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 1معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 

                    
                                            

 
 
 

  عنوان الفصل :

 ممالك المخلوقات الحية

 االسبوع           عنوان الدرس 

 تصنف المخلوقات الحية

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 تصنف المخلوقات الحية جميعها في ست ممالك. العامة :   الفكرة

 المفردات الجديدة
 النباتات الالوعائية -النباتات الوعائية -الالفقاريات -الفقاريات -النوع -المملكة -التصنيف

 تصف كال من المملكة والنوع. - االهداف:
 انيةو مملكة الفطريات.تصف المخلوقات الحية في كل من المملكة النباتية والمملكة الحيو -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -ويم قبلي ) تق
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
   ) التهيئة ( 
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 تالحظ عينات مختلفة  وتصنفها ليستخلص حول التصنيف 21ص
 تراقب نمو عفن الخبز وتعمل رسما بيانيا  تظهر النتائج.  26ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(  ..        
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
. موقع الكتروني ................................... 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقديرصف سير التعلم       سجل و 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 2معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 

                    
                                            

 
 
 

  عنوان الفصل :

 ممالك المخلوقات الحية

 االسبوع           عنوان الدرس 

 النباتات

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /اريخ:    الت
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي لتزود معظم المخلوقات الحية بالطاقة والغذاء  الفكرة العامة :  

 النتح -البناء الضوئي  -امبيومالك -اللحاء -الخشب -مغطاة البذور -معراة البذور المفردات الجديدة

 تناقش عملية البناء الضوئي التي تقوم بها األوراق. - االهداف:
 تصف تركيب من الجذور , والسيقان , واالوراق، وتبين وظائفها. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلمنشاط  كراس ال    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

 لم التعاونيالتع   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 ............ مثل ............. 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 ............ أخرى............................. التعاوني 

 
 تحلل نماذج لتحدد تأثير حجم الوعاء في عملية النقل.  31ص
 . تالحظ مقطعا عرضياً منجذر نبات الجزر وتستنتج نوعه 34ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظيشاط   كراسة الن 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاونيألدوار  تمثيل ا
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 وصف سير التعلم سجل مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  تقديرساللم ال       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقريرسم، صنع مج، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 3معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  عنوان الفصل :

 اآلباء واألبناء

 االسبوع           عنوان الدرس 

 التكاثر

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 ية من مخلوقات حية أخرىتنتج جميع المخلوقات الح  الفكرة العامة :  

 الساق الجارية. -التكاثر الخضري -التكاثر الالجنسي -اإلخصاب -التكاثر الجنسي المفردات الجديدة

 تشرح التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي - االهداف:
 تقارن بين التكاثر الجنسي والتكاثر الالجنسي. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات فالم تعليمية أكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم واإلستراتيجيات المستخدمة اإلجراءات                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
 تبانات الرأي اس خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشةنشطة     القراءة ال  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 تتوقع نمو النبات دون بذور.  45ص
 تقارن بين األنواع المختلفة للتكاثر الالجنسي.  48ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيدديسلم تقدير ع 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقدالقراءة النشطة القصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  اقشة وحوارمنسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
اهيم خرائط مفملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

  ملف اإلنجاز  قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 م تنفيذهاسيت

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 4معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 

  عنوان الفصل :

 اآلباء واألبناء

 االسبوع           عنوان الدرس 

 دورات الحياة

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 تمر الحيوانات والنباتات بدورات حياة، وتتكاثر بطرائق مختلفة لتضمن بقاءها.  العامة :   الفكرة

 -التلقةيح -الكربلةة -السداة -اإلخصاب الداخلي -اإلخصاب الخارجي -الحورية -التحول الناقص -اليرقة -التحول الكامل -التحول المفردات الجديدة
 حبوب اللقاح

 صاب  الخارجيواالخصاب الداخليتقارن بين اإلخ- االهداف:
 تصف مراحل التحول الكامل والتحول الناقص-
 تصف دورة حياة نبات زهري. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 

 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض جع مرا مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني مناقشة حول الفكرة العامة  حوار و
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةذاتي تقويم 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
ي تطرأ على الجرادة خالل دورة  تحلل بيانات لتعرف التغيرات الت 53ص

 حياتها. 
 تعمل نموذجا لالخصاب الخارجي.  61ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

  يالسجل القصص ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسواط  مراعاة األنم شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقاتاخرى.......................... 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار...........أخرى ............ 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير...........أخرى .................... 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 داع الطالبات ، من اب

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 5معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  عنوان الفصل :
 التفاعالت في األنظمة البيئية

 وع االسب          عنوان الدرس 
 العالقات في األنظمة البيئية

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 ات الحية، في حجم الجماعات في المجتمعات الحيوية.تتحكم العوامل غير الحيويةوالتفاعالت بين المخلوق  الفكرة العامة :  

 عالقة التطفل. -عالقة التعايش -عالقة تبادل المنفعة -عالقة التكافل -اإلطار البيئي -الموطن -السعةالتحميلية -العامل المحدد -النظام البيئي المفردات الجديدة

 ارد في تحديد حجمها واستمرار بقائها.توضح كيف تتنافس الجماعات الحيوية، وتأثير المو- االهداف:
 توضح المقصود بكل من الموطن، اإلطار البيئي، والتكافل، والتعايش، وتبادل المنفعة والتطفل. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
ع إلكترونية مواقأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني ليل الصورة  قراءة وتح عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
الحظة بيئات مختلفة لمعرفة المخلوقات الحية القادرة  م  69ص

 على البقاء فيها. 
 تعمل نموذج يمثل االكتظاظ في نظام بيئي  71ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
اللعبالتعلم ب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةويم ذاتيتق تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلمجلد أنشطة م 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقديرر التعلم       سجل وصف سي 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 6معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  عنوان الفصل :
 نظمة البيئيةالتفاعالت في األ

 االسبوع           عنوان الدرس 
 التكيف والبقاء

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 ات تساعدها على البقاء في بيئاتها.للمخلوقات الحية تكيف  الفكرة العامة :  

 المحاكاة -التشابه -التلون -التمويه -التكيف المفردات الجديدة

 توضح التكيف التركيبي والتكيف السلوكي. - االهداف:
 تصف تكيفات النبات وتكيفات الحيوان التي تشمل التمويه والمحاكاة. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات الم تعليمية أفكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلستراتيجيات المستخدمة اإلجراءات و                          دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
 بانات الرأي است خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشةشطة     القراءة الن  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 مالحظة حيوان لتحديد التكيف الحاصل في حركته. 79ص
 مالحظة تكيفات األوراق.  83ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطة ةالقص التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  حوارمناقشة وسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجازم الرصد والشطب قوائ 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 ذهاسيتم تنفي

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 7معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 

  عنوان الفصل :
الـــدورات والتايـــرات فـــي 

 األنظمة البيئية

 االسبوع           عنوان الدرس 
 الدورات في األنظمة البيئة

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

المواد الضرورية للحياة هي الماء، الكربون، النيتروجين، واألكسجين وهي تسةتعمل ويعةاد اسةتعمالها مةن خةالل تةدفقها فةي   الفكرة العامة :  
 النظام البيئي.

 الدبال -دورة النيتروجين -دورة الكربون -مياه جوفية -مياه جارية -مياه سطحية -الهطول -التكثف -التبخر -دورة الماء المفردات الجديدة

 والنيتروجين في الطبيعة وأهميتها -توضح مراحل دورة كل من الماء، والكربون- االهداف:
 توضح كيف تفيد إعادة التدوير وتكون الدبال يفدان في النظام البيئي. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةلطالبةكتاب ا كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 

 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم خدمة اإلجراءات واإلستراتيجيات المست                          دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي المفاهيم خرائط   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... عاوني الت

 
 تفسر العالقة بين درجة الحرارة والتكيف  95ص
 تالحظ العقد الجذرية لنبات بقولي  101ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
  سلم تقدير لفظي    كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصةني التعلم التعاو  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارر التعلمسجل وصف سي 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجازقابلة الم 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

ر ، كتابة تقري ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 8معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  الفصل : عنوان
الةةةةدورات والتغيةةةةرات فةةةةي 

 األنظمة البيئية

 االسبوع           عنوان الدرس 
 التغيرات في األنظمة البيئية

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 مديرةإطالع ال

 تستطيع النظمة البيئية أن تتغير مع مرور الزمن وتتمثل في سلسلة من المجتمعات الحيوية المختلفة.  الفكرة العامة :  

 تعاقب ثانوي. -مجتمع الذروة -مجتمع الرواد -األنواع الرائدة -تعاقب أولي -التعاقب -نوع مهدد باالنقراض -نوع منقرض المفردات الجديدة

 تحلل كيف يمكن أن تسبب التغيرات في النظام البيئي انقراض المخلوقات الحية - االهداف:
 تصف التغيرات الطبيعية والتغيرات التي يحدثها اإلنسان في النظام البيئي. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

تعاونيالتعلم ال   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 ....... مثل ..................
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 ....... أخرى..................................التعاوني 

 
 تالحظ عدد حلقات شجرة وتقيسها الستنتاج ماحدث لها في أثناء حياتها. 105ص
 تصمم نموذجاً يبين انقراض المخلوقات الحية. 108ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظيالنشاط    كراسة 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاونييل األدوار  تمث
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارمسجل وصف سير التعل 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  م التقديرسالل       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقريرع مجسم، صن، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 9معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  : عنوان الفصل
 أرضنا المتغيرة

 االسبوع           عنوان الدرس 
 معالم سطح األرض

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 قات األرض لها خصائصها المميزةكل طبقة من طب  الفكرة العامة :  

 اللب الداخلي.  -اللب الخارجي -الستار -القشرة األرضية -الغالف المائي -الغالف الجوي  -المعالم المفردات الجديدة

 تصنف معالم سطح األرض الفيزيائية بما فيها معالم سطح األرض ومعالم قاع المحيط - االهداف:
 تعرف طبقات األرض. -
 يطات والجبال.تفسر تكون المح -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 

 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( - ) تقويم قبلي
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 
 ستكشاف اال

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 تحدد معالم سطح األرض 121ص
 تعمل نموذجاً لقاع المحيط 142ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
ر الطالبة دفت مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .................. أخرى ........................ 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 .................. ......................مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ..........................أخرى ..... 



 

 10معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 
 

                    
                                            

  عنوان الفصل :
 أرضنا المتغيرة

 االسبوع           عنوان الدرس 
العمليةات المةرثرة فةي سةةطح 

 األرض

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 الزالزل والبراكين والتجوية والتعرية تغير من شكل سطح األرض  الفكرة العامة :  

 البركان. -التسونامي -التجوية -التعرية -الالبة -الترسيب -قوة الزلزال -المركز السطحي -بررة الزلزال -الزالزل المفردات الجديدة

 تناقش أسباب حدوث الزالزل - داف:االه
 تصف كيف تشكل البراكين اليابسة -
 تصف عملية التجوية. -
 تناقش العالقة بين التعرية والترسيب.. -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 

ية مواقع إلكترونأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني ة  قراءة وتحليل الصور عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 جاً لحركة األرض لفهم أثر الزلزال تعمل نموذ 129ص
 تعمل نموذجا يبين معدل عمليات التعرية نتيجة سقوط األمطار  137ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقرانقويم ذاتي ت 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب ران تعليم أق  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي أقران تقويم 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
ر تقرياختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسمضيحية ، لوحة تو  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 11معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 
 

                    
                                            

  عنوان الفصل :
 حماية موارد األرض

 االسبوع           عنوان الدرس 
 األحافير والطاقة

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

ووقوداً أحفورياً ويعد الوقود األحفوري من الموارد غير النتجددة. لةذا يجةب التركيةز علةى تصبح المخلوقات الحية التي عاشت قديماً أحافير   الفكرة العامة :  
 استعمال الموارد المتجددة.

 الموارد المتجددة -الموارد غير التجددة -الوقود األحفوري  -األحفورة المفردات الجديدة

 تتعرف أنواع األحافير وتقارن بينها- االهداف:
 ة المتجددة وموارد الطاقة غير المتجددة ومنها الوقود األحفوري تتعرف موارد الطاق -

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 

 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عينات رقميمجهر  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورة عصف ذهني  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
رتمثيل أدوا  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عمل دفتر الطالبةتقويم ذاتي 

 ..  أخرى.........................
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
 تصف كيف تحرك الرياح األجسام؟  145ص
 رشيد االستهالك. تقترح طرائق تستخدمها المدرسة لت 150ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  تعليم أقران  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

........................ ........ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي تقويم أقران 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 تقويم(الدرس )ال

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
 تقريراختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتةمطويكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم ، لوحة توضيحية  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
 م التقدير سالل       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 



 

 12معلمة المادة: بائعة الزهور            قيع :                    التو       :  مديرة المدرسة  
 

 
 

 
 

                    
                                            

 
 

  عنوان الفصل :
 حماية موارد األرض

 االسبوع           عنوان الدرس 
  الهواء والماء

 

 هـ         /  /    التاريخ
 اليوم:

 عدد الحصص: إطالع المديرة

 هـ        /   /التاريخ:    
 اليوم

 إطالع المديرة

 هـ          //التاريخ :   
 اليوم:

 إطالع المديرة

 الهواء والماء موردان مهمان الستمرار الحياة على كوكب األرض.  الفكرة العامة :  

 .األوزون -الضبخن -خزان ماء جوفي -خزان ماء اصطناعي - المفردات الجديدة

 توضح لماذا يعد كل من الهواء والماء من موارد األرض - االهداف:
 تصف أفكارا حول تلوث كل من الهواء والماء وحمايتها.

 

 مصادر التعلم
صور قصص عروض تقديمية فالشات  أفالم تعليميةكتاب الطالبة كتاب النشاط دليل المعلم  كراس النشاط    شفافيات 
 مواقع إلكترونيةأجهزة العرض  مراجع مجسماتجهاز تسجيل  عيناتمجهر رقمي  ............................أخرى 

 أدوات التقويم اإلجراءات واإلستراتيجيات المستخدمة                           دورة التعليم  

 
 مقدمة الفصل  

 

التعلم التعاوني   قراءة وتحليل الصورةصف ذهني ع  حوار و مناقشة حول الفكرة العامة
تمثيل أدوار  ..........................أخرى 

 تشخيصي( -) تقويم قبلي 
    جدول التعلمكتاب الطالبة          طرح أسئلة
  استبانات الرأي خرائط المفاهيم   منظم تخطيطي

 مثل ......................... 
  مطوية ورقة عملر الطالبة دفتتقويم ذاتي 

 أخرى...........................  
 أوالً :  

 تقديم الدرس 
 ) التهيئة (   
 
 
 

 االستكشاف 

  قراءة الصور واألشكال عصف ذهنيحوار ومناقشة     القراءة النشطة  التعلم
 أخرى......................................... التعاوني 

 
ماء العذب التي تستعملعا في اليوم الواحد للقيام بنشاط  تتوقع كمية ال 153ص
 ما. 
 تالحظ  الدقائق الموجودة في الهواء. 160ص

 )تقويم تكويني (              
ورقة عمل قوائم الشطب والرصد     تقرير 

  سلم تقدير وصفيسلم تقدير عددي 
   سلم تقدير لفظي   كراسة النشاط 
 البطاقات تقويم أقران تقويم ذاتي 

 السجل القصصي ......................أخرى 

 
ثانياً: تنفيذ    

 الدرس 
 )الشرح والتفسير( 

 عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع    حل المشكالت 
  استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم التعاوني  تمثيل األدوار
التعلم باللعب  أقران تعليم  جيكسو  مراعاة األنماط شارك  -زاوج  –فكر   أخرى

 ................................ 

 ) تقويم تكويني(           
  ...................... منظم تخطيطي مثل 
  خرائط مفاهيم مطوية ورقة عمل 

  مناقشة وحوارسجل وصف سير التعلم 
  دفتر الطالبةتقويم ذاتي يم أقرانتقو 
   البطاقات..........................اخرى 

 
 
ثالثاً: خاتمة  

 الدرس )التقويم(

 ) تقويم ختامي(..         
 جدول التعلمكتاب الطالبة اختبار مقنن 
 دفتر الطالبة مطوية السجل القصصي 
 خرائط مفاهيمملف اإلنجاز المقابلة 
 سجل وصف سير التعلم مجلد أنشطة 
رير تقاختبار .......................أخرى 

 الكتاب صفحة رقم .....  اإلثراء والتوسع  
 .................................... موقع الكتروني 
 .......................................... أخرى 

   ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير     سجل وصف سير التعلم   
  تقرير ...............................أخرى 

 الواجب     
 

 عروض بوربوينتمطويةكتاب الطالبة 
  أي مخرجات أخرى من إبداعات 
 ........................................ مثلالطالبة 

 

المشاريع  التي  
 سيتم تنفيذها

 ، كتابة تقرير ،صنع مجسم، كتابة قصة ، رسم توضيحية ، لوحة  أي مخرجات
 من ابداع الطالبات ، 

 ملف اإلنجاز قوائم الرصد والشطب 
  ساللم التقدير       سجل وصف سير التعلم 

  تقرير   ...............................أخرى 


