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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

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

2

التمهيد

1-تقويم المعرفة  السابقة : يوجه انتباه الطالب إلى العمل الفني في الصورة ص86 ثم يسأل:
(1-ما المادة التي يتكون منها العمل الفني في الصورة؟ 2-ما الذي يمكن رؤيته في هذا

العمل الفني؟). 2-أنظر وأتساءل : يوجه انتباه الطالب الى االسئلة المكتوبة تحت أنظر وأتساءل
ثم يسأل(1-عندما تنظر في المرآة ترى صورتك فكيف حدث ذلك ؟) تكتب أفكار الطالب على

السبورة وتالحظ أي مفاهيم شائعة وغير صحيحة لدى الطالب حتى تعالج أثناء سير الدرس.
3-إثارة االهتمام : يزود الطالب بعدد من المالعق الكبيرة المعدنية الالمعة ثم يطلب إليهم

النظر في السطح الخارجي للمعلقة ثم يسأل(1-كيف ترى صورتك ؟ 2-انظر األن في السطح
الداخلي للمعلقة ثم يسأل صف ماترى؟ 3-لماذا ظهر انعكاس صورتك مختلفًا في جانبي

المعلقة ؟). 4-االستكشاف: يهدف الى أن يتوقع الطالب ما يحدث للضوء عند تسليطة على
المرآة.

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

الضوء شكل من أشكال الطاقة نرى بها األشياء .

ف ينتقل الضوءالهدف األول ي ف ك ش ك ت س ي

45الزمن المقترح

استداللمستوى الهدف

االستراتيجيات

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.

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.

يطلب من الطالب جمع 15-20 جسمًا مختلفًا من غرفة الصف أو البيت ثم يطلب أليهم العمل في
مجموعات في غرفة مظلمة .

يسلط شعاع مصباح ضوئي على كل جسم لتحدد طبيعته إذا كان شفافا أو غير شفاف أو شبه
شفاف.

يطلب إليهم تسجيل ما توصلوا في جدول بيانات .
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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 ، يجمع مجموعة أشياء من غرفة الصف أو امل  ل ،  سلط شعاع مصباح

ضو ي ع    شياء ، يحدد ما إذا  انت  شياء شفافه أو غ   شفافة أو شبه شفافة.

فكر ، زاوج، شاركاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
         تقوم على استثارة الطالب كي يفكر كل واحد منهم على حده، ثم يتشارك كل اثنين في مناقشة

أفكارهما، ثم على مستوى المجموعة تستخدم خالل فقرة مناقشة الفكرة الرئيسة ما الضوء؟

دور المعلم

شرح  س  اتيجية للطالب قبل التطبيق، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، وطرح سؤ  يرتبط بالدرس أو مش لة ذات   اية
مفتوحة، وتقديم  غذية راجعة للطالب. يو   للطالب أن الضوء ش ل من أش ال الطاقة ثم  سأل(1-اذكر  عض مصادر

الضوء؟  2-كيف ي نقل الضوء؟ 3-كيف ي شابة الضوء املنعكس مع كرة الت س املرتدة؟)

دور المتعلم
عاٍل واملشاركة    عملية التعلم.  ستمع بصوٍت  التفك    ش ل فردي    املش لة املطروحة، ومشاركة أحد زمالئه    التفك   

للمعلم ، يذكر مصادر الضوء ، يو   كيف ي تقل الضوء ، يذكر ال شابه ب ن ا ع اس الضوء وكرة الت س املرتدة .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

الوسيلة التعليمية

يلخص فيها أهم المعلومات في الدرس و تكون مرجع للطالب

لتوضيح محتوى الدرس مثل درس الربا يرسم فيه أمثلة لألموال الربوية.

تستخدم لتلخيص أفكار الطالب في المجموعات أو للعصف الذهني عند طرح سؤال أو للتعبير بالرسم في
فقرة من الفقرات

 تستخدم خالل فقرة أساليب داعمة ، وفقرة مناقشة الفكرة الرئيسية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.  ستخدم املوسوعات العلمية للبحث عن تار خ املرايا.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

المرفقات
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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

ينتقل ضوء الشمس عبر الفضاء في خطوط متعرجةصواب وخطأ

يسقط الضوء على األجسام فيرتد عنها ويسقط داخل ........ لذلك أرى هذه األجساماختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ال يمر الضوء عبر األجسام الغير شفافة ولذلك يتكوناختيارات من متعدد

يعكس الموز الضوء ...........اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

حدد خصائص الضوءاختيار من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت

لثانى ى األلوانالهدف ا ر ف ن ي ف ك ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 

باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.  ستخدم خالل فقرة مناقشة الفكرة الرئ سة ملاذا أرى  لوان ؟
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دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب يبدأ بمناقشة الطالب حول

زجاجيًا  يمر الضوء ع  ه يحرك امل شور ح   تظ ر ألوان الطيفثم  سأل(1-أي ألوان اللون ثم  عرض ع   الطالب م شورا 
الضوء ظ رت داخل امل شور؟ 2-أي ألوان الضوء خرجت من امل شور؟ 3-ماذا تتوقع أن يحدث داخل امل شور لتغي   لون

الضوء؟).

دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م ل ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ل ي يصلوا

ذلك باستخدام معلوما  م السابقه . 

 ستمع للمعلم ، يالحظ ماذا يحدث للم شورعندما يمر الضوء ع  ه ، يذكر  لوان ال   ظ رت من داخل امل شور، يتوقع ماذا
حدث داخل امل شور ح    غ   لون الضوء.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

ميزان ، مخبار مدرج ، كؤوس ، ساعة ايقاف ، مصدر حرارة

الوسيلة التعليمية
مواد و أدوات غ   مس  لكة  ستخدم ا الطالب    ا  ت  ات لتنفيذ التجارب العملية   ستخدم م شور زجا  

لتوضيح كيفية ظ ور ألوان الطيف 

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

اساسيات الضوء

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

ينتقل ضوء الشمس عبر الفضاء في خطوط متعرجةصواب وخطأ

يسقط الضوء على األجسام فيرتد عنها ويسقط داخل ........ لذلك أرى هذه األجساماختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

ال يمر الضوء عبر األجسام الغير شفافة ولذلك يتكوناختيارات من متعدد

يعكس الموز الضوء ...........اختيارات من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

حدد خصائص الضوءاختيار من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت
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التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب استخدم الموسوعات العلمية واالنترنت للبحث عن كيفية أبصار الحيوانات.التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

حدد خصائص الضوءاختيار من متعدد

يعكس الموز الضوء ...........اختيارات من متعدد

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

السالمة أثناء عبور الشارع
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية األسرية-
صحتي و سالمتي-السالمة أثناء عبور الشارع

لكي أعبر الشارع بأمان يجب أن انظر الى ألوان األشارة
المرورية.

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

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
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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-اسهامات العلماء
http://inventions.t4edu.com/inventions/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9% المسلمين

8A%D9%91%D8%A9-
 %D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1

-2
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D

 9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1

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
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