
 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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 ) الفصل الدراسي األول (للصف السادس جداول التعلم 

 ) الخــــــاليــــا ( 

 ماذا تعلمنا ؟ ماذا نريد أن نعرف ؟ ماذا نعرف ؟
  مم تتكون الخلية ؟ تتكون جميع المخلوقات الحية من خاليا

تتشابه الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية في بعض 
 خصائص أخرىالخصائص وتختلف في 

  ما الفروق بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية ؟

  يتكون أصغر المخلوقات الحية من خلية واحدة  تنقسم الخاليا لتكون خاليا عديدة 
 

 ) الخليــــة والوراثــــة  ( 

 ماذا تعلمنا ؟ ماذا نريد أن نعرف ؟ ماذا نعرف ؟
  ؟ تنقسم الخالياكيف  تنقسم الخاليا

  ما أنواع انقسام الخاليا ؟ 

  ما الصفات الموروثة ؟ تنتقل الصفات من اآلباء إلى األبناء من خالل التكاثر

  ما الجينات السائدة ؟ وما الجينات المتنحية ؟ الجينات هي أساس الوراثة
 

 ) عمليات الحياة في النباتات والمخلوقات الحية الدقيقة (

 ماذا تعلمنا ؟ نعرف ؟ماذا نريد أن  ماذا نعرف ؟
  هل تتشابه عمليات الحياة في النباتات وسائر المخلوقات الحية عمليات الحياة في المخلوقات الحية

  ما مراحل عملية البناء الضوئي ؟ تقوم النباتات بعملية البناء الضوئي
 

 ) عمليات الحياة في الحيوانات (

 تعلمنا ؟ماذا  ماذا نريد أن نعرف ؟ ماذا نعرف ؟
للحيوانات أجهزة تساعدها على أداء وظائفها األساسية 

 في الحياة 
كيف تقوم أجهزة جسم الحيوان معاً بالعمليات 

 الحيوية المختلفة ؟
 

  كيف أحافظ على أجهزة الجسم ؟ جميع األجهزة ضرورية ليبقى الحيوان على قيد الحياة 
 

 ) األنظمة البيئية (

 ماذا تعلمنا ؟ نريد أن نعرف ؟ماذا  ماذا نعرف ؟
  ما األشياء غير الحية في النظام البيئي ؟ تشتمل المخلوقات الحية على النباتات والحيوانات

  كيف تحصل الحيوانات على الطاقة التي تحتاج إليها ؟ تستخدم النباتات الطاقة من الشمس لتصنيع الغذاء

   تتكيف المخلوقات الحية لبيئات معينة

 

 موارد األرض والحفاظ عليها ( )

 ماذا تعلمنا ؟ ماذا نريد أن نعرف ؟ ماذا نعرف ؟
  ؟ كيف يمكن أن نقلل من استعمال الوقود  موارد األرض والحفاظ عليها

  هناك موارد متجددة في الطبيعة  تستخدم النباتات الطاقة من الشمس لتصنيع الغذاء

   معينةتتكيف المخلوقات الحية لبيئات 
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