مادة العلوم

الصف الثالث االبتدائي

الفصــــــل األول

تعرف المخلوقات الحية
الفكرة العامة
كيف تحصل المخلوقات الحية على حاجاتها
لتعيش وتنمو؟

قال تعالى:
اَّللَّ
َابةٍ فِي ا َألرْضِ إِالَّ عَلَى ِ
" َومَا مِن د َّ
عهَا كُلٌّ فِي
س َت ْو َد َ
َرهَا َومُ ْ
ستَق َّ
ِر ْز ُقهَا َويَعْلَمُ مُ ْ
ِكتَابٍ ُّمبِينٍ" هود.

تحضير التعلم الرقمي

العلوم ـ الصف الثالث
االبتدائي

نوع الدرس

اليوم

االهداف

األربعاء

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

أن توضح التلميذة كيفية استجابة المخلوقات الحية للمؤثرات.
أن تستنتج التلميذة مفهوم التكاثر.
أن تعرف التلميذة البيئة.
أن تميز التلميذة أهم ما تحتاج إليه المخلوقات الحية.
أن تبين التلميذة مما تتركب أجسام المخلوقات الحية.

الخميس

التاريخ

الواجبات والتقويم

المعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة
االختبارات

وضحي كيفية استجابة المخلوقات الحية للمؤثرات.
استنتجي مفهوم التكاثر.
عرفي البيئة.
ميزي أهم ما تحتاج إليه المخلوقات الحية.
بيني مما تتركب أجسام المخلوقات الحية.

⃝ √ البرجكتر ⃝ √ السبورة ⃝ √ الكتاب ⃝ √ البطاقات ⃝ √ أقالم ملونة ⃝ √ صور ⃝ √ المسجل ⃝ √ أفالم تعليمية ⃝ √ أخرى
..........
⃝ √ أخرى ..............
⃝ √ أوراق عمل
⃝ √ بوربوينت
⃝ √ فيديوهات
مسابقة مدرستي
أخرى O
نشاط منزلي O
نشاط مدرسي O
O
اختبار اسبوعي
أخرى O
اختبار فترة O
اختبار وحدة O
O

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة
❑الرسوم المصورة ❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي
❑التفكير اإلبداعي ❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االحد
االثنين
الثالثاء

موضوع الدرس

المخلوقات الحية وحاجاتها

االستراتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

المخلوقات الحية

مالحظات

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 6أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

المخلوقات الحية

األسبوع

الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

• أن حتدد الطالبة خطوات الطريقة العلمية .

⃝

• أن تتعلم الطالبة كيف يضع العلماء الفرضيات

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ البرجكتر

وخيتربوهنا

⃝

✓ من أنا  +الكرسي
الطريقة العلمية

أداء التقويم

الساخن  +القصة
أخرى ...................:

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝ √ الكتاب
⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝ √ البطاقات
⃝

أفالم تعليمية

⃝√

⃝ √ العروض
⃝

⃝

أخرى........
..........................

الواجبات المنزلية
أخرى ......................
.................................

الطريقة البنائية – فواز الحربي
الوحدة

األولى

موضوع الدرس

الفصل
الطريقة العلمية

الفكرة العامة للفصل

الفكرة الرئيسية للدرس

الطريقة العلمية

الطريقة العلمية

األهداف السلوكية

التهيئة

االستكشاف

 أن تعرف الطالبة كيف يبحث العلماءللحصول على إجابة
الطريقة العلمية
على أسئلتهم ؟

المادة
األول
المفردات والمفاهيم األساسية الجديدة
الطريقة العلمية – الفرضية – البيانات-

الوسائل التعليمية
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية  -إلقائية

الصف

علوم
اليوم
التاريخ
الحصة

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني
○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني

أساليب وطرق التدريس

الشرح والتفسير

اإلثراء والتوسع

الواجب المنزلي

التقويم

* -في الجدول الحظ مجموعة من * -الطريقة العملية هي
 الطريقة العلمية :هي َ عمليَّة َ يستخدمها العالماء لدراسة العالم من حولهم الحيوانات في بيئتك واكطمل ..............
الجدول
والحصول على اجابات عن اسئلتهم المختلفة
الحيوانات

 أن تعدد الطالبةخطوات
بعض
الطريقة العلمية

الثالث االبتدائي

 مثل دراسة طائر الخرشنة الموجود في بحيرة صناعيةبالقرب من الجبيل يتم دراسته وطريقة معيشتة وطريقة
التكاثر
وكيف تحافظ على بيضها في درجة الحرارة المرتفعة لكي
يفقس ؟
 نوع الغذاء لهذه الطيور* -خطوات الطريقة العلمية
ما الذي يحتاج اليه هذا الحيوان  -1االحظ (اجمع مالحظات )  -2أسأل (اضع اسئلة )9
ليتكاثر ؟
 -3اتوقع (اضع فرضية )
 -4اضع خطة الختبار الفرضية  -5اتبع الخطة
-7أ -نتائج تؤيد الفرضية
 كيف يبحث العالم عن اجابة  -6اسجل النتائجالسئلته ؟
-7ب -نتائج ال تؤيد الفرضية
 -8االستنتاج في الحالة األولى  ،طرح اسئلة في الحالة
الثانية
اكتب خطوات الطريقة العلمية ؟

ماذا الحظت

* -اذكري بعض
خطوات الطريقة
العلمية ؟

الطريقة الخماسية – فواز الحربي
الموضوع

الصف

إستراتيجية التدريس

الفصل

الطريقة العلمية

الثالث االبتدائي

○ حل المشكالت ○ االكتشاف واالستقصاء ○ العصف الذهني ○ الخرائط
الذهنية ○ التعلم الذاتي ○ التعلم التعاوني ○أخرى ............

الحصة

الوسائل التعليمية

السبورة ـ األقالم الملونة ـ صور علمية ـ بطاقات المفردات

المفردات الجديدة

الفرضية ـ التوقع .

األهداف التعليمية
في نهاية هذا الدرس يجب أن
تكون الطالبة قادرة بإذن هللا
تعالى على :

التهيئـــــــــــة
تقويم المعرفة السابقة  :اسأل الطالبات
عن برامج تلفازيه  ،يمكن أن يكونوا
شاهدنها حول حياة الحيوانات في جزيرة
ما وأنافشهن في خبراتهن ،ثم اسأل :
•
•

ما الحيوانات التي عرضها البرنامج
؟ وما وصفها ؟
هل تستطيعين أن تعطي بعض
الصفات الخاصة لهذه الحيوانات ؟

انظر وأتساءل  :أوجه انتباه الطالبات إلى
السؤال المكتوب تحت " انظر وأتساءل " ،
ثم اسأل :
* كيف يكون العيش في جزيرة الفناتير ؟
ما أنواع األشياء التي يمكن رؤيتها هناك ؟

التاريخ

االستكشـــــــــــاف
استقصاء مبنى  :أناقش الطالبات كيف يتعلم العلماء عن
الحيوانات في جزيرة الفناتير  ،ثم اسأل :
• كيف أبحث عن الحيوانات في موطنها الطبيعى ؟
• ما أنواع الحيوانات التي يمكنني أن أراها في جزيرة
الفناتير ؟
• ما الذى يحتاج إليه الحيوان كى يتكاثر ؟
• كيف يبحث العلماء عن إجابات لهذه األسئلة ؟

الشرح والتفسير
تنفيذ الدرس :
ماذا يعمل العلماء ؟
مناقشة الفكرة الرئيسية  :أوضح للطالبات أن العلماء يتبعون الطريقة العلمية عند إجراء أبحاثهم  .وأكلف أحداهن قراءة خطوات الطريقة العلمية بصوت
عال  ،وأناقشهن كيف يتبع العلماء هذه الخطوات لمزيد من تعرف الحيوانات ومواطنها وطرق تكاثرها  ،واسأل :
* ماذا يفعل الباحث عبد هللا لتعرف الطيور ؟
• ماذا يفعل الباحث عبد هللا في جزيرة الفناتير ؟
• كيف ستساعده الطريقة العلمية ؟
كيف يجيب العلماء عن أسئلتهم ؟
مناقشة الفكرة الرئيسية  :اطلب من أحدى الطالبات ذكر خطوات الطريقة العلمية التي اتبعها الباحث حتى اآلن  .وأوضح أن طرح السؤال يدفع العلماء
إلى التفكير في خطة لجمع البيانات لإلجابة عنه  .اطلب من أحدى الطالبات قراءة النص ،ثم اسأل :
• كيف ساعد الذهاب إلى جزيرة الفناتير على دراسة طائر الخرشنة ؟
• ما األشيــــــــــــــاء التي استخدمها الباحث كى يجمع مالحظاته ؟
• كيف كان البــــــــــــــاحث يقضى وقتــــــــه خالل النهــــــــار ؟

التقويم
مستوى مبتدئ  .اطلب من الطالبات تحديد األسئلة التي أراد الباحث ( عبد هللا )
اإلجابة عنها .
مستوى عادى  .اطلب من الطالبات عمل قائمة بخطوات الطريقة العلمية ثم
اطلب منهن تحديد ما قام به الباحث عبد هللا في كل خطوة .
مستوى متقدم  .اعتماد على ما قرأه الطالبات اطلب منهن استنتاج حاجات باقى
الحيوانات التي تعيش مع طيور الخرشنة في جزيرة الفناتير

الواجب المنزلي
حل سؤال رقم بكتاب الطالب

اإلثراء والتوسع
•

اطلب من الطالبات البحث عن خصائص البيئة البحرية
والساحلية  ،وعمل رسم لموطن نموذجي لها  ،وبيان أوجه
الشبه واالختالف بين موطن البيئة البحرية والساحلية .

• لماذا يقوم طائر الخرشنة بهذه السلوكيات ؟

توقيع
معلمة المــــادة :
المشرفــــــــــة :
مديـرة المدرسة :

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الصف

الثالث االبتدائي

العلوم

المادة

العنوان
األوىل
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الوحدة

املخلوقات احلية

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تقارن بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية .
❖ تصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية لتتمكن من البقاء .
❖ تربط بين أجزاء النباتات ووظائفها
❖ تفهم كيفية نمو النباتات .
❖ تتعرف على مراحل دورات حياة أنواع مختلفة من النباتات .
❖ تحدد المراحل المختلفة التي تمر فيها الحيوانات خالل دورة الحياة .
❖ تقارن بين دورات حياة حيوانات مختلفة

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :كيف تحصل المخلوقات الحية على
حاجاتها لتعيش وتنمو ؟

قارني بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية .

ستفهم الطالبات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

صفي ما تحتاج إليه المخلوقات الحية لتتمكن من

الخصائص التي تشترك فيها كل المخلوقات الحية .
مفهوم االستجابة .
مفهوم التكاثر .
مفهوم األشياء غير الحية .
ما تحتاج إليه المخلوقات الحية .
تركيب أجسام المخلوقات الحية .
مفهوم النباتات وخصائصها.
أهمية الجذور والسيقان للنبات .
أهمية األوراق .
كيفية نمو البذرة .كيفية تكون النباتات للبذور .
دورات حياة النباتات الزهرية .
دورات حياة بعض الحيوانات .
كيفية نمو الزواحف واألسماك والطيور .
دورة حياة الثدييات

البقاء .
اربطي بين أجزاء النباتات ووظائفها
فهمي كيفية نمو النباتات .
تعرفي على مراحل دورات حياة أنواع مختلفة من
النباتات .
اذكري المراحل المختلفة التي تمر فيها الحيوانات
خالل دورة الحياة .
قارني بين دورات حياة حيوانات مختلفة .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة
ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

المقارنة بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
وصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية لتتمكن من
البقاء .
الربط بين أجزاء النباتات ووظائفها
كيفية نمو النباتات .
مراحل دورات حياة أنواع مختلفة من النباتات .
المراحل المختلفة التي تمر فيها الحيوانات خالل
دورة الحياة .
المقارنة بين دورات حياة حيوانات مختلفة

ستكون المتعلمات قادرات على :













بيان مفهوم االستجابة .
معرفة مفهوم التكاثر .
توضيح مفهوم األشياء غير الحية .
بيان ما تحتاج إليه المخلوقات الحية .
معرفة تركيب أجسام المخلوقات الحية .
بيان مفهوم النباتات وخصائصها.
معرفة أهمية الجذور والسيقان للنبات .
توضيح أهمية األوراق .
بيان كيفية نمو البذرة .كيفية تكون النباتات للبذور .
معرفة دورات حياة النباتات الزهرية .
توضيح دورات حياة بعض الحيوانات .
بيان كيفية نمو الزواحف واألسماك والطيور .

 معرفة دورة حياة الثدييات

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الكتل الهوائية .
❖ عمل بحث عن المخلوقات الحية وحاجاتها .
المحكات الرئيسية :
تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
أدلة أخرى :من خالل األدلة التالية :
* اختبارات فجائية قصيرة .
النشاط المنزلي .
* اختبارات طويلة .
كتابة تلخيص .

* التذكير االكاديمي * المفكرات
* تقويم ذاتي
* المالحظات

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية )
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل عمل اختبار تشخيصي
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي (التهيئة ) أحدد البرامج العالجية الالزمة لتلبية حاجات الطالبات بشكل فردي
قبل تدريس الوحدة وخاللها
• البدء بعرض صور متعلقة بموضوعات الوحدة أمام الطالبات لتهيئة أذهان الطالبات
• عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية من خالل جدول التعلم (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت )
• توزع المعلمة على الطالبات جدول التعلم ( ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت ) في كل موضوع من
موضوعات الوحدة ثم تقوم المعلمة بعد االطالع على الجداول بتقديم التعزيز المناسب من خالل الوسائل المتاحة
ومناقشة الطالبات في كل مفردة من مفردات الوحدة
• تقسيم الطالبات إلى مجموعات وتوزيع مفردات الدرس على المجموعات وتقوم كل مجموعة بعمل بحث عن
المفردات الخاصة بها ثم تناقش المعلمة كل مجموعة حول المفردات التي بحثت عنها المجموعة
• توزيع ملف اإلنجاز على الطالبات والذي يشتمل على المفردات فارغة وتقوم الطالبات بتعبئة الملف مع متابعة
المعلمة وتقديم التعزيز الالزم
• مشاركة الطالبات المعلمة في حل أنشطة الدروس مثل  :ما المخلوقات الحية ؟ كيف تنمو النباتات ؟
• تكليف الطالبات بحل أسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشتها مع المعلمة
• تكليف الطالبات بعمل مطوية عن موضوعات الوحدة وذلك بتكليف كل مجموعة بمطوية عن موضوع محدد
• توزيع أوراق عمل عقب كل موضوع للوقوف على مدى اتقان الطالبات لمهارات كل موضوع
• عمل اختبار نهائي للوحدة للوقوف عى مدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

ستقوم المتعلمات بما يأتي :







المناقشة والحوار حول أفكار الوحدة ومفرداتها
كتابة البحث .عمل مطوية  .كتابة قصة.
تنفيذ أنشطة كتابي الطالب والنشاط.
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم
جمع المعلومات

ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
تحديد استراتيجية التدريس المناسبة( تعلم تعاوني –
طريقة إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد –
التفكير االبتكاري -حل المشكالت ).....
تقديم المادة العلمية وعرضها بشكل جذاب .
التعزيز المناسب  -التغذية الراجعة – تقسيم المجموعات
إعداد أوراق العمل -إعداد الخرائط الذهنية وخرائط
المفاهيم
التقويم النهائي لمدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :المخلوقات الحية
الصف  :الثالث االبتدائي
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في :
-1كتابة بحث بعنوان الوحدة
 -2أهمية األوراق
-2عمل مطوية -1 :مفهوم التكاثر
مهمتك  :تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة – عمل بحث
هـ الهدف
الهدف  :توظيف المهارات في عمل البحث وتصميم المطوية
الدور البحث والكتابة
د

ج
م
ا

ع

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
الموقف

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الناتج
واألداء تنفيذ مطوية –عمل بحث شامل لموضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.
والغرض
معايير ❖ اإللمام بجوانب المطوية .
❖ إجرائها بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح ❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .
متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

مدى شمولية
المطوية والبحث
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

يشمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

يشمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد .

يشمل جميع جوانب
الموضوع محل النقاش.

يشمل جميع جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

جدول تنظيم التدريس
م
الموضوع
 ❖ 1المخلوقات الحية وحاجاتها

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

 ❖ 2النباتات وأجزائها

14 / /هـ

 ❖ 3دورات حياة النباتات

14 / /هـ

 ❖ 4دورات حياة الحيوانات

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
رقم الوحدة

األولى

الفصل

املادة

الصف

التاريخ

عنوان الوحدة

المخلوقات الحية

األول

علوم

الثالث االبتدائي

احلصة

الفكرة العامة

الفصل

كيف تحصل المخلوقات الحية على حاجاتها لتعيش وتنمو ؟

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

كتاب الطالبة

الدرس األول  :المخلوقات الحية وحاجتها

في نهاية هذه الوحدة يجب
تقويم المعرفة السابقة  :أشجع الطالبات على تحديد خصائص المخلوقات الحية واكتب
أن تكون الطالبة قادرة بإذن
إجاباتهن على السبورة ،ثم اسأل :
للا تعالى على أن :
• إذا كانت النباتات ال تتحرك من مكانها  ،فكيف تعرف أنها حية ؟
• اذكري مخلوقات حية أخرى ال تستطيع الحركة ؟
انظر وأتساءل  :أوجه انتباه الطالبات إلى السؤال المكتوب تحت " انظر وأتساءل "  ،ثم
اسأل :
* ما االختالفات بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية ؟

التقويم

الدرس الثاني  :النباتات وأجزائها
تقويم المعرفة السابقة  :اطلب من الطالبات ذكر أسماء النباتات التي يعرفنها  ،واكتب
إجابتهن على السبورة ،ثم اسأل :
• كيف تعرف أن هذه األشياء نباتات ؟
• ما أجزاء النبات الرئيسة ؟
انظر وأتساءل  :أوجه انتباه الطالبات إلى السؤال المكتوب تحت " انظر وأتساءل "  ،ثم
اسأل :
* كيف تتشابه جميع النباتات ؟
الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

طريقة المسرد  -فواز الحربي
الطريقة العلمية

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )

األسبوع

المعيار
• تطبيققا الطريقققة

 التعليم التعاوني
 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

بس ق ق ق ق ق ق ق ق ققطة

 االستقصاء

 القصة

تعلم العلوم ..

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

يسق ق ق ق ق ق ق ققت د ا

العلمققاء ورققو

الطريقة

العلمية

• أن تتعلم الطالبة كيف يضع العلماء الفرضيات

إستراتيجية التعلم النشط
 حل المشكالت

العلمي ق ق ققة ال ق ق ق

• أن حتدد الطالبة خطوات الطريقة العلمية .

التاريخ

وخيتربوهنا.

مهارات التفكير

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

المالحظة األصالة التذكر
التصنيف الطالقة المرونة
 التطبيق  عالقات األرقام
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

• تطبيققا الطريقققة
العلمي ق ق ققة ال ق ق ق

يسق ق ق ق ق ق ق ققت د ا

العلمققاء ورققو

الطريقة

العلمية

• أن حتدد الطالبة خطوات الطريقة العلمية .
• أن تتعلم الطالبة كيف يضع العلماء الفرضيات
وخيتربوهنا.

بس ق ق ق ق ق ق ق ق ققطة

تعلم العلوم ..

 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

مهارات التفكير
المالحظة األصالة التذكر
التصنيف الطالقة المرونة
 التطبيق  عالقات األرقام
القياس
االستنتاج التوضيح .........

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة ................................................ ..................

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

االســم:

مادة العلوم للصف الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

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

الفصل:

المخلوقات الحية

الدرس:

الوحدة:

ثالث/

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

الطريقة العلمية

•  :كيف تساعد الطريقة العلمية العلماء فى أبحاثهم ؟
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...................................................................................................

• كيف تحلل البيـــــــــانات ؟
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

متفوقة

متقدمة

متمكنة

غير مجتازة

 متقن المعيار %100

 متقن المعيار من  %90إلى أقل من %100

 متقن المعيار من  %80إلى أقل من %90

 غير متقن أقل من % 80

معلمة المادة....................................... /

مديرة التربوية....................................... /

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
العلوم ـ الصف الثالث االبتدائي
المخلوقات الحية وحاجاتها
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
خصائص المخلوقات الحية،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
حاجات المخلوقات الحية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

األدوات
دور المتعلمة

•

•
•
•

األحد

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(خصائص المخلوقات الحية)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول حاجات
المخلوقات الحية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

الزمن
20د

20د

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات
التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم
ما خصائص
المخلوقات الحية؟

ما أهم حاجات
المخلوقات الحية؟

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
المخلوقات الحية وحاجاتها
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما خصائص المخلوقات الحية؟
المحتوى وفرض الدرس

األهداف السلوكية
❖

أن توضح التلميذة كيفية
استجابة المخلوقات الحية ❖
للمؤثرات.
❖
أن تستنتج التلميذة مفهوم
التكاثر.

❖

أن تعرف التلميذة البيئة.
أن تميز التلميذة أهم ما
تحتاج إليه المخلوقات
الحية.
أن تبين التلميذة مما
تتركب أجسام المخلوقات
الحية.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

❖
❖
❖

مجسمات

صور

األنشطة

االستجابة وهي قدرة المخلوق الحي على التفاعل مع ما
يحيط به.
التكاثر يعني أن ينتج المخلوق الحي أفرادا من نوعه.
البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي وما يحيط به
من مخلوقات حية وأشياء غير حية.
الغذاء تحتاج المخلوقات الحية إلى الطاقة التي تحصل
عليها من الغذاء لكي تعيش وتنمو وهي تحصل على
غذائها بطرائق عدة فالحيوانات تتغذي على مخلوقات حية
أخرى أما النباتات فتصنع غذاءها بنفسها.
الماء يدخل في تركيب أجسام جميع المخلوقات الحية فهي
تستخدمه لتفكيك الطعام ونقله عبر أجسامها وللتخلص من
الفضالت.
الغازات تحتاج معظم المخلوقات الحية إلى األكسجين لكي
تعيش واألكسجين غاز يوجد في الهواء والماء.
الخاليا هي الوحدات البنائية التي تكون أجسام جميع
المخلوقات الحية.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

العلوم ـ الصف الثالث االبتدائي

نشاط ص 32
أالحظ الخاليا
أتفحص قطعة بصل
باستخدام عدسة مكبرة.
أرسم خاليا البصل كما
تبدو عند النظر إليها.
أستخدم المجهر لتفحص
شريحة البصل .فماذا
أشاهد؟
أرسم ما شاهدته
بالمجهر وأقارن بين
الرسمين.
ما مدى صغر الخاليا؟
وما األداة المناسبة
لمشاهدتها؟
........................
........................

المالحظة المناقشة

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي كيفية استجابة
المخلوقات الحية
للمؤثرات.
استنتجي مفهوم التكاثر.

 oالخرائط الذهنية

التدريبات

الواجب المنزلي

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

عرفي البيئة.
ميزي أهم ما تحتاج إليه
المخلوقات الحية.
بيني مما تتركب أجسام
المخلوقات الحية.

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب.

طريقة التعلم النشط الجديد – الليزر
المادة – الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

العلوم ـ الصف الثالث االبتدائي

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

ميزي أهم ما تحتاج إليه المخلوقات الحية.

الواجبات املنزلية

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

وضحي كيفية استجابة المخلوقات الحية
للمؤثرات.

تقويم بنائي

اخلربات السابقة

التقويم

استنتجي مفهوم التكاثر.

تقويم ختامي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة
استكشف
التخطيط المسبق:
قبل أن تذهب التلميذات إلى الخارج لتنفيذ النشاط اختر منطقة قريبة من المدرسة يمكن أن تتوافر
فيها أنواع من النباتات والحشرات وغيرها من المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في مساحة
صغيرة.
الهدف:
التميز بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
استقصاء مبني
آالحظ .كن حذرا :أوجه التلميذات للذهاب إلى المكان المحدد لتنفيذ النشاط وانبههم إلى عدم لمس
أي من الحيوانات أو النباتات التي يشاهدونها وتأكد أن الخيوط قد تم وضعها بالطريقة الصحيحة.
استقصاء موجه
أجرب .أطلب من التلميذات أن يصمموا تجربة الكتشاف عدد المخلوقات الحية في منطقة مشمسة
وعددها في منطقة ذات ظل يمكن أن ينفذ التلميذات هذا االستقصاء في البيت أو في المدرسة
وأطلب أن يشاركوا زمالءهم في النتائج التي توصلوا إليها.
استقصاء مفتوح
أشجع التلميذات على تصميم أنشطة إضافية للتمييز بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية
وأسأل :هل يعني كون الصور التلفزيونية متحركة أن شاشة التلفاز حية أم غير حية؟ كيف يمكن
أن تثبتي ذلك؟

أن توضح التلميذة كيفية استجابة
المخلوقات الحية للمؤثرات.
أن تستنتج التلميذة مفهوم التكاثر.
أن تعرف التلميذة البيئة.
أن تميز التلميذة أهم ما تحتاج إليه
المخلوقات الحية.
أن تبين التلميذة مما تتركب أجسام
المخلوقات الحية.

أدوات التقويم

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

موضوع الدرس
المخلوقات الحية وحاجاتها
ما خصائص المخلوقات الحية؟

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عرفي البيئة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

الطريقة التفصيلية – الليزر
اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط
استقصائي

التوقع
المالحظة
تفسير البيانات
االستنتاج

مهارة
المذاكرة (

)

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل

الصف

الوحدة
المخلوقات الحية

اإلجراءات
دور المتعلمة
دور المعلمة
• توقُّع أوجه الشبه
• توفير األدوات
واالختالف بين
والخامات الالزمة
المخلوقات الحية
للنشاط.
واألشياء غير الحية.
• شرح الهدف من
• استنتاج كيف تختلف
النشاط.
المخلوقات الحية عن
األشياء غير الحية.
• تدوين المعلومات
• توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه التلميذات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة • تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثناء قراءتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

الفصل
تعرف المخلوقات الحية

األدوات
الزمن
 25دقيقة

 20دقيقة

موضوع الدرس
المخلوقات الحية وحاجاتها

اإلستراتيجيات

التقويم

 4خيوط طول
كل منها 1م

تعلم تعاوني

ما خصائص
المخلوقات الحية؟

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتي

ما أهم حاجات
المخلوقات الحية؟

الطريقة الثالثية – الليزر
اليوم

التاريخ

عنوان
الفصل

تغيرات المخلوقات الحية

الدرس

الفصل

األول

األول
عنوان الدرس

عدد الحصص
المخلوقات الحية وحاجاتها

األهداف

المفردات

تقارن بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
تصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية للبقاء.

االستجابة -التكاثر -البيئة -الخلية

دورة
التعليم
التركيز

العناوين الرئيسية

إجراءات التدريس

تقويم المعرفة السابقة

مناقشة الفكرة الرئيسة

أشجع التلميذات على تحديد خصائص المخلوقات الحية وأكتب إجاباتهن على
السبورة .إذا كانت النباتات ال تتحرك من مكانها فكيف نعرف أنها حية؟ اذكر
مخلوقات حية ال تستيطع الحركة.
أوجه انتباه التلميذات إلى السؤال المكتوب تحت "أنظر وأتساءل" في الصورة
وأسأل:
❑ ما اإلختالفات بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية؟
أكتب األفكار على السبورة وأالحظ أي مفاهيم غير صحيحة لدى التلميذات
وأعالجها أثناء سير الدرس.
أسأل :ما خصائص المخلوقات الحية؟
أشجع التلميذات على تحديد احتياجاتهن من أجل البقاء أكتب إجاباتهن على
السبورة .أطلب إلى التلميذات قراءة العناوين في الصفحتين  30 ، 29ثم أسأل:
❑ ما األشياء األربعة التي تحتاج إليها المخلوقات الحية لتبقى؟
❑ لماذا تحتاج المخلوقات الحية إلى الغذاء؟
❑ لماذا تحتاج المخلوقات الحية إلى الماء؟
أبين للتلميذات أن المخلوقات الحية تشبه المخلوقات غير الحية ألن كالا منهما
مكون من أجزاء صغيرة وأسأل :ما األشياء التي تعتقدين أنها مكونة من أجزاء
صغيرة؟

توضيح المفردات
وتطويرها

يستجيب :أبين للتلميذات أن المخلوقات الحية بما فيها اإلنسان تستجيب بطرائق
مختلفة فأنت تضحك عندما تكون سعيدا وتبكي عندما تكون حزين ا وترتجف
عندما تشعر بالبرد وتأكل عندما تجوع.
يتكاثر :أكتب المصطلح على السبورة وأبين للتلميذات أن المقصود به هو إنتاج
أشياء جديدة أو نسل جديد.

استخدام الصور
واألشكال والرسوم

❑ ما أوجه الشبه بين صغار النورس وآبائها؟
❑ هل تشبه صغار السحالي أمهاتها؟
أطلب إلى التلميذات النظر الى الصور في الصفحتين  29و  30ثم أسأل:
❑ كيف تحصل اليرقة على احتياجاتها؟
❑ ما الذي تحصل عليه الغزالن من البركة؟
❑ لماذا يصعد بقر البحر إلى سطح الماء بعد فترة وأخرى؟

أنظر وأتساءل

التدريس

التقويم

الزمن
 5دقائق
 5دقائق

 25دقيقة

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

الطريقة الرباعيه – الليزر
المادة
اليوم
التاريخ

علوم
األحد

االثنين

الصف
الثالثاء

الثالث االبتدائي
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

تعرف المخلوقات الحية
الفصل ()1
المخلوقات الحية وحاجاتها
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالبة  أوراق عمل
يتوقع من التلميذة بعد نهاية الدرس أن تحقق
دراسة خصائص المخلوقات
السبورة األقالم الملونة
الحية
األهداف التالية:
أنشطة علمية اللوحات التعليمية
بوربوينت
❑ تقارن بين المخلوقات الحية واألشياء غير
حصة واحدة
أخرى................................. /
الحية.
❑ تصف ما تحتاج إليه المخلوقات الحية
للبقاء.
( )2التدريس
( )1التركيز
مناقشة الفكرة الرئيسة
تقويم المعرفة السابقة
أشجع التلميذات على تحديد خصائص المخلوقات الحية وأكتب إجاباتهن
أسأل :ما خصائص المخلوقات الحية؟
على السبورة.
• أشجع التلميذات على تحديد احتياجاتهن من أجل البقاء أكتب إجاباتهن
حية؟
أنها
نعرف
إذا كانت النباتات ال تتحرك من مكانها فكيف
على السبورة .أطلب إلى التلميذات قراءة العناوين في الصفحتين 29
اذكر مخلوقات حية ال تستطيع الحركة.
 30 ،ثم أسأل :ما األشياء األربعة التي تحتاج إليها المخلوقات الحية
لتبقى؟
انظر وأتساءل
لماذا تحتاج المخلوقات الحية إلى الغذاء؟ لماذا تحتاج المخلوقات الحية إلى
الماء؟
أوجه انتباه التلميذات إلى السؤال المكتوب تحت "أنظر وأتساءل" في
• أبين للتلميذات أن المخلوقات الحية تشبه المخلوقات غير الحية ألن
الصورة وأسأل:
كالً منهما مكون من أجزاء صغيرة وأسأل :ما األشياء التي تعتقدين
أنها مكونة من أجزاء صغيرة؟
ما اإلختالفات بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية؟
ت وضيح المفردات وتطويرها
أكتب األفكار على السبورة وأالحظ أي مفاهيم غير صحيحة لدى
يستجيب :أبين للتلميذات أن المخلوقات الحية بما فيها اإلنسان تستجيب
التلميذات وأعالجها أثناء سير الدرس.
بطرائق مختلفة فأنت تضحك عندما تكون سعيدًا وتبكي عندما تكون حزينًا
وترتجف عندما تشعر بالبرد وتأكل عندما تجوع.
يتكاثر :أكتب المصطلح على السبورة وأبين للتلميذات أن المقصود به هو
إنتاج أشياء جديدة أو نسل جديد.
استخدام الصور واألشكال والرسوم
ما أوجه الشبه بين صغار النورس وآبائها؟ هل تشبه صغار السحالي
أمهاتها؟ أطلب إلى التلميذات النظر الى الصور في الصفحتين  29و  30ثم
أسأل :كيف تحصل اليرقة على احتياجاتها؟ ما الذي تحصل عليه الغزالن
من البركة؟ لماذا يصعد بقر البحر إلى سطح الماء بعد فترة وأخرى؟
( )4التقويم
( )3االستقصاء واالستكشاف
ملخص مصور
التخطيط المسبق
أطلب إلى التلميذات تأمل صور الدروس وملخصاتها لمراجعة أهم
قبل أن تذهب التلميذات إلى الخارج لتنفيذ النشاط اختر منطقة قريبة من
المدرسة يمكن أن تتوافر فيها أنواع من النباتات والحشرات وغيرها من
األفكار التي وردت بالدروس .
المخلوقات الحية التي يمكن أن تعيش في مساحة صغيرة.
المطويات أنظم أفكاري
أنظري التعليمات التي يتطلبها عمل المطوية في مصادر المعلمة في
الهدف
آخر الدليل.
التمييز بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
استقصاء مبني
آالحظ :كن حذرا :أوجه التلميذات للذهاب إلى المكان المحدد لتنفيذ النشاط
وأنبههن إلى عدم لمس أي من الحيوانات أو النباتات التي يشاهدنها وأتأكد
أن الخيوط قد تم وضعها بالطريقة الصحيحة.

مسرد الليزر 1
الحصة

المكون

األولى
الفصل

الطريقة العلمية

الثانية

المهارات العلمية +
تعليمات السالمة

الهدف
• تحديد خطوات الطريقة
العلمية.
• توضيح كيف يضع العلماء
الفرضيات ويختبرونها.
• فهممممممم المهممممممارات العلميممممممة
وكيفية استخدامها.

المهارة
األصالة
التوضيح

االستنباط

إستراتيجية
التدريس
التعلم التعاوني

مهارة تفكير

اإلجراءات

أداة التقويم

ص  8كتاب
الطالبة

أوراق قياس

ص  18كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

طريقة مسرد الليزر 2
األسبوع

اليوم والتاريخ

الحصة

الفصل

المكون

الهدف

الطريقة العلمية • تحديد خطوات الطريقة
العلمية.
• توضيح كيف يضع
العلماء الفرضيات
ويختبرونها.
المهارات العلمية • فهم المهارات العلمية
 +تعليمات
وكيفية استخدامها.
السالمة

عدد
الحصص

إستراتيجية
التدريس

اإلجراءات واألنشطة

أداة التقويم

حصة

التعلم
التعاوني

ص  8كتاب
الطالبة

حصة

مهارة تفكير

ص  18كتاب
الطالبة

المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي
المالحظة
– أوراق
قياس –
تكليف
منزلي

توقيع
المديرة

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
الثالث اإلبتدائي
العلوم
المادة
التاريخ
المخلوقات الحية وحاجاتها
موضوع الدرس
الحصة
ما خصائص المخلوقات الحية؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
استكشف
أن توضح التلميذة كيفية استجابة
التخطيط المسبق:
المخلوقات الحية للمؤثرات.
قبل أن تذهب التلميذات إلى الخارج لتنفيذ النشاط اختر
أن تستنتج التلميذة مفهوم التكاثر.
منطقة قريبة من المدرسة يمكن أن تتوافر فيها أنواع من
أن تعرف التلميذة البيئة ◼ .االستجابة وهي قدرة المخلوق الحي على التفاعل مع ما
النباتات والحشرات وغيرها من المخلوقات الحية التي
أن تميز التلميذة أهم ما تحتاج إليه يحيط به.
يمكن أن تعيش في مساحة صغيرة.
الهدف:
◼ التكاثر يعني أن ينتج المخلوق الحي أفرادا من نوعه.
المخلوقات الحية.
أن تبين التلميذة مما تتركب أجسام◼ البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي وما يحيط به التميز بين المخلوقات الحية واألشياء غير الحية.
وضحي كيفية استجابة
استقصاء مبني
من مخلوقات حية وأشياء غير حية.
المخلوقات الحية للمؤثرات.
المخلوقات الحية.
آالحظ .كن حذرا :أوجه التلميذات للذهاب إلى المكان
◼ الغذاء تحتاج المخلوقات الحية إلى الطاقة التي تحصل
عليها من الغذاء لكي تعيش وتنمو وهي تحصل على غذائها المحدد لتنفيذ النشاط وانبههم إلى عدم لمس أي من
الحيوانات أو النباتات التي يشاهدونها وتأكد أن الخيوط قد
بطرائق عدة فالحيوانات تتغذي على مخلوقات حية أخرى
تم وضعها بالطريقة الصحيحة.
أما النباتات فتصنع غذاءها بنفسها.
استقصاء موجه
◼ الماء يدخل في تركيب أجسام جميع المخلوقات الحية فهي
تستخدمه لتفكيك الطعام ونقله عبر أجسامها وللتخلص من أجرب .أطلب من التلميذات أن يصمموا تجربة الكتشاف
عدد المخلوقات الحية في منطقة مشمسة وعددها في
الفضالت.
منطقة ذات ظل يمكن أن ينفذ التلميذات هذا االستقصاء
◼ الغازات تحتاج معظم المخلوقات الحية إلى األكسجين لكي
في البيت أو في المدرسة وأطلب أن يشاركوا زمالءهم في
تعيش واألكسجين غاز يوجد في الهواء والماء.
النتائج التي توصلوا إليها.
الخاليا هي الوحدات البنائية التي تكون أجسام جميع
استقصاء مفتوح
المخلوقات الحية.
أشجع التلميذات على تصميم أنشطة إضافية للتمييز بين
المخلوقات الحية واألشياء غير الحية وأسأل :هل يعني
كون الصور التلفزيونية متحركة أن شاشة التلفاز حية أم
غير حية؟ كيف يمكن أن تثبتي ذلك؟

الواجب

حل أسئلة الكتاب.

الخميس

استنتجي مفهوم التكاثر.
عرفي البيئة.
ميزي أهم ما تحتاج إليه
المخلوقات الحية.
بيني مما تتركب أجسام المخلوقات
الحية.

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :العلوم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث اإلبتدائي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي االول
األهداف

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

المخلوقات الحية وحاجاتها

-3االتصال (

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

آداه التقويم

أن توضح التلميذة
كيفية استجابة
المخلوقات الحية
للمؤثرات.
أن تستنتج التلميذة
مفهوم التكاثر.
أن تعرف التلميذة
البيئة.
أن تميز التلميذة أهم ما
تحتاج إليه المخلوقات
الحية.
أن تبين التلميذة مما
تتركب أجسام
المخلوقات الحية.

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(

)
)

وضحي كيفية
استجابة المخلوقات
الحية للمؤثرات.
استنتجي مفهوم
التكاثر.
عرفي البيئة.
ميزي أهم ما تحتاج
إليه المخلوقات
الحية.
بيني مما تتركب
أجسام المخلوقات
الحية.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

الثالث ابتدائي

اليـوم
التاريخ

المخلوقات الحية

الدرس
ملخص الوحدة

المــــادة

علوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

المخلوقات الحية و حاجاتها – النباتات وأجزاؤها .
 -دورات حياة النباتات – دورات حياة الحيوانات

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
✓ تعرف ما المخلوقات الحية .
✓ تحدد ما الذي تحتاجه المخلوقات الحية الستمرار حياتها .
✓ تعرف مما تتركب أجسام المخلوقات الحية .
✓ تميز النباتات عن باقي المخلوقات الحية .
✓ تحدد أهمية الجذور والسيقان للنبات .
✓ تعرف أهمية االوراق للنبات .
✓ تذكر كيف تنمو النباتات .
✓ تشرح كيف تكون النباتات البذور .
تبين كيف تنمو الزواحف و االسماك والطيور .

الفكرة الكبرى:

* كيف تحصل المخلوقات الحية على حاجاتها لتعيش وتنمو ؟
ستفهم المتعلمات أن :
 أهمية الجذور والسيقان للنبات . أهمية األوراق للنبات . كيف تنمو النباتات . -كيف تكون النباتات البذور .

-

كيف تنمو الزواحف واألسماك والطيور .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
س
س
س
س
س
س
س

مما تتركب أجسام المخلوقات الحية؟
فرقي بين النباتات عن باقي المخلوقات الحية؟
ما أهمية الجذور والسيقان للنبات؟
ما أهمية األوراق للنبات؟
كيف تنمو النباتات؟
اشرحي كيف تكون النباتات البذور؟
بيني كيف تنمو الزواحف واألسماك والطيور؟

ستعرف المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

مما تتركب أجسام المخلوقات الحية .
النباتات عن باقي المخلوقات الحية .
أهمية الجذور والسيقان للنبات .
أهمية األوراق للنبات .
كيف تنمو النباتات .
كيف تكون النباتات البذور .
كيف تنمو الزواحف واألسماك والطيور .

ستكون المتعلمات قادرات على :
الفرق بين النباتات وباقي المخلوقات الحية .
تحديد أهمية الجذور والسيقان للنبات .
معرفة أهمية األوراق للنبات .
ذكر كيف تنمو النباتات .
شرح كيف تكون النباتات البذور .
بيان كيف تنمو الزواحف واألسماك والطيور .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد

✓ أعرض مجموعة من الصور على الطالبات مثل صورة األوراق في

استراتيجية

النبات

❖ عمل بحث
عن تركيب
أجسام
المخلوقات
الحية.
❖ كتابة قصة
عن أهمية
الجذور
والسيقان
للنبات
عمل مطوية
عن أهمية
األوراق للنبات.

✓
✓

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 .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
✓
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
✓
تقويم ذاتي
✓
✓

✓

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 وتقوم
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 تعده المعلمة لمفردات الوحدة وتوزيع على
المجموعات ومناقشة المجموعات فيها.
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .

التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

إلقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

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

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة العلوم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

