العلوم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطالبة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى
أمة اإلسالم.
 تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 تعريفها بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب وطنها
واإلخالص لوالة أمرها.
 توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

.

 أن يتجه تدريس العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اإليمان باهلل والتطبيق به وفق الدين اإلسالمي.
 تنمية العقيدة فيي نفيس الطالبية وترسييي اإليميان فيي قلبهيا عين طرييق توجيههيا لمشياهدة ميا فيي الكيون الفسييح مين عظيم الخليق وعجييب
الصنع.
 تيدريب الطالبيية علييى االسييتقران واالسييتنتاب والبحييل بييالمنطق السييليم واالسييتدالل القييويم بالقيييام بالتجيياري العلمييية ودراسيية العلييوم النظرييية
مسترشداً بأوامر هللا.
 تدريب الطالبة على مناقشة األمور والبحل عن األسباب وتمهيد مما تسمعه وتراه وتفكر فييه لتصيل إليى الحيق الخيالص مين شيوائب الخطيأ
والنقصان.
 تعويد الطالبة على التجرد العلمي الذي يدعوا إليه اإلسالم بعيداً عن الهوى لتحفظ حق العلمان.
 االستفادة من تدريس العلوم ومنهجها في البحل عين أليوان التربيية الخلقيية التيي يحيرص عليهيا اإلسيالم كالصيدق والنزاهية وتحيري الحيق
والثبات عليه.
 الحرص في كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعاليمه.
 الترغيب في البحل عن منجزات أجداده وفضل آبائه في تقدم العلم.
 إعادة الثقة إلى نفوس المسلمين وإشاعة األمل فيهم بأن العلم ليس وقفا ً على غيرهم..
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الدروس
الجلد والعضالت ( )1الجلد والعضالت ( )2الجهاز الهيكلي
الجهاز العصبي استقصاء من واقع الحياة الحواس
استقصاء من واقع الحياة مراجعة الفصل (  ) 7جهاز الغدد الصماء
التكاثر و جهاز الغدد الصماء مراحل حياة اإلنسان استقصاء من واقع الحياة
مراجعة الفصل  8اختبار مقنن الوحدة  4النباتات الالبذرية ( )1
النباتات الالبذرية
(  ) 2النباتات البذرية (  ) 1النباتات البذرية
(  ( ) 2مغطاة البذور
استقصاء من واقع الحياة مراجعة فصل
(  ) 9موارد البيئة
التلوث و حماية البيئة (  ) 1التلوث و حماية البيئة (  ) 2استقصاء من واقع الحياة
حماية الموارد الطبيعية استقصاء من واقع الحياة مراجعة الفصل ( ) 10
اختبار مقنن
درجة الحرارة و الطاقة الحرارية  -الحرارة
استقصاء من واقع الحياة المحركات و الثالجات استقصاء من واقع الحياة
مراجعة الفصل  11الموجات
موجات الصوت
الضوء () 1
الضوء ( ) 2
استقصاء من واقع الحياة
مراجعة الفصل ( ) 12
اختبار مقنن على الوحدة

االختبارات

مالحظات

اليوم

التاريي

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط
استقصائي

المالحظة
التوقع
االستنتاب

مهارة
المذاكرة ( )

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل
دور المعلمة
 توفير األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
 شرح الهدف من
النشاط.

الوحدة

الفصل

موضوع الدرس

الصف

أجهزة جسم اإلنسان

أجهزة الدعامة والحركة
واالستجابة

الجلد والعضالت

اإلجرانات
دور المتعلمة
 مالحظة عملية تبخر
المان من الجلد.
 توقع كمية العرق التي
تتجمع في الكيس في
ظروف مختلفة.

 تدوين المعلومات
 توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه الطالبات إلى
الملصقات أثنان قرانة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة  تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثنان قرانتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثنان قرانتهن
للدرس.

الزمن

 25دقيقة

 20دقيقة

األدوات

كيس بالستيكي
شفاف ،الصق،
عدسات مكبرة

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

االستراتيجيات

تعلم تعاوني

التعلم الذاتي

التقويم

ما وظائف الجلد؟

ما الوظيفة
الرئيسة للجهاز
العضلي؟

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

أنواع التحاضير
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 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
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز طلبكم 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 طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( 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 خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة الى  72ساعة)
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير 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 طلب 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

