العلوم
الصف األول المتوسط
التحضير بالطريقة الرباعية

 تعهد العقيد إل امسد مية الصددحيحة دل د الطالبدة ورعايتهددا بتربيدة مسد مية
متكاملة ل :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وا تمائها ملى أمة امس م.
 ت ريبها على مقامة الص إل وأخذها بآ اب السلوك وال ضائل.
 ت مية المهارات األساسية المختل ة وخاصة المهارإل اللغوية ،والمهدارإل الع يدة،
والمهارات الحركية.
 تزوي ها بالق ر الم اسب من المعلومات ل مختلف الموضوعات.
 تعري ها بد عم عليدف دل سدها ،و دل بيئتهدا ايجتماعيدة والجغرا يدة لتحسدن
استخ ام ال عم ،وت ع سها وبيئتها.
 تربيددة ذوقهددا الب د يعل ،وتعه د
ل يها.

دداطها امبتكددارو وت ميددة تق د ير العمددل الي د وو

 ت مية وعيها لت رك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق دل حد و سد ها
وخصائص المرحلة التل تمر بها ،وغر حب وط ها وامخ ص لويإل أمرها.
 تولي الرغبة ل يها ل ايز يا من العلم ال دا ع والعمدل الصدالو ،وتد ريبها علدى
ايست ا إل من أوقات راغها.

 مع ا الطالبة لما يلل هذه المرحلة من مراحل حياتها...

 أن يتجف ت ري العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اميمدان بداو والتطبيدق بدف
و ق ال ين امس مل.
 ت ميددة العقي د إل ددل د الطالبددة وترسدديق اميمددان ددل قلبه دا عددن طريددق
توجيهها لم اه إل ما ل الكون ال سيو من عظم الخلق وعجيب الص ع.
 تددد ريب الطالبدددة علدددى ايسدددتقراو وايسدددت تاق والبحددد بدددالم طق السدددليم
وايسدددت يل القدددويم بالقيدددام بالتجدددارو العلميدددة و راسدددة العلدددوم ال ظريدددة
مستر اً بأوامر .
 ت د ريب الطالبددة علددى م اق ددة األمددور والبح د عددن األسددباب وتمهي د ممددا
تسددمعف وت دراه وت كددر يددف لتصددل ملددى الحددق الخددالص مددن ددوائب الخطددأ
وال قصان.
 تعوي د الطالبددة علددى التجددر العلمددل الددذو ي د عوا مليددف امس د م بعي د اً عددن
الهوى لتح ظ حق العلماو.
 ايست ا إل من ت ري العلوم وم هجها ل البح عن ألوان التربية الخلقية
التل يحرص عليها امس م كالص ق وال زاهة وتحرو الحق والثبات عليف.
 الحرص ل كل م اسبة على الك ف ب ضل امس م وتعاليمف.
 الترغيب ل البح عن م جزات أج ا ه و ضل آبائف ل تق م العلم.
 معا إل الثقة ملى و
على غيرهم.

المسلمين وم اعة األمل ديهم بدأن العلدم لدي

وق دا ً
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األحد
1442/6/4هـ
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
األحد
1442/8/1هـ
األحد
1442/8/8هـ
األحد
1442/8/15هـ
األحد
1442/8/22هـ
األحد
1442/8/29هـ
األحد
1442/9/6هـ
األحد
1442/9/13هـ
الثالثاء
1442/10/6هـ
األحد
1442/10/11هـ

الخميس
1442/6/8هـ
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
الخميس
1442/8/5هـ
الخميس
1442/8/12هـ
الخميس
1442/8/19هـ
الخميس
1442/8/26هـ
الخميس
1442/9/3هـ
الخميس
1442/9/10هـ
الخميس
1442/9/17هـ
الخميس
1442/10/8هـ
الخميس
1442/10/22هـ

ال رو

م حظات

الغ ف الجوو و الطق
الكتل و الجبهات الهوائية
األرض و ال ظام ال مسل
ال ضاو وال جوم والمجرات
عالم الخ يا
وظائف الخ يا
امس جيات ،والجو معويات،
ال ي ان الم لطحة واألسطوا ية
الرخويات ،وال ي ان الحلقية،
الم صليات و وكيات الجل
الحبليات ومجموعاتها
الطيور والث ييات
ما ال ظام البيئل؟
المخلوقات الحية والبيئة والطاقة
استخ ام المصا ر الطبيعية  +ال ا
مراجعة عامة
االختبارات

والبيئة

الما إل
اليوم
التاريق

علوم
األح

ايث ين

الصف
الث ثاو

األول المتوسط
األربعاو

الحصة
الخمي

توقيع الم يرإل

الغ ف الجوو المتحرك
ال صل ()7
الغ ف الجوو والطق
ال ر ()1
زمن ال ر
الوسائل المسا إل لل ر
اآلن
يما سبق
كتاب الطالبة أوراق عمل
يتوقع من الطالبة بع هاية ال ر أن
السبورإل األق م الملو ة
تحقق األه اف التالية:
أ طة علمية اللوحات
راسة مكو ات الغ ف  تصف مكو ات الغ ف الجوو.
بوربوي ت
التعليمية
 تقارن طرق ا تقال الطاقة على
الجوو
أخرى/
األرض.
حصة واح إل
.................................
 تصف كيف ت أ الرياح.
( )2الت ري
( )1التركيز
الم اهيم ال ائعة غير الصحيحة
الربط مع المعر ة السابقة
 طبيعة قائق الهواو :تج معظم الطالبات صعوبة ل هم
طبيعة قائق الهواو لذا أ رح لهن أن الهواو يتكون من
الح ي عن الطق  :يتح جميع ال ا عن الطق  ،أ ع
جزيئات ائمة الحركة وأن هذه الجزئيات موزعة ب كل
الطالبات تت اق ن الطق السائ ل م طقتهن وأوضو أ هن
موح لكن كثا ة الهواو تقل مع از يا كل من ايرت اع
ل هذا ال ر ستتعلمن المزي عن مكو ات الغ ف الجوو
و رجة الحرارإل.
يها تقلبات الطق .
وطبقاتف التل تح
 الغيوم واأل عة وق الب سجية :ق تعتق بعض الطالبات
أ هن ي حاجة ألن يحموا أ سهن من األ عة وق
الب سجية ل األيام الغائمة أوضو لهن أ ف على الرغم
من أن الغيوم تمتص بعض األ عة وق الب سجية مي أن
جز ًوا من هذه األ عة ي ذ خ ل الغيوم ويصل ملى سطو
األرض.
استخ ام الت ابف
 ق رإل البيض :أ ع الطالبات ت كرن ل الخصائص
الم تركة بين الغ ف الجوو وق رإل البيض ،يت ابف
ايث ان ل أن سماكة كل م هما رقيقة ج اً ويؤ يان ور
الطبقة الواقية مذ تساع ق رإل البيض على ح ظ مكو ات
البيضة من الج اف أما غ ف األرض الجوو يحمل
المخلوقات الحية من ام عاعات الضارإل.
طرق ت ري مت وعة
 متق م :أ ع الطالبات تبحثن كيف تم اكت اف طبقات
ضا
الغ ف الجوو المختل ة وأطلب مليهن أن تق من عر ً
و ًيا لزمي تهن ل الصف.
استخ ام الت ابف
 مطالعة اعلة :أطلب ملى الطالبات أن تقسمن الورقة التل
بحوزتهن ملى قسمين بحي تسجلن ل القسم األيمن ما
ح و ل القسم األيسر ما يمكن ح وثف تيجة لذلك أطلب
مليهن أن تكتبن توقعاتهن عن تأثير مط ق المزي من غاز
ثا ل أكسي الكربون والهباو ل الغ ف الجوو.
( )4التقويم
( )3ايستقصاو وايستك اف
التحقق من ال هم
 اله ف
أ ع الطالبات تصممن مربى (وعاو زجاجل أو ب ستيكل
استخ ام التجربة ايسته لية لتوضيو أثر رجة الحرارإل ل
مغلق تزرع اخلف باتات زي ة خضراو) توضحن يف ورإل
حركة جزيئات الهواو.
الماو.
 الموا واأل وات
ق ي ة ذات ع ق ر يع ،صابون جلل سائل ،وعاو ،ماو ساخن ،معا إل الت ري
م اهيم :أ ع الطالبات تكتبن ث ثة أسئلة عن م اهيم ال ر
ماو مثلج.
واستخ مها ل مراجعة ال ر .
 مستراتيجيات الت ري
أوجف الطالبات يستعمال كمية قليلة من سائل الجلل مذ يؤ و
الغ ف الصابو ل الرقيق الغرض ب كل أ ضل من الغ ف
الصابو ل السميك.

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

