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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

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

2

التمهيد

1-تقويم المعرفة السابقة : يوضح للطالب أن موضوع الدرس حول حاالت المادة الثالث الصلبة
، السائلة ، الغازية ثم يسأل :(1-عندما نقول أن الطائرة مادة صلبة ، فما يعنى ذلك لك؟ 2-
كيف تعرف أن الماء سائل؟ 3-لماذا نمأل البالون بغاز مثل الهواء بدال من ملئة بمادة صلبة؟)

2-أنظر وأتساءل : يوجه انتباه الطالب إلى السؤالين تحت أنظر وأتساءل ثم يسأل:(1-ما الذي
يمكن أن أراه من األعلى ؟ 2-كيف سأصف اليابسة والمياه؟) ، تكتب األفكار الرئيسة على

السبورة وتالحظ أي مفاهيم شائعة غير صحيحة لدى الطالب وتعالج أثناء سير الدرس .

3-إثارة االهتمام : يطلب من الطالب وصف رحلة قاموا بها وذكر أشياء شاهدوها أثناء ذلك
وتصنيفها في جدول من ثالثة أعمدة يوضح حاالت المادة (صلبة ، سائلة ، غازية) وأن يكتبوا

فيه خواص هذه المواد وأمثلة أخرى كلما تقدمو في الدرس .

4- االستكشاف : الهدف من االستكشاف أن يتوصل الطالب الى خصائص كل المواد الصلبة
والسائلة مطورا تعريفا إجرائيا لها.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

المواد الصلبة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-المادة-
نظرة إلى المادة-المواد الصلبة

أن المادة الصلبة مادة لها شكل محدد ولها
خصائص عديدة ومختلفة من حيث الحجم واللون

والملمس .

المادة و قياسها
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثالث

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-المادة-
-المادة و قياسها مالحظة المواد

أن المادة كل شي له كتلة وحجم .

،والغازيةالهدف األول ت المادة الثالث: الصلبة، والسائلة ال ا يعرّف ح

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

فرايراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
نموذج فراير    تدر س املفا يم عبارة عن نموذج مقسم إ   أر عة أقسام    مركز  ذا النموذج ي ون املف وم ، و جزاء  ر عة

   ( التعر ف ، ا  صائص ،  مثلة ، الالأمثلة ).   ستخدم خالل فقرةإساليب داعمة.

دور المعلم

توجيه الطالب إلى كتابة خبراتهم حول  كل مفهوم في نموذج فراير فرديًا أو جماعيًا.

تشجيع الطالب على النقاش من خالل صياغة التعريف و الخصائص واألمثلة مع الشرح والتفسير . تكتب حاالت
المادة الثالث على السبورة ويوضح لهم معنى المفاهيم الثالث ثم يعرض صورا توضح لهم وصفا لحاالت

المادة ثم يطلب مهنم تحديد كل واحدة منها كمادة صلبة أو سائلة أو غازية . ثم يعرض المهام على
الطالب .
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دور المتعلم
صياغة  عر ف املف وم ا  ديد بأسلو ه ا  اص مع ذكر خصائص املف وم وأمثلة دالة وغ   دالة عليه.  ستمع للمعلم ،
 شا د الصور ، يحدد ا   أي حالة ت ت    ل صورة ،  ستخدم  لمات أو جمل تامة لوصف  ل حالة من حاالت املادة .

التدريس الصريحاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
   ستخدم خالل فقرة مناقشة الفكرة  توجيه املعلم لتعلم الطالب من خالل التفاعل الفعال ب ن املعلم والطالب.

الرئ سة .

دور المعلم

عرض األهداف. في بداية الحصة مع مراجعة المعرفة السابقة قبل البدء بالدرس لربط المعرفة السابقة في
الحالية. 

التركيز على المحتوى من المفردات والمهارات والمفاهيم  والحقائق واالستراتيجيات. 

التسلسل المنطقي في تدريس المهارات، حيث يتم تدريس المهارات من األسهل لألصعب تدريجيًا. 

تقديم التوضيح خطوة بخطوة من خالل نمذجة المعلم  إجراءات إنجاز المهمة من خالل التفكير بصوت عال. 

توفير فرص من الممارسة الموجهة الموزعة عقب نمذجة المهارة.

مراقبة أداء الطالب من أجل التحقق من مدى إتقانهم وتقديم التغذية الراجعة وعندما يتقن الطالب بإمكان
المعلم االنتقال لمهارة أعلى.   

 يطلب من الطالب بتقديم أمثلة على المواد الصلبة والسوائل والغازات من حياتهم اليومية ثم يسأل:(1-ماذا
يمكن أن يحدث لشكل مقعدك عند نقله من مكان إلى أخر؟ 2-ماذا يحدث للمكان الذي شغله مقعدك؟ 3-

إذا كان مقعدك صلبا ، فماذا يمكنك أن تقول عن شكل وحجم الجسم الصلب؟).يذكر الطالب أن مفهوم
الشكل والحجم استخدما لتعريف المادة الصلبة ثم يسأل(1-ماذا يحدث لحجم السائل وشكلة عند نقلة

من وعاءالى آخر؟2-ماذا يحدث لحجم الغاز وشكله عند وضعه في بالون؟).

دور المتعلم
املراقبة الذاتية لعملية  علمه وتوج   ا، و ن باه الجراءات املعلم، وال  ك   ع   الت  ير ول س العمليات.  ستمع للمعلم ، يفكر

باالسئلة ،  عرف  حاالت املادة .

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتبع فيها الطالب أسلوبًا منظمًا من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار
، مع تأجيل تقويم األفكار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

إلىمرحلة الحقة. 

تستخدم هذه االستراتيجية في نزع األفكار من الطالب 

دور المعلم

تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من
اجل تقييمها وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

منح المعلم فرصة لجميع الطالب المشاركة في توليد األفكار 

دور المتعلم

توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة
، واالستفادة من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها.  احترام أراء أقرانه وتقديرها

 يجب على الطالب الذي ال يعرف أن يمرر لزميله وان يكتب أفكاره 

الوسائل 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 خالل فقرة إساليب

داعمة .

المرفقات اإلضافية

 صفحة 2 من 8



م الوسيلة س ا
التعليمية

التمثيليات التعليمية

الوسيلة التعليمية
يقوم عدد من املتعلم ن بالتمثيل والقيام بدور محدد لعرض جزء من محتوى الدرس.  ستخدم خالل فقرة مرعاة املستو ات

ا  تلفة عند تمثيل الطالب لنموذج حركة جسميات    حالة املادة ا  تلفة .

المواد التعليمية المساندة
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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

هيكل الدراجة مثال على الحالة السائلة للمادة صواب وخطأ

الهواء الذي نتنفسه مثال على الحالةاختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

حاالت المادة الثالث هي اختيار من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

يأخذ الغاز شكل و ......... اإلناء الذي يوضع فيه إكمال الناقص

تكون الجسيمات في الحالة الصلبة للمادةاختيارات من متعدد

لثانى ص المواد الصلبة والسائلة والغازيةالهدف ا ئ ا ص ض خ ع ح ب ض و ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

تمثيل األدواراالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

      يقوم الطالب بدور يعبر عن نفسه أو عن أحد آخر في النشاط التعليمي موقف محدد، بحيث يتم
ذلك في بيئة آمنة ويتفاعل مع اآلخرين في حدود عالقة دوره بأدوار أقرانه

تستخدم هذه اإلستراتيجية في تعريف المفاهيم لكل مفردة 

.

دور المعلم

يوضح  المعلم قواعد اللعبة، ويرتب المجموعات وتحديد أدوار اٍلطالب، و تقديم المساعدة والتدخل في
الوقت المناسب، وتقويم مدى فعالية اللعب في تحقيق األهداف التي رسمها.

على المعلم توزيع الدور المناسب للطالب علي حسب غاباتهم وميولهم 

دور المتعلم

، وأن يؤدي البد من التزام كل طالب بالدور المحدد له، وأن يتكيف مع أفراد مجموعته التي اختير ضمنها
دوره على أكمل وجه حتى تضمن نتائج إيجابية لمجموعه.

يستطيع الطالب عدم تقبل الدور وأخذه الدور المناسب له والتقيد بما يكلف به من مهام

العصف الذهنياالستراتيجية

 صفحة 4 من 8



ف االستراتيجية ص و

يتبع فيها الطالب أسلوبًا منظمًا من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار
، مع تأجيل تقويم األفكار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

إلىمرحلة الحقة. 

تستخدم هذه االستراتيجية في نزع األفكار من الطالب 

دور المعلم

تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من
اجل تقييمها وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

منح المعلم فرصة لجميع الطالب المشاركة في توليد األفكار 

دور المتعلم

توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة
، واالستفادة من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها.  احترام أراء أقرانه وتقديرها

 يجب على الطالب الذي ال يعرف أن يمرر لزميله وان يكتب أفكاره 

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  مراعاة 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.
  عرض ع   الطالب امل مات :(1- يقسم الطالب ا   ثالث مجموعات ثم يطلب ا    ل مجموعة التفك      طر قة لعمل نموذج

  ركة ا  سميات    حاالت املادة . ) امل مة الثانية (2-يطلب ا   أحد الطالب تطو ر لعبة من أنا و طلب إلبه تمثيل إحدى
وفقًا   صائص ا . اطلب إ   بقية الطالب تحديد حالة املادة ال   مثل ا زميل م ). حاالت املادة 

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. يفكر    طر قة حركة جسميات املادة    حاالت املادة وعمل نموذج ل ا ،

يالحظ حركة زميل م ، يخمن حالة املادة من خالل  رؤ ة نموذج زميل م .

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

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

الوسيلة التعليمية
مواد و أدوات غ   مس  لكة  ستخدم ا الطالب    ا  ت  ات لتنفيذ التجارب العملية  ستخدم اكياس وماء و  ر

صغ   خالل فقرة ال شاط لتعز ز مفا  م ا  الة الصلبة ، السائلة والغاز ة .

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المخاليط

المرفقات
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اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الرقم الهيدروجيني

ة ي ج ر ا روابط خ

حاالت المادة

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

هيكل الدراجة مثال على الحالة السائلة للمادة صواب وخطأ

الهواء الذي نتنفسه مثال على الحالةاختيارات من متعدد

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

حاالت المادة الثالث هي اختيار من متعدد

مطابقة السحب واإلفالت

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

يأخذ الغاز شكل و ......... اإلناء الذي يوضع فيه إكمال الناقص

تكون الجسيمات في الحالة الصلبة للمادةاختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية
يطلب من الطالب العمل مع أحد البالغين للتعرف على حاالت المادة الموجودة في السيارة .ثم يطلب منهم

عرض تقاريرهم شفهيا أو كتابيا أو بالصور أمام زمالئهم .
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ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

الهواء الذي نتنفسه مثال على الحالةاختيارات من متعدد

تكون الجسيمات في الحالة الصلبة للمادةاختيارات من متعدد

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

االلوان الدافئة والباردة
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية الفنية-
مجال الرسم والتلوين-االلوان الدافئة والباردة

حاالت المادة من حولنا فهناك الكثير من أنواع األلوان
يوجد األلوان الخشبية(مادة صلبة) وتوجد أيضا االلوان

المائية (مادة سائلة).

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يظن بعض الطالب أن جميع المواد الصلبة تكون قاسية .- قد يظن بعض الطالب أن
الهواء ليس لها كتلة .

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 

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

تعدد االثراءات يساعد على تنويع التعليم

المصادر

 http://www.khayma.com/mtwan/chemecals2.htm-1

 

-2
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%
D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8

 %AF%D8%A9

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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