مادة العلوم

الصف الثاني المتوسط

في هذا الدرس
األهداف
▪ توضح مفهوم علم اآلثار.
▪ تقارن بين العلم والتقنية.
األهمية
للعلممم والتقنيممة ةهميممة فييمملم اممو عالمنمما ول م منهممما
دور او حياتنا اليومية.

ملاجعة المفلدات
القطع األثلية :ةشياء صنعها اإلنسان قديمًا ولها
ةهمية تاريخية وثقااية ومنها األدوات واألسلحة.

المفلدات الجديدم

• العلم
• التقنية

المادة
علوم  2م

عنوان الوحدة

دراسة المادة

موضوع الدرس

أسلوب العلم

نوع الدرس

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حــضــــوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•
•

األهداف

األربعاء

أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم علم اآلثار.
أن تحدد الطالبة أهمية دراسة علم اآلثار.
أن تقارن الطالبة بين التقنية والعلم.
أن تعدد الطالبة بعض التقنيات المستعملة في أبحاث اآلثار

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

السبورة ⃝
⃝ بوربوينت

وضحي المقصود بالعلم.
فسري مفهوم علم اآلثار.
حددي أهمية دراسة علم اآلثار.
قارني بين التقنية والعلم.
عددي بعض التقنيات المستعملة في أبحاث اآلثار.

الكتاب ⃝

البطاقات ⃝

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

⃝ أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

اليوم

الزمن المتوقع للوحدة
دراسة المادة

موضوع الوحدة
التاريخ

 4أسابيع

المكون (المحتوى)

األسبوع
الحصة

الصف

الهدف

يف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قاارر ذنن

استراتيجية التدريس

تااا •
على أن:

ا أن متيز الطالبة بني املار النقية واملخلوط •
ا أن تصف الطالبة نوعني خمتلفني من املخاليط •

لعب األدوار

احملاليل والذائبية

⃝
⃝ √ البرجكتر

نماذج حسية
⃝

الورشة التعليمية

أخرى ...................:

⃝

⃝ √ الكتاب
⃝ √ البطاقات
⃝ √ العروض

⃝
⃝

⃝ √ االختبارات الشفوية

أقالم ملونة

⃝ √ السبورة

ا أن حتدر الطالبة كيفية تتكون احملاليل • .
ا أن تذكر الطالبة أنواع احملاليل • .

المعينات التعليمية

العروض العملية ✓ +

أداء التقويم

صور
المسجل

⃝ √ االختبارات التحريرية
⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

أفالم تعليمية

⃝√
⃝

⃝

الواجبات المنزلية

أخرى ......................

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

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

أسلوب العلم
التهيئة

األهداف السلوكية

الحصة

العلم – التقنية
اإلثراء

لماذا ترسم خرائط المواقع االثرية القديمة قبل نقل االثار منها؟

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

الشرح والتفسير ( المحتوى )
* -العلم-:
أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا
* -علم اآلثار-:
هو جزء من الدراسة العلمية.
يحتاج علم اآلثار إلى عمليات الحفر والتنقيب وتتنبأ بعملية مسح باستعمال الرادار ثم الحفر
* بعد عملية الحفر تؤخذ القطع وتنقل القطع بعناية إلي المختبر لتفحص وتدرس
* -التقنية-:
هي تطبيق للمعرفة التي يتوصل إليها العلم
* -أمثلة على التقنية-:
الحاسوب  -آالت التصوير  -الرادار
* -الحفرية-:
هي بقايا مخلوقات حية ،تستخدم لدراسة اآلثار
* -الدراسة العلمية تعتمد على العمل الميداني والعمل المخبري في وقت واحد

أن تعُرف الطالبة العلم

أن توضح مفهوم علم اآلثار
أن تذكر الطالبة الفروع التي
يعتمد عليها علم اآلثار

أن تعدد الطالبة بعض أشكال
التقنية
أن تقارن الطالبة بين العلم
والتقنية

الواجب المنزلي

الفكرة الرئيسية

التاريخ

المفردات الجديدة

موضوع الدرس

أساليب وطرق التدريس

الفكــرة العامــــة

الفصل

التقويم

عرفي العلم
وضحي علم اآلثار
اذكري الفروع التي يعتمد عليها
علم اآلثار

عددي بعض أشكال التقنية

قارني بين العلم والتقنية
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الطريقة الخماسية – فواز الحربي
اليوم

المــــــــــــــادة

علــــوم

موضوع الدرس

الفصل

الصــــــــــــف

الثاني
المتوسط

أسلوب العلم

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 :العلم – التقنية

األهداف التعليمية

التهيئـــــــــــة

الربط مع المعرفة السابقة
المكتشفات :أطلب إلى الطالبات تسمية
في نهاية هذا الدرس يجب أن
األشياء التي يالحظنها في أثناء اللعب
تكون الطالبة قادرة بإذن للا
والتنقيب وأسألهن وصف ما تعلمنه عن
تعالى على أن:
الماضي من خالل مالحظة هذه األشياء
وأوضح لهن أن هذا الفصل يستكشف
الطرائق العلمية المستعملة في دراسة
األشياء التي استعملها السابقون.

االستكشـــــــــــاف
نماذج التصوير الجوي
 -1المواد واألدوات :قطع خشبية ،لوح ملصقات.
 -2الخطوات :قبل بداية الدرس أرتب القطع الخشبية في مستوى واحد
من األنماط الهندسية على لوح الملصقات وأكلف الطالبات بفحص
القطع على مستوى النظر ،ثم أخفض اللوح وأطلب إليهن تحديد
النمط وتوضيح كيف تبدو هذه النماذج عند النظر إليها من األعلى
وربط ذلك بالتصوير الجوي يمكن أن يساعد على تحديد المواقع
األثرية التي ال يمكن مشاهدتها بالنظر على مستوى سطح األرض.

فيديو

الشرح والتفسير
* -العلم-:
أسلوب دقيق لفهم العالم من حولنا
* -علم اآلثار-:
هو جزء من الدراسة العلمية.
يحتاج علم اآلثار إلى عمليات الحفر والتنقيب وتتنبأ بعملية مسح باستعمال الرادار ثم الحفر
* بعد عملية الحفر تؤخذ القطع وتنقل القطع بعناية إلي المختبر لتفحص وتدرس
* -التقنية-:
هي تطبيق للمعرفة التي يتوصل إليها العلم
* -أمثلة على التقنية-:
الحاسوب  -آالت التصوير  -الرادار
* -الحفرية-:
هي بقايا مخلوقات حية ،تستخدم لدراسة اآلثار
* -الدراسة العلمية تعتمد على العمل الميداني والعمل المخبري في وقت واحد

اإلثراء والتوسع

التقويم

• أطلب إلى الطالبات دراسة خرائط مدينتهن أو منطقتهن واسألهن تحديد • أراجع مع الطالبات خطوات أعمال التنقيب في المواقع األثرية
وأطلب إليهن تسجيل الخطوات على السبورة.
أفضل المناطق التي يؤمل أن تشتمل على مواقع أثرية يمكن التنقيب فيها.
الواجب المنزلي
أسئلة الكتاب ص

توقيع
معلمة المــــادة:
المشرفة:
مديرة المدرسة:

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الصف
الوحدة

الثاني املتوسط

العلوم

المادة

دراسة املادة

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه
الوحدة أن :
❖ توضح مفهوم علم اآلثار
❖ تقارن بين العلم والتقنية
❖ توضح خطوات الطرائق العلمية
❖ تقارن بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
❖ توضح كيفية ضبط المتغيرات في أثناء التجربة العلمية
❖ تميز بين المادة النقية والمخلوط
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى  :العلم طريقة لفهم العالم من حولنا  ،تصنف
المواد إلى مواد نقية ( عناصر أو مركبات ) أو مخاليط (
متجانسة أو غير متجانسة ) .
ستفهم الطالبات :
❖ الكنز المدفون
❖ علم اآلثار
❖ الطرائق العلمية
❖ تحليل البيانات واستخالص النتائج والتواصل
❖ المواد النقية
❖ المخاليط والمحاليل
❖ أنواع المحاليل
❖ المذيب العام وذوبان المواد
❖ األحماض والقواعد والتعادل
❖ الرقم الهيدروجيني pH
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تصف نوعين مختلفين من المخاليط
تصف أنواعا مختلفة من المحاليل
تفسر لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
تحدد العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب ما
تصف تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
تقارن بين خصائص األحماض والقواعد
تصف االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد
تصف تفاعل الحمض مع القاعدة
األسئلة األساسية :

وضحي مفهوم علم اآلثار
قارني بين العلم والتقنية
وضحي خطوات الطرائق العلمية
قارني بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
ميزي بين المادة النقية والمخلوط
صفي نوعين مختلفين من المخاليط
صفي أنواعا مختلفة من المحاليل
فسري لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
حددي العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب
ما
صفي تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
قارني بين خصائص األحماض والقواعد
صفي االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد
صفي تفاعل الحمض مع القاعدة
المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

مفهوم علم اآلثار
بين العلم والتقنية
خطوات الطرائق العلمية
المقارنة بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
التمييز بين المادة النقية والمخلوط
وصف نوعين مختلفين من المخاليط
وصف أنواعا مختلفة من المحاليل
لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب ما
وصف تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
المقارنة بين خصائص األحماض والقواعد
وصف االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد
وصف تفاعل الحمض مع القاعدة












معرفة الكنز المدفون
توضيح علم اآلثار
ذكر الطرائق العلمية
معرف كيفية تحليل البيانات واستخالص النتائج والتواصل
بيان المواد النقية
توضيح المخاليط والمحاليل
ذكر أنواع المحاليل
بيان المذيب العام وذوبان المواد
توضيح األحماض والقواعد والتعادل
معرفة الرقم الهيدروجيني pH

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 األسئ لة 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 الطالبات 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 الهواء الجوي والبقع الداكنة على الجلد ؟
قارني بين خصائص األحماض والقواعد ؟
• 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  :دراسة المادة
الصف  :الثاني المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في :
-1كتابة بحث بعنوان الوحدة
 -2أنواع المحاليل
-2عمل مطوية -1 :علم اآلثار
مهمتك  :تصميم مطوية شاملة لموضوعات الوحدة – عمل بحث
هـ الهدف
الهدف  :توظيف المهارات في عمل البحث وتصميم المطوية
الدور البحث والكتابة
د

ج
م
ا

ع

الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
الموقف

السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الناتج
واألداء تنفيذ مطوية –عمل بحث شامل لموضوعات ومفردات وأفكار الوحدة.
والغرض
معايير ❖ اإللمام بجوانب المطوية .
❖ إجرائها بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح ❖ 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
 ❖ 1أسلوب العلم

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

 ❖ 2حل المشكالت بطريقة علمية

14 / /هـ

 ❖ 3المحاليل والذائبية

14 / /هـ

 ❖ 4المحاليل الحمضية
والمحاليل القاعدية

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

طريقة الوحدات – فواز الحربي
رقم الوحدة

األولى

الفصل

املادة

الصف

التاريخ

عنوان الوحدة

دراسة المادة

األول

علوم

الثاني المتوسط

احلصة

الفكرة العامة

الفصل

العلم طريقة لفهم العالم من حولنا .

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

في نهاية هذه الوحدة يجب
أن تكون الطالبة قادرة بإذن
للا تعالى على أن :

كتاب الطالبة

الدرس األول  :اسلوب العلم

* -العلم-:
اسلوب دقيق لفهم العامل من حولنا
* -علم االاثر-:
هو جدزء من الدراسة العلمية.
حيتاج علم االاثر اىل عمليات احلفر والتنقيب وتتبا بعملية مسح ابستعمال الرادار مث احلفر
* بعد عملية احلفر تؤخذ القطع وتنقل القطع بعناية ايل املخترب لتفحص وتدرس
* -التقنية-:
هي تطبيق للمعرفة اليت يتوصل اليها العلم
* -امثلة على التقنية-:
احلاسوب  -آالت التصوير  -الرادار

التقويم

الدرس الثاني  :حل المشكالت بطريقة علمية

هى خطوات منظمة تُتبع يف اثناء االستقصاء العلمي.

* -احدى طرق حل املشكالت العلمية-:
 -1حتديد املشكلة.
 -2املالحظة.

تتضمن احلصول على املعلومات ابستخدام احلواس.
 -3وضع فرضية.
الفرضية هي عبارة ميكن اختبارها ،وتبين يف ضوء املالحظات
* املتغري املستقل-:
هو املتغري املتسبب يف حدوث الظاهرة او املشكلة.
* املتغري التابع-:
هو متغري حيدث بسبب املتغري املستقل
الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

طريقة المسرد – فواز الحربي
الفصل ( : )1دراسة المادة

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:

 -1أن تعُرف الطالبة العلم
أسلوب العلم

 -2أن توضح مفهوم علم االاثر

 -3أن تذكر الطالبة الفروع اليت يعتمد عليها علم
االاثر

 -4أن تعدد الطالبة بعض اشكال التقنية
 -5أن تقارن الطالبة بني العلم والتقنية

التاريخ

األسبوع

المهارة
 oالتعررررررررف
علررررررررررررر
معلومررررررات
الطالبرررررررات
السابقة عر
موضررروعات
الوحدة

 oتوضررررررريح
مفهرروم علررم
اآلثررررررررار –
المقارنة بي
العلرررررررررررررم
والتقنية

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








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

………………………………………………………………………...

……………….

* -أكملي ما يأتي-:
 -1من أشكال التقنية .................و...................و...................
 -2تعتمد الدراسة العلمية على العمل  ....................والعمل ...................
 -3بقايا مخلوقات حية تستخدم لدراسة اآلثار تسمى ......................

وجه المقارنة

التقنية

العلم

التعريف
أمثلة

* لماذا يقوم العلماء بعمل مسح بالرادار لباطن األرض قبل مباشرة الحفر؟

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

علوم ثاني متوسط

فصل دراسي أول

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

العلوم ـ الصف الثاني المتوسط
أسلوب العلم
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير
العليا (التحليل /
التركيب  /التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير
العليا (التحليل /
التركيب  /التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

•
•
•
•
•
•
•

تقديم المعلومات المتوافرة
عن علم اآلثار ،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
الفرق بين العلم والتقنية.
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 (علم اآلثار) ،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 الفرق بين العلم والتقنية.
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

اذكري الفرعان
األساسيان لعلم
اآلثار.

اشرحي ما الفرق
بين العلم والتقنية.

طريقة استراتيجيات الليزر
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن توضح الطالبة
المقصود بالعلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم
علم اآلثار.
أن تحدد الطالبة أهمية
دراسة علم اآلثار.
أن تقارن الطالبة بين
التقنية والعلم.
أن تعدد الطالبة بعض
التقنيات المستعملة في
أبحاث اآلثار.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
أسلوب العلم
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
وضحي المقصود بالعلم.
المحتوى وفرض الدرس

العلوم ـ الصف الثاني المتوسط
مجسمات

األنشطة

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

نماذج التصوير الجوي
◼ الكنز المدفون:
المواد واألدوات:
 العلم طريقة تساعدنا على فهم العالم من حولنا.
قطع خشبية ،لوح ملصقاتo .
الخطوات:
 يمكن معرفة الكثير عن الحضارات القديمة من
قبل بداية الدرس أرتب
اآلثار التي خلفوها.
القطع الخشبية في مستوى o
واحد من األنماط الهندسية
 يخضع كل اكتشاف لالختبار العلمي للتحقق من
على لوح الملصقات وأكلف o
صدقه أو صحته.
الطالبات بفحص القطع على
مستوى النظر ،ثم أخفض o
◼ علم اآلثار:
اللوح وأطلب إليهن تحديد
 علم اآلثار جزء من الدراسات العلمية.
النمط وتوضيح كيف تبدوهذه o
 التقنية تطبيق للمعرفة التي يتوصل إليها العلم.
النماذج عند النظر إليها من
األعلى وربط ذلك بالتصوير o
 العمل الميداني والعمل المختبري كالهما مهم في
الجوي يمكن أن يساعد على
الدراسات العلمية
تحديد المواقع األثرية التي ال
يمكن مشاهدتها بالنظر على
مستوى سطح األرض.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
....
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب

االكتشاف
واالستقصاء

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي المقصود بالعلم.
فسري مفهوم علم
اآلثار.

الصف الذهني
الخرائط الذهنية

حددي أهمية دراسة علم
اآلثار.

التعلم الذاتي
التعلم التعاوني

قارني بين التقنية
والعلم.

أخرى ........

األنشطة

عددي بعض التقنيات
المستعملة في أبحاث
اآلثار.
الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب

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

العلوم ـ الصف الثاني
المتوسط

أسلوب العلم

موضوع الدرس

اليوم

وضحي المقصود بالعلم.
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

التاريخ
الحصة
الفصل

نشاط إثرائي

مراجعة ما سبق دراستة

• عمل نماذج التصوير الجوي.
• استنتاج كيفية تحديد المواقع األثرية التي ال يمكن مشاهدتها بالنظر على
مستوى األرض.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

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 ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

وضحي المقصود بالعلم.

حددي أهمية دراسة علم اآلثار.

تقويم ختامي

فسري مفهوم علم اآلثار.

اخلربات السابقة

• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
• شرح الهدف من النشاط.
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى كتابة أي معلومات مثيرة
لالهتمام وأي أسئلة يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.
دور المتعلمة

تقويم قبلي

أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم علم اآلثار.
أن تحدد الطالبة أهمية دراسة علم
اآلثار.
أن تقارن الطالبة بين التقنية والعلم.
أن تعدد الطالبة بعض التقنيات
المستعملة في أبحاث اآلثار.

دور المعلمة

التقويم

تقويم بنائي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أدوات التقويم

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أنشطة ملف اإلجناز

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

قارني بين التقنية والعلم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

❑كتابة
أخرى..............

❑تفكير

طريقة الخطة التفصيلية – الليزر
اليوم

التاريخ

المهمة

المهارات

استكشف /
نشاط
استقصائي

عمل نموذج
المالحظة
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
دراسة المادة

اإلجراءات
دور المتعلمة
• عمل نماذج التصوير
الجوي.
• استنتاج كيفية تحديد
المواقع األثرية التي ال
يمكن مشاهدتها بالنظر
على مستوى األرض.

• 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
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موضوع الدرس
أسلوب العلم

االستراتيجيات

التقويم

قطع خشبية
لوح ملصقات

تعلم تعاوني

ما الفرعان
األساسيان لعلم
اآلثار؟

بطاقات الصقة،
كتاب الطالب

التعلم الذاتي

ما الفرق بين
العلم والتقنية؟

الطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

علوم 2م

الـدرس

2

ما هو مفهوم علم اآلثار؟
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +الصور العلمية
التوضيحية

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن تقارن الطالبة بين التقنية
والعلم.

أن تعدد الطالبة بعض
التقنيات المستعملة في
أبحاث اآلثار.
أن تحدد الطالبة أهمية
استخدام العلماء لتقنية
الرادر في علم اآلثار.
أن توضح الطالبة أهمية

الموضوع

تابع أسلوب العلم.

المكتسبات

التعرف على أسلوب العلم.
إلقائية  +حواريه  +استجوابيه +
استنتاجيه  +استقصائية

الطريقة
التاريخ

التهيئة
الربط مع المعرفة السابقة
المكتشفات :أطلب إلى
الطالبات تسمية األشياء
التي يالحظنها في أثناء
اللعب والتنقيب وأسألهن
وصف ما تعلمنه عن
الماضي من خالل مالحظة
هذه األشياء وأوضح لهن
أن هذا الفصل يستكشف
الطرائق العلمية المستعملة
في دراسة األشياء التي
استعملها السابقون.
ماذا قرأتي؟
الجواب :الفرع األول يتعلق
بالناس الذين عاشوا قبل
التاريخ والفرع الثاني يتعلق
بالحضارات التي تطورت
بعد أن بدأ الناس كتابة
االحداث.

االستقصاء واالستكشاف
عرض سريع:
نماذج التصوير الجوي
المواد واألدوات :قطع خشبية،
لوح ملصقات.
الزمن المقدر 10 :دقائق.
الخطوات :قبل بداية الدرس
أرتب القطع الخشبية في
مستوى واحد من األنماط
الهندسية على لوح الملصقات
وأكلف الطالبات بفحص القطع
على مستوى النظر ،ثم أخفض
اللوح وأطلب إليهن تحديد
النمط وتوضيح كيف تبدو هذه
النماذج عند النظر إليها من
األعلى وربط ذلك بالتصوير
الجوي يمكن أن يساعد على
تحديد المواقع األثرية التي ال
يمكن مشاهدتها بالنظر على
مستوى سطح األرض.

الشرح والتفسير
دفتر العلوم:
استكشافات من المالبس :وجدت بعض
مالبس القدماء محفوظة في مواقع
مختلفة وتم من خاللها تعرف طبيعة
مناخ الموقع قديما وطبيعة حياة
المجتمعات في تلك الحقبة ،أكلف
الطالبات أن يخترن مادة تصنع منها
بعض المالبس الحديثة ويكتبن فقرة
يصفن فيها استنتاجات علماء آثار
المستقبل من مالحظاتهن على المالبس
عند العثور عليها.
استعمال التشابه:
تقطيع الكعكة :تقارن تقطيع الكعكة
بعملية التنقيب فتظهر شريحة الكعكة
األفقية ماذا تشبه الطبقة الواحدة وتظهر
الشريحة الرأسية الطبقات جميعها
الطبقة السفلى في الكعكة هي من صنع
أوال أما الطبقة السفلى في الموقع
األثري فهي األقدم.

التقويم
قارني بين التقنية والعلم.

عددي بعض التقنيات المستعملة في
أبحاث اآلثار.

حددي أهمية استخدام العلماء
لتقنية الرادر في علم اآلثار.

وضحي أهمية حفر المواقع األثرية

عمل نموذج:
مواقع الدفن :أزود الطالبات بألوان
مختلفة من الرمل أو الحصى وأطلب
إليهن صنع نموذج يوضح كيف تعمل
الزالزل أو البراكين أو االنهيارات
األرضية أو غيرها من الكوارث الطبيعية
على دفن المواقع.

حفر المواقع األثرية بعناية.

أن تمثل الطالبة على آثار
لحضارات قديمة يدرسها
علماء اآلثار.

إجابة أسئلة األشكال:
الشكل  :2مشغالت األقراص المدمجة
ومعدات طبية وسيارات.
الشكل  :3قد تدمر التحف ولن يكون
العلماء قادرين على إعادة
بناء تاريخ الموقع.

أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

بعناية.

مثلي على آثار لحضارات قديمة
يدرسها علماء االثار.

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أن تلتفت الطالبة إلى أهمية
دراسة علم اآلثار.

الـواجــب

مثلي على آثار لحضارات قديمة يدرسها علماء اآلثار.

التقويم النهائي

عددي بعض التقنيات المستعملة في أبحاث اآلثار.

الطريقة الثالثية – الليزر
اليوم
عنوان
الفصل

التاريخ
المخاليط والمحاليل

الدرس

الفصل

الرابع

الثاني
عنوان الدرس

عدد الحصص
الذائبية

األهداف

المفردات

• تفسر لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا.
• تصف كيف تؤثر مكونات المركب في نوع
المواد التي يذيبها.
• تحدد العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي
تذوب في مذيب ما.
• تصف تأثير درجة الحرارة في سرعة
الذوبان.
دورة التعليم العناوين الرئيسية

المحلول المائي ـ المحلول المشبع ـ الذائبية ـ التركيز

إجراءات التدريس

الزمن

التركيز

الربط مع المعرفة
السابقة

الماء :أسأل الطالبات عن المحاليل التي يعتقدن أن الماء هو المذيب فيها وأخبرهن
أنهن سيتعلمن في هذا الدرس خاصية الماء التي تجعله مذيبا جيدا.

 10دقائق

التدريس

التعلم باستعمال
الصور والرسوم

الشكل  :8أراجع مع الطالبات التوضيحات الثالثة المبينة في الشكل وألفت انتباههن
إلى أن األيون ال ينجذب إلى جزئ ماء محدد ولكنه ينجذب إلى جزيئات الماء
المشحونة بشحنات مخالفة وتنجذب هذه الجزيئات نحو األيون فتحبط به.
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تحد :ال يستطيع الماء وحده إذابة كل ما نحتاج إليه لتنظيف اليد من الزيوت العالقة
عليها ولكن يجب عليك استخدام الصابون أيضا لذا أدع الطالبات يبحثن في كيفية
عمل الصابون ينجذب جزئ الصابون إلى الماء من جهة.
طرائق تدريس
متنوعة

مناقشة
الربط مع البيئة
دفتر العلوم
استعمال التشابه

التقويم

التحقق من الفهم
إعادة التدريس

صعوبة التعلم :أزود الطالبات بصندوق صغير وأطلب إليهن وضع خمس كرات
زجاجية صغيرة فيه لتقليد المحلول المخفف ،ثم أطلب إليهن إضافة خمس عشرة كرة
زجاجية أخرى إلى الصندوق حتى يمثلن المحلول المركز.
توصيل الماء للكهرباء :يعتبر الماء النقي موصال رديئا للكهرباء فهل تعتقد أن الماء
الذي أذيبت فيه أيونات سيوصل الكهرباء؟ فسر ذلك.
المحاليل :من العناصر التي يكثر وجودها مذابة في ماء البحر البروم والمنجنيز
وتحوي المحيطات كمية هائلة من الذهب تقدر بتسعة مليارات طن متري ومع ذلك
فإن الحصول على الذهب من المحيطات غير مجد اقتصاديا الرتفاع تكلفه استخالصه.
التسخين وسرعة الذوبان :أذكر الطالبات أن تسخين المادة تجعل جزيئاتها تتحرك
بصورة أسرع وأطلب إليهن كتابة فقرة في دفاترهن تصفن فيها لماذا تزداد سرعة
ذوبان السكر في الماء عند تسخينه.
محاليل البيوت المركزة  :يتوافر في معظم المنازل محاليل مختلفة مثل العصائر
المثلجة ومنظفات الغسل التي تكون محاليل مركزة .لذا أطلب إلى الطالبات أن يكتبن
في دفاتر العلوم قائمة بالمحاليل المركزة في بيوتهن وأن يفسرن لماذا يعتقدن أن
هذه المحاليل تكون عادة مركزة.
برك السباحة :أقترح أن يفكرن الطالبات في بركة السباحة عامة ويعتبرنها مذيبا
واعتبار السباحين جزيئات المذاب أن وجود عشرة سباحين في البركة مثال يشبه
المحلول المخفف أما عندما تكون البركة مزدحمة فتشبه المحلول المركز.
المنطق الرياضي :أزود الطالبات بقائمة مواد قابلة للذوبان وأسألهن إن كان كل
منها يذوب في الماء أم ال .قد تتضمن المواد السكر ،الملح والزيت وثاني أكسيد
الكربون وشمع السيارات.
المحاليل :أطلب إلى الطالبات عمل مخططات ليسجلن الفرق بين المذاب والمذيب
والمحاليل المشبعة وغير المشبعة وبين الذائبية والتركيز.
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الطريقة الرباعية – الليزر
المادة
اليوم
التاريخ

علوم
األحد

االثنين

الصف
الثالثاء

الثاني المتوسط
األربعاء

الحصة
الخميس

توقيع المديرة

طبيعة العلم
الفصل ()1
أسلوب العلم
الدرس ()1
زمن الدرس
الوسائل المساندة للدرس
اآلن
فيما سبق
كتاب الطالبة الكتاب المدرسي
يتوقع من الطالبة بعد نهاية الدرس أن تحقق
دراسة مفهوم العلم
أوراق عمل السبورة األقالم
األهداف التالية:
الملونة اللوحات التعليمية
توضح مفهوم علم اآلثار.
أنشطة علمية بوربوينت
تقارن بين العلم والتقنية.
حصة واحدة
أخرى................................./
( )2التدريس
( )1التركيز
النشاط
خط الزمن :أكلف الطالبات الرجوع إلى المصادر والمراجع لبناء خط الزمن
الربط مع المعرفة السابقة
لفترة ما قبل التاريخ وتحديد األحداث المهمة التي وقعت منذ أكثر من 5000
سنة مضت وأشجعهن على إظهار الفترات الزمنية الرئيسة لتطور التقنية
المكتشفات :أطلب إلى الطالبات تسمية األشياء التي يالحظنها في أثناء
لعصور ما قبل التاريخ مثل الفخار واألدوات المعدنية.
اللعب والتنقيب وأسألهن وصف ما تعلمنه عن الماضي من خالل
مناقشة
مالحظة هذه األشياء وأوضح لهن أن هذا الفصل يستكشف الطرائق
المصادر غير المتجددة :اوضح للطالبات أن المصادر غير المتجددة ال يمكن
العلمية المستعملة في دراسة األشياء التي استعملها السابقون.
تعويضها عن طريق العمليات الطبيعية في اقل من  100عام واسألهن لماذا
تصنف المواقع االثرية احيانا على انها مصادر غير متجددة.
طرائق تدريس متنوعة
تحد :تزود عظام اإلنسان واألسنان علماء اآلثار بالمعلومات المتعلقة بالعادات
الغذائية للحضارات القديمة أطلب إلى الطالبات البحث عن أنواع المعلومات
االنثروبولوجية من بقايا أو مخلفات اإلنسان وأطلب إليهن أيضا كتابة تقرير
عن موقع أثري محدد قرؤوا حوله.
المفاهيم الشائعة غير الصحيحة
علم اثار سطح االرض :قد يعتقدن الطالبات أنه في المواقع اآلثرية كلها يتم
التنقيب عميقا تحت سطح األرض الستكشاف اآلثار في حين وجدت معظم
التحف األثرية المدفونة في التربة بالقرب من سطح األرض.
استعمال التشابه
تقطيع الكعكة :تقارن تقطيع الكعكة بعملية التنقيب فتظهر شريحة الكعكة
األفقية ماذا تشبه الطبقة الواحدة وتظهر الشريحة الرأسية الطبقات جميعها
الطبقة السفلى في الكعكة هي من صنع أوال أما الطبقة السفلى في الموقع
األثري فهي األقدم.
( )4التقويم
( )3االستقصاء واالستكشاف
التحقق من الفهم
نماذج التصوير الجوي
أطلب إلى الطالبات دراسة خرائط مدينتهن أو منطقتهن واسألهن تحديد
• المواد واألدوات :قطع خشبية ،لوح ملصقات.
• الخطوات :قبل بداية الدرس أرتب القطع الخشبية في مستوى واحد أفضل المناطق التي يؤمل أن تشتمل على مواقع أثرية يمكن التنقيب فيها .
إعادة التدريس
من األنماط الهندسية على لوح الملصقات وأكلف الطالبات بفحص
التنقيب أراجع مع الطالبات خطوات أعمال التنقيب في المواقع األثرية
القطع على مستوى النظر ،ثم أخفض اللوح وأطلب إليهن تحديد
وأطلب إليهن تسجيل الخطوات على السبورة .
النمط وتوضيح كيف تبدو هذه النماذج عند النظر إليها من األعلى
وربط ذلك بالتصوير الجوي يمكن أن يساعد على تحديد المواقع
األثرية التي ال يمكن مشاهدتها بالنظر على مستوى سطح األرض.

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
الثاني المتوسط
العلوم
المادة
التاريخ
أسلوب العلم
موضوع الدرس
الحصة
وضحي المقصود بالعلم.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
إستراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
◼ الكنز المدفون:
دور المعلمة
• العلم طريقة تساعدنا على فهم العالم من
• توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
حولنا.
وضحي المقصود بالعلم.
أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
• شرح الهدف من النشاط.
فسري مفهوم علم اآلثار.
• يمكن معرفة الكثير عن الحضارات القديمة • توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى
أن تفسر الطالبة مفهوم علم اآلثار.
من اآلثار التي خلفوها.
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
حددي أهمية دراسة علم
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
أن تحدد الطالبة أهمية دراسة علم
اآلثار.
• يخضع كل اكتشاف لالختبار العلمي للتحقق للدرس.
اآلثار.
من صدقه أو صحته.
دور المتعلمة
• عمل نماذج التصوير الجوي.
أن تقارن الطالبة بين التقنية
قارني بين التقنية والعلم.
◼ علم اآلثار:
• استنتاج كيفية تحديد المواقع األثرية التي ال
والعلم.
• علم اآلثار جزء من الدراسات العلمية.
يمكن مشاهدتها بالنظر على مستوى األرض.
• التقنية تطبيق للمعرفة التي يتوصل إليها
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
أن تعدد الطالبة بعض التقنيات
عددي بعض التقنيات
العلم.
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
المستعملة في أبحاث اآلثار.
المستعملة في أبحاث اآلثار.
تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
العمل الميداني والعمل المختبري كالهما مهم في
أثناء قراءتهن للدرس.
الدراسات العلمية
حل أسئلة الكتاب.
الواجب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :العلوم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

أن توضح الطالبة
المقصود بالعلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم
علم اآلثار.

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

أسلوب العلم

-7اإللقاء ( )

استراتيجية التدريس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
)

آداه التقويم

أن تحدد الطالبة أهمية
دراسة علم اآلثار.
أن تقارن الطالبة بين
التقنية والعلم.
أن تعدد الطالبة بعض
التقنيات المستعملة في
أبحاث اآلثار.

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

(

)

(
(
(

) وضحي المقصود بالعلم.
) فسري مفهوم علم اآلثار.
)

(
(
(
(
(
(

حددي أهمية دراسة علم
)
اآلثار.
)
)
) قارني بين التقنية والعلم.
)
) عددي بعض التقنيات
المستعملة في أبحاث
اآلثار.

طريقة الوحدات – وسائل
الصف

الثاني المتوسط

الدرس

المــــادة

علوم

األحد

اليـوم
التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

دراسة المادة
العلم طريقة لفهم العالم من حولنا  ،تصنف المواد إلى مواد نقية ( عناصر أو
مركبات ) أو مخاليط ( متجانسة أو غير متجانسة ) .

تمهيد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

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

األهداف الرئيسية
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

توضح مفهوم علم اآلثار
تقارن بين العلم والتقنية
توضح خطوات الطرائق العلمية
تقارن بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
توضح كيفية ضبط المتغيرات في أثناء التجربة العلمية
تميز بين المادة النقية والمخلوط
تصف نوعين مختلفين من المخاليط
تصف أنواعا مختلفة من المحاليل
تفسر لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
تحدد العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب ما
تصف تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
تقارن بين خصائص األحماض والقواعد
تصف االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد

❖

تصف تفاعل الحمض مع القاعدة

الفكرة الكبرى  :العلم طريقة لفهم العالم من حولنا  ،تصنف المواد إلى مواد نقية ( عناصر أو
مركبات ) أو مخاليط ( متجانسة أو غير متجانسة ) .

ستفهم الطالبات :
-

الكنز المدفون
علم اآلثار
الطرائق العلمية
تحليل البيانات واستخالص النتائج والتواصل
المواد النقية
المخاليط والمحاليل
أنواع المحاليل
المذيب العام وذوبان المواد
األحماض والقواعد والتعادل

-

الرقم الهيدروجيني pH

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
-

وضحي مفهوم علم اآلثار
قارني بين العلم والتقنية
وضحي خطوات الطرائق العلمية
قارني بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
ميزي بين المادة النقية والمخلوط
صفي نوعين مختلفين من المخاليط
صفي أنواعا مختلفة من المحاليل
فسري لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
حددي العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب ما
صفي تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
قارني بين خصائص األحماض والقواعد
صفي االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد
صفي تفاعل الحمض مع القاعد

ستعرف المتعلمات :
مفهوم علم اآلثار
بين العلم والتقنية
خطوات الطرائق العلمية
المقارنة بين المتغيرات والثوابت في التجارب العلمية
التمييز بين المادة النقية والمخلوط
وصف نوعين مختلفين من المخاليط
وصف أنواعا مختلفة من المحاليل
لماذا يعد الماء مذيبا عاما جيدا
العوامل المؤثرة في كمية المذاب التي تذوب في مذيب ما
وصف تأثير درجة الحرارة في سرعة الذوبان
المقارنة بين خصائص األحماض والقواعد
وصف االستخدامات التطبيقية لألحماض والقواعد
وصف تفاعل الحمض مع القاعدة

ستكون المتعلمات قادرات على :
-

-

معرفة الكنز المدفون
توضيح علم اآلثار
ذكر الطرائق العلمية
معرف كيفية تحليل البيانات واستخالص النتائج والتواصل
بيان المواد النقية
توضيح المخاليط والمحاليل
ذكر أنواع المحاليل
بيان المذيب العام وذوبان المواد
توضيح األحماض والقواعد والتعادل
معرفة الرقم الهيدروجيني pH

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

المحكات
الرئيسية

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

االطالع
على األفكار
الرئيسية للوحدة
.
تصميم
مطوية وجمع
معلومات عن
الكتل الهوائية .
عمل
بحث عن طبيعة
العلم .

أدلة أخرى

من خالل
األدلة التالية:

نقاشات
الزميالت -
القدرة على
اختبارات
حل أسئلة
قصيرة -
التدريبات
اختبارات
بالكتاب
طويلة -
المدرسي
التذكير
األكاديمي –
يتم من خالل
المفكرات -
جدول
األسئلة
المتابعة
الفجائية -
المعد (
تقويم األقران
مبتدئ  -نام
– المطويات -
– كفء –
ملف اإلنجاز.
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
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 الطالبات 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 الهواء
الجوي والبقع الداكنة على الجلد ؟ قارني بين خصائص األحماض والقواعد ؟
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
بمايأتي

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات
كتابي الطالبة
والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو
خرائط مفاهيم .
* جمع المعلومات

ستقوم المعلمة
بما يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
الثاني
الصف
المادة
دراسة المادة
المتوسط
مهمتك  :أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

اسم الوحدة

علوم

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖
❖
❖
❖

اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
الشمولية .
مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ أسلوب العلم

14 / /هـ

❖ حل المشكالت بطريقة علمية
❖ المحاليل والذائبية

14 / /هـ

❖ المحاليل الحمضية والمحاليل
القاعدية

14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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

