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حتضري بوابة التعلين الوطنية ]عني[
الصف الثاني هتوسط
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أعدافػاضتطضغمػسيػاضططضصظ
 -1غشط اٌؼميذح اإلعالِيخ اٌصذيذخ ٚاٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّفيذح ٚاالتجب٘بد ٚاٌميُ اٌّشغٛثخ ٌذ ٜاٌطالة
ٌيشجٛا سجبالً -أٔ ٚغبء فبّ٘يٓ ٌذٚسُ٘ في اٌذيبحٚ ،اػيٓ ثؼميذتِ ُٙذافؼيٓ ػٕٙب ٚػبٍِيٓ في ضٛئٙب ٌخيش
اٌذٔيب ٚاآلخشح ِؼب.
 -2تٛفيش اٌىٛادس اٌجششيخ اٌالصِخ ٌتطٛيش اٌّجتّغ التصبديب ٚاجتّبػيب ٚثمبفيب ثّب يخذَ خطط اٌتّٕيخ اٌطّٛدخ
في اٌٍّّىخ ٚيذفغ ٘زٖ اٌخطط ِٓ ٔجبح إٌٔ ٝجبح.
 -3اٌذشص ػٍِ ٝصٍذخ اٌفشد ٚاٌجّبػخ ِؼب  ،ف ٛٙيجتغي ِصٍذخ اٌفشد ِٓ خالي تؼٍيّٗ تؼٍيّب وبفيب ِفيذا ٌزاتٗ
 ،وّب يجتغي ِصٍذخ اٌجّبػخ ثبإلفبدح ِّب يتؼٍّٗ األفشاد ٌتطٛيش اٌّجتّغ ثصٛستيٓ :
 .خالي اإلعٙبَ في اإلٔتبج ٚاٌتّٕيخ
األِيخ ٔٚ ،شش اٌٛػي

أ ) ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ

ة ) غيش ِجبششح ٚ :رٌه ِٓ خالي اٌمضبء ػٍٝ

ٌذ ٜجّيغ أثٕبء األِخ ثشىً يضّٓ ٌ ُٙديبح ٚاػيخ ِغتٕيشح
ٚدٚسا أوثش فبػٍيخ في ثٕبء ِجتّؼبت. ُٙ

أعدافػتطضغمػاضطرحضظػاضطتودطظ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

تّىيييٓ اٌؼميييذح اإلعييالِيخ فييي ٔفييظ اٌطبٌج يخ ٚجؼٍٙييب ضييبثطخ ٌغييٍٛوٙب ٚتصييشفبتٙبٚ ،تّٕيييخ ِذجييخ ا
ٚتمٛاٖ ٚخشيتٗ في لٍجٗ.
تضٚيييذ٘ب ثييبٌخجشاد ٚاٌّؼييبسف اٌّالئّييخ ٌغييٕٗ  ،دتيي ٝتٍييُ ثبأللييٛي اٌؼبِييخ ٚاٌّجييبدا األعبعيييخ ٌٍثمبفييخ
ٚاٌؼٍ.َٛ
تشٛيمٙب إٌ ٝاٌجذث ػٓ اٌّؼشفخٚ ،تؼٛيذ٘ب اٌتأًِ اٌؼٍّي.
تّٕيخ اٌمذساد اٌؼمٍيخ ٚاٌّٙبساد اٌّختٍفخ ٌذ ٜاٌطبٌجخٚ ،تؼٙذ٘ب ثبٌتٛجيٗ ٚاٌتٙزيت.
تشثيت ٙيب ػٍيي ٝاٌذيييبح االجتّبػيييخ اإلعييالِيخ اٌتييي يغييٛد٘ب اإلخييبء ٚاٌتؼييبٚ ،ْٚتمييذيش اٌتجؼييخٚ ،تذّييً
اٌّغؤٌٚيخ.
تذسيجٙب ػٍ ٝخذِٗ ِجتّؼٙب ٚٚطٕٙب ٚ ،تّٕيخ سٚح إٌصخ ٚاإلخالص ٌٛالح أِش٘ب .
دفض ّ٘تٙب العتؼبدح أِجبد أِتٙب اٌّغٍّخ اٌتي تٕتّي إٌيٙب ٚاعتئٕبف اٌغيش في طشيك اٌؼضح ٚاٌّجذ.
تؼٛيذ٘ب االٔتفبع ثٛلتٙب في اٌمشاءح اٌّفيذح ٚ ،اعتثّبس فشاغٙب في األػّبي إٌبفؼيخٚ ،تصيشين ٔشيبطٙب
ثّب يجؼً شخصيتٙب اإلعالِيخ ِضد٘شح لٛيخ.
تمٛيييخ ٚػييي اٌطبٌجييخ ٌتؼييشف – ثمييذس عييٕٗ – وييين تٛاجييٗ اإلشييبػبد اٌّضييٍٍخٚ ،اٌّييزا٘ت اٌٙذاِييخ،
ٚاٌّجبدا اٌذخيٍخ.
إػذاد٘ب ٌّب يٍي ٘زٖ اٌّشدٍخ ِٓ ِشادً اٌذيبح .
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االعدافػاضطاطظػضطادةػاضطضومػ

 -1تشعيخ اٌؼميذح اإلعالِيخ في ٔفٛط اٌطبٌجخ .
ِ -2غبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوغت اٌذمبئك ٚاٌّفب٘يُ اٌؼٍّيخ ثصٛسح ٚظيفيخ .
ِ -3غبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوغت ٚتّٕيخ اٌّٙبساد اٌؼمٍيخ إٌّبعجخ ثصٛسح ٚظيفيخ .
ِ -4غبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوغت االتجب٘بد ٚاٌميُ ٚاٌؼبداد إٌّبعجخ ثصٛسح ٚظيفيخ .
ِ -5غبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝوغت ِٙبساد ػٍّيخ ٚػٍّيخ ِٕبعجخ ثصٛسح ٚظيفيخ .
ِ -6غبػذح اٌطبٌجخ ػٍ ٝتزٚق اٌؼٍُ ٚتمذيش اٌؼٍّبء ٚدٚسُ٘ في تمذَ اٌؼٍُ .

أعدافػتدرغسػطادةػاضطضوم
 -1تؼّيك ِف َٛٙاٌجيئخ ػٕذ اٌّتؼٍّيخ ٚتّٕييخ ليذساتٙب ِٙٚبساتٙيب ِيٓ خيالي اٌٛظيبئن اٌىجيشٌّ ٜىٔٛبتٙيب
اإلديبئيخ ٚثؼض اٌتفيبػالد اٌتيي تيشثط ٘يزٖ اٌىبئٕيبد ثجؼضيٙب ٚثبٌّىٔٛيبد اٌالإديبئييخ لصيذ تٛػيتٙيب
ثضشٚسح ادتشاَ اٌجيئخ ٚإلٕبػٙب ثبٌّغبّ٘خ في دّبيتٙب
 -2تؼشين اٌّتؼٍّخ ثذيٕبِيخ اٌظٛا٘ش اٌجيٌٛٛجيخ اٌخبسجيخ ٚتّٕيخ لذساتٙب ِٙٚبساتٙب لصذ تّىيٕٙيب ِيٓ
إدسان ِفِٛٙي اٌضِبْ ٚاٌّىيبْ فيي اٌجيٌٛٛجييب ٚسثيط ثؼيض ٘يزٖ اٌظيٛا٘ش ثبٌتيذثيش اٌّؼميً ٌٍّيٛاسد
اٌطجيؼيخٚ ،ثبٌتبٌي ِٓ اتخبر ِٛالن ِغؤٌٚخ ٚثبثتخ ٌٍذفبظ ػٍ ٝاٌجيئخ.
 -3تضٚيييذ اٌّتؼٍّ يخ ثّؼييبسف ػٍّيييخ دييٛي اٌتغزيييخ ٚٚظييبئن االلتيييبد ٚتّٕيييخ لييذساتٙب ِٙٚبسات ٙيب لصييذ
تّىيٕٙب ِٓ تؼّيك ِؼشفتٙب ثجغّٙب ٚإػطبئٙب تشثيخ التيبتيخ ٚلذيخ عٍيّخ.
 -4تؼّيك ِفب٘يُ اٌّتؼٍّخ اٌّشتجطخ ثٛظبئن اٌشثط ٚاٌتٛاٌذ ػٕذ اإلٔغبْ ٚتضٚيذ٘ب ثّفب٘يّب أٌٚيخ ديٛي
إٌّبػيييخٚ ،تّٕييييخ ليييذساتٙب ِٙٚبساتٙييب لصيييذ اعيييتىّبي ِؼشفتيييٗ ٌجغيييّٙب ٌّٚجيييبدا اٌتشثييييخ اٌصيييذيخ
ٚاٌغىبٔيخ.
 -5تؼشين اٌّتؼٍّخ ثبٌظٛا٘ش اٌجيٌٛٛجيخ اٌجبطٕيخ في ػاللتٙب ثذيٕبِيخ اٌىشح األسضييخٚ ،تّٕييخ ليذساتٙب
اٌؼمٍيخا ٚلمً ِٙبساتٙب لصذ تّىيٕٙب ِٓ تىٛيٓ فىشح ٚاضذخ دٛي دشويخ اٌىشح االسضيخ ٚتشويجٙب.
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توزغعػطظكجػطادةػػ(ػػػاضطضومػػ)ػػػضضصفػػ(ػػاضثاظيػاضطتودطػ)ػاضفصلػاضدراديػاألولػػ(1441عـ)ػ
األعجٛع

٘1441/1/6ـ

٘1441/1/2ـ

األسبىع

ادضوبػاضطضم
األعجٛع

٘1441/1/16ـ

األعجٛع

األعجٛع

٘1441/2/14ـ

٘1441/1/9ـ

حلػاضطذصالتػبطرغقظػرضطغظ

٘1441/1/21ـ

األسبىع

اضطحاضغلػواضذائبغظ
٘1441/1/31ـ

٘1441/1/13ـ

٘1441/1/23ـ

اضطحاضغلػاضحطاضغظػواضقاردغظ
٘1441/2/4ـ

األسبىع

اضطادة

٘1441/2/11ـ

٘1441/2/7ـ

اضحرارةػوتحوالتػاضطادة
٘1441/2/18ـ

األسبىع

٘1441/2/21ـ

دضوكػاضطوائع
األعجٛع

٘1441/2/28ـ

األعجٛع

٘1441/3/3ـ

األسبىع

٘1441/3/6ـ

األسبىع

٘1441/3/21ـ

اضدورةػاضدطوغظ
األعجٛع

٘1441/4/1ـ

األعجٛع

٘1441/4/15ـ

جكازػاالخراج

األسبىع

٘1441/4/4ـ

األعجٛع

17
18

٘1441/4/25ـ

ادتصطالػاضبراطجػاضطالجغظػضضطاضباتػزغرػ
اضطتقظاتػػضططاغغرػاضتقوغم

٘1441/4/8ـ

اضجكازػاضتظفدي
األسبىع

٘1441/4/18ـ

٘1441/4/22ـ

طراجطظ

16
٘1441/5/7ـ

٘1441/3/24ـ

اضطظارظػواضطرض

اضجكازػاضكضطي
٘1441/4/11ـ

٘1441/3/11ـ

اضدورةػاضدطوغظ

٘1441/3/17ـ

٘1441/3/27ـ

٘1441/2/25ـ

طاػاضطاشظ

تحوالتػاضطاشظ
٘1441/2/13ـ

٘1441/1/27ـ

المىضىع
بدايت الدراست للطالب للفصل
الدراسي األول
إجازة اليىم الىطني
بدايت اختبار الفصل الدراسي األول
بدايت إجازة منتصف العام
بدايت الدراست للفصل الدراسي
الثاني

التاريخ الهجري

التاريخ الميالدي

1441/21/22هـ

2219/29/21م

1441/21/24هـ
1441/24/25هـ
1441/25/20هـ

2219/29/23م
2219/12/22م
2222/21/22م

1441/25/24هـ

2222/21/19م

ططضم/ةػاضطادة

اضطذرف/ةػاضتربوغظ

شائد/ةػاضطدردظ

أ/

أ/

أ/
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  1440هـ

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻌﻠﻮم أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
09/07/1440
اﻷول

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :
 -1ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ) أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أﻛﻠﻪ ؟ ( :
ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ إرﺷﺎدات ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺼﻮل صـ ,97
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ .وﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
...صـ 97
ﺛﻢ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻛﺘﻤﻬﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ 86
ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ .
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ .
 -2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ :
اﻃﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺬﻛﺮ أﺷﻴﺎء أو أﺟﺴﺎم اﻛﺘﺸﻔﻮﻫﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﻔﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ أو
ﻟﻌﺒﻬﻢ .
ﺛﻢ اﻃﻠﺐ اﻟﻴﻬﻢ وﺻﻒ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه أو اﺳﺘﻨﺘﺠﻮه ﻋﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ
ﻟﻸﺷﻴﺎء .
ﺛﻢ وﺿﺢ ﻟﻬﻢ أن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪراﺳﺔ
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﻗﺪﻳﻤﴼ .

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر
70

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ )اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة(
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻴﻨﺎت ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ) ﺧﻼﻳﺎ  ،ﺳﻼﺳﻞ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض (
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
65
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ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ )اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة(
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻴﻨﺎت ﻳﺼﻨﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺑﺴﻴﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ) ﺧﻼﻳﺎ  ،ﺳﻼﺳﻞ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض (
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
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ﻳ ﺠ ﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻲ ورد
ذﻛﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ اﻳﻘﻮﻧﺎت اﻟﻤﻬﻤﺎت :
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ :ﻼ ﻣﻦ :
ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓ ﻲ ﻛ ً
 -1ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺎت إﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻣﺎذا ﻗﺮاءت :
واﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣ ﻴ ﺚ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻲ
) اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻗﺮات وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑ ﻌ ﺪ
ﻗﺮاءة اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻘﺮرة  ،ورد ذﻛﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓ ﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻜﺮ زاوج ﺷﺎرك
 -2ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :
ﻃ ﺮ ح ﺳﺆال ﻻﺛﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب وﻣﻤﻜﻦ ا ن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ و ﻳ ُﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺋﻴﺔ أ و ﺻﻮر ﺛ ﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋ ﻦ ﻃ ﺮ ﻳ ﻖ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ا و اﻟﻤﺎوﺳﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓ ﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
 -3ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺎت إﺟﺎﺑﺎت اﺳﺌﻠﺔ اﻻﺷﻜﺎل :
واﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (
 -4ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳ ﺘ ﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ  ،و
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أ ن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ .
وورد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) اﻟﺘﺠﺎرب ( وواﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .
 -5ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﺻ ﺤ ﻴ ﺤ ﺔ :
ورد ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أ و اﻟﻤﺎووﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﺛ ﻢ اﺗﺒﺎع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ .
 -6ﻓ ﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم :
ﺗﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺛ ﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﻢ و
ﻋﻨﻮاﻧﻪ و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳ ﻄ ﺮ ﺣ ﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ و ﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻴﻪ و
ﻳ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة وﻓﻜﺮ زاوج ﺷﺎرك

 -7ﻣﻬﻤﺎت ﻃ ﺮ ق اﻟﺘﺪرﻳﺲ :
ﻛﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣ ﺴ ﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻰ ﺗﺪرس ا ﻣ ﺎ )
ﻣﺘﻘﺪم  -ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ  -ﺿ ﻌ ﺎ ف اﻟﺒﺼﺮ -ﺿ ﻌ ﺎ ف اﻟﺴﻤﻊ (

ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﺳﺘﺮاﻧﻴﺠﻴﺔ ﻓﻜﺮ  -زاوج  -ﺷﺎرك ﺑ ﺎ ي ﻣ ﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﺳﺘﺨﺪم اﺣﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
ﻣ ﺜ ﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ  lucky Rouletteوﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻄﺒﻴﻖ  kahootوﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑ ﻤ ﺎ ﻳ ﺘ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻟﻔﺮوق
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑ ﻴ ﻦ ﻃ ﻼ ﺑ ﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪ

ﺷﺎﻫﻪ ﺑﻨﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺎور اﻟﺸﻤﺮي

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa
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س اَل ُم اعلاي ُك ْم اورحمة ه
ال ّ
َّللاِ اوبا ار اكاتُهُ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
أن تقدم لكم

تحضير موقع عين المعلم المختصر

لمادة العلـــوم
الصـف الثانى متوســـط
عدد صفحات المادة  53 :صفحة
الطباعة العادية  70 :لاير
الطباعة الملونة  140 :لاير
باإلضافة إلى سي دي يحتوي على
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبة ودليل المعلمه
+
سجَلت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعة
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
إثراءات
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة ) بقيمة
 50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستَلم:
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
أو
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006

0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

