العلوم
الصف األول المتوسط
التحضير بالطريقة الثالثية

 -1تعهد العقيدة اإلسالميي الصالييي فال نفال

المتعلمال ورعايتهالا بتربيال إسالميي يتكايلال فال :

خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أي اإلسمم.
 .2تدريبها على إقاي الصمة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمي المهالارا األساسالي المختلفال وخاصال المهالارة اللغويال والمهالارة العدديال والمهالارا
اليركي .
 .4تزويدها بالقدر المناسب ين المعلويا ف يختلف الموضوعا .
 .5تعريفها بنعم هللا عليها ف نفسها وف بيئتها االجتماعي والجغرافيال لتيسالن اسالتخدام الالنعم
وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربي ذوقها البديع

وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمي تقدير العمل اليدوي لديها.

 .7تنمي وعيها لتدرك يا عليهالا يالن الواجبالا ويالا لهالا يالن اليقالو فال حالدود سالنها وخصالائ
المرحل الت تمر بها وغرس حب وطنها واإلخمص لوالة أيرها.
 .8توليد الرغب لديها ف االزدياد ين العلم النالافع والعمالل الصالال ،وتالدريبها علالى االسالتفادة يالن
أوقا فراغها.
 .9إعداد المتعلم لما يل هذه المرحل ين يراحل حياتها.

ل اًً
أو ً

ًًًً:ترسيخًإيمانًالمتعلمةًباهللًسبحانهًوتعالىً،وتعريفهاًببديعًصنعًهللاًوروعةًماًفيً

الكونًمنًجمالًودقةًوتنسيقًتدلًعلىًقدرةًوعظمةًالخالقًعزًوجلً.
ثانيــــ ًااً:تزويدًالمتعلماًبالقدرًالمناسبًمنالحقائقًوالمفاهيمًالعلميةًالتيًتساعدهاًعلىًفهمً
وتفسير ًالظواهر ًالطبيعية ًوإدراك ًما ًتقدمهًالعلوم ًلإلنسانًمن ًخدمات ًتيسر ًحياتهً
وتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً.
ثالثـــــااً :غرس ًبذور ًالطريقة ًالعلمية ًفي ًنفس ًالمتعلمة ًبتنمية ًاتجاهها ًللبحث ًوالمشاهدةً
والمالحظةًوالتنقيبًوالتجريبًوالمقارنةًوالستنتاجًوتحليلًالمعلوماتًوالتحققًمنً
صحتها ًوالجرأة ًفي ًالتساؤل ًومعرفة ًأصولها ًوآدابها ًوفي ًإبداء ًالرأي ًومعرفةً
حدودها.
رابعــــااً:معرفةًالبيئةًوفهمً ماًيكتنفهاًمنًظواهرًمهمةًوتسخيرًالعلومًفيًإصالحهاًوتطويرهاً
والمحافظةًعليهاً.
خامســـااً :توسيع ًآفاق ًالمتعلمة ًبالتعرف ًعلى ًما ًيتميز ًبه ًوطنها ًمن ًموارد ًوثروات ًطبيعيةً
وتعريفهًبنعمًهللاًعليهًوعلىًبالدهًلتحسنًاستخدامهاًوالستفادةًمنهاً.
سادسـااً:العنايةًبالنواحيًالتطبيقيةًفيًالعلومًوذلكًبإتاحةًالفرصةًللمتعلمًللقيامًبالتجاربً
والختباراتًوتمكينهاًمنًاكتسابًمهاراتًيدويةًوخبراتًعمليةً.
سابعــااً :تعريف ًالمتعلمة ًبالقواعد ًالصحية ًوتعويدها ًالعادات ًالسليمة ًوتثبيتها ًلديه ًوتعريفهاً
بالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةًاإلنسانً.
ثامنــــااً :تقدير ًجهود ًالعلماء ًالمسلمين ًوإبراز ًدورهم ًفي ًتطوير ًالعلم ًودفع ًعجلة ًالحضارةً
وتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً.
تاسعــااً :الهتمام ًباإلنجازات ًالعالمية ًفي ًميادين ًالعلومً ،وإظهار ًأن ًتقدم ًالعلوم ًثمرة ًلجهودً
اإلنسانيةًعامةً،وتشجيعًالمتعلمًعلىًاإلطالعًعلىًتاريخًالفكرًوالعلومً.
عاشـــرااً :تنمية ًحب ًالمتعلمة ًللقراءة ًوالمطالعة ًالعلمية ًالمفيدة ًوتعويدها ًعلى ًاستعمالً
المراجع ًوتشجيعها ًعلى ًالكتابة ًالعلمية ًوعلى ًممارسة ًالهوايات ًواألنشطة ًذاتً
الصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً.
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ما النظام البيئي؟
المخلوقات الحية والبيئة والطاقة
استخدام المصادر الطبيعية  +الناس
والبيئة

يمحظا

اليوم
عنوان الفصل

التاريخ
الغالف الجوي المتحرك

الدرس

الفصل

األول

السابع
عنوان الدرس

األهداف





توضح أن للهواء ضغطا.
تصف مكونات الغالف الجوي.
تقارن طرق انتقال الطاقة على األرض.
تصف كيف تنشأ الرياح.

دورة التعليم

عدد الحصص
الغالف الجوي والطقس

المفردات
الغالف الجوي ـ التربوسفير ـ دورة الماء ـ الطقس ـ الرطوبة ـ درجة الندى
ـ الرطوبة النسبية ـ الهطول

التركيز

العناوين الرئيسية

إجراءات التدريس

الربط مع المعرفة
السابقة

الحديث عن الطقس يتحدث جميع الناس عن الطقس ،أدع الطالبات
يتناقشن الطقس السائد في منطقتهن وأوضح أنهن في هذا الدرس
ستتعلمن المزيد عن مكونات الغالف الجوي وطبقاته التي تحدث فيها
تقلبات الطقس.

استخدام الصور
والرسوم

المفاهيم الشائعة غير
الصحيحة

التدريس

استخدام التشابه

طرق تدريس متنوعة
استخدام التشابه

نقاش

التقويم

التحقق من الفهم
إعادة التدريس

الشكل  2أناقش لماذا تم تمثيل هذه المعلومات بصورة رسم بياني دائري،
أدع الطالبات يعيدون تمثيل البيانات على هيئة رسم بياني عمودي ثم
مناقشة أي الشكلين أسهل للتفسير وهل سيكون الرسم البياني الخطي
مناسبا ً للتمثيل؟

الزمن

 10دقائق
 25دقيقة

طبيعة دقائق الهواء تجد معظم الطالبات صعوبة في فهم طبيعة دقائق
الهواء لذا أشرح لهن أن الهواء يتكون من جزيئات دائمة الحركة وأن هذه
الجزئيات موزعة بشكل موحد لكن كثافة الهواء تقل مع ازدياد كل من
االرتفاع ودرجة الحرارة.
الغيوم واألشعة فوق البنفسجية قد تعتقد بعض الطالبات أنهن ال حاجة ألن
يحموا أنفسهن من األشعة فوق البنفسجية في األيام الغائمة أوضح لهن أنه
على الرغم من أن الغيوم تمتص بعض األشعة فوق البنفسجية إال أن جزءاً
من هذه األشعة ينفذ خالل الغيوم ويصل إلى سطح األرض.
قشرة البيض أدع الطالبات تفكرن في الخصائص المشتركة بين الغالف
الجوي وقشرة البيض ،يتشابه االثنان في أن سماكة كل منهما رقيقة جداً
ويؤديان دور الطبقة الواقية إذ تساعد قشرة البيض على حفظ مكونات
البيضة من الجفاف أما غالف األرض الجوي فيحمي المخلوقات الحية من
اإلشعاعات الضارة.
متقدم أدع الطالبات يبحثن كيف تم اكتشاف طبقات الغالف الجوي المختلفة
وأطلب إليهن أن تقدمن عرضا ً شفويا ً لزميالتهن في الصف.
مطالعة فاعلة أطلب إلى الطالبات أن تقسمن الورقة التي بحوزتهن إلى
قسمين بحيث تسجلن في القسم األيمن ما حدث وفي القسم األيسر ما يمكن
حدوثه نتيجة لذلك أطلب إليهن أن يكتبن توقعاتهن عن تأثير إطالق المزيد
من غاز ثاني أكسيد الكربون والهباء في الغالف الجوي.
الصقيع هل يعد الصقيع الذي يتكون على السيارات والعشب نوعا ً من
الهطل؟ ال ،يتكون الصقيع عندما يتجمد بخار الماء مباشرة على األجسام
القريبة من سطح األرض وليس مثل قطرات الماء أو بلورات الثلج التي
تسقط من الغيوم.

أدع الطالبات تصممن مربى (وعاء زجاجي أو بالستيكي مغلق
تزرع داخله نباتات زينة خضراء) توضحن فيه دورة الماء .

 5دقائق

مفاهيم أدع الطالبات يكتبن ثالثة أسئلة عن مفاهيم الدرس
واستخدمها في مراجعة الدرس.

 5دقائق

األخوة المعلمين و المعلما
السمم عليكم ورحم هللا وبركاته
يسر يؤسس التياضير اليديث
www.mta.sa
تياضير العلوم

أن تقدم كل يا يخ

لعام  1442هـ للفصل الدراس الثان
تيضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التياضير
وحدا يشروع الملك عبدهللا  +الطريق البنائي ( + )1الطريق البنائي  (2) +الخماس الجديد +
االستراتيجيا اليديث  +يسرد  +تعلم نشط  +المسرد  +الخطوا االربع  +الرباعي  +الخط
التفصيلي
المرفقا
ثمث عروض بور بوينت يختلف لكل درس
+
كتاب الطالب و دليل المعلمه
+
سجم التقويم والمهارا حسب نظام نور
+
يجلدا اختبارا يتنوعه
+
أور قياس لكل درس
+
أورا عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلم

+
سجل إنجاز الطالب
+
حل أسئل الكتاب
+
خرائط ويفاهيم
+
اثراءا
شرح يتميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج يجانا
التوصيل لباق يدن المملك عبر الفيدك

(ين  48ساعه الى  72ساع )

ليجز طلبكم وتسجيل يعلويا اإلستمم:
اعمال ينص يدرست االسبوع الواحد  60لاير سبع اسابيع  400لاير
للطلب ين داخل المملك يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدك

لجميع يدن المملك

حسب طلبكم ( س دي _ طباع يلون _ طباع عادي )
ايميل المبيعا
T@mta.sa
سعر المادة على س دي 20لاير

سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة يع الس دي طباع عادي 50لاير
سعر المادة يع الس دي طباع يلون 100لاير
لمن هم خارج يدين الرياض يضاف قيم االرسالي  50لاير للفيدك ( ين  48ساع الى  72ساع )
وهنا أرقام حسابا المؤسس للمعلمين
–———————————————————
حسابا بنوك بإسم “يؤسس التياضير اليديث ”
=======================
يصرف الراجي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابا بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيب ”
=======================
البنك األهل
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سايبا
8001852539
اي بان بنك سايبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنس
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185

____________________________
بنك البمد
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 التيضير الخاص بالمادة بشعار الرؤي والوزارة بقيم  50لاير

للتواصل عبر الوات

أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالي :
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

