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يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات  ل ماك

يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية : ,ومذكرات  

 القناة الرسمية لموقع المناهج السعودية 
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 الموضوع

      التاريخ الطقس والمناخ الوحدة

      الصف الطقس وتقلباته الفصل

      الحصة عناصر الطقس الدرس
 

 يعرف الطقس • األهداف

 يصف خصائص الطقس المختلفة •

 الضغط الجوي –الرياح  –الهطول  –درجة الحرارة  –الطقس  –الغالف الجوي  المفردات

االستراتيجيات 
 المستخدمة

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

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

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

 
استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 

 املعلم
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 ورقة عمل استكشف

 ت ان اهلواء موجود حويل(ب)كيف اث

 

 الطالبةكتاب 
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 ما الطقس؟
 كيف اصف الطقس؟

 كيف اتوقع حالة الطقس؟ 
 

 
 التوقع اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :

 مناقشة الفكرة الرئيسة. 
استخدام الصور واالشكال والرسوم خلفية علمية. 

 توضيح املفردات وتطويرها. 
 اقرا الصورة. 
 اخترب نفسي.

 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 صور 

 
 جدول التعلم 

 
 أسئلة

 كتاب الطالبة عمل كيس الرايح  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 الدرستقومي تكوين 

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
   عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن 

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 والتوسعاملوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء 
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 الموضوع

      التاريخ الطقس والمناخ الوحدة

      الصف الطقس وتقلباته الفصل

      الحصة تقلبات الطقس الدرس
 

 تتوقع الطقس من خالل مالحظة الغيوم • األهداف

 المختلفة من الغيوم والعواصفتصف األنواع  •

 العاصفة الرملية.–العاصفة الثلجية  –اإلعصار الحلزوني  –اإلعصار القمعي  –الغيوم الريشية –الغيوم الطبقية  –الغيمة  المفردات

االستراتيجيات 
 المستخدمة

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

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

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  املصدر ( الكتاب ) اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف تساعدان الغيوم على توقع حالة الطقس( 
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 اثنياً : تنفيذ الدرس
 

 ما انواع الغيوم املختلفة؟ 
 ما انواع الطقس القاسي؟

 
كيف ابقى آمنا خالل 
 ظروف الطقس القاسية؟

 

 الرئيسية..اقرأ وأتعلم. مناقشة الفكرة 
 مهارة القراءة  :املقارنة.  

 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استخدام الصور والرسوم واألشكال. 

 معاجلة املفاهيم الشائعة غري الصحيحة. 
 اخترب نفسي. مراعاة املستوايت املختلفة. 

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة الرعد.صوت  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
   عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن 

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 القراءة والكتابةكتاب تنمية مهارات 

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 الموضوع

      التاريخ الطقس والمناخ الوحدة

      الصف دورة الماء والمناخ الفصل

      الحصة دورة الماء الدرس

 
 األهداف

 يستنتج كيف يحدث التكثف وكيف يتشكل المطر •

 يصف دورة الماء وارتباطها بالطقس •

 دورة الماء. –التكثف  –بخار الماء  –التبخر  –الضباب  المفردات

االستراتيجيات 
 المستخدمة

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

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

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  املصدر ( الكتاب ) اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 املطر( ت)كيف تتشكل قطرا
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 

 اثنياً : تنفيذ الدرس
 

 كيف تتشكل الغيوم؟
 

 ما دورة املاء ؟ 
 

ما االشكال االخرى 
 للهطول؟

 

 املقارنة  اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 الدرستقومي تكويين من 
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 العلوم والكتابة العلوم والفن

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 مرحلة اإلثراء والتوسعاملوضوع اخلاص يف 
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء

 
 الموضوع

      التاريخ الطقس والمناخ الوحدة

      الصف دورة الماء والمناخ الفصل

      الحصة المناخ وفصول السنة الدرس
 

 أخرىيوضح سبب اختالف المناخ من منطقة إلى  • األهداف

 يلخص كيف تختلف فصول السنة من منطقة إلى أخرى •

 فصول السنة. –المحور  –المناخ  المفردات

االستراتيجيات 
 المستخدمة

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

................................ 
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املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 العالقة بني درجة احلرارة وهطول االمطار()ما 
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما املناخ؟ 

 
 ما الذي يؤثر يف املناخ؟

 
 ما فصول السنة؟

 

 التلخيص اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 الدرستقومي تكويين من 
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 العلوم والكتابة العلوم والفن

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 مرحلة اإلثراء والتوسعاملوضوع اخلاص يف 
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء

 
 املوضوع

      التاريخ املادة الوحدة
      الصف مالحظة املواد الفصل

      احلصة املادة وقياسها الدرس

 
 األهداف

 يوضح مفهوم املادة أهنا أي شيء له كتلة ويشغل حيزا •
 يقيس املادة ابستعمال أدوات قياس ابلوحدات املعيارية            بعض خصائص املادة ويستخدمها للتعرف عليهايصف  •

 .امليزان ذو الكفتني –النظام املرتي  -العنصر –الكتلة  -احلجم –املادة  املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 
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املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( العمل املستخدمة اإلجراءات وأوراق  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف اصف االجسام من حويل(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما املادة؟ 

 
 مم تتكون املادة؟

 
 املادة؟ كيف تقاس

 

لفكرة الرئيسة ا اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 والتفاصيل. 

 مناقشة الفكرة الرئيسة. 
 استخدام الصور واالشكال والرسوم 

 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 العلوم والكتابة العلوم والفن

 
 الصور واألشكالتنمية مهارات قراءة 
 

 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء

 
 املوضوع

      التاريخ املادة الوحدة
      الصف مالحظة املواد الفصل

      احلصة املواد الصلبة والسائلة، والغازية الدرس

 
 األهداف

 تعرف حاالت املادة الثالث : الصلبة ,والسائلة ,والغازية •
 توضح بعض خصائص املواد الصلبة , والسائلة ,والغازية •

 الغاز –السائل  -حاالت املادة، املادة الصلبة املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 
 ذهنيعصف 

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )فيم ختتلف املواد الصلبة عن السوائل(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما حاالت املادة الثالثة؟

 
 ما السوائل؟ وما الغازات؟

 
ماذا استفيد من حاالت 

 املادة؟

 

 . التصنيف  اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة اقارن بني املواد الصلبة والسائلة والغازية. تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
  عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن  

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ املادة الوحدة
      الصف تغريات  املادة الفصل

      احلصة التغريات الفيزايئية الدرس

 
 األهداف

 الفيزايئية على أهنا تغريات ال حتدث تغريا يف تركيب املادة وهي جزء من حياتناتعرف التغريات  •
 تصف كيف يكون املخاليط وكيف يتم فصل مكوانهتا •

 احمللول. –املخلوط  –التغري الفيزايئي  املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( العمل املستخدمة اإلجراءات وأوراق  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف ميكنين تغيري املادة؟(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 اثنياً : تنفيذ الدرس
 

 ما التغريات الفيزايئية؟
 

ماذا حيدث عند خلط 
 املواد؟
 

كيف افصل مكوانت 
 املخلوط؟

 

. استخالص النتائج اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 الطالبةكتاب 
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة افصل مكوانت املخلوط تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
  عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن  

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 التقوميدليل  نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ املادة الوحدة
      الصف تغريات  املادة الفصل

      احلصة التغريات الكيميائية الدرس

 
 األهداف

 يصف التغريات الكيميائية •
 يستنتج أن التغريات الكيميائية من مقومات حياتنا •

 التغري الكيميائي املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 
 ذهنيعصف 

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف تتغري املادة(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما التغريات الكيميائية؟

 
ما دالئل حدوث التغري 

 الكيميائي؟

 

 :االستنتاج   اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة أالحظ التغري الكيميائي. تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 علمية :مهمات 
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 العلوم والكتابة العلوم والفن

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ القوى والطاقة الوحدة
      الصف القوى واحلركة الفصل

      احلصة املوقع واحلركة الدرس

 
 األهداف

 يصف كال من املوقع واحلركة ويربط بينهما •
 املسافة والزمنيعرف السرعة مستخدما مفهومي  •

 السرعة. –احلركة  –املسافة –املوقع  املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 تشخيصي ( ) تقومي

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 السابقة()تقويم المعرفة 

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 (أصف موقع اجلسم )كيف 
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 كيف اصف املوقع؟ 

 
 ما احلركة ؟ 

 
 ان السرعة ؟ 

 

 املقارنة  اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة قياس السرعة  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 العلوم والكتابة العلوم والفن

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ القوى والطاقة الوحدة
      الصف القوى واحلركة الفصل

      احلصة القوى الدرس

 
 األهداف

 يعرف القوة مبينا العالقة بينهما وبني احلركة •
 يعرف بعض أنواع القوى مثل : االحتكاك . واجلاذبية , واملغناطيسية •

 االحتكاك. –الوزن  -اجلاذبية– ةاملغناطيسي –القوة  املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف يؤثر الدفع يف حركة االجسام(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما القوى؟

 
 ما انواع القوى؟

 
 ما االحتكاك؟

 

 

 السبب والنتيجة  اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة االحظ اجلاذبية. تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
  عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن  

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ القوى والطاقة  الوحدة
      الصف أشكال من الطاقة الفصل

      احلصة الصوت الدرس

 
 األهداف

 يوضح كيف ينشأ الصوت •
 مييز بني شدة الصوت ودرجته •

 احلدة. -الشدة -الصوت –االهتزاز  املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشة مسموعتفكير بصوت حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( أوراق العمل املستخدمة اإلجراءات و  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 

 عصف ذهني

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 )كيف حتدث االصوات؟(
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 
 اثنياً : تنفيذ الدرس

 
 ما الصوت؟

 
 كيف ختتلف االصوات؟

 
 االصوات؟ امسعكيف 

 

 . التوقع اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة تغيري االصوات. تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 تقومي تكوين الدرس

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
   عمل مطوية األنشطة املنزلية  
 العلوم والكتابة العلوم والفن 

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 املوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء والتوسع
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء
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 املوضوع

      التاريخ والطاقةالقوى  الوحدة
      الصف أشكال من الطاقة الفصل

      احلصة الضوء الدرس

 
 األهداف

 يستكشف كيف ينتقل الضوء •
 يصف كيف نرى األلوان ومحايتها •

 انكسار الضوء -جسم شبه شفاف -جسم شفاف –الظل  –جسم غري شفاف –انعكاس الضوء  –االمتصاص  -لضوءا املفردات
االستراتيجيات 

 المستخدمة
  عصف ذهني حوار ومناقشةتفكير بصوت مسموع حل المشكالت   استقصاء التفكير الناقد القراءة النشطةالقصة التعلم

أخرى  شارك  -زاوج  –فكر مراعاة األنماط  جيكسو تعليم أقران  التعلم باللعبتمثيل األدوار التعاوني 
................................ 

املرحلة وفق 
 دورة التعلم

 مالحظات  الكتاب ) املصدر ( اإلجراءات وأوراق العمل املستخدمة  املرحلة

 

 
 

 التهيئة

 
 هتيئة الوحدة

+ 
 هتيئة الفصل

 ) تقومي تشخيصي (

 
قراءة عنوان الفصل والنظر اىل الصورة. 

 قراءة اآلية القرآنية . 
 الفكرة العامة للفصل . 

 مراعاة املستوايت املختلفة.
 نظرة عامة ايل املفردات. 

 

استعني بصفحة تنظيم الوحدة يف دليل 
 املعلم

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم 

 
 

 جدول التعلم  
 )تقويم المعرفة السابقة(

 
 
 
 
 
 
 ذهنيعصف 

 
 هتيئة الدرس

 أوالً : تقدمي الدرس

 
 تقومي املعرفة السابقة   )عرض صور.( 

 قراءة التلميذات لصورة الدرس  )انظر وأتساءل. ( 
 إاثرة االهتمام.

 

 
 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 

 االستكشاف
 

 

 تقدمي الدرس
 

 كيف ينتشر الضوء ؟
 

 كتاب الطالبة
 

 

الشرح 
  والتفسري

 

 اثنياً : تنفيذ الدرس
 

 ما الضوء؟
 

ماذا حيدث عندما يسقط 
 الضوء على اجسام خمتلفة؟

 

 ملاذا ارى االلوان؟
 

 ؟ كيف نرى االجسام

 

استخالص النتائج.  اقرا واتعلم. مهارة القراءة  :
 مناقشة الفكرة الرئيسة. 

 استخدام الصور واالشكال والرسوم 
 مراعاة املستوايت املختلفة. 
 توضيح املفردات وتطويرها. 
 استكشف الفكرة الرئيسة. 
 اقرا الصورة، اخترب نفسي

 
 
 

 كتاب الطالبة
 دليل املعلم

 
 

 صور 
 

 جدول التعلم 
 
 أسئلة

 كتاب الطالبة األلوان مزج  تنفيذ نشاط عملي
  

 

 التقومي 
 

 تقومي تكويين من الدرس
 

 الدرستقومي تكوين 

 مهمات علمية :
 مراجعة الدرس أفكر وأحتدث واكتب 

 مهمات عملية: 
العلوم والكتابة العلوم    عمل مطوية األنشطة املنزلية  

 والفن

 
 تنمية مهارات قراءة الصور واألشكال

 
 كتاب تنمية مهارات القراءة والكتابة

 

اإلثراء 
 والتوسع

  

 والتوسعاملوضوع اخلاص يف مرحلة اإلثراء 
 كتاب الطالبة  
 دليل املعلم  

 

 دليل التقومي نشاط تقومي األداء

almanahj.com/sa


