
 

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 الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

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

                  https://almanahj.com/sa/2science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/2science2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        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

سبب حدوثالعلوم
الفصول

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

2

التمهيد

: يطلب الى الطالب أن يتشاركوا في معلوماتهم عن الفصول -تقويم المعرفة السابقة  1
ثم يسأل(1- ما الكلمات التي نستخدمها لوصف الفصول في المنطقة التي نعيش فيها؟ 2-

ما الذي يسبب التغيرات من فصل الى آخر؟) تكتب اجابات الطالب في جدول التعلم في
عمود ماذا نعرف.

ر وأتساءل: يقراء سؤال أنظر وأتساءل عن الفصول ويطلب من الطالب دراسة الصورة ظ ن -أ 2
ثم يسأل(1-ماالدالئل في الصورة التي تخبرنا عن الفصل؟ 2-مالفصل الذي يليه؟ 3-

مالتغيرات التي تحدث بين فصلين متتاليين؟)تكتب اجابات الطالب في جدول التعلم .

ثارة االهتمام: يبدأ قراءة كتاب عن الفصول االربعة وتعرض صورا ألحد الفصول االربعة 3- إ
على الطالب ثم يسأل(1-ما االشياء في الصورة التي تدلك على ذلك الفصل؟ 2-كيف يؤثر

موقع الشمس في الفصول؟) شجع الطالب على توقع كيف يرتبط موقع  الشمس
بالفصول.

-أستكشف: يهدف الى أن يصنف الطالب المالبس بحسب الفصول ، ويساعد هذا النشاط 4
الطالب على استخالص نتائج عن الطقس لكل فصل.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الفصول األربعة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الطقس-
الطقس والفصول-الفصول األربعة

في السنه أربعة فصول تتميز بعضها عن بعض
بختالف الطقس.

ى األرضالهدف األول ل ة وسنوية ع ي ل ص ف أنماطا ف ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 بناء املف وم  لدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد.  ستخدم    فقرة مراعاة

املستو ات ا  تلفة .

دور المعلم

مساعدة الطالب ع   إدراك املفا يم بطر قة محسوسة، وع   ر ط املفا يم ببعض ا والر ط ب ن امل ارات واملفا يم.  عرض
امل ام ع   الطالب  عرض لوحة كرتونية كب  ة ع   ا  ائط و عنون  ل لوحة باسم فصل من فصول السنه ثم  عرض صور

للطقس    الفصول ا  تلفة(1-ارسم مال س مناسبه ل ل فصل من فصول السنه و علق ع   اللوحة. 2-يطلب عمل نموذج
ثال ي   عاد ملدار  رض حول الشمس)

دور المتعلم

ع   الطالب تفس   العالقات ال   تر ط املفا يم فيما بي  ا، وطبيعة العالقة، وتوظيف خ  ته املك سبة    جمل وعبارات ذات
داللة معنو ة  ستمع للمعلم ، ينفذ احدى امل مت ن يرسم مال س مناسبه ل ل فصل من فصول السنه  عمل نموذج ملدار

 رض .
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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

أساليب داعمة .

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.يراجع مع الطالب الصور في الصفحتين20،21 ثم
يعرض المهام على الطالب(1-حدد وقم بتسمية االشياء في الصورة؟2-صف االشياء التي شاهدته في

الصورة من خالل كلمات او جمل تامه؟3-صف مايحدث في كل صورة؟)

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

يالحظ الصور و قوم ب سمية  شياء املوجوده ف  ا يصف الصور مستخدما  لمات او جمل تامه

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

اللوحات التعليمية

يمكن عرض جزء من الدرس    اللوحة بحيث  س ل ع   املعلم شرح الدرس.   ستخدم    فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة.الوسيلة 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 اثارة

  تمام 

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار ذاتي

المستوى اإلحداثي

ة ي ج ر ا روابط خ

سبب حدوث الفصول االربعة

ة ي ج ر ا روابط خ

فصول السنه

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
يكون هذا التقويم خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وايضا اثارة االهتمام + انظر واتساءل لمعرفة

المعلومات السابقة لدى الطالب.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

في فصل الشتاء اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

ينفذ خالل فقرة اسئلة اختبر نفسي نهاية كل صفحتين من الدرس ، وخالل فقرة استكشف اكثرأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أكثر فصول السنة إرتفاعا في درجة الحرارة يكون فصل .........إكمال الناقص

مدار األرض هو المسار الذي تتبعه األرض أثناء دورانها حول محورها صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

يكون هذا التقويم في خاتمة الدرس (مراجعة الدرس فقرة أفكر وأتحدث وأكتب)أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ
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ص السؤالنوع السؤال ن

أكثر فصول السنة إرتفاعا في درجة الحرارة يكون فصل .........إكمال الناقص

عندما تدور األرض حول الشمس فإن ميالن األرض يسبب .........إكمال الناقص

لثانى ل الشمسالهدف ا و ة لمدار األرض ح ي ل ص ط أنماطا ف ب ر ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

(اإلنتقال من المحسوس وشبه المحسوس إلى المجرد) Concrete Representational Abstract (CRA)االستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
 بناء املف وم  لدى الطالب    مراحل متتالية من ا  سوس إ   شبه ا  سوس ثم إ   ا  رد.  ستخدم    فقرة مراعاة

املستو ات ا  تلفة .

دور المعلم

مساعدة الطالب ع   إدراك املفا يم بطر قة محسوسة، وع   ر ط املفا يم ببعض ا والر ط ب ن امل ارات واملفا يم.  عرض
امل ام ع   الطالب  عرض لوحة كرتونية كب  ة ع   ا  ائط و عنون  ل لوحة باسم فصل من فصول السنه ثم  عرض صور

للطقس    الفصول ا  تلفة(1-ارسم مال س مناسبه ل ل فصل من فصول السنه و علق ع   اللوحة. 2-يطلب عمل نموذج
ثال ي   عاد ملدار  رض حول الشمس)

دور المتعلم

ع   الطالب تفس   العالقات ال   تر ط املفا يم فيما بي  ا، وطبيعة العالقة، وتوظيف خ  ته املك سبة    جمل وعبارات ذات
داللة معنو ة  ستمع للمعلم ، ينفذ احدى امل مت ن يرسم مال س مناسبه ل ل فصل من فصول السنه  عمل نموذج ملدار

 رض .

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

منظمًا من أساليب التفك    بدا  ، حيث  س ثار فيه أذ ا  م، استمطار  ف ار حول مش لة أسلو ًا  ي بع ف  ا الطالب 
محددة،   دف توليد أك   قدر ممكن من  ف ار   ل ا، مع تأجيل تقو م  ف ار إلىمرحلة الحقة.  ستخدم    فقرة توضيح

املفردات وتطو ر ا.

دور المعلم

تحف   الطالب ع   توليد  ف ار  بداعية حول موضوع مع ن، ومناقش  م     ف ار املطروحة من اجل تقييم ا وتص يف ا إ  
أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.يكتب املفردة ع   السبورة يطلب من الطالب البحث ع  ا    الكتاب ي لف الطالب   

العمل بمجموعات لتنفيذ  شاط مفردات الدرس الوارد    كتاب تنمية م ارات القراءة والكتابة .

دور المتعلم
توليد أك   عدد ممكن من  ف ار  ش ل تلقا ي وسر ع وحر ال   يمكن بواسط  ا حل املش لة اح  ام أراء أقرانه وتقدير ا،

و ستفادة من أف ار م، من خالل تطو ر ا والبناء عل  ا.  ستمع للمعلم يفكر    املفردة ومعنا ا ينفذ  شاط املفردات .

الوسائل 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    فقرة توضيح املفردات وتطو ر ا .

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

htmlاختبار ذاتي

المستوى اإلحداثي

التقويم
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تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
يكون هذا التقويم خالل فقرة تقويم المعرفة السابقة وايضا اثارة االهتمام + انظر واتساءل لمعرفة

المعلومات السابقة لدى الطالب.

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

مطابقة السحب واإلفالت

في فصل الشتاء اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

ينفذ خالل فقرة اسئلة اختبر نفسي نهاية كل صفحتين من الدرس ، وخالل فقرة استكشف اكثرأسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أكثر فصول السنة إرتفاعا في درجة الحرارة يكون فصل .........إكمال الناقص

مدار األرض هو المسار الذي تتبعه األرض أثناء دورانها حول محورها صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

يكون هذا التقويم في خاتمة الدرس (مراجعة الدرس فقرة أفكر وأتحدث وأكتب)أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

أكثر فصول السنة إرتفاعا في درجة الحرارة يكون فصل .........إكمال الناقص

عندما تدور األرض حول الشمس فإن ميالن األرض يسبب .........إكمال الناقص

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
يطلب من الطالب تسجيل الفروق بين الفصول على لوحة مقسمة الى ثالثة أعمدة معنونة كاالتي(الفصول ،

الطقس ، المالبس) وأربعة صفوف واحد لكل فصل . يطلب الى الطالب كتابة ورسم كل مايعرفونه .

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

أكثر فصول السنة إرتفاعا في درجة الحرارة يكون فصل .........إكمال الناقص

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر
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http://solarsnipers.com/pages/article_details/seasons

ستار تايميز

http://www.startimes.com/?t=17636414

 

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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