
 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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 اإلدارة العامة للتعليم .....................
 مدرسة: ..................................
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    – (   الخامس االبتدائي   (    للصف  )  العلوم     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

  التهيئة واالستعداد 1
  المهارات العلمية

 النباتات 4 اتالنبات 3 تصنيف الكائنات الحية 2

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 العالقات في األنظمة 8 دورات الحياة 7 التكاثر 6 التكاثر 5

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 معالم سطح األرض 12 التغيرات في األنظمة 11 الدورات في األنظمة 10 التكيف والبقاء 9

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير  16 الهواء والماء 15 مصادر الطاقة 14 العمليات المؤثرة في سطح األرض 13
 المتقنات  لمعايير التقويم 

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
لا

م
 

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 ب للفصل الدراسي األولبداية الدراسة للطال

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير  17
 المتقنات  لمعايير التقويم 

   

 معلمة المادة:
أ/  

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

 

 المشرفة التربوية :
 

...........أ/.......................................................
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 
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  موضوع الدرس
 

 موضوع الدرس

      الفصل الطريقة  العلمية  ة ــــرة العامــالفك

 العلمية الطريقة 
      التاريخ لمية في البحث إتباع الطريقة   الع الفكرة الرئيسية 

      الحصة  المفردات الجديدة

 الموجودة في المنزل؟ األغراضكيف يمكن تصنيف  اإلثراء  ؟ماذا اعرف عن االمراض التهيئة

 أخرى............○م التعاوني  التعل○التعلم  الذاتي   ○الخرائط الذهنية  ○العصف الذهني  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أساليب وطرق التدريس
 

 التقويم الشرح والتفسير ) المحتوى ( االستكشاف األهداف السلوكية

أن تُعرف الطالبة الطريقة  -*

 العلمية

 

 

أن تعدد الطالبة خطوات  -*

 الطريقة العلية 

 

 

 أولأن تبين الطالبة  -*

 خطوات الطريقة العلمية

 

 

 أهميةأن تشرح الطالبة   -*

 بعضهملعلماء مع تواصل ا

 العض

 

 نموذج أن تصمم  الطالبة  -*

 لتجربة معينة

 

 

أن تحدد الطالبة متغيرات   -*

 تجربة معينة

 

 

  األمراضماذا اعرف عن  -*

 كيف يمرض الناس؟  -

 هل تمرض الحيوانات؟ -

باكتشاف العالم  األحياءيقوم علماء  -* 

 الطبيعي والمخلوقات الحية التي تعيش فيه.

 

 -طريقة العلمية:ال -*

 للتفكير مبني على مجموعة من الخطوات. أسلوبهي  -

 يستخدمه العلماء لحل المشكالت والتوصل للنتائج أسلوبوهي  -

 -خطوات الطريقة العلمية: -*

 -المالحظة:  -1

 خطوة في الطريقة العلمية أولوهي 

 -تكوين الفرضية: -2

 شكلة  يحتمل الصواب والخطأهي حل ممكن يقترحه العالم لحل الم -والفرضية:

 بينهم فيم المعلومات إلى يتواصل العلماء -التواصل: -3

 

 مع بعضها البعض المتشابهة األشياءيصنف العلماء ويقسم  -التصنيف:  -4

 العمليات الحسابية وإجراء  إليهمالمتاحة  األرقاميستخدم العلماء -:األرقاماستخدام   -5

 

 عمل نموذج  -6

 مع بعضها البعض األشياءيوضح  كيفية ارتباط عمل نموذج ل 

 

 -استخدام المتغيرات: -7

 تحديد العوامل التي تتحكم في التجربة والعوامل التي يمكن ضبطها

 إليهاتفسير المعلومات التي التوصل  تفسير البيانات -8

 

 التي صممت التجربة لها المتغيراتقياس -:أقيس -9

 

 ملة للتجربةالنتائج المحت أضع-: أتوقع -10

 حقيقة أو رأي أوفكرة  أكون -استنتج:  -11

 

 

 الطريقة العلمية عرفي -*

 

 

خطوات الطريقة  عددي -*

 العلية 

 

 

خطوات الطريقة  أول بيني -*

 العلمية

 

 

تواصل  أهمية اشرحي  -*

 العض بعضهمالعلماء مع 

 

لتجربة  نموذج  صممي -*

 معينة

 

 

متغيرات تجربة  حدددي  -*

 معينة

 
 

 .؟ خطوات الطريقة العلمية ما هي  لواجب المنزليا
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