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 الوحذة  الثالثت رشعىوان الذ   ؤلاظالم في بىاء ألاظشةمىهج  ةالحص   

 هيئة الحافسةالت    ضىسة معبرةعشض  د 5

 ةالمفاهيم الجديد .الأطسة، ميراق غليػ، الحاجاث الفطسية

 

 
 
 عملية الح

 
 علمعليم و الح

  منالز  
 
  رشخطوات الذ    قييمالح

 
 علمهواثج الح

الحطت 

 ألاولى

ب الخعأ.اإلاالخؽت واإلاخابعت ،  - .1  جطٍى

 خذد منزلت ألاظشة في ؤلاظالم. .2

 وضح مؽاهش اهخمام ؤلاظالم باألظشة. .3

 

دشص على ظشح بعض ألاظئلت  زم ًيخلل إلى .1 دفض  ًبذأ اإلاعلم بالتهُئت ٍو عشح مثير الخفكير،، ٍو سػبت مذخل الذسط أبادس ألحعلم، ، ٍو

 فلشة اظخخذم مهاساحي.ًيخلل إلى زم ، واضحت بئجابتالعالب 

 زم الحىاس مً خالل ألاظئلت العابشة، ٌعخمع اإلاعلم، زم ًلىم ؤلاجاباث، ألاظشة أظاط اإلاجخمعفلشة  العالب بلشاءة اإلاعلم ًكلف .2

عضص اإلاشاسكاث.  َو

ٌعخمع للىخائج التي جىضلذ له كل مجمىعت، الخؼزًت  باألظشة زمفلشة مؽاهش اهخمام ؤلاظالم ًكلف اإلاعلم اإلاجمىعاث بلشاءة  .3

م البىائي مً خالل شاشت العشض151أظخلص ي ص الل ؤلاجابت على فلشة الشاجعت مً خ  .  ، زم الخلٍى

ًبين أهمُت ألاظشة  .1

 في ؤلاظالم.

ًىضح مؽاهش  .2

اهخمام ؤلاظالم 

 باألظشة

الحطت 

 الثاهُت

 خذد وؼائف ألاظشة في ؤلاظالم. .1

 ظخيخج أظغ بىاء ألاظشة في ؤلاظالم. .2

 

، زم ألاظئلت العابشة ، ٌعخمع اإلاعلم إلاشاسكت العالب  151وؼائف ألاظشة ص الحىاس ًكلف اإلاعلم العالب بلشاءة فلشة اظتراجُجُت  .1

م البىائي  ض والخؼزًت الشاجعت، زم الخلٍى ًكلف الخعلم الخعاووي:  أهم وظائف ألاصرة،  من خالل ثكليق املجموعات بحلخيص الخعٍض

، زم ٌعخمع اإلاعلم إلاشاسكت اإلاجمىعاث، زم الخؼزًت الشاجعت ،  152أوضح و وأفكش وأبين ص  –اإلاعلم اإلاجمىعاث ؤلاجابت على فلشة 

م البىائي مً خالل شاشت العشض.   والخلٍى

زم الحىاس  ألاظشة،بىاء ألاظشة، زم ًكلف اإلاجمىعاث بشظم مخعغ ألظغ ًكلف اإلاعلم العالب بلشاءة فلشة ألاظغ التي جبنى عليها  .2

م البىائي مً خالل  الشاجعت،زم الخؼزًت  ،153ص  أجذبش وأظخيخج –زم ًكلف اإلاعلم العالب باإلجابت على فلشة  واإلاىاكشت، زم الخلٍى

 شاشت العشض.

ًدذد وؼائف  -1

 ألاظشة في ؤلاظالم.

ٌعخيخج أظغ  -2

بىاء ألاظشة في 

 ظالم.ؤلا 

الحطت 

 الثالثت

ثعين يعدد الإجساءاث الثي  .1

علي اطثقساس الأطسة 

، زم الحىاس واإلاىاكشت ، وحسجُل الىخائج مً فلشة ما ٌعين على اظخلشاس ألاظشة وظعادتها العالب بلشاءةًكلف الخعلم الخعاووي  .1

  ٌعخمع إلاشاسكت العالب ، ٌعضص اإلاشاسكت . – 154أخلل ص  –خالل العالب، زم ًكلف اإلاجمىعاث بفلشة 

ًدشص على جماظك  1

 ألاظشة واإلاجخمع.
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 أن حعشفذ على مكاهت وأهمُت ألاظشة  وجبك بعذ العؤال ماًعشح اإلاعلم  .2 وطعادثٌا

زم 156- 155زم جكلُف اإلاجمىعاث باألوشعت ص العابشة، زم ألاظئلت مفاهُمي،باإلجابت على فلشة أهؽم ًكلف اإلاعلم العالب  .3

ض  م، ٌعخمع اإلاعلم إلاشاسكت اإلاجمىعاث الخعٍض  والخلٍى

 

 طرائق التدريس  .العشض ،الخعلم الزاحيخعاووي، ىاس واإلاىاكشت، اللطت، الخعلم الالاظتراجُجُاث: الح

ت، جهاص العشض، الكمبُىجش، الاهترهذ، ؤلاراعت اإلاذسظُت، مجلت الحائغ، مىكع وصاسة التربُت  الوسائل المستخدمةو   األنشطة الكخاب، ظبىسة إلكتروهُت أو جذاٍس

 والعشرينمهارات القرن الواحد  .خل اإلاشكالث -اخترام آلاخش، الطبر، الطذق ، ،الهادف الحىاس   -

خ -  املواد ألاخرى الربط مع   اإلالطىد بعلم العبلاث والشجال.: الخاٍس

 مفاهيم الحىمية املضحذامة .، الخعاٌش اإلادعامذمجخمع الفضُلت بكل جىاهبه الحُاة بما فيها البِئت -

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

ة   ألاوشطة الالصفي 
 
 كليفات/ الح

 إكمال جذول أقيم راجي.         -

-  

 مالحظات املعلم

-  

 


