المعلمى:

مدردىمادة

الرابعىىابتدائيى

العلوم

توزوعىمنكجىمادةىىىى(ىىىىىالعلومىىىىى)ىىىىللصفىى(ىىىىالرابعىاالبتدائيىىىى)ىى–ىىىالفصلىالدراديىاألولى–ىىىالعامىالدراديىى(7347ى7348/هـ)ىى
األسبوع

1
األسبوع

5
األسبوع

9
األسبوع

13
األسبوع

17

7341/71/71

7341/71/13

7341/71/17

2

التكوئةىواالدتعداد
7342/7/75

7342/1/11

7342/7/73

6

7342/1/13

11

7342/4/14

14

العالقاتىفيىاألنظمةىالبوئوة
7342/3/71

7342/3/17

18

المـــــــــــــاء

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

19
ىىىىىىىىىىى

ى

7342/3/12

اختبارات الفصل الدراسي األول
االسبوع األول والثاني
ىىىىىىىىىىى

7

7342/1/4

7342/4/5

15

أجكزةىأجدامىالحووانات

التغوراتىفيىاألنظمةىالبوئوة

اليوم الوطني 23/34 :
إجازة منتصف الفصل األول :نهاية
دوام 3/21
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف
الفصل األول 3/31 :
اختبارات الفصل األول 5/21 :
 إجازة نهاية الفصل األول :
نهاية دوام 5/32

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ى

7342/1/71

تابعىالحوواناتىالالفقاروة
7342/4/71

12

7342/3/1

تابع ى

ىى

7342/1/2

7342/4/3

7342/3/4

الخالوـــــــــــا

8

الحوواناتىالالفقاروة

11

7342/7/2

4

تابعىالطروقةىالعلموة
7342/7/13

7342/4/41

التغوراتىفيىاألنظمةىالبوئوة
7342/3/13

3

7342/4/1

تابعىالحوواناتىالفقاروة
7342/4/12

7342/7/7

7342/7/12

تصنوفىالمخلوقاتىالحوة
7342/1/11

الحوواناتىالفقاروة
7342/4/73

الطروقةىالعلموة
7342/7/11

تابعىالخالوــــا

7341/71/12

7342/7/5

7342/7/71

7342/4/72

مقدمةىفيىاألنظمةىالبوئوة
7342/3/71

16

المعلم

7342/3/73

المعادنىوالصخورى

المدير

المشرف

املدسر :
االسـ ــم

االسـ ــم :

االسـ ــم :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

ىىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

الرابعىىابتدائيى

العلوم

ج

الطروقةىالعلموة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

األدبوع:ى( )2ى

الكدف

 أن يحدد الطالب
الطريقت

العلميت

الفترةى:
األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

خطوات

الطريقة العلمية .

 أن يتعلم الطالب كيف يضع
العلماء الفرضيات ويختبرونها.

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تابعىالطروقةىالعلموة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

تببع الطريقت
العلميت

األدبوع:ى( )4ى

الكدف

 أن يحدد الطالب

الرابعىىابتدائيى
الفترةى:
األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

خطوات

الطريقة العلمية .

 أن يتعلم الطالب كيف يضع
العلماء الفرضيات ويختبرونها.

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
الخالوا

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )3ى
الكدف

الفترةى:
األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

 أن يلخص الطالب الوظائف
الخمسة للمخلوقات الحية .

اخلاليب


 أن يقارن الطالب بين الخاليا
النباتية والخاليا الحيوانية .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تابعىالخالوا

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )5ى

الكدف

الفترةى:
األنذطة

المكارة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يلخص الطالب الوظائف
تببع اخلاليب

الخمسة للمخلوقات الحية .

 أن يقارن الطالب بين الخاليا

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



النباتية والخاليا الحيوانية .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تصنوفىالمخلوقاتىالحوة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )6ى

الكدف

األنذطة

المكارة



 أن يتعرف الطالب

الفترةى:

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



على ممالك

المخلوقات الحية ويقارن بينها .

تصنيف



ادلخلىقبث
احليت

 أن يصف الطالب

األنواع المختلفة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



للمخلوقات الحية الدقيقة .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
الحوواناتىالالفقاروة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )7ى

المكارة

الكدف

الفترةى:
األنذطة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يتعرف الطالب على الحيوانات
ويحدد

احليىانبث
الالفقبريت

حاجاتها

األساسية

وخصائصها .
 أن يلخص الطالب

خصائص

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



مجموعات الالفقاريات .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تابعىالحوواناتىالالفقاروة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى
الفترةى:

األدبوع:ى( )8ى

الكدف

األنذطة

المكارة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يتعرف الطالب
الحيوانات
تببع احليىانبث
الالفقبريت

ويحدد

على
حاجاتها

األساسية وخصائصها .

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء


 أن يلخص الطالب

خصائص

مجموعات الالفقاريات .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
احليىانبث الفقبريت

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )9ى
المكارة

الكدف

الفترةى:
األنذطة



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

المجموعات 

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

 أن يعرف الطالب الفقاريات ويصف
خصائصها .

احليىانبث
الفقبريت

 أن يصف الطالب
السبع للفقاريات .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تابعىالحوواناتىالفقاروة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )71ى

المكارة

الكدف

الفترةى:
األنذطة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يعرف الطالب الفقاريات ويصف

تببع

خصائصها .

احليىانبث

 أن يصف الطالب

الفقبريت

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

المجموعات 

السبع للفقاريات .

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
أجكزةىأجدامىالحووانات

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

أجهزة أجسبم
احليىانبث

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

الرابعىىابتدائيى
الفترةى:

األدبوع:ى( )77ى

الكدف

األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

 أن يتعرف الطالب على أجهزة
الحيوانات ووظائفها .

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
مقدمةىفيىاألنظمةىالبوئوة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )72ى
المكارة

الكدف

الفترةى:
األنذطة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يتعرف الطالب على العوامل
الحيوية والعوامل غير الحيوية في
النظام البيئي .
 أن يوضح الطالب المقصود بكل
من األنظمة البيئية  ،المجتمعات

مقذمت يف

األنظمت البيئيت

الحيوية  ،والجماعة الحيوية .
 أن يبين الطالب

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



المقصود

بالمنطقة البيئية .
 أن يصف الطالب بعض المناطق
البيئية في العالم .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
العالقاتىفيىاألنظمةىالبوئوة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى
الفترةى:

األدبوع:ى( )74ى

الكدف

األنذطة

المكارة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يشرح الطالب كيف تنتقل
الطاقة في النظام البيئي .
العالقبث يف

األنظمت البيئيت


 أن يصف الطالب

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

شبكات 

الغذاء ويعطى أمثلة عن عالقات
المفترس بالفريسة .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
تابعىالعالقاتىفيىاألنظمةىالبوئوة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )73ى
المكارة

الكدف

الفترةى:
األنذطة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يصف الطالب شبكات الغذاء
ويعطى أمثلة عن عالقات المفترس

تببع العالقبث

بالفريسة .

يف األنظمت
البيئيت

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

ى


 أن يصف الطالب هرم الطاقة .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
التغوراتىفيىاألنظمةىالبوئوة

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )75ى

الكدف

الفترةى:
األنذطة

المكارة

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 أن يصف الطالب كيف تسبب
المخلوقات الحية واألشياء غير
الحية التغيرات في األنظمة
التغرياث يف

األنظمت البيئيت

البيئية .

 أن يفهم الطالب أن التغيرات

 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



في األنظمة البيئية تؤثر في
المخلوقات الحية التي تعيش
فيها .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

إدتراتوجوةىالتدروس

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
المعادنىوالصخور

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )76ى

الكدف

الفترةى:
األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

 أن يصف الطالب الخصائص
التي تساعدنا في التعرف على
المعادن .
 أن يقارن الطالب بين أنواع
الصخور الثالثة ؟

ادلعبدن والصخىر

 أن يصف الطبقات المختلفة
للتربة ؟
 أن يتعرف الطالب على التربة
ومساميتها ونفاذيتها

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

كتاب الطالب
)
(
كتاب النشاط
)
(
دليل المعلم
)
(

أداءىالتقووم
 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

 oاختبار
تشخيصي
 oورقة عمل
 oاختبار ختامي
 oمالحظة
 oإنجاز مشروع

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمدورىىالمدردةى/ى
.................................................

مدردىمادة

العلوم
الماء

رنوانىالدرس ى
الفصل

الحصة

التاروخ

المكون

الرابعىىابتدائيى

األدبوع:ى( )77ى
الكدف

 أن يصف الطالب

الفترةى:
األنذطة

المكارة


 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء



 oالتعليم التعاوني
 oحل المشكالت
 oاسلوب الحوار
 oاالستنتاج
 oالعصف الذهني
 oخرائط المفاهيم
 oالتفكير اإلبداعي
 oالبحث واالكتشاف
 oالتفكير الناقد
 oهيكلة السمكة
 oاالستقصاء

الطرق

المختلفة التي يستخدمها الناس
في استعمال الماء والحصول

ادلبء

عليه .
 أن يتعرف الطالب آثار التلوث
للماء والهواء .

ىىىىىىىىىىمعلمىىالمادةى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
..........................................

ىىىىىىىىىىى

ى

ىىىىىىىىىىى

إدتراتوجوةىالتدروس

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمذرفىالتربوي/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
.....................................................

ىى

ى

ىىىىىىىىىىىى

ى

اإلجراءات
كتاب الطالب
)
(
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