
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف المهارات العشرون في الكتاب الجديد

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ علوم ⇦ الفصل األول

الملف المهارات العشرون في الكتاب الجديد

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ علوم ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة علوم في الفصل األول

تحميل كتاب الطالب 1

االختبار القبلي للمهارات األساسية 2

جداول التعلم 3

ملخص مهارات 4

اختبار قبلي رابع 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



127/11/43 1



27/11/43 7 2

نوره عبدالرحمن العريك/ األستاذة 
:نفيدكم علما بأنه قد تم تسجيل عملكم الموسوم ب

2-1-ب-4مهاره ( 20)مهاراتي لمادة العلوم 
1443/11/27وتاريخ 1443/12039تحت رقم إيداع 

978-603-04-1979-1ردمك ورقم,هـ



الصف رابع
المهاراتم

ة البيئيةكيف تسبب المخلوقات الحية واألشياء غير الحية التغيرات في األنظم1

يلخص الوظائف الحيوية الخمس2

يقارن بين أنواع الصخور الثالثة3

يتعرف على خطوات الطريقة العلمية4

يقارن بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية5

يحدد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوف6

يصف بعض الخصائص المستخدمة في تعرف المعادن وتصنيفها7

يتعرف أجهزة أجسام الحيوانات8

يفسر كيف يسبب دوران األرض حول محورها تعاقب الليل والنهار9

يتعرف بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح األرض10
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الصف رابع
المهاراتم

يتعرف على الحيوانات الالفقارية ويحدد حاجاتها األساسية وخصائصها1

يصف طوائف الفقاريات2

ريسة يصف سالسل وشبكات الغذاء ويعطي أمثله على عالقات  المفترس بالف3
والتنافس  

يتعرف ممالك المخلوقات الحية ويقارن بينها4

يصف بعض طرائق الحصول على الماء واستخداماتها5

يعرف النظام الشمسي ويصفه6

يتعرف على العوامل الالحيوية والعوامل الحيوية في النظام البيئي7

يصف النظام البيئي والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيوية8

يلخص تركيب ووظائف أجهزة أجسام الحيوانات9

يشرح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي10
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ـة/اسم الطالبم
التصنيف

دون المتوسطالمتوسطفوق المتوسط
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يشرح كيف تسبب 
المخلوقات الحية 

واألشياء غير الحية 
التغيرات في األنظمة 

البيئية 
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ية يشرح كيف تسبب المخلوقات الحية واألشياء غير الحية التغيرات في األنظمة البيئاملهارة
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ية يشرح كيف تسبب المخلوقات الحية واألشياء غير الحية التغيرات في األنظمة البيئاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يلخص الوظائف الحيوية 
الخمس
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يلخص الوظائف الحيوية الخمساملهارة
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يلخص الوظائف الحيوية الخمساملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يقارن بين أنواع الصخور
الثالثة
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يقارن بين أنواع الصخور الثالثةاملهارة
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يقارن بين أنواع الصخور الثالثةاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يتعرف على خطوات 
الطريقة العلمية
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يتعرف على خطوات الطريقة العلميةاملهارة
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يتعرف على خطوات الطريقة العلميةاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يقارن بين الخاليا النباتية 
والخاليا الحيوانية
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يقارن بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانيةاملهارة
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يقارن بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانيةاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يحدد أسباب أطوار القمر 
وظاهرتي الكسوف والخسوف
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يحدد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوفاملهارة
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يحدد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوفاملهارة
املستوى
الصفاالسم

27/11/43 22 23



يحدد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوفاملهارة

27/11/43 23 24



يحدد أسباب أطوار القمر وظاهرتي الكسوف والخسوفاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يصف بعض الخصائص 
المستخدمة في تعريف المعادن 

وتصنيفها                                                                                                                     
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يصف بعض الخصائص المستخدمة في تعريف المعادن وتصنيفها املهارة
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يصف بعض الخصائص المستخدمة في تعريف المعادن وتصنيفها املهارة
املستوى
الصفاالسم

27/11/43 27 28



يتعرف على أجهزة أجسام 
الحيوانات
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يتعرف على أجهزة أجسام الحيواناتاملهارة
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يتعرف على أجهزة أجسام الحيواناتاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يفسر كيف يسبب دوران األرض 
حول محورها تعاقب الليل والنهار
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يفسر كيف يسبب دوران األرض حول محورها تعاقب الليل والنهاراملهارة
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يفسر كيف يسبب دوران األرض حول محورها تعاقب الليل والنهاراملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يتعرف على بعض خصائص 
الشمس وأهميتها للحياة على 

سطح األرض
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يتعرف على بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح األرضاملهارة
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يتعرف على بعض خصائص الشمس وأهميتها للحياة على سطح األرضاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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د يتعرف الحيوانات الالفقارية ويحد
حاجاتها األساسية وخصائصها
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يتعرف الحيوانات الالفقارية ويحدد حاجاتها األساسية وخصائصهااملهارة
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يتعرف الحيوانات الالفقارية ويحدد حاجاتها األساسية وخصائصهااملهارة

املستوى
الصفاالسم
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يصف طوائف الفقاريات
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يصف طوائف الفقارياتاملهارة
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يصف طوائف الفقارياتاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يصف سالسل وشبكات الغذاء 
ويعطي أمثلة على عالقات 

المفترس بالفريسة والتنافس 
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س يصف سالسل وشبكات الغذاء ويعطي أمثلة على عالقات المفترس بالفريسة والتنافاملهارة
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نافس يصف سالسل وشبكات الغذاء ويعطي أمثلة على عالقات المفترس بالفريسة والتاملهارة
املستوى
الصفاالسم

27/11/43 45 46



يتعرف ممالك المخلوقات الحية 
ويقارن بينها 
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يتعرف ممالك المخلوقات الحية ويقارن بينها املهارة
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يتعرف ممالك المخلوقات الحية ويقارن بينها املهارة
املستوى
الصفاالسم
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يصف بعض طرائق الحصول 
على الماء واستخداماتها
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يصف بعض طرائق الحصول على الماء واستخداماتهااملهارة
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يصف بعض طرائق الحصول على الماء واستخداماتهااملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يعرف النظام الشمسي ويصفه
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يعرف النظام الشمسي ويصفهاملهارة
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يعرف النظام الشمسي ويصفهاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يتعرف العوامل الالحيوية 
يوالعوامل الحيوية في النظام البيئ
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يتعرف العوامل الالحيوية والعوامل الحيوية في النظام البيئياملهارة
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يتعرف العوامل الالحيوية والعوامل الحيوية في النظام البيئياملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يصف النظام البيئي والجماعات 
الحيوية والمجتمعات الحيوية
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يصف النظام البيئي والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيويةاملهارة
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يصف النظام البيئي والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيويةاملهارة
املستوى
الصفاالسم
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يلخص تركيب ووظائف أجهزة 
أجسام الحيوانات
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يلخص تركيب ووظائف أجهزة أجسام الحيواناتاملهارة
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يلخص تركيب ووظائف أجهزة أجسام الحيواناتاملهارة

املستوى

الصفاالسم
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يشرح كيف تنتقل الطاقة في 
النظام البيئي
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يشرح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئياملهارة
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يشرح كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئياملهارة
املستوى
الصفاالسم
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للطالبات فورمزإختبار
اختبار تكرار 
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املستوى

الصفاالسم
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أسال هللا لكم التوفيق والنجاح
نورة العريك /إعداد المعلمة
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ـة/اسم الطالبم
التصنيف

دون المتوسطالمتوسطفوق المتوسط
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ـة/اسم الطالبم
التصنيف

دون المتوسطالمتوسطفوق المتوسط
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تقرير برنامج تعزيز مهارات الطالب للمرحلة االبتدائية

:المادة :اسم المدرسة 

الصف
عدد 

الطالبات
الكلي

قبل المعالجة 

القبلي( االختبار التشخيصي)
(االختبار البعدي)بعد المعالجة 

نسبة 
التحسين

فوق 
المتوسط

%80أداء

متوسط

أداء أقل من 
إلى % 80

60%

دون 
المتوسط

أقل من 
60%

عدد 
الطالبات

فوق 
المتوسط

%80أداء

متوسط 

أداء أقل 
%  80من 
%60إلى 

دون 
المتوسط

أقل من 
60%

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

:  اسم المعلمين معدين التقرير 

:  ة  المدرسة /اسم مدير
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