مادة العلوم
الصف الثالث االبتدائي
التحضير بطريقة
وحدات الملك عبدللا

 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس المتعلم ورعايته ربتبية
إسالمية متكاملة يف :خلقه وجسمه وعقله ولغته وانتمائه إىل أمة
اإلسالم.
 تدريب المتعلم عىل إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل.
 تنمية المهارات الساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
 تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات يف مختلف
الموضوعات.
وف بيئته االجتماعية
 تعريفه المتعلم بنعم هللا عليه يف نفسه ،ي
والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
البديع ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل
 تربية ذوقه
ي
اليدوي لديه.
 تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق يف
ر
الت يمر به ،وغرس حب وطنه
حدود سنه وخصائص المرحلة ي
واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة للمتعلم لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل
الصالح ،وتدريبه عىل االستفادة من أوقات فراغه.
يىل هذه المرحلة من مراحل حياته.
 إعداد المتعلم لما ي

• ترسيخ إيمان المتعلم باهلل سبحانه وتعاىل ،وتعريفه ببديع صنع هللا وروعة ما
يف الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل عىل قدرة وعظمة الخالق عز وجل.
ر
الت تساعده
• تزويد المتعلم بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية ي
وتفست الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من
عىل فهم
ر
خدمات تيرس حياته وتمكنه من حسن االستفادة منها.
• غرس بذور الطريقة العلمية يف نفس المتعلم بتنمية اتجاهه للبحث
والمشاهدة والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل
المعلومات والتحقق من صحتها والجرأة يف التساؤل ومعرفة أصوله وآدابه
وف إبداء الرأي ومعرفة حدوده.
ي
وتسخت العلوم يف إصالحها
• معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة
ر
وتطويرها والمحافظة عليها.
يتمت به وطنه من موارد وثروات طبيعية
• توسيع آفاق المتعلم بالتعرف عىل ما ر
وتعريفه بنعم هللا عليه وعىل بالده ليحسن استخدامها واالستفادة منها.
بالنواح التطبيقية يف العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام
• العناية
ي
وختات عملية.
بالتجارب واالختبارات وتمكينه من اكتساب مهارات يدوية ر
• تعريف المتعلم بالقواعد الصحية وتعويده العادات السليمة وتثبيتها لديه
وتعريفه بالدور الذي تقوم به الصحة الجيدة يف حياة اإلنسان.
المسلمي وإبراز دورهم يف تطوير العلم ودفع عجلة
• تقدير جهود العلماء
ر
الحضارة وتحقيق رفاهية وتقدم ر
البرسية.
• االهتمام باإلنجازات العالمية يف ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة
لجهود اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم عىل اإلطالع عىل تاري خ الفكر
والعلوم.
• تنمية حب المتعلم للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويده عىل استعمال
المراجع وتشجيعه عىل الكتابة العلمية وعىل ممارسة الهوايات والنشطة
ذات الصلة بما يدرسه ويطلع عليه من العلوم.

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة العلوم الصف الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس
1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس
1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس
1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس
1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس
1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس
1442/7/13هـ

ما أشكال الهطول ؟ ما المناخ ؟

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس
1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس
1442/7/27هـ

9

األحد 1442/8/1هـ

الخميس
1442/8/5هـ

10

األحد 1442/8/8هـ

الخميس
1442/8/12هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس
1442/8/19هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس
1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس
1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس
1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس
1442/9/17هـ

ما الذي يؤثر في المناخ ؟ ما فصول السنة
؟ مراجعة الفصل الثامن
ما المادة ؟ مم تتكون المادة ؟ كيف تقاس
المادة ؟
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
الموقع والحركة[ كيف أصف الموقع ] ما
الحركة وما السرعة ؟
ما القوى ؟ تابع القوة [ ما أنواع القوة ؟
]
تابع القوى [ ما االحتكاك ] ؟ مراجعة
الفصل الحادي عشر
الصوت [ ما الصوت ] ؟ تابع الصوت [ كيف
تختلف األصوات ]؟

الثالثاء
1442/10/6هـ
األحد
1442/10/11هـ

الخميس
1442/10/8هـ
الخميس
1442/10/22هـ

كيف أسمع األصوات ؟

16
-17
18

* الطقس * عناصر الطقس ( كيف أصف
الطقس )
* تابع عناصر الطقس ( كيف أتوقع حالة
الطقس ؟) * مراجعة الطقس وكيفية وصفه
وتوقعه
* تقلبات الطقس ( أنواع الغيوم ) * ما
أنواع الطقس القاسي ؟
* كيف أبقى آمنا ً خالل ظروف الطقس
القاسي  * .مراجعة الفصل السابع
دورة الماء ( كيف تتشكل الغيوم ) ما دورة
الماء ؟

االختبارات

مالحظات

العنوان :الوحدة الرابعة
الموضوع :الطقس والمناخ

المادة :علوم
الصف :الثالث االبتدائي

الفترة الزمنية 10 :حصة
تتمثل وحدة الطقس والمناخ في أربعة ( )4دروس موزعة على ( )10حصة دراسية
الخطوة  :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية:
سوف تتناول التلميذة في هذه الوحدة دراسة الطقس والمناخ والعوامل المؤثرة في كالا منهما.
األسئلة األساسية
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
أسئلة مثيرة للتفكير:
الفكرة الكبرى:
➢ ما عناصر الطقس التي يمكن أن تتغير خالل اليوم؟
ستفهم التلميذة أن:
➢ ما الهطول؟ أعطي أمثلة عليه؟
• الطقس هو حالة الجو في مكان معين مدة قصيرة ليوم أو
➢ لماذا يحدث الخطأ في بعض األحيان بتوقع حالة الطقس؟
عدة أيام وتوصف حالة الطقس من خالل عناصر محددة
➢ ما الفرق بين الغيوم الريشية والغيوم الركامية؟
هي :درجة حرارة الجو ،والهطول ،والرياح ،والضغط
➢ ماذا يحدث إذا بقيت خارج المنزل خالل العاصفة الثلجية؟
الجوي.
➢ فيم تتشابه العاصفة الرملية والعاصفة الثلجية؟ وفيم
• أنواع الغيوم المختلفة تدل على حالة الطقس ،وفي بعض
تختلفان؟
األحيان يكون الطقس قاسيا ولكن يمكن للناس عمل بعض
➢ هل يتبخر الماء من التربة؟ فسري إجابتك.
األشياء للبقاء في أمان.
➢ ما التغيرات التي تحدث للماء في دورة الماء بعد تبخره؟
• في دورة الماء يتحرك الماء بين سطح األرض والغالف
➢ ما العالقة بين الطقس والمناخ؟
الجوي.
➢ لماذا توجد مناخات مختلفة على سطح األرض؟
• أماكن مختلفة على األرض لها مناخات وفصول سنة
مختلفة.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها التلميذة بعد تعلُّم الوحدة
ستكون التلميذة قادرة على أن...
ستعرف التلميذة.....:
❑ تعرف الطقس.
❑ عناصر الطقس.
❑ تصف خصائص الطقس المختلفة.
❑ تقلبات الطقس.
❑ تتوقع الطقس من خالل مالحظة الغيوم.
❑ دورة الماء.
❑ تصف األنواع المختلفة من الغيوم والعواصف.
❑ المناخ وفصول
❑ تستنتج كيف يحدث التكيف وكيف يتشكل المطر.
السنة.
❑ تصف دورة الماء وارتباطها بالطقس.
❑ توضح سبب اختالف المناخ من منطقة إلى أخرى.
❑ تلخص كيف تختلف فصول السنة من منطقة إلى أخرى.
الخطوة  :2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
األدلة األخرى على تحقق نواتج التعلم:
المهمة األدائية( :عمل لوحة)
مراجعة الدرس.
تتمثل مهمتك في عمل لوحة عن حالة طقس مرت بك كأن تكون
منصة عين.
تتضمن
عاصفة أو إعصار أو عاصفة رعدية أو ضبابا كثيفا بحيث
اختبار الفصل.
الحالة
وصفا ا كتابيا ا لحالة الطقس وصور ورسومات تبين هذه
التقويم األدائي.

والنتائج التي ترتبت عليها هذه الحالة من الطقس وذلك في فترة
زمنية ال تزيد عن أسبوع.
• الهدف :مهمتك :جمع المعلومات والصور أو الرسومات التي
تصف حالة الطقس المراد وصفها.
• الهدف :عمل لوحة عن حالة طقس مرت بك كأن تكون عاصفة
أو إعصار أو عاصفة رعدية أو ضبابا ا كثيفا ا.
• المشكلة والتحدي :جمع المعلومات المناسبة لتساعد على
تصميم لوحة عن حالة طقس مرت بك كأن تكون عاصفة أو
إعصار أو عاصفة رعدية أو ضبابا كثيفا.
• الدور :أنت معلمة.
• لقد طلب منك :عمل لوحة عن حالة طقس مرت بك كأن تكون
عاصفة أو إعصار أو عاصفة رعدية أو ضبابا ا كثيفا ا.
• وظيفتك :جمع المعلومات والصور أو الرسومات التي تصف

•
•
•

•

حالة الطقس المراد وصفها.
الجمهور :تلميذات الصف  /3ب
التحدي :عمل لوحة عن حالة طقس مرت بك بصورة دقيقة.
الناتج :لوحة عن حالة طقس مرت بك كأن تكون عاصفة أو
إعصار أو عاصفة رعدية أو ضبابا ا كثيفا ا بحيث تتضمن وصفا ا
كتابيا ا لحالة الطقس وصور ورسومات تبين هذه الحالة
والنتائج التي ترتبت عليها هذه الحالة من الطقس.
المعايير:

التوقعات
جمع المعلومات
والرسومات والصور
الخاصة بحالة الطقس
المراد وصفها.
تنفيذ عمل لوحة عن
حالة طقس مرت بك.
الفترة الزمنية

مبتدئ
1
جمعت
المعلومات
جميعها.
صممت اللوحة
بطريقة
عشوائية تكثر
بها األخطاء.
تأخرت يومين
عن الموعد
المحدد

نام
2
جمعت
المعلومات
بطريقة أفضل
من سابقها.
صممت اللوحة
بطريقة منظمة
نوعا ا ما مع قلة
األخطاء.
تأخرت يوم عن
الموعد المحدد.

كفء
3
جمعت المعلومات
الخاصة بحالة
الطقس المراد
وصفها فقط.
صممت اللوحة
بطريقة خالية من
األخطاء ولكن غير
مرتبة بعض الشيء.
أحضرتها في الموعد
المحدد.

متميز
4
جمعت المعلومات
باألولوية بالنسبة لها.
صممت اللوحة بدقة
وتنظيم.
أحضرتها قبل الموعد
المحدد.

الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية)
•

أعرض على التلميذات نشرة جوية مأخوذة من صحيفة يومية وألفت انتباههن إلى نوع المعلومات الواردة بها وأسألهن ما
المعلومات الواردة في النشرة عن حالة الطقس؟
أعرض على التلميذات نماذج من األجهزة واألدوات المستخدمة لوصف حالة الطقس.
أشرح العوامل المؤثرة في الطقس مع عرض األجهزة الخاصة بقياس الضغط الجوي وسرعة الرياح واتجاه الرياح أو
عرض نماذج لها مع شرح طبيعة عمل هذه األجهزة.
استعمال لوحة تعليمية توضح كيفية تكون الغيوم وأنواعها.
تقديم عرض مرئي للتلميذات أنواع العواصف.
تقديم عرض مرئي للتلميذات عن مفهوم التكاثف والتبخر وكيفية تكون الضباب والغيوم.
أعرض على التلميذات مخطط تعليمي يوضح دورة الماء في الطبيعة مع شرح العمليات التي تمر بها الماء خالل هذه
الدورة.
عرض شريط فيديو أو  CDلشرح دورة الماء.
أطلب إلى التلميذات جمع العديد من صور أشكال الهطول من مجالت علمية أو اإلنترنت وعمل مصلق مع كتابة أسماء أنواع
الهطول.

•
•
•

أوجه التلميذات لدراسة األشكال الواردة في الدرس لتوضيح مفهوم المناخ والعوامل التي تؤثر في المناخ.
أعرض على التلميذات صور من خالل جهاز عرض الصور كيف تؤثر الجبال في المناخ.
أطلب إلى التلميذات عمل ملصق كبير مقسم إلى أربعة أقسام معنونة بأسماء فصول السنة األربعة وأطلب منهن للبحث في
المجالت والجرائد لجمع صور توضح الطقس والنشاطات التي تحدث خالل فصول السنة ووضعها على الملصق وعرضها
في الصف.

•
•
•
•
•
•
•
•

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

األحد
اختبار التهيئة

أعــرض علــى التلميــذات نشــرة
جوية مأخوذة من صحيفة يومية
وألفــــت انتبــــاههن إلــــى نــــوع
المعلومات الواردة بها وأســألهن
ما المعلومات الواردة في النشرة
عن حالة الطقس؟

ـريط
عـــــرض شــــ •
فيــــــــديو أو CD
لشـــــــــــرح دورة
الماء.

أطلب إلى التلميذات جمــع العديــد
مــن صــور أشــكال الهطــول مــن
مجالت علمية أو اإلنترنت وعمل
ملصــق مــع كتابــة أســماء أنــواع
الهطول.

شرح العوامل
المـــؤثرة فـــي
الطقـــس مـــع
عـــــــــــــرض
األجهــــــــــزة
الخاصـــــــــــة
بقياس الضغط
الجــــــــــــوي
وســــــــــرعة
الرياح واتجاه
الريــــــــاح أو
عرض نمــاذج
لها مــع شــرح
طبيعـــة عمـــل
هذه األجهزة.
ـه
أوجــــــــــــــ•
التلميــــــــذات
لدراســـــــــــة
األشـــــــــــكال
الـــواردة فـــي
الــــــــــــدرس
لتوضــــــــــيح
مفهوم المناخ
والعوامل التي
تـــــؤثر فـــــي
المناخ.

اســتعمال لوحــة
تعليميــة توضــح
كيفيــــة تكــــون
الغيــــــــــــــــوم
وأنواعها.
تقـــديم عـــرض
مرئي للتلميذات
أنـــــــــــــــــواع
العواصف.

تقــــديم عـــــرض
مرئــي للتلميــذات
عــــــن مفهــــــوم
التكــاثف والتبخــر
وكيفيــــة تكــــون
الضباب والغيوم.
أعـــــرض علـــــى
التلميذات مخطــط
تعليمـــي يوضـــح
دورة المـــاء فـــي
الطبيعة مع شرح
العمليــــات التــــي
تمـــر بهـــا المـــاء
خـــــــالل هـــــــذه
الدورة.
أطلـــــــب إلـــــــى
التلميـــذات عمـــل
ملصـــــق كبيـــــر
مقسم إلــى أربعــة
أقســــام معنونــــة
بأســـماء فصـــول
الســــنة األربعــــة
وأطلــــب مــــنهن
للبحـــــــث فـــــــي
المجـــــــــــــــالت
والجرائـــد لجمـــع
صــــور توضــــح
الطقـــــــــــــــــس
والنشــاطات التــي
تحـــــدث خـــــالل
فصــــول الســــنة
ووضـــعها علـــى
الملصــــــــــــــــق
وعرضــــها فــــي
الصف.

أعـــرض علـــى
التلميذات صــور
من خالل جهــاز
عــرض الصــور
كيـــــف تـــــؤثر
الجبـــــال فـــــي
المناخ.

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة للا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير العلوم

لعام  1442هـ للفصل الدراسي الثاني
تحضير  +توزيع  +أهداف
أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدللا  +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 (من  48ساعه الى  72ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ا 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( من  48ساعة
الى  72ساعة)

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة”
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
____________________________
حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي”
=======================
البنك األهلي
21065828000106
(اي بان)
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
(اي بان)
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
(اي بان)
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
(اي بان)
SA4715000900127883010006
____________________________

البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
(اي بان)
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
(اي بان)
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
(اي بان)
SA2805000068202882885000
———————————————————————————
——يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة 50
لاير

للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

