تحضير مادة

العلوم
الصف السادس ابتدائي
التحضير بطريقة وحدات الملك عبد هللا

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلمة ورعايتها
بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها
وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية
والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير
العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في
حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب وطنها
واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح،
وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

أوال ا

 :ترسيخ إيمان المتعلمة باهلل سبحانه وتعالى ،وتعريفها ببديع صنع هللا

وروعة ما في الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز
وجل.
ثانيــــاا :تزويد المتعلما بالقدر المناسب منالحقائق والمفاهيم العلمية التي
تساعدها على فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم
لإلنسان من خدمات تيسر حياته وتمكنه من حسن االستفادة منها.
ثالثـــــاا :غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلمة بتنمية اتجاهها للبحث
والمشاهدة والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل
المعلومات والتحقق من صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصولها
وآدابها وفي إبداء الرأي ومعرفة حدودها.
رابعــــاا :معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في
إصالحها وتطويرها والمحافظة عليها.
خامســـاا :توسيع آفاق المتعلمة بالتعرف على ما يتميز به وطنها من موارد وثروات
طبيعية وتعريفه بنعم هللا عليه وعلى بالده لتحسن استخدامها
واالستفادة منها.
سادسـاا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم
للقيام بالتجارب واالختبارات وتمكينها من اكتساب مهارات يدوية وخبرات
عملية.
سابعــاا :تعريف المتعلمة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليمة وتثبيتها لديه
وتعريفها بالدور الذي تقوم به الصحة الجيدة في حياة اإلنسان.
ثامنــــاا :تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة
الحضارة وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــاا :االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم
ثمرة لجهود اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم على اإلطالع على تاريخ
الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنمية حب المتعلمة للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويدها على
استعمال المراجع وتشجيعها على الكتابة العلمية وعلى ممارسة
الهوايات واألنشطة ذات الصلة بما تدرسه وتطلع عليه من العلوم.
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مالحظات

المادة :علوم
العنوان :الوحدة الرابعة
الصف :السادس االبتدائي
الموضوع :الفضاء
الفترة الزمنية 11 :حصة
تتمثل وحدة الفضاء في أربعة( )4دروس موزعة على( )11حصة دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سوف تتناول التلميذة في هذه الوحدة الظواهر التي تحدث نتيجة دوران كل من األرض والقمر حول
محوريهما وحول الشمس.
األسئلة األساسية

األفكار الكبرى(األفهام الباقية)
الفكرة الكبرى:
أسئلة مثيرة للتفكير:
ستفهم التلميذة أن:
س 1كيف يالحظ العلماء الكون ويدرسونه؟
 يستعمل العلماء أدوات عديدة لرصد الكون ودراسته .س 2ما الظروف التي يجب أن تتحقق ليبققى الجليقد علقى القمقر؟ أيقن
 يدور القمر حول األرض مسببا ً عدة ظواهر مختلفة
يمكن أن يوجد الجليد على القمر؟
منها :المد والجزر ،والخسوف والكسوف ،وأطوار
س 3لماذا يظهر القمر بأطوار مختلفة؟
القمر.
 يتكون النظام الشمسي من الكواكب وأقمارها وأجرام س 4ما الذي يسبب الفوهات على سطح القمر؟
س 5ما أهمية زراعة النباتات في محطات فضائية؟
أخرى تدور حول الشمس.
س 6مققا الطققرت التققي يمكققن مققن خاللهققا تصققنيف كواكققب المجموعققة
 مجرة درب التبانة واحدة من ماليين المجرات في
الشمسية؟
الكون وكل مجرة فيها ماليين النجوم وتتفاوت هذه
النجوم في حجومها وسطوعها وبعدها عن األرض.
س 7ما أهمية تحديد السطوع الحقيقي للنجوم؟
س 8في َم تتشابه المجموعات النجمية؟ وفي َم تختلف؟
س 9كيف يمكن التميقز بقين كواكقب النظقام الشمسقي عقن النجقوم فقي
السماء؟
س 11كيف يمكن المقارنة بين درجة حقرارة الشقمس ودرجقة حقرارة
النجم العمالت؟
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستعرف التلميذة.....:
ستكون التلميذة قادرة على أن...
 نظام األرض والشمس.
 تعمل نماذج لبعض الطرائ التي يرصد العلماء بها الكواكب.
والقمر.
 نظام األرض والشمس
 تذكر أدلة على أن األرض تدور وتعرف دوران األرض حول الشمس.
 النظام الشمسي.
 تستقصي كيف يؤدي دوران األرض والقمر والشمس إلى ظهور
 النجوم والمجرات.
أطوار القمر المختلفة.



تصف األحوال التي تؤدي إلى خسوف القمر وكسوف الشمس.
توضح طريقة تمييز كوكب ما بمراقبة حركته بالنسبة إلى النجوم من
حوله.
توضح أن النظام الشمسي يتكون من العديد من األجرام التي تتربط
معا ً بفعل الجاذبية.
تحدد بعض خصائص النجوم.
تقارن بين مراحل تطور أنواع النجوم.
تصنف المجرات بناء على خصائصها.



توضح االنفجار العظيم والطريقة التي تشكلت بها األرض وغالفها
الجوي.






الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
األدلة األخرى على تحق نواتج التعلم:
المهمة األدائية(:عمل مطوية)
 مراجعة الدرس.
تتمثل مهمتك في عمل مطوية تلخص فيها الظواهر التي تنتج




عن دوران األرض والقمر حول محوريهما وحول الشمس من
حيث السبب والنتيجة وذلك في فترة زمنية ال تزيد عن أسبوع.

اختبار الفصل.
التقويم االدائي.

الخامسة
الوحدة
المترتبة على
والنتائج
العنوان:أسباب
 الهدف :مهمتك :تلخيص
الكسوف والخسوف والمد والجزر وأطوار القمر.
 الهدف :جمع المعلومات حول أسباب ونتائج الكسوف
والخسوف والمد والجزر وأطوار القمر.
 المشكلة والتحدي :دراسة الظواهر الناتجة عن دوران
األرض والقمر حول محوريهما وحول الشمس.
 الدور :أنت معلمة.
 لقد طلب منك :تعرف أسباب ونتائج الكسوف والخسوف
والمد والجزر وأطوار القمر.
 وظيفتك :تلخيص أسباب والنتائج المترتبة على الكسوف
والخسوف والمد والجزر وأطوار القمر.
 الجمهور :تلميذات الصف /6ب
 التحدي :تلخيص أسباب والنتائج المترتبة على الكسوف
والخسوف والمد والجزر وأطوار القمر.
 الناتج :مطوية لكل تلميذة مدون بها األسباب والنتائج
المترتبة على الكسوف والخسوف والمد والجزر وأطوار
القمر.
 المعايير:

المادة :علوم

التوقعات

مبتدئ
1

نام
2

كتابة معلومات حول
الكسوف والخسوف والمد
والجزر وأطوار القمر

كتبت المعلومات
جميعها.

كتبت المعلومات
بطريقة أفضل من
سابقتها.

تلخيص أسباب ونتائج
الكسوف والخسوف والمد
والجزر وأطوار القمر
الفترة الزمنية

لخصتها بطريقة
عشوائية تكثر بها
األخطاء.
تأخرت يومين
عن الموعد
المحدد.

لخصتها بطريقة
منظمة نوعا ما
مع قلة األخطاء.
تأخرت يوم عن
الموعد المحدد.

كفء
0
كتبت المعلومات
الخاصة الكسوف
والخسوف والمد
والجزر وأطوار القمر
فقط.
لخصتها بطريقة خالية
من األخطاء ولكن غير
مرتبة بعض الشيء.
أحضرتها في الموعد
المحدد.

متميز
4
كتبت المصطلحات باألولوية
بالنسبة لها.

حسابتها بدقة وتنظيم.
أحضرتها قبل الموعد
المحدد.

األخوة المعلمين والمعلمات
هللا او اب ار اكاته
س االم اع اليكم اورحمة َ ه
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثالثي( الخطوات األربع  +االستراتيجيات الحديثة +
مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (لصف الواحد
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة يضاف 53
لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة

27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
_____________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_______________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير

0554466161

