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األهداف العامة للمادة

 -1ترسيخ العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالبة .
 -2مساعدة الطالبة على كسب الحقائق والمفاهيم العملية بصورة وظيفية .
 -3مساعدة الطالبة على كسب وتنمية المهارات العقلية المناسبة بصورة وظيفية .
 -4مساعدة الطالبة على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية .
 -5مساعدة الطالبة على كسب مهارات علمية وعملية مناسبة بصورة وظيفية .
 -6مساعدة الطالبة على تذوق العلم وتقدير العلماء ودورهم في تقدم العلم .

األهداف الخاصة للمادة

 -1تعميق مفهوم البيئة عند المتعلمة وتنمية قدراتها ومهاراتها من خالل الوظائف الكبرى لمكوناتها اإلحيائية وبعض التفاعالت التي تررب
هذه الكائنات ببعضها وبالمكونات الالإحيائية قصد توعيتها بضرورة احترام البيئة وإقناعها بالمساهمة في حمايتها
 -2تعريف المتعلمة بدينامية الظواهر الجيولوجية الخارجية وتنمية قدراتها ومهاراتها قصد تمكينها من إدراك مفهومي الزمان والمكان فري
الجيولوجيا ورب بعض هذه الظواهر بالتدبير المعقل للموارد الطبيعية ،وبالتالي من اتخاذ مواقف مسؤولة وثابتة للحفاظ على البيئة.
 -3تزويد المتعلمة بمعارف علميرة حرول التيذيرة ووظرائف االقتيرات وتنميرة قردراتها ومهاراتهرا قصرد تمكينهرا مرن تعميرق معرفتهرا بجسرمها
وإعطائها تربية اقتياتية وصحية سليمة.
 -4تعميق مفاهيم المتعلمة المرتبطة بوظائف الرب والتوالد عند اإلنسان وتزويدها بمفاهيما أولية حول المناعة ،وتنمية قدراتها ومهاراتها
قصد استكمال معرفته لجسمها ولمبادئ التربية الصحية والسكانية.
 -5تعريف المتعلمرة برالظواهر الجيولوجيرة الباينيرة فري عالقتهرا بديناميرة الكررة األرنرية ،وتنميرة قردراتها العقليرةا وصرقل مهاراتهرا قصرد
تمكينها من تكوين فكرة وانحة حول حركية الكرة االرنية وتركيبها.

توزيع منهج مادة العلوم للصف الثاني ابتدائي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2
3
4
5
6
7
8

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ
األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ
األحد 1442/7/16هـ
األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ
الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/13هـ
الخميس 1442/7/20هـ
الخميس 1442/7/27هـ

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
مقدمة في السماء  -الدرس األول (القمر والنجوم )
الدرس الثاني  ( -النظام الشمسي ) مراجعة الفصل الثامن
مراجعة عامة على الوحدة الرابعة
مقدمة في الفصل التاسع  -الدرس األول ( المواد الصلبة )
الدرس الثاني ( السوائل واليازات ) مراجعة الفصل التاسع

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

مقدمة في الفصل العاشر  -الدرس األول ( المادة تتيير )

10
11

األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/12هـ
الخميس 1442/8/19هـ

الدرس الثاني ( تيير حالة المادة ) مراجعة الفصل العاشر
مراجعة عامة على الوحدة الخامسة

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

مقدمة في الفصل الحادي عشر الدرس األول (القوى تحرك األشياء)

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الدرس الثاني ( المينايسيات ) مراجعة الفصل الحادي عشر

14
15

األحد 1442/9/6هـ
األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/10هـ
الخميس 1442/9/17هـ

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

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

مراجعة عامة
االختبارات

مالحظات

العلوم 2-ب

المادة
الليل والنهار
موضوع الدرس
ما الطقس الذي تفضلينه ؟ لماذا؟
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية
االكتشاف□ التلقين
التعليم
إجراءات التعليم والتعلم
األهداف السلوكية
 أن تبين الطالبة سببحدوث الليل والنهار
 أن تعرف الطالبة محوراألرض
 أن تونح الطالبة نتيجةدوران األرض حول محورها
 أن تتعرف الطالبة علىنتائج دوران األرض حول
محورها
 أن تفسر الطالبة اختالفأيوال الظل خالل النهار
 أن تبرز الطالبة أهميةاختالف أيوال الظل
 أن تستكشف الطالبة أناألرض هي التي تدور حول
الشمس

الواجب

الثاني ابتدائي

اليـوم
التاريخ
الحصة

األحد

الوسائل المساعدة
المحتوى التعليمي

االثنين

الثالثاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

سبب حدوث الليل والنهار
لماذا ال نرى الشمس في الليل؟
تدور األرض باستمرار حول نفسها ويعرف هذا بالحركة الدورانية
لألرض
 أقف على بعد  10خطوات مندوران األرض يسبب الليل والنهار يكون النهار في جانب األرض الذي
يواجه الشمس وفى الوقت نفسه يكون الليل فى الجانب األخر من األرض
 أوجه المصباح جاه زميلتي (المصباح يمثل  -المحور :الشمس – وزميلتي يمثل األرض )
األرض تدور حول خ وهمي يسمى المحور وهو يمر بمركز األرض من
الشمال إلى الجنوب تدور األرض دورة كاملة حول محورها كل أربع
 أتوقع  :أيلب من زميلتي أن تدور بهدوء وعشرين ساعة لذا يتعاقب الليل والنهار كل يوم قال تعالى  " :ذلك بأنوأسألها هل ستري الضوء دائما
هللا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن هللا سميع بصير "
لماذا تبدو الشمس وكأنها تتحرك ؟
نحن نعيش على سطح األرض واألرض تدور حول الشمس عندما تنظر
استنتج
إلى السماء يبدو لنا كأن الشمس تتحرك في السماء  .تستطيع رؤية
كيف يبين النشاي عدم رؤيتنا للشمس في الليل
الظالل التي تكونها الشمس لألشياء تبدو مختلفة من وقت ألخر خالل
النهار .
استكشفي أكثر :
الظالل الطويلة تينى أن الشمس منخفضة أكثر في السماء .
ايلب من زميلتي أن تدور حول نفسها ثالث
مرات أمام المصباح وأسال ماذا يمثل هذا
النموذج
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األربعاء الخميس

 ما سبب حدوث الليلوالنهار؟
 المدة التي تدور بهااالرض حول محورها
تساوي  .......مما
يتسبب في حدوث
.........و ......
 محور األرض هو.............
 يختلف يول الظل تبعاالى ..........
 استخدم المسلموناختالف أيوال الظل في
..............
 تدور األرض حول.........

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحانير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحانير العلوم
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحانير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية ( + )1الطريقة البنائية  (2) +الخماسي الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نش +
المسرد  +الخطوات االربعة  +الرباعية  +الخطة التفصيلية
المرفقات
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
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائ ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز يلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا عن يريق الراب
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب يلبكم ( سي دي _ يباعة ملونة _ يباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن يريق االيميل 20لاير

سعر المادة مع السي دي يباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السي دي يباعة ملونة 100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحانير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا

SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________

بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم يلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

