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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َهاَدِة فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن". قال تعالى: "َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اللَُّو َعَمَلُكْم َوَرُسولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَستُ َردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيبِ   َوالشَّ

 

  الصف  الحصة  اليوم
 م.                                                         -ى .     ////                                                           - التاريخ

 
 
 

 التمهيد

     .        أبدأ بتحية اإلسالم

 توزع المتعلمون إلى مجموعات تعاونية.ي

 يعدد المتعلم بعضاً من عجائب اهلل في الكون.
 يتعاون المتعلم مع زمالئو في عرض ظاىرة كونية حدثت في القرن العشرين

    

 القراءة

 يقرأ المتعلمون فقرة من الدرس قراءة جهرية تراتبية من مصادر متعددة.

 موعة تعاونية لإلجابة عن األسئلة شفهياً.يتناقش أفراد كل مج

 يجيب ممثل كل المجموعة عن األسئلة الموجهة إلى مجموعتو.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الفهم واالستيعاب: 
 دة إلى المعجم لتعرف معانيها.يحوط المتعلم الكلمات التي تتطلب العو  -أ

 يتعاون مع أفراد مجموعتو لتعرف الكلمات التي حوطها في النص.  -ب
 الكلمات ىي: 

 خسف خامد ماىيتها أثرية مذىل ملهم الخالبة الكلمة

 معناىا
رائعة، 

 جذابة
مدفوع بقوة 

 روحية
 حقيقتها قديمة متينة مدىش

 ساكن
 ىادئ

خسفت 
األرض: غارت 

 بما عليها
 

 .   يعلل تسمية وادي الموت بالصخور الزاحفة -1
 ألن الصخور تتحرك في ىذا الوادي تلقائيًا. -ج

             .  يذكر اسم مكتشف عين الصحراء -2
 .اسم مكتشف عين الصحراء )تيودور مونو( -ج

 يبين السبب الذي نتجت عنو حفرة جهنم.       -3
 ن الغاز أدى إلى خسف في األرض تسبب في ىذه الحفرة الضخمة.للتنقيب عبسبب انهيار حدث بسبب الحفر  -ج

 المعيار الكفاية العامة النشاط الوحدة التعليمية
 2 - 2 2 عجائب اهلل في الكون عجائب وغرائب

 .عمل أوراق  . العرض جهاز   .مسجل   .بطاقات   .صفيحة شفيفة   .الداتا شو   .الكتاب المدرسي    .لوحة الدرس   مصادر التعلم

 .تركيب المعلومات  االستنباط.    ن أنا؟م   .االستبعاد   .الخرائط الذىنية   تعلم التعاوني.ال   العصف الذىني.     فكر زاوج شارك.   استراتيجية التعلم
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  يشرح المتعلم أثر ىذه الظواىر في نفسو.  -4
 في الكون. -سبحانو وتعالى-أشعر بعظمة الخالق وأتعجب من قدرتو  -ج

 أصل ما في المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعة )ب(: -ج
 )ب( )أ(

 موريتانيا حفرة الجحيم
 الواليات المتحدة األمريكية الموتوادي 

 تركمانستان عين الصحراء
  الممارسة: -4

 أصنف الظواىر الجيولوجية اآلتية بذكر معلومة واحدة وفقاً لما يأتي:  -أ
 أسبابها خصائصها الظاىرة

 متراً  07حفرة ضخمة يصل قطرىا إلى  حفرة جهنم
بسبب انهيار إلى خسف في األرض تسبب 

 ة الضخمةفي ىذه الحفر 

 وادي الموت
أرض مالحة أحرقتها أشعة الشمس وىو من 

أكثر البقاع الحارة والجافة في أمريكا 
 الشمالية

 تحرك الصخور تلقائياً فال يمكن الحياة عليها

 نيزك ضرب المنطقة، بركان خامد قديم كم شمال صحراء موريتانيا  35حفرة قطرىا  عين الصحراء
 

 من معلومات في الفقرة الثالثة. يرتب المتعلم ما جاء  -ب
 م اكتشفت شركة للتنقيب عن الغاز موقعاً يتوفر فيو الغاز. 1701في دولة تركمانستان في عام  -
 مترًا. 07أثناء حفر الشركة حدث انهيار أدى لخسف في األرض تسبب في حفرة يصل قطرىا إلى  -
 سقطت معدات الحفر وخرج الغاز من الحفرة.  -
 ران مشتعلة ألكثر من أربعين عاماً. ظلت الني -
 
 (37التقييم الذاتي: )الجدول ص  -5
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