الم ــادة  /علوم

الصف  :الخـ ـامس

الموضـوع  /الغالف الجوى والطقصس

االسـم :

الحصـة :
التاري ــخ :
..........................................................................................

ضعي عالمة (  )أو عالمة )  ( Xأمام كل عبارة بما يناسبها

 )1يسخن اإلشعاع األماكن كلها على األرض بدرجات متساوية ( .

)

 )2طبقة التروبوسفير هى أكثر الطبقات اضطرابا .

(

)

 )3الرطوبة هى كمية بخارالماء فى الهواء .

(

)

 )4الرياح المحلية هى رياح تهب باستمرار ولمسافات طويلة فى اتجاهات معينة معروفة( .

)

أكملى العبارات التالية بكلمات مناسبة .
1ـ ..................هو وصف لحالة الجو فى الطبقة السفلية من الغالف الجوى
فى فترة زمنية قصيرة

 -2تسمممى القمموة الواقعممة علممى مسمما ة معينممة بفعم وز الهممواء
 ......................أو .............................
 -3يقاس الضغط الجوى بجهاز يسمى .................

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ور مة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدم ك ما يخص تحاضير العلوم
لعام  1442هـ للفص الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
و دات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية ( + )1الطريقة البنائية  (2) +الخماسي الجديد
 +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +المسرد  +الخطوات االربعة  +الرباعية +
الخطة التفصيلية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لك درس
+
كتاب الطالبةو دلي المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات سب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لك درس
+
أوراق عم لك درس
+

سج إنجاز المعلمة
+
سج إنجاز الطالبة
+
أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصي للرياض والخرج مجانا
التوصي لباقي مد المملكة عبر الفيدكس (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز طلبكم وتسجي معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستي االسبوع الوا د  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داخ المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجي الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصي عن االيمي او الفيدكس لجميع مد المملكة
سب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايمي المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيمي 20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
وهنا أرقام سابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
سابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي با )
SA5780000233608010954856
____________________________
سابات بنوك بإسم “سعد عبدالر من العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي با )
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي با بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي با )
SA3520000002052558759940

____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي با )
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي با )
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي با )
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي با )
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي با )
SA2805000068202882885000
——————————————————————————————
–—

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواص عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على ا دي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

