
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/30science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 سجل متابعة  للمهارات 

 /  الثالث  اسم الطالب                                                            الصف 

 مالحظات  التقييم التقييم المهارة   الرقم 
    ** تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة في تعلم العلوم 1
    **تعداد خصائص المخلوقات الحية  2
      **استنتاج حاجات المخلوقات الحية 3
    ** الحية م المخلوقات استسمية الوحدة البنائية ألج  4
    رسم األجزاء األساسية للنبات رسما مبسطا مع كتابة البيانات على الرسم 5
    ذكر وظيفة كل جزء من األجزاء األساسية للنبات   6
    ** بات غذاؤه  تسمية العملية التي يصنع بها الن  7
    تتبع دورة حياة نبات زهري من خالل الصور   8
استنتاج الفرق بين الدورة حياة الضفدع و السلحفاة البحرية من خالل قراءة مجموعة من   9

 ** الصور 
   

    تعداد مكونات النظام البيئي  10
    ** االشارة الى المنتجات و المستهلكات و المحلالت في الصورة  11
    ذكر أهمية التكيف للمخلوقات الحية   12
    التمثيل لبعض التكيفات في المخلوقات الحية   13
    ذكر طريقة يغير بها مخلوق حي بيئته وسبب ذلك   14
    ** تعداد بعض الطرائق لحماية البيئية     15
    يرات في البيئة لنتيجة لتوضيح استجابة المخلوقات الحية للمتغا استخدام منظم السبب و   16
    تمييز بين الزالزل و البراكين  17
    ** حدوث التغيرات السريعة على سطح األرض أسباب ذكر  18
    ** جدا على سطح األرض  بطيئةتسمية العمليات التي تحدث تغيرات     19
    تعداد مكونات التربة   20
    **  تصنيف أنواع التربة من خالل مقارنة عينات مختلفة  21
    عمل نماذج ) شبكة غذائية في نظام بيئي ما ، أحفورة ( باستخدام خامات البيئة  22
    غير متجددة   أخرىالتمثيل لموارد طاقة متجددة و  23

 

 النجمتين تشير الى ان المهارة اساسية .  **

 

 

 

 

 

 سجل متابعة  للمهارات 

 الصف الرابع /                         اسم الطالب                                      

 مالحظات  التقييم التقييم المهارة   الرقم 
    ** ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة 1
    للمخلوقات الحية   األساسية تحديد الوظائف  2
    ** الحيوانيةتسمية أصغر تركيب في المخلوق الحي و المقارنة بين الخلية النباتية و   3
    تحديد العالقة بين النسيج و العضو  4
    ** تصنيف المخلوقات الحية إلى ممالك  5
    ** ذكر السبب في تسمية الحيوانات الالفقارية بهذا االسم مع التمثيل  6
    **التمثيل لبعض الحيوانات الفقارية   7
    **  اتعداد بعض أجهزة أجسام الحيوانات ووظيفة كل منهم 8
التمييز بين العوامل الحيوية و غير الحيوية في النظام البيئي و المجتمعات الحيوية و   9

 ** الجماعات الحيوية  
   

    ** توضيح مفهوم الموطن   10



    التمييز بين المجتمعات الحيوية و الجماعات الحيوية من خالل الصور   11
    و اليابسة  التمثيل لبعض األنظمة البيئية المائية  12
    توضيح كيفية انتقال الطاقة في النظام البيئي  13
    استنتاج العالقة بين المنتجات و المستهلكات و المحلالت   14
    ** شرح العالقة بين المخلوقات في شبكة غذائية من خالل الصور    15
    ** تعداد األسباب المختلفة لتغيير األنظمة البيئية   16
    ح بعض السلوكيات التي يلجأ لها الحيوان عندما يحدث تغير في النظام البيئيتوضي  17
    تعدد الخصائص المستخدمة في التعرف على المعادن   18
    ** تصنيف الصخور حسب أنواعها مع التمثيل    19
    ** تعداد مصادر وجود الماء على األرض وكيفية الحصول عليه 20
21     

 

 أن المهارة أساسية.  تشير الى **

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل متابعة  للمهارات 

 /  الخامس اسم الطالب                                                            الصف 

 مالحظات  التقييم التقييم المهارة   الرقم 
    ** ممارسة الطريقة العلمية التي يتبعها العلماء في دراسة العلوم بصورة مبسطة  1
    ** داد الممالك الستة في المخلوقات الحية مع رسم مخطط مبسط إلحدى الممالكتع 2
    تعداد أقسام النبات في المملكة النباتية   3
    المقارنة بين الفطريات و النباتات 4
    ** استنتاج أهمية كل من الجذور و الساق و الورقة   5
    ** في النبات األخضر تعداد المواد األساسية لعملية البناء الضوئي 6
    ** المقارنة بين أنواع تكاثر المخلوقات الحية مع التمثيل  7
    ** ترتيب مجموعة من الصور لتوضيح التحول الكامل و التحول الناقص في الحيوان 8
    بين اإلخصاب الداخلي و اإلخصاب الخارجي   التمييز  9
وبيان   في الزهرة  و أهميته و الجزء الذكرياإلشارة إلى الجزء األنثوي في الزهرة  10

 اهميتها 
   

توضيح كيف تتنافس الجماعات الحيوية و تأثير الموارد في تحديد حجمها و استمرار   11
 بقائها 

   

تحديد نوع العالقة ) تطفل ، تكافل ، تعايش ، تبادل منفعة ( بين بعض المخلوقات الحية   12
 **  من خلال قراءة مجموعة من الصور 

   

    التمثيل لبعض التكيفات التركيبية و السلوكية لبعض المخلوقات الحية ) نبات وحيوانات ( 13
    **رسم تخطيطي مبسط إلحدى الدورات) ماء ، كربون ، نيتروجين( في النظام البيئي 14
    استنتاج األسباب المؤدية إلى تغيير النظام البيئي    15
    ** تسمية حيوانات منقرضة أو مهددة باالنقراض    16
    عمل نموذج لقاع المحيط  17
    ترتيب طبقات األرض   18
    ** تعداد العمليات المؤثرة في سطح األرض   19
    تسمية جهاز قياس الزالزل   20
    المقارنة بين أنواع البراكين 21
    وصف العالقة بين التعرية و الترسيب   22
    توضيح مفهوم األحافير   23



    التمييز بين موارد الطاقة المتجددة و غير المتجددة   24
    ** اقتراح طرائق مختلفة للحفاظ على الطاقة   25
    ** تفسير اعتبار الهواء و الماء من الموارد الطبيعية المهمة  26
    وث  طرح بعض األفكار حول الحفاظ على الماء و الهواء من التل 27

 تشير إلى أن المهارة أساسية .  **

 

 سجل متابعة  للمهارات 

 /  السادس اسم الطالب                                                            الصف 

 مالحظات  التقييم التقييم المهارة   الرقم 
    ** الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة ممارسة  1
    **ر نص النظرية الخلوية ذك 2
رسم مخطط يوضح تسلسل مسؤوليات التنظيم في المخلوقات الحية و عالقتها مع بعضها   3

 البعض
   

    ذكر بعض المركبات الموجودة في خاليا المخلوقات الحية   4
    ** المقارنة بين الخلية النباتية و الحيوانية  5
    ** النقل النشط  تحديد الفرق بين النقل السلبي و   6
    التمييز بين عمليتي البناء الضوئي و التنفس الخلوي   7
    تلخيص دورة حياة الخلية   8
    ** تعداد أنواع االنقسام في الخلية  9
    المقارنة بين االنقسام المنصف و االنقسام المتساوي   10
    ** معرفة مفهوم الوراثة  11
    ** ة و الصفة المكتسبة التمثيل للصفة الموروث  12
    المقارنة بين الصفة السائدة و الصفة المتنحية   13
    ** تتبع كيفية انتقال الماء و األمالح المعدنية خالل النبات على مصور للنبات 14
    مع ذكر نوع التكاثر فيهما  التمثيل لنبات بذري وآخر البذري    15
لنبات غذائه من خالل عرض عينات أو صور مختلفة من  تحديد الطريقة التي يخزن بها ا   16

 النباتات
   

    ** معرفة مفهوم المخلوقات الحية الدقيقة مع التمثيل  17
      تنفيذ تجربة عملية لتكوين عفن الخبز  18
    ** تسمية نوع التكاثر في المخلوقات الحية الدقيقة     19
لوق الحي و تسمية األجهزة المسؤولة عن ذلك  ذكر بعض الوظائف التي يؤديها جسم المخ 20

 ** 
   

    وصف العالقة بين أجهزة الجسم أثناء الحركة   21
كتابة مقال بسيط عن السلوكيات السليمة و الخاطئة التي يمارسها التالميذ في المدرسة و   22

 آثارها المصاحبة 
   

    ** ات الحية المكونة لهاتكوين شبكة غذائية في بيئة ما مع تحديد أدوار المخلوق 23
    بناء هرم طاقة في نظام بيئي ما  24
    تعداد العوامل التي تحدد أنواع المخلوقات الحية التي تعيش في منطقة حيوية ما  25
      قراءة خريطة المناطق الحيوية على األرض  26
    ** نموذج لنطاق التربة  صنع  27
    التربة تعداد بعض طرائق المحافظة على 28
    ** ذكر أهم المصادر البديلة للطاقة  29

 تشير الى ان المهارة اساسية.   **

 

 

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 عزيزي ويل األمر:                        وفقك هللا 
"للتصاا   الثانيااةراااراا للتنيتااو اوو  و اصااة  ا، نرفاال لكاام ور ااة  إبتقاااا ااراااراا ا ااااا  حرصااا علااض ت ماايى مساا  م ابتااك وماا م تق مااه 

 :ل اوه اف ااتش    من  الل، ونرج  ال عاوا ل حقيال راسي اوول"



 ال حضري ااسبل للطالب و راء  ال رس واوطالع عليه. ✓
 .  وا القيام  حل  نيابة عتهمساع   الطالب ا اهناء بعض ال كاليف ااتزلية  ✓
يااز مااان  ااالل البحااامل عاان بعاااض ااعل ماااا الااات تيطلااب ماااترم، و لااك ل ااا ريب الطالااب ا تت ياااا تشااعيا الطالاااب علااض اوبااا اع وال   ✓

 مصا ر ااعل مة.
 تك ناا ا" فترجاا  اا هللا إب ا ال طبياالوهااي ا م تاااول ييكلف الطالب ببعض ال اجباا الع لية الت ت طلب اا ابعااة اوسااب عية ل عربااة مااا " ✓

 ع ان وبتكم.
 .شريطة او تك ا ا هناية التني  لتتس اارار مرار  ما، فله احلل ب كرار احملاووا حىت اتقاهنا، ا حالة ا تل الطالب ا  ✓
 " نرج  مساع   الطالب علض احملافظة عليه، واوه  ام مبح  اه.ملف اجنازما ك  طالب ملف يس ض " ✓
يساا تي  مترااا الطالااب مثاا  م  ااا "فياا "  لل ا ااا، اكااا حمختاا م اااا ا  العل يااة كااالعل م ومريهااا تقاا م  ساال    هتاااب بعااض اا ا ااا ا ياا   ✓

http://phet.colorado.edu/ar_SA/ نرج  حمل الطالب علض اوطالع عليه وزايرته.  
 س ك ا حم  اه  ام وتق ير شخصي.ا حالة أي مالحظة او ا نياح ارج  ال  وين ا مذكر  الطالب او علض هذه ال ر ة، وإب ا هللا  ✓

  رجاا اوتقاا : ✓

 1م قن          يعطض الطالب      -

 2م ت ق       يعطض الطالب      -

 3م  كن      يعطض الطالب      -

 4مري جم از    يعطض الطالب      -
 

 معلم العل م                                                                                                                           
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