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 تحٌة الطالب بتحٌة اإلسالم :انُشاط األٔلا            

 :-           تقسٌم طالب الصف إلى مجموعات وتحدٌد موقع كل مجموعة فً الصف ومن ثّم 

  ٌعدد المتعلمون بعضا من عجائب هللا فً الكون فً لغة فصٌحة. 

  نؼرع تؼضا يٍ يظاْر  إستراتٌجٌة ابحث عن قرٌنكٌتعاون مع زمالئه عن طرٌق 

 .  لذرج هللا تؼانٗ فٙ جسى اإلَساٌ ، يهتسيا انمٕاػذ انُحٕٚح ٔانظحح انهغٕٚح  
 

 ٌقرأ المتعلمون النص قراءة جهرٌة متصلة مع مراعاة سالمة مخارج الحروف  -1
 .وصحة الضبط ،على أن ٌبدأ القراءة المجٌدون ثم الذٌن ٌلونهم وهكذا 

 

 الكلمات التً تتطلب        ٚحٕط انًتؼهًٌٕ االستًاع   أثُاء (فكر زاوج شارك )وباستخدام إستراتٌجٌةـ 2     
 :ٔيٍ ثى ٚتؼأٌ انًتؼهًٌٕ ػهٗ انتؼرف ػهٗ يؼُاْا يثم العودة إلى المعجم لتعرف معانٌها 

 انكفاءج انؼضٛاخ غشاء ٚكًٍ دلٛك انتظًٛى انتكٍٕٚ أػسِ ٚتظٕرِ أٔدع انكهًح
 انمذرج األجساو انذلٛمح غطاء ٚختفٙ يحكى اإلَشاء انثُاء كريّ ٚتخٛهّ ٔضغ يرادفٓا

 

 ٌجٌب المتعلمون عن أسئلة تفصٌلٌة حول النص بلغة سلٌمة- 2

 أن ٌتفكر اإلنسان فً خلقه واإلبداع فً جسمه بم أمر هللا تعالى اإلنسان كما فهمت من الفقرة األولى ؟

 خالٌا متناهٌة ال تدرك حواسنا عددها كم عدد الخالٌا فً الجسم البشري؟          

 على إبداع وعظمة هللا وقدرته فً خلقه عالم ٌدل ترابط األجهزة وتكامل وظائفها فً جسم اإلنسان

 زٌادة اإلٌمان باهلل تعالى وعرفة قدرته العظٌمة ما أثر اآلٌات فً نفسك ؟             

 ألن هذا سر من أسرار الخالق علل فشل الجهود المادٌة العلمٌة فً إحداث خلٌة واحدة

 الخلٌة الحٌة ما أساس بناء الكائن الحً ؟  

 .يكتب فقرة قصيرة عن أهمية الخلية بلغة سليمة - د 
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 .توجٌه الطالب لطرٌقة العمل وتوزٌع المهام والمطلوب منهم باستخدام إستراتٌجٌة فكر زاوج شارك : الممارسة 
 .ٌتعاون المتعلم مع فرٌقه فً تصنٌف ما ورد من معلومات فً النص  - أ

 . ٌرتب المتعلم ما ٌتحمل الترتٌب من معلومات النص  -
 :ٌصنف المتعلم خصائص الخلٌة بذكر معلومة واحدة وفقا لما ٌأتً  - ب

 
 
 
 
 
 
 

 .53 نٛتحمك يٍ أدائّ  ص  ٌقٌم المتعلم نفسه  (فً الكتاب) : التقٌٌم- 4
 

 انًؼٛار انكفاٚح  انظفحح انُض انٕحذج انتؼهًٛٛح األٔنٗ انًادج
 

 رلى انُشاط انخاص تانكفاٚح

 1 2-2 2-2 49 خهٛح انحٛاج ػجائة ٔغرائة انهغح انؼرتٛح

  

   القٌمة

    طفٛحح شفٛفح       انذاتا شٕ  انكتاب انًذرسٙ  نٕحح انذرش  

     انًؼجى      أٔراق ػًم    جٓازانؼرع   يسجم    تطالاخ

 (                                                                                    )أخرٖ 

    

     

 التمهٌد

 القراءة

 الفهم واالستٌعاب

تعمل وفق نظام دقيق

جميع الخاليا بها غشاء 

ٌوجد بالخلٌة من خمسة إلى ستة من 
العضٌات

الخلٌة ال تدركها بالحواس المجردة

يوجد بالخلية سيتوبالزم 


