
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوممادة 
 }عين{تحضير بوابة التعليم الوطنية 

 الإبتدائي الخامس الصف

  معلم/ة المادة

 
  

  قائد/ة المدرسة

  المشرف/ة التربوي/ة

 الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................

 مدرسة : ..................................



 

 

 ورعايته  متعلمتعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس ال
بتربية إسالمية متكاملة في: خلقه وجسمه وعقله ولغته 

 وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

  تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك
 والفضائل.

 سية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية، تنمية المهارات األسا
 والمهارة العددية، والمهارات الحركية.

  المناسب من المعلومات في مختلف  المتعلم بالقدرتزويد
 الموضوعات.

  تعريفه المتعلم بنعم الله عليه في نفسه، وفي بيئته االجتماعية
 نفع نفسه وبيئته.يحسن استخدام النعم، ويوالجغرافية ل

 البديعي، وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير  تربية ذوقه
 العمل اليدوي لديه.

 له من الحقوق في  ما عليه من الواجبات وما يدركتنمية وعيه ل
مر به، وغرس حب وطنه يحدود سنه وخصائص المرحلة التي 

 واإلخالص لوالة أمره.

  لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل   مالرغبة للمتعلتوليد
 صالح، وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.ال

 لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.      متعلمإعداد ال 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

ترسيخ إيمان المتعلم بالله سبحانه وتعالى، وتعريفه ببديع صنع الله وروعة ما في  .1
 الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل.

لمتعلم بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعده على فهم تزويد ا .2
وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من خدمات تيسر حياته 

 وتمكنه من حسن االستفادة منها.
غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلم بتنمية اتجاهه للبحث والمشاهدة  .3

والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من والمالحظة 
 صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصوله وآدابه وفي إبداء الرأي ومعرفة حدوده.

معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها  .4
 والمحافظة عليها.

التعرف على ما يتميز به وطنه من موارد وثروات طبيعية توسيع آفاق المتعلم ب .5
 وتعريفه بنعم الله عليه وعلى بالده ليحسن استخدامها واالستفادة منها.

العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب  .6
 واالختبارات وتمكينه من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية.

عريف المتعلم بالقواعد الصحية وتعويده العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفه ت .7
 بالدور الذي تقوم به الصحة الجيدة في حياة اإلنسان.

تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضارة  .8
 وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.

في ميادين العلوم، وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود  االهتمام باإلنجازات العالمية .9
 اإلنسانية عامة، وتشجيع المتعلم على اإلطالع على تاريخ الفكر والعلوم.

تنمية حب المتعلم للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويده على استعمال  .11
 ذات الصلة المراجع وتشجيعه على الكتابة العلمية وعلى ممارسة الهوايات واألنشطة

 بما يدرسه ويطلع عليه من العلوم.
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 :المؤهل 

 :التخصص 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وعروض  واوراق عمل ن تقدم لكم تحاضيرإمؤسسة التحاضير الحديثة يسر 

 لكل ما يخص المواد الدراسية وحل اسئلة بوربوينت

وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية  (مقررات-نوي فصليابتدائي ومتوسط وثا)

 جميع ما يخص رياض االطفال أيضاو

اثراءات عين لكل  بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اكثر من طريقة للتحضير

 الدروس

نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال 

ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في  بعلمنا وموافقتنا  وأن

 التحضير.

 .ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته 
 .ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه 
 .ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا 

  زُْقُه ِمْن َحْيُث تَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرجاً، َويَ رْ َوَمْن ي َ )) تذكر قوله تعالى
 ((ال َيْحَتِسبُ 

 

 للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

 او االتصال

1555117125 

 

 2775755500للخدمات التعليمية        تلفون المكتب /  مؤسسة التحاضير الحديثة

 WWW.MTA.Sمؤسسة التحاضير الحديثة
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 ( الخامس ابتدائي) (    للصف العلوم ) توزيع منهج مادة

 األس وع
 الااريخ 

 الدروس 
 موعد 

 إلى  من اهتازاا  

1 
 اهحد

 وا17/8/1443
 الخيس

 وا21/8/1443
 العناصر

  داية الدراسة 
    الاالث للدصم  
 وا  17/08/1443
 ب 20/03/2022

 

 إتازة  داية 

عيد الدطر                
 وا  24/09/1443
 ب 25/04/2022

 

 داية الدراسة  عد  
اتازة عيد الدطر               

 وا 07/10/1443
 ب 08/05/2022

2 
اهحد 

 وا24/8/1443

 الخميس
 وا28/8/1443

 الدلزاا والالفلزاا وأش اه الدلزاا

3 
 اهحد

 وا2/9/1443

 الخميس
 وا6/9/1443

مراتعة    – والالفلزاا وأش اه الدلزااالدلزاا 
 الدصم

4 
 اهحد

 وا9/9/1443

 الخميس
 وا13/9/1443

 اغيراا حالة المادة 

5 
 اهحد

 وا16/9/1443

 الخميس
 وا20/9/1443

 المرك اا والاغيراا الكيميائية 

6 
 اهحد

 وا23/9/1443

 اهانين
 وا24/9/1443

 اغيراا الكيميائية اا والالمرك 

 
  الاالااء

 وا25/9/1443

 الخميس
 وا4/10/1443

   داية اتازة عيد الدطر  نهاية دواب يوب اهانين
 وا4/10/1443الى  وا24/9/1443

7 
 اهحد

 وا7/10/1443
 الخميس

 وا 11/10/1443
 مراتعة الدصم  الشغم والطاقة 

اتازة نهاية  
 أس وع مطولة 

 وا  24/10/1443
 ب 25/05/2022

 
اتازة نهاية  
 أس وع مطولة 

 وا  16/11/1443
 ب 15/06/2022

 

 داية اتازة نهاية  
 العاب الدراسي 

 وا  01/12/1443
 ب 30/06/2022

8 
 اهحد

 وا 14/10/1443
 الخميس

 وا 18/10/1443
 اآلها ال سيطة 

9 
 اهحد

 وا 21/10/1443
  الاالااء

 وا 23/10/1443

 اآلها ال سيطة 

 ازة مطولة األر عاء والخميس إت

10 
 اهحد

 وا 28/10/1443

 الخميس
 وا3/11/1443

 الصوا  -مراتعة الدصم 

11 
 اهحد

 وا6/11/1443

 الخميس
 وا 10/11/1443

 الضوء

12 
 اهحد

 وا 13/11/1443
  الاالااء

 وا 15/11/1443

 الضوء مراتعة الدصم 

 األر عاء والخميس إتازة مطولة 

13 
 اهحد

 وا 20/11/1443
 الخميس

 وا 24/11/1443
 اهخا اراا 

14 
 اهحد

 وا 27/11/1443
 الخميس

 وا1/12/1443



عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

3التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الخامس االبتدائي-الفصل الدراسي الثالثالعناصرالعلوم

التمهيد

اطلب من الطالبات النظر إلى صور وعناوين ومفردات الفصل وتوقع ما تعرضه الدروس ثم اتل اآلية الكريمة واشجع
من يرغب على تالوتها 

تقويم المعرفة السابقة للفصل  .. بالتعاون مع الطالبات وقبل عرض محتوى الفصل اعمل جدول تعلم بعنوان
 العامة ( كيف أصنف المواد)؟  سؤال الفكرة (المادة) مستعمال لوحة كرتونية ثم اثبتها على الحائط وأقرا

اسأل  .. 

ما الخصائص التي تستخدمها في وصف المادة ؟

ما العنصر وماعالقته بالمادة ؟

اطلب من الطالبات باستراتيجية كيجن اختيار الشريك المناسب     ( قف ارفع يدك وشارك) لتعبئة جدول التعلم 

 المفردات بصوت عال وإيجاد كلمات مما تضمنته صفحات الفصل  اطلب من الطالبات قراءة

اشجع الطالبات على استخدام مسرد المصطلحات للتعرف على معاني المصطلحات 

تقويم المعرفة السابقة للدرس :

عرض عينات مواد مثل قطع زجاجية وانابيب بالستيكية والمونيوم وأسال هل تتشابه جميع هذه المواد وفيما تختلف ؟

 تختلف الوان اإلضاءة في األنابيب؟ اطلب من الطالبات المناقشة في محتوى انظر واتساءل ثم أسال لماذا

اكتب األفكار على السبورة وانتبه إلى اي مفاهيم غير صحيحة واعالجها أثناء سير الدرس 

 

 

 

يوضح تركيب المادة والعناصر والذراتالهدف األول

30الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شارك

االستقصاء

K-W-L جدول التعلم

الوسائل التعليمية

المجسمات والنماذج

يسمي أجزاء الذرةالهدف الثانى

30الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شارك



(Concrete Representational Abstract (CRA (اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد)

K-W-L جدول التعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئية

يصف كيف تتركب العناصر في الجدول الدوريالهدف الثالث

30الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

K-W-L جدول التعلم

الفصول المقلوبة

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

يصف بعض العناصر الشائعة وخواصهاالهدف الرابع

30الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

K-W-L جدول التعلم

الفصول المقلوبة

الوسائل التعليمية

المجسمات والنماذج

اإلرشادات/ المالحظات

 الدرس  1/ مرحلة التهئية ( التمهيد) مراجعة التلميحات في تخطيط هذا

2/ مرحلة االستكشاف :

 من االجسام في كل صندوق من الصناديق االربعة ويتم تقسيم الطالبات لمالحظة ما بداخل الصندوق اضع نوعا واحدا
مالحظة غير مباشرة 

استقصاء مبني تعلم بالتخمين الكتشاف ما بداخل الصندوق 

 التوقع والتخمين واالستنتاج واالستدال  استقصاء موجه لتنمية مهارة

 لها خصائص مختلفة  استقصاء مفتوح  يتم اقتراح مواد جديدة

*نشاط  : عمل نموذج للجزيئات وذلك باستراتيجية كيجن نموذج ( المشاركة الثنائية الوقتية)  حيث تقوم كل طالبة
باختيار الشريك المناسب وتحديد الوقت لبدء العمل 

3/ مرحلة الشرح والتفسير 

اطلب من الطالبات تفحص الصور والرسوم التوضيحية في الدرس ثم اسالهم ما الذي يعتقدون أنهم سيتعلومنه في هذا
الدرس 

 الكتابة ثم اطلب اليهم اطلب من الطالبات اإلجابة على اسئلة المخطط التمهيدي الوارد في كتاب تنمية مهارات القراءة
مراجعة اجاباتهم بعد قراءة كل عنوان في الدرس 

اطلب من الطالبات مراجعة المفردات وتحديد لكلمات الغير مألوفة واطلب منهم  تعريف كل كلمة 

 الرئيسية والتفاصيل بعد قراءة كل صفحتين من الدرس وذلك اطلب من الطالبات تعبئة المنظم التخطيطي الفكرة
باستراتيجية فكر زاوج شارك 

 الرئيسية عن طريق استراتيجة الرؤوس المرقمة وذلك بطرح اسئلة المناقشة  مناقشة الفكرة

ماخصائص الفلزات 

ما العالقة بين الذرات والعناصر ؟ 

 الرئيسية ( مما تتكون الذرات والجزيئات )؟ مناقشة الفكرة



 الربط بين كل مفردة وتعريفها  عرض مقطع مرئي للذرة ومكوناتها ثم اوضح المفردات بمهارة

 ثم الجزئ باستراتيجة التعلم التعاوني  استخدام معجون اللعب لعمل نموذج للذرة

 الرئيسية  مناقشة الفكرة

كيف تصنف العناصر اوجه الطالبات الى قراءة الصفحتين باستراتيجية كيجن ( دون افكارك) واسال ما الخصائص
التي تستخدم  لتصنيف العناصر ؟

استخدام لوحة للجدول الدوري مع وضع فراغات لبعض العناصر يتم تعبئيتها من قبل الطالبات 

استخدام الصور واالشكال والرسوم من كتاب تنمية الصور واالشكال والرسوم  اطلب من الطالبات الرجوع الى
االشكال الدائرية في ص78 ثم ناقش معهم ما تشير اليه حول وجود العناصر في االرض والغالف الجوي وذلك

باستراتيجية العين الفصيحة وأسال :

أين يوجد أكبر تركيز لعنصر األكسجين ؟

4/ مرحلة التقويم :

 الدرس  مراجعة الدرس ( اإلطالع على مرحلة التقويم) في تخطيط هذا

5/ اإلثراء :

استكشاف العناصر  هدفه / كيف يمكن تسمية وتصنيف العناصر 

وذلك باستراتيجية الفصل المقلوب 

يتم مسبقا تقسيم الطالبات باختيار العناصر والبحث عنها وفي أثناء الحصة يتم طرح المعلومات من قبل الطالبات .

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

https://ien.edu.sa



