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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

المادة والعلوم
قياسها

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

2

التمهيد

: يطلب من الطالب تسمية حواسهم الخمسة ثم وصف ما -تقويم المعرفة السابقة  1
يمكن معرفته عند استخدام حواسهم ثم يسأل(1-هل يمكن استعمال حواسك جميعها

لوصف كل جسم؟ 2-كيف ستصف قلم الرصاص لو كانت عيناك مغمضتين؟) يبين للطالب
أنه يمكن قياس المادة ثم يسأل(1- ما الخصائص التي يمكن قياسها؟ 2-ما األدوات التي

تستخدم لقياس تلك الخصائص؟).

ر وأتساءل: يوجه أنظار الطالب الى السؤالين تحت أنظر وأتساءل  في الصورة ثم ظ ن -أ 2
يسأل(كيف يمكن وصف الجسم في الصورة؟)تكتب األفكار الرئيسية على السبورة.

: يحضر صورا ملونه من مجالت ويكلف الطالب بأختيار إحدى هذه الصور ثارة االهتمام  -إ 3
ورسم مافيها من أجسام ثم يسأل(1-كيف ستصف أحد هذه األجسام في الصورة التي

رسمتها ؟2-ما الحاسة أو (الحواس) التي اعتمدت عليها؟ 3- إذا استخدمت خيالك هل
تستطيع أن تفكر بحواس أخرى لوصف الصور؟

: الهدف : يالحظ خصائص أجسام مألوفة واصفا لها ويستنتج هوية جسم -االستكشاف  4
آخر من قائمة خصائص معطاة .

َالهدف األول ل حيزا غ ش ي ه كتلة و ئ ل ي ي ش ا أ ه ن ح مفهوم المادة أ ض و ي

30الزمن 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 مناقشة الفكرة الرئ سية .

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 .

بعد قراءة الفقرة يطلب من الطالب مناقشة وذكر تعريفهم عن الخاصية ويطلب اليهم تقديم امثلة .

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

قراءة علية ، يناقش زمالئه و جيب ع    سئلة . 

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

 صفحة 1 من 7



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

ة ي ج ر ا روابط خ

المادة

المادة 2

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

كل شي يشغل حيزًا وله كتلة يسمى .........إكمال الناقص

أي من هذه المفردات يعبر عن خصائص المادة اختيار من متعدد

اربط بين كل خاصية وأداة القياس المناسبة مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي)أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

األجسام التي لها أحجام متساوية تكون كتلتها متساوية دائمًا صواب وخطأ

األداة التي نستعملها لقياس حجم سائل هي اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ما المقصود بالمادة ؟مقالي

أي الخصائص اآلتيه للمغناطيس تميزه عن غيره من المواد اختيارات من متعدد

وحدة الكتلة في النظام المتري هي .........إكمال الناقص

لثانى ف عليهاالهدف ا ر ع ت ل ص المادة ويستخدمها ل ئ ا ص ض خ ع ف ب ص ي

30الزمن المقترح

فهممستوى الهدف
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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 اساليب 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.

تكتب الكلمات على سبورة(بالستيك ، فلز، خشب) يطلب الى الطالب العمل في مجموعات صغيرة
 لتسمية األشياء الموجودة في الغرفة الصفية وتصنيفها في فئات مختلفة ثم أكتب أسماء األشياء

على السبورة تحت كل من العناوين(الفلز ، خشب ، بالستيك)تعرض المهام على الطالب .

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، ي ون مجموعة مع زمالئة ،  شارةا    شياء وتص يف ا ، كتابة عبارات

قص  ة لوصف  شياء املصنوعةمن البالس يك والفلز وا  شب .

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 فقرة إثارة

  تمام 

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات
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م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تطبيقات على نموذج الذرة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

كل شي يشغل حيزًا وله كتلة يسمى .........إكمال الناقص

أي من هذه المفردات يعبر عن خصائص المادة اختيار من متعدد

اربط بين كل خاصية وأداة القياس المناسبة مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي)أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

األجسام التي لها أحجام متساوية تكون كتلتها متساوية دائمًا صواب وخطأ

األداة التي نستعملها لقياس حجم سائل هي اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ما المقصود بالمادة ؟مقالي

أي الخصائص اآلتيه للمغناطيس تميزه عن غيره من المواد اختيارات من متعدد

وحدة الكتلة في النظام المتري هي .........إكمال الناقص

لثالث س بالوحدات المعياريةالهدف ا ا ي ل أدوات ق ا م ع ت س ا س المادة ب ي ق ي

30الزمن 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 فقرةال شاط.

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 . يطلب الطالب التاكد من توازن الكفت ن و ما فارغتان ،  ستعمل ال ؤوس
املدرجة    تقدير ا   م ، ساعد الطالب ع   مقارنة نتائج م مع توقعا  م .
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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 .  ستخدم امل  ان ذو الكفت ن + ال ؤوس املدرجه لقياس خصائص املواد.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تحويل النسبة المئوية إلى كسر عشري - الجزء الثاني
- مثال 1

mp4

ة ي ج ر ا روابط خ

قياس المواد الصلبة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

كل شي يشغل حيزًا وله كتلة يسمى .........إكمال الناقص

أي من هذه المفردات يعبر عن خصائص المادة اختيار من متعدد

اربط بين كل خاصية وأداة القياس المناسبة مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي)أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

األجسام التي لها أحجام متساوية تكون كتلتها متساوية دائمًا صواب وخطأ

األداة التي نستعملها لقياس حجم سائل هي اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ما المقصود بالمادة ؟مقالي

أي الخصائص اآلتيه للمغناطيس تميزه عن غيره من المواد اختيارات من متعدد

وحدة الكتلة في النظام المتري هي .........إكمال الناقص

التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب بعمل جدول بالخصائص التي يمكن قياسها وأدوات القياس الوحدات المستعلمة .التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 3ز
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األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

ما المقصود بالمادة ؟مقالي

األداة التي نستعملها لقياس حجم سائل هي اختيارات من متعدد

وحدة الكتلة في النظام المتري هي .........إكمال الناقص

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

وحدات الطول المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
القياس-وحدات الطول المترية

تستخدم وحدات معينة لقياس الخصائص المخلتفة
مثل الطول ، الكتلة ، السعة .

وحدات الطول المترية
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-الرياضيات-
القياس-وحدات الطول المترية

تستخدم وحدات معينة لقياس الخصائص المخلتفة
مثل الطول ، الكتلة ، السعة .

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

1-قبل البدء بأستخدم المنظم التخطيطي نحضر نموذج للحل ويشرح للطالب طريقة حل
المنظم، ثم يتم تنفيذه مجموعي ، ثم ينفذ فردي .

2-نالحظ عدم استخدام استراتيجيات متنوعه وذلك بسبب أن الطالب مستجدين في عميلة
التعليم ويجيب نبدا باأستراتيجيات بسيطة حتى يسهل عليهم تعلمها وتطبيقها بصورة

صحيحة .

3-خالل شرح الدرس ننفذ فقرة االساليب الداعمة لتدعيم المهارات لدى الطالب بتصوير الثالث
مستويات وتوزيعها على الطالب وكل مجموعة تختار أي مستوى تريد تنفيذه .

4- فقرة مراعاة المستويات المختلفة تعمق الفهم لدى  اذا كان هناك مستويات مختلفة
لطالب في نفس الصف .

5- تساعد الخلفية العلمية في االجابة على تساؤالت الطالب وتكون بمثابة مرجع للمعلم

6-خالل فقرة توضيح المفردات وتطويرها تقرأ المفردة بصوت واضح وتكتب على السبورة
ويطلب من الطالب تحديد مكانها في الكتاب ويجب تصحيح المفاهيم الغير صحيحة

المرتبطة بالمفردات .

7-ينفذ النشاط خالل الدرس حيث يساعد على تنمية مهارات المقارنة والتصنيف لدى الطالب .

8-في خاتمة الدرس يصور المنظم التخطيطي ويوزع على الطالب يقراء سؤال المهارة
الموجود في أفكر وأتحدث يقراء نموذج لالجابة على الطالب ثم يطلب منهم تعبئة المنظم

على حسب رؤيئتهم .

9- في فقرة استخدام الصور واالشكال والرسوم توجه أنظار الطالب الى الصور ثم تسال
االسئلة الموجودة في دليل المعلم.

10-في فقرة مناقشة الفكرة الرئيسة تعرض األسئلة الموجودة ف دليل المعلم على الطالب.

11-تستخدم خريطة المفاهيم من كتاب مهارات القراءة والكتابة ويطلب من الطالب
مراجعته كل نهاية درس لتعبئيها .

12- خالل فقرة معالجة المفاهيم الشائعه تعرض الحقيقة كسؤال إذا كانت استجابات
الطالب صحيحة إذا التوجد معالجة للمفاهيم أما إذا كانت هناك أخطاء تعالج بأستخدم

صور أو عبارات توضح للطالب المفاهيم الصحيحة .

 صفحة 6 من 7



تنويع التعليم

وضعت وسائل تعليمية مختلفة لغرض تنوع العملية التعليمية .
اختالف أسئلة التقويم تساعد على معرفة مستويات الطالب المختلفة .

تعدد االثراءات يساعد على تنويع التعليم

المصادر

http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D9%82
%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D

 8%A9

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
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