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 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف التاريخ اليوم

 األحد
/      /
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 االثنين
/      /
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 هـ14
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 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العلم وتفاعالت األجسام العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
النماذج العلمية التي تساعد العلماء  –العالم  بالعلم يصف الظواهر التي تحدث 

تسارع الجسم عندما  –تقويم التفسيرات العلمية  –على فهم العالم من حولنا 
 الشغل واآلالت البسيطة –قوانين نيوتن  للحركة  –  حركتهاتجاه  سرعة تغير ت

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 أن :على في نهاية هذه الوحدة يكون الطالب قادرا 
 ( يتعرف الفروع الثالثة للعوم.3( يقارن بين النظريات والقوانين .      2يعرف العلوم .                       (1

 ة من النماذج.( يصف ألنوعا مختلف6بين المالحظة واالستنتاج .       ( يقارن5يوضح المقصود بالرفضية .      (3

 (تعرف مكونات االستقصاء.9(يقوم التفسيرات العلمية.                  8( يناقش تطور النماذج.         7

( يحسب كال من الماسافة والسرعة   .    12( يربط التسارع بالتغير في السرعة .   11(يوضح المقصود بالسرعة والتسارع .  10

 يوضح القانون الثالث لنيوتن في الحركة .( 15( يحسب التسارع مستخدنا القانون الثاني لنيوتن . 14حركة .( يصف كيف تؤثر القوى في ال13

                . ( توضيح كيف تسهل االالت البسيطة الجهد18( يميز بين أنواع مختلفة من اآلالت البسيطة .   17( يوضح المقصود بالشغل .    16

 األسئلة األساسية م الباقية (األفكار الكبرى ) األفها

 الفكرة الكبرى:

العلم طريقة لمعرفة العلم الطبيعي ،ومجموعة القوى التي تؤثر في * 

 جسم ما يمكن أن تغير من حركته.
 العلم يصف الظواهر التي تحدث بالعالم . -      سيفهم المتعلمون أن :

 .  اثاالثنينالنموذج العلمي تمثيل  لألشياء و -

 جسم يتسارع بتغير مقدار سرعته واتجاه حركته.تسارع ال -

 تغير القوى غير المتزنة مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته. -

 اآلالت البسيطة تسهل الشغل وتوفر الوقت وتزيد االنتاج. -

 

 :ما فائدة العلم ؟ س

 : ما المقصود بالنموذج العلمي ؟ س

 ؟: هل يتسارع الجسم عندما يتغير مقدار سرعته أو اتجاه حركته س

 : اذكر قانون نيوتن في الحركة . س

 : كيف تسهل اآلالت الشغل ؟ س

 : عدد بعض وسائل السفر قديما وحديثا .س 

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

  العلم وعملياته. 

 . النماذج العلمية 

 تفسيرات العلمية .تقويم ال 

 .مكونات االستقصاء 

 . قوانين نيوتن للحركة . -           الحركة 

   . وسائل السفر.      -الشغل واآلالت البسيطة 

 . تعرف المقصود بالعلم ودوره في الحياة 

 تعرف المقصود بالنموذج العلمي ودوره . 

 استنتاج دور التفسير العلمي . 

 .يستقصي دور اآلالت البسيطة -      . كيفية تسارع جسم ما  

 . حل مسائل على قانون نيوتن والحركة 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  عمل بحث عن دور العلم في تسهيل حياتنا . 
 كتابة قصة نيوتن واكتشاف حركة الجسام  . 
  (م بعنوان ) العلم وتفاعالت األجساعمل مطوية . 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االائية قصيرة .              * النشاط المنزلي .                    * اختبارات فج 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 ( األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

أعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل صورة أجهزة ألكترونية  

لبيان دور العلم فيها وكذلك وسائل السفر مثل السفينة والطائرة والسيارة 

وغيرها وكذلك صور من االالت البسيطة مثل الرافعة والبكرة وعربة الحمل 

ن دورها في توفير وتسهيل الحياة مع طرح أسئلة على هذه اآلالت اليدوية لبيا

 لنصل لعنوان الدرس وهو العلم وتفاعالت األجسام .

هذه الوحدة يقوم أحد الطالب لأوقوم بعرض بطاقات كتبت فيها المفردات  
 تها ومتابعة جميع الطالب .بقراء

ردات لدروس عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المف 
ماذا أريد أن أعرف  –) ماذا أعرف  تهعن طريق جدول التعلم واسترتيجيالوحدة 

ماذا تعلمت ( فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالب ثم   -
يقوم الطالب بتسجيل ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على 

عن طريق جهاز العرض فوق الرأس  الجداول بعرض معلومات التعزيز
 .وهكذا في كل مفردةبشفافيات أو شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب في ذلك 

 .تقسيم الطالب لمجموعات  
عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على  

 المجموعات ثم عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . 
ئط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات توزيع خرا 

خاصة لكل مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفردات 
ثم مناقشتها مع جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة 

 لذلك ويمكن االستعانة  بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة توزيع  

 هذا الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .
تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة  

 كاملة .
علم طريقنا لمعرفة عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن ال 

العالم الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الحياة 
 وجودة العمل .

تنفيذ جداول مقارنات يعده المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة المجموعات  
 ومناقشة المجمعات فيها.

 للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة .عقد اختبارلنهاية الوحدة  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

شمول المطوية 

 لمفردات الوحدة

عض عناصر استوف ب

القصة وافتقد الى الربط 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

القصة ولم يكن  الربط 

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

القصة ولم يكن  الربط 

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

القصة وكان  الربط بين 

جميع العناصر وبنفس 

 القوة

 

  مل البحثع
اختار األسلوب المباشر 

لحديث ولم في كتابة ا

 يستوف بعض العناصر

البحث جاء مستوف 

 لعناصره بنسبة كبيرة 

جاء البحث مستوفيا 

 لعناصره

جاء البحث متميزا في 

عرضه وعناصره 

 وأسلوبه
 

 تأخر يوم واحد  تأخر يومين  الزمن
أحضرها في 

 الموعد المحدد

 قبل أحضرها

  بيوم الموعد

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسة قائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف العلم وتفاعالت األجسام اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 بحث يشمل مفردات الوحدة مدعما بالصور من االنترنت أو مراجع أخرى .كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .وكذلك بعض االالت البسيطة اإلنسان صور لبعض منتجات العلم في خدمة 

 .وخرائط مفاهيمخريطة ذهنية  

 . مختصرات لمفردات الوحدة تحت عنوان تذكر أن 

 . جداول مقارنات 

 .القرآن الكريم والعلم 

 إثراء علمي من الكتاب المدرسي بعنوان ) حقائق حول السرعة( 

 الهدف هـ

 كتابة بحث –تنفيذ مطوية مهمتك :   

  مهارتكظيف توالهدف : 

 تحقق الفائدة والمتعة للقارئ .لوسلسة ،  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 وباحث محترفكاتب أنت : 

 .  الكتابة والبحثوظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

تج النا

واألداء 

 والغرض

 مطوية رائعة وبحث ممتاز. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 المطوية وكذلك البحث  األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

  والعلمي الشيق الجانب اللغويمراعاة . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ( ) الموضوع
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

  العلم يصف الظواهر التي 

 

   تحدث بالعالم 

  النماذج العلمية التي تساعد

العلماء على فهم العالم من 

 حولنا 

  تقويم التفسيرات العلمية 

 

  تسارع الجسم عندما تتغير

 سرعة  اتجاه حركته  

  قوانين نيوتن  للحركة 

 

 الشغل واآلالت البسيطة 

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائد المدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

.............................. 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   طبيعة المادة  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      لتاريخا

 ملخص الوحدة
 –الخواص والتغيرات الكيميائية  –الخواص والتغيرات الفيرزيائية 

 العناصر والمركبات والمخاليط –تركيب المادة 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 ن :يتوقع من الطالب في نهاية الوحدة أ

 يوضح أن المواد المختلفة كثافتها مختلفة . -2                    يحدد الخواص الفيزيائية للمادة .                -1

 .يتعرف بعض الخواص الكيميائية للمواد  -4               يقيس حجوم األجسام بطريقة اإلزاحة .             -3

 يصنف المادة تبعاً لخواصها الكيميائية . -6                                    يحدد التغيرات الكيميائية .       -5

 يتعرف مكونات المادة . -8                   يصف خصائص المادة .                          -7

 الذرية والعدد الذري . يوضح المقصود بكل من الكتلة -10يصف العالقة بين العناصر والجدول الدوري .                -9

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

 .  للمواد خواص فيزيائية وأخرى كيميائية يمكن تغيرها                      

 سيفهم المتعلمون أن :

 .                    للمادة الفيزيائية الخواص -

               .          المادة خصائص  -

 .          الدوري والجدول العناصر بين العالقة  -

 . الذري والعدد الذرية الكتلة من بكل المقصود  -

 ؟   الخواص الفيزيائية للمادة ما هي  س

 ؟  حجوم األجسام بطريقة اإلزاحة كيف س

 ؟ خصائص المادة ما هي  س

 ؟مكونات المادة  ما هي  س

 ؟  دبعض الخواص الكيميائية للموا اذكر  س

 ؟العالقة بين العناصر والجدول الدوري  ما هي  س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

             . الخواص الفيزيائية للمادة 

  . أن المواد المختلفة كثافتها مختلفة 

  ريقة اإلزاحة .          حجوم األجسام بط 

    بعض الخواص الكيميائية للمواد 

            . التغيرات الكيميائية 

  . المادة تبعاً لخواصها الكيميائية 

                   . خصائص المادة 

  . مكونات المادة 

 .             للمادة الفيزيائية الخواصتحديد  

 . لفةمخت كثافتها المختلفة المواد أن معرفة 

 .           اإلزاحة بطريقة األجسام حجوم حساب 

  للمواد الكيميائية الخواص بعضذكر    

 .            الكيميائية التغيراتفهم  

ً  المادة فهم   . الكيميائية لخواصها تبعا

 .                   المادة خصائصتحديد  

 . المادة مكوناتمعرفة   

  لة على تحقق نواتج التعلملة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألد: تحديد البراهين واألد  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  الخواص الفيزيائية للمادةكتابة بحث علمي يوضح 
  الخواص الكيميائية للموادكتابة تقرير علمي مفصل عن  . 
  خصائص المادةعن عمل مطوية. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

 ب المدرسي القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتا. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

                  . تقويم ذاتي                 * اختبارات طويلة .                        * المالحظات      كتابة تلخيص * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

لمختلفة أوقوم بعرض بطاقات أعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل المواد ا 

 كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة يقوم أحد الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب .

عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات لدروس الوحدة  

ماذا تعلمت   -ماذا أريد أن أعرف  –عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف 

فيقوم المعلم بتوزيع الجدول المعد لذلك وتوزيعه على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل ( 

ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على الجداول بعرض معلومات التعزيز 

عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب 

 في ذلك وهكذا في كل مفردة.

 تقسيم الطالب لمجموعات . 

عمل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات ثم  

 عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . 

توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكل  

خريطة التي توضح هذه المفردات ثم مناقشتها مع مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ ال

جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  

 بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .

توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  

 ة المعلم وتعزيز ما يحتاج لذلك .الملف من أذهانهم ومتابع

 تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة . 

عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا لمعرفة العالم  

 ل .الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الحياة وجودة العم

تنفيذ جداول مقارنات يعده المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة المجموعات ومناقشة  

 المجمعات فيها.

 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 ط.والنشا

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

 –حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد 

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق 

 .العمل

*إعداد الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 المطويةعناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  المطوية

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  المطوية

بين عناصره على درجة 

 ن القوةواحدة م

استوف جميع عناصر 

المطوية ولم يكن  الربط 

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  المطوية

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 المطويةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع  المطويةارفي كتابة 

 قنوع من التشوي

اختار األسلوب المشوق 

في كتابة المطوية وابتعد 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

المطوية في كتابة 

 وابتعد عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 الخواص

اشتمل على اغلب 

 الخواص

اشتمل جميع 

 الخواص

اشتمل جميع  

مع الخواص 

 التدعيم بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 : مشرف التربويال
.............................. 

 

 

 : قائد المدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف  طبيعة المادة دةاسم الوح

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 .الخواص الفيزيائية للمادةبحث علمي عن كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 

 .المواد الكيميائيةصور لبعض  

 خريطة ذهنية وخرائط مفاهيم. 

 . للموحدةمختصرات  

 . اول مقارناتجد 

 الهدف هـ

 كتابة بحث –تنفيذ مطوية مهمتك :   

 توظيف مهارتك الهدف : 

 وسلسة لتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .،  علميةبطريقة  هأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 وباحث محترفكاتب أنت : 

 الكتابة والبحث  .وظيفتك : 

 جتمعطالب المدرسة أو الم الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 مطوية رائعة وبحث ممتاز. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 المطوية وكذلك البحث  األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

  والعلمي الشيق . الجانب اللغويمراعاة 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

  الخواص والتغيرات

 الفيرزيائية 

   الخواص والتغيرات

 الكيميائية 

   تركيب المادة 

 

   العناصر والمركبات

 والمخاليط

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائد المدرسة
.............................. 

 

 

 ة :معلم الماد

.............................. 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سطح األرض المتغير العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
صفائح  –تصنيف المعادن  –أنواع الصخور  –واهر األرض ج –المعادن 

 توازن القشرة األرضية –التجوية والتعرية وأثرهما  –االرض المتحركة 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية الوحدة أن :

 بين المعدن والصخر .                              يحدد الفرق 

 . يصف الخصائص المستخدمة في تحديد المعادن 

 . يوضح الفرق بين الصخور النارية السطحية والصخور النارية الجوفية 

 . يوضح كيف ترتبط كافة الصخور معاً في دورة الصخر 

 . يصف الطبقات المكونة لباطن األرض 

 رضية .يصف حركة الصفائح األ 

 7- . يقارن بين أنواع الجبال . -8       يصف تكوين الجبال  

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (
 الفكرة الكبرى:

 . تشكل أعداد قليلة فقط من المعادن معظم صخور األرض                   

                       الفرق بين المعدن والصخر .        سيفهم المتعلمون أن :

 الخصائص المستخدمة في تحديد المعادن . -

 الفرق بين الصخور النارية السطحية والصخور النارية الجوفية . -

 كيف ترتبط كافة الصخور معاً في دورة الصخر .  -

 الطبقات المكونة لباطن األرض .  -

 حركة الصفائح األرضية .  -

                             ؟ والصخر المعدن بين الفرق ما س

 ؟ المعادن تحديد في المستخدمة الخصائص ماهي س

 ؟ الجوفية النارية والصخور السطحية النارية الصخور بين قارن  س

ً  الصخور كافة ترتبط كيف  س  ؟الصخر دورة في معا

 ؟ األرض لباطن المكونة الطبقات صف  س

 ؟ األرضية الصفائح حركة وضح  س

 ؟ الجبال نتكو كيف  س

  مهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟مهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والالمعرفة وال
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 والصخر المعدن بين الفرق                              . 

  المعادن تحديد في المستخدمة الخصائص . 

  الجوفية النارية والصخور السطحية النارية الصخور بين . 

  الصخور كافة رتبطت كيف  ً  . الصخر دورة في معا

   األرض لباطن المكونة الطبقات . 

 األرضية الصفائح حركة . 

  الجبال تكوين . 

  الجبال أنواع . 

 .                              والصخر المعدن بين الفرق تحديد 

 . المعادن تحديد في المستخدمة الخصائص وصف  

 النارية والصخور السطحية يةالنار الصخور بين الفرق توضيح 

 . الجوفية

ً  الصخور كافة ترتبط كيف توضيح    . الصخر دورة في معا

 . األرض لباطن المكونة الطبقات وصف   

 . األرضية الصفائح حركة وصف  

 . الجبال تكوين وصف  

 . الجبال أنواع بين التفرقة  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
 والصخر المعدن بين كتابة بحث علمي يوضح الفرق . 
 والصخر. كتابة تقرير علمي مفصل عن المعدن 
 والصخر. المعدن بين عمل مطوية عن الفرق 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

 متميز (  –كفء  –نام  -ول المتابعة المعد ) مبتدئ  يتم من خالل جد 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

   . تقويم ذاتي                 * المالحظات                      كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

أعرض مجموعة من الصور على الطالب مثل المواد المختلفة أوقوم بعرض بطاقات  

 كتبت فيها المفردات لهذه الوحدة يقوم أحد الطالب بقراءتها ومتابعة جميع الطالب .
عرض األسئلة األساسية واألفهام الباقية عن طريق عرض المفردات لدروس الوحدة  

ماذا تعلمت   -ماذا أريد أن أعرف  –عن طريق جدول التعلم واسترتيجيته ) ماذا أعرف 

المعد لذلك وتوزيعه على الطالب ثم يقوم الطالب بتسجيل  ( فيقوم المعلم بتوزيع الجدول

ما يعرفونه عن المفردة ويقوم المعلم بعد االطالع على الجداول بعرض معلومات التعزيز 

عن طريق جهاز العرض فوق الرأس بشفافيات أو شرائح البوبوينت ومناقشة الطالب 

 في ذلك وهكذا في كل مفردة.
 تقسيم الطالب لمجموعات . 
مل أبحاث لمفردات الدرس من الطالب عن طريق تقسيم المفردات على المجموعات ثم ع 

 عرض كل مجموعة لبحثها ومناقشته في حصة مع المعلم . 
توزيع خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية فارغة على المجموعات وتحديد مفردات خاصة لكل  

ات ثم مناقشتها مع مجموعة وترك الحرية لها لتنفيذ الخريطة التي توضح هذه المفرد

جميع المجموعات ومالحظة ومتابعة وتعزيز المعلم في حصة لذلك ويمكن االستعانة  

 بخرائط المفاهيم الموجود بنهاية كل فصل .
توزيع ملف االنجاز والذي يحتوي المفردات وتكون فارغة ويقوم الطالب بتعبئة هذا  

 ذلك .الملف من أذهانهم ومتابعة المعلم وتعزيز ما يحتاج ل
 تكليف الطالب بحل اسئلة الوحدة منزليا  ثم مناقشة المجموعات فيها في حصة كاملة . 
عمل مطوية لكل مجموعة ولتكن المجموعة األولى عن العلم طريقنا لمعرفة العالم  

 الطبيعي والمجموعة الثاني اآلالت البسيطة ودورها في تسهيل الحياة وجودة العمل .
ده المعلم لمفردات الوحدة ويوزيع علة المجموعات ومناقشة تنفيذ جداول مقارنات يع 

 المجمعات فيها.
 عقد اختبارلنهاية الوحدة للتأكد من اتقان الطالب لمفردات الوحدة . 

 المناقشة والحوار.* 

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

 * حل أوراق العمل.

شاركة في * الم

رسم خرائط ذهنية 

 أو خرائط مفاهيم .

 * جمع المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد استراتيجية 

التدريس) تعلم تعاوني 

 –طريقة إلقائية  –

حوار  –تعلم نشط 

 تفكير ناقد  –ومناقشة 

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

 .تقسيم المجموعات* 

*إعداد أورق 

 .العمل

الخرائط  *إعداد

الذهنية وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 البحث عناصر
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  البحث

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط البحث 

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

لم يكن  الربط بين والبحث 

عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط بين البحث 

جميع العناصر وبنفس 

 القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 البحثفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع نوع البحث في كتابة 

 من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

عد وابتالبحث في كتابة 

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد البحث في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 الفروق

اشتمل على اغلب 

 الفروق

اشتمل جميع 

 الفروق

اشتمل جميع  

مع التدعيم الفروق 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائد المدرسة
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

.............................. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 األول المتوسط الصف سطح األرض المتغير اسم الوحدة

هم
لم
ا

: 
ية
ائ
ألد
 ا
ة

 

 تتمثل مهمتك في : -

 والصخر المعدن بين الفرقبحث عن كتابة  -1                   

 عمل مطوية تشمل : -2                    

 .                              والصخر المعدن بين الفرق 

 . المعادن تحديد في المستخدمة الخصائص  

 . الجوفية النارية خوروالص السطحية النارية الصخور بين  

ً  الصخور كافة ترتبط كيف    . الصخر دورة في معا

 . األرض لباطن المكونة الطبقات   

 الهدف هـ

 باحث كتاب.مهمتك :   

  الفروق بين المعادن والصخورالهدف : 

وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ ،  علميةبطريقة  البحثتكتب أن المشكلة والتحدي :

. 

 الدور د

 وباحث .كاتب أنت : 

 .  بحثكتابة وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

  بحثخطبة. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

  البحثاأللمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعة بحثكتابة. 

 ليةالشمو . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     علوم /  المادة المتوسط األول/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 المعادن  -
 

 جواهر األرض  -
 

 أنواع الصخور  -
 

 تصنيف المعادن  -
 

صفائح االرض  -
 المتحركة 

 
التجوية والتعرية  -

 وأثرهما 
 

توازن القشرة  -
 ألرضيةا

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : قائد المدرسة
.............................. 
 

 

 معلم المادة :

.............................. 

 

 


