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 كيف يعمل العالم

 

بحث في عالم الطبيعة وقوانينها والتفاعل 

القائم بين عالم الطبيعة )المادي والحيوي( 

والمجتمعات اإلنسانية، وكيف يستخدم 

البشر فهمهم للمبادئ العلمية وتأثير 

التطورات العلمية والتقنية على المجتمع 

 والبيئة

 

 من نحن

 

ة الذات والمعتقدات بحث في طبيع

والقيم: والصحة الّشخصية والبدنية 

والعقلية واالجتماعية والروحية 

والعالقات اإلنسانية بما فيها 

العائالت واألصدقاء، 

والمجتمعات، والثّقافات، والحقوق 

والمسؤوليات وماذا يعني أن نكون 

 بشًرا.

 

 كيف نعبّر عن أنفسنا

 

بحث في الطرق التي نكتشف 

ر بها عن األفكار فيها ونعبّ 

والمشاعر والّطبيعة والثّقافة 

والمعتقدات والقيم والطرق التي 

نتأمل فيها إبداعاتنا ونوسعها 

ونستمتع بها وتقديرنا لما هو 

 جميل.

 

 

 

 نحن في المكان والّزمان ينأ

 

بحث في توجهنا في المكان 

والّزمان: وتاريخنا الّشخصّي: 

واألوطان والترحال: واكتشاف 

البشري واستكشافاته  الجنس

وهجراته وصلة األفراد 

بالحضارات وعالقاتهم المتبادلة 

 من منظور محلي وعالمي.

 

 كيف ننّظم أنفسنا

 

بحث في عالقة األنظمة التي 

صنعها اإلنسان و المجتمعات، 

وهيكل المنظمات ووظيفتها، 

وصناعة القرارات اإلجتماعية 

والنشاطات االقتصادية وتأثيرها 

 والبيئة. على البشر

 شارك الكوكبنت

 

بحث في الحقوق والمسؤوليات 

لتقاسم  مفي صراع البشر الدائ

موارد الكوكب المحدودة مع 

اآلخرين واألحياء األخرى: 

المجتمعات والعالقات داخلها 

وفيما بينها: وتكافؤ الفرص 

 والسالم وحّل النّزاعات.

 

 

 : المركزّيةالفكرة 
 تؤثّر الّطاقة في الحياة.

   

 

 بحث في: 
 أشكال الّطاقة المختلفة وتغيّرها. -

 مصادر الّطاقة المختلفة.  -

  كيفيّة استخدام الّطاقة والحفاظ عليها.  -

 :المركزّيةالفكرة 
 ينّصها التاّلميذ.

  

 

 

 بحث في:

- ... 

- ... 

- ... 

 

PYPX 

 :المركزّيةالفكرة 
األدب هو وسيلة للتّعبير عن  

 الذّات.

  

 بحث في: 
يمكن ألنماط أدبيّة  كيف -

مختلفة أن تعكس صفات أخالقيّة 

 إنسانيّة. 

كيف يمكن أن ترمز  - 

الّشخصيّات في عمل أدبّي إلى 

 صفات إنسانّية.

كيف يمكن لألدب أن يكون  - 

   وسيلة لإلبداع.

 :المركزّيةالفكرة 
تكيّف الكائنات مع التّغيّرات  

 الجغرافيّة المختلفة. 

  

 بحث في:  

المناطق الجغرافيّة خصائص  -

 وأسباب تنّوع النّطاقات المناخيّة. 

ائنات كيفيّة وأسباب تكّيف الك -

 الحيّة في بيئات مختلفة. 

 : المركزّيةالفكرة 
تؤثّر األنظمة الّتي وضعها 

 اإلنسان في المجتمعات.

 المفاهيم األساسيّة: 

 المسؤولية. االرتباط، الوظيفة ،

 المفاهيم ذات الّصلة:

 –الحّريّة  –االنتاج  –يع التّشر

 العمالة.

 

كيفيّة عمل األنظمة  بحث في:

 الّتي وضعها اإلنسان. )الوظيفة(

  العالقة بين األعمال

 الّسياسيّة واالقتصادية.

 )االرتباط(

  مسؤوليتنا في اتخاذ

التّوازن  تعّزز  قرارات

 االجتماعّي. )المسؤوليّة(

 

  مفّكر. –ذو مبادئ المالمح: 

 –االلتزام  –حترام االالمواقف: 

 النَّزاهة.

 

 : المركزّيةالفكرة 
تأثير تدّخل اإلنسان في التوازن 

 .البيئيّ 

 

 المفاهيم األساسيّة: 

 التّأّمل. –التّغيّر  –االرتباط 

 المفاهيم ذات الّصلة:

المنظومات البيئيّة _ اإلستدامة  

 النّمّو. –

 بحث في:

العالقة القائمة بين مختلف  -

 نظام بيئّي. العناصر ضمن

 )االرتباط(

أساليب حماية الّنظام البيئّي  -

 والمحافظة عليه. )التأّمل(

تطّور التغيّرات المناخيّة  -

 وتأثيرها )التّغيّر(

 -مهتمّ -متوازن -المالمح: مّطلع

 التّعاون. -التّقدير المواقف:
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 لفكرة المركزّية:ا

تصّرفات اإلنسان تؤثّر على 

 بّرّية.الحياة ال

 المفاهيم األساسيّة: 

 غيّر.التّ  -المسؤوليَّة –الّسببيّة 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 تكيّف. –تصنيف  –التّأثير 

 

 بحث في:

)   ّية._ التّغيّرات في الحياة البرّ 

 الفكرة المركزّية:

المؤّسسات تنشأ ِمن أجل تأمين 

 احتياجات األفراد.

 المفاهيم األساسيّة: 

 لّشكلا -المسؤوليّة  –الوظيفة 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 المبادرة -الدّور _ 

 

 بحث في:

 

 الفكرة المركزّية: 

إنجازات اإلنسان الماضية تطبع 

 الثّقافة عبر الّزمن.

 المفاهيم األساسيّة: 

  الّشكل -الّسببيّة    -االرتباط

 

 ات الّصلة:المفاهيم ذ

التّسلسل    -  التّطّور  - التّاريخ

 الّزمنيّ 

 

 بحث في:

 الفكرة المركزّية:

اتهم تؤثّر في سلوك النّاس ومعتقد

طريقة تعاطيهم مع مختلف 

 المواقف.

 المفاهيم األساسيّة: 

ل  الّشكل. -المنظور -التّأمُّ

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 -التّواصل -التّحيّز) حكم مسبق(

 وخالف. تعارض

 بحث في:

 الفكرة المركزّية:

 يارات النّاس تؤثّر على صّحتهم.خ

 المفاهيم األساسيّة: 

 المسؤولّية -الوظيفة -االرتباط

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 الخيار -التّوازن  –النُّظم 

  بحث في:

_ كيف ترتبط أجهزة الجسم 

 ببعضها )االرتباط(

_ كيفيّة المحافظة على التّوازن. ) 

   الفكرة المركزّية:

 االبداع في التّفكير قد يؤدّي إلى التّغيير.

 

 المفاهيم األساسيّة: 

 الّسببيّة  -الوظيفة -التّغيّر



 غيّر(التّ 

_ تصّرفات اإلنسان اّلتي 

تعّرض الحيوانات للخطر.     ) 

 الّسببيّة(

لى _ مسؤوليّاتنا في الحفاظ ع

 الحيوانات. ) المسؤوليّة(

 -االلتزام _ التّقدير المواقف: 

 الفضول.

 مّطلع   _ مفّكر. المالمح:  -

 إضافة :

Classification 

- adaptation -- 

 تكيّف -تصنيف

الحاجة إلى المؤسسات  -

غير الحكوميّة والجمعيّات 

 ) الّشكل(

مها  - الخدمات الّتي تُقدِّ

 المؤّسسات. ) الوظيفة( 

مسؤوليّاتنا تجاه  -

األشخاص الُمحتاجين إلى 

 ُمساعدة    ) المسؤوليّة(

 االلتزام –التّعاون المواقف: 

 مهتمّ مالمح: ال

إضافة سؤال المعلّم حول حاجة 

تتعلّق بالّطالب نفسه يوّد تلبيتها  

ضمن محيطه  )للخروج من 

 إطار الفقراء واأليتام(
  

 اختراعات وإنجازات الماضي. -

تأثير الثّورة الّصناعيّة على  -

 ثقافة الحاضر.

 انعكاساتها على المستقبل.  -

 الفضول. -التّقدير   المواقف: 

 باحث. –مّطلع  المالمح: 

 

_ وجهات نظر ُمختلفة ومفاهيم 

 الّشكل(. )خاطئة ُمختلفة.

 _ كيف يُمكن لمواقف الفرد أن

دًا. لمشاكل أو تزيدها تَعقيتحّل ا

 )المنظور(.

_ تأثير التّامل واستعادة التّفكير 

  على مواقفنا. )التّأّمل(. 

 -2التّسامح    -1 المواقف: 

 االحترام.

 -2متأّمل.    -1 المالمح:  -

 منفتِح .

 :إضافة سؤال -

الفرق بين المشكلة  -

 والنّزاع أو الّصراع.

 أنواع الّصراع. -

 المسؤوليّة(

النّتائج المترتّبة على  -

 ارات المتّخذة .الخي

 -2الفضول    -1 المواقف: 

 االلتزام

 -2متوازن    -1 المالمح: 

 متأّمل

 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 لوجيا.التّطورات في مجال التّكنو –االبتكار 

 خطوط البحث:

 كيف يساهم االبداع في حّل المشاكل. -

 تطّور األفكار -

 تأثير التّكنولوجيا على الحياة اليوميّة. -

 الثّقة في النّفس.   -اإلبداع    المواقف :

 تواصلّي .   -باحث      مالمح المتعلّم :

 

 الفكرة المركزّية:

تتأثّر حياة اإلنسان بتغيّرات 

 مّرة.األرض المست

 المفاهيم األساسيّة: 

 التّغيُّر، االرتباط ، الّسببيّة.

 المفاهيم ذات الّصلة:

الجيولوجيا/علم األرض، حركة 

 أثيرة، التّ فائح التّكتونيّ الصّ 

 بحث في:

 كيفيّة تغيّرات األرض -

 المستمّرة وأسبابها.  

 تأثير تغيّرات األرض  -

 على اإلنسان.  

 تفاعل اإلنسان مع -

 رات األرض.تغيّ    

 الفكرة المركزّية:

فات تعتمد فعاليّة المجتمع على تصرّ 

 النّاس 

 المفاهيم األساسيّة: 

 الوظيفة، المسؤوليّة، الّسببيَّة.

 المفاهيم ذات الّصلة:

 المواطنة، الحقوق، تنظيم الذّات

 بحث في:

 كيفيّة عمل المجتمع. -

العالقة ما بين الحقوق والواجبات  -

 ضمن المجتمع.

 عواقب أفعالنا في المجتمع -

 

 الفكرة المركزّية:

فهم الثّقافات الُمختلفة واختبارها 

ز االنفتاح العالمّي.   يُعّزِّ

 المفاهيم األساسيّة: 

 .الّشكل، االرتباط، التّـأّمل

 المفاهيم ذات الّصلة:

 التّنّوع، الّشخصيّة، التّراث

 

 بحث في:

 _المظاهر المختلفة ِلثقافة ما.

 ا بين الثّقافات الُمختلفة._االرتباط م

 _اختبار الثّقافات الُمختلفة وتقديُرها.

 الفكرة المركزّية:

تنقّل اإلنسان يأتي نتيجة 

التّحّديات، المجازفات والفرص 

 الُمتاحة.

 المفاهيم األساسيّة: 

 الّسببيّة، التّغيُّر.

 المفاهيم ذات الّصلة:

الهجرة، االستكشاف، التّسلسل 

 الّزمنيّ 

 بحث في:

 أسباب التّنقّل. -

 التّنقّل عبر التّاريخ. -

 تأثير التّنقّل على المجتمعات -

 الفكرة المركزّية:

تُطّور الُمُدن أنظمة ذات وظيفة 

 وهيكليّة تُلبّي حاجات الّناس.

 المفاهيم األساسيّة: 

 الوظيفة، الّشكل، الّسببيّة.

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

قل األنظمة/الخدمات، وسائل النّ 

 االتّصاالتو

 بحث في:

 _ بُنية الُمدن.

 _ وظيفة األنظمة.

 _ عالقة األنظمة بعضها

ببعض في المدينة.     

 الفكرة المركزّية:

نضال النّاس من أجل توفّر المياه 

واستدامتها يؤثّر على العالقات في 

 ما بينهم.

 

 المفاهيم األساسيّة: 

 ة، االرتباطالّشكل، المسؤوليّ 

 

 لة:المفاهيم ذات الصّ 

 التّرشيد، التّوزيع، التّرابط

 بحث في:

 توفّر المياه وتوّزعها على -

 سطح األرض.   

ِخيارات النّاس لتنظيم استعمال  -

 المياه.

تأثير استهالك المياه على العالقات  -

 بين المجتمعات.
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األنظمة  :الفكرة المركزيّة 

 .بيعيّة تنّظم الحياةالطّ 

ة، الوظيف المفاهيم األساسيّة:

ر، االرتباط.يّ تّغال  

األنظمة  المفاهيم ذات الّصلة:

ورات.والجاذبيّة والدّ   

 

  خطوط البحث:

ترابط أجزاء  المنظومة   -

 .الّشمسيّة

مركز كوكب األرض يضفي  -

 الحياة.

 .بيعيّةنتائج الدّورات الطّ  -

أساليب الفكرة المركزّية: 

الحياة الّصّحيّة المختلفة 

اتّخاذ  تحقّق من خاللت

 خيارات شخصيٍّة.

، التّأّملالمفاهيم األساسيّة: 

 الّشكل، الّسببيّة.

ية، التّغذالمفاهيم ذات الّصلة: 

 االختيار.

:خطوط البحث  

يّة.أُسس الحياة الّصحّ  -   

تأثير خياراتنا على  - 

 صّحتنا.

تاثير التّأّمالت والمبادرات  -

الفرديّة في المحافظة على 

 .نمٍط صّحّيٍ متوازنٍ 

يستخدم الفكرة المركزّية : 

ّما اإلنسان اإلبداع للتّعبير ع

 يتميّز به. 

التّأّمل، المفاهيم األساسيّة: 

 المنظور، الوظيفة .

 لمفاهيم ذات الّصلة:ا

عن  التّواصل،المنظور،التّعبير

 الذّات. 

 خطوط البحث:

 كيف نكتشف ما يميّزنا.- 

استخدام الفنون كوسيلة  -

 للتّعبير.

 إختالفاتنا اإلبداعيّة. تقدير - 

خصائص  :الفكرة المركزّية

دنا المكان الّذي ننتمي إليه، يساع

 في اكتشاف هوّيتنا واكتشاف

.أماكن أخرى  

الّشكل،  المفاهيم األساسيّة:

 االرتباط، التّغيّر.

يا، : الجغراف المفاهيم ذات الّصلة

 الهويّة، االكتشاف.

            خطوط البحث:  

 خصوصيّة المكان الّذي أنتمي -

 إليه.

ادات التّغيير الّذي يطرأ على الع -

 والتّقاليد مع مرور الّزمن.

نّوعة.تعّرف ثقافات مختلفة ومت -  

 :الفكرة المركزّية

مة حيث يتشارك النّاس الحّي منظّ  

 مسؤولياتهم للعيش معًا.

  المفاهيم األساسيّة:

ة.االرتباط، الّسببيّة، المسؤوليّ   

: التّعاون، لمفاهيم ذات الّصلةا

 المواطنيّة.

 خطوط البحث:

كيف يعتمد النّاس على بعضهم  -

 البعض.

اتهم كيف يتشارك النّاس مسؤوليّ  - 

 في الحّي.

ذي يجعل من الحّي مكانًا ما الّ  -

  مالئًما للعيش.

 ة:الفكرة المركزيّ 

ر في مشاركة مصادر األرض فات االنسان تؤثّ تصرّ  

 الّطبيعيّة.

 

 األساسيّة : المفاهيم

 المسؤوليّة، الّسببّية، الّشكل 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 المصادر، النّفايات، الحفاظ

 

 خطوط البحث: 

 ماهي مصادر األرض الّطبيعيّة؟ -

بعة لمعالجة النّفايات والحفاظ على الخطوات المتّ   -

 المصادر.

على مصادر  ةظاحمالالمشاركة ودور االنسان في   -

  الّطبيعيّة.األرض 
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 :ةالفكرة المركزيّ 

 تتأقلم الكائنات الحيّة مع 

 مختلف التّغيّرات الّتي تؤثّر

 على حياتها.                                 

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 التّغيير، الوظيفة، الّسببيّة 

 المفاهيم المتّصلة:

قس التّكّيف )حالة الطّ 

 والفصول(، األنماط.

   

            البحث:  خطوط

مراقبة التّغيّرات  كيفّية• 

     وتسجيلها.

تكيّف الكائنات الحيّة مع • 

 التّغيّرات .

كيف يمكن للتّغيّرات مساعدة  •

 النّاس في تنظيم حياتهم.

 

 ة: الفكرة المركزيّ 

فهم االختالفات في ما بيننا 

يساعدنا على العيش مع 

 بعضنا البعض.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 المسؤوليّة، المنظور، الّسببيّة.

 

 المفاهيم المتّصلة:

النّزاعات، التّقبّل، التّواصل، 

 االختالفات.

 

 خطوط البحث: 

 بَم نختلف. •

 األسباب المشتركة    •

 للنّزاعات.   

 كيف نعيش بسالم مع  •

اآلخرين.    

 : ةالفكرة المركزيّ 

االحتفاالت تعكس الثّقافة 

 والتّقاليد.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 الّشكل، الّسببيّة، المنظور. 

 

 المفاهيم المتّصلة:

التّنّوع، التّقاليد، دور العائلة، 

 الثّقافة. 

 

 خطوط البحث: 

 األعياد اّلتي نحتفل بها.• 

 القّصة وراء االحتفال.                               • 

ي كيف تنعكس التّقاليد ف• 

 االحتفاالت العائليّة.

 ة: المركزيّ  الفكرة

التّعّرف إلى تاريخنا يساعدنا على 

فهم العالقة بين الماضي 

 والحاضر.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 االرتباط. الوظيفة،الّسببيّة، 

 

 المفاهيم المتّصلة: 

 طّور.االستمراريّة، التّاريخ، التّ 

  

 خطوط البحث: 

الوسائل لمعرفة حياة األجيال  •

 الّسابقة.

 ي حياتنا تأثير الماضي ف •

 الحاليّة.    

 أسباب التّغيرات عبر الّزمن. •

 

  :ةالفكرة المركزيّ 

في مجتمع منّظم، كّل فرد لديه دور 

 معيّن.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 الوظيفة، االرتباط، المسؤوليّة. 

 

 المفاهيم المتّصلة:

 التّعاون، توزيع األدوار، المجتمع. 

 

 خطوط البحث:

أفراد   ار بينكيفّية توزيع األدو• 

 المجتمع.

 كيف يتفاعل أفراد المجتمع    • 

 مع بعضهم البعض.  

 مسؤوليّة أفراد المجتمع.    • 

 

  :ةالفكرة المركزيّ 

اإلنسان يلعب دوًرا لتأمين التّوازن بين الكائنات 

 الحيّة.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 االرتباط، الّسببيّة، المسؤوليّة. 

 

 المفاهيم المتّصلة: 

 العتماد، الكائنات الحيّة، التّوازن.ا

 

 خطوط البحث: 

 اعتماد الكائنات الحيّة على بعضها البعض.• 

 ما يؤثّر على استمراريّة الكائنات الحّية.• 

 مسؤوليّتنا تجاه الكائنات الحيّة األخرى.• 
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 الفكرة المركزّية:

ف المواد  فهم طريقة تصرُّ

وتفاعلها يحدد كيف يستخدمها 

  اس لتلبية احتياجاتهمالن

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 الشكل، الوظيفة، التغيّر. 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

قواعد السلوك، التّحول، 

 استعمال المواد

   

            خطوط البحث: 

  استكشاف

أشكال المواد 

 المختلفة

 )الشكل(

  تغيّر

خصائص 

 )التغيّر( المواد

  تمازج المواد

ألغراض 

)  محددة

 يفة(الوظ

 

 ة: الفكرة المركزيّ 

العالقات التي يقيمها الناس 
واألفعال التي يقومون بها 
 تُطّور رفاههم االجتماعي.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 الّسببيّة. المسؤوليّة،التّأمل، 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

الدور، التأثير، النزاعات، 

 السلوك.

 خطوط البحث: 

 كيفية تطوير العالقات -
 ة()السببيّ 

 األفعال تؤثر على العالقات -
 )المسؤولية(

كيفية تأمل الناس في  -
 )التأّمل( عالقاتهم

 

ة: الفكرة المركزيّ   

الفنون واالبداع هي أدوات 

 إلغناء تطّور الناس الفنّي.

 

األساسيّة:  المفاهيم  

 الوظيفة، التأمل، المنظور. 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 اإلبداع، التعريف

 خطوط البحث: 

كيفية إغناء االهتمامات  - 

 الشخصية لإلبداع الفني

 )المنظور(

لتي استكشاف األدوات الفنية ا -

 توّسع اإلبداع لدى الناس

 )الوظيفة(

تأمل الناس في الفنون  -

يمّكنهم من توسيع نطاق 

 قدراتهم االبداعية

 )التأمل(

 

 

  ة:الفكرة المركزيّ 

يتشارك الناس المسؤولية ضمن 

 دمة المجتمع.نظام معيّن لخ

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 الوظيفة، االرتباط، المسؤوليّة. 

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

االرتباط، توزيع األدوار، المجتمع، 

 عمل المجموعة. 

 

 خطوط البحث:

  كيفّية توزيع األدوار بين • 

 أفراد المجتمع. )الوظيفة(  

 كيف يتفاعل أفراد المجتمع    • 

 )اإلرتباط(مع بعضهم البعض.   

مسؤوليّة أفراد المجتمع. • 

 )المسؤولية(

 

  ة:الفكرة المركزيّ 

النباتات هي من الموارد المستدامة التي يحاول الناس 

 الحفاظ عليها للبقاء على قيد الحياة.

 

 األساسيّة:  المفاهيم

 المنظور، السببيّة، التأّمل. 

 

 المفاهيم ذات الّصلة: 

 لسلوك. االرتباط، االلتزام، قواعد ا

 

 خطوط البحث: 

البعض.  بعضها  اعتماد الكائنات الحيّة على• 

 )السببيّة(

 ما يؤثّر على استمراريّة الكائنات الحّية. )المنظور(• 

    مسؤوليّتنا تجاه الكائنات •

 الحيّة األخرى. )التأّمل(  
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  الفكرة المركزّية:

التأمل في التاريخ الشخصي 

 يسمح لتخطيط النمو في

 المستقبل.

 

  المفاهيم األساسيّة:

 التّأّمل، التّغيّر ،السَّبيَّة

 المفاهيم ذات الّصلة: 

البرهان، التّعاقبات، النّمو  

 

 خطوط البحث: 

 كيفية تغيّر الناس عبر الزمن -

 تأثير الخبرات على النمو -

 التأمل في التعلم بالنسبة للنمو -

 

  الفكرة المركزّية:

ر فهم مشاعر ووجهات نظ

اآلخرين يساعد الناس على 

 تعديل سلوكهم.

  المفاهيم األساسيّة:

 التّأّمل.    ،المنظور ة،الّسببيَّ 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 الرأيبعات، التّ ، الذّاتية

 خطوط البحث:

التعرف إلى وجهات نظر  -

 اآلخرين

 كيفية تعديل سلوكنا -

التّأمل في أفكارنا  -

 ومشاعرنا

 

 : الفكرة المركزيّة 

تنقل القصص األفكار 

والمعتقدات التي تصل الناس 

 .بالحياة

 المفاهيم األساسيّة:

  الوظيفةباط، االرت، الّشكل 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 القصص، التّفاعل ،التّواصل

 

 خطوط البحث:

 أسباب ابتكار القصص -

 سرد القصص بطرق مختلفة -

كيفية ارتباط القصص بحياة  -

 الناس

ة:الفكرة المركزيّ   

يمكن للتصرفات والخيارات 

 الشخصية أن تؤثر على البيئة.

 المفاهيم األساسيّة:

ةالّسببيّ ، المسؤوليّة ،الّشكل   

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 التأثير، الدّور، المصادر

خطوط البحث:               

 ماهية البيئة الطبيعية -

مسؤوليتنا لالهتمام بموارد  -

 األرض

    على البيئةالعوامل التي تؤثر  -

 

 الفكرة المركزّية:

يتم تعيين األنظمة لتأمين السالمة  

 .والترتيب في المجتمع

 

 المفاهيم األساسيّة:  

 المسؤولّية، الّسببيَّة ، الوظيفة

  

 المفاهيم ذات الّصلة: 

 المبادرة، التّبعات ،األنظمة

 خطوط البحث:

 الحاجة الى األنظمة في المجتمع -

 نظمة في حياتناكيفية تأثير األ -

 دمسؤوليات األفرا -

 ة:الفكرة المركزيّ 

استكشاف الضوء يسمح للناس باستعماله لتلبية 

 حاجاتهم واهتماماتهم.

 

 

 األساسيّة : المفاهيم

  

 السَّبيَّة، الوظيفة، الشكل

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 

التّبعات، لّسلوك، االّطاقة  

 

 خطوط البحث: 

مختلف مصادر الضوء -  

تخدام الضوء لتلبية حاجات الناساس -  

استكشاف مختلف تصرفات الضوء -  
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:الفكرة المركزّية   

سمح للناس يالماء  اختبار

غرٍض ما  ستخدامه لتلبيةا

.احتياجاتهمبحسب   

 

  المفاهيم األساسيّة:

 الوظيفة، التّغيّر، التأّمل

 

  المفاهيم ذات الّصلة:

 التّبعات، التّحّول، االختبار

 

  ط البحث:خطو

 * التغييرات في الماء

ياه* طرق مختلفة الستخدام الم  

 * اختبار  الماء

 

 

  الفكرة المركزّية:

زيادة وعي القدرات 

الشخصية، تسمح للناس 

 .تحدي أنفسهم وتحسين أدائهم

 

  المفاهيم األساسيّة:

 الّشكل، المسؤولية، التّأّمل.    

 المفاهيم ذات الّصلة:

ات، شابهالتّ مبادرة، ال

 ختالفاتاإل

 خطوط البحث:

 ما هي قدرات الناس* 

كيف يمكن للناس تحسين  * 

 قدراتهم

لتحدي  طرق مختلفة* 

 أنفسهم

 

: الفكرة المركزّية  

ير يستخدم الناس اللعب لتطو

وإبداعهم.  فهمهم  

 

  المفاهيم األساسيّة:

، المنظورالوظيفة، الّشكل  

  لمفاهيم ذات الّصلة:ا

التّخيّلبداع، اإل ،التّواصل  

 

 خطوط البحث:

 أنواع مختلفة من اللعب*

اسكيف اللعب يطور فهم الن *  

توسيع اإلبداع من خالل  * 

ياللعب على مدار العام الدّراس   

 

 :الفكرة المركزّية

 

 

 

 المفاهيم األساسيّة:

 

 :المفاهيم ذات الّصلة

 

 

   خطوط البحث: 

 

 

 

 

          

 

 

  

 الفكرة المركزّية:

في  موعات يترك أثًراالمج  تشكيل

 اللعب عند النّاس.التعلم و

الوظيفة،  المفاهيم األساسيّة:

  اإلرتباط، المسؤوليّة

 المفاهيم ذات الّصلة: 

، الصراعات، الّسلوك، األنظمة

 بعاتالتّ 

 

 خطوط البحث:

ضمن الّروتين و قواعدال *

 مجموعة

ضمن المسؤوليات األدوار و *

 مجموعة

 عةضمن مجمو اتخاذ القرار *

 

 ة:الفكرة المركزيّ 

عن الكائنات الحية احتياجاتهم،  عندما يدرك المسؤول

 عندها يتمكن من الرعاية بهم.

 األساسيّة : المفاهيم

 المسؤولّية، االرتباط، الّشكل

 

 المفاهيم ذات الّصلة:

 ، العالقاتاالختالفاتالتّشابهات، 

 خطوط البحث: 

 * خصائص واحتياجات الكائنات الحية 

 الكائنات الحية بف يهتم الناس * كي 

  لرفاه الكائنات الحية نا* مسؤوليات
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