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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.
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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

اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
اﻟﻌﻠﻮم
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

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 ؟(

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ واﻻﺷﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺣ ﻴ ﻪ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﻳ ﺼ ﻒ ﻣﺎﺗﺤﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء
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-1
 ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺄﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻧﺤﻀﺮ ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺤﻞ وﻳﺸﺮح ﻟﻠﻄﻼب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞاﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ  ،ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻓﺮدي .

 -2ﻧﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺘﺠﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻳﺠﻴﺐ ﻧﺒﺪا ﺑﺎأﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﺻﺤﻴﺤﺔ .

-3ﺧﻼل ﺷﺮح اﻟﺪرس ﻧﻨﻔﺬ ﻓﻘﺮة اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺜﻼث
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب وﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺨﺘﺎر أي ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه .

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

 -5ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﻄﻼب وﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ

 -6ﺧﻼل ﻓﻘﺮة ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺮدات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮأ اﻟﻤﻔﺮدة ﺑﺼﻮت واﺿﺢ وﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب وﻳﺠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻐﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮدات .

-7ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻨﺸﺎط ﺧﻼل اﻟﺪرس ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب .

 -8ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺪرس ﻳﺼﻮر اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ وﻳﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺮاء ﺳﺆال اﻟﻤﻬﺎرة
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ أﻓﻜﺮ وأﺗﺤﺪث ﻳﻘﺮاء ﻧﻤﻮذج ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ رؤﻳﺌﺘﻬﻢ .
 -9ﻓﻲ ﻓﻘﺮة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻻﺷﻜﺎل واﻟﺮﺳﻮم ﺗﻮﺟﻪ أﻧﻈﺎر اﻟﻄﻼب اﻟﻰ اﻟﺼﻮر ﺛﻢ ﺗﺴﺎل
اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

