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هـ

موضوعالمادة
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل عددا
الحصص

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

2

التمهيد

: يطلب من الطالب ذكر مايعرفونه عن المغناطيسات ثم -تقويم المعرفة السابقة  1
يسأل(1-متى احتجت  إلى استخدام المغناطيسات سواء في المنزل أو المدرسة؟ 2-لماذا تعد

المغناطيسات مفيدة؟ 3-ما األشياء التي يجذبها المغناطيس؟) تكتب االجابات في عمود
ماذا أعرف في جدول التعلم.

:  يقراء سؤال أنظر وأتساءل عن المغناطيسات ثم يسأل(1-ما المواد التي ر وأتساءل  ظ ن -أ 2
صنعت منها األجسام الموضحة في الصورة؟ 2-فيم تتشابه األجسام التي يجذبها

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

ثارة االهتام: يحضر كتابًا عن المغناطيسات ويشجع الطالب على توقع محتوياته -إ 3
بالنظر إلى صورة الغالف ويقرأ معهم ، يناقش عمل المغناطيس مع الطالب . بعد القراءة

يطلب من الطالب باستخدام المعلومات التي تعلموها من الكتاب تعين جسمين
مغناطيسين في غرفة الصف يوزع للطالب مغناطيسات لتتأح لهم الفرصة لتجربتها

ومعرفة ما إن كانت توقعاتهم صحيحة أم ال ثم يسأل(ما الذي جعلك تفكر في أن الجسم
ينجذب للمغناطيس؟).

-االستكشاف: يهدف الى أن يصنف الطالب المواد الى مواد مغناطيسية ومواد غير 4
مغناطيسية.

الدروس المرتبطة

م الدرس س ه بالدرسالمادةا ت ق ال ع

القوى تحرك األشياء
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الثاني

االبتدائي-الفصل الدراسي الثاني-العلوم-القوى و
الطاقة-القوى-القوى تحرك األشياء

ألن المغناطيس يجذب األشياء وبالتالي يستطيع
تحريكها نستطيع أن نقول عنها قوة .

ىالهدف األول ر خ ال تجذب أ ض المواد و ع ن المغناطيسيات تجذب ب ل أ ص و ت ي

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى 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.

 يوفر للطالب مغناطيسات ليكتشفوا المواد المغناطيسية في الصف ، يعلق جدول في الصف بحيث يكون
في متناول الطالب ، ويطلب اليهم تسجيل اسم كل مادة يختبرونها وهل هي منغناطيسية أم ال.

يطلب الى الطالب مقارنة قوة المناطق المختلفة للمغناطيس بتكوين سلسلة مشابك الورق وذلك بزيادة
مشبك على مناطق مختلفة من المغناطيس في كل مرةويطلب اليهم كتابة ما اكتشفوه .

دور المتعلم

    ضوء نتائج املقارنة.  ستمع للمعلم ، وفقًا لتوجيه املعلم  وصياغة التعميمات. تحديد أوجه الشبه و ختالف بأنفس م، أو 
 ستخدم املغناط س ليك شفوا املواد املغناط سية    غرفة الصف ،    ل اسم  ل مادة اخت  و ا    ا  دول و حدد  ل   

مغناط سية ام غ   مغناط سية .

التعلم باالكتشافاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إس  اتيجية  عزز من قدرة الطالب ع   تحليل وتركيب وتقو م املعلومات بطر قة عقالنية    حل املشكالت والبحث والشعور 

باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول ا   اك شاف ما.  ستخدم خالل فقرة إساليب داعمة .

دور المعلم

تحديد املفا يم العلمية واملبادئ ال   س تم  علم ا وطرح ا    صورة  ساؤل أو مش لة، وإعداد املواد التعليمية الالزمة لتنفيذ
الدرس ، وصياغة املش لة ع    يئة أسئلة فرعية بحيث تن   م ارة فرض الفروض لدى الطالب، وتحديد   شطة أو

أجسامًا مختلفة ثم يطلب من الطالب توقع  جسام ال   سيجذ  ا التجارب  ك شافية ال   س نفذ ا الطالب .  يحمل 
املغناط س و طلب ال  م تبادل  دوار واختبار تفاعل  ل جسم ع   حدة مع املغناط س.  عرض ع   الطالب امل ام

دور المتعلم

اك شاف  ف ار وا  لول بأنفس م ل ي  شعروا بالر    والرغبة    مواصلة التعلم. ومعا  ة املعلومات وتحليل ا والر ط بي  ا
 إ   معلومات جديدة باستخدام عمليات  ستقراء أو  ست باط أو أي طر قة أخرى، و عتماد ع   أنفس م    ل ي يصلوا

ذلك  باستخدام معلوما  م السابقه .  ستمع للمعلم ، يتوقع  أي  جسام ال   س نجذب ا   املغناط س ، يجرب ما     جسام
ال   س نجذب للمغناط س ،  ستخدم  لما  م ا  اص لتوضيح س ب توقع م و ستخدم جمل تامة ومفردات متعلقة بالقوة

 واملغناط س.

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

المكتبة المدرسية

الوسيلة التعليمية
 ستفاد من املكتبة املدرسية     طالع والبحث عن املعلومات.  ستخدم كتاب يتحدث عن املغناط سات خالل فقرة إثارة

  تمام .

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 مغناط س خالل

فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة ل ستكشف الطالب املواد ال   يجذ  ا املغناط س .

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

المعدل

ة ي ج ر ا روابط خ

المغناطيس

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)

 صفحة 2 من 7



ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

حدد األجسام التي يجذبها المغناطيس اختيار من متعدد

يمكن للمغانطيس أن يجذب كل األجسام صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

المغناطيس يجذب األجسام التي تحوي على اختيارات من متعدد

لكل مغناطيس قطبان يسميان 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

طرفي المغناطيس يسميان ......... المغناطيس إكمال الناقص

لثانى ًاالهدف ا ع ف تتفاعل األقطاب م ي ح ك ض و ي ي المغناطيس و ب ط د ق د ح ي

45الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

فكر، زاوج، شارك، ناقشاالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و
إستراتيجية مناقشة تعاونية تتكون من ثالث مرا حل  تهدف إلى مساعدة الطالب في معالجة المعلومات

وتطوير مهارات التواصل واالرتقاء بالتفكير. تستخدم خالل فقرة استخدام الصور واألشكال والرسوم .

دور المعلم

تقسيم الطالب إلى مجاميع صغيرة رباعية.

شرح خطوات تنفيذ االستراتيجية لدى الطالب.

و مشكلة تستثير تفكير الطالب. و مسألة أ طرح سؤال أ

متابعة الطالب في أثناء الحل للتعرف على طريقة تفكيرهم.

مناقشة الطالب وتزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة بعد
تقديم حلولهم. 

يشجع  الطالب على وصف ما يرونه في الرسوم في الصفحه 118
م يطلب الى (1-ماذا تمثل األسهم في الرسمين ث م يسأل ث

(لماذا م يسأل 1 ث الطالب النظر في الصورة السفلى صفحة 18
توجد برداة حديد عند طرفي المغناطيس أكثر من منتصفه؟).
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دور المتعلم

 

ل طالب فرديًا في اإلجابة عن السوال وتدوين يفكر ك
و ورقة يعدها و كتابيًا في النموذج المعد أ األفكار ذهنيًا أ

الطالب.

ل طالبين معًا في المجموعة في مناقشة يتشارك ك
أفكارهما واالتفاق على نتيجة.

م يتشارك ويتناقش الفريق معًا األفكار والحلول. ث

يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات.

يعرض أحد الطالب أفكار مجموعته على بقية الطالب من
خالل الحوار والنقاش.

. ي المغناطيس  ب ط ظ ق ح ال ، ي ظ الصور والرسوم  ح ال ، ي يستمع للمعلم 

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 مغناط س خالل

فقرة مراعاة املستو ات ا  تلفة ل ستكشف الطالب املواد ال   يجذ  ا املغناط س .

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

م اإلثراء س ف اإلثراءنوع اإلثراءا ص و

شكل االنتشار

المرفقات

 صفحة 4 من 7



ة ي ج ر ا روابط خ

المغناطيسات

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

حدد األجسام التي يجذبها المغناطيس اختيار من متعدد

يمكن للمغانطيس أن يجذب كل األجسام صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

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

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

المغناطيس يجذب األجسام التي تحوي على اختيارات من متعدد

لكل مغناطيس قطبان يسميان 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

طرفي المغناطيس يسميان ......... المغناطيس إكمال الناقص

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

يطلب إلى الطالب تقسيم ورقة عموديًا إلى قسمين ثم رسم صورة لمغناطيسين متجاذبين على أحد
القسمين ورسم صورة لمغناطيسين متنافرين على القسم اآلخر. ثم يطلب اليهم تسمية األقطاب

المغناطيسية في كلتا الصورتين وفقا لما يحدث بين كل مغناطيسين في كل صورة ، ويشجعهم على
كتابة جملة تبين سبب تسمية األقطاب.

ن التكاليف المنزلية م 14ز
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األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

المغناطيس يجذب األجسام التي تحوي على اختيارات من متعدد

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

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

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

تعدد االثراءات يساعد على تنويع التعليم

المصادر
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-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%

 8A%D8%B3

-2
http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7

 %D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3

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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