املستوى الدرا:الثالثة إعدادي

مؤسسة العراي لل بية والتعليم

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺛﺎﻧﻮي إﻋﺪادي
ﻣﻨﻬﺎج  :ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض
 / Iماذا سأستفيد من دراسة منھاج علوم الحياة واألرض بالثالثة إعدادي ؟
يسعى منھاج علوم الحياة واألرض بالسنة الثالثة إعدادي في جزئه األول إلى تمكينك أيتھا التلميذة أيھا التلميذ من:
 اطالعك على تفاعالت الجسم مع الوسط عن طريق التبادالت التي تمكن الخاليا من القيام بمھامھا ،عن طريق جھازيهالعصبي والعضلي اللذان يمكناه من االتصال المباشر والمستمر بالوسط والتأثير فيه.
 فھم وظائف اإلقتيات وتكاملھا.فھم أن عمل الجسم يعتمد على وظائف خاليا متخصصة ينبغي تزويدھا باستمرار بالمادة والطاقة. معرفة كيف تتم عملية الھضم . معرفة كيف يتم تبسيط جزيئات معقدة وكبيرة القد التي تحتويھا األغذية إلى جزيئات بسيطة بتحفيز من أنزيمات ھضمية نوعية. معرفة مفھوم الھضم وجوانب تكيف الجسم على ھذه الوظيفة الحيوية. التعرف على الجھاز التنفسي واألنساج الرئوية . التعرف على الدورة الدموية وعملية النقل..التعرف على الجھاز البولي وبنية الكلية والكشف عن مراحل تشكل البول. فھم ومعرفة دور الجھاز العصبي في استقبال المعلومات من المحيط الخارجي. دراسة البنيات العصبية ووظائف المخ. -دراسة وفھم الجھاز العضلي.

 /IIكيف سيتم تقييمي في المادة ؟
 (1عن طريق المراقبة المستمرة التي تتكون من :
-

فرضين) (2كتابيين محروسين في كل أسدس بنسبة 75%.
األنشطة الصفية والمنزلية بنسبة .25%

 (2حساب معدل المراقبة المستمرة )(m

)معدل الفروض الكتابية  + ( 3 Xمعدل األنشطة الصفية = m
4

املجزوءة ٔ :الاو ى
المجال

ماج  :علوم الحياة ؤالارض

المضامين والمعارف األساسية
التقويم التشخيصي

وظائف االقتيات
-الھضم و االمتصاص المعوي

املستوى  :الثالثة إعدادي

المھارات المنتظرة واألھداف األساسية

عدد
الساعات

استرداد و استعمال المعارف

1.30س

-التواصل الشفھي و الكتابي

3س

-التصور القبلي و النظري لمبادئ التجربة

 4.30س

-الفاقات و الكلتات الغذائية

وظائف
االقتيات
والربط

-وقاية الجھاز الھضمي

-االستعمال السليم لألدوات المخبرية

التقويم التكويني +الدعم

استعمال النھج العلمي

 4.30س
 1.30س

-البحث عن المعلومات من مصادر مختلفة

3س
 1.30س
 1.30س

تقويم إجمالي :فرض كتابي +تصحيح
 استثمار النتائج و دعم التنفس و وقاية الجھاز التنفسي -الدم و الدوران عند اإلنسان

 احترام الحياة واالھتمام بالذات في مجالالصحة.
تقديم العمل و االنتاجات بنظام ودقة---االندماج في مجموعة العمل

 اإلبراز البولي عند اإلنسان وقاية الجھازين الدموي و البوليوظائف الربط
 الجھاز العصبي الجھاز العضليالتقويم :التكويني  +الدعم

 4.30س
 4.30س
 4.30س
 1.30س

مرحلة أولى من تقويم المھارات

6س
6س
3س

تقويم إجمالي فرض +تصحيح
واستثما
ر

 1.30س

تقويم خارجي +استثمار النتائج

 1.30س

