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 ململكة العربية السعوديةا
 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  
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 والنظرية  العلمية األساسية املهارات معالجة ملف

 ( املتوسطة – االبتدائية)  للمرحلة

( العلوم قسم) 



   

 ململكة العربية السعوديةا
 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  

 بنات –الشؤون التعليمية  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم 

 

 هـ )التعليم العام(1440 -1439المهارات األساسية في المرحلة المتوسطة لمادة العلوم لعام 

 /م1
رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل
 /م2

رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل
 /م 3

رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل

ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها 

 العلماء.
 1 1 ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء. 1 1 يستخدمها العلماء.العلمية التي  ممارسة الطريقة 1 1

 9 5 أنواع السرعة. تعدد    ____________ 2 1 الربط بين عناصر الحركة.

 9 5 تقارن بين املسافة واإلزاحة.   ____________   __________

 9 5 نيا.تمثل الحركة بيا   __________   __________

 10 5 تطبق قوانين نيوتن في الحياة   تميز بين املحلول واملخلوط وطرق فصل املخاليط 2 1 تصف قوانين نيوتن.

 5 3 توزع اإللكترونات في مستويات الطاقة.  3 2 تقارن بين حاالت املادة. 4 2 الذرةتميز بين مكونات 

 4 2 في الجدول الدوري.توضح خصائص املجموعات    _________   _____________

   ______________ 2 1 تعدد أنواع الروابط الكيميائية.   _________

________   ___________   ______________   

 11 6 تميز بين أنواع دوائر التوصيل.   __________   ________

تميز بين التغيرات والخواص الفيزيائية 

 والكيميائية.
 6 3 تكتب معادلة التفاعالت الكيميائية.   __________ 3 2

   __________ 10 5 تقارن بين املوارد الطبيعية املتجددة والغير متجددة.   ________

   __________ 6 3 تصف طبقات األرض.
توضح أثر حركة الصفائح األرضية على الزالزل 

 والبراكين.
1 2 



   

 ململكة العربية السعوديةا
 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  

 بنات –الشؤون التعليمية  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم 

 

 العام(هـ )التعليم 1440 -1439مادة العلوم لعام المهارات األساسية في المرحلة المتوسطة ل

 /م1
رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل
 /م2

رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل
 /م 3

رقم  

 الوحدة

رقم  

 الفصل

   ___________ 10 5 توضح أساليب حماية البيئة.   ________________

   ____________ 11 6 تميز بين طرق انتقال الطاقة الحرارية.    _______________

توضح أهمية األجزاء املختلفة في الخلية 

 ووظائفها.

   تصف أنشطة الخلية.   __________ 9 5

معادلة التنفس الخلوي والبناء تكتب 

 الضوئي.

   تقارن بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي.   _________ 9 5

    10 5 تتعرف على مراتب التصنيف.   ______________      

 7 4 توضيح مراحل انقسام الخاليا.   _________ 9 5 ة النباتية والحيوانية.الخليترسم 

   _________ 8 4 تصف التكاثر الجنس ي. 10 5 التكاثر للكائن الحي.تصف أنواع 

   _________ 8-7 4 تشرح تركيب ووظيفة أجهزة جسم اإلنسان.   ________

رية والحرارة  تفرق بين مفاهيم الطاقة الحرا   ________

 ودرجة الحرارة. 

6 11 _________   

درجة تصف مقايس تستخدم لقياس    ________

 الحرارة. 

6 11 _________   

   _________ 12 6 تتعرف خصائص املوجات.   _________

 (.6-5-4(.             الفصل الدراسي الثاني يشمل الوحدات رقم )3-2-1األول يشمل الوحدات رقم )*مالحظة: الفصل الدراسي  



   

 ململكة العربية السعوديةا
 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  

 بنات –الشؤون التعليمية  
 إدارة اإلشراف التربوي 
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 م(هـ )تحفيظ القرآن الكري 1440 -1439المتوسطة لمادة العلوم لعام  المهارات األساسية في المرحلة

 

 

رقم   /م1

 الوحدة

رقم  

 الفصل

رقم   /م2

 الوحدة

رقم  

 الفصل

رقم   /م 3

 الوحدة

رقم  

 الفصل

ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها 

 العلماء.

 1 1 ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء. 1 1 يستخدمها العلماء.ممارسة الطريقة العلمية التي  1 1

 9 5 تعدد أنواع السرعة.    ____________ 2 1 الربط بين عناصر الحركة 

 9 5 تقارن بين املسافة واإلزاحة.   ____________   ____________

 9 5 تمثل الحركة بيانيا. 2 1 الكيميائية.تعدد انواع الروابط    __________

   ___________   _________ 2 1 تصف قوانين نيوتن.

 5 3 توزع اإللكترونات   في مستويات الطاقة       3 2 ن بين حاالت املادة.ار تق 4 2 .الذرة تميز بين مكونات

 4 2 املجموعات في الجدول الدوري.توضح خصائص    _________   ________                

 11 6 تميز بين أنواع دوائر التوصيل.   __________   ________

 6 3 ية.فاعالت الكيميائتكتب معادلة الت   __________   ________

   __________ 10 5 تقارن بين املوارد الطبيعية املتجددة والغير متجددة.   _______

 (.6-5-4(.             الفصل الدراسي الثاني يشمل الوحدات رقم )3-2-1الفصل الدراسي األول يشمل الوحدات رقم )*مالحظة: 
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 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  
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 هـ )تحفيظ القرآن الكريم( 1440 -1439المهارات األساسية في المرحلة المتوسطة لمادة العلوم لعام 
 

 

 تصف أنشطة الخلية. 10 5 التصنيف.تتعرف على مراتب  10 5

 

  

 7 4 تقارن بين التنفس الخلوي والبناء الضوئي   _________   ___________

 7 4 ترسم مراحل انقسام الخاليا   _________ 10 5 تسمية أنواع التكاثر للكائن الحي.

   _________ 8-7 4 تشرح تركيب ووظيفة أجهزة جسم اإلنسان.   ________

   _________ 12 6 عرف خصائص املوجات.تت   _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6-5-4(.             الفصل الدراسي الثاني يشمل الوحدات رقم )3-2-1*مالحظة: الفصل الدراسي األول يشمل الوحدات رقم )



   

 ململكة العربية السعوديةا
 وزارة التعليم

العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  

 بنات –الشؤون التعليمية  
 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  رابع  الوحدة  الفصل  خامس  الوحدة  الفصل  سادس  الوحدة  الفصل 

ممارسة الطريقة العلمية التي   1 1
يستخدمها العلماء بصورة مبسطة  

. 

ممارسة الطريقة العلمية التي   1 1
 يستخدمها العلماء بصورة مبسطة . 

دمها العلماء  لعلمية التي يستخممارسة الطريقة ا 1 1
 بصورة مبسطة . 

1 

 2 تسمية  أصغر تركيب في املخلوق الحي  1 1      

املقارنة بين الخلية الحيوانية  1 1
 والخلية النباتية

الحيوانية والنباتيةاملقارنة بين الخلية  1 1     3 

تصنف املمالك الست في املخلوقات   1 1   
حدى الحية مع رسم مخطط مبسط ال 

 املمالك . 

 4 تصنيف املخلوقات الحية إلى ممالك  1 2

تتبع كيفية انتقال املاء واألمالح  2 3
املعدنية خالل النبات على مصور  

 للنبات.

استنتاج أهمية كل من الجذر والساق   1 1
 واألوراق

   5 

ذكر بعض  الوظائف التي  يؤديها    2 4
جسم املخلوق الحي وتسمية  

 األجهزة املسؤولة . 

تعداد بعض أجهزة أجسام الحيوانات ووظيفة كل   2 2   
 منها.

6 

تسمية نوع التكاثر في املخلوقات  2 3
الحية الدقيقة من خالل قراءة  

 الصور 

املخلوقات  املقارنة بين نوعي التكاثر في  1 2
مثيل. الحية مع الت  

   7 

تكوين شبكة غذائية في بيئة ما  مع  3 5
تحديد أدوار املخلوقات الحية  

 املكونة لها
 

شرح العالقة بين املخلوقات في شبكة غذائية من   2 3   
 خالل قراءة مجموعة من الصور 

8 

استنتاج األسباب املؤدية لتغير النظام   2 3   
 البيئي

   

 

9 

المهارات األساسية لمادة العلوم للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية ) تحفيظ الفران الكريم ( للفصل الدراسي االول 
هـ1440هـ1439لعام 
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لفصلا  م رابع الوحدة الفصل خامس الوحدة الفصل سادس الوحدة 

7 4 
تسمية الظواهر التي 

دوران األرض.تنتج من   
   5 4 

تفسير بعض الظواهر الفلكية كتعاقب 
 الليل والنها ر وحدوث الفصول األربعة. 

1 

8 4 
تعداد مكونات النظام 

 الشمس ي.
 2 تعداد مكونات النظام الشمس ي . 4 5   

   9 5 
املقارنة بين خصائص الفلزات 
 وأشباه الفلزات والال فلزات.

   3 

      6 4 

املقارنة بين التغيرات الفيزيائية  والكيميائية 
 للمادة مع التمثيل.

 

4 

 5 6    تعداد أنواع املخاليط 5 9

التميز بين املخلوط واملحلول مع التمثيل 
 لكل منهما

 

 

 

 

 

12 6 
وصف املغناطيس 

املحيطة به .  واملنطقة  

      5 

 تدائية ) تحفيظ القران الكريم  (المهارات األساسية لمادة العلوم للصفوف العليا في المرحلة االب

 للفصل الدراسي الثاني  

هـ 1440هـ ـ  1439لعام  
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 قسم العلوم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل     الصف الرابع               الوحدة الفصل الصف الخامس           الوحدة الفصل الصف السادس الوحدة  

ممارسة الطريقة العلمية التي  -1 1 1
 يستخدمها العلماء بصورة مبسطة . 

ممارسة الطريقة العلمية التي  -1 1 1
ها العلماء بصورة مبسطة . يستخدم  

ممارسة الطريقة العلمية التي يستخدمها -1 1 1
 العلماء بصورة مبسطة . 

املقارنة بين الخلية الحيوانية والخلية -2 1 1
 النباتية.

صغر تركيب في املخلوق الحي أ تسمية -2 1 1     

.املقارنة بين الخلية الحيوانية والنباتية -3  

لست في املخلوقات املمالك ا صنف ت -2 1 1   
الحية مع رسم مخطط مبسط إلحدى 

 املمالك. 

تصنيف املخلوقات الحية إلى ممالك   -4 1   2    
.               

واألمالح املعدنية تتبع كيفية انتقال املاء -3 2 3
 خالل النبات على مصور للنبات. 

استنتاج أهمية كل من الجذر والساق -3 1 1
.واألوراق  

   

بعض  الوظائف التي  يؤديها  جسم ذكر -4 2 4
 املخلوق الحي وتسمية األجهزة املسؤولة .

تعداد بعض أجهزة أجسام الحيوانات -5 2 2   
 ووظيفة كل منها.

نوع التكاثر في املخلوقات الحية  تسمية -5 2 3
 الدقيقة من خالل قراءة الصور 

املقارنة بين نوعي التكاثر في املخلوقات  -4 1 2
لتمثيل. الحية مع ا  

   

تكوين شبكة غذائية في بيئة ما مع  -6 3 5
 تحديد أدوار املخلوقات الحية املكونة لها.

 غذائيةشرح العالقة بين املخلوقات في شبكة -6 2 3   
 من خالل قراءة مجموعة من الصور  

استنتاج األسباب املؤدية لتغير -5 2  4        
 النظام البيئي
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العامة للتعليم بمحافظة جدة  اإلدارة  
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 الصف الرابع الوحدة الفصل الصف الخامس الوحدة الفصل الصف السادس الوحدة الفصل

تسمية الظواهر التي تنتج من دوران  -1 4 7
 األرض. 

تفسير بعض الظواهر الفلكية كتعاقب -1 4 5   
 الليل والنها ر وحدوث الفصول األربعة. 

مكونات النظام الشمس ي. تعداد -2 4 8          .تعداد مكونات النظام الشمس ي -2 4 5    

املقارنة بين خصائص الفلزات --1 5 9    
 وأشباه الفلزات و 

 الال فلزات. 

   

املقارنة بين التغيرات الفيزيائية  والكيميائية -3 4 6       
 للمادة مع التمثيل.

.أنواع املخاليط تعداد -4 5 9 التمييز بين املخلوط واملحلول مع التمثيل  -4     5         6    
ا.لكل منهم  

 

 

 

 

   

واملنطقة املحيطة   سوصف املغناطي-5 6 12
ه. ب  

       

 هـ1440هـ1439 لعام لفصل الدراسي األولل االبتدائيةالمهارات األساسية لمادة العلوم للصفوف العليا في المرحلة 


