
 

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 األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

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

                  https://almanahj.com/sa/1science                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/1science2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/1
https://www.almanahj.com/sa/1
https://www.almanahj.com/sa/1science
https://www.almanahj.com/sa/1science
https://www.almanahj.com/sa/1science2
https://www.almanahj.com/sa/1science2
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://www.almanahj.com/sa/grade1
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


هـ

لتاريخموضوع الدرسالمادة ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

الطقس منالعلوم
حولنا

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول االبتدائي-الفصل الدراسي19/05/1441
الثاني

2

التمهيد

تقويم المعرفة السابقة :

ناقش الطالب في موضوع الطقس ثم أسأل 

كيف يمكن أن يتغير الهواء في الخارج ؟

ما األدوات التي تساعدك على تعرف الطقس ؟

اكتب إجابات الطالب في جدول التعلم في عمود ( ماذا أعرف ؟ )

انظر واتساءل 

أقرأ السوؤال المكتوب  تحت ( أنظر وأتساءل  عن الطقس )

وطلب الى الطالب أن يتشاركوا في إجاباتهم ودعهم ينظروا الى االصورة ثم أسأل :

كيف يكون الهواء في مثل هذا اليوم ؟

كيف تحمي نفسك في مثل هذا اليوم ؟

اكتب االجابات على السبورة وانتبه الي المفاهيم غيرصحيحة قد تكون لديهم 

إثارة االهتمام

اعرض على الطالب صورًا ألحوال الطقس المختلفة  من المجالت أو الصحف أو األنترنت ثم
أناقشهم في خصائص كل صورة مع تحفيزهم  على االستجابة  وتحديد الخاصية التي تميز

بها كل صورة من األخرى وتسجيل بعض الكلمات التي تصف أحوال الطقس في الفصول
المختلفة .

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

تعيش النباتات في أماكن
كثيرة

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف األول
االبتدائي-الفصل الدراسي األول-العلوم-النباتات من

-النباتات تنمو وتتغير-تعيش النباتات في حولنا
أماكن كثيرة

أن هناك أماكن مختلفة الطقس وعلى أساس هذه
االختالف تختلف المخلوقات التي تعيش فيها .

أحواالً مختلفة للطقسالهدف األول ف  ر ع ت ي

45الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية
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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

تعتبر من االستراتيجيات الصعبة وينبغي علي المعلم عرض طريقة لتطوير هذه المهارة الهامة ومن الطرق
التي تعد فعالة وتساعد على مهارة التلخيص

.

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.

يشجع المعلم الطالب أن يتعاونوا ويعملوا قائمة بالجمل التي تحمل أكثر أفكارا من خالل ملخصات
المجموعة

وان يشجع المعلم كل طالب في مجموعته ويعطيهم وقتا كافيا ليتشاركوا

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.

على الطالب أن يتشاركوا التعلم مع بعضهم البعض لتحسين مهارة التلخيص

جدول التعلم K-W-Lاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
مخطط  ساعد الطالب ع   الر ط ب ن معرفته السابقة واملعرفة ا  ديدة ( موضوع الدرس ) وتقوّ م  علمه. ستخدم  ذه

 س  اتيجية    عمليه ال  يئة واملعرفة السابقة للدرس 

دور المعلم
تقديم التغذية الراجعة املناسبة للطالب بحسب احتياجا  م    جدول التعلم.

من المفترض أن يقيس المعلم قدرات وفهم الطالب للخبرات السابقة 

دور المتعلم

 عبئة أعمدة النموذج     ل مرحلة من مراحل الدرس و محاولة معا  ة نقاط الضعف لديه من خالل البحث والتق   
و ستفسار من املعلم و قران.

يجب علي الطالب أن يسترجع ذهنيا معلوماته السابقة واستنتاج ما سوف يتعلمه أثناء الحصة

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    فقرة توضيح

املفردات وتطو ر ا +اثارة   تمام 

المرفقات اإلضافية
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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

المرفقات اإلضافية

التقويم
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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

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

تامل الصور التاليه وصل كل صوره باسم أداة القياس التي تساعد على وصف حالة الطقس مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

يمكن أن يكون الطقس غائما أو ممطرا فقط صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

لكي اعرف اتجاه الرياح استخدم اختيارات من متعدد

لثانى س أحوال الطقس المختلفةالهدف ا ا ي ق يستقصي طرائق ل

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

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

تعتبر من االستراتيجيات الصعبة وينبغي علي المعلم عرض طريقة لتطوير هذه المهارة الهامة ومن الطرق
التي تعد فعالة وتساعد على مهارة التلخيص

.
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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.

يشجع المعلم الطالب أن يتعاونوا ويعملوا قائمة بالجمل التي تحمل أكثر أفكارا من خالل ملخصات
المجموعة

وان يشجع المعلم كل طالب في مجموعته ويعطيهم وقتا كافيا ليتشاركوا

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.

على الطالب أن يتشاركوا التعلم مع بعضهم البعض لتحسين مهارة التلخيص

خرائط المفاهيماالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

تمثيل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بين المفاهيم  بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات
تسمى كلمات الربط .

تمثل المعرفة عن طريق أشكال تخطيطية تربط بين المفاهيم  بخطوط أو أسهم يكتب عليها كلمات
تسمى كلمات الربط .تستخدم هذه اإلستراتيجية  عندما تريد من األقران أن يتشاركوا في المناقشة أو

المراجعة الدرس أو قراءة النص 

دور المعلم

، مساعدة الطالب على تكوين المفاهيم ذات المعنى عن طريق إشراكهم في عمليات التجريب النشط
ومساعدتهم على تذكر المعارف في شكل معين ، وربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم. 

يوضح المعلم للطالب الخريطة المفاهيم تبدءا بقمة الهرم من مفهوم رئيسي ثم مفاهيم عامة أقل
عموميا تنتهي باألمثلة ويربط بين المفاهيم كلمات دالة

دور المتعلم

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العالقة بينها، وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.

علي الطالب أن يأخذ وقته الكافي في القراءة سواء بشكل فردي أوفي المجموعات  ليتمكن من فرز
المفاهيم  المطلوبة منه

االستقصاءاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
يتطلب     ذه  س  اتيجية أن يجمع الطالب بيانات ومعلومات عن موضوع محدد و حاولون الر ط بي  ا إليجاد العالقة ال  

تر ط ا .

دور المعلم
اطالع الطالب ع   املوضوعات ال   يناس  ا  ستقصاء ، وح  م ع   اختيار ما يناس  م ، ودرب الطالب ع   مراحل كتابة

 ستقصاء ، وخصص ل ل مرحلة جزء من ا  صة لتوضيح ا وممارس  ا . 

دور المتعلم
القيام  سلسلة تجارب وجمع البيانات الالزمة   ل املش لة وتنظيم ا وتفس   ا، واتباع مراحل  ستقصاء ، وكتابة تقر ر عن

النتائج ال   توصلوا ل ا .

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    فقرة توضيح
املفردات وتطو ر ا يحضر للطالب مقياس ل  رارة ، دوراة  ر اح ل ي يتعرف الطالب ع    دوات  ش ل اك  .

المرفقات اإلضافية
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المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

تحليل نتائج الدراسة المسحية

اإلحصاء االستداللي

ة ي ج ر ا روابط خ

طريقة قياس الطقس

اجهزة قياس الرياح

فيديو الطقس من حولنا

كيف اقبس الطقس

التقويم

تشخيصينوع التقويم
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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

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

تامل الصور التاليه وصل كل صوره باسم أداة القياس التي تساعد على وصف حالة الطقس مطابقة السحب واإلفالت

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

يمكن أن يكون الطقس غائما أو ممطرا فقط صواب وخطأ

ختامينوع التقويم

جعة الدرسأسلوب التقويم ل مرا ال ن خ التقويم الختامي م

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

لكي اعرف اتجاه الرياح استخدم اختيارات من متعدد

التكاليف المنزلية

عمل مطوية التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

اختيارات من متعدد
كيف تغير الشمس درجة الحرارة

 

يمكن أن يكون الطقس غائما أو ممطرا فقط صواب وخطأ

لكي اعرف اتجاه الرياح استخدم اختيارات من متعدد

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

موضوع اكبرموقع عربي

/http://mawdoo3.com

بوابة التقدم العلمي

http://ksag.com/index.php/Articles/SingleArticle/artID/3625

 

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد
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