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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

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

1

التمهيد

: يطلب من الطالب أن يتشاركوا في معلوماتهم ليوضحوا -تقويم المعرفة السابقة  1
كيف تتغير المادة ثم يسأل:(1-ما بعض طرق تغير األشياء؟ 2-ما األشياء التي تتغير وتعاد

ثانية إلى ما كانت عليه؟ 3- ما األشياء التي يمكن أت تتغير واليمكن إعادتها إلى ماكانت
عليه؟) ، تسجل اجابات الطالب في عمود ماذا نعرف في جدول التعلم.

ر وأتساءل: يقراء سؤال أنظر واتساءل عن تغير المادة ودع الطالب يتشاركوا في ظ ن -أ 2
استجاباتهم للسؤال ثم يسأل(1-كيف غير الولد الصلصال؟ 2-كيف يمكن ان تعيد الصلصل

إلى ما كانت عليه سابقا؟) تكتب استجابات الطالب في جدول التعلم وتالحظ أي مفاهيم
غير صحيحة قدتكون لدى الطالب لتعالج أثناء سير الدرس. 

: يبدأ بعرض عملي يحضر قطعة قماش ثم اطلب الى الطالب توقع ثارة االهتمام  -إ 3
كيف يمكن أن يغيرو في شكل قطعة القماش؟ ، ثم يطلب قص قطعة القماش أشكال

هندسية مختلفة ثم يسأل (1-ما نوع التغير الذي حدث لقطعة القماش؟).

:  يستقصي الطالب عما اذا كانت كتلة المادة تتغير بتغير الشكل . -االستكشاف  4

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

السوائل و الغازات
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-المادة-
نظرة إلى المادة-السوائل و الغازات

أن السوائل يتغير شكلها على أساس الوعاء الذي
توضع فيه .

و كيميائياالهدف األول ا أ ي ئ ا ي ز ي ر ف ن التغيّ ا ا إذا ك د م د ح ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التدريس التبادلياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
      شاط  علي   يأخذ ش ل حوار ب ن املعلم والطالب أو الطالب  عض م  عضا ، بحيث ي بادلون  دوار طبقا لإلس  اتيجيات

الفرعية املتضمنة (الت بؤ-ال ساؤل-التوضيح-الت  يص-التصور الذ    ) ستخدم خالل فقرة أساليب داعمة .

دور المعلم

تقسيم الطالب ا   مجموعات غ   متجا سة، و   يص قدرا  م  وم ارا  م، ومراقبة عمل ا  موعات والتأكد من فعالية
 س  اتيجيات، مع  عز ز   جابات ال  يحة و عديل وتقو م املواقف ا  اطئة. يطلب من الطالب أن يرسمو صورا ألجسام

قبل أن يحدث ل ا  التغ   ف  يا ي و عده ثم  عرض امل ام ع   الطالب (1-يطلب من الطالب أن ي شار وا    الصور ال   رسمو ا
مع زمال  م وذكر اسم ا  سم املرسوم عند عرضه وتوضيح كيفية  غ  ه. 2- اطلب ا   الطالب أن يكتبوا  لمات  عر فية ع  

رسوم م باستخدام  لمات تصف كيف  غ   ا  سم املرسوم. 3-يطلب من الطالب كتابة جملة تصف التغ   الذي حدث
ل  سم الذي رسموه.
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دور المتعلم

التعب   عن رأيه وطرح  ساؤالته وت  ير إجاباته ودحض  راء ا  الفة با     وامل  رات العلمية، و  ون  شطًا يتحمل مسؤلية
 علمه، و طبق ما علمه    سياقات متنوعة.  ستمع للمعلم ، يرسم جسم قبل و عد التغ   الف  يا ي ، ي شارك مع زمالئة

برسوما  م و صفو ا ب لما أو جمل .

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 خالل فقرة اقراء ا  دول .

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. 

يطلب من مشاهدة الجدول ثم يوضـح لهم أن الجدول يبين صورا لبعض األجسام قبل وبعد تعرضـها
للتغير ثم يســأل(1- مــانوع التغير الــذي حــدث لعـود الثقــاب بعد حرقة؟ 2-ما الــذي يمكن أن يحــدث

للمسمار بعد تعرضه للماء والهواء؟).

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. ستمع للمعلم ، ينظر ا   ا  دول يالحظ  غ   املواد قبل و عد التغ   الكيميا ي.

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 ز

ر المقارنة زادا ص ا ن ة وكلما زاد ع ر ي غ ع ص ي م ا ج و م ل ثنائي أ ك ش ا ب م ه اإلستراتيجية إ ذ تنفذ ه
ب ل ا ط ل مستوي التفكير ل

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.

علي المعلم اختيار مفاهيم خاصة بالدرس (مفهومين أو ثالث)

 

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

على الطالب أن يركز وفي المفاهيم المعطاة وتحديد أوجه الشبه واالختالف إما بصورة ثنائية أو مجاميع

النمذجة (المحاكاة)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مجموعة من  جراءات املستخدمة من قبل املعلم والطالب ملساعدة الطالب ع   تنظيم ومراقبة  علمه بقصد السيطرة ع  

أ شطته املعرفية، والتأكد من تحقيق أ داف  ذه   شطة  ستخدم خالل فقرة مراعة املستو ات ا  تلفة .

دور المعلم

يقوم املعلم  عملية نمذجة لالس  اتيجيات ال    ستخدم ا    التفك   لتنمية سلوك ما وراء املعرفة وتتضمن عمليات تحديد
(ما أعرفه – وما ال أعرفه)، التفك   بصوت عال، وال ساؤل الذا ي عن عملية التفك   وايضاح ما يدور    ذ نه أمام

الطالب. عطى للطالب قطعة من الورق و طلب ال  م أن يجدو ما أمك  م من الطرق لتغ   مظ ر الورقة و   لوا نتائج م ع  
لوحة معنونة(التغ  ات الف  يائية ع   الورق)واطلب ال  م تكرار ال شاط مع .  مشابك الورق . 2- يطلب من كتابة فقرة تصف

التغ  ات الف  يائية ا  تلفة ال   يمكن أن تحدث للماء.

دور المتعلم
يقوم  ل طالب بنمذجة امل ارة مثلما فعل املعلم، ولكن    فقرة جديدة ثم يقارن عملياته    النمذجة  عمليات زميل له يجلس

بجواره بحيث  ع    ل م  ما لآلخر عما يدور    ذ نه.  ستمع للمعلم ، يصف التغ  ات الف  يائية للماء.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة
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الوسيلة التعليمية

يلخص فيها أهم المعلومات في الدرس و تكون مرجع للطالب

لتوضيح محتوى الدرس مثل درس الربا يرسم فيه أمثلة لألموال الربوية.

تستخدم لتلخيص أفكار الطالب في المجموعات أو للعصف الذهني عند طرح سؤال أو للتعبير بالرسم في
فقرة من الفقرات

 تستخدم خالل فقرة أساليب داعمة .

م الوسيلة س ا
التعليمية

عينات طبيعية ( فراشة ، طيور ، اسماك )

من الب ئة مثال    للطالب لت و ن املفا يم   ستخدم تفاحة + عص   ليمون خالل تنفيذ فقرة ال شاط .الوسيلة التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المقاطع المرئية

الوسيلة التعليمية
من الوسائل ال   يمكن من خالل ا إيصال املعلومة  س ولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مر ي مناسب   توى الدرس.

 ستخدم خالل فقرة توضيح املفردات وتطو ر ا .

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

المرفقات

ة ي ج ر ا روابط خ

تغيرات فيزيائية

ة ي ج ر ا روابط خ

تغيرات المادة
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التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
ل ألتعلم وأنظر و د ة ج ط س ا و ة للفصل ب م ا ع ل ة الفكرة ا ش ق ا ن م التقويم التشخيصي(تقويم ب

وأتساءل)

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي مما يلي مثال على حدوث تغير فيزيائي اختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

التقويم التكويني بواسطة (استكشف أكثر و أختبر نفسي )أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أي مما يلي يدل على حدوث تغير كيميائي اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب أن يرسموا ثالثة رسوم تبين كيفية حدوث التغير الكيميائي أو الفيزيائي لجسم ما .التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

أي مما يلي يدل على حدوث تغير كيميائي اختيار من متعدد

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

أنسج بخامات متنوعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي األول-التربية الفنية-مجال
النسيج-أنسج بخامات متنوعة

عندما ننسج خيوط الصوف يتغير شكلها ويكون هنا
التغير فيزيائي .

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات
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1- قبل البدء بأستخدم المنظم التخطيطي نحضر نموذج للحل ويشرح للطالب طريقة حل
المنظم، ثم يتم تنفيذه مجموعي ، ثم ينفذ فردي .

2-نالحظ عدم استخدام استراتيجيات متنوعه وذلك بسبب أن الطالب مستجدين في عميلة
التعليم ويجيب نبدا باأستراتيجيات بسيطة حتى يسهل عليهم تعلمها وتطبيقها بصورة

صحيحة .

3-خالل شرح الدرس ننفذ فقرة االساليب الداعمة لتدعيم المهارات لدى الطالب بتصوير الثالث
مستويات وتوزيعها على الطالب وكل مجموعة تختار أي مستوى تريد تنفيذه .

4- فقرة مراعاة المستويات المختلفة تعمق الفهم لدى  اذا كان هناك مستويات مختلفة
لطالب في نفس الصف .

5- تساعد الخلفية العلمية في االجابة على تساؤالت الطالب وتكون بمثابة مرجع للمعلم

6-خالل فقرة توضيح المفردات وتطويرها تقرأ المفردة بصوت واضح وتكتب على السبورة
ويطلب من الطالب تحديد مكانها في الكتاب ويجب تصحيح المفاهيم الغير صحيحة

المرتبطة بالمفردات .

7-ينفذ النشاط خالل الدرس حيث يساعد على تنمية مهارات المقارنة والتصنيف لدى الطالب .

8-في خاتمة الدرس يصور المنظم التخطيطي ويوزع على الطالب يقراء سؤال المهارة
الموجود في أفكر وأتحدث يقراء نموذج لالجابة على الطالب ثم يطلب منهم تعبئة المنظم

على حسب رؤيئتهم .

9- في فقرة استخدام الصور واالشكال والرسوم توجه أنظار الطالب الى الصور ثم تسال
االسئلة الموجودة في دليل المعلم.

10-في فقرة مناقشة الفكرة الرئيسة تعرض األسئلة الموجودة ف دليل المعلم على الطالب.

11-تستخدم خريطة المفاهيم من كتاب مهارات القراءة والكتابة ويطلب من الطالب
مراجعته كل نهاية درس لتعبئيها .

12- خالل فقرة معالجة المفاهيم الشائعه تعرض الحقيقة كسؤال إذا كانت استجابات
الطالب صحيحة إذا التوجد معالجة للمفاهيم أما إذا كانت هناك أخطاء تعالج بأستخدم

صور أو عبارات توضح للطالب المفاهيم الصحيحة .

تنويع التعليم

وضعت وسائل تعليمية مختلفة لغرض تنوع العملية التعليمية .
اختالف أسئلة التقويم تساعد على معرفة مستويات الطالب المختلفة .

تعدد االثراءات يساعد على تنويع التعليم

المصادر

 https://sites.google.com/site/3lomwkimia/alt3iir-alkimia2i-walfezia2i

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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