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/     /7102 

 سض ي هللا غنها.أمُّ  ةالحص   
َ
 الوحذة  الثالثت رشعىوان الذ   َظلمت

 هيئة الحافسةالت   / ًىجُىب. ضىسة مػبرةغشع  د 5

 ةالمفاهيم الجديد .صادُ اٌسانبِ ،اٌؽيسة، أيّم

 

 
 
 عملية الح

 
 علمعليم و الح

  منالز  
 
  رشخطوات الذ    قييمالح

 
 علمهواثج الح

الحطت 

 ألاولى

ب الخطأ.اإلاالخظت واإلاخابػت ،  - .1  جطٍى

 غذد مىاكب أمُّ ظلمت سض ي هللا غنها. .2

 

دشص غلى طشح بػض ألاظئلت  ثم ًيخلل إلى .1 دفض  ًبذأ اإلاػلم بالتهُئت ٍو طشح مثير الخفىير،، ٍو سؾبت مذخل الذسط أبادس ألحػلم، ، ٍو

 فلشة اظخخذم مهاساحي.ًيخلل إلى ثم ، واضحت بئجابتالطالب 

لُم.ًيلف اإلاػلم اإلاجمىغاث أكشأ و أجُب _  –فلشة  الطالب بلشاءة ًيلف اإلاػلم .2 ػضص ٍو  باكتراح غىىان للفلشة ٌعخمؼ اإلاػلم ًداوس َو

غلى اإلاجمىغاث اإلاالخظت ألداء اإلاجمىغاث مؼ الخلُُم ثم الاظخماع للىخائج التي  161- 151ثم ًخم جىصَؼ ألاوشطت الىاسدة  ص 

م البىاجىضلذ له ول مجمىغت   ئي مً خالٌ شاشت الػشع .،ثم ًلىم اإلاػلم  بالخلٍى

ًطلب اإلاػلم مً اإلاجمىغاث جدلُل اللطت ٌعخمؼ اإلاػلم إلاشاسهت الطالب   – 161غفت وهشم ص  –ًيلف اإلاػلم الطالب بلشاءة فلشة  .3

ا ومادًا. –الخؿزًت الشاجػت خالٌ الحىاس  - ػضص اإلاشاسواث مػىٍى م البىائي َو   ثم الخلٍى

ٌعخخشج مىاكب  .1

أّم ظلمت سض ي 

 .ها هللا غن

 

الحطت 

 الثاهُت

 .كاسن بين الؿيرة اإلادمىدة والؿيرة اإلازمىمت- 1

 

/ ًالخظ  163 – 162جىصَؼ ألاوشطت ص  ًخم-161هلشأ الىظ، وهخػاون ص  –ًيلف اإلاػلم الطالب بلشاءة فلشة  الحىاس اظتراجُجُت  .1

م البىائي مً خالٌ شاشت الػشع   اإلاػلم جفاغل اإلاجمىغاث، ثم ٌعخمؼ اإلاػلم إلاشاسهت اإلاجمىغاث ٌػضص اإلاشاسواث ثم الخلٍى

  مً خالٌ اإلاىاكف مً خُاة أّم ظلمت سض ي هللا غنها.ثم أطشح العؤاٌ آلاحي ما أهم اللُم التي جأثشاجه به  .2

ٌعخيخج مىاكب أّم  .2

ظلمت سض ي هللا 

 غنها.

 

الحطت 

 الثالثت

ما موقفن إرا ثعسعث ٌمحنة  .1

 وطثشسثٌ صوجثن ؟

اإلاػلم جفاغل  ًالخظ  165 – 164، ثم ًخم جىصَؼ ألاوشطت ص 163رواء وخىمت ص  –فلشة  الطالب بلشاءةًيلف الخػلم الخػاووي  .3

م البىائي مً خالٌ شاشت الػشع   اإلاجمىغاث، ثم ٌعخمؼ اإلاػلم إلاشاسهت اإلاجمىغاث ٌػضص اإلاشاسواث ثم الخلٍى

  رواء وخىمت أّم ظلمت غىذما جلم بً مشيلت.أن حػشفذ غلى  وجبً بػذ العؤاٌ ماًطشح اإلاػلم  .1

بشيل  166ت ص ثم جيلُف اإلاجمىغاث باألوشط العابشة، ئلتثم ألاظ مفاهُمي،باإلجابت غلى فلشة أهظم ًيلف اإلاػلم الطالب  .2

ًلذس مياهت اإلاشأة في  1

 ؤلاظالم.

ًدشص غلى الاكخذاء بأّم  -2
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ض فشدي  م، الخػٍض  ظلمت سض ي هللا غنها. والخلٍى

 
 طرائق التدريس  .الػشع ،الخػلم الزاحيخػاووي، ىاس واإلاىاكشت، اللطت، الخػلم الالاظتراجُجُاث: الح

ت، جهاص الػشع، الىمبُىجش، الاهترهذ، ؤلاراغت اإلاذسظُت، مجلت الحائط، مىكؼ وصاسة التربُت  الوسائل المستخدمةو   األنشطة الىخاب، ظبىسة إلىتروهُت أو جذاٍس

 والعشرينمهارات القرن الواحد  .خل اإلاشىالث -اخترام آلاخش، الطبر الحىمت  ، ،الهادف الحىاس   -

خ -  املواد ألاخرى الربط مع   بػلم الطبلاث والشجاٌ.اإلالطىد : الخاٍس

 مفاهيم الحىمية املضحذامة .، الخػاٌش اإلادعامذمجخمؼ الفضُلت بيل جىاهبه الحُاة بما فيها البِئت -

 املضؤولية -املواطىة   ألاخالق الحمُذة مً اللذوة والطذق والطبر.جطبم  -

ة   ألاوشطة الالصفي 
 
 كليفات/ الح

 إكمال جذول أقيم راجي.         -

-  

 مالحظات املعلم

-  

 


