مادة العلوم

الصف الثالث المتوسط

تحدد :كيف تشكل العلوم جزءا من حياتك
اليومية.
تصف :المهارات واألدوات التي تستخدم في
العلوم.

كثير مما تتعلمه في حصص العلوم قابل
للتطبيق في الحياة اليومية.

تحضير التعلم الرقمي
موضوع الدرس

أسلوب العلم

علوم 3م

نوع الدرس

األهداف

•
•
•
•
•
•

أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
أن تصف الطالبة المهارات المستخدمة في العلم.
أن تعدد الطالبة بعض من المصادر التي تستخدم للحصول على المعلومات.
أن توضح الطالبة أهمية استخدام المعلومات السابقة في العلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم التقنية.
أن تعدد الطالبة بعض من المهارات المستخدمة في العلم.

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

وضحي المقصود بالعلم.
صفي المهارات المستخدمة في العلم.
عددي بعض من المصادر التي تستخدم للحصول على المعلومات.
وضحي أهمية استخدام المعلومات السابقة في العلم.
فسري مفهوم التقنية.
عددي بعض من المهارات المستخدمة في العلم

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء
الخميس

التاريخ
املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

حــضــــوري O

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

السبورة ⃝
⃝ بوربوينت

الكتاب ⃝

البطاقات ⃝

⃝ أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

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

األحد

عــن بــعــد O

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

طبيعة العلم وتغيرات األرض

أخرى ..........

⃝ 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

طبيعة العلم وتغيرات األرض
المكون (المحتوى)

األسبوع
الحصة

الصف
الهدف

• يف هنايةةه اةةلد د ةةون لطةةبة د دا ةةه هللاةةاان

إستراتيجية التدريس

ة

المعينات التعليمية

ل ةةا

على أة:
• أة ل رف د دا ه د لم
• أة ل ني د دا ه مفهبم د لم أاد
أسلوب العلم

• أة لبضح د دا ه أمهيه دخلربدت د سابقه يف د لم
• -أة للكر د دا ه مهاندت د لم
• أة لبضح د دا ه أشهر ثالث مهاندت

أداء التقويم

✓ فرز المفاهيم +
الظهر بالظهر +
التدريس التبادلي

⃝

أقالم ملونة

⃝ √ االختبارات التحريرية

⃝ √ البرجكتر

⃝

نماذج حسية

⃝ √ االختبارات الشفوية

⃝ √ السبورة

⃝

المسجل
⃝

أفالم تعليمية
⃝

أخرى........

⃝ √ الكتاب

⃝

صور

⃝ √ البطاقات

أخرى ...................:
⃝ √ العروض

⃝√

المالحظة ⃝ √ المناقشة

⃝√

الواجبات المنزلية

⃝

⃝√

األنشطة ⃝ √ التدريبات

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

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

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

أسلوب العلم

الفكــرة العامــــة

يوفر العلم ولتقنية مزيد من الراحة والصحة واالمن للناس

الفصل

الفكرة الرئيسية

يستخدم العلماء ابحاث مختلفة الكتشاف معلومات

التاريخ

المفردات الجديدة

الفرضية – المتغير المستقل -المتغير التابع

الحصة

التهيئة موضوع الدرس
أساليب وطرق التدريس

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

األهداف السلوكية
 -أن تعرف الطالبة العلم

اإلثراء

في مقالة صغيرة فرقي بين البحث الوصفي والتجريبي وحاالت
استخدام كل منهما ؟

االستكشاف
 االستنتاج من الصور انظري إلى صورتين وسجلي مالحظاتك عليهمفي الدفتر

 أن تبين الطالبة مفهوم العلمأداة
 سجلي استنتاجاتك اعرضي استنتاجاتك على زميالتك أن توضح الطالبة أهميةالخبرات السابقة في العلم
 حللي االستنتاجات هل هناك توضيحات أخرىأن تذكر الطالبة مهارات العلم ما أهمية الحذر في االستنتاج ؟ أن توضح الطالبة أشهر ثالثمهارات
-أن تشرح الطالبة مفهوم التقنية

الشرح والتفسير ( المحتوى )
العلم
هو طريقة منظمة لدراسة األشياء واإلجابة عن التساؤالت
وهو عملية استقصاء لما حولك من الظواهر والتساؤالت
* -العلم ليس جديد البشر اعتمد على الحواس للتعرف على األشياء مثل البارد والساخن أو األثقل واألخف
 العلم أداةاستخدام العالم أو األشخاص العلم إلى تتبع تاريخ مرض معين مثل تتبع تاريخ مر الكوليرا
 الفرد كل يوم يستخدم العلم في التفكير أو تتبع األحداث* -العالم قبل بدء أي مشروع له أو بحث يطلع على المعلومات السابقة ليتوقعوا ما سيحدث في بحثهم من خالل
الخبرات السابقة
* -عند عمل بحث أو تطيقه يستخدم العلماء التقنية
 التقنية هي تطبيق العلم لصناعة المنتجات* -مهارات العلم
كثيرة منها المالحظة والتصنيف والوصف  -التفسير
والقياس والمقارنة
 أشهر المهاراتهي المالحظة والقياس والمقارنة
 التواصلبعد التوصل الى المعلومات يقوم العلماء بإيصال مالحظاتهم للعلماء اآلخرين
 دفتر العلومهو طريقة للتواصل بالبيانات والمعلومات وفيه تسجل المالحظات والقياسات وتوضيح األدوات

المستخدمة

التقويم
 -عرفي العلم ؟

 -بيني مفهوم العلم أداة ؟

 وضحي أهمية الخبرات السابقةفي العلم ؟
اذكري مهارات العلم ؟ وضحي اشهر ثالث مهارات ؟-اشرحي مفهوم التقنية ؟

الواجب المنزلي

ص 19س2

الطريقة الخماسية – فواز الحربي
اليوم

المــــــــــــــادة

علــــوم

موضوع الدرس

الفصل

الصــــــــــــف

الثالث
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 :الفرضية – المتغير المستقل -المتغير التابع

األهداف التعليمية

التهيئـــــــــــة

في نهاية هذا الدرس يجب أن
تكون الطالبة قادرة بإذن للا
تعالى على أن:
الربط مع المعرفة السابقة
بكتيريا القولون :أطلب الى الطالبات أن
يناقشن ما قرأن أو سمعن من أخبار حول
بكتيريا القولون.

االستكشـــــــــــاف

الهدف
تنبيه الطالبات إلى أنه يجب االهتمام عند القيام باالستنتاجات.
المواد واألدوات
دفتر العلوم ،أقالم رصاص أو حبر.
استراتيجيات التدريس
 -1تنبيه الطالبات إلى أنه يجب أن يهتمن عند القيام باالستنتاجات.

فيديو

الشرح والتفسير
العلم
هو طريقة منظمة لدراسة األشياء واإلجابة عن التساؤالت
وهو عملية استقصاء لما حولك من الظواهر والتساؤالت
* -العلم ليس جديد البشر اعتمد على الحواس للتعرف على األشياء مثل البارد والساخن أو األثقل واألخف
 العلم أداةاستخدام العالم أو األشخاص العلم إلى تتبع تاريخ مرض معين مثل تتبع تاريخ مر الكوليرا
 الفرد كل يوم يستخدم العلم في التفكير أو تتبع األحداث* -العالم قبل بدء أي مشروع له أو بحث يطلع على المعلومات السابقة ليتوقعوا ما سيحدث في بحثهم من خالل الخبرات السابقة
* -عند عمل بحث أو تطيقه يستخدم العلماء التقنية
 التقنية هي تطبيق العلم لصناعة المنتجات* -مهارات العلم
كثيرة منها المالحظة والتصنيف والوصف  -التفسير
والقياس والمقارنة
 أشهر المهاراتهي المالحظة والقياس والمقارنة
 التواصلبعد التوصل الى المعلومات يقوم العلماء بإيصال مالحظاتهم للعلماء اآلخرين
 دفتر العلومهو طريقة للتواصل بالبيانات والمعلومات وفيه تسجل المالحظات والقياسات وتوضيح األدوات المستخدمة

التقويم
أطلب إلى الطالبات تحديد أي موضوع أو أية خطوات وأن يبين شبكة مفاهيم عنكبوتية لمفهوم
واحد على لوحة ورقية كبيرة ،ثم أطلب إليهن وضمن مجموعات صغيرة عمل عصف ذهني
يبين من خالله في لوحاتهن كيف ترتبط تلك المفاهيم بفروع العلوم المختلفة وبعد دقيقتين
أطلب إلى كل مجموعة بأن تنقل خريطة المفاهيم إلى المجموعة التالية والتي ستضيف أفكارا
جديدة إليها.

اإلثراء والتوسع
•

أطلب إلى الطالبات عمل قائمة بمهارات العلوم التي نوقشت في هذا الدرس
وأعطي مثاال في كيفية استخدامهن لكل مهارة في الحياة اليومية.

الواجب المنزلي
أسئلة الكتاب ص

توقيع
معلمة المــــادة:
المشرفة:
مديرة المدرسة:

طريقة وحدات الملك عبداهلل – فواز الحربي
الصف

الثالث املتوسط

العلوم

المادة

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

الوحدة

طبيعة العلم وتغريات األرض

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة
هذه الوحدة أن :
❖ تحدد كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليومية
❖ تصف المهارات واألدوات التي تستخدم في العلوم
❖ تختبر خطوات حل مشكلة ما بطريقة علمية
❖ توضح كيفية بناء االستقصاء المصمم جيدا
❖ تحدد أُر كل من العلم والتقنية في الحياة
❖ تحلل كيف تسهم التقنية الحديثة في انتشار
االكتشافات العلمية حول العالم

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

األسئلة األساسية :

الفكرة الكبرى  :يوفر العلم والتقنية المزيد من الصحة
والراحة واألمن للناس  ،تحدث معظم الزالزل والبراكين
على حدود الصفائح حيث تتحرك الصفائح األرضية حركة
نسبية بعضها إلى بعض .

حددي كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليومية
صفي المهارات واألدوات التي تستخدم في العلوم
اختبري خطوات حل مشكلة ما بطريقة علمية
وضحي كيفية بناء االستقصاء المصمم جيدا
حددي أ ُثر كل من العلم والتقنية في الحياة
قارني بين الموجات األولية والثانوية والسطحية
اذكري مخاطر الزالزل
اشرحي كيف تؤثر البراكين في الناس
صفي كيف تنتج البراكين مواد مختلفة
قارني بين كيفية تكون األشكال الثالثة من البراكين
عرفي نظرية الصفائح
اشرحي كيف تسبب الحرارة في باطن األرض حركة
الصفائح

ستفهم الطالبات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

توضح كيف تحدث الزالزل نتيجة تراكم اإلجهادات في
صخور القشرة األرضية
تقارن بين الموجات األولية والثانوية والسطحية
تتعرف مخاطر الزالزل
تشرح كيف تؤثر البراكين في الناس
تصف كيف تنتج البراكين مواد مختلفة
تقارن بين كيفية تكون األشكال الثالثة من البراكين
تعرف نظرية الصفائح
تشرح كيف تسبب الحرارة في باطن األرض حركة
الصفائح

العلم في المجتمع
استخدام العلم والتقنية
األجهزة والمواد والنماذج
تصميم البحث التجريبي
العلم في الحياة اليومية
أسباب الزالزل
أشكال البراكين
حدود الصفائح المتحركة

المعرفة والمهارات الرئيسية التي ستكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة
ستعرف المتعلمات :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليومية
المهارات واألدوات التي تستخدم في العلوم
خطوات حل مشكلة ما بطريقة علمية
كيفية بناء االستقصاء المصمم جيدا
أثر كل من العلم والتقنية في الحياة
المقارنة بين الموجات األولية والثانوية والسطحية
مخاطر الزالزل
كيف تؤثر البراكين في الناس
كيف تنتج البراكين مواد مختلفة
المقارنة بين كيفية تكون األشكال الثالثة من
البراكين
نظرية الصفائح

ستكون المتعلمات قادرات على :









توضيح العلم في المجتمع
بيان كيفية استخدام العلم والتقنية
معرفة األجهزة والمواد والنماذج
بيان كيفية تصميم البحث التجريبي
توضيح العلم في الحياة اليومية
ذكر أسباب الزالزل
معرفة أشكال البراكين
توضيح حدود الصفائح المتحركة

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 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 البراكين واألسماك ؟ ما الزالزل والبراكين ؟
• 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  :طبيعة العلم وتغيرات األرض
الصف  :الثالث المتوسط
المهمة األدائية :
تتمثل مهمتك في :
-1كتابة بحث بعنوان الوحدة
 -2أشكال البراكين
-2عمل مطوية -1 :أسباب الزالزل
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

 ❖ 2عمل العلم

14 / /هـ

 ❖ 3العلم والتقنية والمجتمع

14 / /هـ

 ❖ 4الزالزل

14 / /هـ

 ❖ 5البراكين

14 / /هـ

 ❖ 6الصفائح األرضية وعالقتها
بالزالزل والبراكين

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

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

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

الهدف ( المحتوى )

المكون

أسلوب العلم

أسلوب العلم

أسلوب العلم

األسبوع

المهارة

اختبار تشخيصي

 oالتعررررررررف
علررررررررررررر
معلومررررررات
الطالبرررررررات
السابقة عر
موضرروعات
الوحدة

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
 -1ان تعرف الطالبة العلم
 -2ان تبي الطالبة مفهوم العلم اداة
 -3ان توضح الطالبة اهمية الخبرات السابقة في العلم
- -4ان تذكر الطالبة مهارات العلم
 -5ان توضح الطالبة اشهر ثالث مهارات

oتحديد كيف
تشكل العلوم
جررر ءا مررر
حياتنرررررررررررا
اليومية

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
 -1ان تعرف الطالبة العلم
 -2ان تبي الطالبة مفهوم العلم اداة
 -3ان توضح الطالبة اهمية الخبرات السابقة في العلم
- -4ان تذكر الطالبة مهارات العلم
 -5ان توضح الطالبة اشهر ثالث مهارات

 oتحديد كيف
تشكل العلوم
جررر ءا مررر
حياتنرررررررررررا
اليومية

ىف هناية هذا الدرس تكون الطالبة قادرة إبذن هللا تعاىل على أن:
 -1ان تعرف الطالبة العلم
 -2ان تبي الطالبة مفهوم العلم اداة
 -3ان توضح الطالبة اهمية الخبرات السابقة في العلم
- -4ان تذكر الطالبة مهارات العلم
 -5ان توضح الطالبة اشهر ثالث مهارات

oتحديد كيف
تشكل العلوم
جررر ءا مررر
حياتنرررررررررررا
اليومية

تهيئة الفصل

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط


















التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك



حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 األصالة
 المالحظة
 الطالقة
 التصنيف
 التطبيق
 القياس
 التوضيح
 االستنتاج

 التعليم التعاوني

 الحوار

 العصف الذهني

 التفكير االبداعي

 االستقصاء

 التعلم باللعب

 صحائف األعمال

 فكر-زاوج-شارك

 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 
حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج













 األصالة
 الطالقة
 التطبيق
 التوضيح

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك
المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج






 التذكر
 المرونة
 عالقات األرقام
......... 









مهارات التفكير

حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

األصالة
الطالقة
التطبيق
التوضيح






التذكر
المرونة
عالقات األرقام
.........

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

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

الموضوع :أسلوب العلم

ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
الكوليرا مرض تسببه بكتيريا توجد في الماء الملوث.

......

بكتيريا القولون ( )E.coliهي نوع من أنواع البكتيريا
الضارة.

......

في عام 1871م تتبع العلماء دليالً لمعرفة مصدر وباء
الكوليرا لحل مشكلتهم.

......

▪ بكتيريا  ........................هي نوع آخر من البكتيريا ،بعضها
غير  ، ........................وبعضها الخر قد يسبب مشاكل
معوية نتيجة تلوث الغذاء و.........................
▪ العلم هو طريقة أو
ما يجري حولك ،ويستطيع أن يوفر  ........................ألسئلتك.
........................

تستخدم في

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

أوراق عمل (العلوم للصف الثالث المتوسط)

طريقة استراتيجيات التعلم النشط – الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

العلوم ـ الصف الثالث 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 أسلوب العلم ،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
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)

•

•
•
•
•
•
•

األحد

االثنين

األدوات
دور المتعلمة

الزمن

التعاون فيما بينهن بغرض فهم المشكلة أو
المهمة المطروحة (أسلوب العلم) ،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 العلم والتقنية.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع ربط األفكار
والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات ،في ضوء
عناصر المناقشة.

20د

20د

بروشور
مطبوع  /كتاب
الطالبة

أوراق عمل

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار
والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اشرحي لماذا يستخدم
العلماء أدوات عند أخذ
المالحظات.

اذكري مثاال على
التقنية.

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

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

العلوم ـ الصف الثالث المتوسط
مجسمات

صور

األنشطة
الهدف
تنبيه الطالبات إلى أنه
يجب االهتمام عند القيام
باالستنتاجات.

العلم في المجتمع:
أن توضح الطالبة
 يستعمل الناس حواسهم ليالحظوا ما يحيط بهم.
المقصود بالعلم.
 تستخدم العمليات العلمية في حل المشكالت واإلجابة عن
أن تصف الطالبة
األسئلة.
المهارات المستخدمة في
استخدام المعرفة السابقة:
العلم.
المواد واألدوات
 يستعين العلماء بالمعارف السابقة لتوقع نتائج
أن تعدد الطالبة بعض
دفتر العلوم ،أقالم
االستقصاءات.
من المصادر التي
رصاص أو حبر.
 توضع النظريات بعد اختبار الفرضيات عدة مرات.
تستخدم للحصول على
استخدام العلم والتقنية:
المعلومات.
استراتيجيات التدريس
 المجالت والصحف والكتب واإلنترنت مصادر لمعلومات
أن توضح الطالبة أهمية
تنبيه الطالبات إلى أنه
مفيدة.
استخدام المعلومات
يجب االهتمام عند القيام
 المالحظة والتصنيف والتفسير مهارات علمية مهمة.
السابقة في العلم.
باالستنتاجات.
أن تفسر الطالبة مفهوم التواصل في العلم:
 يتواصل العلماء بمالحظاتهم وتجاربهم ونتائجهم مع
التقنية.
اآلخرين.
أن تعدد الطالبة بعض
من المهارات المستخدمة
في العلم.
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
أدوات التقويم
....
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب
التقويم الختامي

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي المقصود بالعلم.
صفي المهارات
المستخدمة في العلم.
عددي بعض من
المصادر التي تستخدم
للحصول على
المعلومات.
وضحي أهمية استخدام
المعلومات السابقة في
العلم.
فسري مفهوم التقنية.
عددي بعض من
المهارات المستخدمة في
العلم.

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 الثالث
المتوسط

أسلوب العلم

موضوع الدرس

اليوم

وضحي المقصود بالعلم.
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑أوراق نشاط

األحد

التاريخ
الحصة
الفصل

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

نشاط إثرائي
تقويم قبلي

أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
أن تصف الطالبة المهارات
المستخدمة في العلم.
أن تعدد الطالبة بعض من المصادر
التي تستخدم للحصول على
المعلومات.
أن توضح الطالبة أهمية استخدام
المعلومات السابقة في العلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم التقنية.
أن تعدد الطالبة بعض من المهارات
المستخدمة في العلم.

دور المعلمة

• استنتاج أهمية استخدام األدوات لجمع المعلومات.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن للدرس.

صفي المهارات المستخدمة في العلم.

تقويم بنائي

وضحي المقصود بالعلم.

• 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

اخلربات السابقة

عددي بعض من المصادر التي تستخدم
للحصول على المعلومات.

ختامي

وضحي أهمية استخدام المعلومات
السابقة في العلم.

معلومة إثرائية

تقويم

مراجعة ما سبق دراستة
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية
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

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

❑استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

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
تفسير البيانات

تنفيذ خريطة
ذهنية

القراءة
التصنيف

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

الصف

الوحدة
العلم وتغيرات األرض

اإلجراءات
دور المتعلمة
• استخدام طرقا علمية لتقويم
أوراق التنشيف.

• تصميم خريطة ذهنية • تدريس المعلومات الواردة
تشمل ملخص لألفكار
بالخريطة الذهنية.
الرئيسة للدرس.
• كتابة المعلومات التي تم
التوصل إليها من خالل
• تثبيت أهم المعلومات
التي ورد ذكرها في
مالحظتهن للخريطة.
الدرس من خالل
االستعانة بالخريطة
الذهنية.

الفصل
طبيعة العلم

األدوات
الزمن
 25دقيقة

 20دقيقة

ثالثة أنواع من
أوراق التنشيف،
مقصات ،قطارة،
ماء

أقالم ملونة،
سبورة ،كتاب
الطالب

موضوع الدرس
عمل العلم

االستراتيجيات

التقويم

تعلم تعاوني

ما خطوات
الطريقة العلمية
لحل المشكالت؟

مهارة التفكير

وضحي المقصود
بالفرضية.

الطريقة البنائية – الليزر
الـمـادة
التهيئة
الوسائل المساعدة

الـدرس

علوم 3م

1

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

الحصة – الفصل
األهداف السلوكية
أن توضح الطالبة المقصود
بالعلم.

أن تفسر الطالبة مقولة ان
العلم ليس جديد.

أن تصف الطالبة المهارات
المستخدمة في العلم.

الموضوع

أسلوب العلم.

المكتسبات

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

الطريقة
التاريخ

التهيئة

االستقصاء واالستكشاف
تجربة استهاللية:

الربط مع المعرفة السابقة:
بكتيريا القولون :أطلب إلى الهدف :يتعلمن الطالبات أهمية
استخدام األدوات لجمع
الطالبات أن يناقشن ما قرأن
المعلومات.
أو سمعن من أخبار حول
بكتيريا القولون.
التحضيرات :تأكد من أن الماء
الساخن ليس حارا بحيث يسبب
الحروق.
 :E.coil; 0157:H7هي
ساللة من بكتيريا القولون
المواد واألدوات :كعكة
شوفان ،قطع جوز ،مناشف
 E.coilالمسؤولة عن
ورقية ،زبيب ،دبوس معدني.
مرض إلتهاب غشاء
القولون حديثا ومن أهم
أعراضه األلم الحاد
مواد بديلة :قطع شوكوالته بدال
وتقلصات في البطن
من الشوفان ،أعواد أسنان بدال
باإلضافة إلى اإلسهال.
من الدبوس المعدني.

المفاهيم الشائعة غير

استراتيجيات التدريس:
✓ أطلب إلى الطالبات أن ال
يخبرن بصوت عال ما

الشرح والتفسير

التقويم

معلومة للمعلم:
البسترة :يعرف كل من الفرنسي
الكيميائي لويس باستور (-1822
 )1895واأللماني روبرت كوخ
( )1910-1843على نطاق واسع
بأنهما مكتشفا علم البكتيريا الحديث.
طور باستور طريقة لتسخين الغذاء
والمشروبات بدرجة حرارة منخفضة
وكافية لقتل المخلوقات الدقيقة دون أن
يتلف الغذاء ،وتعرف هذه العملية اآلن
بالبسترة كما وضح كوخ أن مرض السل
ينتج عن بكتيريا وأنه غير وراثي ولقد
منحت طرقه في عزل المخلوقات الحية
الدقيقة وإجراءته األخرى الباحثة في
الطب أساليب فعالة لضبط عدوى
البكتيريا.

وضحي المقصود بالعلم.

الربط مع المناهج
الصحة :يمكن أن تنتقل بكتيريا القولون

فسري مقولة ان العلم ليس جديد.

صفي المهارات المستخدمة في
العلم.

أن تعدد الطالبة بعض من
المصادر التي تستخدم
للحصول على المعلومات.

أن تبين الطالبة كيفية
استخدام العلماء لألدلة.

أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

إلى اإلنسان عن طريق أكل لحم البقر أو
يشعرن به عندما يضعن
الصحيحة:
شرب الحليب غير المبستر أو عصير
أيديهن في الماء الفاتر.
البكتيريا الضارة :يعتبر
التفاح أو شرب الماء الملوث ببكتيريا
✓ تحقق بشكل دوري من
الكثير من الطالبات أن
درجة حرارة أوعية الماء
القولون والتي تنتج سماً يؤدي إلى
البكتيريا جراثيم ضارة
وأضبطها عند الضرورة.
أعراض تتباين من إسهال بسيط
وخطيرة ،أوضح لهن أن
يصاحبه الدم إلى تمزق في األوعية
البكتيريا ليست جميعها
التقويم:
الدموية والكلى والذي يؤدي أحياناً إلى
ضارة وخطيرة فبكتيريا
الوفاة.
القولون نوع من البكتيريا الطريقة :أطلب إلى الطالبات أن
يقارن هذه الخبرة بخبرات
توجد في أمعاء اإلنسان
استعمال التشابه
أخرى كرؤية الثلج الجاف.
وبعض الحيوانات وال تسبب
معظم سالالت بكتيريا
ممارسة المهارات :أبين للطالبات أن
القولون واألمراض.
تعلم مهارات العلوم شبيه بتعلم العزف
على آلة موسيقية يجب أن يمارسن
مهارات العلوم ليتقنها كما يجب أن
يمارسن العزف على آلة موسيقية
ليعزفن جيداً.

أن تلتفت الطالبة إلى أهمية
استخدامات المهارات
المختلفة في العلم.

الـواجــب

عددي بعض من المصادر التي
تستخدم للحصول على المعلومات.

بيني كيفية استخدام العلماء لألدلة.

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

مناقشة
الدراسات السابقة :لماذا يحتاج العلماء
إلى أن يحصلن على دراسات سابقة عند
إجراء البحوث؟
بيني كيفية استخدام العلماء لألدلة.

التقويم النهائي

وضحي مفهوم العلم.

الطريقة الثالثية – الليزر
اليوم

الدرس

التاريخ

الفصل

األول
عنوان
الفصل

طبيعة العلم
األهداف

عدد
الحصص

األول
أسلوب العلم

عنوان الدرس
المفردات
العلم ـ التقنية

➢ تعرف كيف تشكل العلوم جزءاً من حياتك
اليومية.
➢ تصف المهارات واألدوات التي تستخدم في
العلوم.
إجراءات التدريس
العناوين الرئيسية
دورة
التعليم
الربط مع المعرفة بكتيريا القولون :أطلب الى الطالبات أن يناقشن ما قرأن أو سمعن من أخبار حول
التركيز
بكتيريا القولون.
السابقة
التدريس

معلومة للمعلم

الربط مع المناهج
دفتر العلوم

طرائق تدريس
متنوعة
التقويم

التحقق من الفهم

إعادة التدريس

البسترة :يعرف كل من الفرنسي الكيميائي لويس باستور ()1895-1822
واأللماني روبرت كوخ ( )1910-1843على نطاق واسع بأنهما مكتشفا علم
البكتيريا الحديث .طور باستور طريفة لتسخين الغذاء والمشروبات بدرجة حرارة
منخضة وكافية لقتل المخلوقات الدقيقة دون أن يتلف الغذاء ،وتعرف هذه العملية
األن بالبسترة كما وضح كوخ أن مرض السل ينتج عن بكتيريا وأنه غير وراثي
ولقد منحت طرقه في غزل المخلوقات الحية الدقيقة وإجراءاته األخرى الباحثة
في الطب أساليب فعاله لضبط عدوى البكتيريا.
الصحة :يمكن أن تنتقل بكتيريا القولون إلى اإلنسان عن طريق أكل لحم البقر أو
شرب الحليب غير المبستر أو عصير التفاح أو شرب الماء الملوث ببكتيريا
القولون والتي تنتج سماً يؤدي إلى أعراض تتباين من إسهال بسيط يصاحبه الدم
إلى تمزق في األوعية الدموية والكلى والذي يؤدي أحياناً إلى الوفاة.
معنى الكلمة :في العلوم المالحظة هي ما يتعلمنه من خالل حواسهن واالستنتاج
هو كيف يفسرن ما يالحظن ويوضحنه أخبر الطالبات بأن ينتبهن عندما يستنتجن
من المالحظات وأذكرهن بأنه في التجربة االستهاللية ال يمكنهن أن يخبرن عن
درجة حرارة الماء الفاتر (معتدل الحرارة) بل يحتجن إلى مالحظات أكثر مثل
القياس بإستخدام مقياس الحرارة ليستخلصن النتيجة.
صعوبات التعلم :أوضح أهمية الخبرة في حل المشكالت أفرض أنكِ فقدتِ
مجموعة مفاتيح ،فقد تفكرين متى شاهدتيها مؤخراً وأين كنتِ .فإذا كنتِ جالسة
على كرسي معين فمن الممكن أن تبحثي هناك وإذا ذهبتِ إلى المطبخ لتناولي
وجبة خفيفة فقد تبحثِ هناك أيضاً ولن تجربي أن تفعلي الشيء نفسه إذا لم
ينجح في المرة األولى ضعي توقعاً جديداً بدالً من التوقع السابق.
بصري – فضائي :أطلب إلى الطالبات تحديد أي موضوع أو أي ة خطوات وأن
يبين شبكة مفاهيم عنكبوتية لمفهوم واحد على لوحة ورقية كبيرة ،ثم أطلب
إليهن وضمن مجموعات صغيرة عمل عصف ذهني يبين من خالله في
لوحاتهن كيف ترتبط تلك المفاهيم بفروع العلوم المختلفة وبعد دقيقتين أطلب
إلى كل مجموعة بأن تنقل خريطة المفاهيم إلى المجموعة التالية والتي
ستضيف أفكاراً جديدة إليها.
مهارات العلوم :أطلب إلى الطالبات عمل قائمة بمهارات العلوم التي نوقشت
في هذا الدرس وأعطي مثاالً في كيفية استخدامهن لكل مهارة في الحياة
اليومية.

الزمن
 10دقائق
 25دقيقة

 5دقائق

 5دقائق

الطريقة الرباعية – الليزر
المادة
اليوم
التاريخ

علوم
األحد

االثنين

الصف
الثالثاء

الثالث 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 العلم وعملياته
أوراق عمل السبورة األقالم
األهداف التالية:
الملونة اللوحات التعليمية
تعرف كيف تشكل العلوم جزءاً من حياتك
أنشطة علمية بوربوينت
اليومية.
حصة واحدة
أخرى................................./
تصف المهارات واألدوات التي تستخدم في
العلوم.
( )2التدريس
( )1التركيز
الربط مع المناهج
الصحة :يمكن أن تنتقل بكتيريا القولون إلى اإلنسان عن طريق أكل لحم
الربط مع المعرفة السابقة
البقر أو شرب الحليب غير المبستر أو عصير التفاح أو شرب الماء الملوث
ببكتيريا القولون والتي تنتج سما يؤدي إلى أعراض تتباين من إسهال
بكتيريا القولون :أطلب الى الطالبات أن يناقشن ما قرأن أو سمعن من أخبار
بسيط يصاحبه الدم إلى تمزق في األوعية الدموية والكلى والذي يؤدي
حول بكتيريا القولون.
أحيانا إلى الوفاة.
دفتر العلوم
معنى الكلمة :في العلوم المالحظة هي ما يتعلمنه من خالل حواسهن
واالستنتاج هو كيف يفسرن ما يالحظن ويوضحنه أخبر الطالبات بأن
ينتبهن عندما يستنتجن من المالحظات وأذكرهن بأنه في التجربة
االستهاللية ال يمكنهن أن يخبرن عن درجة حرارة الماء الفاتر (معتدل
الحرارة) بل يحتجن إلى مالحظات أكثر مثل القياس بإستخدام مقياس
الحرارة ليستخلصن النتيجة.
طرائق تدريس متنوعة
صعوبات التعلم :أوضح أهمية الخبرة في حل المشكالت أفرض أنك فقدت
مجموعة مفاتيح ،فقد تفكرين متى شاهدتيها مؤخرا وأين كنت .فإذا كنت
جالسة على كرسي معين فمن الممكن أن تبحثي هناك وإذا ذهبت إلى
المطبخ لتناولي وجبة خفيفة فقد تبحث هناك أيضا ولن تجربي أن تفعلي
الشيء نفسه إذا لم ينجح في المرة األولى ضعي توقعا جديدا بدال من التوقع
السابق.

( )3االستقصاء واالستكشاف
الهدف
تنبيه الطالبات إلى أنه يجب االهتمام عند القيام باالستنتاجات.
المواد واألدوات
دفتر العلوم ،أقالم رصاص أو حبر.
استراتيجيات التدريس
تنبيه الطالبات إلى أنه يجب أن يهتمن عند القيام باالستنتاجات.

( )4التقويم
التحقق من الفهم
بصري – فضائي  :أطلب إلى الطالبات تحديد أي موضوع أو أية خطوات
وأن يبين شبكة مفاهيم عنكبوتية لمفهوم واحد على لوحة ورقية كبيرة،
ثم أطلب إليهن وضمن مجم وعات صغيرة عمل عصف ذهني يبين من
خالله في لوحاتهن كيف ترتبط تلك المفاهيم بفروع العلوم المختلفة
وبعد دقيقتين أطلب إلى كل مجموعة بأن تنقل خريطة المفاهيم إلى
المجموعة التالية والتي ستضيف أفكارا جديدة إليها.
إعادة التدريس
مهارات العلوم  :أطلب إلى الطالبات عمل قائمة بمهارات العلوم التي
نوقشت في هذا الدرس وأعطي مثاال في كيفية استخدامهن لكل مهارة
في الحياة اليومية.

الطريقة البنائية – وسائل
األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
الثالث 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
العلم في المجتمع:
• يستعمل الناس حواسهم ليالحظوا ما يحيط
وضحي المقصود بالعلم.
أن توضح الطالبة المقصود بالعلم.
دور المعلمة
بهم.
أن تصف الطالبةالمهارات
• تستخدم العمليات العلمية في حل المشكالت • توفير األدوات والخامات الالزمة للنشاط.
صفي المهارات المستخدمة
• شرح الهدف من النشاط.
واإلجابة عن األسئلة.
في العلم.
المستخدمة في العلم.
:
السابقة
المعرفة
استخدام
• توزيع بطاقات الصقة وتوجيه الطالبات إلى
عددي بعض من المصادر
كتابة أي معلومات مثيرة لالهتمام وأي أسئلة
• يستعين العلماء بالمعارف السابقة لتوقع
أن تعدد الطالبة بعض من المصادر
التي تستخدم للحصول على
يرغبن في معرفة إجاباتها أثناء قراءتهن
نتائج االستقصاءات.
التي تستخدم للحصول على
المعلومات.
للدرس.
المعلومات.
• توضع النظريات بعد اختبار الفرضيات
دور المتعلمة
عدة مرات.
وضحي أهمية استخدام
أن توضح الطالبة أهمية استخدام استخدام العلم والتقنية:
• استنتاج أهمية استخدام األدوات لجمع
المعلومات السابقة في العلم.
المعلومات السابقة في العلم.
المعلومات.
• المجالت والصحف والكتب واإلنترنت
مصادر لمعلومات مفيدة.
• تدوين المعلومات المثيرة لالهتمام على
فسري مفهوم التقنية.
أن تفسر الطالبة مفهوم التقنية.
الملصقات أثناء قراءة الدرس.
• المالحظة والتصنيف والتفسير مهارات
علمية مهمة.
• تدوين األسئلة التي يرغبن في معرفة إجاباتها
عددي بعض من المهارات
أن تعدد الطالبة بعض من المهارات التواصل في العلم:
أثناء قراءتهن للدرس.
المستخدمة في العلم.
المستخدمة في العلم.
يتواصل العلماء بمالحظاتهم وتجاربهم ونتائجهم
مع اآلخرين.
حل أسئلة الكتاب.
الواجب

طريقة المسرد – وسائل
المادة  :العلوم
األسبوع/اليوم

الصف  :الثاني المتوسط

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

األهداف
أن توضح الطالبة
المقصود بالعلم.
أن تصف الطالبة
المهارات

-2تحديد الهدف ( )
)

الفصل الدراسي االول

ألقالم الملونة

المستخدمة في العلم.
جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

أسلوب العلم

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

أن تعدد الطالبة بعض من
المصادر التي تستخدم
للحصول على المعلومات.
أن توضح الطالبة أهمية
استخدام المعلومات
السابقة في العلم.
أن تفسر الطالبة مفهوم
التقنية.
أن تعدد الطالبة بعض من
المهارات المستخدمة في
العلم.

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

(

)

(
(
(

)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(

)
)

وضحي المقصود
بالعلم.
صفي المهارات
المستخدمة في
العلم.
عددي بعض من
المصادر التي
تستخدم للحصول
على المعلومات.
وضحي أهمية
استخدام
المعلومات
السابقة في العلم.
فسري مفهوم
التقنية.
عددي بعض من المهارات
المستخدمة في العلم.

طريقة الوحدات – فواز الحربي
الصف
الدرس
تمهيد

الثالث المتوسط

المــــادة

علوم

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة

طبيعة العلم وتغيرات األرض
يوفر العلم والتقنية المزيد من الصحة والراحة واألمن للناس  ،تحدث معظم الزالزل
والبراكين على حدود الصفائح حيث تتحرك الصفائح األرضية حركة نسبية بعضها
الفترة الزمنية
إلى بعض .
الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية

األهداف الرسمية للوحدة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تحدد كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليومية
❖ تصف المهارات واألدوات التي تستخدم في العلوم
❖ تختبر خطوات حل مشكلة ما بطريقة علمية
❖ توضح كيفية بناء االستقصاء المصمم جيدا
❖ تحدد أُر كل من العلم والتقنية في الحياة
❖ تحلل كيف تسهم التقنية الحديثة في انتشار االكتشافات العلمية حول العالم
❖ توضح كيف تحدث الزالزل نتيجة تراكم اإلجهادات في صخور القشرة األرضية
❖ تقارن بين الموجات األولية والثانوية والسطحية
❖ تتعرف مخاطر الزالزل
❖ تشرح كيف تؤثر البراكين في الناس
❖ تصف كيف تنتج البراكين مواد مختلفة
❖ تقارن بين كيفية تكون األشكال الثالثة من البراكين
❖ تعرف نظرية الصفائح
❖ تشرح كيف تسبب الحرارة في باطن األرض حركة الصفائح

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

الفكرة الكبرى  :يوفر العلم والتقنية المزيد من الصحة والراحة واألمن
للناس  ،تحدث معظم الزالزل والبراكين على حدود الصفائح حيث تتحرك
الصفائح األرضية حركة نسبية بعضها إلى بعض .
ستفهم الطالبات :
 العلم في المجتمع استخدام العلم والتقنية األجهزة والمواد والنماذج تصميم البحث التجريبي العلم في الحياة اليومية أسباب الزالزل أشكال البراكين -حدود الصفائح المتحركة

-

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :
األسئلة األساسية:
 كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليوميةحددي كيف تشكل العلوم جزءا من الحياة اليومية
 المهارات واألدوات التي تستخدم في العلومصفي المهارات واألدوات التي تستخدم في العلوم
 خطوات حل مشكلة ما بطريقة علميةاختبري خطوات حل مشكلة ما بطريقة علمية
 كيفية بناء االستقصاء المصمم جيداوضحي كيفية بناء االستقصاء المصمم جيدا
 أثر كل من العلم والتقنية في الحياةحددي أُثر كل من العلم والتقنية في الحياة
 المقارنة بين الموجات األولية والثانوية والسطحيةقارني بين الموجات األولية والثانوية والسطحية
 مخاطر الزالزلاذكري مخاطر الزالزل
 كيف تؤثر البراكين في الناساشرحي كيف تؤثر البراكين في الناس
 كيف تنتج البراكين مواد مختلفةصفي كيف تنتج البراكين مواد مختلفة
 المقارنة بين كيفية تكون األشكال الثالثة منقارني بين كيفية تكون األشكال الثالثة من البراكين
البراكين
عرفي نظرية الصفائح
اشرحي كيف تسبب الحرارة في باطن األرض حركة نظرية الصفائح
الصفائحصفي تفاعل الحمض مع القاعد

ستكون المتعلمات قادرات على :
توضيح العلم في المجتمع
بيان كيفية استخدام العلم والتقنية
معرفة األجهزة والمواد والنماذج
بيان كيفية تصميم البحث التجريبي
توضيح العلم في الحياة اليومية
ذكر أسباب الزالزل
معرفة أشكال البراكين
توضيح حدود الصفائح المتحركة

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 ) .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
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 البراكين
واألسماك ؟ ما الزالزل والبراكين ؟
• 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
اسم الوحدة

الصف

الثالث المتوسط

طبيعة العلم وتغيرات
األرض
مهمتك  :أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

المادة

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

وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

ا

الناتج واألداء والغرض

ع

معايير ومحكات النجاح

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖
❖
❖
❖

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

علوم

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

التوقعات

مبتدئ

نام

كفء

متميز

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ أسلوب العلم

14 / /هـ

❖ عمل العلم
❖ العلم والتقنية والمجتمع

14 / /هـ

❖ الزالزل
❖ البراكين
❖ الصفائح األرضية وعالقتها
بالزالزل والبراكين

14 / /هـ
14 / /هـ
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

