العلوم
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلمة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها
وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سنها وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب
وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

أوال ا  :ترسيخ إيمان المتعلمة باهلل سبحانه وتعالى ،وتعريفها ببديع صنع هللا وروعة ما في الكون من جمال ودقة وتنسيق
تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل.
ثانيــــاا :تزويد المتعلما بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعدها على فهم وتفسير الظواهر الطبيعية
وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من خدمات تيسر حياته وتمكنه من حسن االستفادة منها.
ثالثـــــاا :غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلمة بتنمية اتجاهها للبحث والمشاهدة والمالحظة والتنقيب والتجريب
والمقارنة واالستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء
الرأي ومعرفة حدودها.
رابعــــاا :معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها والمحافظة عليها.
خامســـاا :توسيع آفاق المتعلمة بالتعرف على ما يتميز به وطنها من موارد وثروات طبيعية وتعريفه بنعم هللا عليه وعلى
بالده لتحسن استخدامها واالستفادة منها.
سادسـاا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب واالختبارات وتمكينها من
اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية.
سابعــاا :تعريف المتعلمة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفها بالدور الذي تقوم به الصحة
الجيدة في حياة اإلنسان.
ثامنــــاا :تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضارة وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــاا :االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود اإلنسانية عامة ،وتشجيع
المتعلم على اإلطالع على تاريخ الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنمية حب المتعلمة للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويدها على استعمال المراجع وتشجيعها على الكتابة
العلمية وعلى ممارسة الهوايات واألنشطة ذات الصلة بما تدرسه وتطلع عليه من العلوم.
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توقيع المعلمة
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توزيع منهج مادة (علوم) للصف الثالث المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس
أنشطة في الخلية النقل السلبي

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4
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4
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6
7
8

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21
األحد 1441/5/28
األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25
الخميس 1441/6/2
الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

مادة الوراثة
علم الوراثة
الحركة
التسارع
كمية الحركة ( الزخم )

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

القانون األول والثاني لنيوتن
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12

األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11
األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14
الخميس 1441/7/21

القانون الثالث لنيوتن في الحركة
التيار الكهربي
الدوائر الكهربائية

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

الخصائص العامة للمغناطيس

األحد 1441/8/2
14
األحد 1441/8/9
15
 17+16األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13
الخميس 1441/8/27

التيار الكهربائي والمغناطيسية
التيار الكهربائي والمغناطيسية
االختبارات

أنشطة في الخلية  -البلعة واإلخراج الخلوي
انقسام الخلية وتكاثرها  -التكاثر الجنسي

مالحظات

المادة  :العلوم
األسبوع

اليوم

الصف  :الثالث المتوسط

( المكون )
التاريخ الفصل
موضوع الدرس

األهداف




األحد
41 / /هـ

أنشطة في
الخلية




االثنين

الثالثاء

األربعاء

41 / /هـ

استقصاء من
واقع الحياة
(البناء الضوئي
41 / /هـ
الخميس

معلمة المادة :

والتنفس
الخلوي )

تميز بين المنتجات
والمستهلكات .
توضح كيف تحصل
الخاليا علي الطاقة خالل
عملية التخمر .

المهارة
)

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )

السبورة

-4اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

-5التذكر(

)
)




تتبع اطوار االنقسام
المتساوي .

-6االستيعاب (

توضح اهمية االنقسام
المنصف في التكاثر
الجنسي .

-7اإللقاء ( )

وتكاثرها

41 / /هـ

توضح االختالف بين
النقل النشط والنقل
السلبي .

مديرة المدرسة:
المشرفة التربوية:
..............................
آداه التقويم
.............................إستراتيجية التدريس
الوسيلة
..

توضح أهمية االنقسام
المتساوي .

انقسام الخلية 
41 / /هـ

توضح وظيفة النفاذية
االختيارية للغشاء .

الفصل الدراسي  :الثاني

-1الترتيب(



توضح كيف يحدث
االخصاب في التكاثر
الجنسي .



تالحظ الطالبات
عمليتي البناء
الضوئي والتنفس
في النباتات



تستنتج ما اذا كانت
كلتا العمليتين تحدث
في الضوء أو في
الظالم . .

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

 -11القراءة
( )

شرائح الباوربوينت
-11الفهم ( )

المشرفة التربوية :

الوحدة  :أسس الحياة


الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

قومي عمل جدول
وقارن بين البناء

( )

الضوئي والتنفس .

(
( )
( )



فيم يختلف االنقسام
المتساوي عن االنقسام
الخلوي ؟

( )
( )



ما عدد الكروموسومات
في الخاليا الناتجة عن

( )

االنقسام المتساوي

( )

واالنقسام المنصف ؟

( )


( )

فيم تتشابه عمليتا
التخمر والتنفس الخلوي
؟

مديرة المدرسة :

األخوة المعلمين والمعلمات
الس اَّلم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثَلثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثَلثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجَلت 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
+
اثراءات
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 اإلستَلم:
إلكترونيا ً 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
واتسب التحاضير
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 وكَلء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

