
اﻻﺳﻢ :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 : ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :

أنا بطل  ،سأحل

ﺃﻧﺎ ﺃﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء :

هذا السؤال
السهل

)) ﺃﻗﺎﺭﻥ  -ﺃﻗﻴﺲ – ﺃﻻﺣﻆ – ﺃﺳﺠﻞ  -ﺃﺻﻨﻒ ((
 - ١ﻓﺄﻧﺎ

 ...............اﻷشيﺎء التي أريد أن أتعرف عليهﺎ .

 - ٢و أﻧﺎ  .............بين اﻷشيﺎء لمعرﻓة التشﺎبه و اﻻختﻼف بيﻧهﺎ .

 - ٣ثم  ...............هذه اﻷشيﺎء  ،أي أضعهﺎ ﻓي مجموعﺎت حﺳب التشﺎبه بيﻧهﺎ .

 - ٤و أﻧﺎ

 - ٥و أعمل جدوﻻ

 ..............بﺎﺳتخدام المﺳطرة أطوال اﻷشيﺎء المختلفة .

 ...................ﻓيه البيﺎﻧﺎت التي حصلت عليهﺎ .

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :المقﺎرﻧة بين المخلوقﺎت الحية واﻷشيﺎء غير الحية وتصﻧيفهﺎ )(×) (٢

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳊﺒﻴﺐ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﺻﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ :

تتغير

تﻧمو
ﻻ تحتﺎج
إلى الغذاء

ﻻ
تﻧمو

تحتﺎج إلى
الغذاء
ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ
ﻻ تحتﺎج
إلى المﺎء

ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻏﲑ ﺍﳊﻴﺔ

ﻻ تحتﺎج
إلى الهواء

تحتﺎج
إلى المﺎء

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :
ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ

ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻏﲑ ﺍﳊﻴﺔ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :اﺳتﻧتﺎج اﻷجزاء الرئيﺳية للﻧبﺎت من خﻼل قراءة الصور مع ذكر و ظيفة كل جزء )(×)(٣

ﻫﻴﺎ ﻳﺎ ﻋﺒﻘﺮﻱ ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﺘﺐ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺕ :

أنا أعرف

)) ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  -ﺍﻟﺴﺎﻕ  -ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ  -ﺍﳉﺬﻭﺭ  -ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ((

اﻹجابة

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

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

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ:

 – ١تصﻧع الغذاء للﻧبﺎت
 – ٢تثبت الﻧبﺎت ﻓي التربة
 – ٣تحمل اﻷوراق و اﻷزهﺎر و الثمﺎر
 – ٤تمتص المﺎء و اﻷمﻼح الذائبة ﻓي التربة
 – ٥تﻧقل المﺎء و الغذاء إلى بﺎقي أجزاء الﻧبﺎت

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :

سهل
جدا


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :تحديد أهمية اﻷزهﺎر والثمﺎر للﻧبﺎتﺎت مع تﺳمية بعض أجزاء الﻧبﺎت التي تؤكل من البيئة المحلية )(٤

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﳊﺒﻴﺐ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﲰﻬﺎ :

ﺑﺬﻭﺭ

ﲦﺎﺭ

ﺃﺯﻫﺎﺭ

أنا أعرف

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :

اﻹجابة

)) البذرة  -الثمرة  -الزهرة ((
 : ............... – ١جزء من الﻧبﺎت  ،يكون البذور
 : ................. - ٢جزء الﻧبﺎت الذي يحمي البذور
 : ................. - ٣جزء الﻧبﺎت الذي يﻧبت  ،ثم يﻧمو ليصبح ﻧبﺎتﺎ جديدا
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺣﺪﺩ ﺍﳉﺰء ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺒﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ :
)) ﺃﻭﺭﺍﻕ  -ﲦﺎﺭ  -ﺟﺬﻭﺭ ((

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

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

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

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

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :تصﻧيف بذور متﻧوعة ﻓي مجموعﺎت حﺳب صفﺎتهﺎ ) اللون  ،الﻧوع  ،الحجم ( وإﻧبﺎت بعضهﺎ عملي )(×)(٥

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻳﻄﻠﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ :
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :

ﺃﻣﺎﻣﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺬﻭﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻗﻢ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ :

 – ١اللون

اللون

الﻧوع

 – ٢الﻧوع

الحجم
كبير

 – ٣الحجم

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
يطلب المعلم من التﻼميذ القيﺎم بإﻧبﺎت بذور ﻓي المﻧزل
و إحضﺎرهﺎ بعد إﻧبﺎتهﺎ  ،بعد أن يشرح لهم المعلم كيفية القيﺎم بذلك
و اﻷدوات المطلوبة :
 – ١طبق بﻼﺳتيك
 – ٢بذور
 – ٣مﺎء
 – ٤قطن

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة المقﺎرﻧة بين الﻧبﺎتﺎت ﻓي بيئﺎت مختلفة ) (×)(٦

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﲢﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :
)الغﺎبة  -الصحراء (

هذا للﻧبﺎت يﻧمو ﻓي ...............

هذا للﻧبﺎت يﻧمو ﻓي ...............

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ :
الغﺎبة مكﺎن حﺎر

جﺎف

الصحراء مكﺎن حﺎر

رطب

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :
) ﻛﺒﲑﺓ  -ﺇﺑﺮﻳﺔ  -ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﳌﺎء  -ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﺎء ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ (

ﻧبﺎتﺎت الغﺎبة

ﻧبﺎتﺎت الصحراء

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

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

وظيفة اﻷوراق ....................

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

شكل اﻷوراق

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


اﻻﺳﻢ :

الصف :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :تصﻧيف الحيواﻧﺎت حﺳب أﻧواعهﺎ) ثدييﺎت  ،طيور  ،زواحف ( والمقﺎرﻧة بين ﻧوعين مﻧهﺎ )(×)(٧

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺻﻨﻒ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺇﱃ ) ﺛﺪﻳﻴﺎﺕ – ﻃﻴﻮﺭ  -ﺯﻭﺍﺣﻒ (

أنا أعرف

عن طريق التوصيل بين الكلمﺎت و الصور :

اﻹجابة

ﺛﺪﻳﻴﺎﺕ
ﻃﻴﻮﺭ

ﺯﻭﺍﺣﻒ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻗﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﺪﻳﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ :
) تلد – تبيض – شعر أو ﻓرو أو صوف – ريش (
وجه المقﺎرﻧة

ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ

ﺍﻟﺜﺪﻳﻴﺎﺕ

طريقة التكﺎثر

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

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

يغطي الجﺳم

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

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

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


اﻻﺳﻢ :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :تحديد مﺎ تحتﺎجه المخلوقﺎت الحية لتعيش وتﻧمو )(×)(٨

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) √ ( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻋﻼﻣﺔ )×( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ :

 – ١الحيواﻧﺎت مخلوقﺎت حية

)

(

 – ٢ﻻ تحتﺎج الحيواﻧﺎت إلى الطعﺎم

)

(

 - ٣المﺎء ليس ضروريﺎ لحيﺎة الحيواﻧﺎت

)

(

أنا مخلوق
حﻲ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :
) المﺄوى  -يعيش –

اللحوم

 -اﻷعشﺎب (

 - ١أجزاء جﺳم الحيوان تﺳﺎعده على تلبية احتيﺎجﺎته لكي ..................
 .............. – ٢هو مكﺎن آمن يعيش ﻓيه الحيوان
 – ٣الحيواﻧﺎت التي تﺄكل الﻧبﺎتﺎت ﻓقط تﺳمى آكﻼت .................
 – ٤الحيواﻧﺎت التي تﺄكل حيواﻧﺎت أخرى تﺳمى آكﻼت ...............
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

ﺁﻛﻼﺕ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ
ﺃﻛﻼﺕ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :الربط بين شكل أﺳﻧﺎن الحيوان وﻧوع الطعﺎم الذي يتﻧﺎوله )(٩

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ :

أنا بطل ما
ﻓﻲ ﺷﺊ
ﺻعﺐ علﻲ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻵﺗﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
) حﺎدة – طحن الطعﺎم – مﺳطحة  -تمزيق الطعﺎم (
اﻷﺳﻧﺎن

آكﻼت اﻷعشﺎب

آكﻼت اللحوم

شكل اﻷﺳﻧﺎن

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

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

وظيفة اﻷﺳﻧﺎن

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

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

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺃﻛﺘﺐ ﲜﻮﺍﺭ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ

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

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

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


اﻻﺳﻢ :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :اﺳتﻧتﺎج مراحل دورة حيﺎة بعض المخلوقﺎت الحية من خﻼل قراءة الصور )(×)(١٠

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ :

حمامة مﻜﺘملة النمو

عمرها ثﻼثة أسابيع

عمرها أسبوعان

عمرها يوم
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺭﺗﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﺘﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻤﺎﻣﺔ :
عن طريق كتﺎبة اﻷرقﺎم ) ( ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١
) ( .......

) ( .......

) ( .......
) ( .......

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :تﺳمية المكﺎن الذي تعيش ﻓيه المخلوقﺎت الحية )(×)(١١

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﺘﺐ ﲢﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﲰﻪ ﺛﻢ ﺻﻠﻪ ﺑﺎﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ :

) الغﺎبة  -المﻧطقة العشبية  -المحيط  -البحيرة (

سأﻓﻜر ثم
أجيﺐ
ﻓأنا منﻈم
........................

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

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

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

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :وصف مواطن اليﺎبﺳة والميﺎه) مثﺎل واحد لكل مﻧهﺎ ( وعمل ﻧموذج لموطن بيئي )(١٢

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻋﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﻘﻄﺔ  ،ﻭ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ :
مواطن عيش المخلوقﺎت الحية

مواطن ﻓي

مواطن على

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

المﻧطقة ..............

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

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

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ) :ﻋﻤﻠﻲ (
يطلب المعلم من التلميذ البطل
أن يقوم بعمل ﻧموذج لموطن بيئي من المواطن
التي درﺳهﺎ ﻓي هذا الدرس .

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


اﻻﺳﻢ :

الصف :

/

التاريخ / :

أتقن

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :ذكر أمثلة لتعﺎيش الﻧبﺎتﺎت والحيواﻧﺎت معﺎ ﻓي المواطن المختلفة )(١٣

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) √ ( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻋﻼﻣﺔ )×( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ :

 - ١ﻻ يمكن أن تعيش المخلوقﺎت الحية معﺎ ﻓي مواطﻧهﺎ

)

(

 – ٢الﻧبﺎتﺎت تﺳﺎعد الحيواﻧﺎت على العيش ﻓي مواطﻧهﺎ

)

(

 – ٣الﻧبﺎتﺎت تقدم للحيواﻧﺎت الغذاء و المﺄوى

)

(

 – ٤الحيواﻧﺎت تفيد الﻧبﺎتﺎت و تﺳتفيد مﻧهﺎ

)

(

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺃﻋﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻭ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﺳﻔﻞ ﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ :

 ..........الحقل يﺄكل ورق اﻷشجﺎر

أنا أعرف
اﻹجابة

عصفور يبﻧي عشه من ..................

 ..........يﻧقل حبوب اللقﺎح من زهرة إلى أخرى

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :معرﻓة موارد اﻷرض الطبيعية وأﻧواعهﺎ )(×) (١٧

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻵﺗﻲ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ :

اﻷشيﺎء التي ﻧحصل عليهﺎ من اﻷرض و ﻧﺳتخدمهﺎ

أنا أعرف
الموارد
الطبيعية

تﺳمى ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
تﻧقﺳم إلى

ﻣﻮﺍﺭﺩ ....................

ﻣﺜﻞ

ﻣﻮﺍﺭﺩ ....................

ﻣﺜﻞ

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

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

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

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

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


اﻻﺳﻢ :

الصف :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

أتقن

لﻢ يتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :ذكر أمثلة للموارد الطبيعية التي تﺳتخدم ﻓي البيئة وأهميتهﺎ )(١٨

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ :

 – ١اﻷغﻧﺎم و اﻷشجﺎر من الموارد ...............
ﻧﺄخذ من اﻷغﻧﺎم  ................الذي يﺳتخدم ﻓي صﻧع المﻼبس.
و ﻧﺄخذ من اﻷشجﺎر  ....................الذي يﺳتخدم ﻓي صﻧع اﻷثﺎث و اﻷبواب
 – ٣التربة من الموارد ......................
تﻧمو  ..................ﻓيهﺎ  ،و يحيﺎ عليهﺎ كثير من .....................

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ :

 ................ﻧوع من التربة
يﺳتخدمه الخزاف ﻓي صﻧع اﻷطبﺎق و اﻷكواب

 ....................تﺳتخدم ﻓي رصف الطرق
و بﻧﺎء البيوت و اﻷﺳوار.

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

/

التاريخ / :

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة  :اﺳتﻧتﺎج مفهوم التلوث من خﻼل قراءة الصور

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) √ ( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻋﻼﻣﺔ )×( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ :

 – ١المﺎء و الهواء ضروريﺎن لحيﺎة جميع المخلوقﺎت الحية

)

(

 – ٢المﺎء الغير ﻧظيف ﻻ يؤثر على صحتﻧﺎ

)

(

 – ٣يجب عليﻧﺎ أن ﻧحﺎﻓظ على ﻧظﺎﻓة المﺎء و الهواء

)

(

 – ٤التلوث يﺳبب المرض لﻺﻧﺳﺎن و للمخلوقﺎت الحية

)

(

 – ٥التلوث يعﻧي وجود أشيﺎء ضﺎرة ﻓي اليﺎبﺳة أو المﺎء أو الهواء

)

(

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :

ﺃﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ :

الدخﺎن يلوث ......................

الﻧفﺎيﺎت تلوث ....................

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :


الصف :

اﻻﺳﻢ :

التاريخ / :

/

١٤ /هـ

لﻢ يتقن

أتقن

المهﺎرة المﺳتهدﻓة ذكر طرق المحﺎﻓظة على موارد البيئة المحلية )(×) (٢٠

ﻫﻴﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻞ  ،ﺍﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ ﻭ ﺃﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺃﻛﻤﻞ ﳐﻄﻂ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :

ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

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

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

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

ثم أﺻل بين الصور و ما يناسﺐ من المخطط

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺃﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ) √ ( ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﻋﻼﻣﺔ ) × ( ﲢﺖ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳋﺎﻃﺊ :

)

(

)

(

)

(

تنبيهات لولي اﻷمر  :اﻷﺳئلة حول مهارة واحدة فقط  .ﻻ يزيد عددها عن عشرة أﺳئلة حول المهارة الواحدة  .ﻻ يتﻢ احتساب درجات
على الفقرات  .يتﻢ تحديد المستوى و إتقان المهارة وفقا لعﻼمات الصح والخطأ بوضع عﻼمة أتقن أو لﻢ يتقن  .معلم المادة :

