األساسية لإلنسان.
•الحقوق
ّ
•العالقة بين الحقوق والمسؤوليات.
•دور المؤسسات المختلفة في تطبيق هذه الحقوق.
المفاهيم األساسية :الشكل ،االرتباط ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :البنية ,التركيب ,العالقات ،العدالة ،المبادرة.
االجتماعية ،مهارات إدارة الذات.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،المهارات
ّ
مالمح المتعلم :مفكرين ،متسائلين ،مهتمين.

الفكــرة المركزيــة :الموقــع يؤثــر فــي تفاعــل األفــراد مــع مجتمعاتهــم ومــع
اآلخريــن.
خطوط البحث:
•موقع بالدنا بالنسبة للعالم.
•معرفة البيئات السكانية التي يتواجد فيها األفراد.
•تأثير الموقع على حياة األفراد.
المفاهيم األساسية :الشكل ،التغيير ،الوظيفة.
السلوك.
المفاهيم ذات الصلة :التكيف ,أوجه الشبه ،أوجه االختالفّ ،
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات إدارة الذات ،مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :مفكرين ،مطلعين ،متأملين.

يعبــر بهــا النــاس عــن الثقافــة تعكــس ُهويتهــم وتمايزهم
الفكــرة المركزيــة :الطــرق التــي ّ
عــن غيرهم.
خطوط البحث:
•المكونات ّالتي تشكِّل الثقافة
العلمية على ّ
الثقافة.
•تأثير التّ طورات
ّ
ّ
•مسؤولية األفراد في الحفاظ على الثقافة.
المفاهيم األساسية :الشكل ،التّ غيير ،المسؤولية
المفاهيم ذات الصلة :البنية/التركيب ،التّ حول ،المبادرة.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات التواصل ،مهارات إدارة الذات.
مالمح المتعلم :متواصلين ،منفتحي العقل ،ذوي مباديء.

الفكرة المركزية :األنماط الغذائية تؤثر على صحة أجهزة جسم اإلنسان.
خطوط البحث:
•أنواع األنماط الغذائية.
•أجهزة جسم اإلنسان ووظيفتها.
•أثر اختيارات الغذاء على صحة جسم اإلنسان.
المفاهيم األساسيةّ :
الشكل ،الوظيفة ،المنظور.
الرأي.
المفاهيم ذات الصلة :النمط ,األنظمة ،المعتقداتّ ،
اساليب التعلم :مهارات التفكير ،مهارات البحث ،مهارات اجتماعية.
مالمح المتعلم :متأملين ،مهتمين ،مجازفين.

الفكــرة المركزيــة :األنظمــة التــي ينشــئها اإلنســان تؤثــر علــى حياتــه وســعيه فــي
التعلــم.
خطوط البحث:
•األنظمة واألنماط المختلفة التي تستخدم في التنظيم.
•أهمية األنظمة في حياة األفراد.
الحية.
•األنظمة المستخدمة في تصنيف الكائنات
ّ
المفاهيم األساسية :الشكل ،السببية ،الوظيفة.
المفاهيم ذات الصلة :أوجه الشبه  -أوجه االختالف ،التّ بعات ،النمط ،األنظمة.
اساليب التعلم :مهارات البحث ،مهارات التواصل ،مهارات إدارة الذات.
مالمح المتعلم :متأملين،متسائلين ،ذوي مبادئ.

الفكــرة المركزيــة :اســتغالل اإلنســان للكهربــاء يســاهم فــي دعــم التطــورات
العلميــة لألفــراد.
خطوط البحث:
•الكهرباء و استخداماتها.
•التحوالت الناتجة عن الكهرباء تلبي احتياجات األفراد.
•دور األفراد في الحفاظ على الكهرباء و استدامتها.
المفاهيم األساسية :الشكل ،السببية ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :الخواص ,التبعات ،العدالة ،المبادرة.
اجتماعية.
مهارات
اساليب التعلم :مهارات إدارة الذات ،مهارات البحث،
ّ
مالمح المتعلم :مهتمين ،مفكّرين ،متوازنين.

الفكرة المركزية :التغيرات التي يمر بها االشخاص في مراحل الحياة المختلفة تؤثر
على تطور إحساسهم بذاتهم وباآلخرين.
خطوط البحث:
•االنسان يتكون من جوانب جسمية وعقلية ووجدانية.
•التغييرات الجسمانية واالجتماعية والوجدانية والفكرية التي تطرأ خالل حياة
الفرد.
•مسؤوليتنا تجاه التغيرات التي تحدث في أجسامنا.
التغيير ،المسؤولية
المفاهيم األساسية :الوظيفة،
ُ
المفاهيم ذات الصلة :البنية ،األجهزة ،النمو.
اساليب التعلم :مهارات اجتماعية ,مهارات البحث ,مهارات التواصل.
مالمح المتعلم :متواصلين ،مهتمين.

الفكــرة المركزيــة :اســتخدام آثــار الحضــارات الماضيــة إلنشــاء الروابــط مــع
مجتمعــات وقتنــا الحاضــر.
خطوط البحث:
•خصائص الحضارات والمجتمعات و عوامل نشوئها
•العمليات المستخدمة في جمع وتحليل األدلة والتحقق منها.
•الروابط بين الحضارات وتأثيرها على المستقبل.
•مسؤوليتنا تجاه استهالك الطاقة.
المفاهيم األساسية :السببية ،االرتباط ,التغيير ,المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :الحضارة ،العوامل ،الطاقة ،التحول.
اساليب التعلم :مهارات البحث ,مهارات التواصل ,مهارات اجتماعية.
مالمح المتعلم :مطلعين ،منفتحي العقل.

الفكــرة المركزيــة :المــواد الطبيعيــة قــد تتعــرض للتغيــرات التــي تســفر عــن
التحديــات والفوائــد للمجتمــع والبيئــة.
خطوط البحث:
•خصائص المادة (العنصر ،المركب ،المخلوط) وتحوالتها.
•التطبيقات واإلنعكاسات العملية لتغيير المواد.
•المعضــات االخالقيــة المتعلقــة بعمليــات اســتخدام المــواد وتأثيرهــا علــى
البيئــة.
المفاهيم األساسية :الشكل ،الوظيفة ،التغير ،المسؤولية.
المفاهيم ذات الصلة :التحول ،التصنيع ،الخواص،التركيب القيم.
اســاليب التعلــم :مهــارات اجتماعيــة ,مهــارات التفكيــر ,مهــارات البحــث ،مهــارات
إدارة الــذات.
مالمح المتعلم :متسائلين ،مجازفين.

الفكــرة المركزيــة :يعتمــد النشــاط اإلقتصــادي علــى أنظمــة انتاج الســلع والخدمات،
وتبادلها واســتهالكها.
خطوط البحث:
•أسس النشاط االقتصادي (مفهوم العرض والطلب).
•الفرق بين السلع والخدمات.
•مسؤوليتنا كمستهلكين للسلع والخدمات.
المفاهيم األساسية :الوظيفة ،االرتباط ،المسؤولية.
المتبادل .
المفاهيم ذات الصلة :قانون العرض والطلب .االعتماد ُ
اساليب التعلم :مهارات إدارة الذات ,مهارات التفكير ,مهارات اجتماعية.
مالمح المتعلم :ذوي مبادئ ،متوازنين.

الطبيعيــة يؤثرعلــى قــدرة المجتمعــات واألفــراد
الفكــرة المركزيــة :توزيــع المــوارد ّ
فــي الحصــول علــى الفــرص المتكافئــة.
خطوط البحث:
الطبيعية والتحكم بها.
•العالقة بين المواد ّ
•أثر توزيع الموارد على المجتمعات واألفراد.
•التكافؤ في الوصول إلى الموارد وفرص توزيعها.
المفاهيم األساسية :االرتباط،السببية ،المنظور.
المفاهيم ذات الصلة :الموارد ،التكافؤ.
اساليب التعلم :مهارات التفكير ,مهارات اجتماعية.
مالمح المتعلم :مفكرين ,متأملين.

المعرض

