
 

 المملكة العربية السعودية 

 ( 280)  لتعليموزارة ا

 سير بمنطقة علتعليم  مة لاإلدارة العا

 ليمية الشؤون التع

 بنات(  -نين )ب  وي ف التربراإدارة اإلش

 الصفوف األولية  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتمشي وفقه.  يُراعى االلتزام بالتوزيع  ▪

 االسبوع 
 الحصة 

1 2 3 4 

 األول 
 اختبار تشخيصي 

 : أعمل كالعلماء
 الطريقة العلمية 

 العلمية  اتالمهار
 العلمية  اتالمهار

 هـ 1443/ 1/ 25-21 تعليمات السالمة 

 : المخلوقات الحية الوحدة األولى الثاني 
 تعرف المخلوقات الحية: الفصل األول 

 المخلوقات الحية وحاجاتها 

 : ياضياترلا العلوم و
 هـ 2/2/1443-28/1 ترتيب الحيوانات 

 الثالث 

 جزاؤها أالنباتات و

 جزاؤها أالنباتات و
 أعمل كالعلماء: 

تحتاج إليه   ي ما لذ
النباتات لكي تعيش  

 وتنمو؟ 

 ( 1)  مراجعة الفصل
 هـ 1443/ 2/ 9-5 ونموذج االختبار 

 أيام(  3الرابع ) 
 األربعاء والخميس  

 اليوم الوطني جازة إ
 تنمو وتتغير   المخلوقات الحية : الثانيل الفص 

 دورات حياة النباتات 
 اليوم الوطني جازة إ

 هـ 1443/ 2/ 12-14

التركيز على   الخامس 
المهارات: مهارة  

تكوين   االستقصاء: 
 فرضية 

 حيوانات لادورات حياة  
 ـ ه1443/ 2/ 19-23

 السادس 

مع  مهن مرتبطة 
مدرب   العلوم: 

 الحيوانات 

 ( 2)  الفصل جعةمرا
 ( 1موذج اختبار )نو

 ( 2نموذج االختبار )

  :الوحدة الثانية 
 النظام البيئي 

  : الثالثالفصل 
المخلوقات الحية  
 في النظام البيئي 
الدرس األول:  

السالسل والشبكات  
 الغذائية

 هـ 26/2-1/3/1443

 السابع 

 الغذائية السالسل والشبكات 

التركيز على  
المهارات: مهارة  

  صاء: االستق
 اصل التو 

 هـ 1443/ 3/ 4-8

 أيام(  3الثامن )
 التكيف  إجازة مطولة  األحد واالثنين إجازة مطولة 

 هـ 1443/ 3/ 13-15

  أعمل كالعلماء:  التاسع 
كيف يساعد التخفي  
بعض الحيوانات  

 ؟ حيه على البقاء 

 ( 3)  مراجعة الفصل
 ونموذج االختبار 

 ئي البي التغيرات في النظام : الفصل الرابع
 هـ 1443/ 3/ 22-18 الحية تغير بيئتها وقات المخلدرس األول:  ال

   أيام( 4العاشر )
المخلوقات الحية   الخميس إجازة مطولة 

 تغير بيئتها 

التركيز على  
المهارات: مهارة  

  االستقصاء: 
 األرقام ستخدام ا

 تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية 

 هـ 1443/ 3/ 25-28

في  تؤثر  تغيرات  الحادي عشر 
 المخلوقات الحية 

  علوم والرياضيات: لا
طرح األعداد  

 كبيرة ال

 ( 4)  مراجعة الفصل
ونموذج االختبار  

(1 ) 

 ( 2نموذج االختبار )
 هـ 1443/ 4/ 6-2 عامة مراجعة 

 الثاني عشر 

 اختبار الفصل الدراسي األول 
 هـ 9-13/4/1443

 الثالث عشر 

 هـ 1443/ 4/ 16-20

 هـ1443لعام   األول( الفصل الدراسي تحفيظ  -  عام) االبتدائي الثالث فللص علوماللتدريس مادة  الخطة الزمنية 




