اإلدارة العامة للتعليم ...............
مدرسة................................ :

معلمة المادة
أ....................................... /

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهتتاهاااا والقاايم المرغو ااة لااد
الطالب ليش وا رتاها -أو نساء فاهمين لدورهم في الحياة ،واعين عقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في
ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر ال شرية الالزمة لتطوير المتتمع اقتصاديا واتتماعيااا واقافيااا مااا يخاادم خطااط التنميااة
الطموحة في المملكة ويدفع هذه الخطط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص على مصلحة الدرد والتماعة معا  ،فهو ي تغي مصلحة الداارد ماان خااالم تعليما تعليمااا كافيااا
مديدا لذات  ،كما ي تغي مصلحة التماعة اإلفادة مما يتعلم األفراد لتطوير المتتمع صورتين :
أ ) م اشااااااارة م وذلااااااا مااااااان

خاااااااالم اإلساااااااهام فاااااااي اإلنتاااااااا والتنمياااااااة .

ب ) غير م اشرة م وذل من خالم القضاء على األمية  ،ونشر الوعي
لد تميع أ ناء األمة شكم يضمن لهم حياة واعية مستنيرة
ودورا أكار فاعلية في ناء متتمعاتهم .

أهداف تعليم المرحلة المتوسطة
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تمكين العقيادة اإلساالمية فاي نداس الطال اة وتعلهاا ضاا طة لسالوكها وتصارفاتها ،وتنمياة مح اة
وتقواه وخشيت في قل .
تزويدها الخ راا والمعارف المالئماة لسان  ،حتاى تلام األصاوم العاماة والم اادي األساساية للاقافاة
والعلوم.
تشويقها إلى ال حث عن المعرفة ،وتعويدها التأمم العلمي.
تنمية القدراا العقلية والمهاراا المختلدة لد الطال ة ،وتعهدها التوتي والتهذيب.
تر يتهااا علااى الحياااة اهتتماعيااة اإلسااالمية التااي يسااودها اإلخاااء والتعاااون ،وتقاادير الت عااة ،وتحماام
المسؤولية.
تدري ها على خدم متتمعها ووطنها  ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوهة أمرها .
حدز همتها هستعادة أمتاد أمتها المسلمة التي تنتمي إليها واستئناف السير في طريق العزة والمتد.
تعويدها اهنتداع وقتها في القراءة المديدة  ،واستامار فراغها في األعمام النافعة ،وتصاريف نشااطها
ما يتعم شخصيتها اإلسالمية مزدهرة قوية.
تقويااة وعااي الطال ااة لتعاارف – قاادر ساان – كيااف توات ا اإلشاااعاا المضااللة ،والمااذاهب الهدامااة،
والم ادي الدخيلة.
إعدادها لما يلي هذه المرحلة من مراحم الحياة .

اههداف العامة لمادة العلوم

 -1ترسيخ العقيدة اإلسالمية في ندوس الطال ة .
 -2مساعدة الطال ة على كسب الحقائق والمداهيم العملية صورة وظيدية .
 -3مساعدة الطال ة على كسب وتنمية المهاراا العقلية المناس ة صورة وظيدية .
 -4مساعدة الطال ة على كسب اهتتاهاا والقيم والعاداا المناس ة صورة وظيدية .
 -5مساعدة الطال ة على كسب مهاراا علمية وعملية مناس ة صورة وظيدية .
 -6مساعدة الطال ة على تذوق العلم وتقدير العلماء ودورهم في تقدم العلم .

أهداف تدريس مادة العلوم
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تعميق مدهوم ال يئة عند المتعلمة وتنمية قدراتها ومهاراتهااا ماان خااالم الوظااائف الك اار لمكوناتهااا
اإلحيائية و عض التداعالا التي تر ط هذه الكائناااا عضااها و المكوناااا الالإحيائيااة قصااد توعيتهااا
ضرورة احترام ال يئة وإقناعها المساهمة في حمايتها
تعريف المتعلمة دينامية الظواهر التيولوتية الخارتية وتنمية قدراتها ومهاراتها قصد تمكينها ماان
إدرا مدهومي الزمان والمكان في التيولوتيا ور ط عااض هااذه الظااواهر التااد ير المعقاام للمااوارد
الط يعية ،و التالي من اتخاذ مواقف مسؤولة واا تة للحداظ على ال يئة.
تزويد المتعلمااة معااارف علميااة حااوم التغذيااة ووظااائف اهقتياااا وتنميااة قاادراتها ومهاراتهااا قصااد
تمكينها من تعميق معرفتها تسمها وإعطائها تر ية اقتياتية وصحية سليمة.
تعميق مداهيم المتعلمة المرت طة وظائف الر ط والتوالد عند اإلنسان وتزويدها مداهيما أولية حااوم
المناعااة ،وتنميااة قاادراتها ومهاراتهااا قصااد اسااتكمام معرفت ا لتساامها ولم ااادي التر يااة الصااحية
والسكانية.
تعريف المتعلمة الظواهر التيولوتية ال اطنية في عالقتها دينامية الكرة األرضية ،وتنميااة قاادراتها
العقليةا وصقم مهاراتها قصد تمكينها من تكوين فكرة واضحة حوم حركية الكرة اهرضية وتركي ها.

توزيع منهج مادة ( العلوم )

األس وع

1
األس وع

3
األس وع

5
األس وع

األحد 1442/6/4ها

9
األس وع

11
األس وع

13
األس وع
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األس وع
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الخميس 1442/6/8ها

انشطة في الخلية
األحد 1442/6/18ها

الخميس 1442/6/22ها

انقسام الخلية وتكاارها

األحد 1442/7/2ها

الخميس 1442/7/6ها

علم الورااة
األحد 1442/7/16ها

7
األس وع

للصف ( الاالث المتوسط ) – الدصم الدراسي الااني -العام الدراسي (1442ها )

الخميس 1442/7/20ها

التسارع

األحد 1442/8/1ها

الخميس 1442/8/5ها

القانون اهوم والااني لنيوتن في الحركة
األحد 1442/8/15ها

الخميس 1442/8/19ها

القانون الاالث في الحركة
األحد 1442/8/29ها

الخميس 1442/9/3ها

الدوائر الكهر ائية
األحد 1442/9/13ها

الخميس 1442/9/17ها

التيار الكهر ائي والمغناطيسية
األحد 1442/10/11ها

الخميس 1442/10/22ها

استكمام ال رامج العالتية للطال اا غير المتقناا
لمعايير التقويم

األسبوع

األحد 1442/6/11ها

2
األسبوع

تا ع انشطة في الخلية
األحد 1442/6/25ها

4
األسبوع

األحد 1442/7/9ها

10
األسبوع

األحد 1442/7/23ها

األحد 1442/8/8ها

الخميس 1442/8/12ها

تا عم القانون اهوم والااني لنيوتن في الحركة
األحد 1442/8/22ها

الخميس 1442/8/26ها

التيار الكهر ائي
األحد 1442/9/6ها

14
األسبوع

الخميس 1442/7/27ها

كمية الحركة ( الزخم ) والتصادماا

12
األسبوع

الخميس 1442/7/13ها
الحركة

8
األسبوع

الخميس 1442/6/29ها

مادة الورااة

6
األسبوع

الخميس 1442/6/15ها

الخميس 1442/9/10ها

تا ع الخصائص العامة للمغناطيس
الاالااء 1442/10/6ها

16

الخميس 1442/10/8ها

استكمام ال رامج العالتية

داية الدراسة للطالب للدصم الدراسي الااني

1442/06/04ها 2021/01/17 -م

داية إتازة عيد الدطر

1442/09/17ها 2021/04/29 -م

داية الدراسة عد عيد الدطر

1442/10/06ها 2021/05/23 -م

داية اخت ار الدصم الدراسي الااني

1442/10/11ها 2021/05/31 -م

داية إتازة نهاية العام

1442/10/22ها 2021/06/03 -م

الصف
الوحدة

الاالث المتوسط
المادة
أتهزة تسم اإلنسان
الرا عة
العنوان
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................
العلوم

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
❖
❖

األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة
هذه الوحدة أن :
❖ أن أن توضح وظيفة النفاذية االختياريةللغشاء
البالزمي
❖ أن توضح كيفية انتقال الجزئيات بعمليتي
االنتشاروالخاصيى االسموزية في الخاليا الحية
❖ ان توضح االختالف بين النقل النشط والنقل
السلبي
❖ أن تميز بين المنتجات والمسنهلكات
❖ أن توضح أهمية االنقسام المتساوي

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

األسئلة األساسية :

الفكرة الكبرى  :مكن تعالى كم خلية عملياا حيوية
تساعدها وتساعد المخلوق الحي على اهستمرار في الحياة

صفي كيف يتحكم الغشاء البالزمي في مرور المواد
اشرحي اهمية عمليتي البلعمة واإلخراج الخلوي
للخلية
قارني بين الخاصية االسموزية واالنتشار
وضحي الفرق بين المنتجات والمستهلكات
وضحي المقصود باالنقسام المتساوي ؟كيف يختلف
في النباتات عنه في الحيوانات
صفي كيف تحدث عملية تضاعف DNA
وضحي كيف تنتقل شفرة تصنيع البروتينات من
النواة إلى الرايبوسومات
قارني بين الجينات السائدة والجينات المنتجة

ستفهم الطالبات (عناصر الموضوعات )
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

أن تتبع أطوار االنقسام المتساوي
أن تقارن بين االنقسام المتساوي في الخاليا
النباتية والحيوانية
أن توضح أهمية االنقسام المنصف
أن تتعرف أجزاء جزيء DNAوأجزائه
أن توضح كيف يتصاعد DNA
أن تصف تركيب  DNAووظائف أنواعه المختلفة
أن تفسر كيف تورث الصفات
أن تتعرف دور العالم مندل في علم الوراثة
أن تستعمل مربع بانيث لتوقع نتئج التزاوج
ان تميز بين الطرز الجينية والطرز الشكلية

النقل السلبي –النقل النشط
البلعمة واإلخراج الخلوي
الحصول على الطاقة واستخدامها
ما أهمية االنقسام في الخلية ؟
دورة الخلية –االنقسام المتساوي
التكاثر الالجنسي
ما مادة الوراثة DNA؟
الجينات – الطفرة
الصفات الوراثية-مندل مؤسس علم الوراثة

❖

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة
ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

وظيفة النفاذية االختيارية للغشاء البالزمي
كيفية انتقال الجزئيات بعمليتي
االنتشاروالخاصية االسموزية في الخاليا الحية
االختالف بين النقل النشط والنقل السلبي
التمييز بين المنتجات والمسنهلكات
أهمية االنقسام المتساوي
أطوار االنقسام المتساوي
المقارنة بين االنقسام المتساوي في الخاليا
أهمية االنقسام المنصف
دور العالم مندل في علم الوراثة
مربع بانيث لتوقع نتئج التزاوج
التمييز بين الطرز الجينية والطرز الشكلية

ستكون المتعلمات قادرات على :













معرفة وظيفة النفاذية االختيارية للغشاء البالزمي
معرفة كيفية انتقال الجزئيات بعمليتي
معرفة االنتشاروالخاصية االسموزية في الخاليا
الحية
معرفة االختالف بين النقل النشط والنقل السلبي
المقارنة بين المنتجات والمسنهلكات
معرفة أهمية االنقسام المتساوي
معرفة أطوار االنقسام المتساوي
المقارنة بين االنقسام المتساوي في الخاليا
معرفة أهمية االنقسام المنصف
معرفة دور العالم مندل في علم الوراثة
معرفة مربع بانيث لتوقع نتئج التزاوج
المقارنة بين الطرز الجينية والطرز الشكلية

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن أنشطة في الخلية .
❖ عمل بحث عن انقسام الخلية وتكاثرها
المحكات الرئيسية :
تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
أدلة أخرى :من خالل األدلة التالية :
* اختبارات فجائية قصيرة .
النشاط المنزلي .
* اختبارات طويلة .
كتابة تلخيص .

* التذكير االكاديمي * المفكرات
* تقويم ذاتي
* المالحظات

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية )
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل عمل اختبار تشخيصي
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي (التهيئة )أحدد البرامج العالجية الالزمة لتلبية حاجات الطالبات بشكل فردي
قبل تدريس الوحدة وخاللها
• البدء بعرض صور متعلقة بموضوعات الوحدة أمام الطالبات لتهيئة أذهان الطالبات
• عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية من خالل جدول التعلم (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت )
• توزع المعلمة على الطالبات جدول التعلم (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت ) في كل موضوع من
موضوعات الوحدة ثم تقوم المعلمة بعد االطالع على الجداول بتقديم التعزيز المناسب من خالل الوسائل المتاحة
ومناقشة الطالبات في كل مفردة من مفردات الوحدة
• تقسيم الطالبات إلى مجموعات وتوزيع مفردات الدرس على المجموعات وتقوم كل مجموعة بعمل بحث عن
المفردات الخاصة بها ثم تناقش المعلمة كل مجموعة حول المفردات التي بحثت عنها المجموعة
• توزيع ملف ا إلنجاز على الطالبات والذي يشتمل على المفردات فارغة وتقوم الطالبات بتعبئة الملف مع متابة
المعلمة وتقديم التعزيز الالزم
• مشاركة الطالبات المعلمة في حل أنشطة الدروس مثل :ما المقصود بالمخلوقات الحية المتعددة المجموعات
الكروموسومية ؟ وما أهميتها ؟
• تكليف الطالبات بحل أسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشتها مع المعلمة
• تكليف الطالبات بعمل مطوية عن موضوعات الوحدة وذلك بتكليف كل مجموعة بمطوية عن موضوع محدد
• توزيع أوراق عمل عقب كل موضوع للوقوف على مدى اتقان الطالبات لمهارات كل موضوع
• عمل اختبار نهائي للوحدة للوقوف عى مدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

ستقوم المتعلمات بما يأتي :







المناقشة والحوار حول أفكار الوحدة ومفرداتها
كتابة البحث .عمل مطوية  .كتابة قصة.
تنفيذ أنشطة كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم
جمع المعلومات

ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
تحديد استراتيجية التدريس المناسبة( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد –التفكير
االبتكاري -حل المشكالت ).....
تقديم المادة العلمية وعرضها بشكل جذاب .
التعزيز المناسب  -التغذية الراجعة – تقسيم المجموعات
إعداد أوراق العمل -إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم
التقويم النهائي لمدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :أجهزة جسم اإلنسان
الصف  :الثالث المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في :
-1كتابة بحث عن التكاثر
 -2علم الوراثة
-2عمل مطوية -1 :مادة الوراثة
مهمتك  :تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة – عمل بحث
هـ الهدف
الهدف  :توظيف المهارات في عمل البحث وتصميم المطوية
البحث والكتابة
الدور
د
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .

م
ا

ع

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
تنديذ مطوية –عمم حث شامم لموضوعاا ومدرداا وأفكار الوحدة.

معايير ❖
❖
ومحكات
❖
النجاح ❖

اإللمام توانب المطوية .
إترائها طريقة مشوق وممتعة.
الشمولية .
التانب اللغوي واإل داعي واألد ي .

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

مدى شمولية
المطوية والبحث
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

يشمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

يشمم أغلب توانب
الموضوع وأغدم
تانب واحد .

يشمم تميع
توانب الموضوع
محم النقاش.

يشمم تميع
توانب الموضوع
محم النقاش
شكم مدصم
ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

تدوم تنظيم التدريس
م

اليوم

الموضوع

التاريخ

1

❖ أنشطة في الخلية

14 / /ها

2

❖ انقسام الخلية وتكاثرها

14 / /ها

3

❖ مادة الوراثة

14 / /ها

4

❖ علم الوراثة

14 / /ها

5

14 / /ها

6

14 / /ها

الحصة

14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها
14 / /ها

األخوة المعلمين و المعلماا
السالم عليكم ورحمة

و ركات

يسر مؤسسة التحاضير الحدياة
www.mta.sa
أن تقدم كم ما يخص تحاضير العلوم
لعام  1442ها للدصم الدراسي الااني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير

الدصم

التوقيع

وحداا مشروع المل ع د  +الطريقة ال نائية ( + )1الطريقة ال نائية  (2) +الخماسي التديد +
اهستراتيتياا الحدياة  +مسرد  +تعلم نشط  +المسرد  +الخطواا اهر عة  +الر اعية  +الخطة
التدصيلية
المرفقاا
االاة عروض ور وينا مختلدة لكم درس
+
كتاب الطال ةو دليم المعلم
+
ستالا التقويم والمهاراا حسب نظام نور
+
متلداا اخت اراا متنوع
+
أورق قياس لكم درس
+
أوراق عمم لكم درس
+
ستم إنتاز المعلمة
+
ستم إنتاز الطال ة
+
حم أسئلة الكتاب
+
خرائط ومداهيم
+
ااراءاا
شرح متميز الديديو لتميع دروس المنهج
التوصيم للرياض والخر متانا

التوصيم ل اقي مدن المملكة ع ر الديدكس (من  48ساع الى  72ساعة)
لحتز طل كم وتستيم معلوماا اإلستالم:
اعمام منصة مدرستي اهس وع الواحد  60لاير س عة اسا يع  400لاير
للطلب من داخم المملكة يمكنكم اإلتصام على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذال تستيم الطلب
إلكترونيا ا عن طريق الرا ط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيم عن اهيميم او الديدكس لتميع مدن المملكة
حسب طل كم ( سي دي _ ط اعة ملونة _ ط اعة عادية)
ايميم الم يعاا
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق اهيميم 20لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة عادية 50لاير
سعر المادة مع السي دي ط اعة ملونة 100لاير
لمن هم خار مدينة الرياض يضاف قيمة اهرسالية  50لاير للديدكس( من  48ساعة الى 72
ساعة)
وهنا أرقام حسا اا المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسا اا نو إسم “مؤسسة التحاضير الحدياة”
=======================
مصرف الراتحي
233608010954856

(اي ان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسا اا نو إسم “سعد ع دالرحمن العتي ي”
=======================
ال ن األهلي
21065828000106
(اي ان)
SA0610000021065828000106
____________________________
ن سام ا
8001852539
اي ان ن سام ا
SA2740000000008001852539
____________________________
ن الرياض
2052558759940
(اي ان)
SA3520000002052558759940
____________________________
ال ن السعودي الدرنسي
K2213000185
(اي ان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
ن ال الد
900127883010006
(اي ان)
SA4715000900127883010006
____________________________
ال ن السعودي لإلستامار
0101001926001
(اي ان)
SA6065000000101001926001
____________________________
ن التزيرة
030680161166001
(اي ان)
SA6760100030680161166001
____________________________
ن اهنماء

68202882885000
(اي ان)
SA2805000068202882885000
—————————————————————————————يمكنكم
طلب دوسي التحضير الخاص المادة شعار الرؤية والوزارة قيمة  50لاير

للتواصم ع ر الواتس أو اهتصام تليدونيا على احدي اهرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

