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 إدارة املناهج

 قسم حبوث املناهج والكتب ومناهج املواد التطبيقية

 جمموعة مناهج املواد التطبيقية والرتبية الرياضية

 

 العملية والدراسات التصميم والتقانةوحدة مناهج 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلطة الدراسية 

 ملادة التصميم والتقانة

 )احللقة األوىل(

 

 م1029/1010للعام الدراسي 

 ألحد الفصلني
 

 (احدو ا على مدى فصل دراسيأسبوعًي احدةو حصةاألوىل بواقع تدرس املادة يف احللقة )
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 حللقة األوىلاالتصميم والتقانة/  ملادةاخلطة الدراسية 

 االبتدائي األولالصف 
 

 لزمينالتوزيع ا

 باألسبوع
 مالحظات احملتوى الدراسي

  (2نشاط ) – ناصّفقوانني  :األول درس ال األول

  (1نشاط ) – يلالتنني الطو : الثاني درسال الثاني

  (3نشاط ) – وىل يف القصمهاراتي األ :الثالث درس ال الثالث

  (4نشاط ) –وىل يف القص مهاراتي األ الدرس الثالث : الرابع

  (5نشاط ) –ائية مركبيت الفض الدرس الرابع : اخلامس

  (6نشاط ) –ائية مركبيت الفض الدرس الرابع : السادس

  (9( و )8( و )7نشاط ) –أزين صفي  الدرس اخلامس : السابع

  (22( و )20نشاط ) – تاجي املرصع الدرس السادس : الثامن

  ( + التقويم23( أو )21نشاط )  –ُأنسق مالبسي  الدرس السابع : التاسع

  أحب عاملي الدرس الثامن : العاشر

  أحب عاملي الدرس الثامن : راحلادي عش

 رالثاني عش

 ( 26( أو )25( و )24نشاط ) –بيت جدي  الدرس التاسع :

 أو

 (29( و )28( و )27)نشاط  –ء كائنات من الفضاالدرس العاشر : 

 

  (11( و )12( و )10) نشاط  – غريةطائرتي الص الدرس احلادي عشر : رالثالث عش

 رالرابع عش

 شكاًلا بالقاطعات أصنع أالدرس الثاني عشر : 

 أو

  شكال من الكرات واحلبالأصنع أ الدرس الثالث عشر :
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 األوىل حللقةا/ والتقانة التصميم ملادة الدراسية اخلطة

 االبتدائي الثاني الصف

 

 لزمينا التوزيع

 باألسبوع
 مالحظات الدراسي احملتوى

  (2) نشاط – وصنعها ةمطوّي تصميم:  األوىل الوحدة األول

  (1) نشاط – وصنعها ةمطوّي تصميم : األوىل الوحدة الثاني

  (3) نشاط – وصنعها ةمطوّي تصميم : األوىل الوحدة عالراب + الثالث

  املنتجات عرض( 3) نشاط – وصنعها ةمطوّي تصميم : األوىل الوحدة اخلامس

 السادس
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 (2) نشاط –
 

 السابع
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 (1) نشاط –
 

 الثامن
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 دائمة وصالت على تدريب( 3) نشاط –
 

 التاسع
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 مؤقته وصالت على تدريب( 3) نشاط –
 

 العاشر
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 قنعةأ أو قبعات مناذج فحص( 4) نشاط –
 

  شرع احلادي
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

  قناع أو قبعة تصميم( 4) نشاط –
 

+  شرع الثاني

 شرع الثالث

( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 القناع أو القبعة صنع( 4) نشاط –
 

 شرع الرابع
( األشياء فحص) اصنعه/ وصنعه قناع أو ةقبع تصميم : الثانية الوحدة

 املنتجات عرض( 4) نشاط –
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 األوىل حللقةا/ والتقانة التصميم ملادة الدراسية اخلطة

 االبتدائي الثالث الصف
 

 لزمينا التوزيع

 باألسبوع
 مالحظات الدراسي احملتوى

  ط الزمين لإلنارة(مقدمة حول اإلنارة )اخل: اإلنارة  األول

  اء من أين حنصل على الكهرب :اإلنارة  الثاني

  بناء دائرة كهرباء –( 2النشاط ) :اإلنارة  عالراب + الثالث

  اصنع مفتاًحا كهربائيا –( 1نشاط ) :اإلنارة  اخلامس

  فحص مناذج ورمسها –لعبة اللوحة الكهربائية  –( 3نشاط ) :اإلنارة  السادس

  رسم تصاميم خمتلفة –لعبة اللوحة الكهربائية  –( 3نشاط ) :اإلنارة  السابع

+ ع التاس + الثامن

 العاشر

ت حصر املواد واألدوا –لعبة اللوحة الكهربائية  –( 3نشاط ) :اإلنارة 

 والبدء يف العمل
 

  تتقييم وعرض املنتجا –لعبة اللوحة الكهربائية  –( 3نشاط ) :اإلنارة   شرع احلادي

+  شرعالثاني 

+  شرع الثالث

 شرع الرابع

فعية وإضافة دائرة نحتويلها إىل منتجات إعادة استخدام املواد و :اإلنارة 

 كهربائية إليها.
 

 

 

 

 المناهج إدارة: يعتمد

 


