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/ رقم الوحدة ألسبوعا
 الفصل

رقم  / الفصلالوحدةعنوان 
 الدرس

 الوسائل واملعينات التعليمية املقرتحة عناصر احملتوى عنوان الدرس

 كتاب الطالب الثالث مراجعة لما سبق دراسته والفاقد للعام السابق  - - - - األول

  - الثاين
 الطريقة العلمية - -  اعمل كالعلماء

 املهارات العلمية -
 كتاب الطالب

 األوىلالوحدة  الثالث
 الفصل األول

 وحدة : املخلوقات احلية
 الفصل األول ممالك املخلوقات احلية

 ما املخلوقات احلية ؟ - اخلالاي األول
 ( فيم تتشابه ؟ اخلالاي احليوانية واخلالاي النباتية و فيم ختتلف؟ -

ة ورق –عرض فيديو لنشاط االستكشاف) شرحية بصل 
عدسة مكربة( مقاطع فيديو بوابة عني حقيبة املعلم  –تبات 

 كتاب الطالب  -لألنشطة الصفية
 الوحدة األوىل الرابع

 الفصل األول
 وحدة : املخلوقات احلية

 الفصل األول ممالك املخلوقات احلية
  نشاط اخلالاي واالنسجة واالعضاءكيف تنتظم اخلالاي؟ + ؟ +  - اخلالاي األول

 اخلالاي؟مبكن مشاهدة  كيف

 كيف تصنف املخلوقات احلية؟–نشاط االستكشاف -

  لصفيةا  مقاطع فيديو بوابة عني حقيبة املعلم لألنشطة
 قلم –كتاب الطالب بطاقات 

تصنيف املخلوقات  الثاين
 احلية

عرض جتربة االستكشاف مقاطع فيديو بوابة عني كتاب 
 الطالب حقيبة املعلم لألنشطة

 الوحدة األوىل اخلامس
 الفصل األول

 وحدة : املخلوقات احلية
 الفصل األول ممالك املخلوقات احلية

تصنيف  الثاين
 املخلوقات احلية

ما خصائص  - ؟مملكة كيف تتنظم املخلوقات احلية يف- -
 املخلوقات احلية؟

 مراجعة الفصل األول ومنوذج االختبار -

عرض جتربة االستكشاف مقاطع فيديو بوابة عني كتاب 
 الصفية حقيبة املعلم لألنشطالطالب 

 الوحدة األوىل السادس
 الفصل الثاين

 وحدة : املخلوقات احلية
 الفصل الثاين: اململكة احليوانية

الحيوانات  األول
 الالفقارية

حركة  نشاط ما بعض احليواانت الالفقارية ؟ ما الالفقارايت؟ + -
 قنديل البحر

 ما املفصليات ؟ + كيف تصنف الديدان؟ -

فيديو بوابة عني كتاب الطالب حقيبة املعلم مقاطع 
 لألنشطة) ابلون (

 الوحدة األوىل السابع
 الفصل الثاين

 وحدة : املخلوقات احلية
 الفصل الثاين: اململكة احليوانية

الحيوانات  الثاين
 الفقارية

ل ه  -الحيوانات الفقارية  -عرض نشاط االستكشاف  -
 ؟هناك فقاريات أخرى

 ما الثديات ؟ -طيران الطيران  الطيور +نشاط  -

ة املعلم حقيب كتاب الطالب   – مقاطع فيديو بوابة عني
 مسطرة، مقص، )ورقة،الصفية  لألنشطة

 

 

 

 

 

 االبتدائية المرحلة األول الفصل الدراسي
 العلوم قرر الدراسيالم ) تعليم عام (  الرابع البرنامج/الصف



/ رقم الوحدة ألسبوعا
 الفصل

رقم  / الفصلعنوان الوحدة
 الدرس

الوسائل واملعينات التعليمية  عناصر احملتوى عنوان الدرس
 املقرتحة

 األوىلالوحدة  الثامن
 الثاينالفصل 

 وحدة : املخلوقات احلية
 الفصل الثاين: اململكة احليوانية

أجهزة أجسام  الثالث
 املخلوقات احلية

 كيف تتحرك احليواانت ؟ وكيف حتس ابملتغريات؟  -
 كيف يهضم الطعام؟  -كيف ينتقل الدم والغازات يف اجلسم ؟ و -

مقاطع فيديو بوابة عني كتاب 
 لألنشطةالطالب حقيبة املعلم 

 الصفية

 الثانيةالوحدة  التاسع
 ثالثالالفصل 

 وحدة : األنظمة البيئية
 الفصل الثالث: استكشاف األنظمة البيئية

مقدمة يف  األول
 األنظمة البيئية

  مراجعة الفصل الثاين ومنوذج االختبار -

 ما اجلماعات احليوية واجملتمعات احليوية؟ ما النظام البيئي؟ -
بة كتاب الطالب حقيمراجعات بوابة عني  

ديو مقاطع في  الصفية املعلم لألنشطة
 بوابة عني 

 الثانيةالوحدة  العشر
 ثالثالالفصل 

 وحدة : األنظمة البيئية
 الفصل الثالث: استكشاف األنظمة البيئية

 . هل هناك مناطق حيوية مائية؟-ما املنطقة احليوية   - مقدمة يف األنظمة البيئية األول

كيف تعتمد املخلوقات احلية على بعضها -نشاط االستكشاف  -
 البعض؟

مقاطع فيديو بوابة عني كتاب الطالب 
العالقات يف األنظمة  الثاين الصفية حقيبة املعلم لألنشطة

 البيئية

احلادي 
 عشر

 الوحدة الثانية
 الفصل الثالث

 وحدة : األنظمة البيئية
 الفصل الثالث: استكشاف األنظمة البيئية

يف العالقات  الثاين
 األنظمة البيئية

 ما السلسة الغذائية ؟  -

 ما هرم الطاقة؟ -ما لشبكة الغذائية ؟  -
مقاطع فيديو بوابة عني كتاب الطالب 

 حقيبة املعلم لألنشطة الصفية

 الوحدة: الثانية الثاين عشر
 الفصل الثالث

 وحدة : األنظمة البيئية
 الفصل الثالث: استكشاف األنظمة البيئية

 يفالتغريات  الثالث
 األنظمة البيئية

 ما الذي يسبب تغري النظام البيئي ؟  -؟ -

 كيف يغري األنسان النظام البيئي؟ ماذا حيدث عند تغري نظام بيئي؟ -
مقاطع فيديو بوابة عين  كتاب الطالب 

 الصفية حقيبة المعلم لألنشطة

 
 الثالث عشر

 الوحدة الثانية
 الفصل الثالث

 البيئيةوحدة : األنظمة 
 الفصل الثالث: استكشاف األنظمة البيئية

 كتاب الطالب حقيبة املعلم لألنشطة مراجعة الفصل الثالث ومنوذج االختبار - - -

 الوحدة الثالثة
 الفصل الرابع

 وحدة : األرض ومواردها
 : موارد األرضالرابع  الفصل

 فيديو بوابة عني كتاب الطالب حقيبةمقاطع  ما املعدن؟ -عرض نشاط استكشف  - املعادن والصخور األول
 الصفية املعلم لألنشطة

 الوحدة الثالثة الرابع عشر
 الفصل الرابع

 وحدة : األرض ومواردها
 : موارد األرضالرابع  الفصل

 ما أمهية الصخور  –ما أنواع  الصخور  - املعادن والصخور األول

كيف حنصل على املاء العذب؟ -أين يوجد املاء؟ -نشاط استكشف  -
 ؟ املياهما بعض استخدامات 

مقاطع فيديو بوابة عني كتاب الطالب حقيبة 
 املعلم لألنشطة

  مراجعة الفصل الرابع ومنوذج االختبار - - - - - اخلامس عشر
 مراجعة عامة  الفص االول  -

مراجعات بوابة عني حقيبة املعلم 
 كناب الطالب-لألنشطة  

السادس 
 عشر

 عامة الفصل الثاني مراجعة  - - - - -

 الفصل الرابع عمة الفصل الثالث مراجعة عامة مراجعة -
مراجعات بوابة عني حقيبة املعلم 

 كتاب الطالب  –لألنشطة 

 


