تحضير مادة

العلوم
الصف األول ابتدائي
التحضير بالطريقة الرباعية

 -1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس

التععمتسة عايتهعهست بعةبيسة يسسالمية مع تممسة فسي

خمقهت عجستهت عيقمهت علغعهت عانعتتئهت يلى أمة اإلسالم.
 .2تداهبهت يمى يقتمة الصالة عأخذهت بآداب السموك عالفضتئل.
 .3تنتية التهتاات األستسية التخعمفسة عختةسة التهستاة المغوهسةل عالتهستاة العددهسةل عالتهستاات
الحةكية.
 .4تزعهدهت بتلقدا التنتسب من التعمومتت في مخعمف التوضويتت.
 .5تعةهفهت بنعم هللا يميهت في نفسهتل عفي بيئعهت االجعتتيية عالجغةافية لعحسن اسسعخدام السنعمل
عتنفع نفسهت عبيئعهت.
 .6تةبية ذعقهت البدهعيل عتعهد نشتطهت اإلبع تاي عتنتية تقدهة العتل اليدعي لدههت.
 .7تنتية عييهت لعداك مت يميهت من الواجبستت عمست لهست مسن الحقسوح فسي نسدعد سسنهت عخصستئ
التةنمة العي تتة بهتل عغةس نب عطنهت عاإلخالص لوالة أمةهت.
 .8توليد الةغبة لدههت في االزدهتد من العمم النتفع عالعتل الصستل،ل عتسداهبهت يمسى االسسعفتدة مسن
أعقتت فةاغهت.
 .9ييداد التععمتة لتت همي هذه التةنمة من مةانل نيتتهت.

أول اً
ً

ًًًً ً :ترسيخ ًإيمان ًالمتعلمة ًباهلل ًسبحانه ًوتعالىً ،وتعريفها ًببديع ًصنع ًهللا ًوروعة ًماً

فيًالكونًمنًجمالًودقةًوتنسيقًتدلًعلىًقدرةًوعظمةًالخالقًعزًوجلً .
ثانيــــ ًااً :تزويد ًالمتعلما ًبالقدر ًالمناسب ًمنالحقائق ًوالمفاهيم ًالعلمية ًالتي ًتساعدها ًعلىً
فهم ًوتفسير ًالظواهر ًالطبيعية ًوإدراك ًما ًتقدمه ًالعلوم ًلإلنسان ًمن ًخدمات ًتيسرً
حياتهًوتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً .
ثالثـــــااً :غرس ًبذور ًالطريقة ًالعلمية ًفي ًنفس ًالمتعلمة ًبتنمية ًاتجاهها ًللبحث ًوالمشاهدةً
والمالحظةًوالتنقيبًوالتجريبًوالمقارنةًوالستنتاجًوتحليلًالمعلوماتًوالتحققًمنً
صحتها ًوالجرأة ًفي ًالتساؤل ًومعرفة ًأصولها ًوآدابها ًوفي ًإبداء ًالرأي ًومعرفةً
حدودهاً .
رابعــــااً :معرفة ًالبيئة ًوفهم ًما ًيكتنفها ًمن ًظواهر ًمهمة ًوتسخير ًالعلوم ًفي ًإصالحهاً
وتطويرهاًوالمحافظةًعليها.
خامســـااً :توسيع ًآفاق ًالمتعلمة ًبالتعرف ًعلى ًما ًيتميز ًبه ًوطنها ًمن ًموارد ًوثروات ًطبيعيةً
وتعريفهًبنعمًهللاًعليهًوعلىًبالدهًلتحسنًاستخدامهاًوالستفادةًمنهاً .
سادسـااً:العنايةًبالنواحيًالتطبيقيةًفيًالعلومًوذلكًبإتاحةًالفرصةًللمتعلمًللقيامًبالتجاربً
والختباراتًوتمكينهاًمنًاكتسابًمهاراتًيدويةًوخبراتًعمليةً .
سابعــااً :تعريف ًالمتعلمة ًبالقواعد ًالصحية ًوتعويدها ًالعادات ًالسليمة ًوتثبيتها ًلديه ًوتعريفهاً
بالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةًاإلنسانً .
ثامنــــااً :تقدير ًجهود ًالعلماء ًالمسلمين ًوإبراز ًدورهم ًفي ًتطوير ًالعلم ًودفع ًعجلة ًالحضارةً
وتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً .
تاسعــااً:الهتمامًباإلنجازاتًالعالميةًفيًميادينًالعلومً،وإظهارًأنًتقدمًالعلومًثمرةًلجهودً
اإلنسانيةًعامةً،وتشجيعًالمتعلمًعلىًاإلطالعًعلىًتاريخًالفكرًوالعلومً .
عاشـــرااً :تنمية ًحب ًالمتعلمة ًللقراءة ًوالمطالعة ًالعلمية ًالمفيدة ًوتعويدها ًعلى ًاستعمالً
المراجع ًوتشجيعها ًعلى ًالكتابة ًالعلمية ًوعلى ًممارسة ًالهوايات ًواألنشطة ًذاتً
الصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً .
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األند 1440/7/17

الختي

1440/7/21
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األند 1440/7/24

الختي

1440/7/28

14
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الدفع عالسحب
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فيما سبق

األول االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

الطقس والفصول
الطقس من حولنا
اآلن

الوسائل المساندة للدرس

زمن الدرس

كتاب الطالبة  أوراق
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن
عمل السبورة األقالم
تحقق األهداف التالية:
ً
الملونة أنشطة علمية
أحواال مختلفة للطقس.
 تتعرف
اللوحات التعليمية
التعريف بمفهوم الطقس  تستقصي طر ًقا لقياس أحوال مختلفة
بوربوينت
للطقس.
حصة واحدة
أخرى/
.................................
( )2التدريس
( )1التركيز
مناقشة الفكرة الرئيسة
تقويم المعرفة السابقة
 الفكرة الرئيسة درجة الحرارة والرياح مظهران للطقس
أناقش التلميذات في موضوع الطقس ثم أسال:
 الفكرة الرئيسة أدوات قياس الطقس في أحواله المختلفة.
 ما الطقس الذي تفضلنه؟ ولماذا؟
 كيف يمكن أن يتغير الهواء في الخارج؟
استخدام الصور واألشكال والرسوم
أكتب إجابات التلميذات على جدول التعلم في عمود "ماذا نعرف؟"
أطلب إلى التلميذات دراسة الصور ص  12وقراءة شروحاتها ثم
أنظر وأتساءل
أسأل:
أوجه انتباه التلميذات إلى السؤال المكتوب تحت "أنظر وأتساءل"
 ما الذي يساعدك على استخالص معلومات عن الطقس مما
ثم أسأل:
ترينه في كل صورة؟
 كيف يكون الهواء في مثل هذا اليوم؟
أكتب اإلجابات على السبورة وأنتبه إلى أية مفاهيم غير صحيحة  ما الذي يساعدك على أن تستنتجي حالة الهواء مما ترينه في
الصورة؟
لدى التلميذات.
( )3االستقصاء واالستكشاف

( )4التقويم

التخطيط المسبق
اقطعي ورقًا مجعدًا إلى أشرطة بطول  30سم لكل منها وحاولي
القيام بهذا النشاط في يوم توجد فيه ريح بسيطة.
الهدف
تصف سبب حدوث الليل والنهار.
استقصاء مبني
أوضح للتلميذات أنهن سيصنعون أداة قياس الطقس الخاصة بهن
ويستخدمونها.
أوضح للتلميذات كيف يربطون الشريط الورقي بالعصا باستخدام
الشريط الالصق.

استخدام جدول التعلم
أراجع التلميذات فيما تعلمنه عن الطقس وقياسه وأعد طرح
سؤال الفكرة العامة :ماذا تعرفن عن النباتات؟ أساعد التلميذات
على كتابة ما تعلمنه في جدول التعلم.
استخدام مهارة القراءة
الفكرة الرئيسة والتفاصيل :استخدم مخطط مهارة القراءة التالي
لترتيب مفاهيم الدرس .أسأل :كيف نعرف أي أيام األسبوع كان
األكثر حرارة؟

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللا اوبا اركااته
السّ االم اع اليكم اورحمة َ ه
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات (
) الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط
+

ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+

مجلدات اختبارات متنوعه
+

أورق قياس لكل درس
+

أوراق عمل لكل درس
+

سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+

المسرد
+

حل أسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_____________________________________________
_____________________

االسعار
طباعة ملونة  +السي دى =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دى =  50لاير
سى دى فقط =  20لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق األيميل=  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف 50
لاير

 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c

او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110

_____________________________________________
_

مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
_____________________________________________
_

ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي
في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

