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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

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

1

التمهيد

: طلب الى الطالب مناقشة كيف يؤثر الطقس على ي1- تقويم المعرفة السابقة 
حياتهم اليومية ثم يسأل(1-ما الفائدة من معرفتنا لحالة الطقس؟ 2- كيف نعرف حالة

طقس اليوم التالي؟) .

:  يوجه أنظار الطالب الى السؤال المكتوب تحت أنظر و أتساءل في الصورة ر وأتساءل  ظ ن 2- أ
ثم يسأل(1-كيف تعرف أن الهواء موجود حولك ؟ ) تكتب األفكار الرئيسية على السبورة

وتالحظ أي مفاهيم شائعة غير صحيحة لدى الطالب وتعالج أثناء سير الدرس.

: كلف أحد الطالب بقراءة نشرة جوية مأخوذه من صحيفة يومية ويلفت ثارة االهتمام  3- إ
انتباه الطالب الى نوع المعلومات الواردة فيها ثم يسأل (1-ما المعلومات الواردة في النشرة

عن حالة الطقس؟ 2- لماذا تعد المعلومات المتوفرة في النشرة الجوية مهمة؟).

: الهدف أن يستنتج أن الهواء موجود حولنا . 4- االستكشاف 

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الطقس من حولنا
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الطقس-
الطقس والفصول-الطقس من حولنا

أن الطقس يختلف من يوم الى آخر وهناك إدوات
معينة لقياس حالة الطقس.

يعرّف الطقسالهدف األول

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
نموذج فراير    تدر س املفا يم عبارة عن نموذج مقسم إ   أر عة أقسام    مركز  ذا النموذج ي ون املف وم ، و جزاء  ر عة

   ( التعر ف ، ا  صائص ،  مثلة ، الالأمثلة ).  ستخدم خالل فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة .

دور المعلم

توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول  كل مفهوم في نموذج فراير فرديًا أو جماعيًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف و الخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير .يعرض
المهمات على الطالب (1- ما الطقس؟ 2-كيف تعرف أن الجو يحيط بنا حقيقة؟)

دور المتعلم
صياغة  عر ف املف وم ا  ديد بأسلو ه ا  اص مع ذكر خصائص املف وم وأمثلة دالة وغ   دالة عليه.  ستماع للمعلم ،

 عر ف الطقس وخصائصه وأمثلة علية.

الوسائل التعليمية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

الزيارات الميدانية

الوسيلة التعليمية
للز ارات أثر كب      ا  صول ع   املعلومة ورسوخ ا، وال بد من تحديد ال دف للز ارة ليتحقق  ثر.  ستخدم خالل فقرة

أساليب داعمة يطلب من الطالب ا  روج من الصف و أشر ا   السماء لتوضيح الغالف ا  وي للطالب.

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

الطقس

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا التقويم خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وفقرة اثارة االهتمام لمعرفة المعلومات السابقة لدى

الطالب .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

الطقس هو حالة الجو في مكان خالل اختيار من متعدد

لماذا تتغير درجة حرارة الهواء أثناء النهار ؟اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
يكون هذا التقويم خالل فقرة أسئلة اختبر نفسي نهاية كل صفحتين أيضا خالل فقرة مراعاة المستويات

المختلفة .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل عنصر من عناصر الطقس بتعريفهمطابقة السحب واإلفالت

من أمثلة الهطولاختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا التقويم في خاتمة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب لتأكد من معلومات الطالب المكتسبة

من الدرس .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

عرّف الطقس؟مقالي

......... هو حالة الجو في مكان معين خالل يوم او عدة أيامإكمال الناقص

لثانى ص الطقس المختلفةالهدف ا ئ ا ص ف خ ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
         تقوم ع   اس ثارة الطالب  ي يفكر  ل واحد م  م ع   حده، ثم ي شارك  ل اثن ن    مناقشة أف ار ما، ثم ع   مستوى

ا  موعة.  ستخدم خالل فقرة مناقشة الفكرة الرئ سية .
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دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.ي به الطالب أن درجة حرارة ال واء    أحد طرق وصف حالةالطقس ثم   عرض

 سئلة ع   الطالب (1-ما الطرق  خرى ال   يمكنك أن تصف   ا الطقس؟ 2-ما  ش ال ال    سقط ف  ا املاء من ا  و ا  
 رض؟).

دور المتعلم
عاٍل واملشاركة    عملية التعلم.  ستمع بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

للمعلم ، يقراء  سئلة  شارك بجميع  ف ار ال   لديه  ستمع ألف ار زمالئه .

خرائط المفاهيماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بين المفاهيم  بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات
تسمى كلمات الربط

تمثل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بين المفاهيم بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات تسمى
كلمات الربط. تستخدم هذه االستراتيجية عندما تريد من األقران أن يتشاركوا في المناقشة أو المراجعة

الدرس أو قراءة النص 

.

دور المعلم

، مساعدة الطالب على تكوين المفاهيم ذات المعنى عن طريق إشراكهم في عمليات التجريب النشط
ومساعدتهم على تذكر المعارف في شكل معين ، وربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم. 

يوضح المعلم للطالب الخريطة المفاهيم تبدءا بقمة الهرم من مفهوم رئيسي ثم مفاهيم عامة أقل
عموميا تنتهي باألمثلة ويربط بين المفاهيم كلمات دالة

دور المتعلم

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العالقة بينها، وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.

علي الطالب أن يأخذ وقته الكافي في القراءة سواء بشكل فردي أوفي المجموعات ليتمكن من فرز
المفاهيم المطلوبة منه

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 إلىمرحلة 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  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.يكتب املفردات ع   السبورة يطلب من الطالب اعطاء  عر ف للمفردات بتعب  ا  م

ا  اصة ، ي به الطالب ا   معا ي املفردات (1-ال طول:  و التتا ع    سقوط ال    لكن    العلوم  و املاء الذي  سقط من
(  الغالف ا  وي و  ون    ثالثة أش ال . 2-الر اح :يقصد   ا حركة ال واء.

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،

  يفكر    معا ي املفردات  عرف ا بتعاب  ه ا  اصة . و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

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 مراعاة المستويات المختلفة .

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 فقرة مناقشة

الفكرة الرئ سية .

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

معنى النسبة المئوية

النباتات الوعائية الالبذرية

ة ي ج ر ا روابط خ

طقس ممطر

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا التقويم خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وفقرة اثارة االهتمام لمعرفة المعلومات السابقة لدى

الطالب .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

الطقس هو حالة الجو في مكان خالل اختيار من متعدد

لماذا تتغير درجة حرارة الهواء أثناء النهار ؟اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم
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أسلوب التقويم
يكون هذا التقويم خالل فقرة أسئلة اختبر نفسي نهاية كل صفحتين أيضا خالل فقرة مراعاة المستويات

المختلفة .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اربط كل عنصر من عناصر الطقس بتعريفهمطابقة السحب واإلفالت

من أمثلة الهطولاختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا التقويم في خاتمة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب لتأكد من معلومات الطالب المكتسبة

من الدرس .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

عرّف الطقس؟مقالي

......... هو حالة الجو في مكان معين خالل يوم او عدة أيامإكمال الناقص

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
يطلب من الطالب الرجوع للموسوعات العلمية أو األنترنت للبحث عن مظاهر وتغيرات الطقس التي حدثت في

العهد النبوي ومواقف النبي صلى اهللا عليه وسلم في كل من (االستسقاء، هبوب الرياح ، تراكم السحب ).

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

عرّف الطقس؟مقالي

لماذا تتغير درجة حرارة الهواء أثناء النهار ؟اختيارات من متعدد

من أمثلة الهطولاختيار من متعدد

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

السالمة من أشعة
الشمس

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية األسرية-

صحتي وسالمتي-السالمة من أشعة الشمس

أن خالل أرتفاع درجة الحرارة في اليوم نتجنب الخروج
من المنزل حتى التضرنا أشعة الشمس الحارة .

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر
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شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد
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