تحضير مادة

العلوم
الصف الثالث ابتدائي
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا

 .1تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلمة ورعايتها بتربية إسالمية
متكاملة في :خلقها وجسمها وعقلها ولغتها وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 .2تدريبها على إقامة الصالة وأخذها بآداب السلوك والفضائل.
 .3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة 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 سنها
وخصائص المرحلة التي تمر بها ،وغرس حب وطنها واإلخالص لوالة أمرها.
 .8توليد الرغبة لديها في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح ،وتدريبها على
االستفادة من أوقات فراغها.
 .9إعداد المتعلمة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

أوال ا

 :ترسيخ إيمان المتعلمة باهلل سبحانه وتعالى ،وتعريفها ببديع صنع هللا وروعة ما في الكون

من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل.
ثانيــــاا :تزويد المتعلما بالقدر المناسب منالحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعدها على فهم
وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من خدمات تيسر حياته وتمكنه
من حسن االستفادة منها.
ثالثـــــاا :غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلمة بتنمية اتجاهها للبحث والمشاهدة
والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من صحتها
والجرأة في التساؤل ومعرفة أصولها وآدابها وفي إبداء الرأي ومعرفة حدودها.
رابعــــاا :معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها
والمحافظة عليها.
خامســـاا :توسيع آفاق المتعلمة بالتعرف على ما يتميز به وطنها من موارد وثروات طبيعية وتعريفه
بنعم هللا عليه وعلى بالده لتحسن استخدامها واالستفادة منها.
سادسـاا :العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب
واالختبارات وتمكينها من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية.
سابعــاا :تعريف المتعلمة بالقواعد الصحية وتعويدها العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفها بالدور
الذي تقوم به الصحة الجيدة في حياة اإلنسان.
ثامنــــاا :تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضارة وتحقيق
رفاهية وتقدم البشرية.
تاسعــاا :االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود
اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم على اإلطالع على تاريخ الفكر والعلوم.
عاشـــراا :تنمية حب المتعلمة للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويدها على استعمال المراجع
وتشجيعها على الكتابة العلمية وعلى ممارسة الهوايات واألنشطة ذات الصلة بما تدرسه
وتطلع عليه من العلوم.
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توقيع المديرة

توزيع منهج مادة العلوم (الصف الثالث االبتدائي)
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األحد 1443/5/14

الخميس 1443/5/11

* تابع عناصر الطقس ( كيف أتوقع حالة الطقس ؟) *
مراجعة الطقس وكيفية وصفه وتوقعه
* تقلبات الطقس ( أنواع الغيوم ) * ما أنواع الطقس
القاسي ؟
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األحد 1443/5/21
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* كيف أبقى آمناً خالل ظروف الطقس القاسي * .
مراجعة الفصل السابع
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ما أشكال الهطول ؟ ما المناخ ؟
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األحد 1443/7/13

الخميس 1443/7/14

ما حاالت المادة ؟ 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

12

األحد 1443/7/17

الخميس 1443/7/21

الموقع والحركة[ كيف أصف الموقع ] ما الحركة وما السرعة
؟
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األحد 1443/7/24

الخميس 1443/7/21
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الخميس 1443/1/6

تابع القوى [ ما االحتكاك ] ؟ مراجعة الفصل الحادي
عشر
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األحد 1443/1/9

الخميس 1443/1/10

الصوت [ ما الصوت ] ؟ تابع الصوت [ كيف تختلف األصوات
]؟

* الطقس * عناصر الطقس ( كيف أصف الطقس )

ما الذي يؤثر في المناخ ؟ ما فصول السنة ؟ مراجعة
الفصل الثامن
ما المادة ؟ مم تتكون المادة ؟ كيف تقاس المادة ؟

ما القوى ؟ تابع القوة [ ما أنواع القوة ؟ ]

كيف أسمع األصوات ؟

 17+16األحد 1443/1/16

الخميس 1443/1/27

التقييم النهائي

مالحظات

العنوان

الطقس والمناخ

ملخص الوحدة

-

اليوم
التاريخ

األحد

عناصر الطقس – تقلبات الطقس – دورة الماء – المناخ
وفصول السنة

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

الحصة  -الفصل
الفترة الزمنية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية
في نهاية هذه الوحدة يكون الطالبة قادرا على أن :

 تذكر عناصر الطقس.
 تفرق بين اسباب تقلبات الطقس .
 ان يصف دورة الماء في الطبيعة .
 تفرق بين الطقس والهطول والغيمة والعاصفة الرملية.
 تعرف المناخ واختالف فصول السنة.

األسئلة األساسية

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية )
الفكرة الكبرى:

تغير الطقس والمناخ يدل على قدرة هللا سبحانه وتعالى
سيفهم المتعلمات أن :

-

-

أهمية الجذور والسيقان للنبات .
أهمية االوراق للنبات .
كيف تنمو النباتات .
كيف تكون النباتات البذور .
كيف تنمو الزواحف و االسماك والطيور .

س
س
س
س

أعرف كال من ( الطقس – المناخ )
ما هي اسباب تقلبات الطقس والمناخ ؟
أوضح دورة الماء في الحياة .
أذكر اختالف فصول السنة في الجو.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
سيعرف المتعلمات





عناصر الطقس –
تقلبات الطقس
دورة الماء
المناخ وفصول السنة

سيكون المتعلمات قادرين على
القدرة على التفرقة بين الظواهر الطبيعية الطقس والمناخ
تكوين اتجاه ايجابي نحو حب العلم الذي يوضح لنا الطقس
والمناخ وما ينتج عن ذلك من تغيرات

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية
المحكات الرئيسية

 عمل بحث عن الطقس والمناخ .
 كتابة قصة عن الطقس والمناخ .
 عمل مطويةعن الطقس والمناخ .




-

أدلة أخرى

تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
من خالل األدلة التالية :

 النشاط المنزلي .
المفكرات
 كتابة تلخيص .
ذاتي

* اختبارات فجائية قصيرة .
* اختبارات طويلة .

* التذكير االكاديمي
* المالحظات

*
* تقويم

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
سيقوم المتعلمات
بما يأتي

األنشطة التعليمية التعلمية (الخبرة )

سيقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .














أعرض مجموعة من الصور على الطالبات مثل صورة عن الطقس
وتقلباته وكذلك المناخ وتقلباته
تقسيم الطالبات لمجموعات .
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على
المجموعات ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة
.
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد
مفردات خاصة لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح
هذه المفردات ثم مناقشتها مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة
وتعزيز المعلمة في حصة لذلك ويمكن االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود
بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالبات
بتعبئة هذا الملف من أذهانهم ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشة المجموعات فيها في
حصة كاملة .
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا
لمعرفة العالم الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في
تسهيل الحياة وجودة العمل .
تنفيذ جداول مقارنات يعده المعلمة لمفردات الوحدة ويوزيع علة
المجموعات ومناقشة المجمعات فيها.
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .

* المناقشة

* يحدد

والحوار.

استراتيجية

* كتابة البحث .

التدريس( تعلم

* عمل مطوية .

تعاوني – طريقة

* كتابة قصة.

إلقائية – تعلم نشط

* تنفيذ نشاطات

– حوار ومناقشة

كتابي الطالبة

– تفكير ناقد
* قراءة نموذجية

والنشاط.

للنصوص.

* حل أوراق

* التعزيز المناسب

العمل.
* المشاركة في
رسم خرائط

* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق

ذهنية أو خرائط

العمل.

مفاهيم .

*إعداد

* جمع

الخرائط

المعلومات

الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

شمول المطوية
لمفردات الوحدة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على
درجة واحدة من القوة

عمل البحث

اختار األسلوب المباشر
في كتابة الحديث ولم
يستوف بعض العناصر

البحث جاء مستوف
لعناصره بنسبة كبيرة

جاء البحث مستوفيا
لعناصره

استوف جميع عناصر
القصة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس
القوة
جاء البحث متميزا في
عرضه وعناصره
وأسلوبه

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

أحضرها في
الموعد المحدد

أحضرها قبل
الموعد بيوم

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

الطقس والمناخ

المهمة األدائية :

اسم الوحدة
 تتمثل مهمتك في : -1كتابة بحث الطقس والمناخ
 -2عمل ملصق تشمل :
عناصر الطقس .
تقلبات الطقس .
دورة الماء في الحياة .

مهمتك :
هـ

الهدف

د

الدور

تنفيذ مطوية – كتابة بحث

الهدف  :توظيف مهارتك في معرفة تركيب أجسام المخلوقات الحية
المشكلة والتحدي :أن تطرحه بطريقة علمية  ,وسلسة لتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب وباحث محترف
وظيفتك  :الكتابة والبحث .

ج

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

ا

ع

الصف

الثالث اإلبتدائي

معايير
ومحكات
النجاح

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي
 مطوية رائعة وبحث ممتاز.

 األلمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
 إجرائة بطريقة مشوقه وممتعة.
 الشمولية .
 مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )






عناصر الطقس

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

– تقلبات الطقس

14 / /هـ

المناخ وفصول السنة ت
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دورة الماء
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الحصة

الفصل

األخوة المعلمين والمعلمات
الس االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه 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
+
اثراءات
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 (  24ساعة ) يضاف  53لاير
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 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 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

