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 استراتیجیات التدریس

من أین تأتي األصوات ؟ من المصادر/  التعلم القبلي 
). األذن ..........( ینتقل الصوت من المصدر إلى 

كیف یصل صوت السیارة على الطریق في الخارج إلى آذنكم ؟ /  التمھید 
)الھواء 

ما المواد أو األشیاء التي یجب أن ینتقل عبرھا الصوت ؟ 
) الصلبة والسائلة والغازیة 

نتذكر جمیعا كیف تكون الجزئیات وحركتھا في حاالت المادة ؟
ھل تسمعون الصوت عبر السباحة ؟ ھل كانت األصوات قویة أم ضعیفة ؟

/ أفكار الدرس
)استقصاء كیف ینتقل الصوت عبر المواد المختلفة () 2ـ  4(ـ تنفیذ نشاط 

أي المواد ( ـ قبل تنفیذ النشاط اطلب من الطالب اقتراح سؤال لالستقصاء 
ـ ثم یكتبوا توقعاتھم حول السؤال ) ھي األفضل في نقل الصوت ؟ 

.
یستقصي التالمیذ أي لمواد ھي األفضل في نقل  2ـ  4ـ في النشاط 

.الصوت 
سیجمعون األدلة ـ ویقومون بالمالحظات والمقارنات حول أي المواد ھي 

األفضل في نقل الصوت 
یجب على التالمیذ تمییز نمط معین من النتائج التي تؤدي إلى أن انتقال 

عبر المواد المختلفة  

یجب على التالمیذ تمییز نمط معین من النتائج التي تؤدي إلى أن انتقال 
الصوت ھو األفضل في المواد الصلبة ثم السائلة واالنتقال األسوأ ھو في 

من كتاب التلمیذ  15ص مناقشة األسئلة 
)أي مادة كان سماع الصوت عبرھا ھو األفضل 

عبر ) باختبار عادل (یمكن للطالب برھنة فھمھم ودعم مالحظتھم 
)كیف حققت االستقصاء  كاختبار عادل .( اإلجابة عن األسئلة 

ـ اقترح أسئلة یمكن اختبارھا 
ـ ما الذي سیتم اختباره  ـ ما ھي العوامل الثابتة ـ ما ھو العامل المتغیرـ 

توقع نتیجة ما ستحصل علیھ ـ  تنفیذ االستقصاء ، ھل كان توقعك صحیحا 

ما الذي یجعل االختبار غیر عادل ؟  
لرسم التمثیل ابیاني باألعمدة لنتائج )  2ـ 4(تنفیذ ورقة العمل 

االستقصاء حول اي المواد ینتقل عبرھا الصوت بشكل أفضل 
تتطلب أن یعرض التالمیذ النتائج في تمثیل بیاني ) 2ـ  4( ورقة العمل 

. باألعمدة وإعطاء توقعات بناء على مالحظاتھم ومعرفتھم السابقة 
.في الصف أو ممكن كواجب منزلي یمكن تقییمھ )  2ـ  4(تنفیذ تمرین 

  /اغالق الدرس 

...........، .............. ، .......... ینتقل الصوت عبر المواد المختلفة  
.ینتقل الصوت أفضل عبر المواد الصلبة 

استراتیجیات التدریسالتعلیمیة  المخرجات

الرابعة / الوحدة 
.  االصوات

ــــــــــــــــــــــــــــــ
/المعرفة والفھم ـ 

ـ یستقصي إلى أي مدى ینتقل الصوت عبر المواد 
. المختلفة

 استطیع أن أكتشف كیف ینتقل الصوت جیدا عبر
.المواد المختلفة 

 أستطیع أن أشرح كیف یمكنني أن اكتشف كیف
.ینتقل الصوت جیدا عبر المواد المختلفة 

/االستقصاء ـ 
 .ـ یجمع األدلة في سیاقات متنوعة 

 أستطیع أن أستخدم حواسي لمالحظة التغیرات
.والتفاصیل الصغیرة مالحظة دقیقة 

 أستطیع أن أجیب عن أسئلة علمیة متنوعة عن
.  طریق المالحظة 

ـ یالحظ ویعقد مقارنات ذات صلة في سیاقات متنوعة 
 أستطیع أن أالحظ وأشرح كیف تتشابھ األشیاء

بطرق ما وتختلف بطرق أخرى 
ـ یختبر فكرة أو توقعا بناء على المعرفة العلمیة والفھم 

 أستطیع أن استخدم ما اعرفھ الختبار أحد

التعلم القبلي *
ینتقل الصوت من المصدر إلى 

التمھید *
الھواء ( 

ما المواد أو األشیاء التي یجب أن ینتقل عبرھا الصوت ؟ 
الصلبة والسائلة والغازیة ( 

نتذكر جمیعا كیف تكون الجزئیات وحركتھا في حاالت المادة ؟
ھل تسمعون الصوت عبر السباحة ؟ ھل كانت األصوات قویة أم ضعیفة ؟

أفكار الدرس*
ـ تنفیذ نشاط 

ـ قبل تنفیذ النشاط اطلب من الطالب اقتراح سؤال لالستقصاء 
ھي األفضل في نقل الصوت ؟ 

.المقترح
ـ في النشاط 

الصوت 
سیجمعون األدلة ـ ویقومون بالمالحظات والمقارنات حول أي المواد ھي * 

األفضل في نقل الصوت 
یجب على التالمیذ تمییز نمط معین من النتائج التي تؤدي إلى أن انتقال * 

عبر المواد المختلفة  الصوت ینتقل /   2الموضوع 

 أستطیع أن استخدم ما اعرفھ الختبار أحد
التوقعات

 أستطیع أن أستخدم ما أعرفھ لتحدید كیفیة اجراء
. االستقصاء 

ـ یعرض النتائج في صورة رسومات والتمثیل البیاني 
باألعمدة والجداول

 أستطیع أن أحدد كیفیة رسم محوري التمثیل
البیاني باألعمدة وتسمیتھا 

 أستطیع أن أرسم تمثیل بیاني باألعمدة
ـ یحدد االتجاھات واألنماط البسیطة في النتائج ویقترح 

. تفسیرات لبعضھا 
 أستطیع أن أجد األنماط في البیانات واالنماط

.البسیطة في النتائج 
 أستطیع ان أفسر سبب وجود نمط في البیانات أو

.  النتائج 

یجب على التالمیذ تمییز نمط معین من النتائج التي تؤدي إلى أن انتقال * 
الصوت ھو األفضل في المواد الصلبة ثم السائلة واالنتقال األسوأ ھو في 

الھواء
مناقشة األسئلة ـ 
أي مادة كان سماع الصوت عبرھا ھو األفضل ( ـ 
یمكن للطالب برھنة فھمھم ودعم مالحظتھم * 

اإلجابة عن األسئلة 
ـ اقترح أسئلة یمكن اختبارھا * 

ـ ما الذي سیتم اختباره  ـ ما ھي العوامل الثابتة ـ ما ھو العامل المتغیرـ 
توقع نتیجة ما ستحصل علیھ ـ  تنفیذ االستقصاء ، ھل كان توقعك صحیحا 

؟ 
ما الذي یجعل االختبار غیر عادل ؟  * ـ 
تنفیذ ورقة العمل * 

االستقصاء حول اي المواد ینتقل عبرھا الصوت بشكل أفضل 
ورقة العمل * 

باألعمدة وإعطاء توقعات بناء على مالحظاتھم ومعرفتھم السابقة 
تنفیذ تمرین * 

اغالق الدرس *
ـ اكمل 

ینتقل الصوت عبر المواد المختلفة  
ینتقل الصوت أفضل عبر المواد الصلبة 
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لى الصور جیدا ،ثم أجب عن األسئلة  إانظر / ـ الصور التالیة تمثل استقصاء انتقال الصوت عبر المواد المختلفة 

)ج()

)شروط اجراء االستقصاء 

)جمع أدلة ( كیف تتشابھ المواد التي ینتقل عبرھا الصوت في الصور السابقة ؟ 
)جمع أدلة 

أي مادة سینتقل عبرھا الصوت بشكل جید ؟ 

............المادة التي ینتقل عبرھا الصوت بشكل جید  ھي الخشب وھو مادة 

أسئلة التقویم 

:أجب عن األسئلة أدناه . ـ یقوم أحمد بنشاط عملي  لمعرفة المادة التي ینتقل عبرھا صوت الجرس جیًدا 

عبر الھواء

............المادة التي ینتقل عبرھا الصوت بشكل جید  ھي الخشب وھو مادة 
اشرح سبب انتقال الصوت بشكل جید في المواد الصلبة ؟  

)سائلة ، صلبة ، غازیة 
)تابع سیر الدرس 

ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1رقم ) 2ـ  4(قیم من خالل تنفیذ ورقة العمل  ُ/عرض النتائج في صورة رسومات وتمثیل بیاني باألعمدة والجداول ت
4و 3و 2رقم ) 2ـ  4( ُتقیم من خالل تنفیذ ورقة العمل 

ـ الصور التالیة تمثل استقصاء انتقال الصوت عبر المواد المختلفة 

)ب()أ(

شروط اجراء االستقصاء .( اجراء االستقصاء واختبار توقع الطالب 
)جمع أدلة (أكمل ما یلي / 1

:ـ المادة التي ینتقل عبرھا الصوت في 
.............   ھي ) أ ( الصورة 

.............ھي ) ب (الصورة  
........... ھي ) ج ( الصورة 

ما الذي سیتم اختباره ؟* 
كیف تتشابھ المواد التي ینتقل عبرھا الصوت في الصور السابقة ؟ / 2
جمع أدلة ( كیف تختلف المواد التي ینتقل عبرھا الصوت ؟ / 3
أي مادة سینتقل عبرھا الصوت بشكل جید ؟ / ماذا تتوقع / 4
ھل توقعك كان صحیحا ؟/ 5
المادة التي ینتقل عبرھا الصوت بشكل جید  ھي الخشب وھو مادة / 6

أسئلة التقویم 

ـ یقوم أحمد بنشاط عملي  لمعرفة المادة التي ینتقل عبرھا صوت الجرس جیًدا 

............ـ في أي مادة ینتقل الصوت بشكل جید ؟  
................ـ أشرح سبب اختیارك ؟ 

عبر الھواء عبر الماء

المادة التي ینتقل عبرھا الصوت بشكل جید  ھي الخشب وھو مادة / 6
اشرح سبب انتقال الصوت بشكل جید في المواد الصلبة ؟  / 7
سائلة ، صلبة ، غازیة / ( رتب انتقال الصوت حسب شدتھ في المواد التالیة / 8
تابع سیر الدرس )* (كاختبار عادل ( كیف حققت االستقصاء/ 9

ما الذي قد یجعل ھذا االستقصاء غیر عادل ؟/ 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ ـ األھداف
عرض النتائج في صورة رسومات وتمثیل بیاني باألعمدة والجداول ت*
ُتقیم من خالل تنفیذ ورقة العمل / تحدید االتجاھات واالنماط البسیطة وتفسیرھا * 
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البیتي والمالحظات  النشاط

:مفردات التعلم *
مكان صدور الشيء/ مصدر
.یتحرك من مكان إلى آخر /  ینتقل 

:  المالحظات 
  2ـ  4استقصاء نشاط *

ساعة ) مصدر الصوت ( نفس ـ العوامل الثابتة
المنبھ

فإن  ـ یفضل أن تثبت الساعة في مكان محدد
استخدمھا التالمیذ قد تختلف المسافة التي یقف فیھا 

.التلمیذ الذي یمسك الساعة 
الوقوف على نفس المسافة بعیدا عن الساعة في كل  ـ

.مرة وعلیھ أن یغلق األذن األخرى لإلصغاء جیدا 
ـ الذي ال یجعل االختبار عادال عدم ثبات المسافة 

بعیدا عن الساعة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحدث عن*

15اإلجابة شفھیا عن األسئلة في كتاب التلمیذ ص 

2  (
للتحقق من انتقال الصوت عبر الخشب أو البالستیك 

یمكنھم استخدام صینیة الشاي المصنوعة من 

تحدث عن*
لماذا تعتقد أن الصوت ینتقل أفضل عبر المواد  

الصلبة ؟ 
ألن جزیئات المادة الصلبة متالصقة كثیرا مما 

.یساعد الصوت على االنتقال بسھولة 
فقدان الصوت لطاقتھ أقل في المواد الصلبة مقارنة ( 

)مع المواد األخرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحدي *
انقر بالقوة نفسھا لثالث قضبان متساویة في الطول 

أحدھما من الخشب والثاني من البالستیك والثالث من 
.الحدید استمع للصوت من الطرف الثاني 

.ـ أي المواد السابقة أفضل في نقل الصوت 
كلما كانت المادة أكثر صالبة كان انتقال الصوت * (

).في المادة أفضل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتواصل الحیتان مع بعضھا البعض تحت /  معلومة *
الماء حیث تنتقل األصوات عبر مسافات بعیدة جدا

/   الواجب البیتي * 
كتاب النشاط   14ص) 2ـ 4(حل تمرین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التقویمالتعلیمیة  الوسائل

ـ مصدر الصوت 
.مثل ساعة منبھ 

ـ بالون ممتلئ بالماء 
ـ قطعة من لوح 
خشبي أو باب 

خشبي 

والتاریخ  الیوم2

الحصة / الصف 

تفرید التعلیم *
/ ـ ذوي التحصیل الدراسي  المنخفض 

اإلجابة شفھیا عن األسئلة في كتاب التلمیذ ص 
/ـ ذوي التحصیل الدراسي المرتفع 

2ـ4(تصمیم اختبار عادل انطالقا من نشاط 
للتحقق من انتقال الصوت عبر الخشب أو البالستیك 

أو المعدن 
یمكنھم استخدام صینیة الشاي المصنوعة من ( •

 )المواد المختلفة لتنفیذ االختبار 
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