
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://www.almanahj.com/sa/7science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

الشغل واآلآلتالعلوم
البسيطة

-الفصل13/12/1439 التعليم العام-المرحلة المتوسطة-الصف األول المتوسط
الدراسي األول

4

التمهيد

على المعلم تطبيق أنشطة التحفيز في دليل المعلم من خالل :

1- شريحة التركيز (نقل األشياء ) :

يتبع المعلم إرشادات تدريس الشريحة الموجودة في مصادر الفصول صـ 100 ,
وعلى المعلم استخدام الشريحة لتقديم مفهوم اآلالت البسيطة وشرح مبسط عنها .

ثم على الطالب أن يوضحوا اآلالت أخرى في حياتهم .
ثم طرح عدد من االسئلة كتمهيد قبل توزيع شريحة التركيز .

ثم يوجه الطالب لإلجابة على األسئلة في الشريحة .
يدير الحوار و المناقشة على مستوى الصف بمعايير التفكير الناقد .

2- القيام بالربط مع معرفتهم من خالل عدد من األسئلة  :

اطلب الى الطالب أن يذكروا بعض من اآلالت  البسيطة . 
ثم نبه الطالب انهم سيتعلمون في هذا الدرس عن اآلالت  البسيطة وأن كثير من اآلالت

المعقدة عبارة عن مجموعة من اآلالت  البسيطة .

لالهدف األول غ ش ل ا ح المقصود ب ض و ي

45الزمن المقترح
مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجة

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

المقاطع المرئية

لثانى ن اآلالت البسيطةالهدف ا ن أنواع مختلفة م ي ز ب ي م ي

90الزمن المقترح
مستوى الهدف استدالل 

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجة

التعلم التعاوني

التدريس التبادلي

الوسائل التعليمية

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

المجسمات والنماذج

الصور التعليمية

لثالث ف تقلل اآلالت البسيطة الجهد المبذولالهدف ا ي ح ك ض و ي
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45الزمن المقترح
مستوى الهدف استدالل 

االستراتيجيات

األنشطة المتدرجة

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

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

الصور التعليمية

اإلرشادات/ المالحظات

يجب القيام بتنفيذ المهام المطلوبة والمشار إليها في دليل المعلم :

- مرحلة التدريس :

- يوجه الطالب الى مهمة تنفيذ التجارب واالنشطة العملية الواردة بالدرس بإتباع الخطوات
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 الوحدة األولى صفحة 53 )

- في مهمة الربط مع علم االحياء ( العضالت والشغل ) : توجية الطالب الى قراءة فقرة الربط
مع الحياة ثم البحث في كيفية تقلص العضالت ثم كتابة ذلك في دفتر العلوم .

- في مهمة تنوع الثقافات (اآلالت القديمة ) : اطلب الى الطالب أن يبحثوا كيف استطاعت
اآلالت البسيطة جعل حياة الناس أسهل قبل اكتشاف اآلالت الحديثة ذات القدرة العالية
 وتوجيههم الى كتابة تقرير حول ذلك وإرفاقة في ملف االنجاز من الممكن االستعانة

بمقطع فيديو .

تنفيذ مهمة المناقشة ( اتجاة القوة ) :  اطلب الى الطالب أن يناقشوا فائدة اآلالت التي تُغير
اتجاه القوة المؤثرة دون أن تزيد القوة الناتجة وذلك عن طريق استخدام وسيلة التصويت او

الماوسات المتعددة في االجابة على األسئلة الواردة في دليل المعلم .

في مهمة طرائق تدريس متنوعة (صعوبات التعلم) : تشجيع الطالب على إحضار قصاصات
مجالت تمثل اآلالت البسيطة التي درسوها في هذا الدرس ثم استخدام صور االالت معقدة

ومساعدتهم في وصف  اآلالت البسيطة التي استخدمت في تركيب كل منها .

وفي مهمة ماذا قرأت ؟ يوجه الطالب لقراءة النص قراءة فردية من العنوان الرئيسي إلى
سؤال ماذا قرأت ؟ ويتابع و يراقب تعلم الطالب خالل العمل ، ويوجه الطالب إلى تطبيق

مهارة الفصل (التصورات الذهنية) ويمكن االستعانة بتطبيق lucky Roulette كبديل
الستراتيجية الرؤوس المرقمة .

في مهمة طرائق تدريس متنوعة ( متقدم ) :

مهمة صفحة 61 اطلب الى الطالب استقصاء حول البكرات الثابتة والبكرات القابلة للحركة
وذلك بإستخدام استراتيجية المعلمة الصغيرة مع توجية الطالب الى تنفيذ عرضًا في الصف .

مهمة صفحة 62 اطلب الى الطالب عمل رسوم توضح فكرة أنه قد يبذل الشغل من أجل
التغلب على قوة االحتكاك أو القصور الذاتي أو قوة الجاذبية ، ثم ارشادهم الى ان بعض أنواع

الشغل يُستهدف التغلب على أكثر من قوة إعاقة واحدة .
 

يقوم بإجراء مهمة تجربة العرض السريع  أمام الطالب ، ينبههم إلى ضرورة متابعة عمل
المعلم أثناء إجراء العرض العملي و كتابة األسئلة االستفسارية التي يمكن أن تطرأ عليهم

أثناء العرض ، ويطلب من الطالب تدوين النتائج المتوقعة من خالل المالحظة ، ثم يطرح
أسئلة التقويم الواردة في دليل المعلم .

 

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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