العلوم
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالبة وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه .
 تزويد الطالبة بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه ،حتى يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم .
 تشويق الطالبة للبحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمي .
 تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالبة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب .
 تربية الطالبة على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون وتقدير التبعة وتح ّمل المسؤولية .
 تدريب الطالبة على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره
 حفز همة الطالبة الستعادة أمجاد أمته المسلمة التي ينتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمجد
 تعويد الطالبة االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة واستثمار فراغه في األعمال النافعة لدينه ومجتمعه.
 تقوية وعي الطالبة ليعرف بقدر سنه كيف يواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

.

 أن يتجه تدريس العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي.
 تنمية العقيدة فيي نفيس الطالبية وترسييا اإليميان فيي قلبهيا عين طرييق توجيههيا لمشياهدة ميا فيي الكيون الفسييح مين عليم الخليق وعجييب
الصنع.
 تيدريب الطالبيية علييى االسييتقراء واالسييتنتاب والبحييث بييالمنطق السييليم واالسييتدالل القييويم بالقيييام بالتجييار العلمييية ودراسيية العلييوم النلرييية
مسترشداً بأوامر هللا.
 تدريب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد مما تسمعه وتراه وتفكر فييه لتصيل إليى الحيق الخيالص مين شيوائب الخطيأ
والنقصان.
 تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذ يدعوا إليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفل حق العلماء.
 االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحث عين أليوان التربيية الخلقيية التيي يحيرص عليهيا اإلسيالم كالصيدق والنزاهية وتحير الحيق
والثبات عليه.
 الحرص في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه.
 الترغيب في البحث عن منجزات أجداده وفضل آبائه في تقدم العلم.
 إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين وإشاعة األمل فيهم بأن العلم ليس وقفا ً على غيرهم.
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تعلم تعاوني

التعلم الذاتي

التقويم
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف
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سجل إنجاز الطالبة
+
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+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 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  72ساعة)
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)

SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

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

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

