المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم ()280
اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير
الشؤون التعليمية
إدارة اإلشراف التربوي (بنين  -بنات)
الصفوف األولية

الخطة الزمنية لتدريس مقرر (العلوم) للصف األول االبتدائي الفصل الدراسي (الثاني) للعام الدراسي 1442 - 1441هـ
األسبوع
األول
من  1442 / 6/ 4هـ
إلى 1442 /6/ 8هـ
الثاني
من 1442/6/11هـ
إلى 1442/6/15هـ
الثالث
من 1442/6/18هـ
إلى 1442/6/22هـ
الرابع
من 1442/6/25هـ
إلى 1442/6/29هـ
الخامس
من 1442/7/2هـ
إلى 1442/7/6هـ
السادس
من 1442/7/9هـ
إلى 1442/7/13هـ
السابع
من 1442/7/16هـ
إلى 1442/7/20هـ
الثامن
من 1442/7/23هـ
إلى 1442/7/27هـ
التاسع
من 1442/8/1هـ
إلى 1442/8/5هـ
العاشر
من 1442/8/8هـ
إلى 1442/8/12هـ
الحادي عشر
من 1442/8/15هـ
إلى 1442/8/19هـ
الثاني عشر
من 1442/8/22هـ
إلى 1442/8/26هـ
الثالث عشر
من 1442/8/29هـ
إلى 1442/9/3هـ
الرابع عشر
من 1442/9/6هـ
إلى 1442/9/10هـ
الخامس عشر
من 1442/9/13هـ
إلى 1442/9/17هـ
السادس عشر وحتى
الثامن عشر
من 1442/10/6هـ
إلى 1442/10/22هـ

التعليم العام

التحفيظ

تمهيد

تمهيد

الوحدة الرابعة :الطقس
الفصل (  ) 6الطقس والفصول
الدرس األول :الطقس من حولنا
الدرس الثاني :الفصول األربعة
ـ العلوم والرياضيات :التعبير عن النشاطات برسم
األعمدة
الوحدة الخامسة :المادة
الفصل )7( :المادة من حولنا
الدرس األول :خصائص المواد

الوحدة الخامسة :المادة
الفصل)7( :
المادة من حولنا
الدرس األول:
خصائص المواد
الدرس الثاني:
المواد الصلبة

الدرس الثاني:
المواد الصلبة

الدرس الثالث:
السوائل والغازات

الدرس الثالث :السوائل والغازات
العلوم والتقنية والمجتمع ,قراءة علمية ,وحدات
البناء

العلوم والتقنية والمجتمع ,قراءة علمية ,وحدات
البناء

مراجعة الفصل السادس والسابع

مراجعة الفصل
السابع

الفصل )8( :تغيرات المادة
الدرس األول:المادة تتغير

الفصل)8( :
تغيرات المادة

الدرس الثاني:المخاليط
ـ مهن مرتبطة مع العلوم :الخباز
الوحدة السادسة :الحركة والطاقة
الفصل ) 9 ( :الحركة
الدرس األول :الموقع والحركة
الدرس الثاني :الدفع والسحب
ـ التركيز على المهارات :مهارة االستقصاء,
االستنتاج

الدرس األول:
المادة تتغير
الدرس الثاني :المخاليط
ـ مهن مرتبطة مع العلوم :الخباز
مراجعة الفصل الثامن
الوحدة السادسة :الحركة والطاقة
الفصل ) 9 ( :الحركة

مراجعة الفصل الثامن والتاسع

الدرس األول:
الموقع والحركة

الفصل ) 10 ( :الطاقة
الدرس األول :الطاقة والحرارة

الدرس الثاني:
الدفع والسحب

الدرس الثاني :الضوء والصوت
ـ قراءة علمية :الحسن بن الهيثم

ـ التركيز على المهارات :مهارة االستقصاء,
االستنتاج  -مراجعة الفصل التاسع

مراجعة

مراجعة

استكمال تنفيذ البرامج العالجية للطالب والطالبات الغير متقنين  /ات لمعايير التقويم حسب ماورد في ردم الفجوة
للفاقد التعليمي

