الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ....................
مدرسة .................................. :

مادة العلوم
تحضير بوابة التعليم الوطنية }عين{
الصف الثالث الإبتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة التربوي/ة











تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته
بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك
والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف
الموضوعات.
تعريفه المتعلم بنعم الله عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية
والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير
العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في
حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة للمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل
الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 .1ترسيخ إيمان المتعلم بالله سبحانه وتعالى ،وتعريفه ببديع صنع الله وروعة ما في
الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل.
 .2تزويد المتعلم بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعده على فهم
وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من خدمات تيسر حياته
وتمكنه من حسن االستفادة منها.
 .3غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلم بتنمية اتجاهه للبحث والمشاهدة
والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من
صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصوله وآدابه وفي إبداء الرأي ومعرفة حدوده.
 .4معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها
والمحافظة عليها.
 .5توسيع آفاق المتعلم بالتعرف على ما يتميز به وطنه من موارد وثروات طبيعية
وتعريفه بنعم الله عليه وعلى بالده ليحسن استخدامها واالستفادة منها.
 .6العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب
واالختبارات وتمكينه من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية.
 .7تعريف المتعلم بالقواعد الصحية وتعويده العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفه
بالدور الذي تقوم به الصحة الجيدة في حياة اإلنسان.
 .8تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضارة
وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
 .9االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود
اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم على اإلطالع على تاريخ الفكر والعلوم.
تنمية حب المتعلم للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويده على استعمال
.11
المراجع وتشجيعه على الكتابة العلمية وعلى ممارسة الهوايات واألنشطة ذات الصلة
بما يدرسه ويطلع عليه من العلوم.

معلومات عن المعلم/ة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف الذي يدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرس:

المســرد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلم

توقيع المدير

بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير واوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية
وأيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا في
التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَتَّق اللَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجاً،
َويَ ْر ُز ْقهُ م ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ تَس ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية

تلفون المكتب 1557977722 /

مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.Sa

اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
اﻟﻌﻠﻮم
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
-1ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ وﺗﻜﺘﺐ اﺟﺎﺑﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﺛﻢ ﻳﺴﺄل -1):إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻻﺗﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ  ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﺮف أﻧﻬﺎ ﺣﻴﺔ؟ -2
اذﻛﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ؟(
 -2أﻧﻈﺮ وأﺗﺴﺎءل  :ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺼﻮرة وﺳﺆال أﻧﻈﺮ واﺗﺴﺎءل ﻳﺴﺄل اﻟﻄﻼب :
)ﻣﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﻻﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻴﺔ؟ (
-3أﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم  :ﻳﻌﺮض اﻣﺎم اﻟﻄﻼب ﺻﻮر ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ ﻻﺗﺘﺤﺮك ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺴﺄل)-1
ﻫﻞ ﻣﺎزﻟﺘﺘﻌﺘﻘﺪان ﻫﺬه اﻻﺷﻴﺎء ﺣﻴﺔ ؟-2ﻟﻤﺎذا ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺣﻴﺔ؟ -3ﻫﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻰ
اﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ؟(

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺪﻳﺪة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﻌﻠﻮم-اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت-اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت-اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

أن اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ

ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ واﻻﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺣ ﻴ ﻪ
30

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺲ ﻓﻘﺮﺓ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﺍﻋﻤﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.
ﻳﻌﺮض ﻟﻠﻄﻼب ﺻﻮر ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﻴﺔ واﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺔ .
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺴﻤﻮ او ﻳﺸﻴﺮو اﻟﻰ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ .
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ان ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺟﻤﻞ او اﻟﻔﺎﻇﺎ ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ان ﻳﻘﺎروﻧﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﻻﺷﺎيء اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻴﺔ ﺑﺠﻤﻞ واﻓﻴﻪ .

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ .ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ .ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻣﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺓ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء
ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺓ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪرس و ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺪرس ﻣﺜﻞ درس اﻟﺮﺑﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻓﻴﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ.

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ أﻓﻜﺎر اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو ﻟﻠﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح ﺳﺆال أو ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﺳﺎﻟﻴﺐ داﻋﻤﺔ وﻓﻘﺮة ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺮدات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﺍﻋﻤﺔ .

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
اﻟﻨﺸﺎط

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء
flash

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻘﺮة ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ؟:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺶ؟

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﺳﺌﻠﺔ اﺧﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺘﻴﻦ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

اﻟﺼﺨﻮر واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ وﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ أﺷﻴﺎء  .........ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ .

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﺼﺨﻮر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺪرس اﻓﻜﺮ واﺗﺤﺪث واﻛﺘﺐ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺔ ؟

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﻏﺬاﺋﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .

ﻳ ﺼ ﻒ ﻣﺎﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﺮﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻁﺮﻳﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ ﻣﺜﻞ :اﺧﺘﻴﺎر اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،أواﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،أواﻟﻤﺸﻜﻼت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ )أو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ
.إﻧﺸﺎء( اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ؟ وﺑﻤﺎذا ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ
ﺣﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ؟

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ .ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ.
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺎﺕ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﺍﻋﻤﺔ .

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻘﺮة ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ؟:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻴﺶ؟

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﺳﺌﻠﺔ اﺧﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺘﻴﻦ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

اﻟﺼﺨﻮر واﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮﺑﺔ وﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ أﺷﻴﺎء  .........ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ .

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﺼﺨﻮر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻨﻔﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪرس ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺪرس اﻓﻜﺮ واﺗﺤﺪث واﻛﺘﺐ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺔ ؟

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﻏﺬاﺋﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ .

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺶ .

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ واﻷﺷﻴﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺔ ؟

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

