انفظم انذراط ٙانثاَٙ

انظؼٕدٚح
انؼزتٛح
يادج انؼهٕو
انًًهكحيظزد

أٔل اتتذائٙ

ٔسارج انتؼـــــــــــهٛــــــــى
إدارج تؼهٛى يُطقح ................ :
يــــــــــذرطــــــح ................. :

أ/

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
ا ملولكح العرتيح السعوديح

أٔل اتتذائٙ
اإلدارج العاهح للتعلين

جدول حصص املواد الدراسية األسبوعي

وزارج التعلين

ػػػػػػػػاضطادةػ-:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضصفػ-:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضغصلػاضدراديػاألولػػ
األغامػ

اضحصصػ

األوضىػ

اضثؾظغظػ

اضثاضثظػ

اضرابطظػ

اضخاطدظػ

اضداددظػ

اضدابطظػ

المادة
األحدػ

الصف
المادة

االثظغنػ

الصف
المادة

اضثالثاءػ

الصف
الصف

األربطاءػ

المادة
المادة

اضخطغسػ

معلم املادة /

الصف

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

اضثاطظظػ

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو

أٔل اتتذائٙ

أعدافػاضتطضغمػسيػاضطرحضظػاالبتدائغظػ:ػ
اضطرحضظػاالبتدا ئغظػعيػاضػاردةػاضتيػغرتصزػرضغؼاػإردادػاضظاذئغنػضضطراحلػاضتاضغةظػطةنػحغةاتؼمػهػوعةيػطرحضةظػراطةظػتذةطلػأبظةاءػاألطةظػجطغطةامػهػوتةزودعمػبػاألدادةغاتػطةنػاضطػغةدةػ
اضصحغحظػواالتجاعاتػاضدضغطظػهػواضخبراتػواضططضوطاتػواضطؼاراتػ.ػوتذطلػطاػغضيػ:ػ
ػ
 .1تطؼدػاضطػغدةػاإلدالطغظػاضصحغحظػسيػ ظغسػاضطغلػهػورراغتؼاػبتربغظػإدالطغظػطتصاطضظػسيػخضػهػوجدطهػورػضهػوضعتهػواظتطائهػإضىػأطظػاإلدالمػ.
ػ
 .2تدرغبهػرضىػإشاطظػاضصالةػهػوأخذهػبؽدابػاضدضوكػواضغضائل.
ػ
 .3تظطغظػاضطؼاراتػاألدادغظػاضطختضغظػهػوخاصظػاضطؼارةػاضضعوغظػهػواضطؼارةػاضطددغظػهػواضطؼاراتػاضحرصغظ.
ػ
 .4تزوغدهػباضػدرػاضطظادبػطنػاضططضوطاتػسيػطختضفػاضطوضوراتػ.
ػ
 .5تطرغغهػبظطمػاضضهػرضغهػسيػظغدهػهػوسيػبغئتهػاالجتطارغظػواضجعراسغظػهػضتحدنػادتخدامػاضظطمػهػوتظغعػظغدهػوبغئتهػ.
ػ
 .6ترغبػذوشهػاضبدغطيػهػوتطؼدػظذاطهػاالبتصاريػهػوتظطغظػتػدغرػاضططلػاضغدويػضدغهػ.
ػ
 .7تظطغظػورغهػضغدر كػطاػرضغهػطنػاضواجباتػوطاػضهػطنػاضحػوقػهػسيػحدودػدظهػوخصائصػاضطرحضظػاضتيػغطرػبؼاػهػوزرسػحبػوطظهػواإلخالصػضوالةػأطرهػ.
ػ
 .8توضغدػاضرزبظػضدغهػسيػاالزدغادػطنػاضطضمػاضظاسعػواضططلػاضصاضحػهػوتدرغبهػرضىػاالدتغادةػطنػأوشاتػسرازهػ.
ػ
 .9إردادػاضطاضبػضطاػغضيػعذهػاضطرحضظػطنػطراحلػحغاتهػ.
ػػػ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو













أٔل اتتذائٙ

أٌ ٚتجّ تذرٚض انؼهٕو تجٛهُا انُاشئ اتجاْا ً طهًً ٛا قائًا ً ػهٗ اإلًٚاٌ تاهلل ٔ .اٌ تظتًز تطثٛقاتّ ٔفق أحكاو انذ ٍٚانذ٘
ْٕ انحقٛقح انجْٕزٚح نالَقٛاد انتاو هلل.
تًُٛح انؼقٛذج فَ ٙفض انطانة ٔتزطٛخ اإلًٚاٌ ف ٙقهثّ ػٍ طزٚق تٕج ّٓٛنًشاْذج يا فْ ٙذا انكٌٕ انفظٛح يٍ ػظٛى
ٔػجٛة طُغ انخانق ٔيالحظح انذقح انزائؼح ف ٙاألشٛاء .
تًُطق طهٛى ٔاطتذال ٍل قذٚى ٔانقٛاو تانتجارب انؼهًٛح ٔدراطح انؼهٕو
تذرٚة انطانة ػهٗ االطتقزاء ٔاالطتُتاج ٔانثحث
ٍ
انُظزٚح ٔانتطثٛقٛح يظتزشذاً تأٔايز انًٕنٗ ػش ٔجم ٔتؼان. ًّٛ
تذرٚة انطانة ػهٗ يُاقشح األيٕر ٔانثحث ػٍ األطثاب ٔتًحٛض يا ٚظًؼّ ٔيا ٚزاِ ٔيا ٚفكز ف ّٛنٛظم إنٗ انحق
انخانض يٍ شٕائة أخطار انُقظاٌ.
تؼٕٚذ انطانة ػه ٙانتجزد انؼهً ٙانذ٘ ٚذػٕا إن ّٛاإلطالو تؼٛذاً ػٍ انٕٖٓ ٔانتحٛش نٛحفظ نهؼهًاء حظُٓى ٔفضهٓى.
االطتفادج يٍ تذرٚض انؼهٕو ٔيُٓجٓا ف ٙانثحث ػٍ أنٕاٌ يٍ انتزتٛح انخهقٛح انتٚ ٙحزص ػهٓٛا اإلطالو.
انحزص ف ٙكم يُاطثح ػهٗ كشف فضم اإلطالو ٔنُأخذ ػهٗ طثٛم انًثال ػادج انتذخٔ ٍٛانًخذراخ ٔانخًز ٔانًفاطذ
ٔاألضزار انت ٙتقغ تظثثٓا يثم -:
أضزار ف ٙانثُٛح ٔاألَظجح.
أضزار ف ٙانؼقم ٔانُفض ٔانخهق.
أضزار ف ٙاألطزج.
أضزار ف ٙانًجتًغ.

 تزغٛة انطانة ف ٙانثحث ػٍ يُجشاخ أجذادِ ٔفضائم آتائّ
 إػادج انثقح إنٗ َفٕص انًظهًٔ ٍٛإشاػح األيم ت ٍٛطفٕف شثاتٓى تأٌ انؼهى نٛض ٔقفا ً ػهٗ غٛزْى ٔأٌ نذٓٚى فٙ

اإليكاَاخ انؼقهٛح ٔانُثٕؽ انفكز٘ يا نذٖ غٛزْى ..

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

األٔل

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب الطقس

انطقض يٍ
حٕنُا

أٔل اتتذائٙ

كتاب الطالة (

 أن يوضح الطالب درجة الحرارة

دليل املعلن ( )

 أن يذكر الطالب الرياح
 أن يبين الطالب كيف أقيس الطقس .

تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انثاَٙ

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انطقض يٍ
حٕنُا

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

كتاب الطالة (

 أن يعرف الطالب الطقس

دليل املعلن ( )
 أن يوضح الطالب درجة الحرارة

تورتوينت ( )
رسوم ( )

 أن يذكر الطالب الرياح

وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
 أن يبين الطالب كيف أقيس الطقس .

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

انتؼهٛى انتؼأَٙ

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انثانث

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب الفصل .

انفظٕل
األرتؼح

أٔل اتتذائٙ

كتاب الطالة (

 أن يوضح الطالب حالة الطقس فى الربيع .

دليل املعلن ( )

 أن يذكر الطالب حالة الطقس فى الصيف .

تورتوينت ( )

 أن يبين الطالب حالة الطقس فى الخريف .

رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
 أن يذكر الطالب حالة الطقس فى الشتاء .

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

انتؼهٛى انتؼأَٙ

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انزاتغ

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

أٔل اتتذائٙ

األْذاف انظهٕكٛح

اإلجراءاث

 أن يتعرف الطالب على المادة .

كتاب الطالة (

خظائض
انًٕاد
 أن يذكر الطالب حاالت المادة .

دليل املعلن ( )
تورتوينت ( )

 أن يوضح الطالب الكتلة .
 أن يبين الطالب استخدام الميزان .

رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انخايض

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انًٕاد
انظهثح

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يتعرف الطالب على المادة الصلبة .

كتاب الطالة (
دليل املعلن ( )

\

 أن يعدد الطالب صفات المادة الصلبة .

تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انظادص

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انًٕاد
انظهثح

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يتعرف الطالب على المادة الصلبة .

كتاب الطالة (
دليل املعلن ( )

 أن يعدد الطالب صفات المادة الصلبة .

تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انظاتغ

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انظٕائم
ٔانغاساخ

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

 أن يتعرف الطالب على المادة السائلة .

كتاب الطالة (
دليل املعلن ( )

 أن يبين الطالب صفات الغازات .

تورتوينت ( )
رسوم ( )

 أن يوضح الطالب مما يتكون الهواء .

وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انثايٍ

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انظٕائم
ٔانغاساخ

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

 أن يتعرف الطالب على المادة السائلة .

كتاب الطالة (
دليل املعلن ( )

 أن يبين الطالب صفات الغازات .
 أن يوضح الطالب مما يتكون الهواء .

تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انتاطغ

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انًادج
تتغٛز

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب كيف تتغير المادة .

كتاب الطالة (

 أن يوضح الطالب كيف تتحول الورقة الى مادة .

تورتوينت ( )

 أن يالحظ الطالب أن تكسير بعض المواد الصلبة
ال يغير من مكوناتها األساسية .
دليل املعلن (

 أن يبين الطالب كيفية تشكيل الصلصال .

إسرتاتيجيت التدريس

)
)

رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انؼاشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب المخلوط .

( انًخانٛظ )

أٔل اتتذائٙ

 أن يوضح الطالب نتيجة خلط المواد الصلبة
بالماء .
 أن يذكر الطالب مخاليط أخرى
 أن يبين الطالب السوائل التى ال يمكن خلطها .

كتاب الطالة (
دليل املعلن ( )
تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انحاد٘ ػشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انًٕقغ
ٔانحزكح

أٔل اتتذائٙ

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب الموقع

كتاب الطالة (

 أن يذكر الطالب موقع الشيء

دليل املعلن ( )

 أن يبين الطالب الحركة .
 أن يوضح الطالب كيف تتحرك األشياء .

تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انثاَ ٙػشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انذفغ
ٔانظحة

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

كتاب الطالة (

 أن يعرف الطالب القوة .
 أن يفرق الطالب بين قوة الدفع وقوة السحب .
 أن يبين الطالب الجاذبية .

أٔل اتتذائٙ

دليل املعلن ( )
تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انثانث ػشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انذفغ
ٔانظحة

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

كتاب الطالة (

 أن يعرف الطالب القوة .
 أن يفرق الطالب بين قوة الدفع وقوة السحب .
 أن يبين الطالب الجاذبية .

أٔل اتتذائٙ

دليل املعلن ( )
تورتوينت ( )
رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

الفرتة الزمنيت

انزاتغ ػشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح

كتاب الطالة (

 أن يعرف الطالب الطاقة .

انطاقح
ٔانحزارج

أٔل اتتذائٙ

دليل املعلن ( )

 أن يذكر الطالب أشكال الطاقة

تورتوينت ( )
 أن يبين الطالب االستفادة من الطاقة فى الحياة
اليومية .

رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

انفظم انذراط ٙانثاَٙ

يظزد يادج انؼهٕو
األسبوع

انخايض ػشز

انتارٚخ

انفظم

انًكٌٕ
(انًٕضٕع )

انظٕخ
ٔانضٕء

الفرتة الزمنيت
اإلجراءاث

األْذاف انظهٕكٛح
 أن يعرف الطالب الضوء .
 أن يبين الطالب كيف يتكون الظل .

كتاب الطالة (

 أن يوضح الطالب مصادر الضوء

دليل املعلن ( )

 أن يعرف الطالب الصوت .

تورتوينت ( )

 أن يذكر الطالب االهتزاز.

أٔل اتتذائٙ

رسوم ( )
وسائط مسعيح ( )

إسرتاتيجيت التدريس

)

أطهٕب انحٕار
االطتُتاج
انؼظف انذُْٙ
خزائظ انًفاْٛى

أداء التقويم

اختثار تشخيصي
هالحظح
ورقح عول

انتفكٛز اإلتذاػٙ

تنائي

ْٛكهح انظًكح

اختثار ختاهي

االطتقظاء

إجناز هشروع

حم انًشكالخ
انتؼهٛى انتؼأَٙ

معلم املادة /

املشرف الرتبوي /

قائد املدرسة /

التوقيع

