العلوم
الصف الثالث المتوسط
التحضير بطريقة الخطة التفصيلية

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلمة ورعايتها بتربيةة سسةالمية متماملةة فةيق القهةا و وةمها وعقلهةا ولنتهةا وانتماأهةا سلة
اإلسالم.
 .2تدريبها عل سقامة الصالة و اذها بآداب الولوك والفضاأل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وااصة المهارة اللنوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفوها ،وفي بيئتها اال تماعية والجنرافية لتحون استخدام النعم ،وتنفع نفوها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتماري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الوا بات وما لها من الحقوق في حدود سنها واصاأص المرحلة التي تمر بها ،وغةر
لوالة مرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها عل االستفادة من وقات فراغها.
 .9سعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

حةب وطنهةا واإلاةال

مةة

أول اًً:ترسيخًإيمانًالمتعلمةًباهللًسبحانهًوتعالىً،وتعريفهاًببديعًصنعًهللاًوروعةًماًفيًالكونًمنًجمالًودقةًوتنسيقًتدلًعلىًقدرةً
ً
وعظمةًالخالقًعزًوجلً.
ثانيــــاًاً:تزويدًالمتعلماًبالقدرًالمناسبًمنًالحقائقًوالمفاهيمًالعلميةًالتيًتساعدهاًعلىًفهمًوتفسيرًالظواهرًالطبيعيةًوإدراكًماًتقدمهً
العلومًلإلنسانًمنًخدماتًتيسرًحياتهًوتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً.
ثالثـــــاًاً:غرسًبذورًالطريقةًالعلميةًفيًنفسًالمتعلمةًبتنميةًاتجاههاًللبحثًوالمشاهدةًوالمالحظةًوالتنقيبًوالتجريبًوالمقارنةً
والستنتاجًوتحليلًالمعلوماتًوالتحققًمنًصحتهاًوالجرأةًفيًالتساؤلًومعرفةًأصولهاًوآدابهاًوفيًإبداءًالرأيًومعرفةًحدودها.
رابعــــاًاً:معرفةًالبيئةًوفهمًماًيكتنفهاًمنًظواهرًمهمةًوتسخيرًالعلومًفيًإصالحهاًوتطويرهاًوالمحافظةًعليهاً.
خامســـاًاً:توسيعًآفاقًالمتعلمةًبالتعرفًعلىًماًيتميزًبهًوطنهاًمنًمواردًوثرواتًطبيعيةًوتعريفهًبنعمًهللاًعليهًوعلىًبالدهًلتحسنً
استخدامهاًوالستفادةًمنهاً.
سادسـاًاً:العنايةًبالنواحيًالتطبيقيةًفيًالعلومًوذلكًبإتاحةًالفرصةًللمتعلمًللقيامًبال ًتجاربًوالختباراتًوتمكينهاًمنًاكتسابًمهاراتًيدويةً
وخبراتًعمليةً.
ــااً:تعريفًالمتعلمةًبالقواعدًالصحيةًوتعويدهاًالعاداتًالسليمةًوتثبيتهاًلديهًوتعريفهاًبالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةً
سابع ً
اإلنسانً.
ثامنــــاًاً:تقديرًجهودًالعلماءًالمسلمينًوإبرازًدورهمًفيًتطويرًالعلمًودفعًعجلةًالحضارةًوتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً.
تاسعــاًا ً:الهتمامًباإلنجازاتًالعالميةًفيًميادينًالعلومً،وإظهارًأنًتقدمًالعلومًثمرةًلجهودًاإلنسانيةًعامةً،وتشجيعًالمتعلمًعلىًاإلطالعً
علىًتاريخًالفكرًوالعلومً.
عاشــًـراًاً:تنميةًحبًالمتعلمةًللقراءةًوالمطالعةًالعلميةًالمفيدةًوتعويدهاًعلىًاستعمالًالمراجعًوتشجيعهاًعلىًالكتابةًالعلميةًوعلىً
ممارسةًالهواياتًواألنشطةًذاتًالصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً

معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:
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اسم الدر

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة (العلوم) الصف (الثالث المتوسط)
األسبوع

التاريخ

الدرو

من

سل

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

نشطة في الخلية –تابع نشطة في الخلية

2
3
4

األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

انقوام الخلية وتماثرها –تابع انقوام الخلية وتماثرها
مرا عة الفصل –مادة الوراثة ()DNA
تابع مادة الوراثة (– )DNAعلم الوراثة

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

تابع علم الوراثة – مرا عة الفصل

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

الحركة – تابع الحركة
التوارع – تابع التوارع
الزام والتصادمات – تابع الزام والتصادمات

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس 1442/8/5هـ

مرا عة الفصل – القانونان األول والثاني لنيوتن في الحركة

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

تابع القانونان األول والثاني لنيوتن في الحركة – القانون الثالث لنيوتن
تابع القانون الثالث لنيوتن – مرا عة الفصل

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

التيار لمهرباأي – تابع التيار المهرباأي
الدواأر المهرباأية –تابع الدواأر المهرباأية –مرا عة الفصل –الخصاأص العامة
للمنناطيس
تابع الخصاأص العامة للمنناطيس – المهرومنناطيوية
تابع المهرومنناطيوية – مرا عة الفصل

16

الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

مراجعة عامة

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

االختبارات

مالحظات

اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استمشف /
نشاط
استقصاأي

المالحظة
االستنتاج

مهارة
المذاكرة ()

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل
ةً
مً
دورًالمعل ً
• توفير األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
• شرح الهدف من
النشاط.

الصف

الوحدة

الفصل

موضوع الدرس

أسس الحياة

أنشطة وعمليات في الخلية

أنشطة في الخلية

تً
اإلجراءا ً
نً
الزم ً
ةً
دورًالمتعلم ً
• مالحظة تأثير درجة
الحرارة في حركة
الجزيئات.
• تحديد العالقة بين درجة  25دقيقة
الحرارة وحركة
الجزيئات.

• تدوين المعلومات
• توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه الطالبات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة • تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثناء قراءتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

 20دقيقة

األدوات
كأسان
ز ا يتان ،ماء
ساان ،ماء
بارد ،صبنة
طعام ،قطارة،
قلم ،ساعة،
ملصقات ورقية

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

االستراتيجيات

تعلم تعاوني

التعلم الذاتي

التقويم

ما الفرق بين
النقل النشط
والنقل الولبي؟

كيف تحصل
الخاليا عل
الطاقة االل
عملية التخمر؟

األاوة المعلمين و المعلمات
الوالم عليمم ورحمة هللا وبركاته
يور مؤسوة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ن تقدم كل ما يخص تحاضير العلوم
لعام  1442هة للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +هداف
نواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البناأية ( + )1الطريقة البناأية  (2) +الخماسي الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مورد  +تعلم نشط +
المورد  +الخطوات االربعة  +الرباعية  +الخطة التفصيلية
المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لمل در
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حوب نظام نور
+
مجلدات ااتبارات متنوعه

+
لمل در

ورق قيا
+

وراق عمل لمل در
+
سجل سنجاز المعلمة
+
سجل سنجاز الطالبة
+
حل سئلة المتاب
+
اراأط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع درو

المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملمة عبر الفيدكس (من  48ساعه ال  72ساعة)

لحجز طلبمم وتوجيل معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داال المملمة يممنمم اإلتصال عل رقم:
0505107025
0551092444
ويممنمم كذالك توجيل الطلب
سلمترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يممننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملمة
حوب طلبمم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل سي دي 20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير
سعر المادة مع الوي دي طباعة عادية 50لاير
سعر المادة مع الوي دي طباعة ملونة 100لاير

لمن هم اارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس( من  48ساعة ال  72ساعة)
وهنا رقام حوابات المؤسوة للمعلمين
–———————————————————
حوابات بنوك بإسم “مؤسوة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الرا حي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حوابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940

(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك الوعودي الفرنوي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك الوعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000

—————————————————————————————يممنمم طلب دوسيه التحضير الخا
والوزارة بقيمة  50لاير

للتواصل عبر الواتس و االتصال تليفونيا عل احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

بالمادة بشعار الرؤية

