تحضير مادة

العلوم
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بالطريقة الثالثية

 -1تعهد العقيدة اإلسالميي الصالييي فال نفال

المتعلمال ورعايتهالا بتربيال إسالميي يتكايلال فال :

خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أي اإلسمم.
 .2تدريبها على إقاي الصمة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمي المهالارا األساسالي المختلفال وخاصال المهالارة اللغويال والمهالارة العدديال والمهالارا
اليركي .
 .4تزويدها بالقدر المناسب ين المعلويا ف يختلف الموضوعا .
 .5تعريفها بنعم هللا عليها ف نفسها وف بيئتها االجتماعي والجغرافيال لتيسالن اسالتخدام الالنعم
وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربي ذوقها البديع

وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمي تقدير العمل اليدوي لديها.

 .7تنمي وعيها لتدرك يا عليهالا يالن الواجبالا ويالا لهالا يالن اليقالو فال حالدود سالنها وخصالائ
المرحل الت تمر بها وغرس حب وطنها واإلخمص لوالة أيرها.
 .8توليد الرغب لديها ف االزدياد ين العلم النالافع والعمالل الصالال ،وتالدريبها علالى االسالتفادة يالن
أوقا فراغها.
 .9إعداد المتعلم لما يل هذه المرحل ين يراحل حياتها.

ل اً
أو ً

ًًًًً:ترسيخًإيمانًالمتعلمةًباهللًسبحانهًوتعالىً،وتعريفهاًببديعًصنعًهللاًوروعةًماًفيً

الكونًمنًجمالًودقةًوتنسيقًتدلًعلىًقدرةًوعظمةًالخالقًعزًوجلً .
ثانيــــ ًااً:تزويدًالمتعلماًبالقدرًالمناسبًمنالحقائقًوالمفاهيمًالعلميةًالتيًتساعدهاًعلىًفهمً
وتفسير ًالظواهر ًالطبيعية ًوإدراك ًما ًتقدمهًالعلوم ًلإلنسانًمن ًخدمات ًتيسر ًحياتهً
وتمكنهًمنًحسنًالستفادةًمنهاً .
ثالثـــــااً :غرس ًبذور ًالطريقة ًالعلمية ًفي ًنفس ًالمتعلمة ًبتنمية ًاتجاهها ًللبحث ًوالمشاهدةً
والمالحظةًوالتنقيبًوالتجريبًوالمقارنةًوالستنتاجًوتحليلًالمعلوماتًوالتحققًمنً
صحتها ًوالجرأة ًفي ًالتساؤل ًومعرفة ًأصولها ًوآدابها ًوفي ًإبداء ًالرأي ًومعرفةً
حدودها.
رابعــــااً:معرفةًالبيئةًوفهمًماًيكتنفهاًمنًظواهرًمهمةًوتسخيرًالعلومًفيًإصالحهاًوتطويرهاً
والمحافظةًعليهاً .
خامســـااً :توسيع ًآفاق ًالمتعلمة ًبالتعرف ًعلى ًما ًيتميز ًبه ًوطنها ًمن ًموارد ًوثروات ًطبيعيةً
وتعريفهًبنعمًهللاًعليهًوعلىًبالدهًلتحسنًاستخدامهاًوالستفادةًمنهاً .
سادسـااً:العنايةًبالنواحيًالتطبيقيةًفيًالعلومًوذلكًبإتاحةًالفرصةًللمتعلمًللقيامًبالتجاربً
والختباراتًوتمكينهاًمنًاكتسابًمهاراتًيدويةًوخبراتًعمليةً .
سابعــااً :تعريف ًالمتعلمة ًبالقواعد ًالصحية ًوتعويدها ًالعادات ًالسليمة ًوتثبيتها ًلديه ًوتعريفهاً
بالدورًالذيًتقومًبهًالصحةًالجيدةًفيًحياةًاإلنسانً .
ثامنــــااً :تقدير ًجهود ًالعلماء ًالمسلمين ًوإبراز ًدورهم ًفي ًتطوير ًالعلم ًودفع ًعجلة ًالحضارةً
وتحقيقًرفاهيةًوتقدمًالبشريةً .
تاسعــااً :الهتمام ًباإلنجازات ًالعالمية ًفي ًميادين ًالعلومً ،وإظهار ًأن ًتقدم ًالعلوم ًثمرة ًلجهودً
اإلنسانيةًعامةً،وتشجيعًالمتعلمًعلىًاإلطالعًعلىًتاريخًالفكرًوالعلومً .
عاشـــرااً :تنمية ًحب ًالمتعلمة ًللقراءة ًوالمطالعة ًالعلمية ًالمفيدة ًوتعويدها ًعلى ًاستعمالً
المراجع ًوتشجيعها ًعلى ًالكتابة ًالعلمية ًوعلى ًممارسة ًالهوايات ًواألنشطة ًذاتً
الصلةًبماًتدرسهًوتطلعًعليهًمنًالعلومً .
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلم

توقيع المديرة

توزيع ينهج يادة العلوم (الصف الثالث االبتدائ )
األسبوع

التاريخ
إلى

ين

الدروس

يمحظا
( كيف أصف

* الطق * عناصر الطق
الطق )
* تابع عناصر الطق ( كيف أتوقع حال
الطق ؟) * يراجع الطق وكيفي وصفه
وتوقعه
* تقلبا الطق ( أنواع الغيوم ) * يا أنواع
الطق القاس ؟
* كيف أبقى آينا ً خمل ظروف الطق القاس .
* يراجع الفصل السابع
دورة الماء ( كيف تتشكل الغيوم ) يا دورة الماء
؟
يا أشكال الهطول ؟ يا المناخ ؟
يا الذي يؤثر ف المناخ ؟ يا فصول السن ؟
يراجع الفصل الثاين
يا المادة ؟ يم تتكون المادة ؟ كيف تقاس المادة
؟
يا حاال المادة ؟ يا السوائل ويا الغازا ؟
يراجع الفصل التاسع
يا التغيرا الفيزيائي ؟ تابع التغيرا الفيزيائي
[ياذا ييدث عند خلط المواد]
يا التغيرا الكيميائي ؟ يا دالئل حدوث التغير
الكيميائ ؟
يراجع الفصل العاشر

1

األحد 1441/4/31

الخمي

1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخمي

1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخمي

1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخمي

1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخمي

1441/6/2

6

األحد 1441/6/5

الخمي

1441/6/9

7

األحد 1441/6/12

الخمي

1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخمي

1441/6/23

9

األحد 1441/6/26

الخمي

1441/6/31

11

األحد 1441/7/3

الخمي

1441/7/7

11

األحد 1441/7/11

الخمي

1441/7/14

12

األحد 1441/7/17

الخمي

1441/7/21

الموقع واليرك [ كيف أصف الموقع ] يا اليرك ويا
السرع ؟

13

األحد 1441/7/24

الخمي

1441/7/28

يا القوى ؟ تابع القوة [ يا أنواع القوة ؟ ]

14

األحد 1441/8/2

الخمي

1441/8/6

تابع القوى [ يا االحتكاك ] ؟ يراجع الفصل
اليادي عشر

15

األحد 1441/8/9

الخمي

1441/8/13

الخمي

1441/8/27

 17+16األحد 1441/8/16

الصو [ يا الصو ] ؟ تابع الصو [ كيف تختلف
األصوا ]؟

كيف أسمع األصوا ؟

التقييم النهائ

اليوم
عنوان الفصل

التاريخ
الطقس وتقلباته

الدرس

الفصل

األول

السابع
عنوان الدرس

األهداف
 تعرف الطقس.
 تصف خصائص الطقس المختلفة.
دورة التعليم

العناوين الرئيسية

التركيز

تقويم المعرفة السابقة
انظر وأتساءل

مناقشة الفكرة الرئيسة

توضيح المفردات
وتطويرها

التدريس
استخدام الصور
واألشكال والرسوم

عدد الحصص
عناصر الطقس

المفردات
الغالف الجوي ـ الطقس ـ درجة الحرارة ـ الهطول ـ الرياح ـ الضغط
الجوي
إجراءات التدريس
أطلب إلى التلميذات مناقشة كيف يؤثر الطقس في حياتهن اليومية وأسأل:
 ما الفائدة من معرفتنا لحالة الطقس؟
 كيف نعرف حالة الطقس اليوم التالي؟
أوجه انتباه التلميذات إلى السؤال المكتوب تحت "انظر وأتساءل" في
الصورة وأسأل:
كيف تعرف أن الهواء موجود حولك؟
 oأطلب إلى التلميذات التفكير فيما يعرفنه عن الطقس وأسأل :سمي
أنواع الطقس التي تعرفها .ما سبب تغير الطقس؟
 oأنبه التلميذات إلى أن درجة حرارة الهواء هي إحدى طرق وصف
حالة الطقس ثم أسأل :ما الطرق األخرى التي يمكنك أن تصفي بها
الطقس؟
 أوضح للتلميذات استخدام العلماء لعدد من األدوات الالزمة لقياس
وتوقع حالة الطقس ثم أسأل :ما أهمية معرفة ما ستكون عليه حالة
الطقس مستقبال؟ كيف تجمع بالونات الطقس البيانات حول الطقس؟
– العالف الجوي :أوجه انتباه التلميذات إلى أن الغالف الجوي يعني ما
يحيط بالشيء والجو من حولنا هو الهواء ومكوناته من غازات
وبخار ماء.
– الطقس :أكد على التلميذات أننا بحاجة لمعرفة حالة الطقس في
المكان الذي نعيش فيه.
– درجة الحرارة :أنبه التلميذات إلى أن كل جسم له درجة حرارة
محددة مهما كانت منخفضة وأن درجة الحرارة المنخفضة (مثل
صفر ˚ س) ال تعني أنه خال من الحرارة بل تمثل مستوى أطلق
عليه المستوى الصفري إذ تمثل درجة الحرارة كال من االرتفاع أو
االنخفاض فيها.
– الهطول :أكد على التلميذات أن هناك معنى عاما لكلمة هطول هو
التتابع في سقوط الشيء ولكن في العلوم هو الماء الذي يسقط من
الغالف الجوي في أشكاله المختلفة .أناقش التلميذات في االرتباط
بين المعنيين.
– الرياح :أنبه التلميذات إلى أن الرياح يقصد بها أية حركة للهواء.
– الضغط الجوي :أطلب إلى التلميذات إعطاء تعريف للضغط الجوي
بتعبيراتهن الخاصة واربطه بالتعريف الوارد في الكتاب.
 أوجه انتباه التلميذات إلى الصورة في كتاب الطالبة صفحة (.)21
وأسأل :ما حالة الطقس الموضحة في الصورة؟
 أطلب إلى التلميذات قراءة أسماء أدوات الطقس وعمل كل منها
وذكر أدوات أخرى مثل مقاييس أخرى للحرارة.
 أراجع مفردات الدرس نشاط دراسة الكلمات واقرأ بصوت مرتفع
تعريف المفردة وأطلب من إحدى التلميذات اإلجابة بذكر التعريف
الصحيح للمفردة وأعد ذلك لكل مفردة من المفردات.

الزمن
 5دقائق
 5دقائق

 15دقيقة

التقويم

ملخص مصور

أطلب إلى التلميذات تأمل صور الدروس وملخصاتها لمراجعة أهم
األفكار التي وردت بالدروس.

 5دقائق

المطويات أنظم أفكاري

انظري التعليمات التي يتطلبها عمل المطوية في مصادر المعلمة في
آخر الدليل.

 5دقائق

األخوة المعلمين والمعلمات
الس االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه او اب ار اكاته
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثالثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+

خرائط ومفاهيم
+
اثراءا
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_________________________________
االسعار
طباعة ملونة  +السي دي =  100لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  50لاير
سي دي فقط =  20لاير (لصف الواحد )
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  12ساعة ) يضاف  55لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
للطلب ين داخل المملك يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التياضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
_____________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
_______________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

