العلوم
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة التعلم النشط

 .1تعهددد العقيددد اإلسدديةية الصددحيحة فددي نفد
اإلسيم.

الةتعلةددة ورعايتهددا بتربيددة إسدديةية ةتكاةلددة فددي :خلقهددا وجسددةها وعقلهددا ولغتهددا وانتةائهددا إلد أةددة

 .2تدريبها عل إقاةة الصي وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنةية الةهارات األساسية الةختلفة وخاصة الةهار اللغوية ،والةهار العددية ،والةهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر الةناسب ةن الةعلوةات في ةختلف الةوضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتةاعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنةية تقدير العةل اليدوي لديها.
 .7تنةية وعيها لتدرك ةا عليها ةن الواجبات وةا لها ةن الحقوق في حدود سدنها وخصدائ
لوال أةرها.

الةرحلدة التدي تةدر بهدا ،وغدر

 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد ةن العلم النافع والعةل الصالح ،وتدريبها عل االستفاد ةن أوقات فراغها.
 .9إعداد الةتعلةة لةا يلي هذه الةرحلة ةن ةراحل حياتها.

حدب وطنهدا واإلخدي

أوالا  :ترسيخ إيةان الةتعلةة باهلل سبحانه وتعال  ،وتعريفها ببديع صنع هللا وروعة ةا في الكون ةن جةال ودقة وتنسيق تدل عل قدر وعظةة
الخالق عز وجل.
ثانيــــا ا :تزويد الةتعلةا بالقدر الةناسب ةن الحقائق والةفاهيم العلةية التي تساعدها عل فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ةا تقدةه العلوم
لإلنسان ةن خدةات تيسر حياته وتةكنه ةن حسن االستفاد ةنها.
ثالثـــــا ا :غر بذور الطريقة العلةية في نف الةتعلةة بتنةية اتجاهها للبحث والةشاهد والةيحظة والتنقيب والتجريب والةقارنة واالستنتاج وتحليل
الةعلوةات والتحقق ةن صحتها والجرأ في التساؤل وةعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء الرأي وةعرفة حدودها.
رابعــــا ا :ةعرفة البيئة وفهم ةا يكتنفها ةن ظواهر ةهةة وتسخير العلوم في إصيحها وتطويرها والةحافظة عليها.
خاةســـا ا :توسيع آفاق الةتعلةة بالتعرف عل ةا يتةيز به وطنها ةن ةوارد وثروات طبيعية وتعريفه بنعم هللا عليه وعل بيده لتحسن استخداةها
واالستفاد ةنها.
سادسـا ا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للةتعلم للقيام بالتجارب واالختبارات وتةكينها ةن اكتساب ةهارات يدوية وخبرات
عةلية.
سابعــا ا :تعريف الةتعلةة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليةة وتثبيتها لديه وتعريفها بالدور الذي تقوم به الصحة الجيد في حيا اإلنسان.
ثاةنــــا ا :تقدير جهود العلةاء الةسلةين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضار وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــا ا :االهتةام باإلنجازات العالةية في ةيادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثةر لجهود اإلنسانية عاةة ،وتشجيع الةتعلم عل اإلطيع عل تاريخ
الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنةية حب الةتعلةة للقراء والةطالعة العلةية الةفيد وتعويدها عل استعةال الةراجع وتشجيعها عل الكتابة العلةية وعل ةةارسة
الهوايات واألنشطة ذات الصلة بةا تدرسه وتطلع عليه ةن العلوم.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدر

التاريخ

توقيع الةعلةة

توقيع الةدير

توزيع ةنهج ةاد العلوم (ثالث ابتدائي)
األسبوع

التاريخ
ةن

الدرو

إل

1

األحد 1441/4/31

الخةي

1441/5/4

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخةي
الخةي
الخةي

1441/5/11
1441/5/18
1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخةي

1441/6/2
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7
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األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخةي
الخةي
الخةي

1441/6/9
1441/6/16
1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخةي

1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخةي

1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخةي

1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخةي

1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخةي

1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخةي

1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخةي

1441/8/13

17+16

األحد 1441/8/16

الخةي

1441/8/27

* الطق
* تابع عناصر الطق

ةيحظات

* عناصر الطق

( كيف أصف الطق

)

( كيف أتوقع حالة الطق

؟) * ةراجعة الطق

وكيفية وصفه وتوقعه

* تقلبات الطق

القاسي ؟

( أنواع الغيوم ) * ةا أنواع الطق

* كيف أبقى آمنا ً خالل ظروف الطقس القاسي  * .مراجعة الفصل السابع
دور الةاء ( كيف تتشكل الغيوم ) ةا دور الةاء ؟
ةا أشكال الهطول ؟ ةا الةناخ ؟
ةا الذي يؤثر في الةناخ ؟ ةا فصول السنة ؟ ةراجعة الفصل الثاةن
ةا الةاد ؟ ةم تتكون الةاد ؟ كيف تقا

الةاد ؟

ةا حاالت الةاد ؟ ةا السوائل وةا الغازات ؟ ةراجعة الفصل التاسع
ةا التغيرات الفيزيائية ؟ تابع التغيرات الفيزيائية [ةاذا يحدث عند خلط الةواد]
ةا التغيرات الكيةيائية ؟ ةا دالئل حدوث التغير الكيةيائي ؟
ةراجعة الفصل العاشر
الموقع والحركة[ كيف أصف الموقع ] ما الحركة وما السرعة ؟

ةا القوى ؟ تابع القو [ ةا أنواع القو

؟]

تابع القوى [ ةا االحتكاك ] ؟ ةراجعة الفصل الحادي عشر
الصوت [ ما الصوت ] ؟ تابع الصوت [ كيف تختلف األصوات ]؟

كيف أسةع األصوات ؟

التقييم النهائي

الموضوع

الوحدة الرابعة  :الطقس
والمناخ
عرض صور الدرس من خالل صور الوسائل المتوفرة
الدرس  :األول

التهيئة والتمهيد
عرض مرئي
سبورة ذكية
مصادر التعلُّم
تجارب عملية
(الوسائل التعليمية) كتاب نشاط
استراتيجية التعلَّم
 شبكة المفاهيم .
النشط

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)









شرح طريقة (شبكة الةفاهيم) للطالبات ليتفاعلوا ةعي داخل الصف.
أعرض علي الطالبات بعض الةفاهيم الةألوفة لدي جةيع الطالبات ةثل ةكونات
األسر
أطلب ةنهم أن يرتبوا الةفاهيم الةطروحة ةفهوم رئيسي وةفاهيم أكثر عةوةية
وشةولية إل األقل عةوةية وشةولية ونحيطها بةربع أو دائر .
تطلب الةعلةة أن يكتبوا أعل الورقة وبقلم رصا الةفاهيم وترتيبها ةن األعم
واألشةل إل األقل عةوةية وشةولية.
توضيح أن خريطة الةفاهيم كالهرم لها قةة ثم ةفاهيم أقل شةولية وعرض نةوذج
عل ورقة لذلك.
ةنح الطالبات وقتا كي يرسةوا الخريطة بالةفاهيم الةحدد وال ةانع ةن الةحاولة
والتجريب عد ةرات للوصول وةتابعة الةعلةة لهم.
عرض الخرائط واحد بعد األخرى وةناقشة الطالبات فيها .وةتابعة الةعلةة بتغذية
راجعة لتصويب األخطاء والوصول لرسم صحيح للخريطة بةفاهيم الدر .

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

أحل النشاط المصاحب للدرس ؟

أنشطة ملف اإلنجاز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

نشاط إثرائي

أذكر كيف تؤثر
درجة الحرارة
في الطقس؟

تقويم ختامي

ما الشيء الذي ال نراه أو أشمه
أو أتذوقه ولكن أشعر به ؟
كيف أعرف أن الهواء حولي ؟

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم

التقويم

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

الثالثاء

التاريخ
الحصة
الفصل

تقويم قبلي



 .أن تصف الطالبة الطقس
من خالل مجموعة من
العوامل المؤثرة فيه .

عناصر الطقس

اليوم

األحد

االثنين

األربعاء

الخميس

أذكر الدليل على وجود الهواء حولنا ؟

 استنتج تعريف لكل من :
 الطقس .
 الغالف الجوي .
 درجة الحرارة
اختر اإلجابة الصحيحة .
يُستخدم في قياس درجة الحرارة :
البارومتر .
•
األنيمومتر .
•
الثرمومتر .
•
السهم الدوار .
•

رابط تفاعلي
المهارات المستهدفة
استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

األخو الةعلةين والةعلةات
الس ايم اعلايكم اورحةة َ
هللاه او اب ار اكاته
ّ
يسر ةؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جةيع ةا يخ

ةاده العلوم

تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خةاسي  +ثيثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +ةسرد  +تعلم نشط)
+
ثيثة عروض بور بوينت ةختلفة لكل در
+
كتاب الطالبةو دليل الةعلةه
+
سجيت التقويم والةهارات حسب نظام نور
+
ةجلدات اختبارات ةتنوعه
+
أورق قيا لكل در
+
أوراق عةل لكل در
+
سجل إنجاز الةعلةة
+

وسجل إنجاز الطالبة
+
الةسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط وةفاهيم
+
اثراءات
شرح ةتةيز بالفيديو لجةيع درو

الةنهج

_________________________________
االسعار
طباعة ةلونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (لصف الواحد )
جةيع ةرفقات السي دي عن طريق االيةيل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج ةجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدك

الةستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير

لحجز طلبكم وتسجيل ةعلوةات اإلستيم:

إلكترونيا ا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويةكنكم طلب توزيع الةنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيةيل
ةن هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للةعلةين خارج ةدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
ةؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
_____________________________________
ةصرف الراجحي
ةؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_______________________________________
وةن بنوك آخرى يةكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحةن العتيبي
2052558759940
ساةبا
سعد عبدالرحةن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثةار

سعد عبدالرحةن العتيبي
0101001926001
لألخو أصحاب الةكتبات الراغبين في أن يكونوا وكيء لتحاضير فواز الحربي في ةدنهم االتصال بجوال الةدير
0554466161

