
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/4math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/4math2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس درة العلم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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2018\درة العلم   

 

 كيف تتحرك األلعابالموضوع : 
  المخرجات التعليمية

 األهداف اإلجرائية/
الوسائل التعليمية  الزمن استراتيجيات التدريس

 والتقانة
النشاط البيتي /  التقويم

 المالحظات

 
 األهداف التعليمية:

يتعرف على أن -
 السحب والدفع قوتان 

يقرر ما سيفعله -
ويحاول االجابة على 

 الؤال العملي 
يستكشف ويالحظ -

بهدف جمع 
-االدلة)القياسات

المالحظات( لالجابة 
 عن األسئلة

يقدم نموذج الفكار -
ويبحث عنها بغرض 
مشاركتها وشرحها 

 وتطويرها 

 
يطلب من التالميذ تمثيل الحركات :التعلم القبلي

 شيم -قفز  –دوران  –التالية: ركض 
 :التمهيد

يطلب من أحد التالميذ تحريك الكرسي بدون 
 رفعه لألعلى
 سير الدرس:

يتم مناقشة نشاط التمهيد : الحوار والمناقشة
للوصول إلى مفهوم الدفع)هو عملية البعاد عنا( 

)رفع ومفهوم السحب )هو عملية الجذب نحونا
 اليدين(

 من كتاب التلميذ 21-20صـ:مناقشة نشطة
استقصاء: عرض نماذج متنوعة ويطلب من 
التالميذ تحديد نوع الحركة في اللعبة)دفع أو 
سحب( وذلك لتجربتها )طرح األئلة + رفع 

 اليدين(
توزيع على المجموعات ألعاب تعلم تعاوني:

-وتحدد المجموعة نوع الحركة المطلوبه )دفع
 سحب( )تقييم األقران(

 2-5حل ورقة العمل صــتعلم فردي: 
تخرج محموعة لتمثيل حركة تعلم باللعب:ال

سحب وتوقع التلميذ ما القطار حيث يتم دفع أو 
 يحدث لبقيةالمجموعة

 اغالق الدرس:
 مناقشة التالميذ فيما تعلموه من درس ليوم

 ذكر كيف يمكن تحريك األلعاب.

 
 د5
 
 د5
 
 
 

 د10
 
 

 د10
 
 
 

 د15
 
 

 د10
 

 د10
 
 
 د5

 
 
 
 

 العاب متنوعه
+ 

 الصفتالميذ 
+ 

 كتاب التلميذ
+ 

 كرسي
+ 

 صور

 
 
 

 معرفة:
 اكمل : باستخدام البطاقات التاليةط

 
 

 عملية االبعاد عنا هو ـــــــــ
 عملية الجذب أ الشد نحونا هوــــــــــ

 
 
 

 :استدالل
ماذا تتوقع أن يدث اذا قام سعيد بدفع 

 القطار األول من القطار الثاني:
 
 
 
 

 تطبيق:
صنف نوع الحركة في الصور التي 

 أمامك:

 
 
 

 
 الواجب:
من كتاب  17حل ص
 الدفع السحب ؟النشاط
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