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األهداف التعليمية العامة
إرشاد المعلمة حول أساليب تعليم مادة العلوم ،وإثراء التعليم العلمي المبسط لدى التلميذات ذوى اإلعاقة الفكرية فى المرحلة المتوسطة.
مساعدة التلميذات على تعميق العقيدة اإلسالمية ،وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم ،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.
تدريب التلميذة على االستنتاج والتحليل المنطقي.
رفع المستوى العلمي ،والصحي بتعويدها على العادات الصحية السليمة.
االرتقاء بتخمينات التلميذة ،ووضع الفروض المبنية على الفهم للموضوع.
توظيف المهارات ،والمعارف والعلوم التي اكتسبتها التلميذة من خالل دراسة مادة العلوم في حياتها اليومية من خالل الممارسة العملية.
أن تتعرف التلميذة على طرق تصنيف المخلوقات الحية.
أن تتعرف التلميذة على تكاثر المخلوقات الحية.
أن تتعرف التلميذة على التكيف في المخلوقات الحية.
أن تتعرف التلميذة على أسباب تغير النظام البيئي.
أن تتعرف التلميذة على معالم سطح األرض.
أن تتعرف التلميذة على العمليات المؤثرة في سطح األرض.
أن تتعرف التلميذة على طرق حماية موارد األرض.
أن تتعرف التلميذة على النظام الشمسي (القمر).
أن تتعرف التلميذة على نماذج الطقس (الهطول والغيوم).
أن تتعرف التلميذة على خصائص المادة.
أن تتعرف التلميذة على التمدد واالنكماش.
أن تتعرف التلميذة على طرق استخدام الطاقة.
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مراجعة على ما سبق
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األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
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الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

 .1أن تستمع التلميذة
الى شرح المعلمة
عن تصنيفات
المخلوقات الحية.

الثالثاء

........................................

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

أن تقوم
التلميذة
بالتعرف
على كيفية
تصنيف
المخلوقات
الحية

 .2أن تردد التلميذة
خلف المعلمة
صفات المخلوقات
الحية
 .3أن تقرأ التلميذة
أصناف
المخلوقات الحية .

الخميس

14 / /هـ

األربعاء

 .4أن تقوم التلميذة
بالتعرف على
ممالك المخلوقات
الحية.
 .5أن تحفظ التلميذة
أقسام المملكة
النباتية.
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الباوربوينت
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المحيطة
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زيارات ورحالت
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التفكير
اإلبداعي
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االستكشاف
واالستقصاء

التفكير
الناقد
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استثمار المواقف
عمل مسابقات
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ال ّ
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

