العلوم
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة مسرد الليزر

 .1تعهددد العقيددد اإلسدديمية الصددحيحة فددي نفد
اإلسيم.

المتعلمددة ورعايتهددا بتربيددة إسدديمية متكاملددة فددي :خلقهددا وجسددمها وعقلهددا ولغتهددا وانتمائهددا إلد أمددة

 .2تدريبها عل إقامة الصي وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهار اللغوية ،والمهار العددية ،والمهارات الحركية.
 .4تزويدها بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
 .5تعريفها بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النعم ،وتنفع نفسها وبيئتها.
 .6تربية ذوقها البديعي ،وتعهد نشاطها اإلبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديها.
 .7تنمية وعيها لتدرك ما عليها من الواجبات وما لها من الحقوق في حدود سدنها وخصدائ
لوال أمرها.

المرحلدة التدي تمدر بهدا ،وغدر

 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها عل االستفاد من أوقات فراغها.
 .9إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

حدب وطنهدا واإلخدي

أوالا  :ترسيخ إيمان المتعلمة باهلل سبحانه وتعال  ،وتعريفها ببديع صنع هللا وروعة ما في الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل عل قدر وعظمة
الخالق عز وجل.
ثانيــــا ا :تزويد المتعلما بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعدها عل فهم وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم
لإلنسان من خدمات تيسر حياته وتمكنه من حسن االستفاد منها.
ثالثـــــا ا :غر بذور الطريقة العلمية في نف المتعلمة بتنمية اتجاهها للبحث والمشاهد والميحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل
المعلومات والتحقق من صحتها والجرأ في التساؤل ومعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء الرأي ومعرفة حدودها.
رابعــــا ا :معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصيحها وتطويرها والمحافظة عليها.
خامســـا ا :توسيع آفاق المتعلمة بالتعرف عل ما يتميز به وطنها من موارد وثروات طبيعية وتعريفه بنعم هللا عليه وعل بيده لتحسن استخدامها
واالستفاد منها.
سادسـا ا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب واالختبارات وتمكينها من اكتساب مهارات يدوية وخبرات
عملية.
سابعــا ا :تعريف المتعلمة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفها بالدور الذي تقوم به الصحة الجيد في حيا اإلنسان.
ثامنــــا ا :تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضار وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــا ا :االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمر لجهود اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم عل اإلطيع عل تاريخ
الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنمية حب المتعلمة للقراء والمطالعة العلمية المفيد وتعويدها عل استعمال المراجع وتشجيعها عل الكتابة العلمية وعل ممارسة
الهوايات واألنشطة ذات الصلة بما تدرسه وتطلع عليه من العلوم.

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدر

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المدير

توزيع منهج ماد العلوم (ثالث ابتدائي)
األسبوع

التاريخ
من

الدرو

إل

1

األحد 1441/4/31

الخمي

1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخمي

1441/5/11

3
4

األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخمي
الخمي

1441/5/18
1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخمي

1441/6/2

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخمي
الخمي
الخمي

1441/6/9
1441/6/16
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

13

األحد 1441/7/24

الخمي

1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخمي

1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخمي

1441/8/13

17+16

األحد 1441/8/16

الخمي

1441/8/27

* الطق

* عناصر الطق

ميحظات
( كيف أصف الطق

* تابع عناصر الطق ( كيف أتوقع حالة الطق
وتوقعه
* تقلبات الطق ( أنواع الغيوم ) * ما أنواع الطق

)

؟) * مراجعة الطق

وكيفية وصفه

القاسي ؟

* كيف أبقى آمنا ً خالل ظروف الطقس القاسي  * .مراجعة الفصل السابع
دور الماء ( كيف تتشكل الغيوم ) ما دور الماء ؟
ما أشكال الهطول ؟ ما المناخ ؟
ما الذي يؤثر في المناخ ؟ ما فصول السنة ؟ مراجعة الفصل الثامن
ما الماد ؟ مم تتكون الماد ؟ كيف تقا

الماد ؟

ما حاالت الماد ؟ ما السوائل وما الغازات ؟ مراجعة الفصل التاسع
ما التغيرات الفيزيائية ؟ تابع التغيرات الفيزيائية [ماذا يحدث عند خلط المواد]
ما التغيرات الكيميائية ؟ ما دالئل حدوث التغير الكيميائي ؟
مراجعة الفصل العاشر
الموقع والحركة[ كيف أصف الموقع ] ما الحركة وما السرعة ؟

ما القوى ؟ تابع القو [ ما أنواع القو

؟]

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

كيف أسمع األصوات ؟

التقييم النهائي

األسبوع اليوم

التاريخ

الفصل

األحد
االثنين
الثيثاء

41 / /هـ

األربعاء

41 / /هـ

الخمي

41 / /هـ

المهار

 تعرف

-1الترتيب(

الطقـــــــــــ

-2تحديد الهدف
( )
-3االتصال ( )
-4اإللقاء (

 تصف
خصائ
الطق

السبور

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8 .التقويم (

)

-9الكتابة (

)

من خيل
ميحظة الغيوم .

(

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلب اع
التفكير
الناق



يسمي الغطاء الغازي
المحيط باالرض
. ..............



تعرف حالة الجو في
وقت معين ب
. ................



الترمومتر ادا تستخدم
لقيا ...............

(

التعلم التعاوني (
االستكشاف (

 -11القراء
( )
-11الفهم ( )

الحوار
والمناقشة
حل المشكيت

)

ألقيم الملونة

-7اإللقاء ( )

 تتوقع الطق

إستراتيجية التدري

)

.

المختلفــــــــة

تقلبــــــــــــــــــــات الطقـــــ

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

41 / /هـ

عناصــــــــــــــــــــر الطقـــــــــــــــــــ

41 / /هـ

( المكون )
موضوع الدر

األهداف

الوسيلة

آداه التقويم

)
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)






كيف تساعد هذه
االدا النا علي
وصف حالة الطق

؟

قارني  ،وصف االنواع
المختلفة من العواصف
؟
العاصفة المصحوبة
بالرياح القوية واالمطار
الشديد وتتكون فوق
المحيطات تسمي
...........

األخو المعلمين والمعلمات
الس ايم اعلايكم اورحمة َ
هللاه او اب ار اكاته
ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخ

ماده العلوم

تحضير  +توزيع  +أهداف
(وحدات  +بنائي  +خماسي  +ثيثي( الخطوات األربع )  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط)
+
ثيثة عروض بور بوينت مختلفة لكل در
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+
سجيت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قيا لكل در
+
أوراق عمل لكل در
+
سجل إنجاز المعلمة

+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع درو

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 فيدك

المستعجل (  24ساعة ) يضاف  51لاير

لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستيم:
إلكترونيا ا 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 من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
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 عل احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539

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

