المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
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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 ومهاراته ا م ن ال الا الوظ ائل الىب رك لمىوناته ا اإلحيائي ة وبع ع التف اعالت
التي تربط هذه الىائنات ببعضها وبالمىونات الالإحيائية قصد توعيتها بضرورة احترام البيئة وإقناعها بالمساهمة في حمايتها
 -2تعريل المتعلم ة بدينامي ة الو واهر الجيولوةي ة الخارةي ة وتنمي ة ق دراتها ومهاراته ا قص د تمىينه ا م ن إدرا مفه ومي الام ا
والمىا في الجيولوةيا وربط بعع هذه الوواهر بالتدبير المعقل للموارد الطبيعي ة وبالت الي م ن اتخ ا مواق ل مس ةولة وثابت ة
للحفاظ على البيئة.
 -3تاوي د المتعلم ة بمع ارف علمي ة ح وا التوذي ة ووظ ائل االقتي ات وتنمي ة ق دراتها ومهاراته ا قص د تمىينه ا م ن تعمي ق معرفته ا
بجسمها وإعطائها تربية اقتياتية وصحية سليمة.
 -4تعميق مفاهيم المتعلمة المرتبطة بوظائل الربط والتوالد عن د اإلنس ا وتاوي دها بمفاهيم ا أولي ة ح وا المناع ة وتنمي ة ق دراتها
ومهاراتها قصد استىماا معرفته لجسمها ولمبادئ التربية الصحية والسىانية.
 -5تعريل المتعلمة بالوواهر الجيولوةية الباطنية ف ي عالقته ا بدينامي ة الى رة األر ية وتنمي ة ق دراتها العقلي ةا وص قل مهاراته ا
قصد تمىينها من تىوين فىرة وا حة حوا حركية الىرة االر ية وتركيبها.

توزيع منهج مادة العلوم للصل 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
مراةعة لما سبق دراسته في الفصل الدراسي األوا
مقدمة في الفضاء  -الدرس األوا ( الليل والنهار )
الدرس الثاني ( سبب حدوث الفصوا ) مراةعة الفصل السابع
مقدمة في السماء  -الدرس األوا (القمر والنجوم )
الدرس الثاني  ( -النوام الشمسي ) مراةعة الفصل الثامن
مراةعة عامة على الوحدة الرابعة
مقدمة في الفصل التاسع  -الدرس األوا ( المواد الصلبة )
الدرس الثاني ( السوائل والوازات ) مراةعة الفصل التاسع

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

مقدمة في الفصل العاشر  -الدرس األوا ( المادة تتوير )

10
11

األحد 1442/8/8هـ
األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/12هـ
الخميس 1442/8/19هـ

الدرس الثاني ( توير حالة المادة ) مراةعة الفصل العاشر
مراةعة عامة على الوحدة الخامسة

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

مقدمة في الفصل الحادي عشر الدرس األوا (القوك تحر األشياء)

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الدرس الثاني ( الموناطسيات ) مراةعة 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 األوا ( الحرارة )
الدرس الثاني ( استىشاف الفضاء )مراةعة الفصل الثاني عشر

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

مراةعة عامة
االالتبارات

مالحوات

المادة  :العلوم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني ابتدائي

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

سبب حدوث الفصول

-8التقويم (

)

جهاز العرض

الليل والنهار

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :الثاني
األهداف
 أن تبين الطالبة سببحدوث الليل والنهار
 أن تعرف الطالبة محوراألرض
 أن توضح الطالبة نتيجةدوران األرض حول
محورها
 أن تتعرف الطالبة علىنتائج دوران األرض حول
محورها
 أن تفسر الطالبةاختالف أطوال الظل خالل
النهار
 أن تبرز الطالبة أهميةاختالف أطوال الظل
 أن تستكشف الطالبةأن األرض هي التي تدور
حول الشمس
 أن تصف الطالبة فصلالصيف
 أن تقارن الطالبة بين فصلالربيع والخريف
 أن تشرح الطالبة سببحدوث الفصول األربعة
 أن تحدد الطالبة مدة دورااألرض حول الشمس
 أن تعرف الطالبة المدار أن توضح الطالبة أهميةميل محور األرض

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

 ما سبب حدوثالليل والنهار؟
 المدة التي تدوربها االرض حول
محورها تساوي
 .......مما يتسبب
في حدوث .........و
......
 محور األرض هو.............
 يختلف طول الظلتبعا الى ..........
 استخدم المسلموناختالف أطوال الظل
في ..............
 تدور األرض حول.........
 صفي فصل الصيف؟ قارني بين فصلي الربيعوالخريف؟
ما هي اسباب حدوث
الفصول االربعة
المدار هو ...
ما هي اهمية ميل
محور االرض؟
تستغرق االرض  .....التمام
دورة كاملة حول الشمس
ويحدث فيها .......

األالوة المعلمين و المعلمات
السالم عليىم ورحمة هللا وبركاته
يسر مةسسة التحا ير الحديثة
www.mta.sa
أ تقدم كل ما يخص تحا ير العلوم
لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحا ير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية ( + )1الطريقة البنائية  (2) +الخماسي الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط +
المسرد  +الخطوات االربعة  +الرباعية  +الخطة التفصيلية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لىل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نوام نور

+
مجلدات االتبارات متنوعه
+
أورق قياس لىل درس
+
أوراق عمل لىل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الىتاب
+
الرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميا بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مد المملىة عبر الفيدكس (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجا طلبىم وتسجيل معلومات اإلستالم:
اعماا منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داالل المملىة يمىنىم اإلتصاا على رقم:
0505107025
0551092444
ويمىنىم كذالك تسجيل الطلب
إلىترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمىننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مد المملىة
حسب طلبىم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 100لاير
لمن هم الارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
وهنا أرقام حسابات المةسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنو بإسم “مةسسة التحا ير الحديثة”
=======================
مصرف الراةحي
233608010954856
(اي با )
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنو بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي با )
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي با بنك سامبا

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

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

يمىنىم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

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

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

