
 

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 المناهج ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/30curriculum2                   

* 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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 مرحلة االبتدائية الصفوف األوليةاملهارات األساسية لل

 التربية اإلسالمية واللغة العربيةاملهارات األساسية ملادتي 
 حفظ الصور املقررة 1
 والطويلة والساكنة نطقًا سليمًا.نطق ورسم الحروف التي درسها بأصواتها القصيرة  2
 ( كلمة من الذاكرة البعيدة.3 – 20يكتب نصوصًا قصيرة في حدود ) 3
 (.80 – 70يقرأ نصًا مشكواًل عدد كلماته ) 4

 املهارات األساسية ملادة العلوم
 املقارنة بين املخلوقات الحية واألشياء غير الحية 1
 من خالل قراءة مجموعة من الصور مع ذكر وظيفة واحدة ألحد أجزاء النبات. استنتاج األجزاء الرئيسة للنباتات 2
 تصنيف الحيوانات حسب نوعها. 3
 استنتاج حاجات املخلوقات الحية. 4
 تعداد خصائص املخلوقات الحية. 5
 تسمية العملية التي يصنع بها النبات غذائه. 6
 تعداد حاجات النبات. 7
 حياة حيوانين من خالل الصور.املقارنة بين دورة  8
 تصنيف الحيوانات واملقارنة بينها تبعًا لصفاتها الجسمية من خالل قراءة الصور. 9

 املهارات األساسية ملادة الرياضيات
 كتابة األعداد و قراءتها . 1
 العمليات الحسابية . 2
 منازل األعداد. 3
 جداول الضرب . 4

 التربية الفنيةاملهارات األساسية ملادة 
 معرفة األشكال الهندسية. 1
 معرفة األلوان األساسية والثانوية. 2
 تسمية األلوان الحارة والباردة واملحايدة. 3
 معرفة أنواع الخطوط. 4
 الزخرفة النباتية كأحد أنواع الزخارف اإلسالمية. 5
 التصميم وعناصره الفنية. 6

 

دإرة  حمايل مبحافظة إلتعلمي إ 
 إلرتبوي إل رشإف  -  لتعلمييةإ ؤونإلش

 


