اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيييا المرغة يية لييدب الشييال ليلي ةا ر يياالا -أو نسييا فيياهميل لييدورها في
الحياة ،واعيل عقيدتها مدافعيل عنها وعامليل ف ضةئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تةفير الكةادر ال لرية الالزمة لتشةير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا ما يخدم خشط التنمية الشمةحة ف المملكة ويييدفع هي

الخشييط مييل نجييا

لي

نجا .
 -3الحرص عل مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهة ي تغ مصلحة الفرد مل خالل تعليمه تعليما كافيا مفيييدا ل اتييه  ،كمييا ي تغي مصييلحة الجماعيية اإلفييادة ممييا
يتعلمه األفراد لتشةير المجتمع صةرتيل :
أ ) م اشيييييييييييييييرة و لييييييييييييييي ميييييييييييييييل

خيييييييييييييييالل اإلسيييييييييييييييهام فييييييييييييييي اإلنتيييييييييييييييا والتنميييييييييييييييية .

) غير م اشرة و ل مل خالل القضا عل األمية  ،ونلر الةع
لدب ميع أ نا األمة لكل يضمل لها حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية ف

نا مجتمعاتها .

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة ف نفسيه الشفليية ورعايتهييا تر ييية سييالمية متكامليية ،في خلقهييا ،و سييمها ،وعقلهييا ،ولغتهييا ،وانتمائهييا لي أميية
اإلسالم.
تدريب الشال ات عل قامة الصالة ،واألخ آدا السلةك والفضائل .
-2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغةية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
-3
تزويد الشال ة القدر المناسب مل المعلةمات ف مختلف المةضةعات .
-4
الن َعا ،وتنفع نفسها و يئتها .
-5
تعريف الشال ة نعا هللا عليها ف نفسها ،وف يئتها اال تماعية والجغرافية لتحسل استخدام ِّ
تر ية وقهل ال ديع  ،وتعهد نلاطهل اال تكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهل .
-6
تنمية وع الشال ة لتدرك ما عليها مل الةا ات ومالها مل الحقةق ف حدود سنِّه وخصائص المرحلة الت تميير هييا  ،وغييرس حييب وطنهييا ،
-7
واإلخالص لةالة أمرها .
تةليد الرغ ة لدي الشال ات ف االزدياد مل العلا النافع والعمل الصالح وتدري هل عل االستفادة مل أوقات الفراغ .
-8
عداد الشال ة لما يل ه المرحلة مل مراحل حياتها.
-9

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

االهداف العامة لمادة العلوم

 -1ترسيخ العقيدة اإلسالمية ف نفةس الشال ة .
 -2مساعدة الشال ة عل كسب الحقائق والمفاهيا العملية صةرة وظيفية .
 -3مساعدة الشال ة عل كسب وتنمية المهارات العقلية المناس ة صةرة وظيفية .
 -4مساعدة الشال ة عل كسب االتجاهات والقيا والعادات المناس ة صةرة وظيفية .
 -5مساعدة الشال ة عل كسب مهارات علمية وعملية مناس ة صةرة وظيفية .
 -6مساعدة الشال ة عل ت وق العلا وتقدير العلما ودورها ف تقدم العلا .

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تدريس مادة العلوم

-1
-2
-3
-4
-5

تعميق مفهةم ال يئة عند المتعلمة وتنمية قدراتها ومهاراتها مل خالل الةظييائف الك ييرب لمكةناتهييا اإلحيائييية و عييا التفيياعالت التي تيير ط هي الكائنييات
عضها و المكةنات الال حيائية قصد تةعيتها ضرورة احترام ال يئة و قناعها المساهمة ف حمايتها
تعريف المتعلمة دينامية الظةاهر الجيةلة ية الخار ية وتنمية قدراتها ومهاراتها قصد تمكينها مل دراك مفهةم الزمان والمكان ف الجيةلة يييا ور ييط
عا ه الظةاهر التد ير المعقل للمةارد الش يعية ،و التال مل اتخا مةاقف مسؤولة وثا تة للحفاظ عل ال يئة.
تزويد المتعلمة معارف علمية حةل التغ ية ووظائف االقتيات وتنمية قدراتها ومهاراتها قصد تمكينها مل تعميق معرفتها جسمها و عشائها تر ية اقتياتية
وصحية سليمة.
تعميق مفاهيا المتعلمة المرت شة ةظائف الر ط والتةالد عند اإلنسان وتزويدها مفاهيما أولية حييةل المناعيية ،وتنمييية قييدراتها ومهاراتهيا قصييد اسييتكمال
معرفته لجسمها ولم ادئ التر ية الصحية والسكانية.
تعريف المتعلمة الظةاهر الجيةلة ية ال اطنية ف عالقتها دينامية الكرة األرضية ،وتنمية قدراتها العقليةا وصقل مهاراتها قصد تمكينها مل تكةيل فكييرة
واضحة حةل حركية الكرة االرضية وتركي ها.

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

توزيع منهج مادة
األسبوع 1442/6/4هـ
1
األسبوع

5

األسبوع

9

األسبوع

13

( العلوم )

1442/6/8هـ

التهيئة
نظام األرض والشمس
تابع نظام األرض والشمس

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

النجوم والمجرات
تابع النجوم والمجرات
تابع النجوم والمجرات

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

التغيرات الكيميائية
تابع التغيرات الكيميائية
تابع التغيرات الكيميائية

1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

تابع القوى والحركة
مهن علمية -مراجعة الفصل الكهرباء

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ 1442/6/15هـ األسبوع 1442/6/18هـ 1442/6/22هـ
تابع نظام األرض والشمس
تابع نظام األرض والشمس
نظام األرض والشمس والقمر

2
األسبوع

1442/7/9هـ

مراجعة الفصل الثامن
الخصائص الفيزيائية للمادة
تابع الخصائص الفيزيائية للمادة

6

األسبوع

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

الخصائص الكيميائية
تابع الخصائص الكيميائية
تابع الخصائص الكيميائية

10

األسبوع

1442/7/13هـ

1442/9/9هـ

14

1442/9/10هـ

تابع الكهرباء
تابع الكهرباء
المغناطيسية

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
االختبارات
بداية إجازة نهاية العام

17
18

معلمة المادة:أ........................................................... /

األسبوع

1442/6/25هـ 1442/6/29هـ

3

تابع نظام األرض والشمس والقمر
تابع نظام األرض والشمس والقمر
مراجعة الفصل السابع

4

النظام الشمسي
تابع النظام الشمسي
تابع النظام الشمسي

األسبوع

1442/7/16هـ 1442/7/20هـ

األسبوع

1442/7/23هـ 1442/7/27هـ

7

تابع الخصائص الفيزيائية للمادة
الماء و المخاليط
تابع الماء و المخاليط

8

تابع الماء والمخاليط
تابع الماء والمخاليط
مراجعة الفصل التاسع

األسبوع

1442/8/15هـ 1442/8/19هـ

األسبوع

1442/8/22هـ 1442/8/26هـ

11

مراجعة الفصل العاشر
الحركة
تابع الحركة

12

تابع الحركة
القوى والحركة
تابع القوى والحركة

األسبوع

1442/9/13هـ 1442/9/17هـ

األسبوع

1442/10/6هـ 1442/10/8هـ

تابع المغناطيسية
تابع المغناطيسية
مراجعة الفصل

16

15

مرا عة

1442/06/04هـ 2021/01/17 -م
1442/09/17هـ 2021/04/29 -م
1442/10/06هـ 2021/05/23 -م
1442/10/11هـ 2021/05/31 -م
1442/10/22هـ 2021/06/03 -م

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة
عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

الفضاء  :الفصل ( :)7الشمس واألرض والقمر
التاريخ

المكون
نظام األرض والشمس

علم الفلك
الكون
املنظار الفلكي

نظام األرض والشمس

دورة األرض
دوران األرض

نظام األرض والشمس

مناطق التوقيت
املعياري
خط التاريخ الدول

الهدف

•
•
•
•

أن تتعرف الطالبة علي علم الفلك
أن توضح الطالبة ما هو الكون
أن تبني الطالبة ما هو املنظار الفلكي
أن تذكر الطالبة أنواع املناظري الفلكية

• أن حتدد الطالبة زمن دورة األرض اليومية
• أن تشرح الطالبة نتيجة دوران األرض حول حمورها

• أن حتدد الطالبة عدد مناطق التوقيت املعياري
• أن تشرح الطالبة ما هو خط التاريخ الدول

معلمة المادة:أ........................................................... /

األسبوع ()1
إستراتيجية التدريس

المهارة
 oتعداد االدوات التي
يستتتتهد ال العء تتتل
لدراسة الكون

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

 oتستتت اة الهتتتوا
التي تنتج ن دوران
االرض

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

 oتستتت اة الهتتتوا
التي تنتج ن دوران
االرض

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

اإلجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة
عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

الفضاء  :الفصل ( :)7الشمس واألرض والقمر
التاريخ

المكون
نظام األرض والشمس

الفصول األربعة
دورة األرض
السنوية
ميل أشعة الشمس
البقاء يف الفضاء
نظام األرض والشمس
والقمر

الفوهة
البحار القمرية
معامل سطح القمر
أطوار القمر

نظام األرض والشمس
والقمر

خسوف القمر

الهدف

األسبوع ()2
إستراتيجية التدريس

المهارة

•
•
•
•
أن

أن تذكر الطالبة سبب تعاقب الفصول األربعة
أن تعرف الطالبة دورة األرض السنوية
أن تفسر الطالبة التغيري يف ميل أشعة الشمس
أن تعرف الطالبة املزاولة
توضح الطالبة كيف ميكن البقاء يف الفضاء

 oتستتت اة الهتتتوا
التي تنتج ن دوران
االرض
 oتستتت اة الهتتتوا
التي تنتج ن دوران
االرض

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

•
•
•
•
•
•

أن تصف الطالبة كيف يبدو القمر
أن تعرف الطالبة الفوهة
أن تشرح الطالبة ما هي البحار القمرية
أن تعدد الطالبة معامل سطح القمر
أن توضح الطالبة سبب حدوث أطوار القمر
أن تعدد الطالبة أطوار القمر

 oذك ت ستتهو اتتور
طوار الق

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

 oع ل ن وذج هسط
لهتتتل ل الهستتتو
والكسو

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

• أن تعرف الطالبة خسوف القمر
• أن حتدد الطالبة سبب خسوف القمر التام
• أن تذكر الطالبة ميت حيدث اخلسوف اجلزئي

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

اإلجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة
عنوان الوحدة
الفصل

الحصة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

الفضاء  :الفصل ( :)7الشمس واألرض والقمر
التاريخ

المكون

نظام األرض والشمس
والقمر

كسوف الشمس

نظام األرض والشمس
والقمر

املد واجلزر
اجلاذبية

األسبوع ()3

الهدف

• أن تشرح الطالبة كسوف الشمس
• أن تقارن الطالبة بني الكسوف الكلي واجلزئي
• أن تقدر الطالبة قدرة هللا

•
•
•
•
•
•

أن تعرف الطالبة املد واجلزر
أن توضح الطالبة معىن اجلاذبية
أن تذكر الطالبة سبب حدوث املد واجلزر
أن تشرح الطالبة ما هو املد العال
أن تتعرف الطالبة علي املد املنخفض
أن تستشعر الطالبة قدرة هللا يف الكون

• الرتكيز على املهارات ص 30

إستراتيجية التدريس

المهارة
 oع ل ن وذج هسط
لهتتتل ل الهستتتو
والكسو

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليا التعاون
حل الملكالت
اسلة الحةار
االستنتا
العصف ال هن
خرائط المفاهيا
التفكير اإل داع
هيكلة السمكة
االستقصا

التركيز على المهارات

اإلجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

كتاب الطالبة (

)
)

دليل المعلمة (
بوربوينت ( )
رسوم ( )
وسائط سمعية ( )

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

 oاختبار تشخيصي

o
o
o
o
o

مالحظة
ورقة عمل
بنائي
اختبار ختامي
إنجاز مشروع

األخةة المعلميل و المعلمات
السالم عليكا ورحمة هللا و ركاته

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير العلةم
لعام  1442هي للفصل الدراس الثان
تحضير  +تةزيع  +أهداف
أنةاع التحاضير
وحدات ملروع المل ع دهللا  +الشريقة ال نائية ( + )1الشريقة ال نائية  (2) +الخماس الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلا نلط +
المسرد  +الخشةات االر عة  +الر اعية  +الخشة التفصيلية
المرفقات
ثالثة عروض ةر ةينت مختلفة لكل درس
+
كتا الشال ةو دليل المعلمه
+
سجالت التقةيا والمهارات حسب نظام نةر
+
مجلدات اخت ارات متنةعه

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل نجاز المعلمة
+
سجل نجاز الشال ة
+
حل أسئلة الكتا
+
خرائط ومفاهيا
+
اثرا ات
شر متميز الفيدية لجميع دروس المنهج
معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

التةصيل للرياض والخر مجانا
التةصيل ل اق مدن المملكة ع ر الفيدكس (مل  48ساعه ال  72ساعة)
لحجز طل كا وتسجيل معلةمات اإلستالم:
اعمال منصة مدرست االس ةع الةاحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
للشلب مل داخل المملكة يمكنكا اإلتصال عل رقا:
0505107025
0551092444
ويمكنكا ك ال تسجيل الشلب
لكترونيا ا عل طريق الرا ط
www.mta.sa/c
ك ل يمكننا التةصيل عل االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طل كا ( س دي _ ط اعة ملةنة _ ط اعة عادية)
ايميل الم يعات
T@mta.sa
معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

سعر المادة عل س دي 20لاير
سعر المادة عل طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع الس دي ط اعة عادية 50لاير
سعر المادة مع الس دي ط اعة ملةنة 100لاير
لمل ها خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( مل  48ساعة ال  72ساعة)
وهنا أرقام حسا ات المؤسسة للمعلميل
–———————————————————
حسا ات نةك إسا “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الرا ح
233608010954856
(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا ات نةك إسا “سعد ع دالرحمل العتي ”
=======================
ال ن األهل
21065828000106
معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعةدي الفرنس
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعةدي لإلستثمار
0101001926001
معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن الجزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ن االنما
68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يمكنكا طلب دوسيه التحضير الخاص المادة لعار الرؤية
والةزارة قيمة  50لاير

معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

مسرد مادة

( العلوم )

للصف ( السادس االبتدائي ) – الفصل الدراسي الثاني

للتةاصل ع ر الةاتس أو االتصال تليفةنيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
معلمة المادة:أ........................................................... /

المشرفة التربوية:أ/
..........................................................

قائدة المدرسة:أ/
.............................................................

