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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441تقلبات الطقسالعلوم
الثاني

2

التمهيد

: يطلب من الطالب المشاركة فيما يعرفونه عن الغيوم 1- تقويم المعرفة السابقة 
والعواصف ثم يسأل(1-ما أنواع الغيوم التي شاهدتها؟ 2-ماذا حدث قبل العاصفة؟ 3-ماذا

تعمل حتى تبقى آمنا أثناء العواصف؟ ) تسجل أجابات الطالب في جدول التعلم في عمود
ماذا نعرف .

: يوجه أنتباه الطالب الى سؤال أنظر وأتساءل حول السماء ويشجعهم ر وأتساءل  ظ ن 2- أ
على المشاركة ثم يسأل(1-ماذا تالحظ عن هذه الغيوم؟ 2- كيف يمكن أن يتغير الطقس

في المكان المبين في الصورة؟ ) .

: يعرض صور لعواصف رمليه وعواصف رعدية ويناقش الطالب فيما ثارة االهتمام  -إ 3
يعرفونه عن األنواع المختلفة من العواصف المعروضة أمامهم ويسأل(1-ما الذي يمكن أن

يفعله الناس قبل قدوم العاصفة؟ 2-كيف يتعاون الناس بعد العواصف السيئة؟) .

: الهدف يتعرف الطالب ويدركون تنوع الغيوم المختلفة أثناء مالحظاتهم 4- االستكشاف
لتشكل الغيوم مما يساعدهم على التعرف على حاالت الطقس المختلفة.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

عناصر الطقس
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الطقس و
المناخ-الطقس و تقلباته-عناصر الطقس

أن الطقس يختلف من وقت ألخر .

ة الغيومالهدف األول ظ ح ال ل م ال ن خ يتوقع الطقس م

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 

باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.  ستخدم خالل فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة .

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب.  عرض للطالب امل مات(1-يطلب من الطالب رسم الغيوم ال   يرو  ا    السماء
ملدة ثالثة أيام و سمية  ل نوع من الغيوم ووصف حالة الطقسعندما  شا دون الغيوم. 2-يطلب من الطالب الرجوع

للموسوعات العلمية أو  ن  نت لتحديد  نواع العشرة من الغيوم ا  تلفة واملنظمة حسب ارتفاع ا. و طلب م  م عمل
ملصق لصور الغيوم و سمية  ل نوع ومما تت ون الغيمة ومانوع الطقس الذي تحمله الغيمة.
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دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م ل ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ل ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقه .مراقبة الغيوم ملدة ثالثة أيام ، عمل ملصق للغيوم مع  سمية  ل نوع، الرجوع
للموسوعات العلمية ملعرفة أنواع الغيوم، وصف حالةالطقس عندما  شا دون الغيوم.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية
 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.  ستخدم املوسوعات العلمية خالل فقرة مراعاة املستو ات

ا  تلفة .

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

حماية الموارد الطبيعية

المرفقات

ة ي ج ر ا روابط خ

أنواع الغيوم

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
يتم تنفيذه خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وخالل فقرة استكشف لمعرفة المعلومات السابقة لدى

الطالب 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي ظروف الطقس القاسية التحدث في فصل الصيف اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

يتم من خالل فقرة أسئلة أختبر نفسي نهاية كل صفحتين وفقرة مراعاة المستويات المختلفة.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مالمقصود باإلعصار القمعي؟مقالي

ختامينوع التقويم
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يتم تنفيذه في ختامة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب للتأكد من معلومات الطالب .أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اسحب اإلجابة المناسبة ألنواع الطقس القاسيمطابقة السحب واإلفالت

لثانى ن الغيوم و العواصفالهدف ا ف األنواع المختلفة م ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم

نحو املواد الدراسية.  ستخدم خالل فقرة أساليب داعمة .

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب. 

يعرض على الطالب صورا ألنواع مختلفة من الغيوم ويذكرهم بأسم كل نوع .
يطلب منهم إعادة تسمية كل نوع من الغيوم ، ويطلب اليهم وصف الغيوم ونوع الطقس المصاحب

لكل نوع ثميعرض المهام(1-يطلب من الطالب األشارة الى أو يسمي نوع من أنواع الغيوم . 2-يطلب
من الطالب استخدام جمل قصيرة لتسمية الغيوم وتحديد طبيعة الطقس المصاحب لكل نوع. 3-

يطلب من الطالب جمل تامة لتعريف كل نوع من الغيوم ووصف طبيعة الطقس المصاحب لكل نوع.

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.  ستمع للمعلم ، يختار أحد امل ام  س   أنواع الغيوم ، يصف الطقس املصاحب ل ل

نوع من أنواع الغيوم ،  ستخدم جمل قص  ة أو تامة لوصف الغيوم والطقس املصاحب ل ل نوع.

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.  ستخدم خالل

فقرة استخدام والصور و ش ال.

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها.

إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

-يطلب من الطالب النظر الى صور العواصف ثم يسأل(1-بماذا تشترك هذه العواصف؟ 2-بماذا تتشابه الرياح
في كل من العاصفة الرعدية واإلعصار الحلزوني؟ بماذا تختلف العاصفة الرملية عن العاصفة الرعدية؟)

دور المتعلم
    ضوء نتائج املقارنة.  ستمع للمعلم ، وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

نظر ا   صور العواصف ، يحدد ال شابه و ختالف ب ن العواصف.

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.  ستخدم خالل فقرة

توضيح املفردات وتطو ر ا.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
 يكتب املفردات ع   السبورة ، يطلب من الطالب  عر ف ا بتعاب  ه ا  اصة ، يو   أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

للطالب مع    ل مفردة من املفردات.
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دور المتعلم
توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،

و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.  ستمع للمعلم ،  عرف املفردة بتعاب  ه ا  اصة .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.   ستخدم خالل فقر ي

أساليب داعمة وفقرة استخدام الصور والرسوم و ش ال.

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة
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الوسيلة التعليمية

يلخص فيها أهم المعلومات في الدرس و تكون مرجع للطالب

لتوضيح محتوى الدرس مثل درس الربا يرسم فيه أمثلة لألموال الربوية.

تستخدم لتلخيص أفكار الطالب في المجموعات أو للعصف الذهني عند طرح سؤال أو للتعبير بالرسم في
فقرة من الفقرات

 تستخدم خالل فقرة توضيح المفردات وتطويرها .

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

ايجاد عوامل ( قواسم ) عدد

حماية الموارد الطبيعية

ة ي ج ر ا روابط خ

اإلعاصير

ة ي ج ر ا روابط خ

أنواع الغيوم

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
يتم تنفيذه خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وخالل فقرة استكشف لمعرفة المعلومات السابقة لدى

الطالب 

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي ظروف الطقس القاسية التحدث في فصل الصيف اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

يتم من خالل فقرة أسئلة أختبر نفسي نهاية كل صفحتين وفقرة مراعاة المستويات المختلفة.أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مالمقصود باإلعصار القمعي؟مقالي

ختامينوع التقويم

يتم تنفيذه في ختامة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب للتأكد من معلومات الطالب .أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اسحب اإلجابة المناسبة ألنواع الطقس القاسيمطابقة السحب واإلفالت

التكاليف المنزلية

عمل مطوية التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اسحب اإلجابة المناسبة ألنواع الطقس القاسيمطابقة السحب واإلفالت
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أقارن فيما يتشابه اإلعصار القمعي و اإلعصار الحلزوني؟مقالي

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%
 D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%
D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%88%D9%85

موضوع اكبر موقع عربي في العالم 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 6 من 6


