العلوم
الصف الثالث التعليم المستمر

• مساعدة المتعلم على كسب معلومات علمية مناسبة بصورة وظيفية
• مساعدة المتعلم على كسب مهارات علمية مناسبة
• تدريب المتعلم على ممارسة األسلوب العلمي في التفكير
• مساعدة المتعلم على كسب اتجاهات علمية مناسبة بطريقة وظيفية
• مساعدة المتعلم على كسب االهتمامات أو الميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية
• مساعدة المتعلم على كسب صفة تذوق العلم وتقدير جهود العلماء

أوالً  /محو األمية والذي يهدف إلى:
• تنمية حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بالقدر الضروري من العلوم الدينية.
• إكساب الدارسات مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• تزويدالدارسات بالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تمكن الفرد من تطوير نفسه وأسرته ومن المشاركة في النهوض
بمجتمعه ومن القيام بواجبات المواطن المستنير

ثانيا ً  /تعليم مستمر:
يهدف تعليم الكبيرات إلى تحقيق األمور األساسية التالية:
•
•
•
•

تعميق حب هللا وتقواه في قلوب الدارسات وتزويدهم بما يحتاجون إليه في حياتهم من العلوم الدينية
إتاحة الفرصة للذين أنهوا المرحلة األساسية من محو األمية لمواصلة التعليــم في المراحل األخرى
توفير الفرص الالزمة الستمرار الكبيرات في القراءة منعا ً لرجوعهم إلى األمية وتوفير البيئة المتعلمة
تنظيم برامج ثقافية متنوعة للكبيرات تلبي احتياجاتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية

معلومات عن المعلمة

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

المســرد
م
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة ( العلوم ) للصف ( الثالث تعليم مستمر )
األسبوع

التاريخ

الدروس

من

إلى

1

االحد 1443/8/17هـ

الخيس 1443/8/21هـ

اإلسعافات األولية

2

االحد 1443/8/24هـ

الخميس 1443/8/28هـ

اإلسعافات األولية

3

االحد 1443/9/2هـ

الخميس 1443/9/6هـ

الحاالت المرضية الطارئة

4

االحد 1443/9/9هـ

الخميس 1443/9/13هـ

الحاالت المرضية الطارئة

5

االحد 1443/9/16هـ

الخميس 1443/9/20هـ

الحاالت المرضية الطارئة

6

االحد 1443/9/23هـ

االثنين 1443/9/24هـ

حاالت اإلصابات الطارئة

الثالثاء 1443/9/25هـ

الخميس 1443/10/4هـ

بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين 1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

7

االحد 1443/10/7هـ

الخميس 1443/10/11هـ

حاالت اإلصابات الطارئة

8

االحد 1443/10/14هـ

الخميس 1443/10/18هـ

حاالت اإلصابات الطارئة

9

االحد 1443/10/21هـ

الثالثاء 1443/10/23هـ

10

االحد 1443/10/28هـ

الخميس 1443/11/3هـ

حاالت اإلصابات الطارئة

11

االحد 1443/11/6هـ

الخميس 1443/11/10هـ

12

االحد 1443/11/13هـ

الثالثاء 1443/11/15هـ

التسمم
التسمم

13

االحد 1443/11/20هـ

الخميس 1443/11/24هـ

14

االحد 1443/11/27هـ

الخميس 1443/12/1هـ

حاالت اإلصابات الطارئة
األربعاء والخميس إجازة مطولة

األربعاء والخميس إجازة مطولة

االختبارات

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

نماذج بوربوينت

التحضير بطريقة التعلم النشط
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس
الفصل الخامس  :اإلسعافات األولية
علوم  3ب
ما فكرة عمل كل من  ( :هاتفك المحمول – لموجات فوق الصوتية )

❑أوراق نشاط

األحد

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األربعاء

الثالثاء

الخميس

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
 تعلم تعاوني ❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى:
...........................

عمل بحث بالرجوع الي مصادر المكتبة واالنترنت

يصل فريق اإلسعاف الطبي .
• مسح موقع الحادث  :هو التأكد من عدم وجود ما قد يهدد سالمتك
وسالمة المصاب

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم
⃝

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
االختبارات الشفوية ⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
المالحظة ⃝
االختبارات التحريرية ⃝

ما اإلسعافات األولية ؟

رابط تفاعلي

أبين المراد بمسح موقع الحادث؟

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
المناقشة ⃝

.

هي تقديم الرعاية الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أن

أبين مدى حاجة الناس إلى اإلسعافات .

تقويم ختامي

عدد صور من الطاقة مم درست في
هذا الفصل

ما إلسعافات األولية ؟

تقويم قبلي

الخبرات السابقة

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة
نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)
يتوقع من الدارسات في نهاية الدرس مناقشة الدارسات في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مجموعات تتنافس فيما
بينهم :
تحقيق ما يلي :
• التعرف على حاجة الناس
• تمهيد
لإلسعافات األولية .
بيان أهمية اإللمام باإلسعافات األولية كي نقوم بالتصرف الصحيح حينما
• بيان المقصود باإلسعافات
تستدعي الحاجة لذلك مثل حريق جزء من جسم أحد أفراد األسرة أو الجرح
األولية .
ونحوه من الحاالت التي تستدعي اإلسعافات األولية .
التدريب على مسح موقع الحادث
• طرح السؤال التالي :
والمقصود به.

التقويم

التدريبات ⃝

❑تحدث

األنشطة ⃝

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

التحضير بالطريقة العرضية

تحضير المسرد
الفصل

الدرس

اليوم

التاريخ

الفصل

األحد

14 / /هـ

المهيد

االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

14 / /هـ

• التعرف على حاجة الناس لإلسعافات
األولية .
• بيان المقصود باإلسعافات األولية .
• التدريب على مسح موقع الحادث
والمقصود به.

• التعرف على حاالت اإلصابة الطارئة .
• بيان المقصود بكل من ( االختناق –
الغصة – الجروح –الرعاف -الكسور –
الحروق – الغرق )
• التدريب على إسعاف حاالت اإلصابة
الطارئة

• تعريف التسمم.
• بيان المقصود بالتسمم باالبتالع .
• ذكر النصائح لمن يصاب بلعضة
األفعى أو لدغة العقرب باالتي .
• التدريب على إسعاف المصاب بالتسمم

إستراتيجية التدريس

س :بين مدى حاجة الناس إلى
اإلسعافات .
س :ما اإلسعافات األولية ؟
) س :بين المراد بمسح موقع
الحادث؟

السبورة

ألقالم الملونة

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

اتسمم

14 / /هـ

اإلسعافات األولية

14 / /هـ

الفصل الخامس  :اإلسعافات األولية

14 / /هـ

األهداف

الوسيلة

شرائح الباوربوينت

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل األدوار
القصة
أخرى

الواجب

(

( )
( )

س  :اذكر حاالت اإلصابة
)
الطارئة ؟
س  :ما هي اإلسعافات
) األولية لمصاب بضربة
الشمس ؟

(
(

( )
(
)

العصف
الذهني
عمليات
التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

( )
( ) س  :أعرف المقصود
بالتسمم .
س  :بيان لمقصود
بالتسمم باالبتالع.
( ) س  :بم ينصح في حالة
تعرض الشخص لعضة
األفعى أو لدغة العقرب ؟

ورق عمل

األخوة المعلمين والمعلمات
َّللا او اب اركااتُهُ
الس اال ُم ا
علاي ُك ْم اورحمة َّ ِ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
ان تقدم لكم كافة التحاضير الخاصة بـ مادة العلوم
الصف الثالث تعليم مستمر
للفصل الدراسي الثالث للعام  1443هـ
أنواع تحاضير التعليم المستمر
تحضير باالستراتيجيات  +الطريقة العرضية  +التعلم النشط الجديد  +المسرد
مرفقات مناهج التعليم المستمر
أوراق عمل لكل درس
+
الكتاب االلكتروني
+

عروض بور بوينت لكل درس
+
شرح فيديو لكل الدروس
*سعر المادة على سي دي 20لاير*
*سعر المادة عن طريق االيميل 20لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة عادية 30لاير*
*سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة 60لاير*
*اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير عشر اسابيع  550لاير *
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة
التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس (من  24ساعة الى  48ساعة)
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
https://c.mta.sa

كذلك يمكننا التوصيل عن طريق االيميل او سمسا لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
تواصل معنا عبر الواتس أو الهاتف علي أرقام
0558396119
0558396006
0558396004
0505107025
0551092444
0557977722
0555107025
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"

==========================
الراجحي
233608010954856
اي بان
SA5780000233608010954856
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539
اي بان

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
----------------------------------------------------------------------------

