
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 هـ (  1441العام الدراسي  )   -الفصل الدراسي األول    –   ( األول المتوسط   (    للصف  )  العلوم  توزيع منهج مادة    )       
 

 هـ27/1/1441 هـ23/1/1441 األسبوع هـ20/1/1441 هـ16/1/1441 األسبوع هـ13/1/1441 هـ9/1/1441 األسبوع هـ6/1/1441 هـ2/1/1441 األسبوع

 كةالحر 4 تقويم التفسيرات العلمية  3 النماذج العملية  2 العلم وعمليلته 1

 هـ25/2/1441 هـ21/2/1441 األسبوع هـ18/2/1441 هـ14/2/1441 األسبوع هـ11/2/1441 هـ7/2/1441 األسبوع هـ4/2/1441 هـ30/1/1441 األسبوع

 الخواص والتغيرات الكيميائية 8 الخواص والتغيرات الفيزيائية 7 الشغل واآلالت البسيطة 6 قوانين نيوتن للحركة 5

 هـ24/3/1441 هـ20/3/1441 األسبوع هـ17/3/1441 هـ13/2/1441 األسبوع هـ10/3/1441 هـ6/3/1441 األسبوع هـ3/3/1441 ـه28/2/1441 األسبوع

 أنواع الصخور  12 المعادن جواهر األرض 11 العناصر والمادة والمخاليط  10 تركيب المادة  9

 هـ22/4/1441 هـ18/4/1441 األسبوع هـ15/4/1441 هـ11/4/1441 األسبوع هـ8/4/1441 هـ4/4/1441 األسبوع هـ1/4/1441 هـ27/3/1441 األسبوع

 ختبارات الفصل الدراسي األولا 16 التجوية والتعرية وأثرهما 15 التجوية والتعرية وأثرهما 14 صفائح األرض المتحركة  13
 ) األسبوع األول (

 هـ7/5/1441 هـ25/4/1441 األسبوع

ت
ظا

ح
لا

م
 

 

 التاريخ الميالدي هجريالتاريخ ال الموضوع

 م01/09/2019 هـ02/01/1441 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي األول

 م23/09/2019 هـ24/01/1441 إجازة اليوم الوطني

 م22/12/2019 هـ25/04/1441 بداية اختبار الفصل الدراسي األول

 م02/01/2020 هـ07/05/1441 بداية إجازة منتصف العام

 م19/01/2020 هـ24/05/1441 ة للفصل الدراسي الثانيبداية الدراس
 

17 
18 

استكمال البرامج العالجية 
للطالبات غير المتقنات  لمعايير 

 التقويم
   

 معلمة المادة:
أ/  

..................................................................
........ 

 

 المشرفة التربوية :
 

......................................................أ/............
...... 

 

 قائدة المدرسة :
 

أ/..............................................................
............... 
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      التاريخ  الصف المادة الفصل  األولى  رقم الوحدة 

      الحصة  األول المتوسط علوم  ألول ا العلم وتفاعالت األجسام الوحدةعنوان 

      الفصل  العمل طريقة منظمة لمعرفة العالم الطبيعي الفكرة العامة
  

 أساليب التقويم مهارات التقويم الوسائل التعليمية استراتيجيات التعليم الحديثة التهيئة

O )   ( نشاط رقم O عرض صور O مدخل تاريخي 
O  الحوار

 والمناقشة
O االستكشاف 

O  الخرائط
 الذهنية

O الكتاب O مجسمات O فيلم تعليمي O المرونة O األصالة O تمييز المعلومات O المالحظة O األسئلة واألجوبة O أخرى 

O قصة O مشاهدة فيلم O اخرى O حل المشكالت O االستقصاء O التعليم باللعب O أجهزة العرض O عينات O أخرى O الطالقة O ولوياتتحديد األ O أخرى O سلم التقدير O تقويم االداء O أخرى 

O طرح مشكلة O قراءة نص O اخرى 
O  التعليم

 التعاوني
O القصة O تمثيل االدوار O جهاز التسجيل O لوحات ورسومات O أخرى O العصف الذهني O التفكير الناقد O أخرى O قائمة الشطب O التوصيل O أخرى 

    
 التقويم كتاب الطالبة ل المعلمة (أهداف الوحدة ) دلي

 

 يجبهذه الوحدة  نهاية في

 بإذن تكون الطالبة قادرة أن

 :أن  على تعالى هللا
 

 

أن ُتعرررررطا بة اةعررررري بةع ررررر      ررررر    
 بعض بألسئ ي بةتي ال  جيب عنها  

 
 

 أن تقرارن بين بةنظط ات  بةق بنين  
 

 

 أن تتعرف على الفروع الثالثة للعلوم.

 

 

 

 

 

 

ة اةعرري أن بعررا فةت نرري فررن  أن تصررا ب

 وعملياتهالعلم الدرس األول 
 -النظرية:

 ت والتجارب.تفسر األشياء أو األحداث بناء على املعرفة اليت مت احلصول عليها من املالحظا   
 -المالحظة:

 سجل أو وصف مشاهدات أو أمناط يف الطبيعة.   
 -العلوم:

 هي طريقة لتعلم املزيد حول العامل الطبيعي   
 -الطريقة العلمية:

 هي الطريقة اليت تساعد العلماء على تفسري العامل الطبيعي، 
 وكيفية عمل االستقصاء.

* املالحظة    *صياغة الفرضية   * التجريب : وهي  الخطوات العامةا تتفق يف على الرغم من اختالف طرق االستقصاء إال أهن
 والقياس 

 * حتليل   *  االستنتاج
 -النظرية العلمية:

 هي حماولة لتفسري سلوك أو ظاهرة معينة متت مالحظته مرات كثرية يف العامل الطبيعي 
 
 

 النماذج العلميةالدرس الثاني : 
 لشيء أو حدث ما يستخدم كأداة لفهم العامل الطبيعي.هو أي متثيل : النموذج

 -أهمية النماذج:
 تساعد على تصور أو ختيل األشياء  -1

 

 

 

 

 

 

بةع          بعض بألسئ ي    يعطف ر
 بةتي ال  جيب عنها  

 
 

 بين بةنظط ات  بةق بنين    يقرارن
 
 

 ع ى بةنط ع بةثالثي ة ع   .  يتعطف
. 
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 بةنماذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن تناقش بة اةعي ف     ي بةنماذج  
 

 

 

 

    بة اةعي بةتنسيطبت بةع ميي  تقأن  
 
 

 ق   بة اةعي بإلعالنات.تأن  

 متثيل األشياء اليت قد تكون صغرية جدا أو كبرية جدا أو سريعة جدا أو بطيئة  -2
 أنواع النماذج 
 لية أو ملركب كيميائي.مناذج ميكن ملسها أو رؤيتها مثل منوذج الكرة األرضية أو اخل -نماذج مادية:

 يتم بناؤها بربامج حاسوبية مثل حركة الصفائح األرضية أو خريطة الطقس. -نماذج حاسوبية:
 هي عبارة عن أفكار أو مفاهيم تصف كيف يفكر شخص ما يف شيء معني يف العامل الطبيعي. -نماذج فكرية:
 يدة لتقرر فيما إذا كنت توافق على شيء ما هو مجع ما تعرفه من معلومات مع احلقائق اجلد :التفكير الناقد

  البيانات
 هي معلومات يتم مجعها أثناء البحث العلمي من خالل املالحظات وجيب أن تكون حمددة 

 وميكن تسجيلها على هيئة خمطط أو وصف أو رسم بياين 
 الدرس الثالث : تقويم التفسيرات العلمية

 خدم كأداة لفهم العامل الطبيعي.هو أي متثيل لشيء أو حدث ما يست: النموذج
 -أهمية النماذج:

 تساعد على تصور أو ختيل األشياء  -3
 متثيل األشياء اليت قد تكون صغرية جدا أو كبرية جدا أو سريعة جدا أو بطيئة  -4

 أنواع النماذج 
 ئي.مناذج ميكن ملسها أو رؤيتها مثل منوذج الكرة األرضية أو اخللية أو ملركب كيميا -نماذج مادية:

 يتم بناؤها بربامج حاسوبية مثل حركة الصفائح األرضية أو خريطة الطقس. -نماذج حاسوبية:
 هي عبارة عن أفكار أو مفاهيم تصف كيف يفكر شخص ما يف شيء معني يف العامل الطبيعي. -نماذج فكرية:
 كنت توافق على شيء ما   هو مجع ما تعرفه من معلومات مع احلقائق اجلديدة لتقرر فيما إذا :التفكير الناقد

  البيانات
 هي معلومات يتم مجعها أثناء البحث العلمي من خالل املالحظات وجيب أن تكون حمددة 

 وميكن تسجيلها على هيئة خمطط أو وصف أو رسم بياين 

 أن بعا فةت ني فن بةنماذج  يصن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ف     ي بةنماذج    يناقش
 
 
 
 بةتنسيطبت بةع ميي    ي فق
 
 
 

 بإلعالنات.  يق ف

 متابعة حل تدريبات الكتاب الواجب المنزلي
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ن والمعلمات  األخوة المعلمي 

مُ 
ا
م ُ الّسَل

ُ
يك
َ
ل
ا
رحمة ع ُه وا

َ
ُ اّلل

 
ه
 
ات
َ
ك را
ا
ب وا  

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة
www.mta.sa 

 أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم

 تحضي  + توزي    ع + أهداف

ُ  أنواعُالتحاضي 

ي 
ي + خماسي + ثالئ 

اتيجيات  –وحدات + بنائ  الحديثة + مرسد + تعلم نشطالخطوات األرب  ع + االسير  

 المرفقات

+ 
 ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس

+ 
 كتاب الطالبةو دليل المعلمه

+ 
 سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
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+ 
 مجلدات اختبارات متنوعه

+ 
 أورق قياس لكل درس

+ 

 أوراق عمل لكل درس

+ 

 سجل إنجاز المعلمة

+ 

 وسجل إنجاز الطالبة
+ 

 المرسد

+ 

 حل أسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم
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+ 

 اثراءات

 

ن  بالفيديو  لجميع دروس المنهج ح متمي    شر

__________________________________________________________________ 

 االسعار

   ريال 100 ى =طباعة ملونة + السي د

ل ريا 50= دى  طباعة أبيض وأسود + السي     

) للصف الواحد(  لريا 20=س دى فقط   

لريا 20 =يلجميع مرفقات السي دي عن طريق األيم   

ُالرياضُوالخرجُمجانا ي
 
 التوصيلُف

ريال50ُساعةُ(ُيضاف24ُُوالرسالُالطلبُعنُطريقُفيدكسُالمستعجلُ)ُ  

 : لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير
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www.mta.sa/c 

  

طلب توزي    ع المنهج او عينة ويمكنكم   

اء عن طريق االيميل  او الرسر

 من هذا الرابط

www.mta.sa/c 

 او 

  للطلبُمنُداخلُالمملكةُيمكنكُاإلتصالُعىلُرقم 

0505107025 

0551092444 

0555107025 

0557977722 

ن خارج مدينة الرياض والخرج  وهنا أرقام الحسابات للمعلمي 

 البنك األهلي 

 مؤسسة التحاضي  الحديثة
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https://mta.sa/c/
https://mta.sa/c/


27949172000110 

 ( اي بان )

SA0610000027949172000110 

______________________________________________ 

 مرصف الراجحي 

الحديثةمؤسسة التحاضي    

233608010954856 

 ( اي بان )

SA5780000233608010954856 

______________________________________________ 

 ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات

 الرياض
ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

2052558759940 
 سامبا
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ي   سعد عبدالرحمن العتيب 
8001852539 

ستثمارالبنك السعودي لل   

ي   سعد عبدالرحمن العتيب 

0101001926001 

ي مدنهم االتصال بجوال المدير
ن
ي ف ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرئ 

ن
ن ف  لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

ُ
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