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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441المادة تتغيرالعلوم
الثاني

1

التمهيد

-تقويم المعرفة السابقة: يطلب من الطالب مشاركة معلوماتهم عن كيفية تغير 1
األشياء ثم يسأل: (1-اذكر طرائق تتغير ها األشياء؟ 2-هل تعود جميع األشياء التي تغيرت إلى

أشكالها األصلية؟كيف تعرف ذلك؟) تكتب اجابات الطالب على جدول التعلم في عمود ماذا
أعرف.

: بعد قراءة سؤال أنظر وأتساءل اسأل(1-هل يمكن إعادة هذه األشكال ر وأتساءل  ظ ن -أ 2
الورقية إلى أوراق مسطحة؟ 2-اذكر طرائق أخرى لتغيير الورقة؟) تكتب اجابات الطالب على

السبورة وينتبه الى أي مفاهيم غير صحيحة قد تكون لديهم وتعالج في أثناء سير الدرس.

:  يعرض على الطالب صورة لشمعة تحترق ثم يدعهم يبدوأن ثارة االهتمام  -إ 3
مالحظاتهم عل ما رأوه ويناقشهم فيما حصل لشكل الشمعه وحجمها وهي تحترق ثم

يسأل:(1-ما السائل الذي ينساب من الشمعة؟ 2-هل الشمع سائل أم صلب؟) يوضح للطالب
كيف يتغير الشمعة عندما تنصهر لكنها تعود إلى شكلها بعد صب مصهورها في قوالب.

يناقش الطالب كيف تغير خيط الشمعه إلى اللون األسود بعد احتراقه. ويوضح للطالب أن
الخيط تغير باالحتراق تغيرا كامال وأنهم إذا أرادوا صنع شمعة جديدة من الشمع المنصهر

فإنهم يحتاجون إلى خيط جديد. يحذر الطالب من لمس الشمعة وهي مشتعلة.

: الهدف يتوصل الطالب الى طرائق مختلفة لتغير حاالت  المواد الصلبة . 4- االستكشاف

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

خصائص المواد
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-المادة-
-خصائص المواد المادة من حولنا

أن خصائص المادة تختلف عندما تتغير المادة.

ر المواد الصلبةالهدف األول ي غ ت ف ت ي ف ك ص ي ظ و ح ال ي

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

         تقوم على استثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده، ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة
أفكارهما، ثم على مستوى المجموعة

ميزتها أنك تستطيع تطبيقها على أي عدد من الطالب وتتميز بسهولتها 
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دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب.

ة  ب ا ج إل ن ا )ع ق  ئ ا ق 5 د   _ 1 ثواني  0) ن  ن يفكرون م أ م يخبرهم ب ب ث ال ط ل سؤًال إلي ا ه المعلم  ج و ي
د ي ر ي تقديرات المعلم ودرجة تعقيد السؤال  وعندما ي ل د ع م ت ع ي والزمن ي د ر ت وبشكل ف م ص ب
ى يتدربوا ت ض عليهم الخطوات الثالث ح ر ع ن ي ن المستحسن أ ه الطريقة م ذ ن ينفذ ه المعلم إ

عليها تلقائيا

دور المتعلم

عاٍل واملشاركة    عملية التعلم. بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

على الطالب أن يعمل كفريق وروح واحده وان يعطون مجال لبعض لطرح األفكار والتحدث 

 

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
نموذج فراير    تدر س املفا يم عبارة عن نموذج مقسم إ   أر عة أقسام    مركز  ذا النموذج ي ون املف وم ، و جزاء  ر عة

   ( التعر ف ، ا  صائص ،  مثلة ، الالأمثلة ).   ستخدم خالل فقرة توضيح املفردات وتطو ر ا.

دور المعلم

توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول  كل مفهوم في نموذج فراير فرديًا أو جماعيًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف و الخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير . تعرض صور
الشياء يمكن أن تحترق على الطالب ويطلب منهم وصف الصور واستخدام كلمة يحترق .

دور المتعلم
صياغة  عر ف املف وم ا  ديد بأسلو ه ا  اص مع ذكر خصائص املف وم وأمثلة دالة وغ   دالة عليه.  ستمع ملعلم ، يالحظ

الصور ، يصف الصور باستخدم  لمة يح  ق .

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.  ستخدم خالل

فقرة اقراء الصورة .

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها. 

يوجه أنظار الطالب الى الصورة ، يقراء سؤال اقراء الصورة يطلب من الطالب تحديد االختالف بين االشكال
والتشابه .

إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

 

دور المتعلم
    ضوء نتائج املقارنة.  ستمع للمعلم ، وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

ينظر ا   الصورة  ستمع ا   سؤال أقراء الصورة يحديد اوجه  ختالف وال شابه ب ن املواد 

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 مناقشة الفكرة الرئ سية .

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.

 عد قراءة  الفكرة الرئ سية ع   الطالب يناقش  م    كيفية  غ   املاد ة.

يوزع ع   الطالب  عض املواد الصلبة والسائلة و طلب ال  م ذكر طراق يمكن أن  غ   ا .

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 للمعلم ، يذكر طرق  غ   املواد .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية
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الوسيلة التعليمية
الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.   ستخدم خالل فقرة توضيح

املفردات وتطو ر ا + فقرة إثارة   تمام .

المرفقات اإلضافية

م الوسيلة س ا
التعليمية

ميزان ، مخبار مدرج ، كؤوس ، ساعة ايقاف ، مصدر حرارة
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الوسيلة التعليمية

مواد و أدوات غ   مس  لكة  ستخدم ا الطالب    ا  ت  ات لتنفيذ التجارب العملية   ستخدم خالل فقرة
 ستكشاف وأيضا خالل فقرة مناقشة الفكرة الرئ سية باحضار مجموعة مواد ليب ن الطالب الطرق املمكنة

لتغ   ا .

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية

يلخص فيها أهم المعلومات في الدرس و تكون مرجع للطالب

لتوضيح محتوى الدرس مثل درس الربا يرسم فيه أمثلة لألموال الربوية.

تستخدم لتلخيص أفكار الطالب في المجموعات أو للعصف الذهني عند طرح سؤال أو للتعبير بالرسم في
فقرة من الفقرات

 تستخدم خالل فقرة توضيح المفردات وتطويرها عند وصف الصور بجملة مستخدم كلمة احتراق 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تركيب الخلية الحيوانية

تركيب الخلية النباتية

ة ي ج ر ا روابط خ

تغيرات المادة(االحتراق)

ة ي ج ر ا روابط خ

تغيرات المادة

ة ي ج ر ا روابط خ

المواد وتغيراتها

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  1-التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

إذا أردت أن أحدث تغييرا بالورقة دون أن أحولها إلى مادة جديدة فإنه يمكنني اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

عندما تحترق الورقة فإنها تتحول إلى .........إكمال الناقص

ختامينوع التقويم

عة الدرسأسلوب التقويم ل مراج ال ن خ 3-  التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ما الذي يحول الورقة إلى رماد ؟ مقالي
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التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب قسم ورقة إلى نصفين ثم يرسمو على النصف األيمن من الورقة الشيء الذي يمكن أن
يتغير أما على النصف الثاني يرسموا الشيء بعد تغيره . يطلب إلى الطالب كتابة جملة تبين كيفية تغير

الشيء.

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

عندما تحترق الورقة فإنها تتحول إلى .........إكمال الناقص

ما الذي يحول الورقة إلى رماد ؟ مقالي

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أشكاًال بألواني أطبع 
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية الفنية-مجال
أشكاًال بألواني الطباعة-أطبع 

عندما نقوم بتلوين األوراق نقوم بتغير خاصية اللون
للمادة .

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://suzanqatawneh.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

https://sites.google.com/a/iandalus.com/oloom4grade/human-body/changes

 

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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