
 

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 المستوى الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/12                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الثالث في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/12science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/12science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الثالث اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade12                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 الثالثمرئيات حول تطبيق الدليل اإلجرائي لمهارات الجانب العملي لمادة األحياء المستوى 
 

 التجربة المستوى المرئيات
يمكن تنفيذ التجربة كمهمة أدائية من قبل -1

نتائجها  مع مجموعة من  الطالبات وتسجيل 
 في مقطع فيديو.التصوير لها 

 سهولة اجراء التجربة -2

تم إضافة مهارة القياس والمقارنة الى  -3
 المهارات األساسية في التجربة

 
 
 
 
 
 
 

3 

الحيوانات كيف تنظم بعض 
درجة حرارة  المتغيرة الحرارة 

 أجسامها ؟

سيتم استبعادها لمطابقة المهارات مع تجربة  
)كيف تنظم بعض المخلوقات درجة حرارة 

 أجسامها ؟(

كيف يمكنك عمل نموذج لبيئة 
 ؟والطيور الزواحف

 صعوبة البحث الميداني

تم دمجها مع تجربتين وهما التجربة 
كيف يشبه جناح الدجاجة ذراع االستهاللية ) 

 اإلنسان و تجربة فحص ارتباط العظام (

كيف يمكنك تعرف المخلوق الحي 
من   مختلفة من خالل مجموعة

 عظام ؟ال

تستعد التجربة ألن نتاجئها تعتمد على  -1
مهارة التواصل ويستحيل عمل ذلك في 

 اختبار العملي

كيف يمكن تطوير المسارات 
 ؟ عاليةالعصبية لتصبح أكثر ف

 سبق قياس مهارة التجربة في تجربة  -2

 ) استقصاء رد الفعل المنعكس (

كيف يمكننا تمييز الثدييات من  سهولة تطبيقها و تدعم في المحتوى النظري
 ؟ غيرها

 عمل اختبارات حية ايجابية تستبعد لوجود تجارب أفضل منها بالفصل
 اليمكن قياس المهارات في االختبار النهائي

 

المعلمات: نوف الملحم ، مها الريس ، نجالء العجمي ، مشاعل القرني ، شيخة الكميهان ، علياء القحطانياعداد   


