
 

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 السادس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/6                   

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

                  https://almanahj.com/sa/6science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/6science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade6                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف السادس االبتدائي-الفصل الدراسي13/12/1439نظرية الخليةالعلوم
األول

2

التمهيد

.

تقويم المعرفة السابقة :

اطلب إلى الطالب مناقشة ما يعرفونه عن الخاليا، ثم اسأل: واتبع دليل المعلم في طرح
األسئلة

 

2- انظر وأتساءل : أدع الطالبات يتناقشن حول محتوى  " انظر وأتساءل "

3-إثارة االهتمام ؛

اعرض على الطالب قطعة طوب أو كأس فلين، أو أي تركيب مشابه يتكون

من البولستر أو الفلين، واقطع جز ءا صغيرا منها، وبين للطالب أن التركيب

يتكون من جسيمات صغيرة دائرية، وأن المخلوقات الحية جميعها تتكون أيضا

من تراكيب متشابهة تسمى الخاليا، ثم اسأل:

ويتبع  األسئلة الموجودة في دليل المعلم

ةالهدف األول ي ح ل ي جميع المخلوقات ا ة ف ي س ا س أل لبنائية ا ي الوحدات ا ا ه ي ال خ ل ن ا يفهم أ

45الزمن المقترح
مستوى الهدف فهم 

لثانى ةالهدف ا ي س ا س أل ة ا ا ي ح ل ا وظائف ا ع ، واألجهزة م ، واألعضاء  ا، واألنسجة  ي ال خ ل ف تؤدي ا ي ح ك ض و ي

45الزمن المقترح
مستوى الهدف فهم 

اإلرشادات/ المالحظات

يطلب المعلم من الطالب بإلقاء نظرة عامة علي الدرس بقراءة العناوين ومطالعة
الصور  وتشجيعهم علي توقع ما سيتعلمونه في هذا الدرس.

يعرف الطالب كل مفردة جديدة ترد في الدرس ثم اطلب من الطالب البحث عن
المفردة في الدرس مع تعريفها

البد أن يطبق المعلم مهارات القراءة  والمنظم التخطيطي كما ورد في دليل المعلم .
يكلف المعلم الطالب بتعبئة  المنظم التخطيطي بعد قراءة كل درس ويمكن

االستعانة بأسئلة أختبر نفسي .
يقوم المعلم بتوضيح المفردات وتطويرها ومناقشتها قبل البدء في مناقشة محتوى

هذا الدرس .
يطلب لمعلم من الطالب العمل في مجموعات ثنائية للبحث عن الزهرة ويرسمونها .
يطلب المعلم من الطالب بالنظر إلي الصور واألشكال والرسوم ثم يسأل الطالب كما

هو موضح في دليل المعلم.
يتأمل الطالب في صور الدرس وملخصاتها لمراجعة أهم األفكار التي وردت في الدرس

م المعد س جبره حسين قاسم عطيفا

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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