التربية الفكرية
تحضير مادة العلوم
للصف الثالث متوسط

مادة العلوم الصف الثالث متوسط
التقديرات القبلية
م

األهداف التعليمية للمادة

1

أن تتعرف الطالبة على طبيعة العالقة بين األرض والشمس والقمر

2

أن تتعرف الطالبة على وحدات قياس المواد

3

أن تتعرف الطالبة على العوامل المؤثرة في المناخ

موجود
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منها

غي
ر
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(بشكل صحيح =  % 90كحد أدنى) (بشكل مقبول =  % 70كحد أدنى) (بقدر اإلمكان =  % 40كحد أدنى)
المشرف المتابع ().....................................
معلم التلميذ ()......................................

توزيع منهج مادة (العلوم) للصف (الثالث متوسط )
األسبوع

التاريخ

الدروس

موعد
االجازات

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

معرفة العالقة بين األرض و الشمس والقمر

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

معرفة العالقة بين األرض و الشمس والقمر

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

معرفة العالقة بين األرض و الشمس والقمر

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

معرفة العالقة بين األرض و الشمس والقمر

بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

معرفة وحدات قياس المواد

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

معرفة وحدات قياس المواد

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

معرفة وحدات قياس المواد

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

معرفة وحدات قياس المواد

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

العوامل المؤثرة في المناخ
األربعاء والخميس إجازة مطولة

بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

العوامل المؤثرة في المناخ

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

العوامل المؤثرة في المناخ

اجازة نهاية أسبوع
مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

العوامل المؤثرة في المناخ

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

نموذج من البوربوينت

البرنامج التعليمي الفردي

البرنامج الوزاري

الخطة الفردية

الطريقة العرضية
المادة

الصف

العلوم

الهدف قصير المدى
المقدمة والتمهيد

الثالث المتوسط

أن تتعرف الطالبة على طبيعة العالقة بين األرض والشمس والقمر

تاريخ البدء
تاريخ
االنتهاء

تقوم المعلمة بشرح طبيعة العالقة بين األرض والشمس والقمر بشكل مبسط
إجراءات التدريس(عرض الدرس)

األهداف السلوكية

أو 

 -1أن تتعرف الطالبة على طبيعة العالقة بين
األرض والشمس والقمر.
 -2أن تميز الطالبة بين طريقة دوران كل من
األرض والقمر
 -3أن تدرك الطالبة العالقة بين الشمس
واألرض والقمر وتعاقب الليل والنهار.
 -4أن تعرف الطالبة سبب حدوث الفصول
األربعة.

أساليب التعزيز
مدي إتقان التلميذ
للمهارات واألهداف
( يكتب اإلتقان باألرقام)

الهدف ()1

الوسائل
التعليمية

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

أساليب
التدريس

األنشطة العملية

أعــرض الــدرس أمــام الطالبــات مــن خــالل عــروض البوربوين ـ
السبورة الذكية ،حيث من خاللها تتعرف التلميذات علـى العالقـة بـين
األرض والشمس والقمر (النجوم – الليل – النهار –  24ساعة).

ثــم أبــين للطالبــات مــن خــالل الشــرح باســتخدام الوســيلة التعليميــة
المناسبة مع عـرض الصـور التوحـيحية طبيعـة العالقـة بـين األرض 
والشمس والقمر ودوران الرض حول محورها مما يسبب تعاقب الليل

والنهار .

ثم أشرح للطالبات أهم اآلثار التي تنتج عن تعاقـب الليـل والنهـار .ثـم
أبين للطالبـات الـدورة القمريـة حـول األرض ومـن ثـم دوران األرض 
حول الشمس لتسبب الفصول األربعة (الصيف – الخريف – الشتاء – 
الربيع) ،وظاهرة المد والجزر.
ثم أسأل الطالبـات عمـا فهمـن مـن الـدرس  ،وأسـتمع إلجابـاتهن ثـم 

أكتبها على السبورة.
وفي النهاية أطلب من الطالبات اإلجابة علـى أنشـطة الكتـاب ومتابعـة

إجاباتهن وتصويب اإلجابات الخاطئة وتعزيز اإلجابات الصحيحة.
تعزيز اجتماعي  -تعزيز غذائي  -تعزيز مادي  -تعزيز نشاطي–أخرى.............
الهدف ()2

الهدف ()3

الهدف ()4

التوجيه
اللفظي
الحوار
والنقاش
المحاكاة
والنمذجة
القصص
التوجيه
البدني
التمثيل
تحليل
المهارة
التعلم باللعب
الخبرة
المباشرة
أخرى:

الهدف ()5









استثمارات البيئة
المحيطة
إرسال ورقة
تعليمات لألسرة
عمل تدريبات فنية
عمل تدريبات
منزلية
زيارات ورحالت
استثمار المواقف
عمل مسابقات

المالحظات

طريقة المسرد
طبيعة العالقة بين األرض والشمس والقمر

موحوع الدرس
األسبوع اليوم التاريخ الفصل

الهدف قصير
المدى (الدرس)

الهدف التدريسي

الوسيلة

المهارة

إستراتيجية التدريس

آداه التقويم

األحد

14 / /هـ

السبورة
 .1أن تتعرف الطالبة

الترتيب

(

)

على طبيعة العالقة

الثالثاء

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

االثنين

14 / /هـ
14 / /هـ

بين األرض والشمس

تحديد
الهدف

أن تتعرف
الطالبة على
طريقة دوران كل من
طبيعة
األرض والقمر
العالقة بين
األرض
 .3أن تدرك الطالبة
والشمس
العالقة بين الشمس
والقمر

والقمر.
 .2أن تميز الطالبة بين

واألرض والقمر

الخميس

14 / /هـ

األربعاء

وتعاقب الليل والنهار.
 .4أن تعرف الطالبة سبب
الفصول
حدوث
األربعة.

األقالم الملونة
(

)

االتصال

(

)

اإللقاء

(

)

التذكر

(

)

االستيعاب

(

)

التقويم

(

)

الكتابة

(

)

القراءة

(

)

الفهم

(

)

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوين

الحوار
والمناقشة

(

حل
المشكالت

(

)

التعلم
التعاوني

(

)

)

 استثمارات البيئة

االستكشاف
واالستقصاء

(

)

تمثيل الدوار

(

)

القصة

(

)

أرى

(

)

العصف
الذهني

(

)

عمليات
التفكير
اإلبداعي

(

التفكير
الناقد

المحيطة
 إرسال ورقة تعليمات
لألسرة
 عمل تدريبات فنية
 عمل تدريبات منزلية
 زيارات ورحالت
 استثمار المواقف

(

)
)

 عمل مسابقات

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا اوبا اركااتُ ُه
السّ االمُ اع الي ُك ْم اورحمة ه ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa

أن تقدم لكم جميع تحاضير التربية الفكرية
أنواع التحاضير
نموذج تحضير الوزارة – الطريقة العرضية – الخطة الفردية – مسرد – البرنامج التعليمي الفردي
+

ورق العمل
+
+

كتاب إلكتروني

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة(

ويمكنكم كذلك تسجيل الطلب

إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات
T@mta.sa

سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير

لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير*
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================

الراجحي
233608010954856

اي بان
SA5780000233608010954856
----------------------------------------------

البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
----------------------------------------------

بنك سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
----------------------------------------------

البنك السعودي الفرنسي
K2213000185

اي بان
SA82550000000K2213000185
----------------------------------------------

بنك البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
----------------------------------------------

البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001

اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بنك الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:

0555107025
0557977722

0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

