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التمهيد

على المعلم تطبيق أنشطة التحفيز في دليل المعلم من خالل :

1- شريحة التركيز( ليس خطأ أحد على األطالق ) :

يتبع المعلم إرشادات تدريس الشريحة الموجودة في مصادر الفصول106
- والمناقشة بين الطالب وتوضيح مايعرفونة عن الزالزل ومقاييسها والموجات الزلزالية

.
- توجيه الطالب الى توضيح كيف توصلوا الى استنتاجاتهم

و يوجههم لإلجابة على األسئلة في الشريحة صفحة 97
يدير الحوار و المناقشة على مستوى الصف بمعايير التفكير الناقد .

2- الربط مع معرفتهم السابقة :

يسأل الطالب عن اسماء مواقع ضربتها الزالزل حديثًا .
- ثم عرض صور تبين الدمار الذي حدث بفعل الزالزل وبين للطالب أن المجتمع غالبًا ما

يحتاج الى سنين طويلة حتى يتعافى من آثار الزالزل المدمرة .

ر القشرة األرضيةالهدف األول و خ ي ص ة تراكم االجهادات ف ج ي ت ف تحدث الزالزل ن ي ح ك ض و ي

65الزمن المقترح
مستوى الهدف تطبيق 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

العصف الذهني

النمذجة (المحاكاة)

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

المقاطع المرئية

عينات يصنعها الطالب من مواد بسيطة داخل الصف ( خاليا ، سالسل غذائية ،طبقات األرض )

السبورة الذكية

لثانى ن الموجات األولية والثانوية والسطحيةالهدف ا ي ن ب ر ا ق ي

70الزمن المقترح
مستوى الهدف استدالل 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

استراتيجية المنظمات المتقدمة

األنشطة المتدرجة

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

المقاطع المرئية

 صفحة 1 من 3



عينات يصنعها الطالب من مواد بسيطة داخل الصف ( خاليا ، سالسل غذائية ،طبقات األرض )

السبورة الذكية

لثالث االهدف ا ه د ل ع ت س ر الزالزل وكيف ي ط ا خ ف م ر ع ت ي

45الزمن المقترح
مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

تمثيل األدوار

األنشطة المتدرجة

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

المقاطع المرئية

عينات يصنعها الطالب من مواد بسيطة داخل الصف ( خاليا ، سالسل غذائية ،طبقات األرض )

السبورة الذكية

اإلرشادات/ المالحظات

يجب القيام بتنفيذ المهام المطلوبة والمشار إليها في دليل المعلم والتي ورد ذكرها في
ايقونات المهمات :

مرحلة التحفيز :

كًال من : يوجه الطالب الى تنفيذ المهمات في 

1- في مهمة شريحة التركيز   :

والتي متوفرة في حقيبة المعلم وتم شرح المهمة في ايقونة المقدمة واالهداف

2- في مهمة الربط مع المعرفة السابقة وقراءة الشكل :

تم شرح المهمات في المقدمة واالهداف ومن الممكن استخدام استراتيجية معينة لكشف
مفاهيم المتعلمين

مرحلة التدريس والتقويم : 

1- في مهمات إالجابة على سؤال ماذا قرأت :

والتي ورد ذكرها في االستراتيجيات التعلم حيث البد من تبيق مهارة الفصل وهي ( المراقبة
الواعية) عند االجابة على ماذا قرات ومن الممكن تلخيص االجابة بعد قراءة الفقرة المقررة

، ورد ذكر المهمة في استراتيجيات التعلم فكر زاوج شارك

2- في مهمة المناقشة  :

طرح سؤال الثارة دافعية الطالب وممكن ان تكون االسئلة تتطلب مهارات التفكير العليا
والعصف الذهني و يُمكن عرض مقاطع مرئية أو صور ثم يمكن تطبيق استراتيجة اكتشاف

المفاهيم عن طريق استخدام وسيلة التصويت او الماوسات المتعددة في االجابة على
األسئلة الواردة في دليل المعلم.

3- في مهمات إجابات اسئلة االشكال  :

والتي ورد ذكرها في الوسائل التعليمية ( الصور التعليمية ) و فكر زاوج شارك ومن الممكن
استخدام صور توضيحيه اضافية لزيادة الفهم عمد الحاجه مع طرح عدد من االسئلة عليها .

4- في مهمة التعلم باستعمال الصور والرسوم :

توجية الطالب الى الشكل المطلوب ثم على الطالب قراءة تفاصيل الرسم و عنوانه و اإلجابة
على األسئلة التي يطرحها المعلم و من ثم مناقشة مجموعيه و يليها جماعية ومن الممكن

استخدام استراتيجية تحليل الصورة وفكر زاوج شارك

5- في مهمات التجارب العملية :

ورد ذكرها في الوسائل التعليمية واستراتيجيات التعلم التعاوني 

يوجه الطالب الى مهمة تنفيذ التجارب واالنشطة العملية الواردة بالدرس بإتباع الخطوات
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المذكورة ثم يوجه الطالب لقراءة خطوات التجربة و تنفيذها مع أفراد المجموعة ويتفقد
الطالب و يتابعهم أثناء انجاز العمل و يوجههم الطالب الى عدم تشارك المالحظات قبل

كتابتها في دفتر العلوم مع االجابة على اسئلة التحليل . ( يمكن االستعانة بورقة التجارب
الورادة في حقيبة المعلم في مصادر الفصول )

في مهمة العرض السريع يتم تنفيذ التجربة كما وردت في دليل المعلم لتوضيح المطلوب
وتنبيه الطالب إلى ضرورة متابعة المعلم اثناء إجراء العرض السريع ، و كتابة األسئلة

االستفسارية التي يمكن أن تطرأ على الطالب اثناء المالحظة .

في مهمة عمل النماذج واالستقصاءات يتم تنفيذ التجربة كما وردت في دليل المعلم لتوضيح
المطلوب وتنبيه الطالب إلى ضرورة التنفيذ الصحيح للوصول الى افضل النتائج

وورد تفصيل هذه المهمات في الوسائل التعليمية ( التجارب ) وواستراتيجية التعلم التعاوني . 

6-  نشاط (الربط مع اللغة) :

في عرض الكتابة التخيلية من الممكن استخدام الصور التعبيرية كأسلوب قصصي لتوضيح
مايدور بمخيلة المتعلم 

7-  المفاهيم الشائعة الغير صحيحة :

ورد ذكر هذه المهمة في الوسائل التعليمية من الممكن استخدام أجهزة التصويت أو
الماووسات المتعددة لمعرفة معلومات جميع الطالب ومعرفة المفاهيم الشائعة لديهم

بطريقة تختصر الوقت ثم اتباع استراتيجية المفهوم الواردة في بداية الفصل .

8- طرائق تدريس متنوعة  (صعوبات التعلم) وكذلك عند استخدام التشابة :

ورد ذكرها في استراتيجية التعلم ( النمذجة ) ومن الممكن تصوير مقطع فيديو يوضح
الحركة ثم تبطئته ورسم الحركة نقطيًا على المقطع المصور لتوضيح الموجات أكثر .

9- مهمات طرق التدريس  :

كما وردت في دليل المعلم ويعتمد المهمة حسب فئات الطالب التى تدرس اما ( متقدم
- صعوبات تعلم - ضعاف البصر- ضعاف السمع ) وقد ورد ذكرها بالتفصيل حسب دليل

المعلم 

10- المهمات التي تتطلب من الطالب البحث  :

الممكن عند عدم وجود مصادر البحث واالنترنت فيمكن للمعلم طباعة تقرير متكامل وعلى
الطالب قراءته واستنتاج االجابات واكمال المهمة 

11- استعمل المصطلحات العلمية :

توضيح معنى كلمة epicenter من الممكن استخدام القاموس للبحث .

12- مهمات دفتر العلوم  :

ورد ذكرها في استراتيجيات التعلم العصف الذهني 

- مرحلة التقويم :

للمعلم حرية اختيار اي من استراتيجيات التعلم مثل الخرائط المفاهيمية والمنظمات
التنظيمية وذلك كوسيلة لتقويم نهائي للمعلومات الوارد في الدرس .

 

مالحظة :

من الممكن استبدال استرانيجية فكر - زاوج - شارك باي من استراتيجيات القراءة وكذلك عند
lucky Roulette االجابة على السؤال استخدم احد تطبيقات االختيار العشوائي مثل تطبيق

وكذلك لتطبيق استراتيجية التصويت استخدام تطبيق kahoot وللمعلم الحرية في اختيار
االستراتيجيات بما يتناسب مع الفروق الفردية بين طالبة 

م المعد س عابده بنت جمعان بن عواد المضياني العنزيا

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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