
مخططات وملخصات 
الصف األول 
الفصل الدراسي األول



رأس

ذراع
بطن

رجل

ما أجزاء أجسامنا ؟  ص ١٦



الحواس 
الخمس

األنف /للشم

العني / للنظر

األذن / للسمع

اليد / للمساللسان / للتذوق

ما حواسنا ؟  ص ٢٠



خصائص الكائنات الحية

تتكاثرتتحركتنمو

الكائنات الحية هي :الكائنات الحية تحتاج

الهواء الماء النباتالحيواناتاإلنسانالغذاء

ما خصائص اإلنسان ؟  ص ٢٤



كيف نحافظ على أعضاء الحس  ؟  ص ٣٢

ادوات النظافة تساعدني على املحافظة 
أعضاء الحس

بعض السلوكيات السليمة للمحافظة على 
أعضاء الحس



ما الطرق والسلوك املقبولة اجتماعيا للسلوك واألكل والشرب  ؟  ص ٣٢

يجب أن يكون الطعام الصحي خيارنا دائماً

غسل اليدين 
قبل األكل

غسل اليدين 
بعد األكل



تاريخ االنتهاء
23/11/2016

ما الذي أستطيع أن آكله؟

األطعمة الصالحة لألكل لونها 
ورائحتها وشكلها شهي وطازج 

✅

األطعمة التي يتغير لونها وشكلها 
ورائحتها تصبح غير صالحة لألكل 

❌

ال تتناول الطعام املكشوف

ال حظ تاريخ انتهاء 
األطعمة قبل ان 

تأكلها



عنوان الدرس : أنمو
كيف نعرف أننا ننمو ؟

طولي يزيد

وزني يزيد

    نقيس الوزن بامليزان

    نقيس الطول باملتر



عنوان الدرس : مراحل النمو

مالبسي تتغير 
ألنني أنمو  

لكل مرحلة من مراحل النمو مالبس تناسبها 

#
$
%

&



درس :ما حاالت املادة الثالث ؟ ص ٦٠ -٦٣

عندما تنسكب فإنها تسيل ال يمكن 
حملها باليد اال اذا كانت داخل وعاء 

ويتغير شكلها

ليس لها شكل تنتشر في املكان 
نتحكم بها عندما تكون في وعاء 

مغلق مثالً داخل بالون

كل االشياء حولنا مادة

االشياء التي ال أستطيع  
'االمساك بها بيدي الحالة 

السائلة

يمكن حملها باليد وال يتغير شكلها 
أو حجمها

االشياء التي أستطيع االمساك 
'بها بيدي

الحالة 

الصلبة
الحالة 

لغازية
ا

االشياء التي ال أستطيع  
'االمساك بها بيدي



درس : املاء والجليد ص ٦٤-٦٧

صلب

تبريد

تسخني

يتحول املاء إلى جليد بالتبريد

يتحول الجليد إلى ماء بالتسخني

صلبسائل

سائل



درس : املاء والجليد وبخار املاء ص٦٨-٦٩

ماء 
سائل

بخار ماء 
غاز

املاء يتحول إلى بخار ماء 
بالتسخني

املاء ينقص في اإلبريق  
ألن املاء يتحول إلى بخار

املاء املنسكب على األرض يختفي 
ألن املاء تحول إلى بخار




