
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية
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 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي
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 المناهج السعودية 
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 المملكة العربية السعودية

028 وزارة التعليم  

الجوفبمحافظة اإلدارة العامة للتعليم   

  هليةبداع األتدائية سماء اإلاب

 

 

 

 

 

 

(ت المادة حاالموضوع بحث الدرس )   

Lesson Study Theme 

 الهدف البعيد 

(ا في المحتوى المعرفي يحقق طالبنا فهم عميق )  
  

( ينالمعلمأسماء فريق بحث الدرس )   

 

(  ميسر)                                                 سامي بن حمود اللحيدأ /   – 1  

(  وعض)                                                   يبسيونعمرو فتحي أ /  – 2  

(  ) عضو                                                   أحمد متولي محمودأ /  – 3  

(  ) عضو                                                         مصطفي أحمدأ /  – 4  

  

 

 

العباس فالح بدر   /أ   المدرسة قائد  
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 محتوى التقرير 

 

 م الموضوع الصفحة

 1 فهرسال 2

 2 المقدمة 3

 3  قميثاق عمل الفري 5

 4 الخطة إلجرائية للفريق  6

 5  يد دف البعضبط اله 7

 6  درس البحث تحديد 8

 7 التأمالت حول المحتوى  9

 8  تأمالت الفريق حول تعلم الطالب واستعداداتهم 10

 9 تخطيط السبورة  11

 10 ( ) تنفيذ الدرس  مرحلة التدريس والمالحظة 12

 11 صور من تنفيذ الدرس  13

 12 ) تقارير االجتماعات (مالحق لا 15

 13 درسبحث ال مصطلحات 19

 14 خاتمةال 21

 15 المراجع  22

 16 خطة سير الحصة  23

 17 نماذج من أوراق العمل واألنشطة  24
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  مقدمة

 

ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبيا

 . معينجا

 ..... وبعد

 (2( سورة المائدة آية )لَى اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اإلثِْم َواْلعُْدَوانِ نُوا عَ َوتََعاوَ قال هللا تعالى ) 

, قمنا نحن فريق  البتطوير الطمنذ مدة بدأت المدرسة ببناء فرق المجتمعات المهنية لتنفيذ مشروع 

لوم التى تمحورت ة لمقرر العرات األساسية بناءاً على اختبارات شملت المهالكالعلوم بتحديد المش

نتائجها فى تدني مستوي بعض الطالب فى هذه المهارات وإنخفاض دافعيتهم للتعلم واتجهنا من خالل 

ه االيجابي نحو مناهج العلوم وتحسين المجتمعات المهنية إلى رفع مستوي أداء الطالب وتنمية االتجا

 لترتقي للمستويات المطلوبة. لمين ,المتع ىرات األدائية والممارسات التعليمية لداهالم

ً مع مشروع بحث الدرس انطلقنا  ونظراً لما لوحظ من تكرار المشكلة السابقة مع الطالب وتزامنا

 العمل معاً كفريق أرسى جذوره فى التنميةمستعينين باهلل فى تجربة بحث الدرس لمواجهة التحديات و

عون لتأسيس تعلم نوعي مهني يركز على لمين يسمن المعالمهنية المستدامة, كونها تخلق باحثين 

 وضعوحتي نحقق ما نطمح له من خلق عادات عقلية منتجة تم . مخرجات التعلم فى مجتمع المعرفة 

المفاهيمية والمهارات  المعارفنسق من لشمولية مفهوم الكفاية الذي يعرف بأنه  , الهدف البعيد

تميز بقابليتها للتقويم حيث من الممكن قياس نوعية تنفيذ العملية التى تنتظم على شكل خطط إجرائية ت
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 تايها . فيستزيد الطالب من المعارف والقدرلمستهدفة ونوعية النتائج التى تم التواصل إلالمهمة ا

ل الى المفاهيم يكون قادر بمادة العلوم وحتى يص ممارسات تعليمه مرتبطةويتمكن من توظيفه في 

جديدة لها صلة في الدرس المبحوث ويتدرب  مفاهيم علمية هج ويكتسب على تحديد طريقة فهم المن

, التعميم ريالمالحظة, الوصف, المقارنة, التفس تنوعة)على عمليات فكرية متمثلة في مهارات عقلية م

من مقومات فكريه المملكة العربية السعودية قدر ما تملكه يو ياتيةالممارسات الحفي  وتطبيقها.....( 

لتصبح المملكة العربية السعودية الرقم األول  2030قيق رؤية ي صناعة جيل المستقبل وتحلتساهم ف

التخطيط للدرس, مراقبة  ولنحقق ذلك من خالل تجربة بحث الدرس تم في القوة المؤثرة في العالم.

 الدرس, مراجعته وإعادة تدريسه, وتبادل المستندات واإلجراءات , تلخيصالطالب الدرس لرصد تعلم

 اليومية لتدريس الدرس فيما بيننا.

 وها نحن نضع بين يديكم التقرير وهو خالصة تجربتنا في تطبيق بحث الدرس

 لعلوم في مدرستنا .لمادة ا

 

 والسداد ونسأل هللا التوفيق
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 ميثاق عمل الفريق 

 

                            ة والسالم على رسول هللا  والصالالحمد هلل

 بعدأما 

 بابتدائية  العلومهـ اجتمع فريق بحث الدرس في مادة   23/4/1440 الموافق االحدفإنه في يوم 

 التالي :  وعداد فقراته على النحإمل الفريق وقد تم إلعداد ميثاق عسماء االبداع االهلية 

 .اً ( ضمن فريق بحث الدرس علفعال ) التعلم مالعمل التشاركي ا •

 .ساب ثقافة تدريس فعال لم المستمر من أجل اكتاالستعداد الدائم للتع •

 .الدرسالتفكير بدقة ووضوح ومرونة من خالل ممارسة دورة بحث  •

 . قناعات الجديدة حول تغيير ثقافة التدريساإلصغاء بينهم لألفكار وال •

 .تحسين وتطوير اآلداء الواعي ( من أجل  الممارسة والتأمل )اإلدراك •

 .داء الذاتي وآداء الفريق النقد والتقويم المستمر لآل •

 .طرح االسئلة والمشكالت والبحث عن الحلول المحتملة  •

 .ق األهداف المبادرة والمثابرة واالنضباط  من أجل النجاح وتحقي •

 .ي جات للعمل الذاتي والجماعاتجمع البيانات وتحليل االستن •

 .أعضاء فريق بحث الدرس تواصل بوضوح مع السعي من أجل ال •

  . قات ايجابية مع فريق بحث الدرسبناء عال الحرص على •

 .العمل على انتاج المعرفة وتوثيقها ونشرها  •

 .اد بيئة المدرسة السعي المستمر لتغيير ثقافة التدريس ضمن افر •

                   

,,لتزام والتنفيذ ودمتم ,,,,,نأمل من الجميع اال                               
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 الخطة االجرائية للفريق

     

    

 

 

 الدرسية لفريق بحث الخطة اإلجرائ

 المقر الزمن التاريخ االسبوع نشاط فريق بحث الدرس

 المشرف الميسر مع اجتماع

 قائد المدرسة
 ص 8 ـه 1440 /5 /7 الثاني

مكتب قائد 

 المدرسة

   

 ص 8:30 ـه 1440 /5 /7 الثاني مع المعلمين ف الميسررشاجتماع الم

 ص9 ـه 1440 /5 /14 الثالث إعداد ميثاق عمل الفريق

 ص9 ـه 1440 /5 /14 الثالث ضبط الهدف البعيد

 ص10 ـه 1440 /5 /21 الرابع تحديد درس البحث

إعداد خريطة الوحدة والتأمالت حول 

 األهداف
 ص9  ـه 1440 /5 /21 الرابع

 ص 11 ـه 6/1440 /28 سالخام تأمالت الفريق حول المحتوى

ت اتأمالت الفريق حول استعداد

 التدريسواجراءات الطالب 
 ص9 ـه 6/1440 /28 الخامس

 ص9 ـه 6/1440 /5 السادس ) مسودة (س خطة الدر

 ص9 ـه 6/1440 /12 السابع تخطيط السبورة

 ) ن الفريقتجريب التدريس ضم

 االستعداد (
 ص9 ـه 1440 /6 /19 الثامن

 ص9 ـه 1440 /6 /24 منالثا توجيه الدعوة للحضور               

 ص9 ـه 6/1440  /24 الثامن االجتماع مع المالحظين

 ص9 ـه 1440/ 27/6 التاسع تنفيذ التدريس والمالحظة

 ص9 ـه 1440 / 27/6 التاسع تنفيذ المناقشة

 ص9 ـه 6/1440 /27 التاسع خطة الدرس ) نهائية(

 التاسع المالحظةس ويرالتد ذتنفي
28/  6/ 1440 

 ـ ه

 ص8:30

     العاشر درس وتنسيقةر بحث اليراستكمال تق

    الحادي عشر ارسال نسخة إلى مكتب التعليم

ارسال نسخة إلى المركز الوطني 

 للتطوير المهني
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 ضبط الهدف البعيد

Lesson Study Theme ( long goal term ) setting . 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ى تحديد الهدف البعيد لبحث الدرس كما يلي ق علد المناقشة مع أعضاء الفريق تم االتفاوبع ةلبدايفي ا  

 

ا في المحتوى المعرفييحقق طالبنا فهم عميق   
 ضبط الهدف البعيد

 ( جملة مختصرة )

.مادةال مفهومالطالب  يكتشفأن   

األهداف التفصيلية للهدف 

 البعيد

. دةافرق بين حاالت المال الطالب نجيستأن   

. خصائص الموادأن يستنج   

.ة إلى أخريول المادة من حالف تتحيكطالب ال ضحيو نأ  

 

 

 

 

 

 

  الب .الغرض منه سد فجوة تدريس تعيق من تعلم الط  - 1 

  .( سنوات5-3من ) الهدف  يمتد – 2 

لمقارنة بين .. العادات العقلية المنتجة .. معايير التدريس .. ا يشتق من ) األهداف التعليمية - 3 

. ص الطالب المثالية والواقعية .. المشاريع والبرامج النوعية ( خصائ  

تعلم الطالب .  ه على، وقابليته للمالحظة والتطبيق ووضوح أثرالبعيد وضوح الهدف  4 -  

  - 5 ليس من أهداف الدرس . 
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  البحث رسدتحديد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمالت حول اختيار درس البحث                         
ة والدرس سواء كانت متعلقة بتعلم الطالب أو اختيار الوحدة .. اختيار الدرس .. توضيح اسباب اختيار الوحد

 تدريس المعلمين

االبتدائيثالث لا الصف وحدةلا   5 

دةحاالت الما موضوع الدرس الثاني الفصل الدراسي  

سباب اختيار درس البحثأتوضيح   

.( لمادة) ا صعوبة استيعاب المفاهيم العلمية المجردة -1  

. والغاز لسائللب والصصعوبة استنتاج الفرق  بين ا-2  

.فهستنتاج خواص المواد المختلعلى اعدم قدرة الطالب  -3  

لمهارات األساسية لهذا الدرس الذي كشفت عنه االختبارات التشخيصية.ب في االطإخفاق ال  -4  almanahj.com/sa
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ى التأمالت حول المحتو  

 

 

       

 

 

.فهم المحتوى - 1   

.احتياجات الفريق للمحتوى - 2   

.ي المحتوىالقوة والضعف ف نقاط اكتشاف  - 3  

 

 

 

   الحظاتالم

التدرج في عرض المواضيع المتعلقة بالدرس من السهل إلى الصعب ومن المعلوم إلى -1 

  المجهول ومن المحسوس إلى المجرد.

.لموادبخصائص ابالمواضيع  الخاصة   اإللمام - 2    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االبتدائي الثالث الوحدة 5  الصف 

لدرس موضوع ا حاالت المادة الدراسي لصالف الثاني   
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 التأمالت حول إستعدادات الطالب وإجراءات التدريس

 

 

 

  

  

  

 الصف الثالث الوحدة 5

الدراسي لصالف الثاني الدرس حاالت المادة  

 استعدادات الطالب اجراءات التدريس

مدى مناسبة االجراءات في تحقيق األهداف ) طرق 

التدريس ، التقويم ، الوسائل التعليمية ، البيئة الصفية ، 

... الخ (مراحل سير الدرس .. إدارة الصف   

 

. بقةاستعدادات الطالب وخبراتهم السا - 1   

. البعيد طالب للهدفقيق الكيفية تح - 2   

. التي قد تواجه الطالب توقعةالصعوبات الم - 3   

. المفاهيم التي ينبغي على المعلمين التركيز عليها - 4  

التنويع في طرق التدريس - 1  

اختيار استراتيجيات تدريس مناسبة . -2  

. المناسبة التعليمية  استخدام الوسائل - 2  

وتوزيعها  ةيفروق الفرداسب العمل اسئلة متنوعة تن – 3

. البعلى الط  

.صعوبة استيعاب المفاهيم العلمية المجردة -1  

ن خصائص تفرق بيعدم قدرة الطالب على ال-2

.اد المختلفةالمو  

معظم الطالب   إخفاق كشفت االختبارات التشخيصية -3

لهذا الدرس .المهارات األساسية  ان إتق في  
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 تخطيط السبورة 

 

 

 

 

يعكس جودة االجراءات ... تسلسل األفكار .. يتيح كس الفهم العميق للمحتوى و عيالسبورة ) خطط تصور مكتوب لم
 للطالب المشاركة الفاعلة .. منظمة وواضحة ( 

 5 الوحدة االبتدائيثالث ال الصف
 حاالت المادة سالدر موضوع  الثاني الفصل الدراسي

 تخطيط السبورة
 
 
 

                                                                                 
 
 

 

 

 

 (مادةحاالت ال)

 
  

 KWLجدول التعلم 

 
 

ماذا أريد أن  ماذا أعرف
 ماذا تعلمت  أعرف

   

 
 
 
 

 
 
 

 سوال تيمز : 
 
 
 

 التغذية الراجعة : 
 
 

 :تابعة نشاط الم
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الموافق  االثنين يوم والتاريخ /ال
  هـ1440/ 6 /28
 
 لدرس / داف اأه

 ) تكتب بعد ذكرها للطالب ( 
 
 
 

 ة :المفردات الجديد
) تكون على شكل ملصقات 
 تضاف عند ذكر كل مفردة (
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 لمالحظةاتنفيذ التدريس و

 
   

 هـ  قام معلم العلوم / عمرو فتحي بسيوني 4014/  6 /28 الموافق  االثنينإنه في يوم  

 (حاالت المادةقي حول مشروع بحث الدرس لمادة العلوم بعنوان ) بتنفيذ درس تطبي  

 سماء االبداع االهلية  ةبابتدائي – الثالثللصف   

 وذلك بحضور  

 العلوممادة خبير تربوي في                         متعب الغنام االستاذ / 

 جوف بجامعة ال تدريسوطرق الرئيس قسم المناهج بسام الرشيد                           الدكتور /

 ة اإلشرافالعلوم بإدار مشرف              سامي بن حمود اللحيداالستاذ / 

  بمدارس سكاكا وفريق بحث الدرس  ومجموعة من معلمي العلوم   

 وبعد انتهاء الدرس تم االجتماع للمناقشة والمالحظة 

          :     تاليةحيث أبدى الجميع إعجابهم بالجوانب ال 

 .هيم بعمقالمفا إستيعابسهمت في أاألنشطة التعليمية الرائعة التي   -1   

  تفاعل الطالب والحماس الذي الحظوه عليهم .  -2   

 .المادة العلمية الشيقة  وعرض البوربوينت الذي يخدم المادة  -3   

 .  ضوابط الحصة التي حددها الطالب قبل بدأ الحصة  -4   

 وقت . ط الضب – 5   

 وكان هناك بعض التوصيات منها :   

  . ات بصورة افضل ورة المالحظتفعيل سب. -1   

 . اإلجاباتوقت أطول ليفكر في الطالب   إعطاء – 2   

 المعلومة على جميع المجموعات . تأكيد  – 3   

 لمعلومة ) المادة ( . تهئية  – 4   
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  وفي الختام نتقدم نحن فريق بحث الدرس بالمدرسة بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام

 

 ً   .هذه المشاريع التي تهدف إلى تحسين وزيادة مخرجات التعليمل متابعة مثم  عليهالذي ليس غريبا

   

 . السدادفيق ونسأل هللا للجميع التو
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 الملحقات

 (تقارير االجتماعات )       
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                                         مشروع بحث الدرس 
برامج مشروع بحث الدرس ) مادة 

 الكيمياء (

 

 

 

 

 

 الجلسة األولى
 هـ 1440/   5/     7 التاريخ األحد اليـــــــوم

 مكتب قائد المدرسة المكــان ائد المدرسةقر مع تماع المشرف الميساج البرنامــــج
 تقرير عن البرنامج

 
 بعقد اجتماع مع قائد المدرسة   بابتدائية سماء اإلبداعالدرس  حثسر لبقام المشرف المي  
 وكذلك فريق بحث الدرس 

              
 وقد تناول االجتماع الجوانب التالية :  
 ه .وأهميتبمشروع بحث الدرس التعريف  -1   
 مناقشة دور اإلدارة في تسهيل عمل فريق بحث الدرس .   -2   
 وتوزيع المهام .ل العم تحديد فريق -3   
 تحديد موعد الجتماع فريق بحث الدرس .  -4   
    

 وكان هناك بعض التوصيات :   
 تحديد المكان المناسب لعقد االجتماعات الدورية . -1   
 اون بين أفراد فريق العمل .ة التعالتنبيه على أهمي -2   
 . رسث الدالتنبيه على أهمية اختيار الموضوع المناسب لبح -3   
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 الجلسة الثانية
 هـ 1440/   5  / 16 التاريخ الثالثاء اليـــــــوم

 هبةغرفة المو  المكــان المعلميناجتماع المشرف الميسر مع  البرنامــــج
 جتقرير عن البرنام

 
   المشرف الميسر ابتدائية سماء اإلبداع بحضورالمشرف بقام   

 الدرس حثريق بأعضاء فجتماع بعقد ا   
              

 : وقد تناول االجتماع الجوانب التالية  
 خطوات عمل بحث الدرس. -1   
  عمل خطة بحث الدرس.  -2   
 ام .تحديد فريق العمل وتوزيع المه -3   

  لميثاق .موعد الجتماع عقد اتحديد  -4   
    
 

 وكان هناك بعض التوصيات :   
   
 عاون بين أفراد فريق العمل .لتمية االتنبيه على أه -1   
 التنبيه على أهمية اختيار الموضوع المناسب لبحث الدرس . -2   
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 الجلسة الثالثة
 هـ 1440 /  6 /   14   اريخالت األحد اليـــــــوم

 غرفة الموهبة المكــان ضبط الهدف البعيد وتحديد درس البحث ـجالبرنامـــ
 لبرنامجا ير عنتقر

 
   المشرف الميسر بحضورسماء االبداع بابتدائية  فريق بحث الدرسقام   
 أعضاء فريق بحث الدرسجتماع بعقد ا   

              
 : لجوانب التاليةوقد تناول االجتماع ا  
 تحديد الهدف البعيد وضبطه . -1   
  تحديد درس البحث . -2   
  بحث .مناقشة أسباب اختيار درس ال -3   

 تكليف أحد أعضاء الفريق بالتخطيط  لدرس البحث . -4   
     
 

 وكان هناك بعض التوصيات :   
 التنبيه على أهمية التعاون بين أفراد فريق العمل . -1   

 ل على أهمية التأمالت حول المحتوىحث فريق العم -2   
 اقتراح كل عضو تخطيط مناسب للسبورة -3   
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 درسال بحث

نهج في التطوير المهني يهدف إلى استدامة التعلم المهني يمارس فيه فريق من 
س والتي المعلمين داخل المدرسة بدعم من قادة المدارس والميسرين دورة بحث الدر

درس من أجل بحث األفكار الهدف البعيد وتنتهي بكتابة تقرير بحث ال تبدأ بضبط
 د فجوات التدريس .لس منتجةالكبرى واكتساب عادات عقلية 

الدرس 
 المبحوث

سي يتم اختيارها من قبل فريق امنطقة محددة من المحتوى المعرفي في المقرر الدر
 ( دةحاالت المامثال ) بحث الدرس بهدف بحثها , على سبيل ال

 العادات العقيلة

بح اع من السلوك المكتسب خالل عملية التكرار , تؤسس في العقل لتصنمط غير و
الفرد في حل مشكالته , كما أنها نمط من األداءات الذكية للفرد تقود إلى افعال دة عا

تنسج  انتاجية وشبه ) هوريسمان ( تدريب الطلبة على عادات العقل بالحبل الذي
ادات العقل فهي عملية تطوير لنهاية ال تستطيع قطعة , وهكذا عخيوطة وفي ا

ي النهاية إلى إنتاج معرفي متين , وهذا ي فلتؤد تدريبية تكتسب بالتمرين والممارسة
التشبيه دليل للمربين والمعلمين على أن هذه العادات ليست فطرية في اإلنسان , بل 

 م ( . 2005,  ليم ) قطامي وعمورتأتي من خالل التدريب والتع

 األفكار الكبرى
دورة لة رس طيلقضايا الرئيسة والتي تكون محور اهتمام وممارسات فريق بحث الدا

 بحث الدرس وهي التدريس , الطالب , األهداف , المحتوى المعرفي .

تقرير بحث 
 الدرس

بحثية عبارة عن توثيق فريق بحث الدرس لجميع ممارساتهم وتأمالتهم ال
منذ البدء بميثاق عمل الفريق ضمن  وكيفية تعلمهم ومصادر ذلك التعلموإجراءاتهم 

 . دوراتدورة بحث درس واحدة او عدة 
ويمثل تقرير بحث الدرس المعرفة الناتجة وكيفية توظيفها وتقويمها من قبل أفراد 

 الفريق ليعكس مدى تقدمهم وتعلمهم المهني بهدف تحسين التدريس .

بحث فريق 
 الدرس

( ضمن المدرسة  6-2دهم بين ) المعلمين بنفس التخصص يترواح عد فريق من
 درس .ال ة بحثذاتها يتعلمون معاً ويمارسون دور

ميسر عمل 
فريق بحث 
 الدرس

مشرف تربوي متخصص في مادة دراسية معينة يزور الفريق بصفة دورية لدعم 
ق دورة بحث تعلمهم أثناء تطبيالمعلمين ) فريق بحث الدرس ( وإرشادهم لمصادر 

 الدرس .

ميثاق عمل 
 لفريقا

ممارساتهم في م واعاتهقيم مشتركة يسعى فريق بحث الدرس إلى تحقيقها اثناء اجتم
 لتزام بها من أجل تغيير ثقافة التدريس على مدى بعيد .دورة بحث الدرس واال

الهدف البعيد 
 لبحث الدرس

معينة في  تدريسيةبهدف سد فجوة  -د الدرس عبارة عن هدف بعي موضوع بحث
 الى تيننسمن ف الهد ضوء األفكار الكبرى لبحث الدرس ,وقد يتطلب تحقيق هذا

 وهو الموجه الرئيس للفريق في جميع ممارساتهم . خمس سنوات
 

 مصطلحات بحث الدرس
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دورة بحث 
 الدرس

دورة من المراحل واالجراءات للمعلمين تستمر اسابيع يختلف عددها بحسب خبرة 
 برة كافية في ممارمع اكتساب المعلمين خحيث تقل تدريجيا  الفريق ,

التخطيط للتدريس د ثم البعيسات بحث الدرس , وتبدأ الدورة بضبط الهدف 
والمالحظة والمناقشة واستخالص المعلومات ثم المراجعة وإعادة التدريس حتى 

 كتابة التقرير ونشره .
 

بين برت ( إلى االختالفات اليها ) ستجلر وهييقصد بفجوة التدريس كما أشار  فجوة التدريس
الفاعلة ,  ت غيرمارساممارسات التدريس الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية والم

على سبيل المثال وليس الحصر : الفجوة بين طرق التدريس التي يمارسها المعلمين 
 وتحقيق أهداف التعلم .

مناطق 
 المحتوى

م ون موضوع درس أو مفاهيوى المعرفي فقد تكمعارف ومهارات محددة ضمن المحت
 أساسية ضمن المقرر الدراسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almanahj.com/sa



20 
 

 

 

 

 

 

            
 
 
 
 

                        
      

في الختام  نرجو من هللا تعالى أن  نكون  قد وفقنا في عملنا هذا من حيث التخطيط واختيار 

ود على الطالب بالنفع دريس والمراجعة بما يعلتوكذلك تنفيذ ا موضوع بحث الدرس

. والفائدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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  . حقيبة بحث الدرس - 1

 

.) التليجرام (  بحث الدرس وعرمش – 2  

  

بحث الدرس ) تويتر ( .مشروع  – 3  

 

. دليل المعلم -4  

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع 
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 المملكة العربية السعودية

280 وزارة التعليم   

  الجوف بمحافظةالعامة للتعليم رة اإلدا

     سكاكامكتب التعليم 

سماء االبداع االهليةئية ابتدا  

 خطة سير الحصة  

 

 

 

ئقالزمن بالدقا  

 

الدواتا  

 

 الهدف

 

 االستراتيجية

 

 المحتوى

 

3 

 

 سبورة 

 

ترحيب + إتفاق على لوحة 

 المالحظة

 
 

 مقدمة

 

6 

 

 - كأس مدرجة

- بالستيكيةملعقة 

 ءما - قطعة خشبية

 -  صابون سائل

بودرة  –بالون 

 ملونة

 ) نشاط استقصائي (

بين  الختالفااستنتاج 

 الصلبة والسائلة وادالم

 والغازية

 

   افشكتساالعلم بالت

 

1نشاط   

 

5 
أقالم  –اوراق عمل   

استنتاج خصائص المواد 

 الصلبة والسائلة والغازية 
التعاونيالتعلم   

 

2نشاط   

 

6 
لتعلم باللعبا  حاالت المادةتمثيل    

 

3نشاط   

) خريطة مفاهيم (  تغذية راجعة للدرس 5                       

 نشاط المتابعة : 1 - كتاب الطالب صفحة    رقم 1 , 2

 2 – سوال تيمز يرسل على واتساب الجروب .
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    نشطةراق العمل واألو ألصور  
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رسبحث الدور من حصةص  
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