اإلدارة العامة للتعليم .....................

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

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1

األسبوع

0443/4/03هـ

0443/5/4هـ

التهيئة
نظام األرض والشمس
تابع نظام األرض
والشمس

0443/5/11هـ

0443/6/1هـ

للصف ( السادس االبتدائي )
العلوم )
(
العام الدراسي (9331-9341هـ )
الثاني -
األسبوع

2

األسبوع

5

النجوم والمجرات
تابع النجوم والمجرات
تابع النجوم
والمجرات

6

األسبوع

0443/6/16هـ 0443/6/03هـ

األسبوع

1

التغيرات الكيميائية
تابع التغيرات
الكيميائية
تابع التغيرات
الكيميائية

91

األسبوع

0443/7/14هـ 0443/7/11هـ

األسبوع

13

تابع القوى والحركة
مهن علمية -مراجعة
الفصل الكهرباء

14

17

استكمال البرامج العالجية

ملاحظات

األسبوع 0443/1/10هـ 0443/1/17هـ

0443/5/7هـ

0443/5/00هـ األسبوع 0443/5/04هـ

تابع نظام األرض
والشمس
تابع نظام األرض
والشمس
نظام األرض والشمس
والقمر

0443/6/5هـ

0443/6/9هـ

مراجعة الفصل الثامن
الخصائص الفيزيائية
للمادة
تابع الخصائص
الفيزيائية للمادة

0443/7/0هـ

0443/7/7هـ

الخصائص الكيميائية
تابع الخصائص
الكيميائية
تابع الخصائص
الكيميائية

0443/1/1هـ

0443/1/6هـ

تابع الكهرباء
تابع الكهرباء
المغناطيسية

3

األسبوع

7
األسبوع

99

األسبوع

15

0443/5/01هـ

تابع نظام األرض والشمس
والقمر
تابع نظام األرض والشمس
والقمر
مراجعة الفصل السابع

0443/6/01هـ

0443/6/06هـ

تابع الخصائص
الفيزيائية للمادة
الماء و المخاليط
تابع الماء و المخاليط

0443/7/03هـ

0443/7/04هـ

مراجعة الفصل العاشر
الحركة
تابع الحركة

0443/1/9هـ

0443/1/00هـ

تابع المغناطيسية
تابع المغناطيسية
مراجعة الفصل

–
األسبوع

4

األسبوع

8
األسبوع

91

األسبوع

16

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 0443/4/03هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 0443/1/06هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :الخميس 0443/1/17 :هـ

الفصل الدراسي
0443/5/10هـ

0443/5/15هـ

النظام الشمسي
تابع النظام الشمسي
تابع النظام الشمسي

0443/6/09هـ 0443/6/10هـ
تابع الماء والمخاليط
تابع الماء والمخاليط
مراجعة الفصل التاسع

0443/7/07هـ

0443/7/10هـ

تابع الحركة
القوى والحركة
تابع القوى والحركة

0443/1/06هـ

0443/1/13هـ

استكمال البرامج العالجية

موضوع الوحدة

الرابعة  :الفضاء

التهيئة والتمهيد
مصادر التع ُّلم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلم النشط ⃝

الدرس

اليوم

نظام األرض والشمس

تعلم تعاوني ⃝

نواتج التعلم المخطط لها (الأهداف)

أوراق نشاط
مجسمات
عرض مرئي
 قطع الورق والفلين
تجارب عملية فلم تعليمي
تفكير إبداعي ⃝

استقصاء ⃝

عصف ذهني ⃝

التواصل لغوي ⃝

الحصة
الفصل
التقويم البنائي ⃝

االكتشاف المباشر ⃝

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

ابحثي عن أسماء العلماء الذين هبطوا
علي القمر .

أنشطة ملف الإنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم
⃝

االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

المالحظة ⃝

تقويم قبلي

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

 ما الحركتان الرئيستان اللتان
تتحركهما األرض في الفضاء ؟

ﺱ

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

الخبرات السابقة

أخرى .................
التقويم

ﺱ

تقويم ختامي

اقرأ وأتعلم
الفكرة الرئيسية  :أكلف الطالبات بعمل صورة ذهنية عن الدرس وأعمل قائمة
بالمواضيع التي تعتقد الطالبات أنهم سيتعلمونها من خالل صور الدرس .
ما علم الفلك ؟
أطلب إلى الطالبات التفكير فيما يعرفونه عن علم الفلك  ،ثم اسأل :
أي األجسام من صنع اإلنسان ؟
فيم تختلف األرض والقمر والنجوم ؟
كيف نثبت أن األرض تدور ؟
مناقشة الفكرة الرئيسية  :أطلب إلى الطالبات التعرف كيفية إثبات أن األرض تدور
 ،ثم أسأل :
كيف تبدو حركة الشمس في السماء خالل النهار ؟
ما فصول السنة ؟
الفكرة الرئيسية  :أوضح للطالبات فصول السنة  .ثم أسال :
ما األحداث الطبيعية التي تحدث خالل السنة دوريا ؟
ما الذي يؤدي إلى تلك األحداث الدورية في رأيك ؟

 تعمل نماذج لبعض الطرائق التي
يرصد العلماء بها الكواكب
 تذكر أدلة على أن األرض تدور ،
وتعرف دوران األرض حول الشمس

االثن
ين

التاريخ

ما أنواع المناظير الفلكية الموجودة في المراصد الفلكية ؟

سبورة ذكية
كتاب الطالبة

األح
د

الثال
ثاء

األرب
عاء

الخمي
س

ﺱ

بيني ما هو المنظار الفلكي .

اذكري سبب تعاقب الفصول
األربعة .

وضحي كيف يمكن البقاء في
الفضاء .

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع تحدث
المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

قراءة كتابة

الواجبات المنزلية ⃝

تفكير

أخرى ..............

األخوة المعلمين والمعلمات
ّللا او اب ار اكاته
س االم اعلايكم اورحمة َ ه
ال ّ
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 دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (لصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  14ساعة ) يضاف  53لاير
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:

0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
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

