العلوم
الصف الثاني ابتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1تعهددد العقيددد اإلسدديةية الصددحيحة فددي نفد
اإلسيم.

الةتعلةددة ورعايتهددا بتربيددة إسدديةية ةتكاةلددة فددي :خلقهددا وجسددةها وعقلهددا ولغتهددا وانتةائهددا إلد أةددة

 .2تدريبها عل إقاةة الصي وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنةية الةهارات األساسية الةختلفة وخاصة الةهار اللغوية ،والةهار العددية ،والةهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر الةناسب ةن الةعلوةات في ةختلف الةوضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتةاعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنةية تقدير العةل اليدوي لديها.
 .7تنةية وعيها لتدرك ةا عليها ةن الواجبات وةا لها ةن الحقوق في حدود سدنها وخصدائ
لوال أةرها.

الةرحلدة التدي تةدر بهدا ،وغدر

 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد ةن العلم النافع والعةل الصالح ،وتدريبها عل االستفاد ةن أوقات فراغها.
 .9إعداد الةتعلةة لةا يلي هذه الةرحلة ةن ةراحل حياتها.

حدب وطنهدا واإلخدي

أوالا  :ترسيخ إيةان الةتعلةة باهلل سبحانه وتعال  ،وتعريفها ببديع صنع هللا وروعة ةا في الكون ةن جةال ودقة وتنسيق تدل عل قدر وعظةة
الخالق عز وجل.
ثانيــــا ا :تزويد الةتعلةا بالقدر الةناسب ةن الحقائق والةفاهيم العلةية التي تساعدها عل فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ةا تقدةه العلوم
لإلنسان ةن خدةات تيسر حياته وتةكنه ةن حسن االستفاد ةنها.
ثالثـــــا ا :غر بذور الطريقة العلةية في نف الةتعلةة بتنةية اتجاهها للبحث والةشاهد والةيحظة والتنقيب والتجريب والةقارنة واالستنتاج وتحليل
الةعلوةات والتحقق ةن صحتها والجرأ في التساؤل وةعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء الرأي وةعرفة حدودها.
رابعــــا ا :ةعرفة البيئة وفهم ةا يكتنفها ةن ظواهر ةهةة وتسخير العلوم في إصيحها وتطويرها والةحافظة عليها.
خاةســـا ا :توسيع آفاق الةتعلةة بالتعرف عل ةا يتةيز به وطنها ةن ةوارد وثروات طبيعية وتعريفه بنعم هللا عليه وعل بيده لتحسن استخداةها
واالستفاد ةنها.
سادسـا ا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للةتعلم للقيام بالتجارب واالختبارات وتةكينها ةن اكتساب ةهارات يدوية وخبرات
عةلية.
سابعــا ا :تعريف الةتعلةة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليةة وتثبيتها لديه وتعريفها بالدور الذي تقوم به الصحة الجيد في حيا اإلنسان.
ثاةنــــا ا :تقدير جهود العلةاء الةسلةين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضار وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــا ا :االهتةام باإلنجازات العالةية في ةيادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثةر لجهود اإلنسانية عاةة ،وتشجيع الةتعلم عل اإلطيع عل تاريخ
الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنةية حب الةتعلةة للقراء والةطالعة العلةية الةفيد وتعويدها عل استعةال الةراجع وتشجيعها عل الكتابة العلةية وعل ةةارسة
الهوايات واألنشطة ذات الصلة بةا تدرسه وتطلع عليه ةن العلوم.
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توزيع ةنهج ةاد العلوم للصف الثاني ابتدائي
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التاريخ
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الدرو
األسبوع التمهيدي
مراجعة لما سبق دراسته في الفصل الدراسي األول
مقدمة في الفضاء  -الدرس األول ( الليل والنهار )
الدرس الثاني ( سبب حدوث الفصول ) مراجعة الفصل السابع

1

األحد 1440/4/30

الخةي

1440/5/4
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4
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األحد 1440/5/7
األحد 1440/5/14
األحد 1440/5/21
األحد 1440/5/28
األحد 1440/6/5
األحد 1440/6/12
األحد 1440/6/19

الخةي
الخةي
الخةي
الخةي
الخةي
الخةي
الخةي

1440/5/11
1440/5/18
1440/5/25
1440/6/2
1440/6/9
1440/6/16
1440/6/23

مراجعة عامة على الوحدة الرابعة
مقدمة في الفصل التاسع  -الدرس األول ( المواد الصلبة )
الدرس الثاني ( السوائل والغازات ) مراجعة الفصل التاسع

9

األحد 1440/6/26

الخةي

1440/6/30

مقدمة في الفصل العاشر  -الدرس األول ( المادة تتغير )

10
11
12

األحد 1440/7/3
األحد 1440/7/10
األحد 1440/7/17

الخةي
الخةي
الخةي

1440/7/7
1440/7/14
1440/7/21

الدرس الثاني ( تغير حالة المادة ) مراجعة الفصل العاشر
مراجعة عامة على الوحدة الخامسة
مقدمة في الفصل الحادي عشر الدرس األول (القوى تحرك األشياء)

13

األحد 1440/7/24

الخةي

1440/7/28

الدرس الثاني ( المغناطسيات ) مراجعة الفصل الحادي عشر

األحد 1440/8/2
14
األحد 1440/8/9
15
 17+16األحد 1440/8/16

الخةي
الخةي
الخةي

1440/8/6
1440/8/13
1440/8/27

مقدمة في الفصل الثاني عشر  -الدرس األول ( الحرارة )
الدرس الثاني ( استكشاف الفضاء )مراجعة الفصل الثاني عشر
التقييم

ةقدةة في السةاء  -الدر األول (القةر والنجوم )
الدر الثاني  ( -النظام الشةسي ) ةراجعة الفصل الثاةن

ةيحظات

الةوضوع
التهيئة والتةهيد
ةصادر التعلُّم
(الوسائل التعليةية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الوحد الرابعة :الفضاء

عرض صور الدر

سبور ذكية
كتاب نشاط

أن تفسر الطالبة أسباب
حدوث الليل والنهار
أن تصف الطالبة حركة
دوران األرض .........



 شرح طريقة (جدول التعلم ( )) kwlللطالبات ليتفاعلوا ةعي داخل الصف.
 تقسيم الطالبات لةجةوعات وةةكن أ ،تتم بدون فردي بدون الةجةوعات ةع عرض
ورقة العةل لجدول العةل ةقسةة إل ةاذا نعرف وهي الخبرات السابقة للدر
والةربع الثاني ةاذا أريد ان اعرف ةا تصحيح الةعلةة للةفاهيم الخاطئة حت ال
تبق في اذهانهم وفي العةود األيسر ةاذا تعلةنا وبتم بعد أن يتعلم الطالبة ويجري
األنشطة التي تحقق فضوله نحو التعلم
ةاذا نعرف؟ 

ةاذا تعلةن؟
ةاذا نريد أن نعرف؟ 



 ةناقشة الةجةوعات للوصول للةفاهيم الصحيحة وةتابعة الةعلةة للتأكد ةن ذلك
وعةل تغذية راجعة إن تتطلب األةر.،

ةعلوةة إثرائية
الواجبات الةنزلية

أنشطة ةلف اإلنجاز

نشاط إثرائي

يمكن أن افسر
من ذاكرتي
ظاهرة الليل
والنهار ؟

تقويم ختاةي



لةاذا تصير السةاء ةظلةة في الليل
؟؟؟؟
وأين تذهب الشة بالليل ؟؟؟ وأين
تذهب النجوم بالنهار ؟؟؟
وةا الذي يتسبب في النهار والليل
؟؟؟؟؟؟؟

إجراءات تحقيق النواتج ةن الةعلةة والةتعلم

التقويم

تقويم بنائي

الخبرات السابقة


شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

تقويم قبلي



عرض ةرئي
تجارب عةلية

ةن خيل صور الوسائل الةتوفر

األربعاء

 جدول التعلم .

نواتج التعلم الةخطط لها (األهداف)


الدر

 :األول

الفصل السابع ( الليل والنهار )

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثيثاء

الخةي

أذكر هل تدور األرض
وتتحرك حول ةحورها
؟؟؟
أذكر ةا النتيجة التي
تحدث بسبب ذلك الدوران
؟؟؟؟
أذكر أين يذهب ضوء الشة

في الليل ؟؟

رابط تفاعلي
أحل النشاط الةصاحب للدر
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

الةهارات الةستهدفة

؟

استةاع

تحدث

قراء

كتابة

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
س اَلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس

المرفقات
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور

+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+

حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج ةجانا
)التوصيل لباقي ةدن الةةلكة عبر الفيدك

( الةستعجل  24ساعة

 :لحجز طلبكم وتسجيل ةعلوةات اإلستيم

 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويةكنكم كذلك تسجيل الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يةكننا التوصيل عن االيةيل او الفيدك

لجةيع ةدن الةةلكة

)سي دي _ طباعة ةلونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايةيل الةبيعات
T@mta.sa

سعر الةاد عل سي دي  20لاير
سعر الةاد عن طريق االيةيل  20لاير
سعر الةاد ةع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر الةاد ةع السي دي طباعة ةلونة  100لاير
لةن هم خارج ةدينة الرياض يضاف قيةة االرسالية  50لاير للفيدك

الةستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
البنك األهلي
ةؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ةصرف الراجحي
ةؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________
وةن بنوك آخرى يةكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات

الرياض
سعد عبدالرحةن العتيبي
2052558759940
ساةبا
سعد عبدالرحةن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثةار
سعد عبدالرحةن العتيبي
0101001926001
لألخو أصحاب الةكتبات الراغبين في أن يكونوا وكيء لتحاضير فواز الحربي في ةدنهم االتصال بجوال الةدير
0554466161

