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 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 السابع السادسة الخامسة الرابع الثالثة الثانية األولى 

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 

 إدارة تعليم منطقة ...........

 

 مدرسة ..................

 
 العام الدراسي الفصل الدراسي المادة الصف

 هـ1440/1441 األول العلوم االبتدائي الثالث

 

   املدرسةاملدرسةاملدرسة   قائدقائدقائد      معلم املادةمعلم املادةمعلم املادة

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



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 مسرد تحضير مادة العلوم
 

 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف التاريخ اليوم

 األحد
/      /

 هـ14
    

 االثنين
/      /

 هـ14
    

 الثالثاء
/      /

 هـ14
    

 ألربعاءا
/      /

 هـ14
    

 الخميس
/      /

 هـ14
    

 
 

 

 المدرسة قائد المشرف التربوي معلم المادة

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



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المخلوقات الحية العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 النباتات وأجزاؤها . –ها حاجاتالمخلوقات الحية و 

 دورات حياة الحيوانات –دورات حياة النباتات  -

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 الوحدة يكون الطالب قادرا على أن : في نهاية هذه

  . يعرف ما المخلوقات الحية 

 . يحدد ما الذي تحتاجة المخلوقات الحية الستمرار حياتها 

 . يعرف مم تتركب أجسام المخلوقات الحية 

 . يميز النباتات عن باقي المخلوقات الحية 

 . يحدد أهمية الجذور والسيقان للنبات 

  يعرف أهمية االوراق للنبات. 

 . يذكر كيف تنمو النباتات 

 . يشرح كيف تكون النباتات البذور 

 . يبين كيف تنمو الزواحف و االسماك والطيور 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

 كيف تحصل المخلوقات الحية على حاجاتها لتعيش وتنمو ؟* 
      سيفهم المتعلمون أن :

 . للنبات والسيقان لجذورا أهمية -

 . للنبات االوراق أهمية -

 . النباتات تنمو كيف -

 . البذور النباتات تكون كيف -

 . والطيور االسماك و الزواحف تنمو كيف -

 ؟ الحية المخلوقات أجسام تتركب مم س

 ؟ الحية المخلوقات باقي عن النباتات فرق  س

 ؟ للنبات والسيقان الجذور أهمية ما س

 ؟ لنباتل االوراق أهمية ما س

 ؟ النباتات تنمو كيف س

 ؟ البذور النباتات تكون كيف اشرح س

 ؟ والطيور االسماك و الزواحف تنمو كيف بين س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 الحية المخلوقات أجسام تتركب مم . 

 الحية المخلوقات باقي عن تالنباتا . 

 للنبات والسيقان الجذور أهمية . 

 للنبات االوراق أهمية . 

 النباتات تنمو كيف . 

 البذور النباتات تكون كيف . 

 والطيور االسماك و الزواحف تنمو كيف . 

 . الحية المخلوقات باقي و النباتات الفرق بين 

 . للنبات والسيقان الجذور أهمية تحديد 

 . للنبات االوراق يةأهم معرفة 

 . النباتات تنمو كيف ذكر 

 . البذور النباتات تكون كيف شرح 

 . والطيور االسماك و الزواحف تنمو كيف بيان 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  الحية المخلوقات أجسام عمل بحث عن تركيب. 

  للنبات والسيقان رالجذو أهميةكتابة قصة عن 
 للنبات االوراق أهمية عنعمل مطوية. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * الن 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 يم والتعلميم والتعلمخبرات التعلخبرات التعل: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

 لنباتفي ا االوراقأعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل صورة  

 تقسيم الطالب لمجموعات . 

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على  

 ض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . المجموعات ثم عر

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 

ويمكن االستعانة  بخرائط المفاهيم الموجود وتعزيز المعلم في حصة لذلك 

 بنهاية كل فصل .

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب  

 بتعبئة هذا الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .

تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في  

 كاملة . حصة

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 المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة  

 المجموعات ومناقشة المجمعات فيها.

 تبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة .عقد اخ 

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
األدلة الشواهد و

 ومجموع النقاط

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

عناصر  استوف جميع

القصة وكان  الربط بين 

جميع العناصر وبنفس 

 القوة

 

  عمل البحث
اختار األسلوب المباشر 

لحديث ولم في كتابة ا

 يستوف بعض العناصر

البحث جاء مستوف 

 لعناصره بنسبة كبيرة 

جاء البحث مستوفيا 

 لعناصره

جاء البحث متميزا في 

عرضه وعناصره 

 وأسلوبه
 

 يوم واحد تأخر  تأخر يومين  الزمن
أحضرها في 

 الموعد المحدد

أحضرها قبل 

  الموعد بيوم

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اإلبتدائيالثالث  الصف المخلوقات الحية اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 ..الحية المخلوقات أجسام تركيب بحث يشمل كتابة  -1                   

 عمل مطوية  تشمل : -2                    

 . للنبات والسيقان الجذور أهمية  

 . للنبات االوراق أهمية 

 . النباتات تنمو كيف 

 . البذور النباتات تكون كيف 

 الهدف هـ

 كتابة بحث –تنفيذ مطوية مهمتك :   

 الحية المخلوقات أجسام في معرفة تركيب توظيف مهارتك الهدف : 

 سة لتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .وسل,  علميةبطريقة  هأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 وباحث محترفكاتب أنت : 

 الكتابة والبحث  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 مطوية رائعة وبحث ممتاز. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 المطوية وكذلك البحث  األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

  والعلمي الشيق . الجانب اللغويمراعاة 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 و الحية المخلوقات 
  تهاحاجا

  وأجزاؤها النباتات 
   

  حياة دورات 
  النباتات

 حياة دورات 
 الحيوانات

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  درسال

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  سةالمدر قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 يخالتار هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14       //                  التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  درسال  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 النظام البيئي  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 –المخلوقات الحية تغير بيئتها  –التكيف  –السالسل والشبكات الغذائية 

 حماية المخلوقات الحية من االنقراض  –تغيرات تؤثر في المخلوقات الحية 

  الفصل -الحصة 

  الزمنية الفترة

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 أن :على في نهاية هذه الوحدة يكون الطالب قادرا 

  . يعرف ماهو النظام البيئي 

 . يعرف السلسلة الغذائية 

 . يفرق بين الشبكة الغذائية والسلسلة الغذائية 

 . يفهم كيف يساعد تركيب المخلوقات على بقائها 

 . يشرح كيف تتكيف نباتات وحيوانات البحار والمحيطات 

 . يذكر كيف يغير االنسان بيئتة 

 . يشرح كيف تتغير البيئة 

 . يفهم كيف يصبح المخلوق الحي مهدداً باالنقراض 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

ى حياتها في بيئاتها كيف تستطيع المخلوقات الحية الحفاظ عل

 ؟

 سيفهم المتعلمون أن :

 . والمحيطات البحار وحيوانات نباتات تتكيف كيف -

 . بيئتة االنسان يغير كيف -

 . البيئة تتغير كيف -

 . باالنقراض مهدداً  الحي المخلوق يصبح كيف -

 ؟ الغذائية السلسلة عرف س

 ؟ الغذائية والسلسلة الغذائية الشبكة بين قارن س

 ؟ بقائها على المخلوقات تركيب يساعد كيف س

 ؟ والمحيطات البحار وحيوانات نباتات تتكيف كيف س

 ؟ بيئتة االنسان يغير كيف س

 ؟ البيئة تتغير كيف س

 ؟ باالنقراض مهدداً  الحي المخلوق يصبح كيف س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 قادرين على سيكون المتعلمون سيعرف المتعلمون
 البيئي النظام ماهو . 

 الغذائية السلسلة . 

  الغذائية والسلسلة الغذائية الشبكةالفرق بين . 

 بقائها على المخلوقات تركيب يساعد كيف . 

 والمحيطات البحار وحيوانات نباتات تتكيف كيف . 

 بيئتة االنسان يغير كيف . 

 البيئة تتغير كيف . 

 باالنقراض مهدداً  الحي المخلوق يصبح كيف . 

 . البيئي النظام ماهوتحديد  

 . الغذائية السلسلةمعرفة  

 . الغذائية والسلسلة الغذائية بين الشبكة المقارنة 

 . بقائها على المخلوقات تركيب يساعد كيفمعلرفة  

 . والمحيطات البحار وحيوانات نباتات تتكيف شرح  

 . بيئتة االنسان يغير كيفشرح  

 . البيئة تتغير كيفتحديد  

 . باالنقراض مهدداً  الحي المخلوق يصبح كيففهم  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  ؟ بقائها على المخلوقات تركيب يساعد كيفكتابة قصة قصيرة توضح 
  بيئتة االنسان يغير كيفكتابة تقرير علمي عن                    . 

  باالنقراض مهددا   الحي المخلوق يصبح كيفعن عمل مطوية. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة .              * النشاط المنز 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 ممخبرات التعليم والتعلخبرات التعليم والتعل: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

 .باالنقراض هً مهدد حية المخلوقأعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل  

عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات لدروس الوحدة  

ماذا تعلمت   -ماذا أريد أن أعرف  –ه ) ماذا أعرف عن طريق جدول التعلم واسترتيجيت

( فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل 

ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على الجداول بعرض معلومات التعزيز 

البوبوينت ومناقشة الطالب عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو شرائح 

 في ذلك وهكذا في كل مفردة.

 تقسيم الطالب لمجموعات . 

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات ثم  

 عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . 

د مفردات خاصة لكل توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحدي 

مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها مع 

جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  

 بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .

غة ويقوم الطالب بتعبئة هذا توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فار 

 الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .

 تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة . 

عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا لمعرفة العالم  

 ي اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الحياة وجودة العمل .الطبيعي والمجموعة الثان

تنفيذ جداول مقارنات يعده المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة المجموعات ومناقشة  

 المجمعات فيها.

 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 . * عمل مطوية

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

 –حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد 

وذجية * قراءة نم

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق 

 .العمل

*إعداد الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 القصةعناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط ة القص

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط بين القصة 

عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط بين القصة 

جميع العناصر وبنفس 

 القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

شر اختار األسلوب المبا

مع القصة في كتابة 

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

جانب واحد  تاشتمل

فقت بعض من 

 االسباب

على اغلب  تاشتمل

 االسباب

جميع  تاشتمل

 االسباب

جميع   تاشتمل

مع التدعيم االسباب 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف النظام البيئي  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

                    1-  ؟ بقائها على المخلوقات تركيب يساعد كيفقصة قصيرة عن كتابة 

 .وتشتمل على :.؟

 شخصيات القصة . 

 موضوع القصة . 

 في القصة . األدوار المقدمة 

 الهدف من القصة . 

 لغة عربية سليمة مع التشويق . 

 الهدف هـ

 كتابة قصة  –تنفيذ مطوية مهمتك :   

 على المخلوقات تركيب يساعد في كتابة قصة علمية توضح كيفتوظيف مهارتك الهدف : 

 ؟ بقائها

 لمتعة للقارئ .وسلسة لتحقق الفائدة وا,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 قصصكاتب أنت : 

 كتابة قصة  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 كاتب قصصسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 قصة رائعة وبحث ممتاز. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 المطوية  موضوع القصة وكذلك األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

  والعلمي الشيق . الجانب اللغويمراعاة 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

  السالسل والشبكات الغذائية 

 

   التكيف 

 

   تغير المخلوقات الحية

 بيئتها 

   تغيرات تؤثر في المخلوقات

 الحية 

   حماية المخلوقات الحية من

 االنقراض

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 ـه14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 يخالتار هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة دقائ

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ ـه14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14      /        /           التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/              /           التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األرض ومواردها العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 –التربة  –التجوية والتعرية  –تغيرات االرض الفجائية 

 مصادر الطاقة المتجددة  –االحافير والوقود االحفوري 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية الوحدة أن:

 يعرف الطالب الزالزل . (1

 يفرق بين الزالزل والبراكين  (2

 يعرف الطالب التربة . (3

 يفهم كيف تختلف انواع التربة . (4

 يفهم اهمية التربة . (5

 يشرح كيف تكونت االحافير . (6

 ري .يعرف ما هو الوقود االحفو (7

 يفرق بين موارد الطاقة االخرى . (8

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 فيما نستعمل موارد االرض فهيا كثيرة ويمكن االستفادة منها .

  سيفهم المتعلمون أن :

 . التربة اهمية -

 . االحافير تكونت كيف -

 . االحفوري الوقود هو ما -

 . االخرى لطاقةا موارد بين -

 ؟ والبراكين الزالزل بين قارن س

 ؟ التربة عرف س

 ؟ التربة انواع تختلف كيف س

 ؟ التربة اهميةما  س

 ؟ االحافير تكونت كيف س

 ؟ االحفوري الوقود هو ما س

 ؟ االخرى الطاقة موارد بين س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟

 سيكون المتعلمون قادرين على نسيعرف المتعلمو

 والبراكين الزالزل  

 التربة ما . 

 التربة انواع تختلف كيف . 

 التربة اهمية . 

 االحافير تكونت كيف . 

 االحفوري الوقود هو ما . 

 االخرى الطاقة موارد . 

  والبراكين التفرقة الزالزل 

 . التربة تعريف 

 . التربة انواع تختلف فهم كيف 

 . ةالترب معرفة اهمية 

 . االحافير تكونت فهم كيف 

 . االحفوري الوقود هو شرح ما 

 . االخرى الطاقة تحديد موارد 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
 االحافير تكونت كيف من عن كتابة بحث علمي . 

  االحفوري الوقودكتابة تقرير علمي عن... 

  الطاقة ردمواعمل مطوية عن. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االات فجائية قصيرة .              * النشاط المنزلي .                    * اختبار 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 لخبرة (األنشطة التعليمية التعلمية )ا
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

 .والبراكين الزالزلصور عن أعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل  

عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات لدروس الوحدة  

ماذا تعلمت   -ماذا أريد أن أعرف  –عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف 

( فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل 

ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على الجداول بعرض معلومات التعزيز 

عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب 

 ا في كل مفردة.في ذلك وهكذ

 تقسيم الطالب لمجموعات . 

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات ثم  

 عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكل  

لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها مع  مجموعة وترك الحرية

جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  

 بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  

 أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .الملف من 

 تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة . 

عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا لمعرفة العالم  

 ياة وجودة العمل .الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الح

تنفيذ جداول مقارنات يعده المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة المجموعات ومناقشة  

 المجمعات فيها.

 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

 المناقشة والحوار.* 

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

الطالب  كتابي

 والنشاط.

 * حل أوراق العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط ذهنية 

 أو خرائط مفاهيم .

 * جمع المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد استراتيجية 

التدريس) تعلم تعاوني 

 –طريقة إلقائية  –

حوار  –تعلم نشط 

 تفكير ناقد  –ومناقشة 

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

 .سيم المجموعاتتق* 

*إعداد أورق 

 .العمل

*إعداد الخرائط 

الذهنية وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 البحث عناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  البحث

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط البحث 

 بين عناصره على درجة

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط بين البحث 

عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط بين البحث 

جميع العناصر وبنفس 

 القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 البحثفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع نوع البحث في كتابة 

 من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد البحث في كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد البحث في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 

 الطرقفقت بعض من 

اشتمل على اغلب 

 الطرق
 الطرقاشتمل جميع 

اشتمل جميع  

مع التدعيم الطرق 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : لمدرسةا قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 اإلبتدائي الثالث الصف مواردهااألرض و اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 .... االحافير تكونت كيفبحث يشرح كتابة  -1                   

 تشمل :. عمل مطوية  عن الوقود االحفوري -2                    

 . التربة اهمية  

 . االحافير تكونت كيف 

 . االحفوري الوقود هو ما 

 . االخرى الطاقة موارد 

 الهدف هـ

 باحث كاتب.مهمتك :   

  : االحافير تكونت كيفتحديد  الهدف. 

وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ,  علميةبطريقة  تكتب البحثأن المشكلة والتحدي :

. 

 الدور د

 وباحث .كاتب أنت : 

 كتابة بحث  .وظيفتك : 

 تمعطالب المدرسة أو المج الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 خطبة بحث. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  البحثاأللمام بجوانب . 

 مشوقه وممتعة كتابة بحث. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 جدول تنظيم التدريس

 لمكونا

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 االرض تغيرات 
  الفجائية

  والتعرية التجوية  

 

  التربة  

 

  والوقود االحافير 
  االحفوري

 

 الطاقة مصادر 
 المتجددة

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة االبتدائي  الثالث/   الصف
 

 

 

 توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14     /        /            التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 لتاريخا

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14   /        /              التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/           /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسة قائد  المدرسة قائد  المدرسة قائد


