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

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهات والقيم المرغوبة لدد الالدالل ليود وا رجداالا -أو نسدا فداهمي لددورهم فدل الحيداة
واعي بعقيدتهم مدافعي عنها وعاملي فل ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال ورية الالزمة لتالوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خالط التنمية الالموحة فل المملكة ويدفع هذه الخالط م نجاح إلى نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا فهو ي تغل مصلحة الفرد م خالل تعليمه تعليما كافيا مفيدا لذاته كمدا ي تغدل مصدلحة الجماعدة باإلفدادة ممدا يتعلمده
األفراد لتالوير المجتمع بصورتي :
خددددددددددددددددددددددالل اإلسددددددددددددددددددددددهام فددددددددددددددددددددددل اإلنتددددددددددددددددددددددا والتنميددددددددددددددددددددددة .

أ ) م اشددددددددددددددددددددددرة و لدددددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددددد

ل ) غير م اشرة و ل م خالل القضا على األمية ونور الوعل
لد جميع أبنا األمة بوكل يضم لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكثر فاعلية فل بنا مجتمعاتهم .

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

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تمكي العقيدة اإلسالمية فل نفس الالال ة وجعلها ضابالة لسلوكها وتصرفاتها وتنمية مح ة هللا وتقواه وخويته فل قل ه.
تزويدها بالخ رات والمعارف المالئمة لسنه حتى تلم باألصول العامة والم ادئ األساسية للثقافة والعلوم.
توويقها إلى ال حث ع المعرفة وتعويدها التأمل العلمل.
تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لد الالال ة وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
تربيتها على الحياة االجتماعية اإلسالمية التل يسودها اإلخا والتعاون وتقدير الت عة وتحمل المسؤولية.
تدري ها على خدمه مجتمعها ووطنها وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمرها .
حفز همتها الستعادة أمجاد أمتها المسلمة التل تنتمل إليها واستئناف السير فل طريق العزة والمجد.
تعويدها االنتفاع بوقتها فل القرا ة المفيدة واستثمار فراغها فل األعمال النافعة وتصريف نواطها بما يجعل شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقوية وعل الالال ة لتعرف – بقدر سنه – كيف تواجه اإلشاعات المضللة والمذاهب الهدامة والم ادئ الدخيلة.
إعدادها لما يلل هذه المرحلة م مراحل الحياة .

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

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

االهداف العامة لمادة العلوم

 -1ترسيخ العقيدة اإلسالمية فل نفوس الالال ة .
 -2مساعدة الالال ة على كسب الحقائق والمفاهيم العملية بصورة وظيفية .
 -3مساعدة الالال ة على كسب وتنمية المهارات العقلية المناس ة بصورة وظيفية .
 -4مساعدة الالال ة على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناس ة بصورة وظيفية .
 -5مساعدة الالال ة على كسب مهارات علمية وعملية مناس ة بصورة وظيفية .
 -6مساعدة الالال ة على تذوق العلم وتقدير العلما ودورهم فل تقدم العلم .

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

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

أهداف تدريس مادة العلوم

التفداعالت التدل تدربط هدذه الكائندات ب عضدها

 -1تعميق مفهوم ال يئة عند المتعلمة وتنمية قدراتها ومهاراتها م خالل الوظائف الك ر لمكوناتها اإلحيائية وبعد
وبالمكونات الالإحيائية قصد توعيتها بضرورة احترام ال يئة وإقناعها بالمساهمة فل حمايتها
 -2تعريف المتعلمة بدينامية الظدواهر الجيولوجيدة الخارجيدة وتنميدة قددراتها ومهاراتهدا قصدد تمكينهدا مد إدراك مفهدومل الزمدان والمكدان فدل الجيولوجيدا وربدط
بع هذه الظواهر بالتدبير المعقل للموارد الال يعية وبالتالل م اتخا مواقف مسؤولة وثابتة للحفاظ على ال يئة.
 -3تزويد المتعلمة بمعارف علمية حول التغذية ووظائف االقتيدات وتنميدة قددراتها ومهاراتهدا قصدد تمكينهدا مد تعميدق معرفتهدا بجسدمها وإعالائهدا تربيدة اقتياتيدة
وصحية سليمة.
 -4تعميق مفاهيم المتعلمة المرت الة بوظائف الربط والتوالد عند اإلنسان وتزويدها بمفاهيما أولية حول المناعة وتنمية قدراتها ومهاراتهدا قصدد اسدتكمال معرفتده
لجسمها ولم ادئ التربية الصحية والسكانية.
 -5تعريف المتعلمة بالظواهر الجيولوجية ال اطنية فل عالقتهدا بديناميدة الكدرة األرضدية وتنميدة قددراتها العقليدةا وصدقل مهاراتهدا قصدد تمكينهدا مد تكدوي فكدرة
واضحة حول 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

الغالف الجوي والطقس

1442/7/2هـ

1442/7/6هـ

عالم الخاليا

1442/8/1هـ

1442/8/5هـ

الرخويات والديدان الحلقية والمفصليات
وشوكيات الجلد

1442/8/29هـ

1442/9/3هـ

المخلوقات الحية والبيئة والطاقة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي ( 1442هـ )

األسبوع 1442/6/11هـ
2
األسبوع

6
األسبوع

10
األسبوع

14

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

1442/6/15هـ

الكتل والجبهات الهوائية

1442/7/9هـ

1442/7/13هـ

وظائف الخاليا

1442/8/8هـ

1442/8/12هـ

الحبليات ومجموعاتها

1442/9/9هـ

1442/9/10هـ

استخدام الموارد الطبيعية

األسبوع 1442/10/11هـ 1442/10/22هـ بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
بداية إجازة عيد الفطر
بداية الدراسة بعد عيد الفطر
استكمال البرامج العالجية للمتعلمين
بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني
غير المتقنات لمعايير التقويم
بداية إجازة نهاية العام

17
18

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

األسبوع 1442/6/18هـ
3

4

األرض والنظام الشمسي

األسبوع

1442/7/16هـ

1442/7/20هـ

االسفنجيات والجوفمعويات والديدان
المفلطحة والديدان األسطوانية

7
األسبوع

11

1442/8/15هـ

1442/8/19هـ

1442/9/13هـ

األسبوع

8
األسبوع

12

الطيور والثدييات

األسبوع

15

1442/6/22هـ

األسبوع

1442/9/17هـ

األسبوع

16

اإلنسان والبيئة

1442/6/25هـ

1442/6/29هـ

الفضاء والنجوم والمجرات

1442/7/23هـ

1442/7/27هـ

الرخويات والديدان الحلقية والمفصليات
وشوكيات الجلد

1442/8/22هـ

1442/8/26هـ

ما النظام البيئي ؟

1442/10/6هـ

1442/10/8هـ

مراجعة عامة

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

التاريخ

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

ما وراء األرض
المكون

الغلاف الجوي
والطقس

تابع
الغلاف الجوي
والطقس

تابع
الغلاف الجوي
والطقس

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

األسبوع ()1

الهدف

إستراتيجية التدريس

 أن توضح الطالبة أن للهواء الجوي ضغط
 أن تصف الطالبة مكونات الغالف الجوي
 أن تقارن الطالبة بين التروبوسفير والستراتوسفير

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاونل
حل الموكالت
اسلول الحوار
االستنتا
العصف الذهنل
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعل
هيكلة السمكة
االستقصا

 أن تشرح الطالبة كيفية تسبب الطاقة دورة الماء.
 أن تقارن الطالبة بين طرق انتقال الطاقة على األرض.
 أن تبين الطلب كيفية تشكل األنواع المختلفة للغيوم والهطول.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاونل
حل الموكالت
اسلول الحوار
االستنتا
العصف الذهنل
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعل
هيكلة السمكة
االستقصا

o
o
o
o
o
o
o
o
o

التعليم التعاونل
حل الموكالت
اسلول الحوار
االستنتا
العصف الذهنل
خرائط المفاهيم
التفكير اإلبداعل
هيكلة السمكة
االستقصا

 أن ُتعرف الطالبة الضغط الجوي
 أن توضح الطالبة كيفية نشأة الرياح

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

الإجراءات
كتاب الطالبة (

أداء التقويم
)

 oاختبار تشخيصي

 oملاحظة
دليل المعلمة (

)

 oورقة عمل
 oبنائي

بوربوينت ( )
رسوم ( )

 oاختبار ختامي

وسائط سمعية ( )

 oإنجاز مشروع

كتاب الطالبة (

)

 oاختبار تشخيصي

 oملاحظة
دليل المعلمة (

)

 oورقة عمل
 oبنائي

بوربوينت ( )
رسوم ( )

 oاختبار ختامي

وسائط سمعية ( )

 oإنجاز مشروع

كتاب الطالبة (

)

دليل المعلمة (

)

 oاختبار تشخيصي

 oملاحظة
بوربوينت ( )

 oورقة عمل
 oبنائي

رسوم ( )

 oاختبار ختامي

وسائط سمعية ( )

 oإنجاز مشروع

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

األخوة المعلمي و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير العلوم
لعام  1442هـ للفصل الدراسل الثانل
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات موروع المل ع دهللا  +الالريقة ال نائية ( + )1الالريقة ال نائية  (2) +الخماسل الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نوط  +المسرد
+الخالوات االربعة  +الرباعية  +الخالة التفصيلية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتال الالال ةو دليل المعلمه
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اخت ارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الالال ة
+
حل أسئلة الكتال
+
خرائط ومفاهيم
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

+
اثرا ات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخر مجانا
التوصيل ل اقل مدن المملكة ع ر الفيدكس (م  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز طل كم وتسجيل معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستل االس وع الواحد  60لاير س عة اسابيع  400لاير
للاللب م داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذال تسجيل الاللب
إلكترونيا ا ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل ع االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

حسب طل كم ( سل دي _ ط اعة ملونة _ ط اعة عادية)
ايميل الم يعات
T@mta.sa
سعر المادة على سل دي 20لاير
سعر المادة ع طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السل دي ط اعة ملونة 100لاير
لم هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( م  48ساعة الى  72ساعة)
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحل
233608010954856
(اي بان)
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد ع دالرحم العتي ل”
=======================
ال ن األهلل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بن سام ا
8001852539
اي بان بن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
بن الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعودي الفرنسل
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

بن ال الد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بن الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بن االنما
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

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

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بوعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل ع ر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
معلمة المادة:أ/
...........................................................

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

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

مسرد مادة

( علوم )

للصف ( األول المتوسط ) – الفصل الدراسي الثاني

0558396119
0505107025

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

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

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

