
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اإلدارة العامة للتعليم ....................
 مدرسة: ................................
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 (   هـ1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –(    األول االبتدائي   (    للصف  )  العلوم     توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 وأجزاؤها النباتات 4 المخلوقات الحية 3 المخلوقات الحية 2 التهيئة واالستعداد 1

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 7 نمو النباتات 6 النباتات وأجزاؤها 5
تعيش النباتات في أماكن 

 كثيرة
 أنواع الحيوانات 8

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 سبوعاأل هـ3/3/1441 هـ28/2/1441 األسبوع

 مواطن في الماء 12 مواطن على اليابسة 11 الحيوانات وحاجاتها 10 أنواع الحيوانات 9

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 16 المحافظة على موارد األرض 15 االستفادة موارد األرض 14 موارد األرض 13
  المتقنات  لمعايير التقويم

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

اح
مل

 

 ديالتاريخ الميال التاريخ الهجري الموضوع
 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني
 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام
 م19/01/2020 هـ24/05/1441 ثانيبداية الدراسة للفصل الدراسي ال

 

استكمال البرامج العالجية للطالبات غير 17
 المتقنات  لمعايير التقويم 

   

 معلمة المادة:
أ/  

..................................................................
........ 

 

 المشرفة التربوية :
 
..................................أ/................................

...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 

 



 

      التاريخ  الصف المادة الفصل  األولى  رقم الوحدة 

      الحصة  األول االبتدائي علوم  األول  النباتات من حولنا الوحدةعنوان 
      الفصل  ماذاأعرف عن النباتات ؟ الفكرة العامة

  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة
O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي O  الحوار

الخرائط  O االستكشاف O والمناقشة
 أخرى O األسئلة واألجوبة O المالحظة O تمييز المعلومات O األصالة O المرونة O فيلم تعليمي O ماتمجس O الكتاب O الذهنية

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O تحديد األولويات O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى O  التعليم
 أخرى O التوصيل O قائمة الشطب O أخرى O التفكير الناقد O العصف الذهني O أخرى O لوحات ورسومات O جهاز التسجيل O تمثيل االدوار O القصة O التعاوني

 التقويم كتاب الطالبة أهداف الوحدة ) دليل المعلمة (    

 
 أن يجبهذه الوحدة  ةنهاي في

 هللا بإذن تكون الطالبة قادرة
 :أن  على تعالى

 
 
  واألشياء  الحية  المخلوقـات  بين  قـارنت ـ

 .  ويصفها  الحية  غير
 
 
 
  لتعيش  النباتات  إليه  تحتاج  ما  وضحت ـ

 .  وتنمو
 
 
 
 
 
 
 

 المخلوقات الحية 
 الحية المخلوقات عن نبينه فيما المعلومات نيتبادل أن اطلب من الطالبات : السابقة المعرفة تقويم

 :  اسأل ،ثم  الحية غير واألشياء
 

 ؟ حي  الشيء أن ينتعرف كيف 

 ؟ حية مخلوقات النباتات تعد لماذا 

 
 : اسأل ثم ، الحية غير واألشياء الحية المخلوقات عن"  وأتساءل انظر"   سؤال اقرأ : وأتساءل انظر

 ؟ حي غير وأيها حي المخلوقات أي ينتعرف كيف* 
 ؟ الحية المخلوقات تعرف على تساعدك التي الصورة في األدلة ما* 
 
 
 
 
 
 

 زاؤها النباتات وأج
 

  التعلم جدول على واكتبها ، النبات أجزاء عن يعرفنه ما ذكر اطلب من الطالبات : السابقة المعرفة تقويم

 
 
 
 
 
 
  الحيــــة  المخلوقـــــات  بــــين قـــــار     ـــــ

 .  ويصفها  الحية  غير  واألشياء
 
 
 
 
  النباتات  إليه  تحتاج  ما  وضح  ـ

 .  وتنمو  لتعيش
 
 
 
 
 
 



 
ــــ ــــات  أجــــ اءعلــــ     تعــــر ت ـ   مثــــ   النب

 .  والجذور  والسيقـان  األوراق
 
 .  اتالنب  أج اء  وظائف  صفت ـ
 
 
 .بينها  قـارنتو   مختلفة   باتات  صنفت ـ
 
 
 
  التــــ   األجــــ اء  بعــــ علــــ     تعــــر ت ـــــ

 .  النباتات  من  تؤك 
 

 :  اسأل ثم ،
 

 ؟ النبات أجزاء ما 

 ؟ للنبات األجزاء هذه فائدة ما 

 ؟ جديدة نباتات النبات يكون كيف 

 ؟ أزهارا النبات يكون لماذا 

 ؟ أكلها يمكنك النباتات أي 
 

 : اسأل ثم ،"  وأتساءل انظر"   سؤال اقرأ : وأتساءل رانظ
 ؟ السقوط من الشجرة ويمنع الصورة في ترينه الذي ما* 
 الشجرة؟ من الجزء هذا اسم يتعرف هل* 
 ؟ الشجرة لهذه األخرى األجزاء ما* 

 

 
 
 
 . ما أج اء النبات ؟ ـ
 
 .  النبات  أج اء  وظائف صف    ـ
 
 
ـــ ـــات صـــنف    ـ ـــار    مختلفـــة   بات   وقـ

 .بينها
 
 
 
  تؤكــ   التــ   األجــ اء  بعــ حــي      ـــ

 .  النباتات  من
 

 
 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي

 



 األخوة المعلمين و المعلمات

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضير العلوم

 تحضير + توزيع + أهداف

 أنواع التحاضير

 الخماسي الجديد + االستراتيجيات الحديثة + مسرد + تعلم نشط + المسرد + (2) ( + الطريقة البنائية1البنائية )وحدات مشروع الملك عبدهللا + الطريقة 
 الخطوات االربعة + الرباعية + الخطة التفصيلية +

 المرفقات

 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبةو دليل المعلمه

+ 
 نظام نورسجالت التقويم والمهارات حسب 

+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 أورق قياس لكل درس

https://www.mta.sa/


+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 سجل إنجاز الطالبة
+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

 اثراءات

 شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

 ساعة( 24الفيدكس ) المستعجل التوصيل لباقي مدن المملكة عبر 

 : لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 : للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم



0505107025 

0551092444 

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 إلكترونياً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 لاير  20 على سي دي سعر المادة

 لاير  20عن طريق االيميل  سعر المادة

 لاير  50مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 لاير  100مع السي دي طباعة ملونة  المادةسعر 

 لاير للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضير الحديثة

=========================== 

https://mta.sa/c/


 /233608010954856 بنك الراجحي

  /SA5780000233608010954856 الراجحيآي بان 

 /27949172000110 البنك األهلي

  /SA0610000027949172000110 آي بان األهلي

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبي

========================== 

 /8001852539 سامبا

 /2052558759940 الرياض

 /SA3520000002052558759940 اي بان الرياض

 /900127883010006 بنك البالد

 /SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 /0101001926001 البنك السعودي لإلستثمار

 /030680161166001الجزيرة

  /SA6760100030680161166001 اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 وامر الشبكةحسابات بنوك باسم : مؤسسة ا



===================== 

 /68201042364000 حساب االنماء

 /Sa3505000068201042364000 اي بان االنماء

 

 

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

 

 في مدنهم االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي 

0554466161 

 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/علوم.jpg
https://www.mta.sa/wp-content/uploads/2019/01/علوم.jpg


966558396004 

966558396119 

 

 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966555107025
https://api.whatsapp.com/send?phone=966557977722

