معلم المادة

التقديرات القبلية
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األهداف التعليمية العامة
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إرشاد المعلمة حول أساليب تعليم مادة العلوم ،وإثراء التعليم العلمي المبسط لدى التلميذات ذوي اإلعاقة الفكرية في المرحلة المتوسطة.
مساعدة التلميذات على تعميق العقيدة اإلسالمية وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهن ،وتنمية اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه السامية.
مساعدة التلميذات على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية.
مساعدة التلميذات على كسب العادات واتجاهات سليمة؛ بحيث تتناول هذه االتجاهات ،والعادات مختلف جوانب حياتهن ،سواء ما كان
منها بالبيئة والمجتمع والدين والعلم والعمل والذات والصحة وغيرها.
مساعدة التلميذات على كسب مهارات علمية بصورة وظيفية؛ حيث يسهم تدريس العلوم في هذه المرحلة والمرحلة التي تليها بحيث
تتناسب مع مستوى نضج التلميذات.
تنمية العقيدة في نفس التلميذة ،وترسيخ اإليمان في قلبها عن طريق توجيهها لمشاهدة ما في الكون الفسيح من عظم الخلق وعجيب
الصنع.
تدريب التلميذة على االستنتاج والتحليل المنطقي.
تدريب التلميذة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهيد مما تسمعه وتراه ،وتفكر فيه لتصل إلى الحلول المنطقية والمقنعة.
رفع المستوى العلمي ،والصحي بتعويدها على العادات الصحية السليمة.
االهتمام بنشاط التلميذة ومشاركتها الحسية.
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أن تتعرف التلميذة على العالقة بين النباتات والغذاء.
أن تتعرف التلميذة على أجهزة الحيوانات الفقارية.
أن تتعرف التلميذة على مفهوم الوراثة بين اآلباء واألبناء.
أن تتعرف التلميذة على تضاريس األرض.
أن تتعرف التلميذة على المعادن والصخور والتربة.
أن تتعرف التلميذة على طرق حماية موارد األرض بالتدوير والترشيد.
أن تتعرف التلميذة على الطاقة.
أن تتعرف التلميذة على الطقس والمناخ.
أن تتعرف التلميذة على الماء والمخاليط.
أن تتعرف التلميذة على طرق استخدام الطاقة.
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تحقيق
الهدف
يكتب
باألرقام

توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث المتوسط
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التاريخ

الدروس

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

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

التهيئة للدرس
أجزاء النبات
المملكة الحيوانية
أجهزة أجسام الحيوانات
أجهزة أجسام الحيوانات
الوراثة والصفات
الوراثة والصفات
تكيف النباتات والحيوانات
تكيف النباتات والحيوانات
مراجعة على ما سبق
المعادن والصخور
التربة

األحد 1441/3/27
األحد 1441/4/4
األحد 1441/4/11
األحد 1441/4/18
األحد 1441/4/25

الخميس 1441/4/1
الخميس 1441/4/8
الخميس 1441/4/15
الخميس 1441/4/22
الخميس 1441/5/7

حماية الموارد
حماية الموارد
مراجعة على ما سبق
مراجعة عامة
اختبارات

مالحظات

أجزاء النبات

موضوع الدرس
األسبوع

اليوم

التاريخ

الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

األحد

14 / /هـ

الثالثاء

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

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

األربعاء
الخميس

14 / /هـ

تقوم التلميذة بتحديد التركيب والوظيفة ألجزاء النبات.

تحفظ التلميذة أجزاء
النبات.
تقوم التلميذة بذكر
وظيفة الجذور
بمساعدة المعلمة.

المهارة

الترتيب
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)

تحديد
الهدف
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االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

الوسيلة

استراتيجية التدريس

السبورة

الحوار
والمناقشة

(

)

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

تنطق التلميذة كلمة
نبات وتكتبها.
تقوم التلميذة بالربط
بين كل جزء من
أجزاء النبات
ووظيفته.
تلون التلميذة صورة
لنبتة وأجزائها.

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

االستكشاف
واالستقصاء

آداه التقويم

استثمارات البيئة
المحيطة

(

)

ارسال ورقة تعليمات
لألسرة
عمل تدريبات فنية

تمثيل الدوار (

)

القصة

(

)

أرى

(

)

عمل تدريبات منزلية

العصف
الذهني

(

)

زيارات ورحالت

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

)

التفكير
الناقد

استثمار المواقف
عمل مسابقات

(

)

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 الراجحي/ 233608010954856
آي بان الراجحي/ SA5780000233608010954856
البنك األهلي/ 27949172000110
آي بان األهلي/ SA0610000027949172000110
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا/ 8001852539
الرياض/ 2052558759940
اي بان الرياض / SA3520000002052558759940
بنك البالد/ 900127883010006
اي بان بنك البالد/ SA4715000900127883010006
البنك السعودي لإلستثمار/ 0101001926001
الجزيرة/ 030680161166001
اي بان بنك الجزيرة/ SA6760100030680161166001
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================

حساب االنماء/ 68201042364000
اي بان االنماء/ Sa3505000068201042364000
–———————————————————
للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

