تحضير مادة

العلوم
الصف الثاني المتوسط
التحضير بالطريقة الرباعية

 تعهدد العقيدددة امسد مية الصددحيحة دي ن د الطالبدة ورعايتهددا بتربيدة مسد مية
متكاملة ي :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها ملى أمة امس م.
 تدريبها على مقامة الص ة وأخذها بآداب السلوك وال ضائل.
 تنمية المهارات األساسية المختل ة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهدارة العدديدة،
والمهارات الحركية.
 تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات ي مختلف الموضوعات.
 تعري ها بدنعم عليدف دي ن سدها ،و دي بيئتهدا ايجتماعيدة والجغرا يدة لتحسدن
استخدام النعم ،وتن ع ن سها وبيئتها.
 تربيددة ذوقهددا البددديعي ،وتعهددد ن دداطها امبتكددارو وتنميددة تقدددير العمددل اليدددوو
لديها.
 تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق دي حددود سدنها
وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغر حب وطنها وامخ ص لوية أمرها.
 توليد الرغبة لديها ي ايزدياد من العلم الندا ع والعمدل الصدالو ،وتددريبها علدى
ايست ادة من أوقات راغها.

 معداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها...

 أن يتجف تدري العلوم اتجاها ً سليما ً قائما ً على اميمدان بداو والتطبيدق بدف
و ق الدين امس مي.
 تنميددة العقيدددة ددي ن د الطالبددة وترسدديق اميمددان ددي قلبه دا عددن طريددق
توجيهها لم اهدة ما ي الكون ال سيو من عظم الخلق وعجيب الصنع.
 تددددريب الطالبدددة علدددى ايسدددتقراو وايسدددتنتاق والبحددد بدددالمنطق السدددليم
وايسدددتديل القدددويم بالقيدددام بالتجدددارو العلميدددة ودراسدددة العلدددوم النظريدددة
مستر داً بأوامر .
 تدددريب الطالبددة علددى مناق ددة األمددور والبح د عددن األسددباب وتمهيددد ممددا
تسددمعف وت دراه وت كددر يددف لتصددل ملددى الحددق الخددالص مددن ددوائب الخطددأ
والنقصان.
 تعويددد الطالبددة علددى التجددرد العلمددي الددذو يدددعوا مليددف امس د م بعيددداً عددن
الهوى لتح ظ حق العلماو.
 ايست ادة من تدري العلوم ومنهجها ي البح عن ألوان التربية الخلقية
التي يحرص عليها امس م كالصدق والنزاهة وتحرو الحق والثبات عليف.
 الحرص ي كل مناسبة على الك ف ب ضل امس م وتعاليمف.
 الترغيب ي البح عن منجزات أجداده و ضل آبائف ي تقدم العلم.
 معادة الثقة ملى ن و
على غيرهم..

المسلمين وم اعة األمل ديهم بدأن العلدم لدي
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توقيع المعلمة

توقيع المديرة
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األحد 1441/5/24

الخميس 1441/5/28
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األحد 1441/6/1

الخميس 1441/6/5
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األحد 1441/6/8
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األحد 1441/7/27
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الخميس 1441/8/9
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األحد 1441/8/12
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األحد 1441/9/3

الخميس 1441/9/7

األحد 1441/9/10

الخميس 1441/9/21

الدرو
الجلد والعضالت ( )1الجلد والعضالت ( )2الجهاز
الهيكلي
الجهاز العصبي استقصاء من واقع الحياة الحواس
استقصاء من واقع الحياة مراجعة الفصل ( ) 7
جهاز 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

م حظات

المادة
اليوم
التاريق

علوم
األحد

ايثنين

الصف
الث ثاو

الثاني المتوسط
األربعاو

الحصة
الخمي

توقيع المديرة

أجهزة الدعامة والحركة وايستجابة
ال صل ()7
الجلد والعض ت
الدر ()1
زمن الدر
الوسائل المساندة للدر
اآلن
يما سبق
كتاب الطالبةأوراق عمل
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدر أن
السبورة األق م الملونة
تحقق األهداف التالية:
أن طة علمية اللوحات
 تحدد وظائف الجلد.
دراسة أجهزة جسم
بوربوينت
التعليمية
 تتعرف الوظي ة الرئيسة للجهاز
امنسان
أخرى..................../
العضلي.
حصة واحدة
 تقارن بين أنواع العض ت الث ثة.
( )2التدري
( )1التركيز
الن اط
الربط مع المعر ة السابقة
الجلد والتحكم ي درجة الحرارة :أذكر الطالبات كيف أن األم  التنظيم الحرارو ي الحيوانات :أكلف الطالبات البح عن كي ية
تنظيم الحيوانات المختل ة لدرجة حرارة أجسامها وقد تستقصي
تلم جبهة ط لها مذا عرت أن حرارتف مرت عة ،ألن
الطالبات لها الكلب وأذني ال يل المروحتين وهروب السحالي
الجسم ي ع الطاقة الحرارية الزائدة ليتخلص منها من عملية
الصحراوية ملى الجحور.
لم الجلد طريقة سريعة لتحديد ما مذا كنتي تعاني من
مناق ة
ارت اع درجات الحرارة أم ي.
 امحسا بالبي ئة :كيف يستطيع امنسان استقبال المعلومات
المتعلقة باألحوال البيئية مذا لم يكن لف جلد؟
 العض ت ال ارادية :ما أهية وجود بعض العض ت ال مرادية
الحركة؟ ألنف من المستحيل أن ي كر ال خص ي كل حركة ووظي ة
يقوم بها جسمف كالتن وضربات القلب وحركة المعدة وهكذا.
طرائق تدري متنوعة
 صعوبة التعلم :أكلف ك من الطالبات وضع قطعة من القطن رطبة
على معصمة ثم الن ق عليها سيعمل الن ق على تبخير الماو وتقليل
درجة حرارة الجسم اربط هذه التجربة بتبخير العرق من الجلد ي
اييام الحارة.
 تحد :أكلف الطالبات البح عن استعمال الجلد ايصطناعي للمصابين
بالحروق وم حظة مزايا هذا النوع من الجلد التي تساعد على او
المصاب.
معلومة
 الق رة :تسمى طبقة الخ يا الميتة من الجلد "الق رة" وقد تكون
هذه الق رة ملجأ لبعض أنواع البكتيريا من حك روة الرأ يسرع
ي انتاق خ يا جديدة تعوض الخ يا الميتة.
 الخيوط العضلية :تحتوو األلياف العضلية من الداخل على خوط
سميكة من بروتين الميوسين وخيوط ر يعة من بروتين ايكتين
وعندما تن ط العضلة إن المركب الكيميائي ادونوسين ث ثي
ال وس ات ( )ATPيتحلل مما يسبب تحرر كميات كبيرة من الطاقة
مسببة تداخل خيوط ايكتين والميوسين بعضها ي بعض تنقبض
العضلة.
( )4التقويم
( )3ايستقصاو وايستك اف
التحقق من ال هم
 الهدف:
لغوو :أطلب ملى الطالبات معداد قائمة بالوظائف الرئيسة للجلد وربطها
م حظة عملية تبخر الماو من الجلد.
بطبقاتف المختل ة.
 المواد واألدوات:
معادة التدري
كي ب ستيكي اف ،يصق ،عدسات مكبرة.
أقسم الطالبات ملى مجموعتين وأطلب ملى المجموعة األولى كتابة قائمة
 استراتيجيبة التدري :
بالتغيرات التي تحد للجلد عندما يحاول الجسم تبريد ن سف.
استعمل ال صق الذو يكون على صورة ل ا ة مذ يسهل على
الطالبات استعمالف بيد واحدة.

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
..

