العلوم
الصف األول ابتدائي
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

.1
اإلسمم.

تعهد العقيدة اإلسالميي الحالحيح الف االم المةعومال تها بةهال ةس يال مسالميي ية :يوال الفس هوقهال تا المه تاقوهال تلاةهال تا ةم هال ملال

.2

تدهببه او مق ي الحمة ت هذه آداب ال ووك تالاض ل.

.3

تنمي المه هات األس سي المخةوا ته ص المه هة الواوب  ،تالمه هة العددب  ،تالمه هات الحسكي .

.4

تزتبده لقده المن سب ين المعووي ت ف يخةوف الموضوا ت.

.5

تعسباه نعم هللا اويه ف ا ه  ،ت ف يئةه االاةم اي تالجاسا ي لةح ن اسةخدام النعم ،تتناع ا ه ت يئةه .

.6

تس ي ذتقه البدبعف ،تتعهد ش طه اإل ة :هي تتنمي تقدبس العمل اليدتي لدبه .

تنمي تايه لةدهك ي اويه ين الوااب ت تي له ين الحقوق ف حدتد سنه تهح ص المسحو الةف تمالس هال  ،تسالسب حالب تطنهال تاإلهالم
.7
لوالة يسه .
.8

توليد السسب لدبه ف االزدب د ين العوم الن ع تالعمل الح لح ،تتدهببه او االسةا دة ين تق ت ساسه .

.9

ماداد المةعوم لم بوف هذه المسحو ين يساحل حي ته .

يال

تالً س تسسيخ مبم ن المةعوم
از تال.
ث يــــ ًس تزتبد المةعوم لقده المن سب ين الحق ق تالما هيم العومي الةف ت اده او هم تتا يس الظواهس الطبيعي تمدهاك ي تقديه العووم لإل ن
ين هدي ت تي س حي ته تتم:نه ين ح ن االسةا دة ينه .
ث لثـــــ ًس سسب ذته الطسبق العومي ف ام المةعوم ةنمي اتج هه لوبحث تالمش هدة تالممحظ تالةنقيب تالةجسبب تالمق ه تاالسةنة ج تتحويل
المعووي ت تالةحقق ين صحةه تالجس ة ف الة ؤل تيعس صوله تآدا ه ت ف م داء الس ي تيعس حدتده .
ها عــــ ًس يعس البيئ ت هم ي ب:ةناه ين ظواهس يهم تت خيس العووم ف مصمحه تتطوبسه تالمح ظ اويه .
ه ي ـــ ًس توسيع آ ق المةعوم لةعسف او ي بةميز ه تطنه ين يواهد تثستات طبيعي تتعسباه نعم هللا اويه تاو مده لةح ن اسةخدايه
تاالسةا دة ينه .
س دسـ ًس العن ب لنواحف الةطبيقي ف العووم تذلك إت ح الاسص لومةعوم لوقي م لةج هب تاالهةب هات تتم:ينه ين اكة ب يه هات بدتب تهبسات
اموي .
س عــ ًس تعسبف المةعوم لقوااد الححي تتعوبده الع دات ال ويم تتثبيةه لدبه تتعسباه لدته الذي تقوم ه الحح الجيدة ف حي ة اإل ن.
ث ينــــ ًس تقدبس اهود العوم ء الم ومين تم ساز دتههم ف تطوبس العوم تد ع اجو الحض هة تتحقيق ه هي تتقدم البشسب .
ت سعــ ًس االهةم م إل ج زات الع لمي ف يي دبن العووم ،تمظه ه ن تقدم العووم ثمسة لجهود اإل ي ا ي  ،تتشجيع المةعوم او اإلطمع او ت هبخ
الا:س تالعووم.
ا شـــساًس تنمي حب المةعوم لوقساءة تالمط لع العومي المايدة تتعوبده او اسةعم ل المسااع تتشجيعه او ال:ة العومي تاو يم هس الهواب ت
تاأل شط ذات الحو م تدهسه تتطوع اويه ين العووم.
هلل سبح ه تتع ل  ،تتعسباه بدبع صنع هللا تهتا ي ف ال:ون ين ام ل تدق تتن يق تدل او قدهة تاظم الخ لق
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يقدي * الطقم ين حولن
الاحول األه ع
يسااع الاحل ال دب
هح ص المواد
المواد الحوب
ال وا ل تالا زات
يسااع الاحل ال ع
الم دة تةايس
المخ ليط
يسااع الاحل الث ين
الموقع تالحسك
الد ع تال حب
مراجعة الفصل التاسع
الط ق تالحساهة
الضوء تالحوت
الةقييم النه ف

يمحظ ت

اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

اسة:شف /
شط
اسةقح ف

الةوقع
الممحظ
المق ه

يه هة
المذاكسة ( )

تدتبن الممحظ ت
"طسح األسئو "

عدد الحصص
 6ححص
يخحح لةهيئ
الوحدة تالاحل
دور المعلمة
 تو يس األدتات
تالخ ي ت المزي
لونش ط.
 شسح الهدف ين
النش ط.
 توزبع ط ق ت الصق
تتوايه الةوميذات مل
كة ي يعووي ت
يثيسة لمهةم م ت ي
سئو بسسبن ف يعس
ما ته ثن ء قساءتهن
لودهب.

الصف

الوحدة

الفصل

موضوع الدرس

الطقم

الطقم تالاحول

الطقم ين حولن

اإلجراءات
دور المتعلمة
 توقع ح ل الطقم الةف
بم:ن يعس ةه ين همل
النش ط.
 كة ي بمحظنه.
 تدتبن المعووي ت
المثيسة لمهةم م او
الموحق ت ثن ء قساءة
الدهب.
 تدتبن األسئو الةف
بسسبن ف يعس
ما ته ثن ء قساءتهن
لودهب.

الزمن
 25دقيق

 20دقيق

األدوات

االستراتيجيات

اح هشبي
شسبط تهقف
شسبط الصق

تعوم تع ت ف

ط ق ت الصق
كة ب الط لب

الةعوم الذاتف

التقويم

ي المقحود
لطقم؟

كيف بم:ن قي ب
الطقم؟

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللا اوبا اركااته
السّ اَلم 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  +ثَلثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط(
+

ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+

كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+

سجَلت 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 =  50لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق األيميل=  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم
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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

