مادة العلوم

الصف األول المتوسط

َولُ
الْفَصلُ األ َّ
طبيعة العلم
الفكرة العامة

العلم طريقة منظمة لمعرفة العالم
الطبيعي

الدرس األول

العلم وعملياته

 )3تصميم داخلي :بالعودة إلى فقرة "لماذا؟" ،إذا كانت
إحداثيات رؤوس المثلث عند النقاط
) .(3, 6), (5, 2), (7, 10فعند أي نقطة ستوضع
الدعامة؟
الفكرة الرئيسة يصف العلم الظواهر التي تحدث
في العالم الطبيعي ،ويقترح تفسيراً لها،
ويوظف الطرائق العلمية التي تتضمن
المالحظة ووضع الفرضيات وإجراء التجارب،
وتحليل النتائج ،واالستنتاج.

المادة
علوم  1م

عــن بــعــد O

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•
•

عرفي العلوم.
اذكري المقصود بالنظريات العلمية.
وضحي مفهوم القوانين العلمية.
صنفي فروع العلوم.
حددي خطوات الطريقة العلمية.
اشرحي كيفية اختبار الفرضية.
قارني بين المالحظة وبين االستنتاج

اليوم

األربعاء
الخميس

التاريخ

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األهداف

•
•
•
•
•
•
•

الثالثاء

⃝ البرجكتر ⃝ السبورة ⃝ الكتاب ⃝ البطاقات ⃝ أقالم ملونة ⃝ صور ⃝ المسجل ⃝ أفالم تعليمية ⃝ أخرى ..........

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

حــضــــوري O

أن تعرف الطالبة العلوم.
أن تذكر الطالبة المقصود بالنظريات العلمية.
أن توضح الطالبة مفهوم القوانين العلمية.
أن تصنف الطالبة فروع العلوم.
أن تحدد الطالبة خطوات الطريقة العلمية.
أن تشرح الطالبة كيفية اختبار الفرضية.
أن تقارن الطالبة بين المالحظة وبين االستنتاج

االثنين

االختبارات

موضوع الدرس

العلم وعملياته

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

العلم وتفاعالت األجسام

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

⃝ بوربوينت

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

 6أسابيع

الزمن المتوقع للوحدة

العلم وتفاعالت األجسام
المكون (المحتوى)

الصف

الحصة

الهدف

• يف هناية هذا دذس ت ونذال دبادقذة ةذاذ

استراتيجية التدريس

أداء التقويم

المعينات التعليمية

تل ىل و ذا

على أل:

✓ العصف الذهني +

• أل و رف دبادقة د لام

الكرسي الساخن +

• أل وقا ل بني دنظرايت و دقا نني

االستقراء

• أل وت رف على دفروع دثالثة دل لام.
العلم وعمله

األسبوع

أخرى ...................:

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ السبورة

• أل حتسذ ب ض ملها ت ديت يستخسمها د لماء

⃝ √ الكتاب

• أل واضح ملقصاذ ابدفرضية

⃝ √ البطاقات

• أل وقا ل بني ملالحظة و الستنتاج

⃝ √ العروض

⃝

صور

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝

المسجل

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

⃝

أفالم تعليمية

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

أخرى........

⃝

أخرى ......................
.................................

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

العلم وعمله
التهيئة

اإلثراء

االستكشاف

أن تعُرف الطالبة العلووم وتحودد
بعووا األسووالة التووي ال تجيوو
عنها
أن تقوووووانن بوووووين النظريوووووات
والقوانين

أن تتعرف علو الروروا الثال وة
للعلوم.

استنتج :

أن توضح المقصود بالررضية
أن تقوووووانن بوووووين المالحظوووووة
واالستنتاج

استكشف أكثر-:
؟

الواجب المنزلي

العلوم • التجربة المضبوطة الطريقة العلمية • المتغير

الحصة

كيف يمكن تصنيف األغراض الموجودة في المنزل؟

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

األهداف السلوكية

أن تحوودد بعووا المهووانات التووي
يستخدمها العلماء

الفكرة الرئيسية

التاريخ

المفردات الجديدة

موضوع الدرس

أساليب وطرق التدريس

الفكــرة العامــــة

الفصل

أسالة الكتاب ص 25

الشرح والتفسير ( المحتوى )

التقويم

العلم طريقة لمعرفة العالم الطبيعي
النظرية-:ترسر األشياء أو األحداث بناء عل المعرفة التي تم الحصول عليها من المالحظات عرفي العلوم وتحدد بعا األسالة
والتجانب.
التي ال تجي عنها
المالحظة:سجل أو وصف مشاهدات أو أنماط في الطبيعة.
العلوم-:هي طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي
الطبيعي،
العالم
ترسير
عل
الطريقة العلمية-:هي الطريقة التي تساعد العلماء
بيني النظريات والقوانين
وكيرية عمل االستقصاء.
عل الرغم من اختالف طرق االستقصاء إال أنها تترق في الخطوات العامة وهي
المالحظة *صياغة الررضية التجري والقياس
تحليل االستنتاج
العالم
في
كثيرة
مرات
مالحظته
تمت
معينة
ظاهرة
أو
سلوك
لترسير
محاولة
هي
النظرية العلمية-:
ما هي الرروا الثال ة للعلوم.
الطبيعي
القانون العلمي هي قواعد تصف نمط أو سلوك معين ولكي تصبح المالحظة قانون يج أن تتم حوووددي بعوووا المهوووانات التوووي
مالحظتها مرات عديدة
يستخدمها العلماء
العلوم لها فروا ال ة هي:
 -1علوم األحياء والبياة  :يدنس المخلوقات الحية وعالقتها ببعا
 -2علوم األنض  :تدنس أنظمة األنض والرضاء.
وضحي المقصود بالررضية
 -3العلوم الطبيعية  :تهتم بدناسة المادة والطاقة.
الررضية :هي جواب أو ترسير منطقي محتمل يعتمد عل مالحظتك ومعرفتك.
االستنتاج :هي الخطوة التي يتم فيها التوصل لنتائج التجانب ومن م الحكم عل الررضية التي تم
صياغتها.
قانني بين المالحظة واالستنتاج
التجربة الضابطة :تتضمن تغيير عامل ومالحظة تأ يره في عامل آخر مع تثبيت العوامل األخرى.
المتغير هي عوامل يمكن أن تغُير أ ناء التجربة.
المتغير المستقل  :هو العامل الذي يتم تغييره أ ناء التجربة.
المتغير التابع :هو العامل الذي يتغير بسب تغير العامل المستقل
المتغير الثابت :عوامل يتم ضبطها أ ناء التجربة.

الطريقة الخماسية – فواز الحربي
اليوم

المــــــــــــــادة

علــــوم

موضوع الدرس

الفصل

الصــــــــــــف

األول
المتوسط

العلم وعملياته

الحصة
التاريخ

عدد الحصص
نوع التحضير

خمـاسى

الوسائل التعليمية :السبورة ـ األقالم الملونة ـ صور علمية ـ بطاقات المفردات
ورقة عمل

بوربوينت

فالش

المفردات الجديدة :العلوم • التجربة المضبوطة الطريقة العلمية •
المتغير...

األهداف التعليمية

التهيئـــــــــــة

في نهاية هذا الدرس يجب أن الربط مع المعرفة السابقة
أطلب إلى الطالبات تسمية أحداث أو
تكون الطالبة قادرة بإذن للا
ظواهر تتكرر يوميا مثل شروق الشمس
تعالى على أن:
صباح كل يوم .واسألهن كذلك هل حاولن
مرة تمرير قطعة أثاث كبيرة عبر باب
وأطلب إليهن وصف الطريقة التي
اتبعوها.

االستكشـــــــــــاف

الهدف:
أن تكتشف الطالبة كيف تؤثر الجاذبية في أجسام مختلفة الكتلة
المواد واألدوات:
 3أقالم متماثلة غير مبرية ،شريط الصق
استراتيجيات التدريس:
 -1أطلب إلى الطالبات رفع األقالم إلى األعلى قدر استطاعتهن.

فيديو

الشرح والتفسير
العلم طريقة لمعرفة العالم الطبيعي
النظرية-:تفسر األشياء أو األحداث بناء على المعرفة التي تم الحصول عليها من المالحظات والتجارب.
المالحظة:سجل أو وصف مشاهدات أو أنماط في الطبيعة.
العلوم-:هي طريقة لتعلم المزيد حول العالم الطبيعي
الطريقة العلمية-:هي الطريقة التي تساعد العلماء على تفسير العالم الطبيعي ،وكيفية عمل االستقصاء.
على الرغم من اختالف طرق االستقصاء إال أنها تتفق في الخطوات العامة وهي المالحظة *صياغة الفرضية التجريب والقياس تحليل االستنتاج
النظرية العلمية-:هي محاولة لتفسير سلوك أو ظاهرة معينة تمت مالحظته مرات كثيرة في العالم الطبيعي
القانون العلمي هي قواعد تصف نمط أو سلوك معين ولكي تصبح المالحظة قانون يجب أن تتم مالحظتها مرات عديدة
العلوم لها فروع ثالثة هي:
 -1علوم األحياء والبيئة :يدرس المخلوقات الحية وعالقتها ببعض
 -2علوم األرض :تدرس أنظمة األرض والفضاء.
 -3العلوم الطبيعية :تهتم بدراسة المادة والطاقة.
الفرضية :هي جواب أو تفسير منطقي محتمل يعتمد على مالحظتك ومعرفتك.
االستنتاج:هي الخطوة التي يتم فيها التوصل لنتائج التجارب ومن ثم الحكم على الفرضية التي تم صياغتها.
التجربة الضابطة :تتضمن تغيير عامل ومالحظة تأثيره في عامل آخر مع تثبيت العوامل األخرى.
المتغير هي عوامل يمكن أن تغُير أثناء التجربة.
المتغير المستقل :هو العامل الذي يتم تغييره أثناء التجربة.
المتغير التابع:هو العامل الذي يتغير بسبب تغير العامل المستقل
المتغير الثابت:عوامل يتم ضبطها أثناء التجربة.
اإلثراء والتوسع
التقويم
• أشجع الطالبات على نقد استقصاء الطالبات في القصة واقترح طرق مختلفة يمكن
للطالبات في القصة إتباعها ووصف أشياء مختلفة يمكنهن من معرفة محتويات
أطلب إلى الطالبات اقتراح قوانين علمية وليس مهما أن تعتبر النصوص عن قوانين معقدة صحيحة بل
الصندوق بصورة أفضل.
على صورة جمل عامة.
• أحث الطالبات على رسم مخططات خاصة بهن توضح خطوات االستقصاء العلمي
وأشجعهن على أن تتضمن المخططات مالحظات خاصة بإجراءات السالمة.

الواجب المنزلي
أسئلة الكتاب ص

توقيع
معلمة المــــادة:
المشرفة:
مديرة المدرسة:

طريقة وحدات مشروع الملك عبداهلل – فواز الحربي
الصف
الوحدة

األول املتوسط

العلوم

المادة

العلوم وتفاعالت األجسام

العنوان
األول
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه
الوحدة أن :
❖ ت ُعرف العلوم ويحدد بعض األسئلة التي ال يجيب عنها
❖ تتعرف على الفروع الثالثة للعلوم.
❖ تبين بعض المهارات التي يستخدمها العلماء
❖ تقارن بين المالحظة واالستنتاج
❖ تناقش محدودية النماذج
❖ ت ْقوم التفسيرات العلمية
❖ تعرف الحركة.
❖ تبين العالقة بين السرعة والتسارع.
❖ تذكر أنواع السرعة.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :العلم طريقة منظمة لمعرفة العالم الطبيعي ،
مجموعة القوى التي تؤثر في جسم ما يمكن أن تغير حركته .
ستفهم الطالبات :
❖ التعلم عن العالم
❖ فروع العلوم
❖ المهارات العلمية
❖ االستنتاجات والتجارب
❖ تقويم البيانات واالستنتاج
❖ تقويم المواد الدعائية
❖ السرعة والسرعة المتجهة
❖ التسارع والقوة
❖ قوانين نيوتن للحركة
❖ الرافعة والمستوى المائل
❖ الشغل واآلالت البسيطة
❖

ترسم الرسم البياني للسرعة
تذكر نص قانون نيوتن الثاني
يحسب التسارع مستخدما القانون الثاني لنيوتن في الحركة.
تعرف االحتكاك.
توضح القانون الثاني لنيوتن في الحركة.
تشرح القصور الذاتي.
تعرف الشغل.
تفرق بين أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة.
تميز بين اآللة والبكرة والرافعة.
توضح المقصود بالمستوى المائل
األسئلة األساسية :

اذكري الفروع الثالثة للعلوم.
بيني بعض المهارات التي يستخدمها العلماء
قارني بين المالحظة واالستنتاج
ناقشي محدودية النماذج
قومي التفسيرات العلمية
عرفي الحركة.
بيني العالقة بين السرعة والتسارع.
اذكري أنواع السرعة.
ارسمي الرسم البياني للسرعة
احسبي التسارع مستخدما القانون الثاني لنيوتن في الحركة.
وضحي القانون الثاني لنيوتن في الحركة.
اشرحي القصور الذاتي.
فرقي بين أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة.
وضحي المقصود بالمستوى المائل
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

التعلم عن العالم
فروع العلوم
المهارات العلمية
االستنتاجات والتجارب
تقويم البيانات واالستنتاج
تقويم المواد الدعائية
السرعة والسرعة المتجهة
التسارع والقوة
قوانين نيوتن للحركة
الرافعة والمستوى المائل
الشغل واآلالت البسيطة













معرفة التعلم عن العالم
ذكر فروع العلوم
معرفة المهارات العلمية
معرفة االستنتاجات والتجارب
بيان تقويم البيانات واالستنتاج
توضيح تقويم المواد الدعائية
بيان السرعة والسرعة المتجهة
معرفة التسارع والقوة
ذكر قوانين نيوتن للحركة
معرفة الرافعة والمستوى المائل
توضيح الشغل واآلالت البسيطة

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
❖ االطالع على األفكار الرئيسية للوحدة .
❖ تصميم مطوية وجمع معلومات عن الكتل الهوائية .
❖ عمل بحث عن طبيعة العلم .
المحكات الرئيسية :
تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز )
أدلة أخرى :من خالل األدلة التالية :
* اختبارات فجائية قصيرة .
النشاط المنزلي .
* اختبارات طويلة .
كتابة تلخيص .

* التذكير االكاديمي * المفكرات
* تقويم ذاتي
* المالحظات

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم (األنشطة التعليمية )
التقويم التشخيصي للطالبات :من خالل اآلتي :
• قبل البدء في الوحدة أتحقق من تمكن الطالبات من المتطلبات السابقة من خالل عمل اختبار تشخيصي
• بناء على نتائج التقويم التشخيصي (التهيئة ) أحدد البرامج العالجية الالزمة لتلبية حاجات الطالبات بشكل فردي
قبل تدريس الوحدة وخاللها
• البدء بعرض صور متعلقة بموضوعات الوحدة أمام الطالبات لتهيئة أذهان الطالبات
• عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية من خالل جدول التعلم (ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت )
• توزع المعلمة على الطالبات جدول التعلم ( ماذا أعرف – ماذا أريد أن أعرف – ماذا تعلمت ) في كل موضوع من
موضوعات الوحدة ثم تقوم المعلمة بعد االطالع على الجداول بتقديم التعزيز المناسب من خالل الوسائل المتاحة
ومناقشة الطالبات في كل مفردة من مفردات الوحدة
• تقسيم الطالبا ت إلى مجموعات وتوزيع مفردات الدرس على المجموعات وتقوم كل مجموعة بعمل بحث عن
المفردات الخاصة بها ثم تناقش المعلمة كل مجموعة حول المفردات التي بحثت عنها المجموعة
• توزيع ملف اإلنجاز على الطالبات والذي يشتمل على المفردات فارغة وتقوم الطالبات بتعبئة الملف مع متابعة
المعلمة وتقديم التعزيز الالزم
• مشاركة الطالبات المعلمة في حل أنشطة الدروس مثل  :ما العالقة بين مواعيد القطار ومضخات الزيت ؟ ما الحركة؟
• تكليف الطالبات بحل أسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشتها مع المعلمة
• تكليف الطالبات بعمل مطوية عن موضوعات الوحدة وذلك بتكليف كل مجموعة بمطوية عن موضوع محدد
• توزيع أوراق عمل عقب كل موضوع للوقوف على مدى اتقان الطالبات لمهارات كل موضوع
• عمل اختبار نهائي للوحدة للوقوف عى مدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

ستقوم المتعلمات بما يأتي :







المناقشة والحوار حول أفكار الوحدة ومفرداتها
كتابة البحث .عمل مطوية  .كتابة قصة.
تنفيذ أنشطة كتابي الطالب والنشاط.
حل أوراق العمل.
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم
جمع المعلومات

ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقديم األسئلة األساسية ومناقشتها مع المتعلمات .
تحديد استراتيجية التدريس المناسبة( تعلم تعاوني –
طريقة إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد –
التفكير االبتكاري -حل المشكالت ).....
تقديم المادة العلمية وعرضها بشكل جذاب .
التعزيز المناسب  -التغذية الراجعة – تقسيم المجموعات
إعداد أوراق العمل -إعداد الخرائط الذهنية وخرائط
المفاهيم
التقويم النهائي لمدى استيعاب الطالبات لمفاهيم الوحدة

( المــهمة األدائيــة )
اسم الوحدة  :العلوم وتفاعالت األجسام
الصف  :األول المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في :
-1كتابة بحث بعنوان الوحدة
 -2السرعة والقوة والرافعة
-2عمل مطوية -1 :فروع العلوم
مهمتك  :تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة – عمل بحث
الهدف
هـ
الهدف  :توظيف المهارات في عمل البحث وتصميم المطوية
البحث والكتابة
الدور
د

ج
م

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع .

الموقف

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

ا

الناتج
واألداء
والغرض

تنفيذ مطوية –عمل بحث شامل لموضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.

ع

معايير
ومحكات
النجاح

❖
❖
❖
❖

اإللمام بجوانب المطوية .
إجرائها بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .
متميز

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

مدى شمولية
المطوية والبحث
لموضوعات
ومفردات وأفكار
الوحدة

يشمل بعض
جوانب الموضوع
ولم تتطرق
للبعض األخر .

يشمل أغلب
جوانب
الموضوع وأغفل
جانب واحد .

يشمل جميع جوانب
الموضوع محل النقاش.

يشمل جميع جوانب
الموضوع محل
النقاش بشكل
مفصل ودقيق .

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

جدول تنظيم التدريس
م

الموضوع
 ❖ 1العلم وعملياته

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

 ❖ 2النماذج العلمية

14 / /هـ

 ❖ 3تقويم التفسيرات العلمية

14 / /هـ

 ❖ 4الحركة

14 / /هـ

 ❖ 5قوانين نيوتن للحركة

14 / /هـ

 ❖ 6الشغل واآلالت البسيطة

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
رقم الوحدة

األولى

الفصل

املادة

الصف

التاريخ

عنوان الوحدة

العلم وتفاعالت األجسام

األول

علوم

األول المتوسط

احلصة

الفكرة العامة

العمل طريقة منظمة لمعرفة العالم الطبيعي

التهيئة
 Oنشاط
رقم ( )
 Oقصة
 Oطرح
مشكلة

 Oعرض
صور
 Oمشاهدة
فيلم
 Oقراءة
نص

الفصل

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة
 Oمدخل
تاريخي
 Oاخرى
 Oاخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

 Oالحوار
والمناقشة
 Oحل
المشكالت
 Oالتعليم
التعاوني

O
االستكشاف
O
االستقصاء
 Oالقصة

 Oالخرائط
الذهنية
 Oالتعليم
باللعب
 Oتمثيل
االدوار

الوسائل التعليمية
 Oالكتاب
 Oأجهزة
العرض
 Oجهاز
التسجيل

مهارات التقويم

O
مجسمات

 Oفيلم
تعليمي

 Oالمرونة

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oلوحات
ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف
الذهني

 Oاألصالة
 Oتحديد
األولويات
 Oالتفكير
الناقد

كتاب الطالبة
الدرس األول العلم وعملياته

في نهاية هذه الوحدة يجب أن النظرية-:
تكون الطالبة قادرة بإذن للا تعالى
تفسر األشياء أو األحداث بناء على املعرفة اليت مت احلصول عليها من املالحظات والتجارب.
على أن :
المالحظة-:
سجل أو وصف مشاهدات أو أمناط يف الطبيعة.
العلوم-:
هي طريقة لتعلم املزيد حول العامل الطبيعي
الطريقة العلمية-:
هي الطريقة اليت تساعد العلماء على تفسري العامل الطبيعي،
وكيفية عمل االستقصاء.
على الرغم من اختالف طرق االستقصاء إال أهنا تتفق يف الخطوات العامة وهي  * :املالحظة *صياغة الفرضية * التجريب والقياس
* حتليل * االستنتاج
النظرية العلمية-:
أن تتعرف على الفروع الثالثة للعلوم.
هي حماولة لتفسري سلوك أو ظاهرة معينة متت مالحظته مرات كثرية يف العامل الطبيعي

الدرس الثاني  :النماذج العلمية
النموذج :هو أي متثيل لشيء أو حدث ما يستخدم كأداة لفهم العامل الطبيعي.

 Oتمييز
المعلومات
 Oأخرى
 Oأخرى

أساليب التقويم
O
المالحظة
 Oسلم
التقدير
 Oقائمة
الشطب

 Oاألسئلة
واألجوبة
 Oتقويم
االداء

 Oأخرى
 Oأخرى

 Oالتوصيل  Oأخرى
التقويم

أهمية النماذج-:
تساعد على تصور أو ختيل األشياء
-1
متثيل األشياء اليت قد تكون صغرية جدا أو كبرية جدا أو سريعة جدا أو بطيئة
-2
أنواع النماذج
نماذج مادية -:مناذج ميكن ملسها أو رؤيتها مثل منوذج الكرة األرضية أو اخللية أو ملركب كيميائي.
نماذج حاسوبية -:يتم بناؤها بربامج حاسوبية مثل حركة الصفائح األرضية أو خريطة الطقس.
نماذج فكرية -:هي عبارة عن أفكار أو مفاهيم تصف كيف يفكر شخص ما يف شيء معني يف العامل الطبيعي.
التفكير الناقد :هو مجع ما تعرفه من معلومات مع احلقائق اجلديدة لتقرر فيما إذا كنت توافق على شيء ما
البيانات
هي معلومات يتم مجعها أثناء البحث العلمي من خالل املالحظات وجيب أن تكون حمددة
وميكن تسجيلها على هيئة خمطط أو وصف أو رسم بياين
الدرس الثالث  :تقويم التفسيرات العلمية
النموذج :هو أي متثيل لشيء أو حدث ما يستخدم كأداة لفهم العامل الطبيعي.
أهمية النماذج-:
تساعد على تصور أو ختيل األشياء
-3
متثيل األشياء اليت قد تكون صغرية جدا أو كبرية جدا أو سريعة جدا أو بطيئة
-4
أنواع النماذج
نماذج مادية -:مناذج ميكن ملسها أو رؤيتها مثل منوذج الكرة األرضية أو اخللية أو ملركب كيميائي.
نماذج حاسوبية -:يتم بناؤها بربامج حاسوبية مثل حركة الصفائح األرضية أو خريطة الطقس.
نماذج فكرية -:هي عبارة عن أفكار أو مفاهيم تصف كيف يفكر شخص ما يف شيء معني يف العامل الطبيعي.
التفكير الناقد :هو مجع ما تعرفه من معلومات مع احلقائق اجلديدة لتقرر فيما إذا كنت توافق على شيء ما
البيانات
هي معلومات يتم مجعها أثناء البحث العلمي من خالل املالحظات وجيب أن تكون حمددة
وميكن تسجيلها على هيئة خمطط أو وصف أو رسم بياين

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

طريقة المسرد – فواز الحربي
الفصل ( : )1طبيعة العلم

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

تهيئة الفصل

الهدف ( المحتوى )

اختبار تشخيصي

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا
تعاىل على أن:

العلم وعمله

 -1أن تُعرف الطالبة العلوم
 -2أن تقارن بني النظرايت والقوانني
 -3أن تتعرف على الفروع الثالثة للعلوم.
 -4أن حتدد بعض املهارات اليت يستخدمها العلماء
 -5أن توضح املقصود بلفرضية
 -6أن تقارن بني املالحظة واالستنتاج

التاريخ

األسبوع

المهارة
 oالتعررررررررف
علررررررررررررر
معلومررررررات
الطالبرررررررات
السابقة عر
موضررروعات
الوحدة

 oتعريررررررررف
العلررررررررررروم
والمقارنرررررة
بررررررررررررررري
النظريررررررات
والقرررررواني
وتحديرررررررررد
بعرررررررررر ر
المهررررررارات
الترررررررررررررري
يسرررررتخدمها
العلمررررررررراء
وتوضرررررريح
المقصررررررود
بافرضية

إستراتيجية التعلم النشط























 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح
 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير








المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح










 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
 األصالة
المالحظة
 الطالقة
التصنيف
 التطبيق
القياس
 التذكر
االستنتاج
 المرونة
عالقات األرقام
................. 
التوضيح















األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم
 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

ورقـة عمـل
المادة /علوم

الصف  /األول المتوسط

الموضوع  /العلم وعمله

التاريخ /

االسم /

الحصة/

العلوم هي ...................................:
...................................................
.............

النظريات العلمية هي :

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

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

القوانين العلمية هي :

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

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

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

فروع
العلوم هي

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

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

استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

العلوم ـ الصف األول المتوسط
العلم وعملياته
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير
العليا (التحليل /
التركيب  /التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

•
•
•
•

استخالص النتائج مهارات التفكير
عبر الحوار
العليا (التحليل /
والمناقشة
)
التقويم
/
التركيب
•
•
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
الفرق بين النظريات والقوانين،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.
تحديد أهداف المناقشة حول
المقصود بالفرضية.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

الواجب المنزلي :حل أنشطة كتاب الطالبة5( .دقائق)

األدوات
دور المتعلمة

•

•
•
•
•
•
•

األحد

االثنين

التعاون فيما بينهن بغرض فهم المشكلة أو المهمة
المطروحة (الفرق بين النظريات والقوانين)،
وتحديد معطياتها ،ووضع التكليفات واإلرشادات،
والوقت المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار ،وكيفية التعاون
وتحديد المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب حسب األسس
والمعايير المتفق عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما توصلت إليه المجموعة
في جلسة الحوار العام.
التناقش الجاد حول المقصود بالفرضية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع ربط األفكار
والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات ،في ضوء عناصر
المناقشة.

الثالثاء

األربعاء

اإلستراتيجيات

الخميس

التقويم

الزمن

20د

20د

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

التعلم التعاوني

الحوار
والمناقشة

اشرحي الفرق بين
النظريات
والقوانين.

بيني المقصود
بالفرضية.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
العلم وعملياته
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
قارني بين النظريات والقوانين.
المحتوى وفرض الدرس

العلوم ـ الصف األول المتوسط
مجسمات

األنشطة

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

الهدف
أن تعرف الطالبة العلوم.
• يطرح العلماء األسئلة ليتعلموا كيف تحدث األشياء؟ ولماذا؟
أن تكتشف الطالبة كيف
أن تذكر الطالبة المقصود
ومتى؟
• النظرية محاولة لتفسير المالحظات وتدعمها االستقصاءات .تؤثر الجاذبية في أجسام  oاالكتشاف
بالنظريات العلمية.
واالستقصاء
مختلفة الكتلة.
• يصف القانون العلمي أنماطا ولكنه ال يفسر حدوث األشياء.
وضحي مفهوم القوانين
أن توضح الطالبة مفهوم
فروع العلوم:
العلمية.
 oالصف الذهني
المواد واألدوات
القوانين العلمية.
• للعلوم فروع ثالثة هي :علم الحياة ،وعلم األرض ،والعلوم
صنفي فروع العلوم.
 3أقالم متماثلة غير
أن تصنف الطالبة فروع
الطبيعية.
مبرية ،شريط الصق o .الخرائط الذهنية
العلوم.
المهارات العلمية:
• تساعد الطريقة العلمية العلماء على االستقصاء واإلجابة
حددي خطوات الطريقة
استراتيجيات التدريس  oالتعلم الذاتي
أن تحدد الطالبة خطوات
عن األسئلة.
العلمية.
أطلب إلى الطالبات رفع
الطريقة العلمية.
• الفرضية تفسير محتمل يبين سبب وقوع األحداث.
اشرحي كيفية اختبار
األقالم إلى األعلى قدر  oالتعلم التعاوني
أن تشرح الطالبة كيفية
االستنتاجات:
الفرضية.
استطاعتهن.
اختبار الفرضية.
• يتواصل العلماء معا ليتشاركوا في المعلومات المهمة.
 oأخرى ........
التجارب:
قارني بين المالحظة
أن تقارن الطالبة بين
• تختبر التجارب المضبوطة تأثير عامل في عامل آخر مع
وبين االستنتاج.
المالحظة وبين االستنتاج.
ثبات العوامل األخرى.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى
أدوات التقويم
....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب
التقويم الختامي
عرفي العلوم.
اذكري المقصود
بالنظريات العلمية.

طريقة التعلم النشط – الليزر
المادة – الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

العلوم ـ الصف األول
المتوسط

موضوع الدرس

العلم وعملياته

اليوم

قارني بين النظريات والقوانين.
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

وضحي مفهوم القوانين العلمية.

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

عرفي العلوم.

اذكري المقصود بالنظريات العلمية.

تقويم ختامي

مراجعة عامة على ما سبق دراستة

تقويم قبلي

اخلربات السابقة

• حل مشكلة بإتباع الطريقة العلمية.
• تكّون فرضية بناء على مالحظات.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

التقويم

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة العلوم.
أن تذكر الطالبة المقصود بالنظريات
العلمية.
دور المعلمة
أن توضح الطالبة مفهوم القوانين
العلمية.
• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
أن تصنف الطالبة فروع العلوم.
• شرح الهدف من النشاط.
أن تحدد الطالبة خطوات الطريقة
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى كتابة أي معلومات مثيرة
العلمية.
أن تشرح الطالبة كيفية اختبار الفرضية .لالهتمام وأي أسئلة يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.
دور المتعلمة
أن تقارن الطالبة بين المالحظة وبين
االستنتاج.

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أنشطة ملف اإلجناز

االثنين

الثالثاء

الخميس

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

صنفي فروع العلوم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة الخطة التفصيلية – الليزر
اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط
استقصائي

المالحظة
التوقع
االستنتاج

مهارة
المذاكرة ()

تدوين المالحظات
"طرح األسئلة"

عدد الحصص
 6حصص
مخصصة لتهيئة
الوحدة والفصل
دور المعلمة
• توفير األدوات
والخامات الالزمة
للنشاط.
• شرح الهدف من
النشاط.

الصف

الوحدة
العلم وتفاعالت األجسام

اإلجراءات
دور المتعلمة
• حل مشكلة بإتباع
الطريقة العلمية.
• تكّون فرضية بناء على
مالحظات.

• تدوين المعلومات
• توزيع بطاقات الصقة
المثيرة لالهتمام على
وتوجيه الطالبات إلى
الملصقات أثناء قراءة
كتابة أي معلومات
الدرس.
مثيرة لالهتمام وأي
أسئلة يرغبن في معرفة • تدوين األسئلة التي
إجاباتها أثناء قراءتهن
يرغبن في معرفة
للدرس.
إجاباتها أثناء قراءتهن
للدرس.

الفصل
طبيعة العلم

األدوات
الزمن
 25دقيقة

 20دقيقة

موضوع الدرس
العلم وعملياته

االستراتيجيات

التقويم

وعاء كبير،
ماء ،علبة صودا
عادية ،علبة
صودا قليلة
السعرات
الحرارية

تعلم تعاوني

ما الفرق بين
النظريات
والقوانين؟

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتي

ما المقصود
بالفرضية؟

الطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة

التهيئة
الوسائل المساعدة

علوم 1م

الـدرس

1

قارني بين النظريات والقوانين.
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +الصور العلمية
التوضيحية

المكتسبات

توضيح المقصود بالعلوم.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه +
استنتاجيه  +استقصائية

الطريقة
التاريخ

الحصة – الفصل

األهداف السلوكية

الموضوع

العلم وعملياته.

التهيئة

االستقصاء
واالستكشاف

الربط مع المعرفة السابقة
تجربة استهاللية:
العلم في حياتنا اليومية:
أن تعرف الطالبة العلوم.
أطلب إلى الطالبات تسمية
أحداث أو ظواهر تتكرر
الهدف :أن تكتشف الطالبة
يوميا مثل شروق الشمس كيف تؤثر الجاذبية في أجسام
مختلفة الكتلة.
صباح كل يوم .وأسألهن
كذلك هل حاولن مرة تمرير
المواد واألدوات:
قطعة أثاث كبيرة عبر باب
وأطلب إليهن وصف
 3أقالم متماثلة غير مبرية،
الطريقة التي اتبعنها.
شريط الصق.
أخبرهن أنهن سيتعلمن
أن تحدد الطالبة بعض
خالل هذا الدرس كيف
األسئلة التي ال تجيب عنها.
استراتيجيات التدريس:
أطلب إلى الطالبات رفع األقالم
يفسر العلم المشاهدات
إلى األعلى قدر استطاعتهن.
اليومية بصورة منطقية
والتكرار المنتظم لفهم هذا
أن تضع الطالبة التفسيرات العالم وكذلك أخبرهن أن ما
المحتملة لبعض األسئلة قمن به إلدخال قطعة األثاث
يماثل الطريقة التي
التي ال تجيب عنها.
يستخدمها العلماء في حل
مشكلة علمية.

الشرح والتفسير
ماذا قرأت؟

التقويم
عرفي العلوم.

اإلجابة :يتم اكتشاف معلومات جديدة
وبذلك لن يتمكن الناس من معرفة كل
شيء عن العالم من حولهم بشكل
نهائي وقاطع.

المناقشة:
النظريات والقوانين :أحث الطالبات
على ذكر شيء يعرفنه عن العالم
(عبارة أو جملة) وتحديد هل هو
نظرية أم قانون.

حددي بعض األسئلة التي ال
تجيبين عنها.

ضعي التفسيرات المحتملة لبعض
األسئلة التي ال تجيبين عنها.

أن تذكر الطالبة المقصود
بالنظريات العلمية.

أن توضح الطالبة مفهوم
القوانين العلمية.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

اذكري المقصود بالنظريات
العلمية.

استخدام الصور والرسوم:
(الشكل )1يبين المخطط كيف يتم تعديل
التفكير الناقد:
التفسيرات العلمية أو إلغاؤها عند
سيسقط القلم المنفرد،
ظهور معلومات جديدة ،وكيف يمكنك
والقلمان المربوطان معا
استخدامه لإلجابة عن السؤال المقترح
بالسرعة نفسها .ومن ذلك
في التجربة االستهاللية حول :كيف
سيستنتجن الطالبات أن ثالثين
وضحي مفهوم القوانين العلمية.
تؤثر الجاذبية في األجسام؟ يالحظن
قلما مرتبطة معا ستسقط
بسرعة تساوي سرعة سقوط الطالبات أن سرعة القلم الواحد تساوي
سرعة سقوط القلمين لذا فقد يستنتجن
القلم المنفرد.
أن  30قلما تسقط بالسرعة نفسها لكن حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
المعلومات الجديدة تشير إلى أن
األجسام الثقيلة تسقط بتسارع أكبر
وهذا ما يتنافى مع الواقع في األوساط
المعزولة.

أن تستقبل الطالبة
المعلومات الكافية عن
مفهوم العلم.
الـواجــب

ما أوجه االستفادة من دراسة العلماء للعلوم المختلفة؟

التقويم النهائي

قارني بين النظريات والقوانين العلمية.

الطريقة الثالثية – الليزر
اليوم
عنوان
الفصل

التاريخ
طبيعة العلم
األهداف

الدرس

الفصل

األول

األول
عنوان الدرس

عدد الحصص
العلم وعملياته

المفردات

❖ تعرف العلوم وتحدد بعض
األسئلة التي ال تجيب عنها.
❖ تقارن بين النظريات
والقوانين.
❖ تتعرف الفروع الثالثة
للعلوم.
❖ تحدد بعض المهارات التي
يستخدمها العلماء.
❖ توضح المقصود بالفرضية.
إجراءات التدريس
العناوين
دورة
الرئيسية
التعليم
العلم في حياتنا اليومية :أطلب إلى الطالبات تسمية أحداث أو ظواهر تتكرر
الربط مع
التركيز
يوميا مثل شروق الشمس صباح كل يوم وأسألهن كذلك هل حاولن مرة
المعرفة
تمرير قطعة أثاث كبيرة عبر باب وأطلب إليهن وصف الطريقة التي اتبعنها.
السابقة

العلوم ـ الطريقة العلمية ـ القانون العلمي ـ علوم الحياة ـ الفرضية ـ المتغير ـ العلوم األرضية ـ
التقنية ـ المتغير المستقل ـ المتغير التابع ـ المتغير الثابت

التدريس
مناقشة

النظريات والقوانين :أحث الطالبات على ذكر شيء يعرفنه عن العالم (عبارة
أو جملة) وتحديد هل هي نظرية أم قانون.
الهوايات والعلوم :أطلب إلى الطالبات تسمية هواياتهن المفضلة وتحديد
فروع العلم التي تنضوي تحتها.

الزمن
 10دقائق

 25دقيقة

جمع البيانات :ما أهمية جمع البيانات بدقة؟

استخدام
الصور
والرسوم
طرائق
تدريس
متنوعة

التقويم

التحقق من
الفهم
إعادة
التدريس

الشكل :1تبين المخطط كيف يتم تعديل التفسيرات العلمية أو إلغاؤها عند
ظهور معلومات جديدة ،وكيف يمكنك استخدامه لإلجابة عن السؤال المقترح
في التجربة االستهاللية حول :كيف تؤثر الجاذبية في األجسام؟ يالحظن
الطالبات أن سرعة القلم الواحد تساوي سرعة سقوط القلمين لذا فقد تبين
أن  30قلما تسقط بالسرعة نفسها لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أن
األجسام الثقيلة تسقط بتسارع أكبر وهذا ما يتنافى مع الواقع في األوساط
المعزولة.
على الرغم من أنه ليس هناك طريقة واحدة لالستقصاء العلمي إال أن الشكل
 5يبين مخططا شائع االستخدام لالستقصاءات العلمية فكري في استقصاء
علمي كمحاولة تحضير طبق من الحساء اللذيذ .كيف يمكن أن تساعدك
الخطوات المبينة في المخطط على عمل ذلك؟
تحد :أشجع الطالبات على نقد استقصاء الطالبات في القصة واقترح طرق
مختلفة يمكن للطالبات في القصة إتباعها ووصف أشياء مختلفة يمكنهن من
معرفة محتويات الصندوق بصورة أفضل.
أطلب إلى الطالبات اقتراح قوانين علمية وليس مهما أن تعتبر النصوص
عن قوانين معقدة صحيحة بل على صورة جمل عامة.
البحث العلمي :أحث الطالبات على رسم مخططات خاصة بهن توضح
خطوات االستقصاء العلمي وأشجعهن على أن تتضمن المخططات
مالحظات خاصة بإجراءات السالمة.

 5دقائق
 5دقائق

الطريقة الرباعية -الليزر
المادة
اليوم
التاريخ

علوم
األحد

االثنين

الصف
الثالثاء

األول المتوسط
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

طبيعة العلم
الفصل ()1
العلم وعملياته
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالبة الكتاب المدرسي
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن تحقق
دراسة أهمية العلم
أوراق عمل السبورة األقالم
األهداف التالية:
الملونة اللوحات التعليمية
تقارن بين النظريات و القوانين.
أنشطة علمية بوربوينت
تتعرف الفروع الثالثة للعلوم.
حصة واحدة
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
مناقشة
 النظريات والقوانين :أحث الطالبات على ذكر شيء يعرفنه عن العالمالربط مع المعرفة السابقة
(عبارة أو جملة) وتحديد هل هي نظرية أم قانون .الهوايات والعلوم:
أطلب إلى الطالبات تسمية هواياتهن المفضلة وتحديد فروع العلم
العلم في حياتنا اليومية:أطلب إلى الطالبات تسمية أحداث أو ظواهر تتكرر
التي تنضوي تحتها.
يوميا مثل شروق الشمس صباح كل يوم .واسألهن كذلك هل حاولن مرة
 جمع البيانات :ما أهمية جمع البيانات بدقة؟تمرير قطعة أثاث كبيرة عبر باب وأطلب إليهن وصف الطريقة التي
استخدام الصور والرسوم
اتبعوها.
الشكل  1تبين المخطط كيف يتم تعديل التفسيرات العلمية أو إلغاؤها عند
ظهور معلومات جديدة ،وكيف يمكنك استخدامه لإلجابة عن السؤال
المقترح في التجربة االستهاللية حول :كيف تؤثر الجاذبية في األجسام؟
يالحظن الطالبات أن سرعة القلم الواحد تساوي سرعة سقوط القلمين لذا
فقد تبين أن  30قلما تسقط بالسرعة نفسها لكن المعلومات الجديدة تشير
إلى أن األجسام الثقيلة تسقط بتسارع أكبر وهذا ما يتنافى مع الواقع في
األوساط المعزولة.
على الرغم من أنه ليس هناك طريقة واحدة لالستقصاء العلمي إال أن
الشكل  5يبين مخططا شائع االستخدام لالستقصاءات العلمية فكري في
استقصاء علمي كمحاولة تحضير طبق من الحساء اللذيذ .كيف يمكن أن
تساعدك الخطوات المبينة في المخطط على عمل ذلك؟
طرق تدريس متنوعة
تحد :أشجع الطالبات على نقد استقصاء الطالبات في القصة واقترح طرق
مختلفة يمكن للطالبات في القصة إتباعها ووصف أشياء مختلفة يمكنهن
من معرفة محتويات الصندوق بصورة أفضل.
( )4التقويم
( )3االستقصاء واالستكشاف
التحقق من الفهم :
الهدف:
أطلب إلى الطالبات اقتراح قوانين علمية وليس مهما أن تعتبر
أن تكتشف الطالبة كيف تؤثر الجاذبية في أجسام مختلفة الكتلة
النصوص عن قوانين معقدة صحيحة بل على صورة جمل عامة .
المواد واألدوات:
إعادة التدريس:
 3أقالم متماثلة غير مبرية ،شريط الصق
البحث العلمي  :أحث الطالبات على رسم مخططات خاصة بهن توضح
استراتيجيات التدريس:
خطوات االستقصاء العلمي وأشجعهن على أن تتضمن المخططات
أطلب إلى الطالبات رفع األقالم إلى األعلى قدر استطاعتهن.
مالحظات خاصة بإجراءات السالمة .

الطريقة البنائية – وسائل
المادة
موضوع الدرس
التمهيد

العلوم

األول المتوسط

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

العلم وعملياته
قارني بين النظريات والقوانين.
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
• يطرح العلماء األسئلة ليتعلموا كيف تحدث
األشياء؟ ولماذا؟ ومتى؟
• النظرية محاولة لتفسير المالحظات وتدعمها
أن تعرف الطالبة العلوم.
دور المعلمة
االستقصاءات.
أن تذكر الطالبة المقصود
• يصف القانون العلمي أنماطا ولكنه ال يفسر • توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
بالنظريات العلمية.
• شرح الهدف من النشاط.
حدوث األشياء.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى
فروع العلوم:
أن توضح الطالبة مفهوم القوانين
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
• للعلوم فروع ثالثة هي :علم الحياة ،وعلم
العلمية.
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
األرض ،والعلوم الطبيعية.
أن تصنف الطالبة فروع العلوم.
للدرس.
المهارات العلمية:
دور المتعلمة
• تساعد الطريقة العلمية العلماء على
أن تحدد الطالبة خطوات الطريقة
• حل مشكلة بإتباع الطريقة العلمية.
االستقصاء واإلجابة عن األسئلة.
العلمية.
• تكّون فرضية بناء على مالحظات.
• الفرضية تفسير محتمل يبين سبب وقوع
أن تشرح الطالبة كيفية اختبار
األحداث.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
الفرضية.
االستنتاجات:
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• يتواصل العلماء معا ليتشاركوا في المعلومات • تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
أن تقارن الطالبة بين المالحظة
المهمة.
أثناء قراءتهن للدرس.
وبين االستنتاج.
التجارب:
تختبر التجارب المضبوطة تأثير عامل في عامل
آخر مع ثبات العوامل األخرى.
حل أسئلة الكتاب.
الواجب

الخميس

عرفي العلوم.
اذكري المقصود بالنظريات
العلمية.
وضحي مفهوم القوانين
العلمية.
صنفي فروع العلوم.
حددي خطوات الطريقة
العلمية.
اشرحي كيفية اختبار
الفرضية.
قارني بين المالحظة وبين
االستنتاج.

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :العلوم
األسبوع/اليوم

الصف  :األول المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

أن تعرف الطالبة العلوم.
أن تذكر الطالبة المقصود
بالنظريات العلمية.

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

العلم وعملياته

-7اإللقاء ( )

األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

الفصل الدراسي االول

أن توضح الطالبة مفهوم
القوانين العلمية.
أن تصنف الطالبة فروع
العلوم.
أن تحدد الطالبة خطوات
الطريقة العلمية.
أن تشرح الطالبة كيفية
اختبار الفرضية.
أن تقارن الطالبة بين
المالحظة وبين
االستنتاج.

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
عرفي العلوم.
) اذكري المقصود
) بالنظريات العلمية.
)
وضحي مفهوم القوانين
العلمية.
)
صنفي فروع العلوم.
)
)
) حددي خطوات الطريقة
العلمية.
) اشرحي كيفية اختبار
) الفرضية.
قارني بين المالحظة وبين
االستنتاج.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

المــــادة

األول متوسط

اليـوم

علوم

الدرس

العلم وتفاعالت األجسام

التاريخ

ملخص الوحدة

العلم تصف الظواهر التي تحدث بالعالم – النماذج العلمية التي تساعد العلماء على
فهم العالم من حولنا – تقويم التفسيرات العلمية – تسارع الجسم عندما تتغير سرعة
اتجاه حركته – قوانين نيوتن للحركة – الشغل واآلالت البسيطة

الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
في نهاية هذه الوحدة تكون الطالبة قادرة على أن :
 )2تقارن بين النظريات والقوانين  )3 .تتعرف الفروع الثالثة للعوم.
 )1تعرف العلوم .
 )3توضح المقصود بالرفضية  )5 .تقارن بين المالحظة واالستنتاج  )6 .تصف ألنوعا مختلفة من النماذج.
)9تعرف مكونات االستقصاء.
)8تقوم التفسيرات العلمية.
 )7تناقش تطور النماذج.
)10توضح المقصود بالسرعة والتسارع  )11 .تربط التسارع بالتغير في السرعة  )12 .تحسب كال من
الماسافة والسرعة  )13 .تصف كيف تؤثر القوى في الحركة  )14.تحسب التسارع مستخدنا القانون الثاني
لنيوتن  )15 .توضح القانون الثالث لنيوتن في الحركة .
 )16توضح المقصود بالشغل  )17 .تميز بين أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة  )18 .توضيح كيف تسهل
االالت البسيطة الجهد .

الفكرة الكبرى:
* العلم طريقة لمعرفة العلم الطبيعي ،ومجموعة القوى التي تؤثر في جسم ما يمكن أن
تغير من حركته.
ستفهم المتعلمات أن  -:العلم تصف الظواهر التي تحدث بالعالم .
 النموذج العلمي تمثيل لألشياء واالثنيناث . تسارع الجسم يتسارع بتغير مقدار سرعته واتجاه حركته. تغير القوى غير المتزنة مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته. -اآلالت البسيطة تسهل الشغل وتوفر الوقت وتزيد االنتاج.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:

ستكون المتعلمات قادرات على :

س :ما فائدة العلم ؟

❖ العلم وعملياته .

تعرف المقصود بالعلم ودوره في الحياة .

س  :ما المقصود بالنموذج العلمي ؟

❖ النماذج العلمية .

تعرف المقصود بالنموذج العلمي ودوره .

س  :هل يتسارع الجسم عندما يتغير مقدار سرعته أو اتجاه حركته؟

❖ تقويم التفسيرات العلمية .

استنتاج دور التفسير العلمي .

س  :اذكري قانون نيوتن في الحركة .

❖ مكونات االستقصاء.

س  :كيف تسهل اآلالت الشغل ؟

❖ الحركة .

س  :عددي بعض وسائل السفر قديما وحديثا .

كيفية تسارع جسم ما .

 -قوانين نيوتن للحركة .

❖ الشغل واآلالت البسيطة - .

وسائل السفر.

 -يستقصي دور

اآلالت البسيطة.
حل مسائل على قانون نيوتن والحركة .

الخطوة : 2

الخطوة : 3

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بمايأتي

أعرض مجموعة من الصور على الطالبات مثل صورة أجهزة الكترونية

❖ خرائط
مفاهيم
وخرائط
ذهنية .
❖ كتابة قصة .
❖ عمل
مطوية
.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

✓

لبيان دور العلم فيها وكذلك وسائل السفر مثل السفينة والطائرة والسيارة
وغيرها وكذلك صور من االالت البسيطة مثل الرافعة والبكرة وعربة الحمل
اليدوية لبيان دورها في توفير وتسهيل الحياة مع طرح أسئلة على هذه اآلالت
لنصل لعنوان الدرس وهو العلم وتفاعالت األجسام .
أقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة تقوم أحد الطالبات
بقراءتها ومتابعة جميع الطالبات .
عرض األسئلة األساسية واإلفهام الباقية عن طريق عرض المفردات لدروس
الوحدة عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ( ماذا أعرف – ماذا أريد أن
أعرف  -ماذا تعلمت ) فتقوم المعلمة بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على
الطالبات ثم تقوم الطالبات بتسجيل ما تعرفونه عن المفردة وتقوم المعلمة بعد
االطالع على الجداول بعرض معلومات التعزيز عن طريق جهاز العرض فوق
الرأس بشفافيات أو شرائح البوربوينت ومناقشة الطالبات في ذلك وهكذا في
كل مفردة.
تقسيم الطالبات لمجموعات .
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالبات عن طريق تقسيم المفردات على
المجموعات ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلمة .
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 وتعزيز المعلمة
في حصة لذلك ويمكن االستعانة بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة وتقوم الطالبات
بتعبئة هذا الملف من أذهانهم ومتابعة المعلمة وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالبات بحل اسئلة الوحدة منزليا ثم مناقشة المجموعات فيها في
حصة كاملة .
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 تعده المعلمة لمفردات الوحدة وتوزع علة المجموعات
ومناقشة المجمعات فيها.
عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالبات لمفردات الوحدة .

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

عناصر قصة

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

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

أسعار مادة العلوم للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  20لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  50لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  100لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

