العلوم
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

 .1تعهد العقيدة اإلسالميي الحالحيح الف االم المةعومال تها بةهال ةس يال مسالميي ية :يوال الفس هوقهال تا المه تاقوهال تلاةهال تا ةم هال ملال
اإلسمم.
 .2تدهببه او مق ي الحمة ت هذه آداب ال ووك تالاض ل.
 .3تنمي المه هات األس سي المخةوا ته ص المه هة الواوب  ،تالمه هة العددب  ،تالمه هات الحسكي .
 .4تزتبده لقده المن سب ين المعووي ت ف يخةوف الموضوا ت.
 .5تعسباه نعم هللا اويه ف ا ه  ،ت ف يئةه االاةم اي تالجاسا ي لةح ن اسةخدام النعم ،تتناع ا ه ت يئةه .
 .6تس ي ذتقه البدبعف ،تتعهد ش طه اإل ة :هي تتنمي تقدبس العمل اليدتي لدبه .
 .7تنمي تايه لةدهك ي اويه ين الوااب ت تي له ين الحقوق ف حدتد سنه تهح ص المسحو الةف تمالس هال  ،تسالسب حالب تطنهال تاإلهالم
لوالة يسه .
 .8توليد السسب لدبه ف االزدب د ين العوم الن ع تالعمل الح لح ،تتدهببه او االسةا دة ين تق ت ساسه .
 .9ماداد المةعوم لم بوف هذه المسحو ين يساحل حي ته .

يال

ل اًً:ترسيخًإيمانًالمتعلمةًباهللًسبحانهًوتعالىً،وتعريفهاًببديعًصنعًهللاًوروعةًماًفيًالكونًمنًجمالًودقةًوتنسيقًتدلًعلىًقدرةً
أو ً
وعظمةًالخالقًعزًوجلً.
ثانيــــ ًااً:تزويدًالمتعلماًبالقدرًالمناسبًمنًالحقائقًوالمفاهيمًالعلميةًالتيًتساعدهاًعلىًفهمًوتفسيرًالظواهرًالطبيعيةًوإدراكًماًتقدمهً
العلومًلإلنسانًمنًخدماتًتيسرًحياتهًوتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً.
ثالثـــــ ًااً:غرسًبذورًالطريقةًالعلميةًفيًنفسًالمتعلمةًبتنميةًاتجاههاًللبحثًوالمشاهدةًوالمالحظةًوالتنقيبًوالتجريبًوالمقارنةًوالستنتاجً
وتحليلًالمعلوماتًوالتحققًمنًصحتهاًوالجرأةًفيًالتساؤلًومعرفةًأصولهاًوآدابهاًوفيًإبداءًالرأيًومعرفةًحدودها.
رابعــــ ًااً:معرفةًالبيئةًوفهمًماًيكتنفهاًمنًظواهرًمهمةًوتسخيرًالعلومًفيًإصالحهاًوتطويرهاًوالمحافظةًعليهاً.
خامســـ ًااً:توسيعًآفاقًالمتعلمةًبالتعرفًعلىًماًيتميزًبهًوطنهاًمنًمواردًوثرواتًطبيعيةًوتعريفهًبنعمًهللاًعليهًوعلىًبالدهًلتحسنً
استخدامهاًوالستفادةًمنهاً.
سادسـ ًااً:العنايةًبالنواحيًالتطبيقيةًفيًالعلومًوذلكًبإتاحةًالفرصةًللمتعلمًللقيامًبالتجاربًوالختباراتًوتمكينهاًمنًاكتسابًمهاراتًيدويةً
وخبراتًعمليةً.
سابعــ ًااً:تعريفًالمتعلمةًبالقواعدًالصحيةًوتعويدهاًالعاداتًالسليمةًوتثبيتهاًلديهًوتعريفهاًبالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةً
اإلنسانً.
ثامنــــ ًااً:تقديرًجهودًالعلماءًالمسلمينًوإبرازًدورهمًفيًتطويرًالعلمًودفعًعجلةًالحضارةًوتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً.
تاسعــ ًااً:الهتمامًباإلنجازاتًالعالميةًفيًميادينًالعلومً،وإظهارًأنًتقدمًالعلومًثمرةًلجهودًاإلنسانيةًعامةً،وتشجيعًالمتعلمًعلىًاإلطالعً
علىًتاريخًالفكرًوالعلومً.
عاشـــرًااً:تنميةًحبًالمتعلمةًللقراءةًوالمطالعةًالعلميةًالمفيدةًوتعويدهاًعلىًاستعمالًالمراجعًوتشجيعهاًعلىًالكتابةًالعلميةًوعلىً
ممارسةًالهواياتًواألنشطةًذاتًالصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدهب

الة هبخ

توقيع المعوم

توقيع المدبسة

توزبع ينهج ي دة (العووم) الحف (الث لث المةوسط)
األسبوع

الة هبخ
ين

مل

الدهتب
أنشطة في الخلية النقل السلبي

1

األحد 1441/4/31

الخميم 1441/5/4

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميم 1441/5/11
الخميم 1441/5/18
الخميم 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميم 1441/6/2

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميم 1441/6/9
الخميم 1441/6/16
الخميم 1441/6/23

الحسك
الة هع
كمي الحسك ( الزهم )

9

األحد 1441/6/26

الخميم 1441/6/31

الق ون األتل تالث ف لنيوتن

11
11

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11

الخميم 1441/7/7
الخميم 1441/7/14

الق ون الث لث لنيوتن ف الحسك
الةي ه ال:هس ف

12

األحد 1441/7/17

الخميم 1441/7/21

الدتا س ال:هس ي

13

األحد 1441/7/24

الخميم 1441/7/28

الخح ص الع ي لومان طيم

14
15

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9

الخميم 1441/8/6
الخميم 1441/8/13

الةي ه ال:هس ف تالمان طي ي
الةي ه ال:هس ف تالمان طي ي

الخميم 1441/8/27

االهةب هات

 17+16األحد 1441/8/16

شط ف الخوي  -البوع تاإلهساج الخووي
ا ق م الخوي تت :ثسه  -الة :ثس الجن ف

ي دة الوهاث
اوم الوهاث

يمحظ ت

اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

اسة:شف /
شط
اسةقح ف

الممحظ
االسةنة ج

يه هة
المذاكسة ()

تدتبن الممحظ ت
"طسح األسئو "

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل
دورًالمعلمةً
 توفير األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
 شرح الهدف من
النشاط.
 توزيع بطاقات الصقة
وتوجيه الطالبات إلى
كتابة أي معلومات
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في
معرفة إجاباتها أثناء
قراءتهن للدرس.

الصف

الوحدة

الفصل

موضوع الدرس

أسس الحياة

أنشطة وعمليات في الخلية

أنشطة في الخلية

اإلجراءاتً
الزمنً
دورًالمتعلمةً
 مالحظة تأثير درجة
الحرارة في حركة
الجزيئات.
 تحديد العالقة بين درجة  25دقيق
الحرارة وحركة
الجزيئات.
 تدوين المعلومات
المثيرة لالهتمام على
الملصقات أثناء قراءة
الدرس.
 تدوين األسئلة التي
يرغبن في معرفة
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

 21دقيق

األدوات
كأس ن
زا اية ن ،ي ء
س هن ،ي ء
هد ،صبا
طع م ،قط هة،
قوم ،س ا ،
يوحق ت تهقي

ط ق ت الصق ،
كة ب الط لب

االستراتيجيات

تعوم تع ت ف

الةعوم الذاتف

التقويم

ي الاسق ين
النقل النشط
تالنقل ال وبف؟

كيف تححل
الخمب او
الط ق همل
اموي الةخمس؟

األخوة المعلمين والمعلمات

ّللا او اب ار اكاته
س االم اع اليكم اورحمة َ ه
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
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

+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثساءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

_________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (لصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير

التوصيل في الرياض والخرج مجانا

وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونياً عن طريق الرابط

www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط

www.mta.sa/c
او

للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025

0557977722
تات ب الةح ضيس

0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110

_____________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856

_______________________________________

ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير

0554466161

