
 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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 / مهارات الحد األدنى * ملخص/ الثانيه            الفترة /  األول       الفصل الدراسياإلبتدائي       لثالث/ ا  الصف/ علوم           المادة

 

 ه / هي المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي .ــــــــــــــــــالبيئ -

 .مكوناتها األساسيه /  المخلوقات الحيه , الهواء , الماء , التربه   -

 

 

 

 .انواع الصخور / صلبه , متفتته   -

 أزرق , أحمر , أخضر .........ا  /  أبيض , بني , ـــــــــــــالوانه -

 بناء المساكن , تزيينها , رصف الشوارع .ا  /  ـــــــــــــفوائده -

 

         

   .مسببات المرض / الجراثيم -

 .ه /  دعاء هللا بالشفاء ,  زيارة الطبيب وإتباع إرشاداته , تناول الدواء بإنتظام , الراحه , التطعيم  ــــــطرق عالج -

 ., تجنب اإلقتراب من المرضى  نظافة المالبسه  / نظافة المكان , نظافة الطعام , نظافة الماء والشراب , ـــــــــالوقايه من -

 .الجراثيم في األماكن غير النظيفه , وتنتقل إلى أجسامنا مع الهواء والطعام والماء والشراب والمرضى  دور الجراثيم في نقل األمراض / توجد -

 

         

 

 متنوع  ,  نظيف ,  مفيد . -

 

 

 

 مكونات حقيبة اإلسعاف /  قطن , شاش , مقص , لصق جروح , مطهر,  دواء خافض للحرارة , ودواء مسكن لأللم . -

 . أهميتهــــــــــــــــــــــــا  / إسعاف المصاب أو المريض  -

 

 

 

  

 . معرفة مفهوم للبيئة بشكل مبسط + وتحديد مكوناتها األساسيه المحيطه بالمتعلم    -*11

 . معرفة أنواع الصخور + والوانها + وفوائدها    -*51

 .معرفة مسببات المرض + وطرق عالجه  + والوقايه منه  + ودور الجراثيم في نقل األمراض و طرق الوقايه منها  -*18

 .  ذكر صفات الغذاء الصحي  -*19

 .  هميتهات األوليه ) صيدلية المنزل ( + وأتعرف مكونات حقيبة اإلسعافا  -*02
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