معلمة المادة

التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية العامة
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إثراء التعليم العلمى المبسط لدى التلميذات ذوى اإلعاقة الفكرية فى المرحلة اإلبتدائية األولية
مساعدة التلميذة على تعميق العقيدة األسالمية وترسيخ األيمان فى قلبها.وتنمية اتجاهات إيجابية نحو األسالم وقيمه السامية .
إكساب التلميذة الحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية .
إكساب التلميذة العادات واتجاهات سليمة  ،بحيث تتناول هذه االتجاهات والعادات مختلف جوانب حياتها سواء ماكان منها بالبيئة
والمجتمع والدين والعلم والعمل والذات والصحة وغييرها .
إكساب التلميذة األهتمامات والميول العلمية المناسبة بطرق وظيفية .
إكساب التلميذة تذوق العلم وتقدير جهود العلماء ودورهم فى تقديم العلم واإلنسانية .
إشراك التلميذة فى استكشاف العالم من حولها  ،باستخدام أنشطة حركية والتغذية الراجمة والتعزيز الفورى .
تعريف التلميذة بالقواعد والعادات الصحية السليمة وتثبيتها لديها ومعرفة الدور الذى تلعبه الصحة الجيدة فى الحياة اليومية
تنمية مقدرة التلميذة على تحسس مواطن الجمال فى الخليقة والتعبير عنها بالمحاكاة والتقليد والترتيب والوصف والتسجيل .
إكساب التلميذة مهارات علمية بصورة وظيفية تتناسب مع مستوى نضج التلميذة.
تزويد التلميذة بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التى تساعدها على معرفة بيئتها ،وفهم ما يكتشفها من ظواهر مهمة وما
تقدمه العلوم من خدمات فى حياتها
غرس بذور الطريقة العلمية فى نفس التلميذة بتنمية اتجاهها للبحث والمشاهدة والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج
وتحليل المعلومات التي تجمعها والتحقق من صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصوله وآدابه وحدوده واالشتراك في المناقشات وإبداء
الرأي.
تمكين التلميذة من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية بمزاولة القيام بالتجارب العملية او االختبارات المناسبة .
توجيه التلميذات إلى أهمية نظافة الجسم والمالبس واالستحمام مرة فى األسبوع على األقل  ،كما توصى بذلك الشريعة اإلسالمية فى غسل
يوم الجمعة  ،ويؤكد على نظافة الوجه وغسل اليدين واألظافر والشعر ويتوفر ذلك فى الوضوء للصالة .
أن تتعرف التلميذة على المخلوقات الحية وخصائصها.
أن تتعرف التلميذة على الحيوانات وأسمائها وأشكالها ومساكنها .
أن تتعرف التلميذة على النباتات وفوائدها لإلنسان .
أن تتعرف التلميذة على مكونات األرض من ماء وهواء ويابسة .
أن تتعرف التلميذة على المادة وحاالتها .
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التاريخ
من
األحد 1441/1/2
األحد 1441/1/9
األحد 1441/1/16
األحد 1441/1/23
األحد 1441/1/30
األحد 1441/2/7
األحد 1441/2/14
األحد 1441/2/21
األحد 1441/2/28
األحد 1441/3/6
األحد 1441/3/13
األحد 1441/3/20
األحد 1440/3/27
األحد 1440/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

إلى
الخميس 1441/1/6
الخميس 1441/1/13
الخميس 1441/1/20
الخميس 1441/1/27
الخميس 1441/2/4
الخميس 1441/2/11
الخميس 1441/2/18
الخميس 1441/2/25
الخميس 1441/3/3
الخميس 1441/3/10
الخميس 1441/3/17
الخميس 1441/3/24
الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

الدروس
خصائص المخلوقات الحية
خصائص المخلوقات الحية
أعضاء جسم األنسان الرئيسية
أعضاء جسم األنسان الرئيسية
حواسنا الخمس
حواسنا الخمس
مراجعة على ما سبق
التشابه واالختالف بين الحيوانات
التشابه واالختالف بين الحيوانات
التشابه واالختالف بين الحيوانات
ماذا تحتاج النباتات لكى تعيش
ماذا تحتاج النباتات لكى تعيش
فوائد النباتات
فوائد النباتات
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبار

مالحظات

علوم

المادة

الصف

تاريخ البدء

الثاني االبتدائي

الهدف قصير المدى

تتعرف التلميذة على خصائص المخلوقات الحية وغير الحية

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

توضح المعلمة ما هى المخلوقات الحية وما هى األشياء الغير حية

الوسائل التعليمية

السبورة  -الكتاب  -نموذج -
بالفصل  -أخرى.........

أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية
تستمع التلميذة إلى المعلمة وهي تذكر
المخلوقات الحية واألشياء الغير حية
تحفظ التلميذة أسماء المخلوقات الحية
تقرأ التلميذة خصائص المخلوقات الغير
حية
تكتب التلميذة صفات المخلوقات الحية
تلون التلميذة صورة للمخلوقات الحية

ايماءات

استثمارات البيئة المحيطة

حوار ونقاش

ارسال ورقة تعليمات لألسرة

محاكاة ونمزجه

عمل تدريبات فنية

لعب

عمل تدريبات منزلية

قصص

زيارات ورحالت

توجيه بدني

استثمار المواقف

تمثيل

عمل مسابقات

خبرة مباشرة

تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي – أخرى.............

اساليب التعزيز
مدي اتقان التلميذ
للمهارات واالهداف
( يكتب االتقان
باألرقام )

تكرر التلميذة خلف المعلمة أن خصائص
المخلوقات الحية مثل ( تحتاج للماء
والغذاء  -تتحرك – تنمو وتزداد فى
الوزن والحجم )
تحفظ التلميذة أن األشياء الغير حية ال
تنمو وال تحتاج إلى الغذاء وال الماء وال
الهواء
تقوم التلميذة بلصق صور للمخلوقات
الحية ولألشياء الغير حية
تلون التلميذة صور للمخلوقات الحية
وتذكر اسمها

توجيه لفظي

الهدف ()1

الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

الهدف ()5

المالحظات
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يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص التربية الخاصة (الفكرية)

أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة
__________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للمادة الواحده )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
للشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحيSA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهليSA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/

اي بان الرياض SA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرةSA6760100030680161166001/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

