معلمة المادة

مادة العلوم الصف الخامس اإلبتدائى
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م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

األهداف التعليمية العامة

إرشاد المعلمة حول أساليب تعليم مادة العلوم ،وإثراء التعليم العلمي المبسط لدى التلميذات ذوى اإلعاقة الفكرية فى
المرحلة اإلبتدائية.
مساعدة التلميذات على تعميق العقيدة اإلسالمية ،وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهن ،وتنمية اتجاهات ايجابية نحو اإلسالم
وقيمه السامية.
مساعدة التلميذات على كسب الحقائق ،والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية.
مساعدة التلميذات على تذوق العلم ،وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقديم العلم واإلنسانية.
ينبغي فى المرحلة اإلبتدائية أن تشارك الطفلة فى استكشاف العالم من حولها بإستخدام أنشطة حركية ،والتغذية الراجعة
والتعزيز الفوري.
التطبيق فى البيئة الطبيعية الكتساب المهارات األساسية ،والحركية من خالل المالحظة والمشاركة.
التعرف على إمكانيات وطنها وموارده وطرق استثمارها وقيمتها ،ووسائل تحسين االستفادة منها.
التعرف على المشاكل المتعلقة بحياتها وبيئتها وتعود التفكير السليم ،والعادات الطيبة التى تساعد على إيجاد الحلول
لها بالوسائل الممكنة.
أن تتعرف التلميذة على أجزاء النبتة (الجذور ،الساق ،األوراق).
أن تصنف التلميذة الحيوانات إلى حيوانات فقارية وال فقارية.
أن تصنف التلميذة دورة حياة النباتات.
أن تصف التلميذة دورة حياة بعض الحيوانات.
أن تتعرف التلميذة على أنواع المواطن ( الغابات والصحاري).
أن تذكر التلميذة استخدامات موارد األرض.
أن تتعرف التلميذة على دوران األرض حول نفسها.
أن تتعرف التلميذة على أسباب حدوث الفصول األربعة.
أن تتعرف التلميذة على المادة وطرق قياسها.
أن تتعرف التلميذة على طرق تغير حالة المادة بالتسخين والتبريد.
أن تتعرف التلميذة على الحرارة.
أن تتعرف التلميذة على طرق استكشاف الكهرباء.
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تاريخ البدء

الهدف قصير المدى

أن تقوم التلميذة بالمقارنة بين المخلوقات الحية والمخلوقات غير الحية.

تاريخ االنتهاء

المقدمة والتمهيد

أوضح للتلميذة المخلوقات الحية وما تحتاج إليه والمخلوقات غير الحية.

الوسائل التعليمية

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

أساليب التدريس

االنشطة العملية

إجراءات التدريس(عرض الدرس)

االهداف السلوكية

أن تستمع التلميذة الى شرح المعلمة عن
المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
أن تردد التلميذة خلف المعلمة ما هى
المخلوقات الحية.
أن تقرأ التلميذة ما تحتاج إليه المخلوقات
الحية .
أن تقوم التلميذة بالتعرف على األشياء غير
الحية.
أن تقوم التلميذة بالمقارنة بين المخلوقات

المقدمة والتمهيد  :أوضح للتلميذة المخلوقات الحية
وما تحتاج إليه والمخلوقات غير الحية.
عرض الدرس  :تردد التلميذة خلف المعلمة ما
المخلوقات الحية وهى  ( :أنا مخلوق حي ،والنباتات
والحيوانات أيضا مخلوقات حية) .
أشرح للتلميذة أن المخلوقات الحية تحتاج إلي الغذاء
والماء والهواء ،لكي تعيش وتنمو وتنتج أفرادا جديدة
تشبه آباءها.
أوضح للتلميذة األشياء الغير حية فهي ال تنمو ،لذا ال
تحتاج إلى الغذاء وال الماء وال الهواء.
تقوم التلميذة بمساعدة المعلمة بالمقارنة بين
المخلوقات الحية واألشياء غير الحية .

الحية والمخلوقات غير الحية.
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