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هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

القوى تحركالعلوم
األشياء

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

2

التمهيد

1-تقويم المعرفة السابقة : يطلب من الطالب أن يتشاركوا في معلوماتهم عن الحركة
والقوى ثم يسأل:(1-ما أهمية أن نكون قادرين على وصف موقع الشي؟ 2-كيف تعرف أن

شيئا ما قد تحرك؟ 3-كيف تعرف أن شيئا ما يتحرك أسرع من شي آخر؟ 4-ما الطرائق
المختلفة لتحريك شيء؟ 5-كيف تغير الحركة الشيء؟) تسجل أجابات الطالب في عمود

ماذا نعرف في جدول التعلم .

2-أنظر وأتساءل : يُقراء سؤال أنظر وأتساءل عن الحركة والقوى ويوضح للطالب أن السيارة
غاصت عجالتها في الرمال ثم يسأل(1-كيف تتحرك السيارة؟ 2-كيف يمكن أن تتحرك

السيارة بسرعة أكبر؟) تكتب استجابات الطالب في جدول التعلم وتالحظ أي مفاهيم شائعة
غير صحيحة لدى الطالب وتعالج أثناء سير الدرس.

3-إثارة االهتمام : يعرض على الطالب صورة أللعاب مختلفة(كرة سلة، كرة قدم ،كرة
طائرة)يظهر فيها الالعبون في أوضاع مختلفة ثم يُسأل(1-مانوع القوى المستخدمة عند

القفز؟ 2-ماذا تحتاج عند القفز بشكل أعلى؟) يطلب من الطالب وصف مايقوم به الالعبون
في أوضاعهم تلك مستخدمين كلمات مناسبة تعبر عن مظاهر القوة(دفع ، سحب ، قذف ،

قفز ، ضرب الكرة ، إيقاف تغير اتجاه) يصطحب الطالب الى خارج غرفة الصف(الملعب)
ويطلب اليهم تمثيل بعض الحركات التي شاهدوها في الصور .

4-االستكشاف : تهدف الى ان يتوصل الطالب أثر القوة في حركة االشياء ويستخدم الطالب
مهارت المالحظة ليستنتجوا كيف تتحرك االشياء .

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

الدفع والسحب
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-الحركة
والطاقة-الحركة-الدفع والسحب

تتحرك االشياء بقوة الدفع والسحب

بالهدف األول ح و س ع أ ف ا د ه ن أ يعرّف القوة ب

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

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 خالل

فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة.
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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.

 -يطرح التساؤالت التالية لتتأكد من فهم الطالب(1-ماذا يحدث عندما تسحب درج الطاولة؟ 2-ماذا يحدث
عندما تدفع درج الطاولة؟) 

-يطرح التساؤالت لتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب(1-ماذا يحدث عندما تدفع بابًا من جهة ، ويدفعه
آخر من الجهة األخرى بمقدار القوة نفسها؟ 2-ما الذي تعرفه عن القوة المستخدمة لرمي كرة مسافة

طويلة؟) 

دور المتعلم
تحديد أوجه الشبه واالختالف بأنفسهم، أو وفقًا لتوجيه المعلم  وصياغة التعميمات. في ضوء نتائج المقارنة.

يستمع للمعلم ، يحدد اوجه الشبه واالختالف بين قوة الدفع والسحب .

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 أساليب داعمة .

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 صورا أل  اص يقومون بأ شطة بدنية مختلفة ثم  عرض امل ام ع   الطالب(1-يذكر اسم ال شاط عند
عرضه ع   الطالب ثم يطلب من الطالب تكرار  سم من  عد املعلم ثم    ع الطالب ع   تقليد ا  ركة    الصورة إذا  ان

 2- يطلب من الطالب التعرف ع   ال شاط ووصفه بجملة دفعًا أو   باً. مناسبًا يناقش الطالب فيما إذا  انت ا  ركة 
 سيطة. 3-يطلب من الطالب التعرف ع   ال شاط ونوع القوة و صفو قو  ا .

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 ، يتعرف ع     شطة البدنية    الصور ، يحاول تقليد

ال شاط ، يصف نوع القوة ومقدرا ا  من خال  ملة .

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
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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 إساليب داعمة

لتمثيل  عض  مثلة ع   قوة الدفع وال  ب 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المنوال

المرفقات
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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

ما نوع القوة التي تحرك الجسم نحوك اختيارات من متعدد

أي مما يلي يسبب تحريك جسم ما اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اذا قذفت كرة لألعلى فإنها ترجع لألرض بسبب قوة اختيارات 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

يسمى الدفع أو السحب .........إكمال الناقص

تؤثر قوة االحتكاك على األجسام اختيار من متعدد

لثانى ف قوتي الجاذبية واالحتكاكالهدف ا ص ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

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 إ   مرحلة الحقة.   ستخدم خالل 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  
 يكتب املفردات ع   السبورة يطلب من الطالب  عر ف املفردة بمف وم م ا  اص ثم أف ار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

يو   للطالب مف وم ا  اذبية عن طر ق إسقاط أجسام صغ  ة  املمحاة ومشابك الورق ثم  سأل(1-ما القوة ال      ب
 جسام    اتجاه  رض؟) يذكر للطالب أ مية ا  اذبية فوجود قوة ا  اذبية  عمة يجيب أن نحمد ا  الق عل  ا . يو  
للطالب أن ملفردة  حت اك استخدام شا ع واستخدام عل   فاالستخدام الشا ع  ع    ختالف بالرأي ب نما  ستخدام
احت ا ًا ثم يطلب م  م استخدام العل    ع   القوة ال   تبطى  شياء. يطلب من الطالب عمل قائمة باالشياء ال    س ب 

ال لمات    القائمة لوصف  حت اك.

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 ،  عرف املفردة بمف ومه ا  اص ، يكتب قائمة

باالشياء ال    س ب احت اك ، يصف  حت اك بجملة مستخدما ال لمات    القائمة .

الوسائل التعليمية
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م الوسيلة س ا
التعليمية

لوحة حائطية رسومات سبورية يدوية سبورات يدوية صغيرة

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 توضيح المفردات وطويرها 

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

الوسيط

ة ي ج ر ا روابط خ

قوة االحتكاك

ة ي ج ر ا روابط خ

الجاذبية

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

ما نوع القوة التي تحرك الجسم نحوك اختيارات من متعدد

أي مما يلي يسبب تحريك جسم ما اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اذا قذفت كرة لألعلى فإنها ترجع لألرض بسبب قوة اختيارات 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

يسمى الدفع أو السحب .........إكمال الناقص

تؤثر قوة االحتكاك على األجسام اختيار من متعدد

التكاليف المنزلية

 صفحة 5 من 7



التكاليف المنزلية

يطلب من الطالب رسم جدول من عمودين معنونين على النحو االتي السبب والنتيجة ثم يطلب من من
الطالب كتابة انواع القوى(الدفع ، السحب ، الجاذبية ، االحتكاك) في عمود السبب وتأثيرات القوى في األجسام

في العمود اآلخر.

ن التكاليف المنزلية م 7ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

يسمى الدفع أو السحب .........إكمال الناقص

المواد المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

ألــعـــابــي
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-التربية األسرية-
مسكني-ألــعـــابــي

يوجد في صندوق االلعاب العاب تحتاج الى قوة دفع
وسحب حتى نستطيع تحريكها

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

قد يعتقد بعض الطالب أن األرض هي الكوكب الوحيد الذي له جاذبيته ألنهم قد يربطون
انعدام الوزن لرواد الفضاء مع الظروف على الكواكب األخرى.- قد يعتقد بعض الطالب أن

األجسام الكبيرة تؤثر بقوى أكبر من األجسام الصغيرة .

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 6 من 7



 

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

 http://www.startimes.com/?t=3901600-1

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A9-2
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 9%84%D9%82%D9%88%D8%A9
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