اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة االبتدائية
تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله،

ولغـتـه وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات.
تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسه وبيئته.

تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري
وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها
وغــرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.

األهداف العامة لمادة العلوم للمرحلة االبتدائية
دى قديع

أوال  :ترسيخ إيمان الطالبة باهلل سبحانه وتعالى  ،وتعريفه ببديي ند و وعو دة فدا لدو الندجن فدو قمدات ويقدة وت لديق تديت
و ظمة الخالق ز وقل .
ثانيا  :تزويي الطالبة بالقيع الم اسد فدو الحقداوق والمفداايع الع ميدة الادو تلدا ياا دى لمدع وتفلدير الظدجاار الطبيعيدة وإيعات فدا تقيفده
الع جم لإلنلان فو خيفات تيلر حياته وتمن ه فو حلو االسافاي ف ما .
ثالثا  :غرس بذوع الطريقة الع مية لو نفس الطالبة با مية اتجااه ل بحث والمشااي والمالحظة والا قي والاجري والمقاعنة واالسا ااج
وتح يل المع جفات والاحقق فو نحاما والجرأ لو الالاؤت وفعرلة أنجله وآيابه ولو إبياء الرأي وفعرلة حيويه .
رابعا  :فعرلة البيئة ولمع فا ينا فما فو ظجاار فممة وتلخير الع جم لو إنالحما وتطجيراا والمحالظة يما .
خامسا  :تجسي آلاق الطالبات بالاعرف ى فا ياميز به وط مع فو فجاعي وثروات طبيعية وتعريفمع ب عع و يمع و ى باليادع ليحلد جا
اساخيافما واالسافاي ف ما .
سادسا  :الع اية بال جاحو الاطبيقية لو الع جم وذلك بإتاحة الفرنة ل طالبة ل قيام بالاجاعب واالخاباعات وتمني ه فو اكالاب فماعات ييويدة
وخبرات م ية .
سابعا :تعريف الطالبة بالقجا ي الصحية وتعجيدياا العدايات اللد يمة و تيبيامدا لييده وتعريفده بالديوع الدذي تقدجم بده الصدحة الجيدي لدو حيدا
اإلنلان .
ثامنا  :تقيير قمجي الع ماء المل ميو وإبراز يوعاع لو تطجير الع ع ويل ج ة الحضاع وتحقيق علااية وتقيم البشرية .
تاسعععا  :االاامددام باإلنجددازات العالميددة لددو فيدداييو الع ددجم  ،وإظمدداع أن تقدديم الع ددجم ثمددر لجمددجي اإلنلددانية افددة  ،وتشددجي الطالبددات ددى
اإلطالع ى تاعيخ الفنر والع جم .
عاشرا :ت مية ح الطالبة ل قراء والمطالعة الع مية المفيي وتعجيياا ى اساعمات المراق وتشجيعما ى الناابة الع مية و ى فماعسدة
يه فو الع جم .
المجايات واألنشطة ذات الص ة بما تيعسه وتط
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ى أسابي الفصل اليعاسو األوت

اليعوس

الطريقة الع مية  -المماعات الع مية و احاياطات اللالفة
المخ جقات الحية و حاقاتما  -ال باتات و أقزاؤاا
اساقصاء
فراقعة الفصل األوت
يوعات حيا ال باتات
يوعات حيا الحيجانات
فراقعة الفصل اليانو -
اللالسل و الشبنات الغذاوية
الانيف  -اساقصاء
فراقعة الفصل اليالث -
المخ جقات الحية تغير بيئاتما  -تغيرات تؤثر لو المخ جقات الحية
فراقعة الفصل الراب
تغيرات األعض الفجاوية  -الاججية و الاعرية
فراقعة الفصل الخافس
الاربة  -األحالير و الجقجي األحفجعي
فراقعة
اخاباعات

فالحظات

الصف

الثالث ابتدائي

المخ جقات الحية

اليعس
ف خص الجحي

المــــادة

جم

األحد

اليـوم

الثالثاء

االثنين

الخميس

األربعاء

التاريخ

المخ جقات الحية و حاقاتما – ال باتات وأقزاؤاا .
 -يوعات حيا ال باتات – يوعات حيا الحيجانات

الحصة

الفار الزف ية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األلناع النبرى (اإللمام الباقية)

األاياف الرويلية
ياجق فو الطالبة لو نماية اذه الجحي أن :
 تعرف فا المخ جقات الحية .
 تحيي فا الذي تحااقه المخ جقات الحية السامراع حياتما .
 تعرف فما تارك أقلام المخ جقات الحية .
 تميز ال باتات و باقو المخ جقات الحية .
 تحيي أامية الجذوع والليقان ل بات .
 تعرف أامية االوعاق ل بات .
 تذكر كيف ت مج ال باتات .
 تشرح كيف تنجن ال باتات البذوع .
تبيو كيف ت مج الزواحف و االسمات والطيجع .

الفنر النبرى:

* كيف تحصل المخ جقات الحية

ى حاقاتما لاعيش وت مج ؟

سافمع الماع مات أن :
 أامية الجذوع والليقان ل بات . أامية األوعاق ل بات . كيف ت مج ال باتات . -كيف تنجن ال باتات البذوع .

-

كيف ت مج الزواحف واألسمات والطيجع .

المعرلة والمماعات الرويلية الاو سينالبما الماع مات بعي تع ع الجحي ؟
األسئ ة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س

فما تارك أقلام المخ جقات الحية؟
لرقو بيو ال باتات و باقو المخ جقات الحية؟
فا أامية الجذوع والليقان ل بات؟
فا أامية األوعاق ل بات؟
كيف ت مج ال باتات؟
اشرحو كيف تنجن ال باتات البذوع؟
بي و كيف ت مج الزواحف واألسمات والطيجع؟

ساعرف الماع مات :








فما تارك أقلام المخ جقات الحية .
ال باتات و باقو المخ جقات الحية .
أامية الجذوع والليقان ل بات .
أامية األوعاق ل بات .
كيف ت مج ال باتات .
كيف تنجن ال باتات البذوع .
كيف ت مج الزواحف واألسمات والطيجع .

سانجن الماع مات قايعات

ى:

الفرق بيو ال باتات وباقو المخ جقات الحية .
تحييي أامية الجذوع والليقان ل بات .
فعرلة أامية األوعاق ل بات .
ذكر كيف ت مج ال باتات .
شرح كيف تنجن ال باتات البذوع .
بيان كيف ت مج الزواحف واألسمات والطيجع .

الخطج : 2

تحييي البراايو واأليلة

المممة األياوية

الخطج : 3

ى تحقق نجاتج الاع ع

المحنات الرويلية

أيلة أخرى

خبرات الاع يع والاع ع

األنشطة الاع يمية الاع مية

ساقجم الماع مات بمايأتو

ساقجم المع مة بما
يأتو

يقيم الامميي .

 أ رض فجمج ة فو الصجع

* يحيي

ى الطالبات فيل نجع األوعاق لو

اساراتيجية

ال بات

 مل بحث
و تركي
أقلام
المخ جقات
الحية.
 كاابة قصة
و أامية
الجذوع
والليقان
ل بات
مل فطجية
و أامية
األوعاق ل بات.




تحقيق يعقات
فاقيفة لو
االخاباعات .
القيع ى حل
أسئ ة الايعيبات
بالنااب الميعسو .
ياع فو خالت قيوت
الماابعة المعي ( فبايئ
 -نام – كفء – فاميز )

فو خالت األيلة
الاالية :

ال شاط الم زلو .
* اخاباعات لجاوية
قصير .
* الاذكير األكاييمو
* المفنرات

كاابة ت خيص .
* اخاباعات طجي ة .
* المالحظات*

تقجيع ذاتو





تقليع الطالبات لمجمج ات .
مل أبحاث لمفريات اليعس فو الطالبات و طريق تقليع المفريات
ى المجمج ات ثع رض كل فجمج ة لبحيما وف اقشاه لو حصة ف
المع مة .
تجزي خراوط ففاايع وخراوط ذا ية لاعغة ى المجمج ات وتحييي
ففريات خانة لنل فجمج ة وترت الحرية لما لا فيذ الخريطة الاو
تجضح اذه المفريات ثع ف اقشاما ف قمي المجمج ات وفالحظة
وفاابعة وتعزيز المع مة لو حصة لذلك ويمنو االساعانة بخراوط
المفاايع المجقجي ب ماية كل لصل .
تجزي ف ف االنجاز والذي يحاجي المفريات وتنجن لاعغة وتقجم
الطالبات باعبئة اذا الم ف فو أذاانمع وفاابعة المع مة وتعزيز فا
يحااج لذلك .
تن يف الطالبات بحل اسئ ة الجحي ف زليا ثع ف اقشة المجمج ات ليما
لو حصة كاف ة .
مل فطجية لنل فجمج ة ولانو المجمج ة األولى و الع ع طريق ا
لمعرلة العالع الطبيعو والمجمج ة اليانو اآلالت البليطة ويوعاا لو
تلميل الحيا وقجي العمل .
ى
ت فيذ قياوت فقاعنات تعيه المع مة لمفريات الجحي وتجزي
المجمج ات وف اقشة المجمج ات ليما.
قي اخاباعل ماية الجحي ل اأكي فو اتقان الطالبات لمفريات الجحي .

الايعيس( تع ع
تعاونو – طريقة
* الم اقشة والحجاع.

إلقاءيه– تع ع نشط

* كاابة البحث .

– حجاع وف اقشة

* مل فطجية .

– تفنير ناقي

* كاابة قصة.

* قراء نمجذقية

* ت فيذ نشاطات كاابو الطالبة

ل صجص.

وال شاط.

* الاعزيز

* حل أوعاق العمل.

الم اس

* المشاعكة لو عسع خراوط

* تقليع

ذا ية أو خراوط ففاايع .

المجمج ات.

* قم المع جفات

*إ ياي أوعق
العمل.
*إ ياي
الخراوط
الذا ية
وخراوط
المفاايع

فبايئ

نام

كفء

فاميز

الاجقعات

انر قصة

اساجف بعض انر
القصة والاقي الى الربط
بيو انره

انر
اساجف اغ
القصة ولع ينو الربط
بيو انره ى يعقة
واحي فو القج

انر القصة ولع ينو الربط بيو
اساجف قمي
انره ى يعقة واحي فو القج

انر القصة وكان الربط بيو
اساجف قمي
قمي الع انر وب فس القج

األس جب

اخااع األس جب المباشر
لو كاابة القصة

اخااع األس جب المباشر
لو كاابة القصة ف نجع
فو الاشجيق

اخااع األس جب المشجق لو كاابة القصة واباعي و
األس جب المباشر

اخااع األس جب المشجق لو كاابة القصة واباعي
و المباشر

المحاجى

اشامل قان واحي
لقت بعض فو
األحجات

اشامل قمي األحجات

اشامل قمي األحجات ف الاي يع بيالول

اشامل ى اغ
األحجات

الشجااي واأليلة وفجمجع ال قاط

اسم الوحدة

المخ جقات الحية
فمماك :

الصف

الثالث ابتدائي

ت فيذ فطجية – كاابة بحث

اـ

ي

اليوع

ج

الجممجع

طالبات الميعسة أو المجام

م

المجقف
ال اتج
واألياء
والغرض

اللياق الذي تجي نفلك ليه اج  :سياق المقرع الع مو

ع

فعايير
وفحنات
ال جاح

أنت  :كاتبة وباحث فحارلة
وظيفاك  :الناابة والبحث .

 فطجية عاوعة وبحث فمااز.
 اإللمام بججان المطجية وكذلك البحث .
 إقراوه بطريقة فشجقه وفماعة.
 الشمجلية .
 فرا ا الجان ال غجي والع مو الشيق .

المهمة األدائية :

الميف  :تجظيف فماعتك لو فعرلة تركي أقلام المخ جقات
الحية
المشن ة والاحيي :أن تطرحه بطريقة مية  ,وس لة لاحقق
الفاوي والماعة ل قاعئ .

الميف

ا

تاميل فمماك لو :

 -1كاابة بحث يشمل تركي أقلام المخ جقات الحية..
 -2مل فطجية تشمل :
أامية الجذوع والليقان
ل بات .
أامية األوعاق ل بات .
كيف ت مج ال باتات .
كيف تنجن ال باتات البذوع .

قيوت ت ظيع الايعيس
المنجن( المجضجع )

 المخ جقات الحية
وحاقاتما
 ال باتات وأقزاؤاا

اليجم

الااعيخ
14 / /اـ
14 / /اـ
14 / /اـ

 يوعات حيا ال باتات
يوعات حيا الحيجانات

14 / /اـ
14 / /اـ



14 / /اـ



14 / /اـ
14 / /اـ



14 / /اـ

الحصة

الفصل

الاجقي

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير العلوم
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +الطريقة البنائية ( + )1الطريقة البنائية  (2) +الخماسي الجديد  +االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط +
المسرد  +الخطوات االربعة  +الرباعية  +الخطة التفصيلية
المرفقات
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
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
بنك الراجحي233608010954856/
آي بان الراجحي SA5780000233608010954856/
البنك األهلي27949172000110/
آي بان األهلي SA0610000027949172000110/
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
سامبا8001852539/
الرياض2052558759940/
اي بان الرياضSA3520000002052558759940/
بنك البالد900127883010006/
اي بان بنك البالدSA4715000900127883010006/
البنك السعودي لإلستثمار0101001926001/
الجزيرة030680161166001/
اي بان بنك الجزيرة SA6760100030680161166001/

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
حساب االنماء68201042364000/
اي بان االنماءSa3505000068201042364000/

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس
966558396004
966558396119

