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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441الموقع والحركةالعلوم
الثاني

2

التمهيد

1-تقويم المعرفة السابقة : لتقويم مدى قدرة الطالب على وصف موقع االشياء ، يبدأ
بتسمية شي ما في الغرفة ثم يسأل:(1-أين الشي؟)(يكرر السؤال مرارا لمشاركة معظم

الطالب في تحديد مواقع أشياء مختلفة ثم يسأل(1-ما أهمية وصف موقع الشيء؟ 2-ما
الكلمات التي تصف موقع الشيء؟) تكتب اجابات الطالب في جدول التعلم في عمود ماذا

نعرف.

2-أنظر وأتساءل: تقرأء أسئلة أنظر وأتساءل ثم تسأل(1- ماذايمكن أن يحصل إذا سقط
الطالب الذي في المقدمة على األرض؟) تركز على كلمات وصف الموقع التي يذكرها الطالب

في أجاباتهم . تكتب اجابات الطالب على السبورة وتنتبه الى أي مفاهيم شائعة غير صحيحة
قد تكون لديهم وتعالج أثناء سير الدرس.

3-إثارة االهتمام:  يقدم للطالب كتابا يتضمن صورًا ألشياء وكلمات تصف مواقع هذه األشياء
مثل:أعلى ،فوق ، وبجانب ،وعن يمين ، وعن يسار ، وأمام ، وخلف . قبل القراءة اطلب الى

الطالب أن يكتبوا كلمات تصف مواقع األشياء . وبعد القراءة اسألهم أن يصفوا موقع أشياء
توجد في صور الكتاب .

4-االستكشاف : أن يدرك الطالب أنه يمكن وصف حركة الشيء بوصف التغير في موقعه

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

تعيش النباتات في أماكن
كثيرة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-العلوم-النباتات من

-النباتات تنمو وتتغير-تعيش النباتات في حولنا
أماكن كثيرة

عالقةالمكان ونمو النباتات بالموقع

ىالهدف األول ر خ ة إلى أشياء أ ب س ن ل ا ف موقع الشيء ب ص ي

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
      يقوم الطالب بدور يعبر عن نفسه أو عن أحد آخر في النشاط التعليمي موقف محدد، بحيث يتم

ذلك في بيئة آمنة ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه.

دور المعلم

يوضح  المعلم قواعد اللعبة، ويرتب المجموعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم المساعدة والتدخل في
الوقت المناسب، وتقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي رسمها.

عل المعلم توزيع الدور المناسب للطالب علي حسب رغاباتهم وميولهم 
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دور المتعلم

، وأن يؤدي البد من التزام كل طالب بالدور المحدد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته التي اختير ضمنها
دوره على أكمل وجه حتى تضمن نتائج إيجابية لمجموعه.

يجب على الطالب التقيد بأدوارهم والتقيد بتعليمات المعلم

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إ   مرحلة الحقة.ستخدم خالل فقرة

مناقشة الفكرة الرئ سة . 

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.  سأل الطالب :(-كيف تصف موقع جلوسك؟ 2- أي ال لمات ال   استخدم  ا تصف
املوقع؟)  عرض ع    الطالب  ش ئ ن ، و سأل م أن يصفوا موقع  ل م  ما و   ع م ع   استخدام أك   عدد من  لمات

املوقع وابدأ  عمل قائمة   ا .

دور المتعلم

توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،
و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.  ستمع للمعلم ، يصف موقع جلوسه ،  ستخدم ال لمات ال  

تصف موقعه .

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 

باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.  ستخدم خالل فقرة أقرا الصورة .

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب .  يطلب من الطالب استخدام الصورة لوصف موقع  شياء    مدينة  لعاب ،
ثم  سأل: كيف تخ   زميلك عن موقع منصة الطعام ؟.

دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م ل ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ل ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقه .  ستمع للملعم ،  ستخدم الصورة لتحديد مواقع  شياء .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية
 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.  ستخدم  لمات تصف مواقع  شياء مثل(أع   ، أمام، فوق ،

بجانب ) ثم يطلب من الطالب كتابة  لمات تصف موقع  شياء.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الزواحف

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أين يقع كأس الحليباختيارات من متعدد

أثناء لعب األطفال بالكرة يتغير موقعها ألنهااختيارات من متعدد
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تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي )أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

موقع  الفأر   ......... من موقع القطةإكمال الناقص

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

تغير األشياء مواقعها عندما تكون في حالةاختيارات من متعدد

سائق الدراجة يتحرك ......... أكبر من الطفل الذي يستخدم الزالجاتإكمال الناقص

لثانى ر موقعهالهدف ا ي غ ل ت ي ج س ت ظ حركة الشيء ب ح ال ي

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  

أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة  ستخدم خالل فقرة توضيح املفردات وتطو ر ا .

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لالس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام الطالب.

يذكر الطالب أن ا  ركة  غ   موقع    ء . ثم يطلب م  م تحر ك أجزاء من أجسام م عند ذكر اسم ا فمثال يقومون بتحر ك
الذراع عندما تقول (ذراع) .

دور المتعلم

يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس
بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.  ستمع املعلم ، يقومون بتحر ك أجزاء من أجسام م ثم يذكر اسم

ا  زء الذي قام بتحر كه .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المجسمات والنماذج

الوسيلة التعليمية
عينات ونماذج تمثل أو تحا ي الواقع لتقر ب ا  توى لدى املتعلم ن. مجسمات العاب او سيارات و طلب من الطالب وصف

موقع ا ثم يحرك ا املعلم و طلب من الطالب وص حرك  ا .

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.   ستخدم لتوضيح حر ات

 شياء .

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الطيور

المرفقات

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أين يقع كأس الحليباختيارات من متعدد

أثناء لعب األطفال بالكرة يتغير موقعها ألنهااختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي )أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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مطابقة السحب واإلفالت

موقع  الفأر   ......... من موقع القطةإكمال الناقص

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

تغير األشياء مواقعها عندما تكون في حالةاختيارات من متعدد

سائق الدراجة يتحرك ......... أكبر من الطفل الذي يستخدم الزالجاتإكمال الناقص

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
يطلب من الطالب تقسيم ورقة رسم الى نصفين باستخدام قلم ومسطرة ورسم صورتين تبيان تغير موقع

شيءما بالحركة .

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

سائق الدراجة يتحرك ......... أكبر من الطفل الذي يستخدم الزالجاتإكمال الناقص

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الــســـــاعــــة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية األسرية-
مناسبتي-الــســـــاعــــة

الوقت وتغير الزمن والساعة بالموقع والمكان

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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1- قبل البدء بأستخدم المنظم التخطيطي نحضر نموذج للحل ويشرح للطالب طريقة حل
المنظم، ثم يتم تنفيذه مجموعي ، ثم ينفذ فردي .

2-نالحظ عدم استخدام استراتيجيات متنوعه وذلك بسبب أن الطالب مستجدين في عميلة
التعليم ويجيب نبدا باأستراتيجيات بسيطة حتى يسهل عليهم تعلمها وتطبيقها بصورة

صحيحة .

3-خالل شرح الدرس ننفذ فقرة االساليب الداعمة لتدعيم المهارات لدى الطالب بتصوير الثالث
مستويات وتوزيعها على الطالب وكل مجموعة تختار أي مستوى تريد تنفيذه .

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

5- تساعد الخلفية العلمية في االجابة على تساؤالت الطالب وتكون بمثابة مرجع للمعلم

6-خالل فقرة توضيح المفردات وتطويرها تقرأ المفردة بصوت واضح وتكتب على السبورة
ويطلب من الطالب تحديد مكانها في الكتاب ويجب تصحيح المفاهيم الغير صحيحة

المرتبطة بالمفردات .

7-ينفذ النشاط خالل الدرس حيث يساعد على تنمية مهارات المقارنة والتصنيف لدى الطالب .

8-في خاتمة الدرس يصور المنظم التخطيطي ويوزع على الطالب يقراء سؤال المهارة
الموجود في أفكر وأتحدث يقراء نموذج لالجابة على الطالب ثم يطلب منهم تعبئة المنظم

على حسب رؤيئتهم .

9- في فقرة استخدام الصور واالشكال والرسوم توجه أنظار الطالب الى الصور ثم تسال
االسئلة الموجودة في دليل المعلم.

10-في فقرة مناقشة الفكرة الرئيسة تعرض األسئلة الموجودة ف دليل المعلم على الطالب.

11-تستخدم خريطة المفاهيم من كتاب مهارات القراءة والكتابة ويطلب من الطالب
مراجعته كل نهاية درس لتعبئيها .

12- خالل فقرة معالجة المفاهيم الشائعه تعرض الحقيقة كسؤال إذا كانت استجابات
الطالب صحيحة إذا التوجد معالجة للمفاهيم أما إذا كانت هناك أخطاء تعالج بأستخدم

صور أو عبارات توضح للطالب المفاهيم الصحيحة .

تنويع التعليم

وضعت وسائل تعليمية مختلفة لغرض تنوع العملية التعليمية .
اختالف أسئلة التقويم تساعد على معرفة مستويات الطالب المختلفة .

تعدد االثراءات يساعد على تنويع التعليم

المصادر

-
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%B5%D9%81_%
D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8

 %B3%D8%A7%D9%85

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت
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