
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 ٢و١مهارات علوم الصف األول الفترة
 …………………………اسم الطالبة:

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  الطريقة العلمية ١

 الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء: باألرقامرتبي 

  اسأل

  أالحظ

  اضع خطة

  استنتج

  اسجل نتائج

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  واالشياء الغير حيةالمقارنة بين المخلوقات الحية  ٢

 :الغير حية األشياءاحيطي الكائنات الحية وضعي خطاء تحت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  من خالل قراءة مجموعة من الصور الرئيسية للنبات األجزاءاستنتاج  ٣

 :صورتهاالنبته و أجزاءصلي بين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  االزهار والثمار للنبات أهميةتحديد  ٤

 :احيطي الجزء الذي ينتج البذور
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 ٢و١مهارات علوم الصف األول الفترة
 …………………………اسم الطالبة:

 احيطي الجزء الذي يغطي البذور ويحميها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  الحجم(-النوع-اللونتصنف بذور متنوعة في مجموعات حسب  صفاتها ) ٥

 ة :البذر ما لونصلي بين كل بذرة وثمرتها و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تباع الشمس.                              تمر                                         ذرة         
 ……………(لون البذرة)………………(.           لون البذرة).                      ……………(لون البذرة)

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  ءة الصورخالل قراة نبات الفاصوليا من ترتيب دورة حيا ٦

  رتبي دورة حياة الفاصولياء:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  المقارنة بين النباتات في بيئات مختلفة ٧

 صلي كل نبتة ب بيئتها:
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 ٢و١مهارات علوم الصف األول الفترة
 …………………………اسم الطالبة:

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  تصنيف الحيوانات حسب انواعها 

 صلي كل حيوان بتصنيفه::

 التصنيف

 طيور
 

 برمائيات
 

 ثدييات
 

 حشرات
 

 اسماك
 

 زواحف
 

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  تحدد ماتحتاجه المخلوقات الحية لتعيش وتنمو ٩

 احيطي الحاجات التي تحتاجها المخلوقات الحية كي تعيش وتنمو:
 

 المأوى  - الهواء   -القلم      -  الغذاء   -التلفاز     -الماء   
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  الربط بين شكل اسنان الحيوان والطعام الذي تأكله ١٠

 الحيوانات والطعام الذي تأكله:صلي بين اسنان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  تسمية المكان الذي تعيش فية المخلوقات الحية ١١

 اكملي الفراغ:
 ……………………………بيسمى المكان الذي تعيش فية المخلوقات الحية 
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 ٢و١مهارات علوم الصف األول الفترة
 …………………………اسم الطالبة:

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  وعمل نموذج مواطن اليابسة من خالل قراءة مجموعة من الصوروصف  ١٢

 صلي بين كل صورة والكلمة المناسبة

  
 الصحراء

 

 
 البحيرة

 

 
 الغابة
 

 
 المنطقة العشبية

 

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  وصف احد المواطن المائية وعمل ملصق له ١٣

 (موطن المحيط  -اكتبي اسم كل موطن اسفل صورته) موطن البحيرة  
 
 
 
 
 
 
 

 …………………(موطن)………………(.                 موطن)               
 

 اتقنت لم تتقن المهارة رقم

  عيةالطبي األرضتعدد بعض موارد  ١٤

 :الطبيعية األرضمن موارد الصحية  اتاإلجاب حيطيا
 
 القلم  (  -النبات    -التربة    -)  الحيوانات    (موارد حية مثل:١
 
 التربة  (  -الماء    -الحيوانات    - الهواء   -النبات    -)  الصخور   (موارد غير حية مثل :٢
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  االستخدامات للموارد الطبيعيةذكر بعض  ١٥

 :المالبس(  -بناء    -بوضع الكلمة في الفراغ المناسب )  االكواب   اكملي
 
 ……………في صناعة األغنام(يستخدم صوف ١
 
 الجدران ورصف الطرق. ………………في(تستخدم الصخور ٢
 
 ………………( يستخدم الطين في صناعة٣
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 ٢و١مهارات علوم الصف األول الفترة
 …………………………اسم الطالبة:

 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  استنتاج مفهوم التلوث من خالل قراءة مجموعة من الصور ١٦

 مفهوم التلوث: من الصور التالية ماهو نوع التلوث وما
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………(تلوث)………………(.            تلوث)………………(.               تلوث)
 
 

 او الدخان. ………………مثل ………………أشياءمفهوم التلوث: هو وجود 
 

 اتقنت/لم تتقن المهارة رقم

  تطبيق بعض طرق المحافظة على الموارد الطبيعية ١٧

 :كل صورة مع طريقة المحافظة على الموارد الطبيعيةصلي 
 
 

 )الترشيد(                         .   )التدوير(                                 
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