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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث االبتدائي-الفصل الدراسي20/05/1441الصوتالعلوم
الثاني

2

التمهيد

1-تقويم المعرفة السابقة : يطلب من الطالب أن يحددو جميع األصوات التي يسمعونها
داخل الغرفة الصفية وتكتب االستجابات على السبورة ثم يسأل(1-ما الذي يجعلك تستطيع

سماع جميع هذه األصوات؟ 2-ما الذي يسبب جميع هذه األصوات؟).

2-أنظر وأتساءل : يوجه انتباه الطالب إلى السؤالين تحت أنظر وأتساءل في الصورة ويسأل(1-
ما األصوات  التي تسمعها في المسجد؟) تكتب األفكار الرئيسة على السبورة وتالحظ أي

مفاهيم شائعة غير صحيحة لدى الطالب وتعالج أثناء سير الدرس.

3-إثارة االهتمام: يسأل الطالب من له صوت جميل سواء في قرءاة القران أو اإلنشاد ويطلب
إلى أحد المتطوعين أن يلقى على مسامع الطالب مايتقنه ثم إلى الطالب أن يصفوا الصوت

الذي سمعوه وكيف حدث وسجل االستجابات على السبورة .

4-االستكشاف: يهدف الى أن يتوصل الطالب كيف تنشأ األصوات.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الضوء والصوت
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الحركة
والطاقة-الطاقة-الضوء والصوت

مفردة الصوت

أ الصوتالهدف األول ش ن ف ي ي ح ك ض و ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

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 إلىمرحلة الحقة.   ستخدم خالل فقرة

مناقشة الفكرة الرئ سة ما الصوت ؟

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
  عد القراءة يو   للطالب أن الصوت ي تج عند ا   از    ء ما  ثم  سأل(ماذا ي تج إ   أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

عن ا   از  جسام؟)

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  ،  ست تج أن الصوت ي تج عن ا   از  جسام.

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية
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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 استخدام الصور و ش ال والرسوم.

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.
يوجه ان باه الطالب ا   الصور    ص120 و طلب ا    ل م  م وضع أصبعيه السبابة والوسطى ع   حنجرتة ووصف ما يحس
به عندما يت لم ثم  سأل(1-بماذا يحس ال  ص عندما يت لم؟ 2-ماس ب ا  ركة ال    شعر   ا؟) يخ   الطالب أن  صوات

تحدث عندما       جسام .

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 ، يالحظ الصور ، ينمذج ا  ركة    الصورة بوضع أص يعه

السبابو والوسطى ا   حنجرته ، يصف ما شعر به عندما يتحدث ،  ست تج أن  صوات تحدث عندما       جسام.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية
من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

 ستخدم خالل فقرة أساليب داعمة .

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الطاقة الحرارية والتغيّر بين الحاالت السائلة والغازية

ة ي ج ر ا روابط خ

حاسة السمع

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

يحدث الصوت عندمااختيارات من متعدد

درجةالصوت تعني كم هو اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ينشأ الصوت عن االهتزاز وينتقل على شكل موجات عبراختيار من متعدد

تصف شدة الصوت كم هو حاد أو غليظصواب وخطأ

ختامينوع التقويم
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جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

رتب الجمل لتوضح كيف سمعت صوت المنبةالترتيب

مطابقة السحب واإلفالت

لثانى ة الصوت وحدتهالهدف ا د ن ش ي ز ب ي م ي

45الزمن المقترح

فهممستوى 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

تستخدم هذه اإلستراتيجية في تعريف المفاهيم لكل مفردة 

.

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.

على المعلم توزيع الدور المناسب للطالب علي حسب غاباتهم وميولهم 

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.

يستطيع الطالب عدم تقبل الدور وأخذه الدور المناسب له والتقيد بما يكلف به من مهام

التعلم التعاونياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
اس  اتيجية تقوم ع   تنمية روح الفر ق ب ن الطالب مختلفي القدرات، وإ   تنمية امل ارات  جتماعية، وت و ن  تجاه السليم

نحو املواد الدراسية.  ستخدم خالل فقرة ال شاط (  دف ا   أن يالحظ الطالب كيف يتغ   درجة الصوت وعلوه.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور
المنسق ومسؤولياته.

التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة
وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب
وتحديد الواجبات الصفية و تقويم تحصيل الطالب.

يوفر االدوات االزمة للنشاط ، يطلب من الطالب الحذر من االدوات الحادة ، يطلب من الطالب النفخ بقوة
في االنبوب ألحدث الصوت مع تغير قوة النفخ فكلما كان النفخ أقوى كان الصوت أعلى .

دور المتعلم

التعب   عن رأيه بحرّ ّة ودون خوف، وإلقاء  سئلة، و جابة عن  عض ال ساؤالت، وعرض أف اره، و حصل ع   فرصة آمنة
للمحاولة وا  طأ، والتعلّم من خطئه.  ستمع للملعم ، ينفذ ال شطان و ن به من  دوات ا  ادة ، يالحظ أن  غ   طول

 نبوب سوف  غ   من درجة الصوت الناتج .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الزيارات الميدانية

الوسيلة التعليمية

للز ارات أثر كب      ا  صول ع   املعلومة ورسوخ ا، وال بد من تحديد ال دف للز ارة ليتحقق  ثر.  ستخدم خالل فقرة
مراعاة  املستو ات ا  تلفة يطلب من الطالب التجول    مرافق املدرسة بصمت ح   يتمكنوا من تذكر جميع  صوات

ا  تلفة ال   سمعو ا أثناء تجول م عند عود  م للصف .

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 أنبوب (مصاصة

عص  ) + مقص خالل فقرة ال شاط.

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الحرارة النوعية

ة ي ج ر ا روابط خ

االمواج الصوتية

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

يحدث الصوت عندمااختيارات من متعدد

درجةالصوت تعني كم هو اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ينشأ الصوت عن االهتزاز وينتقل على شكل موجات عبراختيار من متعدد

تصف شدة الصوت كم هو حاد أو غليظصواب وخطأ

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

رتب الجمل لتوضح كيف سمعت صوت المنبةالترتيب

مطابقة السحب واإلفالت

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب استعمال الموسوعات والمجالت واإلنترنت(في حال توفره) للبحث عن كيفية سماع
الحيوانات لألصوات ويطلب منهم البحث عن اجابة لالسئلة التالية:(1-اذكر آية من كتاب اهللا ورد فيها ذكر

السمع. 2-اذكر آية من كتاب اهللا ورد فيها ذكر األذن ؟).

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

رتب الجمل لتوضح كيف سمعت صوت المنبةالترتيب
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تصف شدة الصوت كم هو حاد أو غليظصواب وخطأ

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

من األخطاء الشائعة أن االتصاالت التي تتم مع المركبات الفضائية تحملها الموجات الصوتية .

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 

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

-1
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84

 %D8%B5%D9%88%D8%AA

-2
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D9%8A%D9%86%D8%AA%

 D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA

 صفحة 5 من 6



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

 صفحة 6 من 6


