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 : إعداد املعلمة

 هند نايف العتييب 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمنطقة الخرج

ون   اإلبتدائية السادسة والعشر



 

 

  
 الدرس الثان 

 كيف نثبت أن  

 األرض تدور 

 الدرس األول 

 نظام األرض 

  والشمس 

 الدرس الثامن
 ما لمادة وكيف  
 يمكن قياسها ؟

 

 الدرس التاسع
ما لخصائص 
يائية؟   الفي  

 الدرس السابع 
 النجوم والمجرات 

 الدرس الرابع 
  الخسوف  

 ظاهرن 

 والكسوف والمد  

 والجزر 

 الدرس العاشر 
 الماء والمخاليط

 الدرس الخامس 
 ما لنظام  
 الشمس  ؟

 الدرس السادس

ما لكواك ب  ؟  
 ومالكويكبات ؟ 

 الدرس الثالث 
 نظام األرض 

  والشمس والقمر 

 



 

                                                                                       

 

 الدرس  
 الرابع عشر 

ما لخصائص المختلفة 
 للعنارص ؟ 

 الدر س 
 الثالث عشر 

 مالتفاعالت الطاردة 
  للطاقة ومالتفاعالت  
 الماصة للطاقة ؟

 الدرس 
  الخامس عشر 
 ما أل حماض ؟ 
 ومالقواعد؟ 

 الدرس  
 السادس عشر 

 الحركة 

 الدرس 
  السابع عشر 
 القوى

 الدرس 
  الثامن عشر 
 الكهرباء

 الدرس  
 التاسع عشر 
 المغناطيسية

 

 الدرس 
  عشر 

 الثان 
ات   ما لتغي 
  الكيميائية؟ 

 الدرس
  الحادي عشر 
كيف يتم فصل  

 المخاليط 



 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 بسم هللا نبدأ دروس 

 

 /الدرس األول 

 نظام األرض والشمس 

األولالهدف من الدرس    

يحاك  بعض الطرائق الت   يستخدمها العلماء  
 لرصد الكواكب والكون - 1

 

ح الدرس األول كامال  .فيديو شر
  هذا الدرس 

 المهارة المطلوبة ف 
 (1) رقم واحد    

 تعداد األدوات المستخدمة لدراسة الكو ن
األول انتىه الدرس   

 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMtF0GCD18U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nMtF0GCD18U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nMtF0GCD18U&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Kri28wFMOUbTJJm-ZYJEX6GyD6gDs9v9/view


/    
الدرس الثان   

 كيف نثبت أن األرض تدور 

  الهدف للدرس  
: الثان    

 1-يكتشف العالقة ن   حركة األرض 

حول الشمس وحول محورها  ودورانها  

  
هذا الدرس   المهارة المطلوبة ف   

( 2_ رقم )   

 تسمية الظواهر الناتجة من دوران 
سنفسها وحول الشم  األرض حول    

 

ح المهارة  فيديو شر  

 فيديو _ 1
 فيديو _ 2

 

(2هنا حل المهارة )  

ني انتىه الدرس الثا  

نايف العتيبي هند معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1U_1sgIA1_ds2X2XcPmeZrZiEf4e_OhmZ/view
https://drive.google.com/file/d/1U_1sgIA1_ds2X2XcPmeZrZiEf4e_OhmZ/view
https://drive.google.com/file/d/1U_1sgIA1_ds2X2XcPmeZrZiEf4e_OhmZ/view
https://drive.google.com/file/d/1yGFpXYAI7LIKmWK-8Q3qGB9PSSwyKvaq/view
https://drive.google.com/file/d/1yGFpXYAI7LIKmWK-8Q3qGB9PSSwyKvaq/view
https://drive.google.com/file/d/1yGFpXYAI7LIKmWK-8Q3qGB9PSSwyKvaq/view


 الدرس الثالث   /

 نظام األرض والشمس والقمر 
  الهدف للدرس الثالث

كيف يسبب دوران   تقص  يس -1 

 األرض والشمس والقمر إىل ظهور
  أطوار القمر المختلفة

 

ح الدرس الثالث كامال   فيديو شر
  هذا الدرس رقم واحد )

( 3المهارة المطلوبة ف   

 

 مهارة رقم ) 3( سبب ظهور أطوار القمر 

( 3) هنا حل المهارة   
لثانتىه الدرس الثا  

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

الدوسريمنيرة قائدة المدرسة /   

 

https://www.youtube.com/watch?v=eCYb9yXePUQ&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1R5uNe7LAoNYlLGEloOWQX6pJHQGcmU7h/view


/ الدرس الرابع    
  الخسوف والكسوف والمد

 ظاهرن 

والجزر    

للدرس الرابع  األهداف     

خسوف  اىل تؤدي   ت   ال  األحواليصف  -1
 القمر وكسوف الشمس 

يوضح كيفية حدوث المد والجزر   - 2       

 فيديو شر ح  الدرس الرابع كامال
  هذا الدرس رقم المهارة المطلوبة  

ف   

مهارة عملية  ( 4واحد)  

 عمل نموذج مبسط لظاهرة الخسوف  
  والكسوف

(4) هنا حل المهارة    

ا لدرس الرابعىه  انت  

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://youtu.be/CGtjnbTK-kU
https://drive.google.com/file/d/1NAPx4d1NkmUOhXeVXt0J-QMYW0Gb5NQt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NAPx4d1NkmUOhXeVXt0J-QMYW0Gb5NQt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NAPx4d1NkmUOhXeVXt0J-QMYW0Gb5NQt/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1NAPx4d1NkmUOhXeVXt0J-QMYW0Gb5NQt/view?usp=drivesdk


/ الدرس الخامس    
 

؟  ما النظام الشمس 
 

: الهدف للدرس الخامس  

 

  1- يوضح أن النظام الشمس  يتكون من العديد

   األجرام ترتبط معا بفعل الجاذبية من 

 

ح الدرس الخامس كامال  فيديو شر
(. 5)  هذا الدرس رقمة في المهارة المطلوب  

 تعداد مكونات النظام الشمسي  
 

 

(5هنا حل المهارة )  

 انتىه الدرس الخامس
هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2d8a9wUCPo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1LNdKSZ5q88gN8IRT_TNhs8kIP55otgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1LNdKSZ5q88gN8IRT_TNhs8kIP55otgr-/view
https://drive.google.com/file/d/1LNdKSZ5q88gN8IRT_TNhs8kIP55otgr-/view


/ الدرس السادس    
 ما الكواكب ؟ وما الكويكبات ؟ 

 

  األهداف للدرس السادس
  1- التعرف عىل خصائص الكواكب

 2-تقارن بي   خصائص الكواكب الداخلية

 وخصائص الكواكب الخارجية 

   هذا الدرس رقم
 المهارة المطلوبة  ف 

 جزء  1 (6) &*

 

 جزء 2من مهارة  )6( *& 

 

(6هنا حل المهارة )  

 انتىه الدرس السادس
 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/17rlEBhxgotq966C0slaZJRbdFMDB7IJj/view
https://drive.google.com/file/d/17rlEBhxgotq966C0slaZJRbdFMDB7IJj/view
https://drive.google.com/file/d/17rlEBhxgotq966C0slaZJRbdFMDB7IJj/view
https://drive.google.com/file/d/17rlEBhxgotq966C0slaZJRbdFMDB7IJj/view
https://drive.google.com/file/d/1BynK8w6282vn8qu2BBxw1TglLnceapEn/view
https://drive.google.com/file/d/1BynK8w6282vn8qu2BBxw1TglLnceapEn/view


 الدرس السابع  /
 النجوم والمجرات 

 الهدف من الدرس السابع
يحدد بعض خصائص النجوم -  1 

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة 
( وصف لبعض الخصائص7مهارة رقم )   

 األساسية للنجوم 
 حلها هنا . 

ح الدرس كامل هنا .   ولمشاهدة شر

 

 .انتىه الدرس السابع
 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1UoAxkumSL8cR4cv5rfZXDF_HhRbPpK4V/view
https://drive.google.com/file/d/1UoAxkumSL8cR4cv5rfZXDF_HhRbPpK4V/view
https://drive.google.com/file/d/1UoAxkumSL8cR4cv5rfZXDF_HhRbPpK4V/view
https://www.youtube.com/watch?v=ToTIW-0x54A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ToTIW-0x54A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ToTIW-0x54A&feature=youtu.be


/ الدرس الثامن    

وكيف يمكن قياسها؟ما المادة   

  1 / األهداف من الدرس الثامن

المختلفة للمادة ت الحال يصنف  -2 

 يقيس كثافة مادة معينة 
 لحل وتحديد المهارتان المطلوبة

جزئيات المادة  ي   المقارنة ب 8مهارة رقم   

  جسم
صلب و سائل و غاز ف   

 حلها هنا  

 

 حساب كثافة المادة باستخدام الصيغة 9مهارة رقم 

 الرياضية ) قانون الكثافة (

 

  ولمشاهدة شر ح الدرس كامل هنا 
 انتىه الدرس الثامن

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1Py4yVw05cZa72pIry6gXJdN0JGRJulBB/view
https://drive.google.com/file/d/1Nmw8z65J2dlcn5CQHdl6-Xbz_Tjamyur/view
https://drive.google.com/file/d/1Nmw8z65J2dlcn5CQHdl6-Xbz_Tjamyur/view
https://www.youtube.com/watch?v=W0XlYhg9_OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W0XlYhg9_OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W0XlYhg9_OU&feature=youtu.be


/ الدرس التاسع   
يائية ؟ صما الخصائ الفي    

 /الهدف من الدرس التاسع

  1- يصنف بعض المواد عىل حسب

 .خصائصها

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة 
10 تصنيف بعض المواد  مهارة رقم   

يائية بعرض   حسب خصائصها الفي  

 مصورات أو عينات
 حلها هنا

 

   الدرس التاسع انتىه

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1yM67IdiPAatqpVjkBWbAgilILFizl4Nq/view


 الدرس العاشر  /
 الماء والمخاليط

 

العاشر الهدف من الدرس   

  1- يصنف بعض المخاليط عىل 

 حسب أنواعها 

المطلوبةلحل وتحديد المهارة   

11 تعداد أنواع المخاليط مهارة    

 حلها هنا من الفيديو 

 

 لمتابعة شر ح الدرس كامل من هنا
 

العاشر انتىه الدرس   

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /    

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/12SYlBLfr8-o1f63KUYNWWf4vbl7Tt3E6/view
https://www.youtube.com/watch?v=SEUFzR2QRhw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SEUFzR2QRhw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SEUFzR2QRhw&feature=youtu.be


عشر الحادي الدرس  /  

 

 كيف يتم فصل المخاليط 

 الهدف من الدرس الحادي عش 
  1- يكون مخلوط ويحدد طريقة فصل

 مكوناته 
المطلوبة لحل وتحديد المهارة    

 مهارة رقم 12تكوين مخلوط عمليا  

  وفصل عمىل  لمكونات مخلوط آخر)1(
 

 لمتابعة شر ح طرق فصل المخاليط 
 

 

عشر  حاديانتىه الدرس ال  

 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1_QVhWzLvZp3sptuhjSaC9ljiXI0JzlgG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_QVhWzLvZp3sptuhjSaC9ljiXI0JzlgG/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=ln5qrxXboZ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ln5qrxXboZ4&feature=youtu.be


  عشر  /
 الدرس الثان 

ات الكيميائية؟ ما  التغي   

  عشر  
الهدف من الدرس الثان    

ات الكيميائية   يصف التغي 
 

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة 
  

  
 مهارة 13 تفسي  سبب حدوث التغي  الكيميان 

 

ات الكيميائية؟  ح ما التغي   لمتابعة شر

 

  عشر 
 انتىه الدرس الثان 

 

هند نايف العتيبي المادة / معلمة    

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/19s7W5c28Grnkdc8eGrSGMZWQ6nEETbWX/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/x8LX5HrB4jU


/ الدرس الثالث عشر    

  التفاعالتالطاردة للطاقة وما   التفاعالتما 

 الماصة للطاقة ؟ 
الهدف من الدرس الثالث عشر     

يقارن بي   التفاعل الطارد للحرارة والتفاعل  -1  

. الماص للحرارة   

 

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة

 

 مهارة 14 التمثيل ل التفاعالت الماصة للطاقة  
 والتفاعالت الطاردة للطاقة

 

ح درس كامل ما التفاعالت الطاردة  متابعة شر
  وما التفاعالت  الماصة للحرارة؟

 

 انتىه الدرس الثالث عشر 
 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/108ESS75DroSXdsNmDByj1DkWDoK9AEHR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/108ESS75DroSXdsNmDByj1DkWDoK9AEHR/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/dblU-YgYlr0
https://youtu.be/dblU-YgYlr0


عشر  رابع الدرس ال /  

المختلفة للعنارص؟   ص ما الخصائ  

 الهدف من الدرس الرابع عشر 
  الجدول الدوري  -1

 يصف توزي    ع العنارص ف 
 لحل وتحديد المهارة المطلوبة  

   
مهارة رقم 15 . ج) و احد( تصنيف العنارص ف 

 الجدول الدوري وفقا لخصائصها   
 

 انتىه الدرس الرابع عشر 

  
هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1ja8BS0Q1A39gXqYwlUbn95Q2tS-tSbq4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ja8BS0Q1A39gXqYwlUbn95Q2tS-tSbq4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ja8BS0Q1A39gXqYwlUbn95Q2tS-tSbq4/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ja8BS0Q1A39gXqYwlUbn95Q2tS-tSbq4/view?usp=drivesdk


/ عشر  خامسالدرس ال  

؟دوما لقواع ضاألحما ما  

  
عشر  خامسالهدف من الدرس ال   

والقواعد   األحماضتمي   بي     

 

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة 
 

مهارة رقم 16 التميي   بي   األحماض 
 والقواعد 

 

 انتىه الدرس الخامس عشر 
 

العتيبي هند نايف معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/11XfYUvNLJIWk1XADy1T4zVqHwWakgkn6/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11XfYUvNLJIWk1XADy1T4zVqHwWakgkn6/view?usp=drivesdk


/الدرس السادس عشر  

 الحركة

 الهدف من الدرس السادس عشر

  

السرعة المتجهة  ؛ يبين العالقة بين كل من الموقع ،السرعة  

 لحل وتحديد المهارة المطلوبة 

 مهارة رقم 17. قراءة  * معرفة مفهوم كالا  من  

 ) الحركة ، والسرعة ،والتسارع (

 

 هنا الدرس السادس عشر كامالا 

السادس عشرانتهى الدرس    

 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1MUF_LrAcEI5saDkGmWJLmAXJAqs1tb9o/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MUF_LrAcEI5saDkGmWJLmAXJAqs1tb9o/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/ac7KIH8Y0aI


/الدرس السابع عشر   

 القوى  

لنيوتن في الحركة؟  األولمالقانون   

الهدف من الدرس السابع عشر    

 يوضح المقصود بكل من القوى المتزنة  

 والقوى الغير متزنة

لحل وتحديد المهارة المطلوبة    

  مهارة رقم 18  التفريق بين القوى المتزنة

  والقوى الغير متزنة  

 

ح الدرس )1(   هنا شر

ح الدرس )2(   هنا شر

 انتىه الدرس السابع عشر 
 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1DrvtiJI9wQx3GVOJP8dfqS7qcGP1EIL-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1DrvtiJI9wQx3GVOJP8dfqS7qcGP1EIL-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1DrvtiJI9wQx3GVOJP8dfqS7qcGP1EIL-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1DrvtiJI9wQx3GVOJP8dfqS7qcGP1EIL-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1DrvtiJI9wQx3GVOJP8dfqS7qcGP1EIL-/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/n7zS1DHwRs0
https://youtu.be/IGamZLZbIYI


/ الدرس الثامن عشر   

 الكهرباء  
 الهدف من الدرس الثامن عشر 

  

يوضح تكون الكهرباء الساكنة والتجاذب بي    
مشحوني   جسمي     

لحل وتحديد المهارة المطلوبة     

 مهارة رقم 19 معرفة مفهوم الكهرباء الساكنة 
 

ح الدرس  الثامن عشر كاملا   هنا شر

 انتىه الدرس الثامن عشر 

 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://drive.google.com/file/d/1tyLrRccWndndbXk7nq9YmxFTw2q8_Hmw/view?usp=drivesdk
https://youtu.be/ob9mIQpTq1A


/عشر لتاسعالدرس ا   

المغناطيسية    

 

مهارة وصف المغناطيس مع تسمية     

 المنطقه المحيطه به 

 

ح درس التاسع عشر كاملا   شر

 

عشر  تاسعانتىه الدرس ال  

 

هند نايف العتيبي معلمة  المادة /   

نعيمة الحقباني مشرفة المادة /   

منيرة الدوسريقائدة المدرسة /   

 

https://youtu.be/C6CS8aF1HOM

