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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

النظامالعلوم
الشمسي

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

2

التمهيد

: يشجع الطالب على مشاركة معلوماتهم عن النظام 1- تقويم المعرفة السابقة 
الشمسي ثم يسأل(1-ما المفردات التي نستخدمها في وصف النظام الشمسي؟ 2-ما

أجرام (أجسام) النظام الشمسي؟) تكتب اجابات الطالب في جدول التعلم .

: يوجه أنتباه الطالب إلى السؤال عن السفر في الفضاء في الصورة ثم ر وأتساءل ظ ن -أ 2
يطلب منهم مناقشة معلوماتهم ثم أسال(1-كيف تبدو األرض من الفضاء؟) .

: اعرض على الطالب صورلصاروخ فضاء وللعربة فضائية التي استخدمت ثارة االهتمام  -إ 3
في استكشاف سطح المريخ. يوضح للطالب الفرق بين الصاروخ الفضائية والعربات الفضائية

ثم يسأل(1-لماذا يعد استكشاف الكواكب األخرى ودراستها أمرا مهما؟) يناقش الطالب في
التفاوت في بعد الكواكب عن الشمس فبعضها قريب من الشمس وبعضها بعيد.

: الهدف يتصور األنماط الواضحة لحركة الكواكب عن طريق عمل نماذج. 4- االستكشاف
سوف يتيح النموذج للطالب إدراك العالقة بين طول مدار الكوكب وبعده عن الشمس.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

سبب حدوث الفصول
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

- االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الفضاء
-سبب حدوث الفصول األرض و السماء

أن األرض تدور حول الشمس في مسار خاص يسمى
المدار .

ن الكواكب والشمسالهدف األول ي ة ب ق ال ع ل ح ا ض و ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون نفس المفاهيم
والمهارات، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز.

تعتني هذه اإلستراتيجية بالفروق الفردية بين الطالب السمعي والبصري والحسي

دور المعلم

تحديد مستو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  س  اتيجية،
وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

علي المعلم أن يستطيع التفرق بين مستوي التفكير لطالبه لكي يستطيع تطبيق هذه اإلستراتيجية مما
يسهل عليه توصيل المعلومة  

 صفحة 1 من 6



دور المتعلم

  املشاركة    تنفيذ الدرس  إل  ام يجب القيام به، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الطالب الذي يتمتع بحسي بصري او حسي او سمعي ال بدان يوضح للمعلم مهارته في ذلك ليسهل عليه
تلقي المعلومة 

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون نفس المفاهيم
والمهارات، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز.

تعتني هذه اإلستراتيجية بالفروق الفردية بين الطالب السمعي والبصري والحسي

دور المعلم

تحديد مستو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  س  اتيجية،
وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

علي المعلم أن يستطيع التفرق بين مستوي التفكير لطالبه لكي يستطيع تطبيق هذه اإلستراتيجية مما
يسهل عليه توصيل المعلومة  

دور المتعلم

  املشاركة    تنفيذ الدرس  إل  ام يجب القيام به، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الطالب الذي يتمتع بحسي بصري او حسي او سمعي ال بدان يوضح للمعلم مهارته في ذلك ليسهل عليه
تلقي المعلومة 

تحديد أوجه الشبه واالختالفاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تحس ن ف م وقدرة الطالب ع   استخدام املعرفة عن طر ق إشراك م    عمليات عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه
و ختالف ب ن العناصر ا  تلفة ومن أك   طرق تحديد أوجه الشبه و ختالف طر ق   املقارنة والتص يف.  ستخدم    فقرة

مناقشة الفكرة الرئ سية.

دور المعلم

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطالب على تحديد أوجه الشبه واالختالفات؛ مثل: اختيار اثنين من
المصطلحات ذات الصلة، أوالمفاهيم، أوالمشكالت، وتحديد معايير للمقارنة، وتوفير (أو تعليم الطالب كيفية

إنشاء) المخططات الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها.

إتاحة الفرصة للطالب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.

 بعد القراءة يسأل(1-ماأوجه الشبه بين الكواكب في النظام الشمسي؟ 2-لماذا يستغرق زحل زمنا أطول من
األرض ألتمام دورة كاملة حول الشمس؟) يذكر الطالب أن األرض تستغرق سنة ميالدية تقريبا لتتم دورة حول

الشمس.

دور المتعلم
    ضوء نتائج املقارنة. تحديد أوجه وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 

الشبه ب ن ال واكب وأوجه  ختالف بي  م .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

مجسمات ( لألجهزة في جسم األنسان ،للخاليا ،للكرة األرضية ، للمجموعة الشمسية ، للبيئات المختلفة )

الوسيلة التعليمية
عبارة عن ت و ن يحا ي الواقع  ساعد الطالب ع   ت و ن املفا يم  ش ل   يح   ستخدم م  م للمجموعة

الشمسية     فقرة توضيح املفردات وتطو ر ا .

المواد التعليمية المساندة

المرفقات
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ة ي ج ر ا روابط خ

الكواكب و النظام الشمسي

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ لمعرفة المعلومات السابقة لدى الطالب ينفذ خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وفقرة اثارة االهتمام

.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

يتكون النظام الشمسي من اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

ينفذ خالل فقرة  االسئلة نهاية كل صفحتين وخالل فقرة مراعاة المستويات المختلفة .أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي الكواكب يستغرق زمنا أطول ليدور حول الشمس اختيارات من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا النوع من التقويم في خاتمة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب للتاكد من معلومات الطالب

المكتسبة من  الدرس .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن
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اكتب قائمة الكواكب الثمانية بالترتيب ابدأ بأقربها إلى الشمس الترتيب

أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما .........إكمال الناقص

لكوكب المريخ اختيارات من متعدد

لثانى م الشمسيالهدف ا ا ظ ن ل ف كواكب ا ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى 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    فقرة أساليب داعمة .

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. 

شجع الطالب على استخدام كلمات أو عبارات بسيطة لوصف الشمس .
تعرض المهمات على الطالب تشجيع الطالب على تنفيذ المهمات .

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.  ستماع للمعلم ، استخدام  لمات أوعبارات لوصف الشمس ، تنفيذ امل مات .

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون نفس المفاهيم
والمهارات، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز.

تعتني هذه اإلستراتيجية بالفروق الفردية بين الطالب السمعي والبصري والحسي

دور المعلم

تحديد مستو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  س  اتيجية،
وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

علي المعلم أن يستطيع التفرق بين مستوي التفكير لطالبه لكي يستطيع تطبيق هذه اإلستراتيجية مما
يسهل عليه توصيل المعلومة  

دور المتعلم

  املشاركة    تنفيذ الدرس  إل  ام يجب القيام به، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الطالب الذي يتمتع بحسي بصري او حسي او سمعي ال بدان يوضح للمعلم مهارته في ذلك ليسهل عليه
تلقي المعلومة 

األنشطة المتدرجةاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

     تستخدم عند وجود طالب مختلفين في المستويات المعرفية أو المهارية ويدرسون نفس المفاهيم
والمهارات، وفيه يمكن أن يبدأ كل طالب من النشاط المالئم لمستواه المعرفي أو المهاري ويتقدم إلى

الوصول إلى مستوى متميز.

تعتني هذه اإلستراتيجية بالفروق الفردية بين الطالب السمعي والبصري والحسي

دور المعلم

تحديد مستو ات الطالب والفروق الفردية فيما بي  م، وتقسيم  دوار ب ن الطالب، والتخطيط ا  يد لتنفيذ  س  اتيجية،
وتكييف ا  توى لي ناسب مع  س  اتيجية، تقديم التغذية الراجعة للطالب.

علي المعلم أن يستطيع التفرق بين مستوي التفكير لطالبه لكي يستطيع تطبيق هذه اإلستراتيجية مما
يسهل عليه توصيل المعلومة  

 صفحة 4 من 6



دور المتعلم

  املشاركة    تنفيذ الدرس  إل  ام يجب القيام به، وتقبل فكرة اختالف امل ام، وقبول التحدي و ذل ا   د لالرتقاء بمستواه.

الطالب الذي يتمتع بحسي بصري او حسي او سمعي ال بدان يوضح للمعلم مهارته في ذلك ليسهل عليه
تلقي المعلومة 

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
يتطلب     ذه  س  اتيجية أن يجمع الطالب بيانات ومعلومات عن موضوع محدد و حاولون الر ط بي  ا إليجاد العالقة ال  

تر ط ا .  ستخدم    فقرة استخدام الصور والرسوم و ش ال.

دور المعلم

اطالع الطالب ع   املوضوعات ال   يناس  ا  ستقصاء ، وح  م ع   اختيار ما يناس  م ، ودرب الطالب ع   مراحل كتابة
 ستقصاء ، وخصص ل ل مرحلة جزء من ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا . يلعب مع الطالب لعبة(أنا أبحث عن املعلومات)

و   ع م ع   دراسة التفاصيل     ل صورة.

دور المتعلم
القيام  سلسلة تجارب وجمع البيانات الالزمة   ل املش لة وتنظيم ا وتفس   ا، واتباع مراحل  ستقصاء ، وكتابة تقر ر عن

النتائج ال   توصلوا ل ا .  ستماع للمعلم ، قراءة صفات وخصائص جميع ال واكب والبحث عن املعلومات.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

الصور التعليمية

الوسيلة التعليمية
الصور تختصر الكث   من ال لمات، و فضل العناية    اختيار الصورة املناسبة   توى الدرس.   ستخدم    فقرة إثارة

  تمام .

المرفقات اإلضافية

المواد التعليمية المساندة

ة ي ج ر ا روابط خ

كواكب النظام الشمسي

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ لمعرفة المعلومات السابقة لدى الطالب ينفذ خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وفقرة اثارة االهتمام

.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

يتكون النظام الشمسي من اختيار من متعدد

 صفحة 5 من 6



تكوينينوع التقويم

ينفذ خالل فقرة  االسئلة نهاية كل صفحتين وخالل فقرة مراعاة المستويات المختلفة .أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي الكواكب يستغرق زمنا أطول ليدور حول الشمس اختيارات من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
ينفذ هذا النوع من التقويم في خاتمة الدرس خالل فقرة أفكر وأتحدث وأكتب للتاكد من معلومات الطالب

المكتسبة من  الدرس .

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اكتب قائمة الكواكب الثمانية بالترتيب ابدأ بأقربها إلى الشمس الترتيب

أكبر كواكب المجموعة الشمسية حجما .........إكمال الناقص

لكوكب المريخ اختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

يوزع للطالب شكل معدا للشمس والكواكب الثمانية وفق ترتيبها الصحيح ومرقمة من 1 الى 8 بحيث
الكواكب رقم 1 هو االقرب للشمس ثم يطلب من الطالب أن يكتبوا على ورقة منفصلة رقم الكوكب واسمه

وجملة تصفه .

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

لكوكب المريخ اختيارات من متعدد

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4
 %D9%85%D8%B3%D9%8A

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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