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نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 قسم العلماء الكائنات احلية تبعاَ لطريقة التغذية ذلا إذل رلموعتُت علا  -1أكمل ما يلي ؟  ع مفهـو السلسلة الغذائية الذم سبق دراستويشارؾ يف عملية اسًتجا يسًتجع مع الطالب مفهـو السلسلة الغذائية اليت سبق لفظي ػلدد أقساـ الكائنات احلية تبعاَ لطرؽ

 :.................................ب:................................. أ ذاتياَ يصحح كراستو ...كاالجابة عن االسئلة الشفوية كالكتابية  رصد االجابات...دراستها من خالؿ ادلناقشة الشفوية كالكتابية  كتايب التغذية 

     

 عملية حيوية تقـو هبا بعض الكائنات ]................[  ب ادلفهـو العلمي ؟ أكت يشارؾ يف مناقشة عملية البناء الضوئي مع ادلعلم للتعرؼ على طريقة  يناقش الطالب يف عملية البناء الضوئي كعالقتها ببعض الكائنات  لفظي  يذكر مفهـو التغذية الذاتية للكائنات 

 ائية كالسكرياتكالنباتات كالطحالب لتحويل مواد بسيطة اذل مواد غذ حصوؿ كائنات حية كالنباتات على غذائها ليصل اذل تعريف للمفهـو احلية كدكرىا يف حصوؿ النباتات على غذائو للوصوؿ اذل ادلفهـو  كتايب احلية 

  غليب عن سؤاؿ ادلعلم مث يصحح كراستو ذاتياَ  يطرح ادلعلم سؤاؿ كتايب مث الرصد للنتائج   

 ادلاء ادلقطر عصَت العنب زللوؿ السكر احلالة    

    فيل اضافة زللوؿ فهلنج مث يتتبع خطوات النشاط  5ص( 1)رقم يعدد أدكات النشاط  مث يعرض خطوات النشاط  5ص(1)ذبهيز أدكات النشاط رقم  عملي يتعرؼ الطالب نشاطان للكشف عن 

    بعد اضافة زللوؿ فهلنج بادلالحظة مث يسجل النتائج كيشًتؾ يف مناقشتها مع ادلعلم أماـ الطالب كمناقشة النتائج مع الطالب  كتايب سكر اجللوكوز يف عصَت العنب

 تغَت لوف زللوؿ فهلنج األزرؽ إذل اللوف الربتقارل يف األنابيب -1ربليل بيانات اجلدكؿ  غليب عن األسئلة الكتابية للمعلم  يطرح أسئلة كتابية للمناقشة كتقومي اذلدؼ   

 كدل يتغَت لوف احمللوؿ يف األنبوبة اليت ............. ك.............اليت ربتوم كل من     

 الناذبة عن..............نب غٍت بادلواد شلا يدؿ على أف الع................ ربتوم على     

 ..............اليت يقـو هبا النبات األخضر خالؿ كقت ................عملية    لفظي 

 عدد ثالث نباتات منتجة للمواد السكرية من خالؿ زبزينها يف شبارىا ؟ بية كالتصحيح الذايت للكراساتادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتا ادلناقشة الشفوية كالكتابية كرصد االجابات كالتصحيح كتايب يعدد الطالب بعض النباتات اليت زبزف السكر

     

النشػػػػػػػػاط البيتي التقػػػػػػػػويم النهػػػػػػػػػػػػػائي 
 أماـ العبارة اخلطأ ؟ ( ×)أماـ العبارة الصحيحة كعالمة )/( ضع عالمة 

                  ب +من الكتاب المدرسي فقرة أ 7السؤاؿ األكؿ صفحة  )      ( ىي الكائنات اليت ربصل على غذائها جاىزاَ من غَتىا  النباتات الذاتية التغذية -1
 )     ( من الثمار الغنية بادلواد السكرية القصب كالفواكو         -2
 )     (  تعترب الطحالب البنية كائنات ذاتية التغذية     -3
 )     (  يتحوؿ لوف زللوؿ فهلنج األزرؽ للوف األخضر عند اضافتو حمللوؿ سكرم  -4
  

/           7/           7/          7/            7/           7/              7بة     الشع
اليـو 
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  يدرؾ الطالب أىمية التغذية عند الكائنات الحية -2                يتعرؼ الطالب طرؽ التغذية عند الكائنات الحية -1:   لهدؼ العاـا

  حصة ثانية                     :األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                يصنف الكائنات الحية تبعاَ لطريقة التغذية: المتطلب األساسي كتقويمو 
  ...السبورة ... الكتاب ادلدرسي  صور                                         ما ىي أقساـ الكائنات الحية تبعاَ لطريقة التغذية 1س
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 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 ماذا نقصد بقولنا أف الكائنات احليوانية ىي كائنات غَت ذاتية التغذية ؟ من خالؿ االجابة شفوياَ على  6يشًتؾ يف مناقشة صور الكتاب ص من خالؿ طرح األسئلة ادلرافقة ذلا  6يناقش صور الكتاب ص لفظي  يذكر المقصود بالكائنات الغير-1

  التساؤالت ادلرافقة ذلا لكي يصل الطالب لتعريف كاضح للكائنات على الطالب من أجل إذل مفهـو الكائنات اليت تعتمد يف غذائها كتايب (المستهلكات ) التغذية ة ذاتي

  احلية الغَت ذاتية التغذية  على غَتىا مث طرح سؤاؿ كتايب   

 :تُقسم الكائنات الغَت ذاتية التغذية حسب طبيعة الغذاء إذل ثالث أقساـ رئيسية -1أكمل  طريقة تغذية احليوانات كنوع الغذاء ادلستهلك  يشًتؾ يف مناقشة  طريقة التغذية للحيوانات كانواع الغذاء  يناقش الطالب يف لفظي يحدد األقساـ الرئيسية  -2

 :.............................ج:.......................ب: .................أ ككيفية احلصوؿ عليو من الكائن األخر  مث غليب عن أسئلة ادلعلم  ئن األخر مث يطرح سؤاؿادلستهلك ككيفية احلصوؿ عليو من الكا كتايب الغير ذاتية التغذية للكائنات 

 ........ج..................ب............ت األساسية كل من أتشمل ادلستهلكا -2 الكتابية كيصحح كراستو ذاتياَ  كتايب مث رصد االجابات هبد التصحيح لبعض الطالب  

 .............................آكالت األعشاب  -ىات أمثلة لكل من أ 6ػلدد نوع الغذاء لكل حيواف أك كائن حي يف صور الكتاب ص بالرجوع إذل صور الكتاب يطلب من الطالب ربديد نوع الغذاء لفظي   يعطي أمثلة ألنواع مختلفة من -3

 .............................. آكالت اللحـو   -ب                      لكي يستطيع ضرب أمثلة ذلا  لكل من األرنب كالصقر كالفطريات مث طرح سؤاؿ كتايب كتايب الحيوانات حسب نوع الغذاء 

 ...............................منوعات الغذاء    -ج                         المستهلك 

 نوع الغذاء ادلستهلك  -ما الفرؽ بُت ادلًتشلات كادلتطفالت من حيث أ مع ادلعلم كػلدد الفرؽ بُت 7ص 2,3يشًتؾ يف مناقشة الفقرتُت  مع الطالب لكي ػلددكا الفركقات بُت 7ص 2,3يناقش الفقرتُت  لفظي  يحدد الفركقات طريقتي التطفل -4

 تأثَتىا على حياة الكائنات احلية األخرل  -ب                         طريقيت التطفل كالًتمم مث غليب عن االسئلة مث يصحح الكراسات ذاتيا التطفل كالًتمم  يطرح سؤاؿ كتايب كالرصد  كتايب كالترمم 

     

النشػػػػػػػػاط البيتي التقػػػػػػػػويم النهػػػػػػػػػػػػػائي 
 صحيحة لكل مما بين القوسين مما يلي ؟ حوط رمز االجابة اؿ

                   من الكتاب المدرسي  7صفحة  4س – 3س(   (  ج+ب) -التطفلية        د   -الغَت ذاتية التغذية        ج   -ذاتية التغذية       ب -أ) تعترب بكًتيا التيفوئيد من الكائنات احلية  -1
 ( كل ما سبق -تؤدم الختفاء اجلثث كالركائح الكريهة   د -تعيد العناصر للًتبة    ج -لل بقايا كائنات  بتح -أ) ادلًتشلات ىي كائنات  -2
   (معاَ ( ج+ب) -آكل أعشاب           د -آكل حلـو         ج -منتج     ب -أ) األرنب حيواف عاشب يف حُت القط حيواف   -3
   (     (ب+ أ) -منتج              د -غَت ذايت التغذية         ج  -بمستهلك       -أ) عفن اخلبز  كائن حي  -4
 ( ادلنتجة  -ادلًتشلية             د -التطفلية        ج -االساسية       ب -أ) تعترب األميبا ادلعوية من الكائنات ادلستهلكة  -5
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اليـو 
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 حصة أكذل      : األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                       يكمل معادلة البناء الضوئي عند النبات      المتطلب األساسي كتقويمو
 5ص 1أدكات النشاط رقم ... السبورة ... الكتاب ادلدرسي                             +-----__________ ------ماء + ثاني أكسيد الكربوف : 1س
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 التقػػػػػػػػػويم تعلػػميةالنشػػػػػاطات التعليمية اؿ
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 ات التالية ؟أكتب ادلفهـو ادلناسب لكل من العبار مع ادلعلم لكي يصل لتعريف 8يشًتؾ الطالب يف مناقشة ادلخطط ص على السبورة من أجل الوصوؿ مع الطالب  8يناقش ادلخطط ص لفظي يذكر ادلقصود بعملية البناء  -1

 تفاعالت يتم من خالذلا ربويل جزيئات صغَتة إذل جزيئات كبَتة]............[  -1 عمليات البناء لدل الكائنات احلية  دلفهـو عمليات البناء لدل الكائن احلي  كتايب لدل الكائنات احلية

 تفاعالت يتم من خالذلا ربطيم  جزيئات كبَتة إذل جزيئات صغَتة]............[   -2 ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية ك تصحيح الكراسات ذاتيا تابيا كرصد االجاباتيناقش ادلفهـو مع الطالب شفويا كؾ كتايب يذكر ادلقصود بعملية اذلدـ  -2

 ................,..................من تفاعالت البناء  -1 أكمل الفراغات التالية ؟ كعالقتو بعمليات اذلدـ يف جسم يشارؾ يف مناقشة ادلفهـو مع ادلعلم  يناقش الطالب يف مفهـو التنفس كعالقتو بعمليات اذلدـ يف اجلسم لفظي يذكر ادلقصود بعملية التنفس -3

 ...............,..................من تفاعالت اذلدـ  -2                            يف خاليا الكائنالكائن احلي كالتعرؼ على أظلاط التنفس اليت ربدث  كما يناقش أظلاط التنفس احلاصل لدل الكائنات احلية كظركؼ  كتايب 

 :بطريقتُت علا تتنفس الكائنات احلية  -3 احلي مث يقـو الطالب حبل األسئلة كالتصحيح الذايت للكراسات من أجل احلصوؿ على الطاقة الضركرية حدكث كل ظلط   ػلدد أنواع التنفس اخللوم -4

 كىذا ػلدث عند غالبية الكائنات احلية يف كجود غازاألكسجُت..............التنفس  -أ    

 كىذا ػلدث عند بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات كالبكًتيا...........التنفس  -ب    

 .يف غياب غاز األكسيجُت     

 طاقة ..........+..........+____ أكسيجُت + جلوكوز  -أ أكمل المعادلتين تصحيح الكراسات ذاتياَ  –ادلشاركة يف ادلناقشة الكتابية  رصد االجابات الصحيحة  –ة الكتابية ادلناقش كتايب يكمل معادليت التنفس اذلوائي  -5

 طاقة ..........+..........+ ____أنزؽلات اخللية + جلكوز  -ب                    كالالىوائي

     

 مركب كيمائي معقد زبزف اخلاليا الطاقة حلُت استخدامها].........[  أكتب المفهـو ادلشاركة يف ادلناقشة الكتابية ادلناقشة كتايب(  ATP)يذكر ادلقصود دبركب  -6

 :  من حيثقارف في جدكؿ بين التنفس الهوائي كالالىوائي  عملية ادلقارنة مع ادلعلم مث يعيد رسم اجلدكؿ كيكمل ادلقارنة يفيتابع  يرسم جدكؿ على السبورة كيناقش ادلقارنة بُت ظلطي التنفس مع  كتايب يقارف بُت أنواع التنفس اخللوم  -7

 ع ادلواد الناذبة نو –نوع ادلواد الداخلة  -نوع الكائنات اليت ربدث فيها  - يصحح كراستو ذاتياَ  –كراستو  يرصد االجابات  –الطالب مث يكتب سؤاؿ ادلقارنة من جديد   

النشاط  البيتي  التقويم النهائي  
:   اذكر السبب حوط حوؿ رمز االجابة الصحيحة شلا يلي ؟ 

ا احلياه يف ظركؼ خالية من تستطيع بعض الكائنات احلية كالبكًتم -أ [ كل ما سبق صح -تكوين الثمار  د -البناء الضوئي   ج -ظلو العضالت  ب -أ] من تفاعالت البناء لدل الكائنات احلية  -1
  األكسيجُت(  [ ب+أ) -زبزين الدىوف  د -ىضم النشا يف الفم  ج  -التنفس اذلوائي  ب -أ] من تفاعالت اذلدـ لدل الكائنات احلية  -2
  [ ادلاء    -األكسيجُت    د -الكحوؿ االثيلي ج -ب    CO2 -أ] الناتج ادلشًتؾ بُت التنفس اذلوائي كالالىوائي  -3
 ( [ ب+أ) -النبات األخضر د -بكًتيا األمعاء   ج -فطر اخلمَتة   ب -أ] أحد الكائنات احلية ؽلكن أف يتنفس الىوائياَ  -4
  

/           7/           7/          7          /  7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



   : -حصص عدد اؿ                         األيض    : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 
  عند الكائنات الحية عمليات األيضيدرؾ الطالب أىمية   -1:   الهدؼ العاـ

 ثانية حصة      : األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                              يعدد طرؽ التنفس لدل الكائنات الحية:   المتطلب األساسي كتقويمو 
 10ص 4رقم, 10ص 3أدكات النشاط رقم                            .............كتنفس.............لكائنات الحية يتعدد إلى تنفس التنفس لدل ا: 1س
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 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 ػػالبدكر الط دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 بسبب........يتغَت ماء اجلَت يف الدكرؽ الذم ػلتوم حبيبات احلمص -1ربليل النتائج   10ص 3يعدد أدكات النشاط رقم   10ص 3ذبهيز أدكات النشاط رقم  عملى يتعرؼ الطالب نشاطاَ عملياَ  -1

 بينما دل يتغَت لوف ماء اجلَت يف......... الناتج من عملية التنفس ......... تصاعد غاز  لنشاط الذم يعرضو ادلعلم يالحظ اجراءات ا يعرض النشاط أماـ الطالب  كتايب  يبُت نواتج التنفس اذلوائي

 لعدـ قيامها.........ألنو  دل يتصاعد غاز .....  .....الدكرؽ الذم ػلتوم احلبيبات  التصحيح للكراسات ذاتياَ  –يشارؾ يف مناقشة النتائج شفوياَ مث كتابياَ  يناقش النتائج مع الطالب شفوياَ مث كتابياَ   

 ...............  بعملية     

     

     

 ماء اجلَت ..........بعد ترؾ اخلمَتة يف زللوؿ السكر  فًتة من الزمن  -1ربليل النتائج   10ص 4يعدد أدكات النشاط رقم   10ص 4ذبهيز أدكات النشاط رقم  لفظي يتعرؼ نشاطاَ عملياَ يبُت نواتج -2

 من اخلمَتة اليت قامت بعملية ......... يف الدكرؽ شلا يدؿ على كجود أك تصاعد غاز  يالحظ اجراءات النشاط  يعرض النشاط أماـ الطالب  كتايب التنفس الالىوائي 

 ............. يف غياب غاز ............ عن أسئلة ادلعلم غليب  –يشًتؾ مناقشة النتائج مع ادلعلم  يناقش التنائج مع الطالب شفويا مث كتايباَ  عملي  

 ناتج من عمليت التنفس اذلوائي كالالىوائي..........نستنتج أف غاز  3,4من النشاطُت  يصحح كراستو ذاتياَ الكتابية  رصد االجابات الصحيحة   

     

     

النشاط  البيتي التقويم النهائي 
 لصحيحة شلا يلي ؟ حوط حوؿ رمز االجابة ا

من الكتاب ادلدرسي   11السؤاؿ الرابع    صفحة [ ليس شلا سبق  -د   O2 -خبار ادلاء   ج -ب   CO2 -أ] أحد الغازات التالية ينتج من عملية التنفس اذلوائي فقط  -1
 [  الثدييات    -د         االنساف -البكًتيا         ج -النباتات      ب -أ] من الكائنات اليت تتنفس الىوائيا  -2

 [     N2 -د   H2O -ج   CO2  -ب   O2  -أ] الغاز الذم ؽلثل ناتج مشًتكاَ بُت التنفس اذلوائي كالالىوائي  -3
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   1: عدد الحصص                          النمو     : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 
  قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               يدرؾ الطالب أىمية خاصية النمو لحياة الكائنات الحية -1:   الهدؼ العاـ

 :                     كالمواد كالوسائل التعليمية   األدكات                              12ص1يصف بعض التغيرات للطفل في ش: المتطلب األساسي كتقويمو 
  نبات الفوؿ–بذكر فوؿ  ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                                           ماذا يحدث لطوؿ كحجم الطفل خالؿ سنوات العمر  1س

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم يمية التعلػػميةالنشػػػػػاطات التعل
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 احلي كحجمو نتيجة زيادة كمية ادلادة  ىو زيادة يف كتلة الكائن.............. -1أكمل  يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو من خالؿ صور الكتاب  يناقش الطالب يف مفهـو النمو من خالؿ الرجوع للشكل  لفظي يذكر ادلقصود بعملية النمو  -1

 .احلية فيو  يصحح الكراسات ذاتياَ  -االجابة عن سؤاؿ ادلعلم   رصد النتائج  –يطرح سؤاؿ كتايب _   12ص1رقم  كتايب لدل الكائنات احلية

          

 ػلدث النمو للكائن احلي نتيجة عاملُت -2 مع الطالب كالشكل  13ب صفحة , يشًتؾ يف مناقشة الفقرة أ جيو أنظار مع تو 13ب صفحة ,يناقش الطالب يف الفقرة أ لفظي ػلدد العوامل ادلؤدية إذل ظلو  -2

 ................................... -ب.............................    -أ       مث غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية  13صفحة  3 مث طرح أسئلة كتابية  13صفحة  3الطالب للشكل  كتايب الكائن احلي 

     

 ما ىي أعلية كجود الرباعم اخلضراء يف النبات ؟ االجابة عن األسئلة ادلناقشة لفظي ػلدد أعلية كجود الرباعم أك القمم يف  -3

    كتايب النبات األخضر 

 أذكر الفرؽ بُت النمو عند  النبات كالنمو عند احليواف ـ يشارؾ يف ربديد الفركقات بُت النبات كاحليواف من حيث عملية النمو ب الفركقات بُت النبات كاحليواف يستعرض ادلعلم كدبشاركة الطال لفظي يذكر الفرؽ بُت النمو عند النبات  -4

   من حيث مناطق  عملية النمو   كتايب كالنمو عند احليواف 

 يصحح كراستو ذاتياَ   –الكتابية  غليب عن األسئلةيرصد النتائج   –يطرح سؤاؿ كتايب   

النشاط  البيتي التقويم النهائي 
 أم احلاالت التالية اليت تعترب ظلو كأيها ال تعترب ظلو ؟ 

من الكتاب ادلدرسي   15السؤاؿ الثالث صفحة ).................( أعمدتو                     ارتفاع جدار البناء عند انشاء  -ب)............(                             زيادة طوؿ اجملموع اخلضرم لنبات الفوؿ                    -أ
 .( ).................ظهور أجنحة للعذراء بعد ربوذلا حلشرة كاملة يف الفراش  -د).............(                             زيادة حجم كرة الثلج عند تدحرجها من مكاف عاؿ   -جػ 
 )..................( اندفاع اجلذر الوتدم ضلو األسفل بُت حبيبات الًتبة       -ك).............(                             زيادة عدد اجلذكر الثانوية ادلتفرعة من اجلذر األصلي    -ىػ 
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   1: عدد الحصص                          الحركة     : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 
  قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               يدرؾ الطالب أىمية خاصية الحركة  لحياة الكائنات الحية -1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                      ء الكائنات الحية للتحرؾ يفسر  لجو: المتطلب األساسي كتقويمو 
 من البيئة  عناصر ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                                           تلجأ الكائنات الحية للتحرؾ من مكانها باستمرار ؟  : فسر 1:س

 

 

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 ماذا نعني بالحركة الكلية عند الكائنات الحية ؟ قة ادلفهـو مع ادلعلم كيقـو ببعض احلركات الرياضيةيشارؾ يف منا يناقش ادلفهـو مع الطالب من خالؿ شلارسة بعض احلركات لفظي  يذكر المقصود بالحركة الكلية -1

  غليب عن أسئلة ادلعلم –اليت تدؿ على احلركات الكلية للكائنات احلية  طرح سؤاؿ كتايب –أماـ الطالب من طرؼ طالب أخرين  كتايب عند الكائنات الحية 

  يصحح كراستو ذاتياَ  تصحيح بعض الكراسات يرصد االجابات بعد  

يفسر لجوء الكائنات الحية -2
 للقياـ

 بيئة حياتها ؟ في( االنتقالية )تلجأ الكائنات الحية للقياـ بالحركة الكلية : فسر  االستماع كادلناقشة الشفوية مع ادلعلم االجابة عن االسئلة الكتابية  ادلناقشة الشفوية  كالتفسَت  كطرح سؤاؿ كتايب  لفظي

    كتايب بالحركة الكلية لديها 

 أكمل الجدكؿ التالي بكلمات مناسبة ؟ كػلدد 16يتشارؾ مع ادلعلم يف مناقشة الصور يف الكتاب صفحة  مع الطالب  16يستعرض ادلعلم صور الكتاب صفحة رقم  لفظي يحدد كسائل الحركة لبعض  -3

 البالزموديـو اليوجلينا الربامسيـو االميبا الكائن احلي  غليب عن السؤاؿ الكتايب –كسائل احلركة الكلية لبعض األكليات  يطرح سؤاؿ كتايب  –كيا مع الطالب كمناقشتها شف كتايب الكائنات األكلية

     عضو احلركة  التصحيح الذايت للكراسات رصد االجابات الصحيحة   

 :من أمثلة احلركة ادلوضعية  -1أكمل الفراغات ؟  حوؿ احلركة ادلوضعية مث  17يشارؾ يف مناقشة صور الكتاب ص للحركة ادلوضعية مع  17ر الكتاب ادلدرسي صمناقشة صو لفظي  يضرب بعض األمثلة للحركة  -4

......... حركة -د..........حركة  -ج............. ب حركة ..........حركة  -أ يصحح كراستو ذاتياَ  –غليب عن األسئلة الكتابية  يرصد االجابات الصحيحة  –الطالب مث يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب الموضوعية

 أين ربدث احلركة السيتوبالمسية ؟ كما ىو اذلدؼ من حصوذلا لدل الكائن احلى ؟ االجابة عن األسئلة الشفوية كالكتابية ادلناقشة الشفوية كالكتابية للمفهـو لفظي  يعلل حدكث الحركة -5

 تصحيح الكراسات ذاتياَ رصد االجابات الصحيحة  كتايبزمية لدل الخاليا الحية  السيتوبال

النشاط  البيتي التقويم النهائي 
من الكتاب ادلدرسي   17السؤاؿ الثاين صفحة  أماـ العبارة الخطأ ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كعالمة )/( ضع عالمة 

 )       (  ؼ البحث عن ادلأكل فقط     احلركة الكلية ىي انتقاؿ الكائن احلي هبد -1
 )     ( حركة اخلاليا احلارسة ادلكونة للثغور يف كرقة النبات األخضر ىي حركة موضعية  -2
 )      (  ربدث احلركة السيتوبالمسية يف اخلاليا احلية كادليتة على السواء   -3
  
  

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 

   1: عدد الحصص                            االخراج   : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 
  قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               لحياة الكائنات الحية االخراجيدرؾ الطالب أىمية  -1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                        عدد أجزاء الجهاز البولي عن االنسافم: المتطلب األساسي كتقويمو 

  لوحة توضيحية  –طباشَت اؿ –السبورة ... الكتاب ادلدرسي                       .........ك...........ك...........يتكوف الجهاز البولي عند االنساف من  -1س

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 علل دلا يلي ؟  يشارؾ يف ادلناقة الشفوية مث غليب عن أسئلة ادلعلم مناقشة سبب جلوء الكائنات احلية لالخراج مع الطالب مث طرح لفظي يفسر سبب لجوء الكائنات  -1

 تلجأ الكائنات احلية لعملية االخراج ؟ تصحيح الكراسات ذاتياَ  رصد االجابات الصحيحة –سؤاؿ كتايب  كتايب الحية لعملية االخراج 

     

يحدد دكر أعضاء الجهاز -2
 البولي 

 حدد دكر كل من االخراج التالية يف عملية االخراج ؟:  1س يالحظ الشكل التوضيحي مث يتتبع مراحل االخراج مع ادلعلم بورل أماـ الطالب كتتبع مراحلعرض لوحة توضيحية للجهاز اؿ لفظي

 احلالب   -احلالب          جػ  -الكلية          ب -أ يصحح كراستو ذاتياَ  –ة غليب عن أسئلة ادلعلم الكتايب رصد االجابات –االخراج مع الطالب مث يطرح أسئلة كتابية  كتايب عند االنساف في عملية االخراج 

   الصحيحة  

كخبار ادلاء   CO2از الخراج غ..... .... -أمن الطرؽ األخرل عند احليوانات : أكمل  يشًتؾ يف مناقشة طرؽ االخراج يناقش الطرؽ األخرل لالخراج مع الطالب للتعرؼ عليها لفظي يعدد طرؽ أخرل لالخراج  -3

 الخراج العرؽ يف معظم الثدييات......   -الخراج الغازات عند األمساؾ  ج.......-ب يصحح كراستو الذاتية –غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية  رصد االجابات الصحيحة –طرح اسئلة كتابية  كتايب عند االنساف كالحيواف

 كمادة البولينا ...............   ك.............يتكوف العرؽ من =          

 كيف تتخلص النباتا ت األرضية من فضالهتا ؟ يف الكتاب ادلدرسي 19يشًتؾ يف مناقشة طرؽ االخراج صفحة  يف الكتاب مث طرح 19مناقشة طرؽ االخراج عند النبات صفحة  لفظي يحدد كيف تتخلص النباتات  -4

 كيف تتخلص النباتات الشجرية من فضالهتا ؟ يصحح الكراسات ذاتياَ  –مث غليب عن األسئلة الكتابية  ح الكراسات مث يرصد االجابات الصحيحةيصح–أسئلة كتابية  كتايب من فضالتها

كيف تتخلص النباتات عموما من الفضالت الغازية ؟     

النشاط  البيتي التقويم النهائي 
 علل لما يلي ؟ 

تاب ادلدرسي من الك 19السؤاؿ الثاين صفحة  
 تعترب عملية االخراج من أىم العمليات احليوية لدل الكائنات احلية 
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   1: عدد الحصص                            االستجابة    : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 

  قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               لحياة الكائنات الحية االستجابة يدرؾ الطالب أىمية خاصية  -1:   الهدؼ العاـ
                 :     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                شفوياَ ما يحدث لشخص تعرض فجأة لوخز يصف : المتطلب األساسي كتقويمو 

  21أدكات نشاط صفحة  ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                                                لشخص تعرض لوخز مفاجئ في أحد أطرافو ماذا يحدث 1س

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 ـالتقػػػػػػػػػوم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 : -ة أصناؼ الكائنات احلية تبعاَ لطريقة االستجاب -1أكمل  يشًتؾ يف مناقشة أنواع الكائنات احلية تبعاَ لدرجة االستجابة حيث يناقش أنواع الكائنات احلية تبعاَ لدرجة االستجابة حيث أف  لفظي يصنف الكائنات الحية تبعاَ  -1

 ........................مثل ......................  أ        أف الكائنات احلية بسيطة الًتكيب ليس لديها خاليا متخصصة  الكائنات بسيطة الًتكيب ليس خاليا استجابة أما الكائنات كتايب لالستجابة الخارجية

 .........................مثل .................... -ب       ادلعقدة الًتكيب لديها خاليا متخصصة لالستجابة لالستجابة أما ادلعقدة لديها خاليا متخصصة لالستجابة  

  يصحح الكراسات ذاتياَ  –غليب عن األسئلة الكتابية  يرصد االجابات الصحيحة  –طرح سؤاؿ كتايب   

 استجابة النباتات بطيئة للمؤثرات اخلارجية خبالؼ احليوانات ؟/ علل  يستمع لتفسَت الطالب لالستجابة البطيئة للنباتات بالنسبة للمؤثرات  لالستجابة البطيئة للنباتات بالنسبة   يفسر للطالب السبب العلمي لفظي يفسر  االستجابة البطيئة  -2

  يصحح الكراسات ذاتياَ  –غليب السؤاؿ الكتايب  –جية اخلار يرصد االجابات –طرح سؤاؿ كتايب  –للمؤثرات اخلارجية  كتايب للنباتات بخالؼ الحيوانات

 ادلعضو ادلستقبل         العُت           األذف         اللساف         األنف        اجللد  ادلشاركة الشفوية كالكتابية  ادلناقشة الشفوية كالكتابية   لفظي يحدد بعض المؤثرات الخاجية  -3

 ادلؤثر اخلارجي  تصحيح الكراسات ذاتياَ  االجابات الصحيحةرصد  كتايب على االنساف

 يف حُت اذبو النبات الثاين ..............يف النبات األكؿ اذبو إذل  -1: ربليل الننتائج   21صفحة يعدد أدكات النشاط   21ذبهيز أدكات النشاط صفحة  لفظي يكتشف عملياَ مدل استجابة  -4

 .اليت يدخل منها الضوء ................ اذل جهة                     يشارؾ يف –يسجل النتائج يف الكراس –يالحظ اجراءات النشاط  النشاط أماـ الطالب  عرض كتايب النبات للضوء 

باعتباره  .............شلا سبق نستنتج أف النبات يستجيب دلؤثر  -2                   يصحح – غليب عن األسئلة الكتابية –مناقشة النتائج مع ادلعلم رصد االجابات   –طرح سؤاؿ كتايب  –مناقشة النتائج شفويا عملي  

أحد ادلؤثرات اخلارجية                     كراستو ذاتيان    

النشاط  البيتي التقويم النهائي 
 اخًت االجابة الصحيحة دلا بُت القوسُت ؟ 

من الكتاب ادلدرسي   21السؤاؿ الثالث صفحة  –السؤاؿ الثاين ( التنفسي    -الدموم      د -العصيب      ج -اذلضمي     ب -أ) د احليواف كاالنساف اجلهاز ادلسؤؿ عن االستجابة عن -1
 (     أدل العضالت  -العطش      د -حرارة الشمس        ج -اجلوع     ب -أ) من ادلؤثرات اخلارجية على االنساف  -2
 ( االنساف  -احلشرات    د -الفوؿ       ج -األرنب       ب -أ) الكائنات احلية استجابة للمؤرات اخلارجية أبطأ  -3
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اليـو 
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   2: عدد الحصص                           التكاثر    : الموضوع                                       خصائص الكائنات الحية    :  األكلى: الوحدة 

  قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               يتعرؼ الطالب طرؽ التكاثر عند الكائنات الحية  -1:   الهدؼ العاـ
                   (1)حصة :   ة  األدكات كالمواد كالوسائل التعليمي                              يفسر ازدياد عدد سكاف العالم مع مركر الزمن: المتطلب األساسي كتقويمو 

  الطباشَت  ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                                                بماذا تفسر ازدياد عدد سكاف العالم خالؿ السنوات ؟: 1س

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 قػػػػػػػػػويمالت النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 ية على انتاج افراد جديدة قدرة الكائنات احل: ]...........[  أكتب المفهـو العلمي غليب عن السؤاؿ الكتايب  –يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو شفويان  يطرح سؤاؿ كتايب  –مناقشة ادلفهـو شفويان مع الطالب  لفظي  يذكر ادلقصود بالتكاثر  -1

 .من جنسها من أجل احلفاظ على بقاء جنسها من االنقراض  يصحح كراستو ذاتيان  رصد االجابات الصحيحة كتايب 

 :علل  اصطياد احليونات يف فًتة تكاثرىا  يشًتؾ يف مناقشة األسباب اليت سبنع يناقش مع الطالب األسباب اليت تدعو الدكلة دلنع اصطياد كالطيور لفظي  يعلل منع اصطياد احليونات  -2

 تلجأ الدكؿ لفرض قوانُت سبنع اصطياد احليونات كالطيور يف فًتة تكاثرىا ؟_           يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم الكتايب  يطرح سؤاؿ كتايب  –كاحليونات يف فًتة تكاثرىا  كتايب كالطيور يف فًتة تكاثرىا

صنف التكاثر  لدل الكائنات احلية إذل تكاثر  -1:أكمل  يشارؾ يف مناقشة طرؽ التكاثر لدل الكائنات احلية  يناقش أصناؼ التكاثر عند الكائنات احلية  لفظي  أصناؼ التكاثر  لدل الكائنات ػلدد  -3 ُُ كتكاثر .........ُم
........... 

      يصحح الكراسات ذاتيان  –غليب عن السؤاؿ الكتايب  ة رصد االجابات الصحيح –يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب احلية 

 ثى انتاج أفراد جديدة من فرد كاحد دكف احلاجة لوجود ذكر  أك أف.......... -2        ادلشاركة  يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية للمفهـو ادلناقشة الشفوية كالكتابية للمفهـو كتايب يذكر ادلقصود بالتكاثر الالجنسي  -4

 التكاثر الالجنسي يتتبع أشكاؿ التكاثر الالجنسي يف اخلارطة ادلفاىيمية كاألمثلة ادلتعلقة  يستعرض أشكاؿ التكاثر الالجنسي من خالؿ خارطة مفاىيمية  لفظي  يعدد أشكاؿ التكاثر الالجنسي  -5

من صور ق . بكل شكل يطرح سؤاؿ كتايب  –بسيطة تبُت االشكاؿ  كتايب 

         

العفن  اخلمَتة األميبا النبات األخضر البكتَتيا     

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
 أكتب ادلفهـو العلمي ادلناسب لكل من العبارات التالية ؟ 

ادلدرسي من الكتاب  23السؤاؿ األكؿ صفحة ).......................( دقيقة  20كائنات حية دقيقة سريعة التكاثر باالنشطار كل -1
 )....................( عملية حيوية تلجأ إليها الكائنات احليةللمحافظة على النوع من االنقراض  -2
 )......................( 0احلصوؿ على نبات جديد من أحد الفركع أك الفسائل أك الرباعم دكف احلاجة للبذكر  -3
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 التاريخ



 
 
 
 
 

   ...: عدد الحصص                            التكاثر   : الموضوع                                       الحية     خصائص الكائنات:  األكلى: الوحدة 
 قدرة اهلل في خلق الكائنات الحيةيدرؾ الطالب  -2               يتعرؼ الطالب طرؽ التكاثر عند الكائنات الحية  -1 :   الهدؼ العاـ

                     (2)حصة : األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                              يذكر أصناؼ التكاثر لدل الكائنات الحية: قويمو المتطلب األساسي كت
  الطباشَت  ...-السبورة ... كتاب ادلدرسي اؿ                             .................ك..................يقسم التكاثر لدل الكائنات الى : 1س

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 أكتب ادلفهـو العلمي ؟ ؾ يف ادلناقشة للمفهـو شفويان يشًت ادلفهـو مع الطالب شفويان  يناقش لفظي يذكر ادلقصود بالتكاثر اجلنسي-1

 .انتاج أفراد جديدة من اندماج خلية ذكرية مع خلية أنثوية ]...............[  يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم  يرصد االجابات الصحيحة –يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب 

     

 بينما يطلق ............يطلق على اجلاميط ادلذكر  عند احليواف بػ -1أكمل ما يلي ؟    لفظي يسمِ  اخلاليا اجلنسية عند الذكر -2

 ...................عليو عند النبات باسم  غليب عن األسئلة الشفوية كالكتابية ادلناقشة الشفوية كالكتابية كتايب كاألنثى لكل من النبات كاحليواف

 .................يطلق على اجلاميط ادلؤنث عند كل من احليواف كالنبات بػ -2 كراستهم ذاتيان  تصحيح رصد االجابات الصحيحة  

 ....................اندماج اجلاميطة ادلذكرة مع اجلاميطة ادلؤنثة عند النبات يعطي  -3    

 ...................اندماج اجلاميط ادلذكر مع اجلاميط ادلؤنث عند احليواف يعطي  -4    

  يالحظ الشكل التنوضيحي الذم يبُت مراحل تكوف البذكر لدل  يعرض ادلعلم شكالن توضيحيان يبُت مراحل تكوف البذكر لدل  لفظي يفسر آلية تكوف البذكر لدل النباتات  -3

 اقًتح خطوات تكوين البذكر عند النباتات اخلضراء ؟ بالدكرة الزىرية   النبات األخضر فيما يسمى  النبات األخضر فيما يسمى بالدكرة الزىرية للنبات األخضر كتايب اخلضراء

 يصحح كراستو ذاتيان   –غليب عن السؤاؿ الكتايب رصد االجابات الصحيحة    –يطرح سؤاؿ كتايب   

     

النشاط البيتي التقويم النهائي  
من الكتاب ادلدرسي  23صفحة  –السؤاؿ الرابع  

 جأ النباتات اخلضراء الزىرية إذل تكوين البذكر بكثرة تل: علل دلا يلي 
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   4: عدد الحصص                           الجهاز العصبي   : الموضوع                                           أجهزة جسم االنساف / الثانية : الوحدة 
  أىمية الجهاز العصبي لحياة االنساف يدرؾ  -2               الجهاز العصبي عند االنساف يتعرؼ الطالب تركيب  -1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                يحدد الجهاز المسئوؿ عن االستجابة عند االنساف: المتطلب األساسي كتقويمو 
لوحة توضيحية للجهاز العصيب  ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                                             .........................ستجابة عند االنساف ىو جهاز اال: 1س
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   ..: عدد الحصص                          الجهاز العصبي    : الموضوع                                           أجهزة جسم االنساف :  ثانيةاؿ: الوحدة 

  أىمية الجهاز العصبي لحياة االنساف يدرؾ  -2               يتعرؼ الطالب تركيب الجهاز العصبي عند االنساف  -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                              يحدد أقساـ الجهاز العصبي الرئيسية : المتطلب األساسي كتقويمو 

  رسم توضيحي للجهاز ادلركزم ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                 .................ك.................ينقسم الجهاز العصبي الى قسمين رئيسيين ىما : أكمل 

 

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم ػػػػوينيالتكػػػػ

 ماذا نسمي الوحدة األساسية للجهاز العصيب  -1 غليب عن السؤاؿ الكتايب –يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو  يطرح سؤاؿ كتايب  –يناقش الطالب يف ادلفهـو  لفظي يسِم الوحدة األساسية للجهاز -1

  استو ذاتيان يصحح كر رصد االجابات الصحيحة  كتايب العصيب

     

 تنقسم العصبونات حسب شكل العصبوف ادلالئم للوظيفة اذل ثالث أشكاؿ  -1أكمل ؟ يالحظ األشكاؿ يف اللوحة التوضيحية للعصبونات كالفرؽ بُت أشكاؿ يعرض ادلعلم لوحة توضيحية تبُت أشكاؿ سلتلفة من العصبونات لفظي يتعرؼ أشكاؿ اخلاليا العصبية -2

 ............................جػ.....................ب................... أىي    غليب عن أسئلة ادلعلم  –العصبونات دبا يتناسب مع كظيفة كل منها  مناقشة األشكاؿ –كل دبا يتناسب مع كظيفتها داخل اجلسم  كتايب (نات العصبو) 

  يصحح الكراسات الذاتية   يرصد االجابات الصحيحة  –يطرح  األسئلة الكتابية   

 اخللية الذم ػلوم النواة........... -يًتكب العصبوف من ثالث أجزاء ىي أ -2      يتعرؼ شكل العصبوف كتركيبو من خالؿ مشاىدة الشكل التوضيحي مناقشة تركيب العصبوف مع الطالب من خالؿ شكل توضيحي لفظي يعدد أجزاء العصبوف -3

 االسطواين ؼلتلف طولو من عبوف ألخر ......... -شجَتية كثَتة التفرع جػ.......... -ب تصحيح الكراسات ذاتيان  –غليب عن ااألسئلة الكتابية  رصد االجابات الصحيحة  –ايب طرح سؤاؿ كت كتايب 

 ......................ك.............يتكوف اجلهاز العصيب من قسمُت رئيسُت  -1: أكمل  ؾ يف مناقشة  تركيب اجلهاز العصيب من خالؿ مالحظة لوحة يشًت يناقش الطالب حوؿ أقساـ اجلهاز العصيب الرئيسية من خالؿ  لفظي يعدد أقساـ اجلهاز العصيب من -4

 .......................ك...................يتكوف اجلهاز العصيب ادلركزم من كل من  -2 غليب عن أسئلة –توضيحية  تبُت تركيب اجلهاز العصيب ادلركزم  يطرح أسئلة  –عرض لوحة تبُت تركيب اجلهاز العصيب ادلركزم  كتايب حيث الًتكيب 

.................... ك.......................تنقسم األعصاب الطرفية تبعان لوظيفتها اذل -3يصحح كراستو ذاتيان  –ادلعلم يرصد االجابات الصحيحة   –كتابية   

النشاط البيتي يم النهائي التقو
  

من الكتاب ادلدرسي  38السؤاؿ الثاين صفحة ؟ زبتلف العصبونات يف أشكاذلا داخل اجلهاز العصيب:  علل 
  
  
  
  

 
األىػػػػداؼ 

 السلػػػػوكية       

ف
دؼ

 اله
كع

 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 عدد أقساـ اجلهاز العصيب ادلركزم؟*  زم ككضع يشًتؾ يف مناقشة ادلعلم حوؿ مكونات اجلهاز العصيب ادلرؾ يناقش الطالب يف مكونات اجلهاز العصيب ادلركزم زلددان ذلم  لفظي  يذكر مكونات اجلهاز العصيب  -1

  كل من الدماغ كاحلبل الشوكي كدكر أعلية احلماية مثل اجلمجمة  موضع كل من الدماغ كاحلبل الشوكي كدكر أعضاء احلماية ذلما كتايب ادلركزم 

 كسائل احلماية اليت تقـو حبماية الدماغ من العوامل اخلارجية ؟ ما ىي*  كالعمود الفقرم كغَتعلا  طرح سؤاؿ كتايب  –مثل اجلمجمة كالعمود الفقارم   

 شلا يتكوف الدماغ ؟*  يشًتؾ يف ادلناقشة حوؿ مكونات الدماغ من خالؿ مشاىدة اللوحة  طرح سؤاؿ كتايب  –يشرح للطالب كصف الدماغ  لفظي  يصف الدماغ -2

  كتايبغليب عن السؤاؿ اؿ – 32صفحة 4التوضيحية للشكل   كتايب 

 يتكوف الدماغ من ثالث أقساـ رئيسية ىي : أكمل *  يشًتؾ يف ادلناقشة حوؿ مكونات الدماغ من خالؿ مشاىدة اللوحة  يناقش الطالب يف مكونات الدماغ من خالؿ لوحة توضيحية  لفظي  يعدد مكونات الدماغ  -3

 ...................جػ  .......................     ب      .................    أ   غليب عن السؤاؿ الكتايب  تصحيح الكراسات –4شكلالتوضيحية لل رصد االجابات  –طرح سؤاؿ كتايب  – 4للشكل  كتايب 

 صف تركيب ادلخ ؟*  ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية ادلناقشة الشفوية مث الكتابية كتايب يصف تركيب ادلخ  -4

 تكثر التالفيف على سطح ادلخ عند االنساف مقارنة ببيقية احليوانات  األخرل: فسر  اليت يتميز هبا االنساف عن ادلخلوقاتيفسر كجود تالفيف لسطح ادلخ  يناقش الطالب لسبب كجود تالفيف على سطح ادلخ  لفظي  ادلخ فيف لسطحيفسر كجود تال -5

 يصحح كرساهتم ذاتيان  –غليب عن األسئلة الكتابية –خرل األرصد االجابات الصحيحة   –يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب 

عدد ثالث أدكار مهمة يقـو هبا ادلخ عند االنساف ؟ يشًتؾ يف مناقشة كظائف ادلخ ادلهمة بالنسبة حلياة االنساف  يناقش الطالب يف كظائف ادلخ ادلهمة بالنسبة حلياة االنساف   لفظي يعدد كظائف ادلخ الرئيسية   -6

    يبكتا 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
  

من الكتاب ادلدرسي   38صفحة _ السؤاؿ الثاين يتميز الدماغ بوسائل ضباية متعددة مقارنة ببقية أعضاء اجلهاز العصيب يف اجلسم ؟ / علل 
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   ..:عدد الحصص                            الجهاز العصبي   : الموضوع                                           أجهزة جسم االنساف:  الثانية: الوحدة 

  أىمية الجهاز العصبي لحياة االنساف يدرؾ  -2               يتعرؼ الطالب تركيب الجهاز العصبي عند االنساف -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                       كزميعدد أقساـ الجهاز العصبي المر: المتطلب األساسي كتقويمو 

  الطباشَت  –للدماغ  رسم توضيحي_ السبورة ... الكتاب ادلدرسي     .........ك.......كىذا األخير يتكوف من المخ ك .......... ك.......يتكوف الجهاز المركزم العصبي من  1س

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 كتلة دماغية تقع ربت ادلخ من الناحية اخللفية ].................[ أكتب ادلفهـو ؟   حىت يستطيع الطالب كصف  32ص4كل يشًتؾ يف مناقشة الش من الكتاب لكي يتعرؼ كصف ادلخيخ  32ص 4مناقشة الشكل  لفظي  يصف ادلخيخ  -1

 .ل حفظ التوازف كتنتشر على سطحو تالفيف تزيد من قدرتو عل                    غليب عن سؤاؿ ادلعلم –ادلخيخ كموضعو يف اجلسم  طرح سؤاؿ كتايب –كموضعو يف اجلسم  كتايب 

 ما ىوالدكر الوظيفي ادلهم للمخيخ ؟   يقـو أحد الطالب بالدكراف حوؿ الطاكلة كيتوقف فجأة مث يالحظ  يكلف طالب بالدكراف حوؿ الطاكلة مث يطلب منو الوقوؼ فجأة لفظي  ػلدد الدكر ادلهم للمخيخ يف -2

  بقية زمالئو ماذا ػلدث لو كيثًتؾ الطالب يف مناقشة الدكر ادلهم  عملية توازف اجلسم مث يناقش مع الطالب الدكر ادلهم للمخيخ يف كتايب اجلسم 

  يصحح كراستو ذاتيا –غليب عن االسئلة الكتابية  –للمخيخ  يرصد االجابات الصحيحة  –يطرح سؤاؿ كتايب   

 كتلة دماغية تصل بُت ادلخ كاحلبل الشوكي كيتكوف من تراكيب].............[  يالحظ اجملسم أك الرسم التوضيحي لكي يتعرؼ كصف اجلذع 32ص4شكل يعرض ادلعلم رلسم الدماغ أك رسم التوضيحي لل لفظي   يصف تركيب جذع الدماغ -3

 . عديدة ذات كظائف متعددة  يصحح الكراسات ذاتيا  –غليب عن األسئلة  -كموضعو   يطرح سؤاؿ كتايب  –كاصفا للطالب الدماغ  كتايب 

 الذم يتصل باحلبل الشوكي.........من أىم أجزاء جذع الدماغ  -1أكمل ؟     

............. ك............يقـو النخاع ادلستطيل بدكرين مهمُت علا  -2    

 الذم يوفر لو احلماية كيتصل من ..........احلبل الشوكي داخل قناه يقع  -1أكمل  ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية ادلناقشة  الشفوية كالكتابية لفظي  ػلدد موقع احلبل الشوكي  -4

....... كزبرج منو رلموعة من األعصاب تسمى باألعصاب ...........أعلى بػ   كتايب 

عدد الوظائف ادلهمة حلبل الشوكي يف اجلسم ؟ غليب عن أسئلة ادلعلم  –حلبل الشوكي يشارؾ يف ادلناقشة لدكر االيت تقع على عاتق احلبل الشوكي يناقش الطالب يف  ادلهمات  لفظي يعدد كظائف احلبل الشوكي  -5

 يصحح كراستو ذاتيان رصد االجابات   –يطرح سؤاؿ كتايب  –ضمن اجلهاز العصيب  كتايب 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
 اخًت االجابة الصحيحة شلا بُت القوسُت؟ 

من الكتاب ادلدرسي   38السؤاؿ الثالث   صفحة ( كل ما سبق صح  -ادلخيخ   د -النخاع ادلستطيل   ج -ادلخ      ب -أ)   ائط ػلفظ توازنك ىو عندما تريد ادلشي على ح -1
 ( البلع  -د –اذلضم  -التنفس   ج -مد الذراع   ب -أ) كاحدة من بُت الوظائف التالية ليست ذلا عالقة بالنخاع ادلستطيل  -2
 ( النخاع ادلستطيل     -ادلخيخ      د -ادلخ       ج -النخاع الشوكي     ب -أ) كؿ عن حركات الفعل ادلنعكس عضو ادلسئ -3
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   ..: عدد الحصص                           صحة الجهاز العصبي    : الموضوع                                           أجهزة جسم االنساف :  الثانية :الوحدة 

  يتعرؼ طرؽ السالمة كصحة الجهاز العصبي -2              الجهاز العصبي المحافظة على سالمة يدرؾ الطالب أىمية  -1:   الهدؼ العاـ
 :                     مواد كالوسائل التعليمية  األدكات كاؿ                               كسائل الحماية الخاصة بالدماغ كالحبل الشوكييعدد : المتطلب األساسي كتقويمو 

  الطباشَت  ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                       بحماية الحبل الشوكي .........بحماية الدماغ بينما يقـو ............ك.......يقـو كل من   -1س

 

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم طات التعليمية التعلػػميةالنشػػػػػا
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

  ما ىو ارذباج الدماغ؟ أعراضو _ أسبابو _يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية للمفهـو  أعراضو  –أسبابو –يناقش شفويان الطالب يف مفهـو االرذباج  لفظي  يذكر ادلقصود بارذباج الدماغ -1

 كيف لنا أف نعرؼ أف سخص ما مصاب هبذه احلالة ؟ يصحح كراستو ذاتيا -غليب عن سؤاؿ ادلعلم رصد االجابات الصحيحة –يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب 

 مواد كيمائية سلتلفة يتناكذلا الناس ألسباب سلتلفة كيتأثر هبا اجلهاز:  .........أكمل  ابية  غليب عن األسئلة الكت –ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية  مث يطرح سؤاؿ كتايب –ادلناقشة الشفوية  لفظي  يذكر ادلقصود بالعقاقَت  -2

 العصيب سلبان كإغلابان  يصحح كراستو ذاتيان  رصد االجابات الصحيحة كتايب 

 ..............,...............,.................من أنواع العقاقَت ادلستخدمة  االجابة عن االسئلة  ادلناقشة  لفظي  يعدد أنواع العقاقَت -3

 تصحيح الكراسات ذاتيان رصد االجابات الصحيحة  كتايب 
 مواد كيميائية توجد يف القهوة كالشام تنشط عمل]........[ مي أكتب ادلفهـو العل يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو كدكره على سالمة اجلهاز العصيب  يناقش الطالب يف مفهـو ادلنبهات كدكر ىذه ادلواد على صحة لفظي  يذكر ادلقصود بادلنبهات  -4

 .اجلهاز العصيب االجابة عن االسئلة –سلبان أك اغلابان  طرح سؤاؿ كتايب  –اجلهاز العصيب سلبان أك اغلابان  كتايب 

 مواد كيميائية تبطئ عمل اجلهاز العصيب حيث تعمل  على اسًتخاء   ]........[     يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو كدكره على سالمة اجلهاز العصيب  يناقش الطالب يف مفهـو ادلسكنات كدكر ىذه ادلواد على صحة لفظي  يذكر ادلقصود بادلسكنات -5

. ثل األكموؿ كالدككلفُت كاألسربينالعضالت كتقلل النشاط الذىٍت ـ االجابة عن االسئلة –سلبان أك اغلابان  طرح سؤاؿ كتايب  –اجلهاز العصيب سلبان أك اغلابان  كتايب 

 مواد كيميائية تثبط عمل اجلهاز العصيب كتؤثر سابان يف  سلوؾ االنساف].........[     يشًتؾ يف مناقشة ادلفهـو كدكره على سالمة اجلهاز العصيب  يناقش الطالب يف مفهـو ادلثبطات كدكر ىذه ادلواد على صحة لفظي  يذكر ادلقصود بادلثبطات -6

. كاتزانو كتشكل خطران على صحتو لذا حرمها االسالـ كاخلمور كادلخدرات  االجابة عن االسئلة –سلبان أك اغلابان  طرح سؤاؿ كتايب  –اجلهاز العصيب سلبان أك اغلابان  كتايب 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
  

 38صفحة   4السؤاؿ  اجلهاز العصيب عدد بعض السلوكيات اليت ؽلكن من خالذلا احملافظة على سالمة
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   3: عدد الحصص                          جهاز الغدد الصّماء    : الموضوع                                           أجهزة جسم االنساف :  الثانية: الوحدة 

  قدرة اهلل في خلق الغدد في الجسميدرؾ الطالب  -2              اء في مساندة الجهاز العصبييدرؾ الطالب أىمية جهاز الغدد الصم -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                يعدد بعض غدد الجسم الموجودة عند االنساف : المتطلب األساسي كتقويمو 

 لوحة توضيحية لبعض الغدد ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي                      ..............  ك............ك...............الموجودة في الجسم من الغدد  -1س

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب كر المعػػػلمد التكػػػػػػػػويني

 عضو يفرز مواد خارج اجلسم أك داخلو]............[ أكتب ادلفهـو غليب عن السؤاؿ الكتايب –ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية  طرح سؤاؿ كتايب –ادلناقشة الشفوية  لفظي يذكر مفهـو الغدة  -1

  تصحيح الكراسات ذاتيا ن  رصد االجابات كتايب 

 تنقسم الغدد حسب نوع كطريقة االفراز  اذل نوعُت علا  -1أكمل  يتابع تصنيف ادلعلم للغدد على السبورة من خالؿ خارطة بسيطة يصنف ادلعلم الغدد على السبورة اذل قنوية كصماء كيطلب من لفظي أنواع الغدد  يعدد -2

 ..............................-ب..................   غدد  -أ لقنوية كما يعطي أمثلة للغدد ا  –الطالب اعطاء أمثلة للغدد القنوية  كتايب 

 .غدد تصب افرازاهتا داخل اجلسم أك خارجو بوساطة قنوات ......... الغدد  -2 غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية ن  – طرح سؤاؿ كتايب  لفظي يعطي أمثلة للغدد القنوية  -3

............... ك..............ك............من أمثلة الغدد القنوية  -3يصحح كراستو ذاتيا يرصد االجابات الصحيحة  كتايب 
 أكمل اجلدكؿ         الغدد            نوع العصارة             أعليتها     

 ..........                ............اللعابية                                   يشارؾ يف ادلناقشة حوؿ أنواع العصارات اليت تفرزىا بعض الغدد  يناقش الطالب من خالؿ جدكؿ حوؿ افرازات بعض  الغدد  لفظي ػلدد أنواع االفرازات اليت تفرزىا  -4

 ..........                ............العرقية                                   يقـو الطالب باالجابة عن  –ية القنوية كاليت ىي ذات طبيعة أنزمي القنوية كاليت تسمى بالعصارات اليت ىي ذات طبيعة أنزؽلية  كتايب بعض الغدد القنوية 

.              ............ ...........الكبد                                    يصحح كراساتو ذاتيان  –األسئلة الكتابية  يطرح سؤاؿ كتايب على الطالب مث يرصد االجابات الصحيحة   
.............             .............. البنكرياس                                  

  يشارؾ يف مناقشة ادلفهـو شفويان مث غليب عن السؤاؿ الكتايب يناقش الطالب يف ادلفهـو شفويان مث كتابيان  لفظي يذكر ادلقصود بالغدد الصّماء  -5

 يصحح كراستو ذاتيان رصد االجابات الصحيحة  يبكتا 

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
 أماـ العبارة اخلطأ ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كاشارة )/( ضع شارة 

من الكتاب ادلدرسي   45السؤاؿ األكؿ صفحة )     ( الغدد القنوية ىي الغدد اليت تصب افرازاهتا يف الدـ مباشرة  -أ
 )    ( دد ادلوجودة يف العُت تفرزسائالن يسّمى العرؽ         الغ -ب

 )     ( تفرز الغدد الصّماء مواد كيميائية ُتسّمى األنزؽلات اذلاضمة  -جػ 
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   ...: عدد الحصص                          الغدد الصماء    : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 قدرة اهلل في خلق الغدد في الجسميدرؾ الطالب  -2              يدرؾ الطالب أىمية جهاز الغدد الصماء في مساندة الجهاز العصبي -1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                          يذكر أنواع الموجودة في جسم االنساف: المتطلب األساسي كتقويمو 
 لوحة توضيحية لبعض الغدد ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي     ..........كغدد............تنقسم الغدد حسب مكاف كنوع االفراز الى نوعين ىما غدد–أكمل 1س
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   2: دد الحصص ع                         الغدد الصماء    : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 

 قدرة اهلل في خلق الغدد في الجسميدرؾ الطالب  -2              يدرؾ الطالب أىمية جهاز الغدد الصماء في مساندة الجهاز العصبي -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                          الموجودة في جسم االنساف بعض الغدد الصماءيذكر : المتطلب األساسي كتقويمو 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ ػوكيةالسلػػػ       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 اطلق مفهـو اجلهاز اذلرموين على رلموعة الغدد الصماء مع اهنا غَت متصلة ببعضها: فسر  اجلهاز اذلرموين يشًتؾ يف مناقشة سبب تسمية رلومعة الغدد الصماء ب يناقش الطالب حوؿ تسمية رلموعة الغدد الصماءباجلهاز اذلرموين لفظي  يفسر تسمية رلموعة الغدد -1

  مع أنو غدد منفصلة عن بعضها البعض لكنها أعتربت جهازان  مع أهنا غدد منفصلة لكنها اعتربت جهازان  كتايب الصماء يف اجلسم باجلهازاذلرموين

  يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية  يرصد االجابات الصحيحة  –يطرح سؤاؿ كتايب  –  

 :من الغدد الصماء يف اجلسم  -1أكمل  يتعرؼ الغدد ادلوجودة على اللوحة  –يالحظ الطالب اللوحة  يعرض ادلعلم لوحة توضيحية لبعض الغدد ليتمكن الطالب من  لفظي  يذكر أمساء بعض الغدد الصماء -2

 .....................جػ.............................ب.....................أ غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية –كيسميها  يطرح سؤاؿ كتايب  –التعرؼ عليها كتسمية بعضها  كتايب ادلوجودة يف اجلسم

     

 أين تقع الغدة النخامية يف اجلسم ؟ يالحظ الشكل التوضيحي للدماغ كػلدد موضع الغدة النخامية  موقع الغدة النخامية  عرض شكل توضيحي للدماغ يبُت لفظي  ػلدد موقع الغدة النخامية  -3

     

 يطلق مفهـو سيدة الغدد الصماء على الغدة النخامية؟: علل  بسيدة الغدد يشارؾ يف ادلناقشة حوؿ سبب تسمية الغدة النخامية يناقش الطالب يف سبب تسمية الغدة النخامية بسيدة الغدد  كتايب يعلل سبب تسميةالغدة النخامية -4

  يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم  -الصماء   يرصد االجابات الصحيحة  –يطرح سؤاؿ كتايب  كتايب بسيدة الغدد الصماء 

 من اذلرمونات اليت تفرزىا الغدة النخامية : أكمل  جابة عن األسئلة الشفوية الشفوية كالكتابيةاال مث الكتابية –ادلناقشة الشفوية  لفظي  يعدد بعض ىرمونات الغدة  -5

............... ىرموف -ج...............ىرموف-ب............ىرموف  -أ   كتايب النخامية

:  فرؽ بُت العملقة كالقزمة من حيث يشارؾ يف مناقشة الفركقات بُت حاليت العملقة كالقزمة من حيث  عملقة كالقزمة من  يناقش ادلعلم الطالب الفركقات بُت حاليت اؿ لفظي يفرؽ بُت حاليت العملقة كالقزمة -6

األعراض ادلرضية الظاىرة  –سبب ادلرض غليب عن سؤاؿ ادلعلم   –العراض ادلرضية  –سبب حدكثها طرح سؤاؿ كتايب  –حيث سبب حدكثها كأعراضها ادلرضية  كتايبمن حيث سبب ادلرض كاعراضو  

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
 إخًت االجابة الصحيحة دلا يلي ؟ 

من الكتاب ادلدرسي    45السؤاؿ  الثاين    صفحة [ كل ما سبق صحيح  -أنزؽلات     د -ىرمونات       جػ  -عصارات      ب  -أ]   يطلق على افرازات الغدد الصماء بػ  -1
 [  الكظرية   -الكبد        د -الدرقية         جػ  -النخامية       ب -أ]  من بُت الغدد التالية ليست صماء كاحدة  -2
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 لوحة توضيحية لبعض الغدد ...-السبورة ... الكتاب ادلدرسي     .......................ك.....................ك..................من الغدد الصماء في الجسم –أكمل 1س

 

  4: عدد الحصص                           االستقباؿ الضوئي    : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 يتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ الضوئي في العين   -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 أين تقع الغدة الدرقية يف اجلسم ؟ أيها أكرب الغدة الدرقية أـ الغدة النخامية ؟  يالحظ الشكل التوضيحي الذم يبُت موضع الغدةالدرقية من اجلسم على لوحةتوضيحية كيناقش الشكل 10يعرض ادلعلم الشكل رقم  لفظي  ػلدد موقع الغدة الدرقية -1

 أذكر أىم ىرمونات الغدة الدرقية ؟ كما غليب عن االسئلة الكتابية للمعلم  لكي يتعرؼ الطالب موقعالغدة الدرقية يف اجلسم كما يناقش  كتايب يسمي اذلرموف الذم تفرزه -2

  يصحح كراستو ذاتيا  طرح سؤالكتايب  –طالب يف اىم افرازاهتا اذلرمونية اؿ  الغدة الدرقية

 يف اجلسم شلا يساىم ...........يرككُت مسئوال عن عملية  يعترب ىرموف الثا -1أكمل  يشارؾ يف ادلناقة حوؿ الدكر ادلهم ذلرموف الثايرككُت يف اجلسم كاحلالة يناقش الطالب يف الدكر ادلهم الذم يقـو بو ىرموف الثايرككُت يف لفظي  ػلدددكر ىرموف الثايرككُت-3

 ....ك........اليت يصحبها حالة زبلف..........اجلسم أما نقصو يسبب حالة .......يف  غليب عن سؤاالدلعلم –ادلرضية الناذبة عن نقصو  يطرح سؤاؿ كتايب –اجلسم كاحلالة ادلرضية التاذبة عن نقصو  كتايب يف نشاط اجلسم 

 ......كتعترب من ........الشكل تقع أسفل .........البنكرياس غدة  -1أكمل  من الكتاب  43صفحة  1ادلشاركةيف ادلناقشة  للفقرة  مع الطالب  43صفحة  1مناقشة الفقرة رقم  لفظي    البنكرياس لغدة يف اجلسم يصف -4

 يف أف كاحد ..............ك............اجلهاز اذلضمي كتعترب غدة  يصحح كراستو ذاتيان  –سؤاؿ ادلعلم غليب عن  يرصد االجابات الصحيحة  -يطرح سؤالكتايب كتايب 

 كسبثل الغدة.........يا من اخلاليا تسمى خال.........ػلتوم البنكرياس على  -2 ادلشاركة يف الشرح كاالجابة عن السؤاؿ الكتايب طرح سؤاؿ كتايب  –ادلناقشة كالشرح  لفظي   يذكر  بعض ىرمونات  -5

 اللذانينظماف السكر يف الدـ........ك........الصماء يف البنكرياس كتقـو بافراز ىرموين  يصحح كراستو ذايان  رصد االجابات الصحيحة كتايب البنكرياس

 الذم ػلوؿ .......عند اطلفاض مستول السكر يف الدـ بسبب اجلوع يفرزىرموف  -1 سبع للشرح حوؿ اليةتنظيم السكر يف الدـ دبساعلة ىرموين يس يشرح للطالب ألية تنظيم السكر يف الدـ دبساعلة ىرموين  لفظي  يشرح باختصار دكر البنكرياس-6

بينما عند تناكؿ السكريات تزيد نسبة اجللوكوزيف الدـ فيفرز ........اجلاليكوجُت اذلدلعلم   االنسولُت كاجللوكاكوف كغليب عن سؤاؿ امن البنكرياس طرح سؤاؿ كتايب  االنسولُت كاجللوكاكوف ادلفرزاف كتايبيف تنظيم نسبةالسكريف الدـ 

..... كؼلزنو يف الكبد أك.............الذم ػلوؿ اجللوكوز اذل ................ىرموف     

اليت بدكرىا تفرز .........يصدر اشارة تنبيو للغدة ........عند الشعور باخلوؼ مع ادلعلم حوؿ كيفية التآزر بُت  45يشًتؾ يف مناقة الفقرة الثانية صزر اجلهازين  مع الطالب حوؿ كيفية تأ 45ص 2يناقش الفقرة  لفظي يوضح دبثاؿ التآزر بُت اجلهازين -7

..... يسمى األدرينالُت الذم بدكره يقـو بزيادة ضربات .......ىرموف منشط للغدة يب كاذلرموين يف تنظيم بعض العمليات احليوية  اجلهازين العصالعصيب كاذلرموين يف تنظيم بعض العمليات احليوية   كتايبالعصيب كاذلرموين يف تنظيم العمليات 

يتوقف ىذا النشاط عندما يف الدـ ك......ك التأكسد الغذائي كزيادة نسبة .......كمعدؿ غليب عن األسئلة  يطرح سؤاؿ كتايب شبَتصد االجابات الصحيحة   احليوية يف اجلسم  
اليت تعترب سيدة الغدد يف اجلسم عند زكاؿ اخلوؼ ............يتوقف ادلخ عن تنبيو الغدة 

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
 إخًت االجابة الصحيحة دلا يلي ؟ 

من الكتاب ادلدرسي    45صفحة     لثالسؤاؿ  الثا[ كل ما سبق صحيح  -أنزؽلات     د  -ىرمونات       جػ -عصارات      ب  -أ]           يطلق على افرازات الغدد الصماء بػ  -1
 [  الكظرية   -الكبد        د -الدرقية         جػ  -النخامية       ب -أ]       كاحدة من بُت الغدد التالية ليست صماء -2
 [ ادلنشط للغدد اللبنية  -الثايرككسُت     د -النمو    جػ  -األدرينالُت  ب -أ]ىرموف تفرزه احد الغدد الصماء نقصو يسبب حالة الكثم -3
 [  الغلوكاغوف     -األنسولُت      د -األدرينالُت      جػ  -الثايرككسُت     ب -أ]            ىرموف اخلوؼ ىو                -4
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 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                عدد بعض الحواس الموجودة في الجسم  م: المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت-السبورة –لوحة توضيحية لًتكيب العُت  –ظلوذج العُت      .......       كحاسة.......كحاسة.......الحواس التي توجد في الجسم حاسة من –أكمل 1س

 

 
 

 

:  عدد الحصص                          االستقباؿ الضوئي     : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 يدرؾ نعمة اهلل على االنساف في خلق نعمة البصر  -2                      الطالب آلية االستقباؿ الضوئي في العين    يتعرؼ -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 ماذا نسمي عضو االستقباؿ الضوئي يف اجلسم ؟ االجابة عن األسئلة  ادلناقشة                       لفظي ػلددالعضو ادلسئوؿ يف االستقباؿ -1

    كتايب الضوئي 

 :طبقات العُت األساسية من اخلارج اذل الداخل ىي  -1أكمل الفراغ ؟  يالحظ الطالب اجملسم البالستيكي للعُت كما يتابعوا مناطق  العُت  يعرض ادلعلم ظلوذج بالستيكي للعُت باالضافة لرسم توضيحي  لفظي يعدد طبقات العُت األساسية  -2

 ................ -جػ.....................ب................أ من خالؿ الرسم التوضيحي للعُت لتعرؼ عليها كيقـو يتحديدىا  األساسية ذلا كي يتعرؼ عليها يبُت تركيب العُت كالطبقات كتايب 

 غ؟أكمل الفرا تصحيح الكراسات ذاتيان  –غليب عن السؤاؿ الكتايب رصد االجابات الصحيحة   –الطالب مث يطرح سؤاؿ كتايب   

 طبقة بيضاء ذات نسيج ليفي كظيفتو ضباية أجزاء العُت الداخلية كيطلق .........-1  الشفويةك كالكتابية  االجابة عن األسئلة الشفوية كالكتابية  ادلناقشة لفظي  يعدد ادلقصود بالصلبة -3

 بادلركر خالذلا اليت ذلا دكر يف السماح للضوء ..........على اجلزء األمامي الشفاؼ بػ   كتايب  

 سبتص األشعة الضوئية ......اللوف الحتوائها على ........رقيقة ادلشيمية طبقة  -2 يالحظ موضع ادلشيمية بالنسبة للمجسم كدكر ىذه الطبقة يف تغذية  من خالؿ اجملسم يعرؼ الطالب دبوضع ادلشيمية بالنسبة للطبقات لفظي يذكر ادلقصود بادلشيمية-4

 .تزكد العُت باالكسجُت كالغذاء الالـز لنشاطاهتا ........الزائدة كما ربتوم على العُت كامتصاص الضوء الزائد مث غليب عن أسئلة ادلعلم خرل كدكر ىذه الطبقة كظيفيا مث األسئلةالكتابيةاأل كتايب  

 للضوء لوجود خاليا......العُت من الداخل كىي اجلزء .......الشبكية ىي طبقة  -3  مث غليب عن  49ص 2كالشكل  49ص2يشارؾ يف مناقشة الفقرة  من الكتاب باالضافة للشكل الذم 49ص 2مناقشة الفقرة رقم  لفظي يصف تركيب الشبكية  -5

كترتبط من  .........ك.......كعُت من اخلاليا كاليت تتكوف من ف..........االستقباؿ يصحح كراستو ذاتيان  –أسئلة ادلعلم الكتابية يبُت العصبونات احلسية للشبكية  كتايب يف العُت 

تنتقل للمركز  ........حيث تتحوؿ الطاقة الضوئية إذل اشارات ......اخللف بالعصب يرصد االجابات الصحيحة   –يطرح سؤاؿ كتايب   

البصرم يف ادلخ     

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
 أماـ العبارة اخلطأ لكل  شلا يلي ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كإشارة )/( ضع اشارة 

 53السؤاؿ األكؿ ص)     (  الُصلبة نسيج ليفي يقـو حبماية األعضاء الداخلية كاخلارجية للعُت    -1
 )    ( ربتوم طبقة ادلشيمية على أصبغة ملونة تعمل على تغذية العُت كامدادىا باألكسيجُت  -2
 )     ( لكائنات من نوع كاحد من العصبونات احلسية ادلسؤلة عن الرؤيا  تتتكوف الشبكية يف صبيع عيوف ا -3
  
  

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



                   :   األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                      يعدد طبقات العين الرئيسية : المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت-السبورة –لوحة توضيحية لًتكيب العُت  –ظلوذج العُت    ..............  ,..............,:.............طبقات العين الرئيسية ىي ثالث ىي –أكمل 1س

 
 
 

 
 

:  عدد الحصص                          االستقباؿ الضوئي     : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 يدرؾ نعمة اهلل على االنساف في خلق نعمة البصر  -2                      قباؿ الضوئي في العين   يتعرؼ الطالب آلية االست -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 ػػويمالتقػػػػػػػ النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

 أين تقع البقعة العمياء داخل ذباكيف العُت ؟ على اللوحة كي  يتعرؼ   48ص 2يشارؾ يف ادلناقشة للشكل  على لوحة توضيحية للعُت كي يتعرؼ  48ص 12مناقشة الشكل  لفظي يذكر ادلقصود بالبقعة العمياء  -1

 دباذا تفسر تسمية البقعة العمياء هبذا االسم ؟ غليب عن األسئلة-الطالب مفهـو البقعة العمياء كموضعها يف العُت طرح سؤاؿ كتايب –العمياء كموضعها داخل العُت  مفهـو كتايب  

 عضلية.......حاجز دائرم يعطي العُت ألوانان سلتلفة كىي تتكوف من ....... -1أكمل  كيتأكد من كجود احلدقة يف  (القزحية ) ادلقعد ػلدد لوف عيٍت جاره يف يطلب من طالب النظريف عيٍت زميلو كربديد لوف الصبغة كربديد لفظي يصف تركيب القزحية  -2

 .....تقع يف كسطها تسمى  تتحكم باتساع فتحة منتصف القزحية كغليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية   (البؤبؤ)موضع احلدقة داخل القزحية كالدكر ادلهم ذلذه احلدقة  كتايب  

  يصحح كراستو ذاتيان رصد االجابات الصحيحة   –يطرح سؤاؿ كتايب   

 اخًت اجلواب الصح ؟ االجابة  عن األسئلة الكتابية  ادلناقشة  لفظي ػلدد الدكر الوظيفي للحدقة -3

 (دقة احل –القزحية  –القرنية ) اليت تتحكم يف كمية الضوءالنافذ للعُت-   كتايب  

 قرب ادلصباح ادلضاء من عيٍت صاحبك يف ادلقعد لفًتة قصَتة   -1 4نشاط رقم  يقـو بتسليط كشاؼ اجليب على على عُت زميلو مث يراقب قطر حدقة ػلضر بعض مصابيح اجليب كيطلب من الطالب تقريب ادلصباح  لفظي يتعرؼ عمليان آلية التحكم يف  -4

 ماذا ػلدث لقطر احلدقة اذا قربنا ادلصباح مث اذا مت ابعاده عن –مث بعد ادلصباح عن عينيو  العُت مث غليب عن األسئلة  الكتابية ق كمالحظةماذاحدث لقطرالبؤبؤ حلظة ادلضاء لعُت زميلو مث ابعاد  

 لدكر ادلهم لقزحية العُت ؟شلا سبق ما ىو ا –العُت   يطرح سؤاؿ كتايب –تقريب كابعاد ادلصباح للعُت  كتايب  كمية الضوء النافذ للعُت

  -ما ىو نوعو  –ماذا نسمي اجلسم الشفاؼ البلورم خلف القزحية  يشارؾ فيادلناقشة الشفوية حوؿ موضع العدسة يف العُت ك كنوع  يناقش الطالب حوؿ موضع العدسة يف العُت كنوعها كالدكر  لفظي يصف عدسة العُت  -5

ما ىو الدكر الوظيفي يف العُت ؟ غليب عن السؤاؿ   –العدسة كالدكر الوظيفي الذم تقـو هبا  العدسة سة مث يطرح سؤاؿ كتايب الوظيفي الذم تقـو هبا العد كتايب  

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
 أماـ العبارة اخلطأ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كاشارة )/( ضع اشارة 

  53السؤاؿ الثاين صفحة )      ( بالبقعة الصفراء              يطلق على منطقة اتصاؿ العصب البصرم بالعُت  -أ
 )      ( تتكوف القزحية  من ألياؼ عضلية ملساء ربتوم صبغات سوداء فقط        -ب

 )      ( يقـو البؤبؤ بالتحكم يف كمية الضوء النافذة    للعُت                      -جػ 
 )      ( شكالن مقعران خلف القزحية                  عدسة العُت جسم بلورم يتخذ  -د
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:  عدد الحصص                          االستقباؿ الضوئي     : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 خلق نعمة البصر يدرؾ نعمة اهلل على االنساف في  -2                      يتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ الضوئي في العين    -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم كينيالتكػػػػػػػػ

 يقع بُت العدسة كالقزحية....... -1:ذباكيف العُت ىي  -1أكمل  -1س يالحظ اجملسم كيتعرؼ من خاللو على ذباكيف العُت كػلدد موضعها  يعرض رلسم العُت أماـ الطالب لكي يتعرفوا على ذباكيف العُت  لفظي ػلدد موقع ذباكيف العُت  -6

 كشبكية العُت اجلسم البلورم يقع بُت ...........   -2        غليب عن السؤاؿ الكتايب –بالنسبة للعُت  يطرح سؤاؿ كتايب  –كربديد موضعها   كتايب 

 على سائل شفاؼ يسمى السائل ادلائي يف ...........ػلتوم التجويف   -3       ت ادلوجودة داخل ذباكيف العُت يشارؾ ادلعلم يف مناقشة  احملتويا يناقش الطالب يف احملتويات ادلوجودة داخل ذباكيف العُت  لفظي يذكر زلتويات ذباكيف العُت  -7

 على سائل شفاؼ يسمى السائل الزجاجي ..........  .حُت ػلتوم التجويف      كالدكر ادلهم الذم تقـو بو ىذه ادلكونات يف احملافظة على كركية كالدكر ادلهم الذم تقـو بو ىذه ادلكونات يف احملافظة على كركية كتايب  

 ما ىي فائدة كجود السوائل الشفافة داخل ذباكيف العُت ؟   -2س يصحح كراساتو ذاتيان    –غليب عن  األسئلة الكتابية  –العُت يرصد االجابات الصحيحة   –يطرح أسئلة كتابية  –العُت   يفسر كجود سوائل العُت -8

 قرب الورقة ببطءباذباه عينك ادلفتوحة ىل الحظت اختفاء النقطة -1أسئلة النشاط  علم بتحديد البقعة العمياء مث يقـو باعادة النشاط يالحظ كيف يقـو ادل يعرض النشاط دبساعدة أحد الطالب  –غلهز أدكات النشاط  عملي قة عملية موقع البقعة العمياءػلدد بطرم -9

 فسر–ابعد الورقة مرة أخرم ىل تشاىد النقطة  -2دباذا تفسر ذلك  –الثانية على الورقة  تبعا دلا شاىده على نفسو حيث ػلدد موقع البقعة العمياء لعينيو  ة النشاط كربديد البقعة العمياءيطلب من طالب آخر اعاد حركي 

 باستخداـ مشرط كالضغط على العُت ماذا تالحظ؟عند نزع القزحية  -1أسئلة النشاط  من الكتاب ادلدرسي  51صفحة  6يعدد أدكات النشاط  من الكتاب ادلدرسي  51صفحة  6ذبهيز أدكات النشاط  عملي يتعرؼ مكونات العُت بطريقة -10

 عند كضع اجلسم البلورم على حركؼ كتابة ماذا تالحظ ؟  -2 على  يالحظوا اجراء النشاط للمعلم  لكي يتعرفوا بطريقة تشرػلية يعرض النشاط اماـ الطالب لكي يتعرفوا بطريقة تشرػلية على  نفسي  تشرػلية عملية 

 ماذا نسمي الطبقة الداخلية للعُت ؟ كما لوهنا ؟ يناقش ادلشاىدات مع ادلعلم  دبا يتعلق بلوف –مكونات  العُت  يناقش ادلشاىدات مع الطالب دبا يتعلق بلوف –مكونات  العُت  حركي 

  طبقات العُت كشكل اجلسم البلورم كتاثَته على رؤية احلركؼ بلورم كتاثَته على رؤية احلركؼطبقات العُت كشكل اجلسم اؿ  

 يصحح الكراسات ذاتيان  –غليب عن االسئلة الكتابية يرصداالجابات الصحيحة  –يطرح بعض االسئلة الكتابية   

النشاط البيتي التقويم النهائي  
أماـ العبارة اخلطأ ؟ ( ×)مة أماـ العبارة الصح كعال)/( ضع اشارة   

 )      (ػلتوم التجويف اخللفي للعُت على السائل ادلائي       -1
 )      (تسمح سوائل العُت باعطاء  العُت الشكل الكركم   -2
 )      (تسمى الطبقة الداخلية للعُت بادلشيمية              -3

 53السؤاؿ الثالث صفحة 
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 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                      يحدد نوع عدسة العين   : المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت-السبورة –لوحة توضيحية لًتكيب العُت  –ظلوذج العُت       .     الحركؼ..........الشكل كتقـو بػ..........العدسة الموجودة داخل العين –أكمل 1س

 
 
 

 
 
 

  2:عدد الحصص                            صوتياالستقباؿ اؿ   : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 
 نساف في خلق نعمة السمعيدرؾ نعمة اهلل على اال -2                         ذفيتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ الصوتي في األ -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

يرتب بدقة مراحل حدكث الرؤية -1
 داخل العُت 

لفظي 
 كتايب

يناقش الطالب يف مراحل حدكث الرؤية داخل العُت مث يقـو بطرح 
 رصد االجابات الصحيحة  –سؤاؿ كتايب 

يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية حوؿ ادلراحل اليت ربدث هبا الرؤية داخل 
 يصحح كراستو ذاتيان  –العُت مث غليب عن أسئلة ادلعلم 

خل ادلخ بعد كصوؿ اشارة حسية للمخ تعديل الصورة دا)  (  رتب ادلراحل التالية 
سقوط أشعة ضوئية من اجلسم على شبكية العُت مركرا بالعدسة )  (                      
تكوف صورة مقلوبة كمصغرة للجسم على البقعة الصفراء   )  (                     
 ادلركز البصرم يف ادلخ انتقاؿ سيالة عصبية من البقعة الصفراء اذل)  (                      

يعدد بعض القواعد الصحية  -2
 لسالمة العُت 

لفظي 
 كتايب

يناقش الطالب يف طرؽ السالمة للعُت  
 طرح سؤاؿ كتايب

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية لقواعد السالمة اخلاصة بالعُت  
 يصحح الكراسات ذاتيان  –غليب عن السؤاؿ الكتايب 

 لعامة اخلاصة بالعُت ؟عدد أربع قواعد للسالمة ا

يقارف بُت حاليت طوؿ النظر  -3
كقصر النظر من حيث الفئة العمرية 
كمكاف تكوف الصورةكطريقة العالج 

 ادلناسبة 

لفظي 
 كتايب

يقـو ادلعلم كدبشاركة الطالب اجراء مقارنة بُت حاليت قصر النظر 
كطوؿ النظر من حيث الفئة ادلصابة كمكاف تكوف الصورة ككيفية 

 يرصد االجابات –يطرح سؤاؿ كتايب  –ج احلالة ادلرضية عال

يقـو الطالب اجراء مقارنة بُت حاليت قصر النظر كطوؿ النظر ربت 
اشراؼ ادلعلم من حيث الفئة ادلصابة كمكاف تكوف الصورة ككيفية عالج 

 يصحح االجابات–غليب عن السؤاؿ الكتايب –احلالة ادلرضية 

 طوؿ النظر تبعا للجدكؿ التارل ؟ قارف بُت حاليت قصر النظر ك

 قصر النظر طوؿ النظر احلالة 

   الفئة العمرية

   مكاف تكوف الصورة

   طريقة العالج

يذكر أمراض أخرل تصيب  -4
 اجلهاز البصرم

لفظي 
 كتايب

 ؟( اثنُت على األقل )أذكر  أمراض أخرل تصيب العُت  االجابة عن االسئلة الشفوية كالكتابية  ادلناقػػػػػػػػػػػشة الشفوية كالكتابية 

النشاط البيتي التقويم النهائي  
أماـ العبارة اخلطأ ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كاشارة )/( ضع اشارة 

)       (. اف التعرض للضوء الشديد بكثرة يؤدم لتلف خاليا الشبكية  -1
 )     (. ة مصغرة كمقلوبةتسقط األشعة من العُت على اجلسم مكونة للجسم صور -2

 )     (.نستخدـ عدسات من نوع احملدبة لعالج حالة طوؿ النظر  عند كبار السن  -3

)       (.   تعمل العدسات ادلقعرة على ذبميع الضوء كتركز الضوء على الشبكية  -4

أكتب تقريرا سلتصرا عن حياة العادل العريب االسالمي احلسن بن اذليثم  
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اليـو 

 
 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                      يحدد عضو االستقباؿ لبعض المؤثرات الخارجية    : المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت-السبورة –لوحة توضيحية لًتكيب األذف  –ظلوذج االذف    كاالستقباؿ الصوتي               عض.......بينما ........العين عضو االستقباؿ –أكمل 1س

 
 

 
:  عدد الحصص                          االستقباؿ الصوتي     : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

رئيسية للجهاز األقساـ اؿػلدد  -1
 (األذف)السمعي 

لفظي  
 كتايب

يقـو ادلعلم بعرض رلسم األذف البالستيكي مع لوحة تبُت األقساـ 
الرئيسية لًتكيبها مبُت عليها األجزاء كيقـو من خالؿ الشرح 

طرح سؤاؿ كتايب  –كادلناقشة الشفوية بتعريف الطالب ىذه األقساـ 
 .رصد االجابات الصحيحة  –

النموذج البالستيكي بدقة كيتابعوا اللوحة التوضيحيةكي  يالحظ الطالب
يتمكنوا من ربديد األقساـ الرئيسية للجهاز السمعي  

يصحح الطالب –غليب الطالب عن األسئلة الشفوية كالكتابية 
 كراساهتم بعد ذلك ذاتيان 

أكمل الفراغات التالية ؟ 
.......... ,..........,.........يتكوف اجلهاز السمعي من ثالث أقساـ رئيسية ىي -1
من اجلهاز ......األذف كىو ؽلثل القسم ...... رز من األذف بػيطلق على اجلزء البا-2

 .السمعي

لفظي   يصف األذف اخلارجية بدقة  -2
 كتايب

ادلناقشة الشفوية من خالؿ اجملسم البالستيكي  
 رصد االجابات الصحيحة  –طرح سؤاؿ كتايب 

لشفوية من خالؿ اجملسم البالستيكي  يشارؾ فيادلناقشة ا
 يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن  سؤاؿ كتايب 

ينتهي بقناة تسمى القناة ........ لو شكل ......... يتكوف صيواف األذف من نسيج  -3
 ......األذف كتبطن ىذه القناة دبادة صمغية صفراء تسمى .........اليت تصلو بػ........

اخلارجية  يف ػلدد دكر األذف  -3
 عملية االستقباؿ السمعي  

لفظي  
 كتايب

مناقشة دكر الصيواف يف عملية السمع من خالؿ ذبميع ادلوجات 
السمعية داخل القناة السمعية اليت تصل بُت الصيواف كاالذف 

 الوسطى 

مناقشة دكر الصيواف يف عملية السمع من خالؿ ذبميع يشارؾ يف 
لسمعية اليت تصل بُت الصيواف كاالذف السمعية داخل القناة ا ادلوجات

 الوسطى 

اليت بدكرىا ......ادلوجات السمعية كتوجيهها داخل القناة  ......يقـو الصيواف بػػ -4
........... األذف كمنو اذل األذف .......تنقلها اذل 

 ربتوم القناة السمعية على مواد صمغية صمالخية ؟: علل 

ط يفسر كجود األذف الوسطى كس -4
 اجلمجمة 

لفظي  
 كتايب

يبُت للطالب من خالؿ اجملسم كاللوحة التوضيحية موضع األذف 
 طرح سؤاؿ كتايب –الوسطى داخل اجلمجمة كأعلية ذلك الوضع 

من خالؿ اجملسم كاللوحة التوضيحية موضع األذف  يتعرؼ الطالب 
 سؤاؿ كتايباالجابة لل –الوسطى داخل اجلمجمة كأعلية ذلك الوضع 

 ؟كجود األذف الوسطى كسط اجلمجمة مهم جدا بالنسبة لألذف  :فسر 

لفظي  يذكر تراكيب األذف الوسطى   -5
كتايب 

يبُت للطالب تراكيب األذف الوسطى من خالؿ اجملسم أك من 
خالؿ اللوحة التوضيحية كىي عبارة عن ثالث عظيمات مًتاكبة 

 يرصد االجابات الصحيحة  –يطرح سؤاؿ كتايب 

تراكيب األذف الوسطى من خالؿ اجملسم أك من خالؿ  بيتعرؼ الطال
غليب عن اللوحة التوضيحية كىي عبارة عن ثالث عظيمات مًتاكبة 

  يصحح كراستو ذاتيان  –سؤاؿ كتايب 

 حدد بدقة ادلكونات األساسية لألذف الوسطى ؟

ػلدددكر األذف الوسطى يف عملية -6
االستقباؿ السمعي  

لفظي  
كتايب 

الب يف الدكر ادلهم الذم تقـو بو االذف الوسطى يف مناقشة الط
يرصد االجابات  –طرح سؤاؿ كتايب  –االستقباؿ السمعي 

 الصحيحة

مناقشة الطالب يف الدكر ادلهم الذم تقـو بو االذف الوسطى يشًتؾ يف 
 يصحح كراستو ذاتيان  –كتايب اؿسؤاؿ اؿ غليب  –يف االستقباؿ السمعي 

ادلوجات الصوتية من الصيواف اذل الطبلة كاليت بدكرىا تنقلها اذل ........تنقل  -أكمل أ
الذم يتصل باألذف الداخلية  ........مث اذل عظيمة ........مث اذل عظيمة ........عظيمة 

 .......... كاليت بدكرىا تنقل ادلوجات الصوتية اذل العصب 

يذكر دكر قناة استاكيوس يف  7
االستقباؿ السمعي 

لفظي  
يب كتا

يناقش دكر قناة استاكيوس يف حفظ التوازف على جانيب الطبلة كما 
تقـو بزيادة كفاءة اجلهاز السمعي يف استقباؿ موجات مسعية اضافية 

 طرح سؤاؿ كتايب  –لليت تدخل من القناة السمعية 

دكر قناة استاكيوس يف حفظ التوازف على جانيب  يشارؾ يف مناقشة
ءة اجلهاز السمعي يف استقباؿ موجات مسعية الطبلة كما تقـو بزيادة كفا

 كتايبالسؤاؿ اؿ غليب عن –فية لليت تدخل من القناة السمعيةاضا

لقناة استاكيوس دكر مهم جدا يف حفظ جهاز السمع كرفع كفاءة اجلهاز السمعي  
 كضح ذلك باختصار ؟

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
الوسطى بسبب اصابتها بااللتهابات الشديدة ؟ تآكلت عظيمات األذف  -ماذا ػلدث لو أ

يرجى فتح الفم بدرجة كبَتة عند مساع صوت عاذل كالطائرات أك االنفجارات الشديدة  : علل دلا يلي 
من الكتاب ادلدرسي   57السؤاؿ األكؿ صفحة 
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 يدرؾ نعمة اهلل على االنساف في خلق نعمة السمع -2                         ذفيتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ الصوتي في األ -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                      ذف الوسطى في السمعيحدد دكر العظيمات لال: المتطلب األساسي كتقويمو 

 السبورة –األذف  لوحة توضيحية لًتكيب –ظلوذج االذف          .....المرتبطة العصب .........الى ........تنقل عظيمات األذف الوسطى الموجات من –أكمل 1س

 

 

 

  1:عدد الحصص                          االستقباؿ الكيميائي     : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

لفظي   يعدد أجزاء األذف الداخلية  -1
 كتايب

ليوىي عرض رلسم األذف البالستيكي الذم يبُت أجزاء األذف الداخ
الدىليز كالقنوات اذلاللية كالقوقعة  مع اللوحة التوضيحية لًتكيب 

 طرح سؤاؿ كتايب–األذف لدعم الشرح 

يالحظ أجزاء اجملسم البالستيكي كيتعرؼ أجزاء الذف الداخلية كما 
يالحظ الشكل التوضيحي لألذف الداخلية كيستمع لشرح ادلعلم كغليب 

 عن األسئلة الكتابية 

تًتكب األذف الداخلية من ثالث تراكيب رلوفة شللوءة بالسوائل ىي  -1؟  أكمل ما يلي
 .......................ج.........................ب......................أ:

 
ادلفاىيم  يذكر ادلقصود بكل من -2

 -القنوات اذلاللية –الدىليز  : التالية 
 القوقعة

 
 

لفظي  
 كتايب

 
 

كالكتابية ادلناقشة الشفوية 
 رصد االجابات الصحيحة

 
 

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية 
 يصحح كراستو ذاتيان 

شلر أسطواين رلوؼ يربط القنوات اذلاللية بالقوقعة )..........(  -أكتب ادلفهـو العلمي ؟ أ
. كػلتوم سائالن ينقل ادلوجة الصوتية من الركاب إذل القوقعة 

عضو يتكوف من ثالث قنوات دائرية متعامدة )...........( -ب                          
مع بعضها رلوفة شللوءة بسائل لو دكر مهم يف حفظ توازف اجلسم  

عضو حلزكين الشكل ػلتوم خاليا حسية )............(  -جػ                        
ز اذل العصب مسعية يتصل بالعصب السمعي كىو مسؤؿ عن نقل االحساسات من الدىلي

 .على شكل اشارات كهربية لتصل اذل ادلركز السمعي بادلخ السمعي 

يعلل سبب اختالؼ الصوت  -3
الطبيعي عن الصوت ادلسموع من 
 مسجل الصوت لنفس السخص 

لفظي  
 كتايب

أماـ الطالب كما ؽلكن تطبيقو  57صفحة  7غلرم النشاط رقم
شفويان دلعرفة  على احد الطلبة كمناقشة ادلالحظات مع الطالب

األسباب اليت تؤدم الختالؼ الصوتُت الطبيعي كادلسجل لذات 
 يرصد االجابات الصحيحة  –طرح سؤاؿ كتايب –الشخص 

يالحظ اجراءات النشاط ادلعركض كما يكمن القياـ بو اماـ زمالئو كما 
يف مناقشة ادلالحظات شفويان مث غليب عن األسئلة الكتابية  يشارؾ 

 ذاتيان يصحح كراساتو 

:  فسر 
 زبتلف درجة حدة الصوت الطبيعي عن الصوت ادلسجل لذات الشخص ؟

يعدد بعض طرؽ السالمة العامة  -4
 ( األذف )جلهاز السمع 

لفظي  
 كتايب

ادلناقشة الشفوية كالكتابية لطرؽ السالمة للحفاظ على اجلهاز 
 السمعي

ة العامة ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية يف طرؽ السالـ
 للجهازالسمعي

 عدد ثالث طرؽ للسالمة العامة من أجل احلفاظ على سالمة جهاز السمع ؟

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
تعترب قناة استاكيوس من الوسائل الطبيعية حلماية جهاز السمع ؟ -1: علل دلا يلي  

............................................ :....................................................السبب
يفضل عدـ زالة ادلادة الصمالخية بدرجة كبَتة من القناة السمعية ؟  -2     

:................................................................................................... السبب
فريات كالطيارين  بارتداء عوازؿ صوتية على آذاهنم ؟ يلجأ بعض األشخاص كعماؿ احل -3     

:..................................................................................................... السبب

 
 

من الكتاب ادلدرسي  57صفحة  3كسؤاؿ رقم  2سؤاؿ رقم 
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اليـو 

 



 يتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ التذكقي في الفم  -2                         األنفيتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ الشمي في  -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                     يسمي بعض أنواع االستقباؿ الحسي في الجسم : األساسي كتقويمو المتطلب 

   الكتاب ادلدرسي–لوحة تشرػلية لألنف  –اللساف  لوحة توضيحية لًتكيب –.......الذم عضوه العين ك..........من انواع االستقباؿ الحسي –أكمل 1س

 

 

 
 

  1:عدد الحصص    االستقباؿ األلي                 : الموضوع                                           أجهزة الجسم عند االنساف:  الثانية: الوحدة 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

ػلدد اجلزء ادلسؤؿ عن احداث -1
 عملية الشم 

لفظي  
 كتايب

لوحة توضيحية تبُت تشريح النف كتظهر ادلنطقة يعرض ادلعلم 
ادلسؤلة عن احداث الشم كاليت تتكوف من مناطق مشية ربتوم على 

 رصد االجابات –طرح سؤاؿ كتايب  –خاليا حسية مشية 

يالحظ الطالب الشكل التوضيحي دلنطقة الشم لكي يتكمن ربديد 
دلعلك الكتايب اجلزءادلسؤؿ بالتحديدعن عملية الشم مث غليب عن سؤاؿ ا

 مث يصحح كراستو ذاتيان 

يف أعلى االنف ىي ادلسؤلة عن استقباؿ الركائح حيث ........تعترب ادلنطقة  -1أكمل 
.......... تتكوف من عصبونات حسية تسمى 

...... كاالنتشار يف السائل ........تشًتؾ ادلواد القابلةللشم أف تكوف قابلة لػ -2      
 ................مثل العطورك

يصف باختصار كيف ُتشْم  -2
 الركائح 

لفظي  
 كتايب

ادلناقشة الشفوية مث الكتابية آللية حدكث الشم كدكر النسيج 
ادلخاطي ادلبطن لألنف يف عملية الشم للوصوؿ لتفسَت دقيق آللية 

 رصد االجابات الصحيحة –يطرح سؤاؿ كتايب  –الشم 

لية حدكث الشم كدكر النسيج يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية آل
يصحح كراستو  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم  –ادلخاطي يف عملية الشم 

 ذاتيان 

لتحوذلا اذل .........يف السائل ادلخاطي شلا ينبو اخلاليا ........عند دخوؿ الركائح  -3 
ا فيميزه.........اذل ادلركز الشمي بػ.........كهربية فتنتقل عن طريق العصب........

 كيفسرىا كػلدد نوع الرائحة 

ػلدد اجلزء ادلسؤؿ عن عملية  -3
 التذكؽ

لفظي  
 كتايب

يعرض ادلعلم لوحة توضيحية تبُت مناطق التذكؽ ادلختلفة على 
 رصد االجابات الصحيحة –طرح سؤاؿ كتايب  –سطح اللساف 

تبُت مواضع التذكؽ ادلختلفة على سطح ,يالحظ اللوحة التوضيحية 
 يصحح كراستو ذاتيان  –يب عن سؤاؿ ادلعلم يج –اللساف 

عضو االستقباؿ التذكقي يف الفم الحتواء سطحو على نتواءات صغَتة ........-1أكمل 
 ........ك........ك......تأخذ أشكاالن متعددة منها ............تسمى 

ػلدد عمليان مواضع االستقباؿ  -4
 التذكقي على اللساف 

لفظي  
 كتايب

دبشاركة بعض الطالب كمناقشة  59صفحة8قم عرض نشاط ر
 رصد االجابات الصحيحة –طرح سؤاؿ كتايب  –النتائج معهم 

غليب عن أسئلة  –يتابع اجراءات النشاط ادلعركض كيشارؾ فيو أيضان 
 يصحح كراستو ذاتيان –ادلعلم الكتابية 

 عليو؟ يف كراستك كحدد عليو باالسهم مواضع التذكؽ ادلختلفة 59ص 16ارسم الشكل 

 
آلية  يرتب بدقة مراحل حدكث  -5

  داخل الفم  التذكؽ

 
لفظي  

 كتايب

 
 

 ادلناقشة الشفوية كالكتابية آللية حدكث االستقباؿ التذكقي 

 
 

 يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية آللية االستقباؿ التذكقي ادلشاركة 

رتب خطوات آلية التذكؽ التالية حسب حدكثها  
ة الكيمائية يف الرباعم اذل اشارة كهربية  االشارربويل )   ( 
انتقاؿ االشارة الكهربية عرب العصب التذكقي اذل ادلركز التذكقي يف ادلخ   )    ( 
ذكباف ادلواد الكيميائية ادلوجودة يف الطعاـ يف سائل اللعاب شلا ينبو الرباعم  )    ( 
 نوعو كطبيعتو يقـو ادلركز التذكقي يف ادلخ بتفسَت الطعم كػلدد )    ( 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
 

قارف يف جدكؿ بُت االستقباؿ الشمي كاالستقباؿ التذكقي من حيث  
  العصب الناقل نوع  -نوع السائل ادلذيب     د -جػ (      ادلستقبالت )نوع اخلاليا احلسية  -عضو االستقباؿ اخلارجي          ب -أ
 

 
من الكتاب ادلدرسي  59الثاين صفحة السؤاؿ ,السؤاؿ األكؿ 
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اليـو 

 



                       يتعرؼ الطالب آلية االستقباؿ اآللي في الجلد  -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                   يسمي بعض أنواع االستقباؿ الحسي في الجسم : المتطلب األساسي كتقويمو 

 السبورة –الكتاب ادلدرسي -لوحة توضيحية تشرػلية للجلد –......  ......,..........,..........,........من المؤثرات الخارجية التي يتعرض لها الجلد –أكمل 1س

 

 
 

 
 
 

  3:عدد الحصص الكثافة عند المواد                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

يعدد الطبقات اليت يتكوف منها  -1
 اجللد عند االنساف 

لفظي  
كتا
 يب

يعرض ادلعلم اللوحة التوضيحية التشرػلية دلقطع يف اجللد 
صفحة  17تبُت طبقات اجللد كالواضحة يف الشكل 

من الكتاب ادلدرسي كيشرح للطالب مناطق اجللد  60
كزلتويات كل طبقة كالدكر ادلهم الذم تلعبو كل طبقة يف 

يب يطرح بعدىا ادلعلم سؤاؿ كتا –عملية االحساس االرل 
يرصد االجابات الصحيحة للطالب بعد تصحيح  –

 بعض الكراسات 

يالحظ الطالب  اللوحة التوضيحية التشرػلية دلقطع يف اجللد 
 60صفحة  17تبُت طبقات اجللد كالواضحة يف الشكل 

من الكتاب ادلدرسي كيستمع  للطالب للشرح عن  مناطق 
كل طبقة اجللد كزلتويات كل طبقة كالدكر ادلهم الذم تلعبو 

غليب الطالب عن  السؤاؿ  –يف عملية االحساس االرل 
 يصحح كراساهتم ذاتيان  -الكتايب 

يتكوف اجللد عند االنساف من طبقتُت أساسيتُت علا   -1أكمل ما يلي 
كىي طبقة سطحية خارجية تتكوف من صف كاحد .................... -أ

من اخلاليا 
اخلية أكثر مسكا من األكذل كتتكوف كىي طبقة د.................... -ب

من عدة طبقات من اخلاليا ربتوم بداخلها على خاليا حسية تسمى 
........... ادلستقبالت 

زبتلف ادلستقبالت احلسية يف اجللد يف شكلها تبعان لنوع  -جػ 
 .اخلارجي ادلؤثر على اجللد ............

يفسر دكر ادلستقبالت اآللية يف  -2
 حلسي اآلرل للجلد االستقباؿ ا

لفظي  
كتا
 يب

يشرح للطالب آلية عمل ادلستقبالت اآللية للقياـ 
بوظيفة االحساس باألدل كاحلرارة كالضغط عن طريق 

اجللد  
يطرح ادلعلم سؤاؿ كتايب  
 يرصد االجابات الصحيحة 

يستمع الطالب لشرح ادلعلم حوؿ آلية االستقباؿ اآلرل 
ستقباؿ مؤثرات احلرارة كطريقة عمل ادلستقبالت اآللية ال
كالضغط  

غليب الطالب عن األسئلة الكتابية  
 يصحح كراساتو ذاتيان 

اخلارجية تتأثر ..........عند تعرض اجللد ألحد  -1أكمل ما يلي 
تنقلها األعصاب ......... ادلستقبالت اآللية فتقـو بتحويل ادلؤثر اذل اشارة 

حيث تقـو ىذه ادلراكز بتفسَتىا ............اذل مراكز حسية يف ..........
كسبييزىا لتحديد نوع ادلؤثر كطبيعتو كبناء على ذلك يصدر 

 .ادلناسبة ذلا .............. ادلخ

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
 

؟  (حركؽ بالغة )يفقد الشخص االحساس باجللد عند تعرض اجللد حلركؽ من الدرجة الثانية كالثالثة : علل دلا يلي 
 
 

 
من الكتاب ادلدرسي  61السؤاؿ السابع  صفحة 
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اليـو 



 ة كمفهومي الكتلة كالحجم  يدرؾ الطالب العالقة بين مفهـو الكثاؼ -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                     يعدد حاالت المادة الموجودة في الطبيعة  : المتطلب األساسي كتقويمو 

 السبورة –الكتاب ادلدرسي – 69-68صفحة  3رقم-2أدكات النشاطُت رقم..........      ,...........,............حاالت المادة في الطبيعة ثالث ىي –أكمل 1س

 

 

 

 
  3:عدد الحصص الكثافة عند المواد                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 

 يدرؾ الطالب العالقة بين مفهـو الكثافة كمفهومي الكتلة كالحجم   -1:   لهدؼ العاـا

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم التكػػػػػػػػويني

لفظي  يذكر ادلقصود بادلادة  -1
 كتايب

يناقش الطالب شفويان حوؿ ادلفهـو مث يطرح سؤاؿ كتايب  
رصد االجابات الصحيحة  

 

من الفراغ كزبتلف ادلواد يف ..........كيشغل ............ادلادة كل شيئ لو -1أكمل  يشارؾ يف مناقشة   ادلفهـو مع ادلعلم مث غليب عن السؤاؿ الكتايب 
 .................ك.............كتوصيلها لػ...........

لفظي  يذكر ادلقصود باحلجم  -2
كتايب 

 

 مقدار احليز الذم تشغلو ادلادة من الفراغ ........... -2        ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية  ادلناقشة الشفوية كالكتابية للمفهـو

ػلدد عمليان ادلادة األكرب كتلة  -3
احلجـو  عند تساكم 

 
 

كتايب 
 عملى

أماـ الطالب كيناقش النتائج  68صفحة 2يعرض ادلعلم النشاط رقم
 معهم مث يطرح سؤاؿ كتايب 

يسجل الطالب النتنائج   –يالحظ الطالب اجراءات النشاط 
 غليب عن السؤاؿ الكتايب –يناقش النتائج مع ادلعلم 

 68ص2أسئلة النشاط رقم 
توم على مواد سلتلفة فإف األكرب عند كضع األكواب ادلتماثلة حجمان كاليت تح -1

. أقلها كتلة .........مث ..........مث ..........كتلة 
 .................ادلواد ادلختلفة ذات احلجـو ادلتساكية كتلها  -2

ػلدد عمليان  ادلواد األكرب  -3
حجمان عند تساكم الكتل  

 

كتايب  
 عملى

اقش النتائج أماـ الطالب كين 69صفحة 3يعرض ادلعلم النشاط رقم
 معهم مث يطرح سؤاؿ كتايب 

يسجل الطالب النتنائج   –يالحظ الطالب اجراءات النشاط 
 غليب عن السؤاؿ الكتايب –يناقش النتائج مع ادلعلم 

حيث أكراؽ .......عند مقارنة مواد سلتلفة ذلا كتل متساكية فاف حجومها تكوف  -3       
 حجمان من الرمل أك احلديد........خَت حجمان من السكر كىذا األ........الشام 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
  

حسب صحة اجلملة أك خطأىا ؟ ( ×)أك اشارة )/( أجب باشارة 
 
)     ( ال يشغل حيزان من الفراغ كتلة كأحيانا  ادلادة كل شيئ لو -1
)     ( الكتل ادلتساكية للمواد احملتلفة حجومها سلتلفة  -2
 )      (جـو ادلتساكبةة للمواد ادلختلفة كتلها متساكية أيضان  احل -3

 
 

من تالكتاب  76صفحة  1السؤاؿ األكؿ فقرة 
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اليـو 

 
 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                     يذكر العالقة بين الكتل المختلفة عند تساكم حجومها   : المتطلب األساسي كتقويمو 
 السبورة –الكتاب ادلدرسي – 72-70صفحة  5رقم-4أدكات النشاطُت رقم   (       سلتلفة  –متشاهبة )مواد سلتلفة فاف حجومها تكوف عند تساكم كتل –أكمل 1س

 
 
 

  3:عدد الحصص الكثافة عند المواد                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
 ـك الكثافة في الحياة العملية   يدرؾ الطالب أىمية مفو -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

 5عمود              4عمود            3عمود          2عمود         1عمود  
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
 
يستنتج عمليان العالقة بُت الكتلة  -1

 كاحلجم 

 
 

كتايب  
 عملي

 
 

أماـ الطالب مث يطلب من  70ص 4يعرض ادلعلم النشاط رقم 
الطالب تسجيل النتائج كمناقشو ىذه النتائج مع الطالب شفويان مث 

 رصد االجابات الصحيحة  –رح سؤاؿ كتايب ط

 
 

يالحظ كيتابع اجراءات النشاط احملدد كيسجل النتائج يف كراستو 
 –كيناقش النتائج مع ادلعلم بشكل شفوم مث يقـو حبل االسئلة الكتابية 

 يصحح كراستو ذاتيان   

 ح÷ؾ ح×ؾ ح+ؾ الحجم  الكتلة 

1 -    

2 -    

3 -    

(   5,          4,           3)م األعمدة الذم تشاهبت فيها القيم بشكل تقرييب     أ
اجلسم  .......ؽلثل قيمة  .....ىذه القيم ادلتشاهبة يف العمود 

 3سم/اجلسم كتقاس بوحدة غم .......÷ اجلسم = ........الكثافة للجسم 

 
 يستنتج مفهـو الكثافة  -2

 
لفظي 
 كتايب

 
ب يف ادلفهـو لكي يصلوا اذل استنتاج كاضح للمفهـو يناقش الطال

 يرصد االجابات الصحيحة   -يطرح سؤاؿ كتايب  

 
يشاركفي مناقشة ادلفهـو  لكليصل لتعريف كاضح للمفهـو  

يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم 
 

 

 
أكتب ادلفهـو العلمي  

 ادلادة  من 3سم 1سبثل كتلة كحدة احلجـو أككتلة ].......[ 

يكتشف عمليان كيف -3
 ضلسب كثافة جسم غَت منتظم 

عملى 
 كتايب

  72ص 5ذبهيز أدكات النشاط رقم
يعرض النشاط أماـ الطالب  

يرصد االجابات –يطرح سؤاؿ كتايب  –يناقش النتائج مع الطالب 
 الصحيحة

  72صفحة  5يعدد أدكات النشاط رقم 
يالحظ اجراءات النشاط كيسجل النتنائج  

شًتؾ يف مناقشة النتائج مع ادلعلم  م
يصحح كراستو ذاتيان 

 

ماذا ػلدث دلستول ادلاء عند غمس احلجر يف ادلاء ؟  -1أسئلة النشاط 
كيف ضلسب كتلة احلجر ؟  -2                
كيف ضلسب حجم احلجر ؟  -3                
  3سم/غم =  ......... احلجر......÷ احلجر = ......كثافة احلجر  -4               

النشاط البيتي التقويم النهائي 
 

فاذا علمت أف كثافة الفضة , 3سم   105اذل قراءة  3سم 95غم سقطت يف سلبار مدرج فارتفع ادلاء من قراءة   105قطعة نقدية كتلتها 
  القطعة نقية أـ مغشوشةكيف نستطيع أف نعرؼ ما اذا كانت الفضة ادلصنوع منها   3سم /غم   10.5= النقية       

 
 

 
من الكتاب ادلدرسي   77صفحة  4السؤاؿ رقم 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                          يكمل قانوف حساب الكثافة كتابيان : المتطلب األساسي كتقويمو 
  الطباشَت  – السبورة–الكتاب ادلدرسي –                       3سم ...../ كتقاس بوحدة ............ ÷= ............الكثافة –أكمل 1س

 
 
 

  1:عدد الحصص            حاالت المادة   : الموضوع                                           دة الثالثة الخصائص الفيزيائية  للما: الوحدة 
   يتعرؼ الطالب الخصائص الخارجية لحاالت المادة الثالثة  -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

ػلل تطبيقات حسابية على قانوف 
 الكثافة 

دل رلموعة من التطبيقات الرياضية على قانوف ادلعح يطر كتايب 
الكثافة جملموعة من األجساـ ادلختلفة مع اعطاء الطالب 

توجيهات حوؿ كيفية حساب الكثافة يف كل حالة من 
تصيح الكراسات  –احلاالت ادلطركحة على الطالب 

رصد االجابات الصحيحة لدل  –لبعض الطالب 
 الطالب 

ريبات الرياضية حوؿ قانوف الكثافة يقـو الطالب حبل التد
مع األخذ بتوجيهات ادلعلم اليت تساعدىم يف احلل  

 يقـو الطالب بتصحيح كراساهتم ذاتيان 

غراـ    4سم   كتلتو   2مكعب من مادة معينة طوؿ ضلعو  -1
ما ىونوع مادة ىذا ادلكعب اذا علمت اف   

 3سم / ـ غ  0.5= ككثافة اخلشب  3سم/غم  7.8=كثافة احلديد 
  أنظر للشكل ادلقابل مث أجب عن ما يلي -2
 3سم  100                 ما ىو حجم احلجر ؟ -أ

 3سم75...............................               
 

   غم 100= ما ىي كثافة احلجر اذا علمت اف كتلة احلجر  -ب
....................................................... 

ربديد أكجو االستفادة من تعيُت 
 الكثافة للمادة يف احلياة العملية 

لفظي  
 كتايب

يناقش الطالب يف أكجو االستفادة من عيُت الكثافة 
للمادة يف احلياة العملية مثل فحص العمالت ادلعدنية 

كنقاكة بعض ادلعادف ادلستخدمة مثل كاحللي ادلغشوشة 
 احلديد الصلب طرح سؤاؿ كتايب 

يشارؾ الطالب يف مناقشة  أكجو االستفادة من عيُت 
الكثافة للمادة يف احلياة العملية مثل فحص العمالت 

ادلعدنية كاحللي ادلغشوشة كنقاكة بعض ادلعادف ادلستخدمة 
 االجابة عن سؤاؿ ادلعلم  -مثل احلديد الصلب

كيف استفاد االنساف يف العصر احلارل من مفهـو الكثافة يف رلاالت 
تصنيع ادلختلفة ؟ اؿ
................ ................................................

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

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
 

كيف نتأكد من نقاكة الذىب ادلستخدـ يف تصنيع اخلامت اذا   3سم  12اذل مستول  3سم 8 من الذىب يف اناء مدرج من ادلاء فارتفع ادلاء من مستول ُأسقط خامت
؟  3سم / غراـ  15ككثافة الذىب النقي ىي      غم ؟ 60= علمت أف كتلة اخلامت 

 
 

 

/           7/          7    /     7/          7/           7/        7الشعبة    
اليـو 

 
 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                  يعدد حاالت المادة الثالثة في الطبيعة : المتطلب األساسي كتقويمو 
 السبورة –الكتاب ادلدرسي – 82صفحة  6رقم  أدكات النشاط   .............,.................,................حاالت ادلادة يف الطبيعة ىي –أكمل 1س

 
 
 

  3:عدد الحصص االنصهار كالتجمد                  : الموضوع                                           لمادة الثالثة الخصائص الفيزيائية  ؿ: الوحدة 
   يدرؾ الطالب مفهـو درجة التجمد كخاصية فيزيائية للمادة   -2يدرؾ الطالب مفهـو درجة االنصهار كخاصية فيزيائية للمادة       -1:   الهدؼ العاـ

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم ػاطات التعليمية التعلػػميةالنشػػػػ
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
ؽليز بطريعة عملية بُت حاالت  -1

 ادلادة من حيث الشكل كاحلجم 

 
كتايب  
  عملي

 
من الكتاب  82صفحة  6ذبهيز أدكات النشاط رقم 

يطلب  مث يقـو ادلعلم بعرض النشاط أماـ الطالب كما
منهم نقل اجلدكؿ ادلقابل يف الكراس ككتابة ادلالحظات 

اليت يشاىدكهنا أثناء النشاط مث يطلب منهم كتابة 
يرصد االجابات  –يطرح أسئلة كتابية  –االستنتاج 

 الصحيحة للطالب بعد تصحيح بعض الكراسات

 
من الكتاب مث  82صفحة  6يعدد  أدكات النشاط رقم 

النشاط كنقل اجلدكؿ ادلقابل يف يقومالطالب  دبتابعة  
الكراس ككتابة ادلالحظات اليت يشاىدكهنا أثناء النشاط مث 

-غليب الطالب عن  األسئلة الكتابية  –كتابة االستنتاج 
تصحيح الكراسات ذاتيان 

 

 دخاف الورقة الماء الكرة  المادة

    الحجم

    الشكل

....... كحجمها ...... الكرة  شكلها-1: ربليل البيانات 
.......... كحجمو ..........ادلاء  شكلو -2        
......... كشكلو ..........عند تصاعد الدخاف فاف حجمو  -3         

بينما ادلواد ........شلا سبق نستنتج أف ادلواد الصلبة ذلا شكل كحجم 
ة حجمها أما ادلواد الغازم.......لكن شكلها .......السائلة حجمها 

 ........... كشكلها 

 
يعلل امكانية عمل كـو من الرمل  -2

كعدـ القدرة على عمل كومة من 
 العصَت أك ادلاء 

 
لفظي  

 كتايب

 
يناقش ادلعلم الطالب يف السبب العلمي الذم ال غلعلنا 
قادرين على عمل كومة من العصَت بينما نستطيع عمل 

 –ؤاؿ كتايب طرح س–كومة من الرمل أك برادة احلديد 
رصد االجابات الصحيحة  

 
 

 
يشارؾ الطالب يف ادلناقشة الشفوية حوؿ السبب العلمي يف 
قدرتنا على عمل كومة من الرمل أك الربادة بينما لسنا قادرين 

غليب عن السؤاؿ  –على عمل كومة من العصَت أك ادلاء 
تصحيح كراستهم  –االجابة عن االسئلة الكتابية  –الكتايب 

  ذاتيا

 
علل دلا يلي ؟ 

 من الرمل بينما ال يستطيع عمل كومة من العصَت ؟نستطيع عمل كومة 

النشاط البيتي التقويم النهائي  
يأخذ الزيت شكل االناء الذم يوضع فيو؟   -1علل دلا يلي   

....... :.....................................................................السبب              
تنتشر الركائح يف أم مكاف تصل إليو ؟  -2              

:............................................................................. السبب              

ب +فقرة أ 83السؤاؿ الثاين صفحة 
  83السؤاؿ الثالث صفحة 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                             يذكر المقصود بظاىرة االنصهار : اسي كتقويمو المتطلب األس
 السبورة –الكتاب ادلدرسي – 85صفحة  7رقم  اطأدكات النش                                                            ماذا نعٍت دبفهـو االنصهار للمادة –أكمل 1س

 
 

  3:عدد الحصص االنصهار كالتجمد                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يذكر ادلقصود بالتغَت الفيزيائي  -1
 للمادة 

لفظي  
 كتايب

الطالب دلا ػلدث لبعض ادلواد مثل انصهار توجيو أنظار 
الزبدة أك الثلج أك ذبمد ادلاء يف اجملمد كمناقشة ىذه 

طرح  –الظواىر للوصوؿ اذل مفهـو التغَت الفيزيائي 
 رصد االجابات الصحيحة  –سؤاؿ كتايب 

يستمع لتوجيهات ادلعلم كيشارؾ يف ادلناقشة الشفوية للظاىر 
يصحح -سئلة ادلعلم الكتابية   السابقة الذكر مث غليب عن أ

 كراستو ذاتيان 

المادة من حالة إلى حالة أخرل ...............التغير الفيزيائي للمادة ىو : أكمل 
 كالرائحة,........,.......لها مثل ..........دكف حدكث تغير في الصفات 

يعددبعض التغَتات الفيزيائية  -2
 احلاصلة يف الطبيعة أك البيئة 

لفظي 
 كتايب

من التغَتات الفيزيائية للمادة : أكمل  االجابة عن االسئلة الشفوية كالكتابية  ادلناقشة الشفوية كالكتابية
 .............ك,..................ك,..............ك,.................

لفظي   يذكر ادلقصود بدرجة االنصهار  -3
 كتايب

كتابيا بطرح سؤاؿ يناقش ادلفهـو شفويا مع الطالب مث 
 رصد االجابات الصحيحة  –كتايب 

يشارؾ يف ادلناقة الشفوية كالكتابية 
 يصحح كراستو ذاتيان 

درجة احلرارة اليت تبدأ عندىا ادلادة ).........( أكتب ادلفهـو العلمي  
 بالتحوؿ من احلالة الصلبة إذل احلالة السائلة 

 
يتعرؼ غمليان كيفية ربديد درجة -4

 ر دلادة معينة االنصها

 
كتايب  
 عملي

 
مث يعرض النشاط أماـ  85ص 7ذبهيز أدكات النشاط 

يناقش الطالب يف النتائج مث يطرح تساؤالت –الطالب 
رصداالجابات  –من النشاط  85ص 9الفقرة 

 الصحيحة

 
يالحظ النشاط باىتماـ  85ص7يسم أدكات النشاط 

غليب – كيشًتؾ يف مناقشة النتائج اليت سجلها يف الكراس
 من النشاط  85ص 9عن أسئلة الفقرة 

 5 3 2 1الزمن  

    الدرجة  
: ربليل البيانات 

....... ق س ىي ( 55)حالة الشمع عند الدرجة الثابتة -1
............. حالة الشمع عند الدرجة األقل ىي  -2
............ حالة الشمع عند الدرجة األكرب ىي  -3

. يانيان كحدد عليو ادلنطقة اليت سبثل حالة االنصهار مثل النتائج ب
                                         

النشاط اليتي التقويم النهائي  
ال تصلح حاكيات النحاس لصهر معدف احلديد ؟ -1: علل 

. ....................................................................................................................:السبب
أثناء عملية الصهر بالرغم من استمرار التسخُت ؟ تثبت درجة حرارة للمادة ادلنصهرة  -2    

 ......................................................................................................................:السبب

من الكتاب ادلدرسي   91صفحة  1سؤاؿ 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 ريخالتا



   يدرؾ الطالب مفهـو درجة التجمد كخاصية فيزيائية للمادة   -2يدرؾ الطالب مفهـو درجة االنصهار كخاصية فيزيائية للمادة       -1:   الهدؼ العاـ
 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                             يذكر المقصود بظاىرة التجمد : المتطلب األساسي كتقويمو 

 السبورة –الكتاب ادلدرسي – 88صفحة   9,8ين رقم أدكات النشاط                                                        ماذا نعٍت دبفهـو التجمد للمادة –أكمل 1س

 

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يذكر ادلقصود دبفهـو درجة  -1
 التجمد  

لفظي  
 كتايب

يناقش ادلفهـو شفويا مع الطالب مث كتابيا بطرح سؤاؿ 
 رصد االجابات الصحيحة  –كتايب 

يشارؾ يف ادلناقة الشفوية كالكتابية 
 يصحح كراستو ذاتيان 

بالتحوؿ درجة الحرارة التي تبدأ عندىا المادة )...........(  أكتب المفهـو العلمي 
 .من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة أثناء تعرضها النخفاض في درجة حرارتها 

 
يتعرؼ عمليان كيفية ربديد درجة -2

 التجمد دلادة معينة 

 
كتايب  
 عملي

 
مث يعرض النشاط أماـ  88ص 8ذبهيز أدكات النشاط 

يناقش الطالب يف النتائج مث يطرح تساؤالت –الطالب 
رصداالجابات       -88ة بالنشاط صالفقرة اخلاص

 الصحيحة

 
يالحظ النشاط باىتماـ  88ص8يسم أدكات النشاط 

غليب –كيشًتؾ يف مناقشة النتائج اليت سجلها يف الكراس 
عن أسئلة الفقرة اخلاصة  بالنشاط احملدد 

 يصحح كراستو ذاتيان 

       الدرجة

 6 5 4 3 2 1 الزمن

............... الشمع عند بداية التربيد  حالة -1أسئلة النشاط 
......... درجة احلراة اليت ثبتت مدة من الزمن -2               
............ حالة الشمع عند احلرارة الثابتة  -3               
........ حالة الشمع عند درجة أقل من الدرجة الثابتة -4               
التغَتات احلرارية للشمع بداللة الزمن بيانيان مثل  -5                

 

ػلدد العالقة بُت درجيت  -3
االنصهار كالتجمد بالنسبة للمادة 

الواحدة  

 
لفظي  
كتايب 

 
ادلناقشة الشفوية كالكتابية للدرجة الثابتة يف حاليت 

السابقُت  8ك  7االنصهار كالتجمد يف النشاطُت 
كالتجمد ىي ذاهتا كاالستدالؿ على اف درجيت االنصهار 

لنفس ادلادة  
 

 
ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية للدرجة الثابتة يف 

السابقُت  8ك  7حاليت االنصهار كالتجمد يف النشاطُت 
كاالستدالؿ على اف درجيت االنصهار كالتجمد ىي ذاهتا 

لنفس ادلادة 

   
 ؟ ما ىي العالقة بُت درجيت االنصهار كالتجمد لذات ادلادة

النشاط اليتي التقويم النهائي  
اخًت اجلواب الصحيح شلا بُت القوسُت ؟  -1
[ ق س     8    -ق س       د 800 -ق س     جػ  80 -ق س    ب 75 -أ] ق س فاف درجة ذبمده كىو سائل 80=اذا كانت درجة انصهار النفثالُت ( 1
[ تعادؿ ضعفيها    -تساكيها       د -أصغر منها     جػ  -أكرب منها     ب -أ] درجة التجمد بالنسبة لدرجة االنصهار لنفس ادلادة ( 2
ال يصلح الًتمومًت الزئبقي لتعيُت درجة حرارة ذبمد الكحوؿ ؟ : علل دلا يلي  -2

 
من الكتاب ادلدرسي   91صفحة  4,3فقرة  2سؤاؿ 



:  عدد الحصص االنصهار كالتجمد                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
   يتعرؼ الطالب مميزات درجتي االنصهار كالتجمد عن غيرىما من الحرارات    -1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                  يذكر المقصود بمفهومي االنصهارك التجمد : المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت -السبورة  –الكتاب ادلدرسي                                                         ماذا نعٍت بكل من درجة االنصهار كدرجة التجمد  ؟ –أكمل 1س

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ ػػػوكيةالسلػ       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
يعدد العوامل ادلؤثرة يف درجة  -1

 انصهار أك ذبمد ادلادة 

 
لفظي  

 كتايب

 
من الكتاب  88ص  2,1يناقش الطالب يف الفقرتُت 

يرصد االجابات الصحيحة –مث يطرح سؤاؿ كتايب 
 

 
مث غليب عن أسئلة  88ص 2,1يشًتؾ يف ادلناقشة للفقرتُت 
 يصحح كراستو ذاتيان  –ادلعلم الكتابية 

 
تتأثر درجة انصهار أك تجمد مادة ما بعاملين ىما  -1أكمل ما يلي ؟ 

........ ك.......
من الصفر المئوم  .......الماء المالح يتجمد عند درجة حرارة  -2
 درجة انصهار المادة .......كلما كاف الضغط الواقع على المادة أكبر  -3

 
يفسر ظاىرة شذكذ ادلاء اليت  -2

يتميز هبا سائل ادلاء عن بقية السوائل 
 األخرل 

 
لفظي  

 كتايب

 
 90ك ص 89ص  11, 10يشرح للطالب النشاطُت 

من الكتاب ليصل معهم اذل ماىية حالة شذكذ ادلاء 
 –يطرح سؤاؿ كتايب  –ة السوائل األخرل بالنسبة لبقي

يرصد االجابات الصحيحة بعد تصحيح بعض 
 الكراسات 

 
من الكتاب  11,  10يستمع لشرح ادلعلم حوؿ النشاطُت 

ادلدرسي لكي يستوعب الطالب معٌت شذكذ ادلاء بالنسبة 
غليب عن األسئلة الكتابية يصحح  –لبقية السوائل األخرل 

 الكراسات ذاتيان 

 
حجمو باستمرار كتزداد .......معظم السوائل اذا تعرضت للتربيد  -1ؿ أكم

ق س فاف حجمو  4كثافتها باستثناء ادلاء اذا اطلفضت حرارتو أقل من 
إذل أعلى كىذا ما ........نتيجة لذلك فػ..........بينما كثافتو .........

 ادلاء يف ادلناطق الباردة .........يسمى بظاىرة 

 
قة أعلية ظاىرة شذكذ ػلدد بد -3

ادلاء لألحياء البحرية  

 
لفظي  

كتايب 

 
يناقش الطالب يف الدكر ادلهم لظاىرة شذكذ ادلاء حلياة 

يطرح سؤاؿ كتايب   –الكائنات البحرية 

 
يشًتؾ مع ادلعلم يف مناقشة ظاىرة شذكذ ادلاء كدكر ىذه 
الظاىرة يف احملافظة على حياة الكائنات احلية البحرية مث 

يصحح كراستو ذاتيان  –ب عن األسئلة الكتابية غلي
 

 
 كيف يكوف لظاىرة شذكذ ادلاء دكر مهم حلياة الكائنات احلية البحرية ؟

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
؟ ( الفريزر )دباذا تنصح كالدتك عندما تضع قاركرة يف اجملمد 

الباردة جدان رش ادللح على أنابيب ادلاء يف الليارل  -أ: دباذا تفسر 
    ........................................................................   :التفسَت            

اضافة ادللح دلاء الرديًت يف السيارة يف ادلناطقة الباردة   -ب              
 ..........................................................................:التفسَت           

من الكتاب ادلدرسي   91صفحة  6السؤاؿ رقم 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 1: عدد الحصص                  التبخر كالتكاثف  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يتعرؼ الطالب ظاىرة  التكاثف  كخاصية  فيزيائية      -2في ظاىرة التبخر     يتعرؼ الطالب العومل المؤثرة-1:   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                             يعدد بعض التغيرات الفيزيائية للمادة   :المتطلب األساسي كتقويمو 
 الطباشَت -السبورة  –الكتاب ادلدرسي  95ص-92ص 14, 13, 12أدكات النشاطات ..........       ك..........ك........التغَتات الفيزيائية الفيزيائية للمادة  االنصهار ك أكمل ما يلي ؟ من  

 
 

 

 

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 ػػػػػػػػوينيالتك

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يتعرؼ عمليان كيف ربدث ظاىرة -1
 .التبخر 

عملي 
 كتايب

مث عرض النشاط أماـ  92ص 12ذبهيز أدكات النشاط 
 رصد االجابات  –الطالب مث يناقش النتائج معهم 

يتابع النشاط الذم يقـو فيو ادلعلم يسجل ادلالحظات 
 يصحح كراستو ذاتيان  –نتائج كيشارؾ يف مناقشة اؿ

ماذا نسمي ىذه الظاىرة الفيزيائية ؟  –ذا يحدث للماء عند تعرضو لتأثير حرارم ما
 أين تحدث ىذه الظاىرة في البيئة ؟

 
يتعرؼ عمليان العوامل اليت تؤثر  -2

 .يف سرعة التبخر 

 
عملي 

 كتايب

 
مث عرض النشاط أماـ  93ص 13ذبهيز أدكات النشاط 

طرح سؤاؿ كتايب     –يناقش النتائج معهم  الطالب مث
 رصد االجابات               

 
يتابع النشاط الذم يقـو فيو ادلعلم يسجل ادلالحظات 

 يصحح كراستو ذاتيان  –كيشارؾ يف مناقشة النتائج 

: أم من أحد احلالتُت يكوف معدؿ التبخر أكرب 
الطبق الضيق   –الطبق الواسع  -1
 الدافئادلاء  –ادلاء ادلغلي  -2

 ادلاء الذم بدكف مركحة  –ادلاء ادلسلط عليو مركحة  -3

 شلا سبق نستنتج أف التبخر يتحكم فيو ثالث عوامل ىي  -4

 ..............جػ...................ب................أ

يتعرؼ عمليان كيف ػلدث -3
التكاثف  

عملي 
كتايب 

مث عرض النشاط أماـ  95ص 14ذبهيز أدكات النشاط 
طرح سؤاؿ كتايب     –مث يناقش النتائج معهم  الطالب

رصد االجابات                

يتابع النشاط الذم يقـو فيو ادلعلم يسجل ادلالحظات 
يصحح كراستو ذاتيان  –كيشارؾ يف مناقشة النتائج 

خار ادلاء ادلتصاعد من الكأس عند مالمستو سطحان باردان ماذا ػلدث لب
كمرآة مثالن ؟ 

آخر  على التكاثف ؟  ماىي عالقة التكاثف بالتبخر   أذكر تطبيقان 
 ىل ىناؾ درجة حرارة زلددة للتبخر  كدرجة االنصهار ؟

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
أماـ العبارة اخلطأ ؟ ( ×)أماـ العبارة الصح كاشارة )/( ضع اشارة 

)   ( ة اذل السائلة التبخر ىو تغَت فيزيائي تتحوؿ فيو ادلادة من احلالة الغازم -1
)   ( التكاثف كالتبخر تغَتاف متضاداف   -2
)    ( كلما زادت مساحة سطح السائل قلت كمية السائل ادلتبخر  -3
)     (  العالقة بُت حركة الرياح كسرعة التبخر عالقة طردية  -4

اذكر ظاىرتُت ربدثاف يف البيئة ذلا عالقة دبفهومي التبخر كالتكاثف ؟ 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 1: عدد الحصص الغلياف                  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يدرؾ الطالب أىمية الغلياف كخاصية فيزيائية تميز المادة       -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                   ت الفيزيائية للمادةيذكر بعض التغيرا :المتطلب األساسي كتقويمو 
 -السبورة  –من الكتاب ادلدرسي  97صفحة  15أدكات النشاط   ...............                                          ,  ............. ,  ...........  من التغَتات الفيزيائية للمواد : أكمل   

 

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي  يذكر ادلقصود بدرجة الغلياف -1
 كتايب

يعرض النشاط اماـ – 97ص 15النشاط ىيز ادكات تج
يطرح أسئلة  –الطالب مث يناقش النتائج مع الطالب 

 رصد االجابات الصحيحة  –كتابية 

يتابع اجراءات النشاط مث  –يعدد أدكات النشاط احملدد 
 –يسجل النتائج يف اجلدكؿ مث غليب عن األسئلة الكتابية 

 يصحح كراستو ذاتيان 

 د   2.5 د    2 د  1.5 د  1 د     0 الزمن

      الماء

 78 78 78 77 20 الكحوؿ 

ق س =           درجة غلياف الماء  -2ق س      =       درجة غلياف الكحوؿ  -1
............... الدرجة التي تثبت بالرغم من استمرار التسخين تسمى بػ -3

جة التي تبدأ عندىا جزيئات الماء ىي الدر:  ]............[ أكتب المفهـو العلمي 
 باالىتزاز حيث تزداد سرعة تكوف الفقاعات من جميع أجزاء السائل 

يفسر ثبات حرارة ادلاء بعد  -2
 الغلياف بالرغم من استمرارية التسخُت 

لفظي 
 كتايب

رارة ادلاء بعد الغلياف بالرغم من استمرارية التسخُت ال ترتفع درجة ح:  فسر  غليب عن األسئلة الشفوية كالكتابية  ادلناقشة الشفوية كالكتابية 
 ؟

ػلدد العوامل اليت تتأثر هبا درجة  -3
الغلياف للسوائل  

لفظي 
 كتايب

يناقش ادلعلم الطالب بطريقة شفوية حوؿ العوامل اليت 
تؤثر يف درجة غلياف ادلادة مبينان ذلم عالقة قيمة الضغط 

كتطبيقات للمادة الواقع على السائل مع درجة الغلياف 
ذلك يف احلياة العملية  يطرح سؤاؿ كتايب  

يشاركادلعلم يف ادلناقشة الشفوية للعوامل ادلؤثرة يف درجة 
الغلياف كيتعرؼ تأثَت الضغط الواقع على السائل على درجة 
غلياف السائل باالضافة عن تطبيقات ذلك يف احلياة العملية 

غليب عن األسئلة الكتابية   –

لعوامل ادلؤثرة يف درجة غلياف ادلواد السائلة ؟ ما ىي ا
........................ ب....................    أ

( عكسية  –طردية ) العالقة بُت الضغط الواقع على السائل كدرجة غليانو  
درجة غليانو  ........كلما زاد الضغط الواقع على السائل 

. اللحـو عن الطناجر العاديةيفضل استخداـ طناجر الضغط يف طهي : علل
  يطهو الطعاـ يف مناطق الودياف بشكل أسرع من القمم اجلبلية      

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
فسر ما يلي ؟  

 ق س  100يغلي ماء البحر  عند درجة حرارة أكرب من  -1

دارس أرػلا ؟ درجة غلياف الكحوؿ يف سلتربات مدارس القدس أقل من درجة غلياف الكحوؿ يف ـ -2

من الكتاب  100ص  4السؤاؿ رقم 
  101ص 5سؤاؿ 

/           7/           7/          7/            7/           7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 1: عدد الحصص االنتشار كاالنضغاط                   : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
االنضغاط لدل المواد المختلفة       يتعرؼ الطالب ظاىرتي االنتشار ك -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                      يذكر ما يحدث للغازات عند تغير االناء  :المتطلب األساسي كتقويمو 
 103,  102 صفحيت(    18,  17 )ين أدكات النشاط    يف آف كاحد            , ...... .......ك , ...........  عند تغَت االناء للغازات يتغَت  : أكمل   

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

كتايب  شاريستنتج عمليان مفهـو االنت -1
 عملي

مث يعرض  102ص 17ذبهيز أدكات النشاط رقم 
النشاط أماـ الطالب كمناقشة النتائج مع الطالب  

 الجابات الصحيحة يرصد ا –طرح سؤاؿ كتايب 

يسجل النتنائج يف كراستو –يالحظ اجراءات النشاط احملدد 
 يصحح كراستو ذاتيان –يفسر النتائج –غليب عن األسئلة –

ىل  –ماذا حدث للغاز عند نزع الغطاء للمرطباف الصغَت  – طأسئلة النشا
ىل تغَتت كتلتو ؟ ىل ػلدث نفس الشيئ مع مسحوؽ  –تغَت حجمو 

السكر أك ادلاء ؟ 
   نسمي ظاىرة ازدياد حجم الغاز ك تغَت شكلو ؟ماذا 

 
 يستنتج عمليان مفهـو االنضغاط  -2

 
كتايب 
 عملي

 
مث يعرض  103ص 18ذبهيز أدكات النشاط رقم 

النشاط أماـ الطالب كمناقشة النتائج مع الطالب  
 يرصد االجابات الصحيحة –طرح سؤاؿ كتايب 

 
يسجل النتنائج يف كراستو –يالحظ اجراءات النشاط احملدد 

 يصحح كراستو ذاتيان –يفسر النتائج –غليب عن األسئلة –

 
كاء ؟ عند ضغط ادلكبس كفهتو مغلقة ىل تغَت حجم الو: أسئلة النشاط 

ىل ػلدث نفس الشيئ عند ضغط السكر أك ادلاء ؟ 
لو ُسحب ادلكبس للخارج ماذا تتوقع أف ػلدث ؟  -
 ىل تغَتت كتلة ادلواد ادلستخدمة  -

 ماذا نسمي ظاىرة تقارب جزيئات اذلواء كنقصاف حجمو ؟ -

 
يعدد بنود قانوف بويل   -3

 
كتايب 
شفوم 

 
كيل  ادلناقشة الشفوية مث الكتابية لبنود قانوف ب

 
ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية مث الكتابية  

 
عدد بنود قانوف بويل للغازات ؟ 

 

 
يذكر حاالت تطبيقية لحالتي  -4

االنضغاط كاالنتشار  

 
كتايب 
شفوم 

 
ادلناقشة الشفوية مث الكتابية حلاالت تطبيقية لالنضغاط   

كاالنتشار مث طرح تساؤالت على الطلبة  

 
ة الشفوية مث الكتابية مث طرح تساؤالت ادلشاركة يف ادلناقش

على الطلبة  
 

  
أذكر تطبيقُت لظاىريت االنتشار كاالنضغاط  *** 

النشاط البيتي  التقويم النهائي  
اختر االجابات الصحيحة لكل مما يلي ؟         
[ انتشار العطور  -سبدد احلديد     د -جػ    تسرب الغاز  -ب     انتفاخ الكرة -أ] أحد احلاالت التالية ليس ذلا عالقة بظاىريت االنتشار كاالنضغاط  -1
[ ليس شلا سبق   -د  تبقى كما ىي  -جػ         تزداد     -ب           تقل     -أ]                يتعرض الغاز لظاىرة االنضغاط فإف كثافتو عندما  -2
[ الكتلة كالشكل  -داحلجم كالشكل  -جػ احلجم كالكثافة   -كاحلجم    ب الكتلة -أ]                        ظاىريت االنتشار كاالنضغاط تفسراف تغَت  -3

 105صفحة ( 2)سؤاؿ ,( 1)سؤاؿ 

/           7/           7/          7/            7     /      7/              7الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



 1: د الحصص عدالنظرية الجزيئية                    : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يدرؾ الطالب دكر نظرية الحركة الجزيئية في تفسير الظواىر الفيزيائية للمواد         -1 :   الهدؼ العاـ

                  :    يعدد حاالت المادة ؟                                                            األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية  :المتطلب األساسي كتقويمو 
 107 -106صفحيت (    20,   19 )ين أدكات النشاط    .............            ك.............ك............حاالت ادلادة يف الطبيعة ثالث ىي : أكمل   

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 لتكػػػػػػػػوينيا

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يكتشف عمليان كجود الفراغات -1
 البينية بين جزيئات المادة 

كتايب 
 عملي

   106ص 19عرض النشاط رقم 
مناقشة النتائج شفويان مع الطالب مث طرح سؤاؿ كتايب 

 رصد االجابات الصحيحة

ئج مع ادلعلم  يالحظ اجراءات النشاط احملدد مث يشارؾ النتا
 يصحح كراستو ذاتيان – غليب عن األسئلة الكتابية

ماذا حدث للسكر عند ربريك ادلاء ؟  -1 أسئلة النشاط
ىل زاد حجم ادلاء بشكل ملحوظ ؟  –أين ذىب السكر ادلختفي -2

دلاذا ؟ 
ماذا نستنتج من ذلك؟   -3

       

يكتشف عمليان أف جزيئات  -2
 المادة في حركة مستمرة 

ايب كت
 عملي 

أماـ الطالب   107ص   20عرض النشاط 
مناقشة النتائج شفويان مع الطالب مث يطرح سؤاؿ كتايب 

 رصد االجابات الصحيحة  –

يالحظ اجراءات النشاط احملدد مث يشارؾ النتائج مع ادلعلم  
 يصحح كراستو ذاتيان –غليب عن األسئلة الكتابية 

ثر دكنان  أيهما كاف لوف الشام أؾ: أسئلة النشاط
؟ دباذا تفسر ذلك  –( الكوب الساخن–الكوب البارد ) 

  ما ىودكر احلرارة يف حركة جزيئات السائل ؟

يعدد فركض نظرية الحركة   -3
الجزيئية  

لفظي 
كتايب 

يناقش الطالب يف فركض النظرية احلركة اجلزيئية مث يطرح 
يرصد االجابات الصحيحة  –أسئلة كتابية 

الفوض لنظرية احلرؾ اجلزيئية مث غليبوا عن يشًتؾ يف مناقشة 
األسئلة الكتابية مث يصححوا الكراسات ذاتيان  

 أذكر فركض نظرية الحركة الجزيئية ؟

يفسر بعض التحوالت الفيزيائية  -4
في ضوء نظرية الحركة الجزيئية  

لفظي  
كتايب 

يناقش الطالب كيشرح ذلم كيف تتم بعض التغَتات 
فركض  نظرية احلركة اجلزيئية  الفيزيائية يف ضوء 
رصداالجابات الصحيحة  –طرح سؤاؿ كتايب 

يستمع الطالب لشرح ادلعلم كيشاركوف يف ادلناقشة حوؿ دكر 
يف تفسَت بعض التغَتات فركض نظرية احلركة اجلزيئية 
يصحح الكراسات ذاتيان  –الفيزيائية مث غليب عن األسئلة 

نظرية الحركة الجزيئية ؟ فسر كل من التغيرات التالية في ضوء 
التكاثف   -4التجمد   -3التبخر  -2االنصهار   -1

يقارف بين حاالت المادة الثالثة  -5
حركة -ترتيب الجزيئات –من حيث 

قوم  -الفراغات البينية-الجزيئات
القابلية  –الشكل كالحجم –التجاذب 

لالنضغاط كاالنتشار  

لفظي 
كتايب 

كتاب من اؿ 109يوجو الطالب لصفحة 
ادلدرسيومناقشة اجلدكؿ مع الطالب شفويان كبعد ذلك 

طرح سؤاؿ كتايب للطالب كرصد االجابات الصحيحة  

مث يشًتؾ يف مناقشة  109يفتح الكتاب ادلدرسي صفحة 
يصحح  –مث غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية اجلدكؿ شفويان 

الكراسات ذاتيان  

: قارف في جدكؿ بين حاالت المادة من حيث 
قول  -4فراغاهتاالبينية  -3حركتها   -2ترتيب جزيائتها  -1

قابليتها لالنضغاط  -6شكل كحجم ادلادة   -5التجاذب 
كاالنتشار  

النشاط البيتي  التقويم الختامي 
: التجمد  لكل من  –ماذا يحدث لكل مما يلي عند حدكث االنصهار 

قول التجاذب     -ادلادة     دحالة  -حركة اجلزيئات  جػ -الفراغات البينية      ب -أ
 110صفحة ( 2)رقم ( 1)السؤاؿ رقم 
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 2: عدد الحصص خصائص المغناطيس  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يكتشف عمليان خصائص المغناطيس          -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                             يعلل تسمية المغناطيس بهذا االسم :األساسي كتقويمو المتطلب 
الكتاب ادلدرسي  – 119ة صفح (   5 )ين أدكات النشاط                                                                 مسي ادلغناطيس هبذا االسم ؟: علل  : أكمل   
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 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يصنف األشياء التي يجذبها -1
ياء التي ال يجذبها المغناطيس كاألش

 المغناطيس

كتايب 
 عملي

يوزع بعض  مث 114ص 21ذبهيز أدكات النشاط 
األشياء ادلختلفة دبا فيها بعض ادلغانط كيوجو الطالب 

اذل ما ؽللكوف من أدكات ليقوموا بتصنيفها حسب 
رصد –يطرح سؤاؿ كتايب  –جذب ادلغناطيس ذلا 

 االجابات الصحيحة  

يستلم بعض األشياء  114ص 21يتعرؼ أدكات النشاط 
من ادلعلم كيقـو باختبار بعض ادلواد اليت ؽلتلكها 

ذاتيانباستخداـ ادلغناطيس كتقريبو منها مث يسجل النتائج يف 
يصحح كراستو  –غليب عن سؤاؿ ادلعلم الكتايب  –جدكؿ 

 ذاتيان 

غير  كمواد( يجذبها المغناطيس )صنف في جدكؿ المواد التالية الى مواد مغناطيسية 
(  ال يجذبها )مغناطيسية 

–مسطرة خشبية  –سلك نحاسي  –شفرة حالقة  –مسطرة معدنية  -كرقة دفتر] 
قطعة من  –ممحاة قلم  -ملقعة نيكل طعاـ –سلك ألمنيـو  –فرجار معدني 

  -برغي معدني  –مسمار حديد  -سدادة مطاط-النليلوف

عملي  يميز عمليان قطبا المغناطيس  -2
 كتايب

عرض النشاط  -115ص 22أدكات النشاط  ذبهيز
طرح –أماـ الطالب كمناقشة ادلالحظات مع الطالب 

 سؤاؿ كتايب 

يتابع النشاط ادلعركض مث ػلدد لفظيا موضع قطيب ادلغناطيس 
مث غليب عن تساؤالت ادلعلم الكتابية  

 التصحيح الذايت 

الذم ماذا نسمي الطرؼ  -أين تنعدـ ؟ –أين تًتاكم برادة احلديد  -1
 –ىل تراكمها يف الوسط كًتاكمها عند الطرفُت  –تًتاكم عليو برادة احلديد 

 ماذا نستنتج ؟

يكتشف سلوؾ قطبي -3
المغناطيس عند تعليقو حران 

عملي 
كتايب 

عرض النشاط  -115ص 23ذبهيز أدكات النشاط 
طرح –أماـ الطالب كمناقشة ادلالحظات مع الطالب 

سؤاؿ كتايب 

عركض مث ػلدد لفظيا موضع قطيب ادلغناطيس يتابع النشاط ادل
مث غليب عن تساؤالت ادلعلم الكتابية  

التصحيح الذايت 

عند تعليقو حران .......ك.......يتجو قطيب ادلغناطيس اذل اذباىي -1أكمل 
. الذم يتجو اليو .........يسمى القطب بإسم  -2
 ........القطب الذم يتجو ضلو الشماؿ اجلغرايف ىو القطب -3

يتعرؼ بشكل عملي العالقة بين -4
أقطاب المغناطيس 

عملي 
كتايب 

يقرب مغناطيس معلـو القطب اذل مغناطيس اخر معلـو 
 –القطب كمناقشة ما ػلدث مع الطالب شفويا ككتابيا 

رصداالجابات الصحيحة  

يالحظ ما يقـو بو ادلعلم كيسجل مالحظاتو كيناقشها مع 
ادلعلم مث غليب عن السؤاؿ الكتايب  

يصحح كراستو ذاتيا  

ماذا ػلدث عند   -
 تقريب قطب مشاذل دلغناطيس من قطب مشاذل دلغناطيس اخر -

 تقريب قطب مغناطيس مشاذل من قطب جنويب  دلغناطيس آخر -

...........  كادلختلفاف .......شلا سبق القطباف ادلتشاهباف -
يكتشف عمليا اتجاه خطوط  -5

المجاؿ المغناطيسي 
عملي 
كتايب 

مث عرض النشاط 119ص 25ادكات النشاط ذبهيز 
أماـ الطالب كمناقشة النتائج معهم مث طرح سؤاؿ كتايب 

يسم أدكات النشاط احملدد مث يالحظ اجراءات النشاط 
كيشارؾ يف مناقشة النتائج مع ادلعلم كغليب عن السؤاؿ 

الكتايب 

ماذا حدث لربادة احلديد عن الطرؽ على الورقة ؟  -1
 كعلى ماذا يدؿ ذلك؟ ادلغناطيسي  اؿأين تزدحم خطوط ادلج -2

ىل تتقاطع خطوط اجملاؿ أـ أهنا متوازية ؟  -3
النشاط البيتي   التقويم النهائي 

تًتكز القوة ادلغناطيسية  عند  القطبُت ؟  -1علل دلا يلي  
تأخذ خطوط اجملاؿ ادلغناطيسي اذباىا ثابتا من الشماؿ اذل اجلنوب؟  -2              

من الكتاب ادلدرسي   122 صفحة السؤاؿ الثاين
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( 2حصة ): عدد الحصص خصائص المغناطيس  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يكتشف عمليان خصائص المغناطيس          -1 :   الهدؼ العاـ

 :                      ق خطوط المجاؿ المغناطيسي للمغناطيس                                                        األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية يحدد اجا:المتطلب األساسي كتقويمو 
الكتاب ادلدرسي  – 120,  121صفحة (   26,27 )ين أدكات النشاط ؟            .......... اذل ..........تتجو خطوط اجملاؿ ادلغناطيسي من :  :أكمل   
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 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
يحدد الطالب اتجاه خطوط  -1

 المجاؿ المغناطيسي بطريقة عملية 

 
كتايب  
 عملي 

 
 120ص  26يز ادكات النشاط ذبو

عرض النشاط أماـ الطالب 
مناقشة النتائج شفويان ككتابيان مع الطالب 

رصد االجابات الصحيحة 
 

 
يالحظ اجراءات النشاط احملدد 

يشارؾ يف مناقشة النتائج مع ادلعلم  
غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية كالشفوية 

  يصحح كراستو ذاتيان 
 

: أكمل ما يلي 
............ صيل النقاط التي حصلت عليها نحصل على خط عند تو -1

..............   الى القطب ........يتجو من القطب 
 عند ابعادىا عن المغناطيس ماذا يحدث لالبرة  -2

 .....................................................
..............  نسمي الخطوط التي نحصل عليها بخطوط  -3

 
يصنف مواد مختلفة إلى مواد  -2

منفذة للمغناطيسية كمواد غير 
 منفذة للمغناطيسية 

 
كتايب  
 عملي 

 
  121ص 27ذبهيز ادكات النشاط 

عرض النشاط أماـ الطالب  
مناقشة النتائج مع الطالب شفويان ككتابيان  

 رصد االجابات الصحيحة للطالب 

 
دلواد قيد يتابع النشاط ادلعركض بصريان مث يقـو بتصنيف ا

النشاط يف جدكؿ تبعان دلا شاىده من النشاط اذل مواد منفذه 
كمواد غَت منفذه للمغناطيسية  

يصوب االجابات اخلاطئة مث يصحح كراستو ذاتيان  
 

     
صنف ادلواد التالية يف جدكؿ حسب نفاذيتها للمغناطيسية : 1س
لوح صاج حديد   –كرؽ دفًت  –صفيحة أدلنيـو  –قطعة كرتوف )
 ( -لوح زجاجي  –ملقعة نيكل  –

 
يحدد العالقة بين  -3

المغناطيسية كالنفاذية 
للمغناطيسية  

 

 
لفظي  
كتايب  

 
ادلناقشة الشفوية كالكتابية لنوع العالقة بُت ادلغناطيسية 

كالنفاذية  

 
ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية  

: أكمل ما يلي 
------- كاد ادلواد ادلنفذه للمغناطيسية ىي  ادل -1
 --------ادلواد الغَت منفذه للمغناطيسية ىي ادلواد -2

النشاط البيتي   التقويم النهائي 
: علل دلا يلي 

ربفظ ادلغانط اجلديدة بوضع قطعة حديدية على أقطاهبا من االذباىُت 
عددطرؽ التمغنط كاحلصوؿ على مغناطيس صناعي  
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:  عدد الحصص طرؽ التمغنط       : الموضوع                                           للمادة الثالثة الخصائص الفيزيائية  : الوحدة 
يكتشف الطالب الطرؽ العملية  للتمغنط           -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية              يذكر المقصود بالمواد المغناطيسية كالغير مغناطيسية                          : المتطلب األساسي كتقويمو 
 129-127صفحات  (    32, 31,29 )األنشطة  أدكات      .             ادلواد اليت ذلا قابلية لالصلذاب إذل ادلغناطيس كاحلديد ]............[ أكتب ادلفهـو العلمي 
  -ادلواد اليت ليست ذلا قابلية لالصلذاب إذل ادلغناطيس كالكرتوف                           الكتاب ادلدرسي .....[ ].......                       

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يكتشف عمليان كيف نحصل  -1
 على مغناطيس بالتماس 

عملي  
 كتايب 

مث يعرض  29يقـو ادلعلم بتجهيز أدكات النشلط رقم 
النشاط أماـ الطالب كيناقش  النتائج مع الطالب مث 

 يقـو برصد االجابات 

غليب  –يسجل النتائج يف كراستو –يتابع إجراء ات النشاط 
يصوب األخطاء  –عن األسئلة 

 يصحح كراستو ذاتيان  

لطرؼ مسمار كتقريب برادة حديد من عند مالمسة مغناطيس -
الطرؼ اخلر للمسمار ؟ ماذا ػلدث ؟  

عند ابعاد ادلسمار عن ادلغناطيس ماذا ػلدث لربادة احلديد  -
 ..................  يطلق على طريقة  ادلغنطة  يف النشاط السابق-

يكتشف عمليان كيف نحصل  -2
 غناطيس بالحثعلى ـ

عملي  
 كتايب

يناقش النتائج –اماـ الطالب  31يعرض النشاط رقم 
يرصد االجابات  -يطرح اسئلة كتابية –اماـ الطالب 

 الصحيحة 

 –يسجل ادلالحظات  –31يالحظ خطوات النشاط 
 يصحح كراستو ذ ا تيان  –غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية 

كف دلسو كتقريب للطرؼ االخر عند تقريب مغناطيس من مسمار د      -
ماذا ػلدث للربادة بعد ابعاد   -للمسمار برادة حديد ماذا ػلدث للربادة 

..........  ادلسمار عن ادلغناطيس  يطلق على طريقة التمغنط ىذه بػ
 ما الفرؽ بُت التمغط باللمس كالتمغنط باحلث ؟      -

يحدد الفرؽ بين التمغنط  -3
لك  باللمس كالتمغنط بالد

عملي  
كتايب 

يناقش النتائج –اماـ الطالب  32يعرض النشاط رقم 
يرصد االجابات  -يطرح اسئلة كتابية –اماـ الطالب 

الصحيحة 

 –يسجل ادلالحظات  – 32يالحظ خطوات النشاط
يصحح كراستو ذ ا تيان  –غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية 

 دلكو دبغناطيس ماذا حدث للربادة اليت قربت من ادلسمار الذم مت -
اذا اعتربنا اف ادلسمار أصبح مغناطيس جديدكيف ؽلكن معرفة قطبيو  -

 

يكتشف عمليان كيف نحصل  -4
على مغناطيس بالكهرباء 

عملي  
كتايب 

يناقش النتائج –اماـ الطالب  33يعرض النشاط رقم 
يرصد االجابات  -يطرح اسئلة كتابية –اماـ الطالب 

الصحيحة 

 –يسجل ادلالحظات  – 33شاطيالحظ خطوات الن
يصحح كراستو ذ ا تيان  –غليب عن أسئلة ادلعلم الكتابية 

عند تقريب برادة حديد أك مسامَت صغَتة من مسمار موجود  -
داخل ملف ضلاسي موصل طرفاه دبصدر كهربائي  

فصل التيار الكهريب عن )ماذا ػلدث للمسامَت الصغَتة عند  -
( زيادة جهد التيار  –ت زيادة عدد اللفا –ادللف النحاسي 

النشاط البيتي   التقويم النهائي 
اخًت االجابة الصحيحة شلا بُت القوسُت ؟ 

( اللمس   -د(        احلث)التأثَت  -الكهرباء   جػ  -الدلك    ب -أ) أفضل طرؽ ادلغنطة                        -1
( معاُ ( ب+أ) -طوؿ ادلسمار      د -جهدالتيار      جػ -لفات السلك     بعدد  -أ) لزيادة قوة ادلغناطيس الكهريب يتم زيادة  -2
(  ساؽ أدلنيـو  -قلم رصاص     جػ ساؽ زجاجي د -مسمار حديد       ب -أ) أحد ادلواد التالية ؽلكن استخدامها يف صناعة مغناطيس كهريب    -3

:  احبث 
ارل اجلنويب ربديدا  دلاذا يتجو ادلغناطيس الصناعي حران  لالذباه الشم
دكف اإلذباىات األخرل  

       /7    /       7/         7      /    7 /        7     الشعبة 
اليـو 

 
 التاريخ



( 1حصة ): عدد الحصص التمغنط       آلية  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
يدرؾ الطالب آلية التمغنط كفقدىا            -1 :   الهدؼ العاـ
 :                     يحدد العوامل التي تعتمد عليها قوة المغناطيس الكهربي                                      األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية  : سي كتقويمو المتطلب األسا

 130صفحة  (    34)النشاط   أدكات                      التيار ادلستخدـ        ..........السلك ك...............تتأثر قوة ادلغناطيس الكهريب بعدد  –أكمل 
  -درسي كادلار يف ادللف النحاسي للمغناطيس                                                                                   الكتاب ادل          

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم لتعليمية التعلػػميةالنشػػػػػاطات ا
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يعدد طرؽ كأسباب فقد  -1
 المغنطة 

عملي  
 كتايب

مث يعرض النشاط  130ص 34ذبهيز أدكات النشاط 
أماـ الطالب كيشارؾ الطالب يف  مناقشة النتائج  

 ػلة يرصد االجابات الصح-يطرح سؤاؿ كتايب 

يتابع اجراءات النشاط احملدد مث يشارؾ ادلعلم يف مناقشة 
 يصحح كراستو ذاتيان  –غليب عن أسئلة ادلعلم  –النتائج 

: ماذا حدث لقوة ادلسمار ادلغناطيسية بعد -
بعد طرقو يف األرض *         تسخينو               *  
   شلا سبق نستنتج أف ادلغناطيس يفقد مغنطتو بوساطة  -
  .............ب             .............أ    

 
يفسر آلية حدكث التمغنط  -2

 لقطعة حديدية 

 
لفظي 
 كتايب

 
مناقشة الفقرة اخلاصة بتفسَتسبغنط ادلواد احلديدية 

موضحان للطالب العوامل اليت تؤثر على القطعة احلديدية 
 يطرح سؤاؿ كتايب  –لكي تتمغنط 

 
اخلاصة بتفسَتسبغنط ادلواد احلديدية يشارؾ يف مناقشة الفقرة 

لكي يتعرؼ الطالب على  العوامل اليت تؤثر على القطعة 
 غليب عن  السؤاؿ الكتايب –احلديدية لكي تتمغنط 

 

كيف تكوف احلقوؿ ادلغناطيسية قبل التمغنط  -
 ماذا ػلدث للحقوؿ ادلغناطيسية بعد عملية التمغنط؟ -

 كاد ادلغناطيسية ؟ما ىي العوامل اليت تتمغنط بسببها ادل -

يعدد بعض األمور الواجب  -3
مراعاتها للحفاظ على قوة المغانط  

لفظي 
كتايب 

ادلناقشة الشفوية مث الكتابية 
رصد االجابات الصحيحة 

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية كالكتابية  
تصحيح الكراسات ذاتيان  

    حدد ثالث أمور غلب أخذىا بعُت االعتبار للحفاظ على قوة  -
 ادلغانط اجلديدة  من التلف ؟      

 
يعلل كضع أزكاج المغانط  -4

الجديدة بوضع معكوس  

 
لفظي 
كتايب 

 
يناقش الطالب يف سبب كضع ادلغانط احلديثة بشكل 

يطرح سؤاؿ كتايب   –أزكاج معكوسة 
 

 
يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية يف سبب كضع ادلغانط احلديثة  

سئلة الشفوية كالكتابية  غليب عن األ –بشكل معكوس 

 
رُبفظ ادلغانط اجلديدة باستخداـ  قطعة حديدة يف كضع أزكاج : فسر   

معكوسة ؟ 

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
: اخًت االجابة الصحيحة شلا يلي 

[  معان   ( جػ + أ) -الطرؽ     د -التربيد      جػ  -التسخُت   ب -أ] يفقد ادلغناطيس مغنطتو بػ   -1
ظلوحقوؿ مغناطيسية أكثر استقامة من احلقوؿ األخرل جػ سبركز الذرات احلديدية عند الطرفُت  -أ] سبغنط قطعة حديدية مدلوكة دبغناطيس بسبب ػلدث  -2

(  ب+ أ)  -د   دكراف احلقوؿ اليت ليست باذباه اجملاؿ ادلغناطيسي    -ب]                                                              
 

  عدد ثالث استخدامات للمغناطيسية يف احلياة العملية 

/       7/           7/         7/          7/         7الشعبة      
اليـو 

 
 التاريخ



( 1حصة ): عدد الحصص       المغناطيسية األرضية  : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
ط كفقدىا           يدرؾ الطالب آلية التمغن -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                        االتجاه الذم يأخذه المغناطيس عند تعليقو حران يحدد : المتطلب األساسي كتقويمو 
 123صفحة  (    28)النشاط   أدكات                              .............ك............يتجو ادلغناطيس الصناعي عند تعليقو حران ناحية  –أكمل 

بوصالت سلتلفة االشكاؿ  –الكتاب ادلدرسي                                                                                                                                         

 
 

 
ػػػداؼ األىػ

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
يكتشف عمليان االتجاه الذم  -1

يأخذه المغناطيس بالنسبة لالتجاه 
 الجغرافي 

 
عملي  

 كتايب

 
  123ص  28ذبهيز أدكات النشاط 

عرض النشاط أماـ الطالب  
يفسر للطالب اضلراؼ االذباه ادلغناطيسي عن االذباه 

 يطرح سؤاؿ كتايب  –اجلغرايف 

 
يسجل النتائج  يف دفًته   –يتابع اجراءات النشاط 

يستمع لتفسَت ادلعلم حوؿ اضلراؼ االذباه ادلغناطيسي عن 
االذباه اجلغرايف مث غليب عن األسئلة  

 دل غليب عن سؤاؿ ادلع

 
الذم يأخذه ادلغناطيس؟ىل ينطبق االذباه الذم يعرب عن  مااالذباه

االذباه ادلغناطيسي مع االذباه اجلغرايف سبامان ؟ 
 دلاذا يأخذ ادلغناطيس ىذا االذباه بالتحديد ؟

 
يحدد العالقة بين األقطاب  -2

الجغرافية لألرض  كاألقطاب 
 المغناطيسية 

 
لفظي  
 كتايب 

 
ية  للعالقة بُت األقطاب اجلغرافية ادلناقشة الشفو

 كادلغناطيسية لالرض مث طرح سؤاؿ كتايب 

 
ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية مع ادلعلم  

 السؤاؿ الكتايب غليب عن 

 
..... القطب اجلغرايف الشمالييقابل القطب ادلغناطيسي  -1أكمل 

.... .....كالقطب اجلغرايف اجلنويب لالرض يقابلو القطب ادلغناطيسي 
ؽليل زلور األرض ادلغناطيسي عن احملوراجلغرايف بزاكية     -2            
تقريبان  ......            

لفظي  يحدد تركيب البوصلة   -3
كتايب 

يعرض ادلعلم ظلاذج سلتلفة من البوصالت أماـ الطالب 
ليتعرفوا عليها كعلى تركيبها مث يطرح سؤاؿ كتايب  

يرصد االجابات الصحيحة 

يتعرؼ تركيب البوصلة بفحصهاجيدانمث غليب عن التساؤالت 
يصحح كراستو ذاتيان  –الشفوية ك الكتابية للمعلم 

....... مغناطيسية على زلور ........تتكوف البوصلة من  -1أكمل 
كتبعليو ........يوجد يف أسفلهاقرص ........ داخل علبة من مادة  

 االذباىات األربع 

 
مات البوصلة يعدد استخدا -4

لفظي  
كتايب 

       
ادلناقشة الشفوية كالكتابية    

 
ادلشاركة يف ادلناقشة الشفويةكالكتابية 

 
عدد بعض استخدامات البوصلة ؟ 

 
النشاط البيتي التقويم النهائي  

علل دلا يلي ؟   
يفشل أحيانا رباف السفن يف الوصوؿ للقطب الشمارل اجلغرايف اعتمادا على البوصلة ؟  -1
يوافق القطب ادلغناطيسي دلغناطيس حر احلركة القطب اجلغرايف لالرض ؟  -2

 125صفحة  5س+4س

/       7/           7/         7/          7/         7الشعبة      
اليـو 

 
 التاريخ



( 1حصة ): عدد الحصص تطبيقات عملية للمغناطيس         : الموضوع                                           الثالثة الخصائص الفيزيائية  للمادة : الوحدة 
ؼ الطالب بعض التطبيقات العملية للمغناطيس            يتعر -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     يحدد بعض طرؽ التمغنط  المؤقتة                                                         األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية  : المتطلب األساسي كتقويمو 
  133,  132صفحة  (   36,  35)النشاطُت   أدكات .............                                                   ك احلثمة      من الطرؽ للتمغنط الغَت دائ –أكمل 

بوصالت سلتلفة االشكاؿ  –الكتاب ادلدرسي                                                                                                                                         

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

 
يتعرؼ عمليان عمل الجرس  -1

 الكهربي 

 
عملي  

 كتايب

 
أك عرض ظلوذج  132ص 35اط ذبهيز أدكات النش

جرس مصغر كيناقش ادلشاىدات مع الطالب  
 يطرح سؤاؿ كتايب 

 
  132ص 35يتابع اجراءات النشاط 

يشارؾ يف  مناقشة ادلشاىدات  
 غليب عن األسئلة الكتابية  

أسئلة النشاط ؟ 
ماذا ػلدث للصفيحة احلديدية  أك ادلطرقة ادلعدنية عند توصيل  -1

لتيار الكهريب ؟  اب ادللف النحاسي
ىل الصوت كاضح ؟  -2
لو أردنا رفع الصوت ماذا نفعل ؟  -3
ماىو نوع ادلغناطيس ادلوجود يف اجلرس الكهريب ؟   -4
 اذا يتوقف الصوت عند قطع التيار الكهريب؟دل -5 

 
يتعرؼ عمليان مبدأ عمل الرافعة   -2

 الكهربية 

 
عملي  

 كتايب

 
عرض ظلوذج أك  133ص 36ذبهيز أدكات النشاط 

رافعة مصغرة كيناقش ادلشاىدات مع الطالب  
 يطرح سؤاؿ كتايب

 
  133ص 36يتابع اجراءات النشاط 

يشارؾ يف  مناقشة ادلشاىدات  
 غليب عن األسئلة الكتابية  

أسئلة النشاط ؟ 
ماذا حدث للمسامَت أك الدبابيس ؟   -1
 ىل غلذب ادلواد احمليطة بالدبابيس ؟ -2

 ذلك يف فرز النفايات ؟ما ىي فائدة  -3

 لو فصلنا التيار الكهريب ماذا ػلدث ؟ -4

ما ىي استخدامات الرافعة الكهربية ؟  -5
 
يعدد أجهزة أخرل تحتوم على  -3

(  تطبيقات عملية )مغانط 

  
لفظي 
كتايب 

 
ادلناقشة الشفوية كالكتابية 

 
االجابة عن األسئلة الشفوية كالكتابية 

 
تركيبها  مغانط صناعية أك كهربية ؟  عدد ثالث أجهزة يدخل يف

 
 

النشاط البيتي التقويم النهائي  
: علل دلا يلي 

تعترب ادلغانط منجزات تكنولوجيو  مهمة يف العصر احلارل ؟   - أ
 

 
من الكتاب ادلدرسي  136صفحة ( 5)السؤاؿ 

/       7/           7/         7/          7/         7 الشعبة     
اليـو 

 
 التاريخ



( 1حصة ): عدد الحصص الشمس                 : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
يدرؾ الطالب أىمية نجم الشمس في المجموعة الشمسية             -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     كالمواد كالوسائل التعليمية   يعدد بعض فوائد الطاقة الشمسية                                                         األدكات: المتطلب األساسي كتقويمو 
رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ  –السبورة  –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي :                                                               من فوائد الطاقة الشمسية –أكمل 
...............                                                                                                 جػ............... ب................... -أ       

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي  يذكر المقصود بمفهـو النجم  -1
 كتايب

يناقش الطالب يف ادلفهـو كيضرب ذلم األمثلة على 
النجـو مث يطرح سؤاؿ كتايب  

 رصد االجابات الصحيحة 

يشارؾ الطالب يف مناقشة ادلفهـو مث غليب عن األسئلة 
 الكتابية مث يصحح كراساتو ذاتيان 

أكتب المفهـو العلمي المناسب ؟ 
. جـر مساكم ساطع بذاتو النو يتكوف من كتلة غازية ملتهبة .[ ].......  -أ

لفظي  يذكر المقصود بمفهـو الكوكب -2
 كتايب

يناقش الطالب يف ادلفهـو كيضرب ذلم األمثلة على 
مث يطرح سؤاؿ كتايب   الكواكب

 رصد االجابات الصحيحة

يشارؾ الطالب يف مناقشة ادلفهـو مث غليب عن األسئلة 
 تابية مث يصحح كراساتو ذاتيان الك

جـر مساكم معتم يستمد ضوءه كحرارتو من النجم الذم ..[ ...].... -ب
. يدكر حولو 

 
يحدد الفرؽ بين النجم  -3

كالكوكب  
لفظي 
كتايب 

يناقش الطالب يف الفركقات بُت النجم كالكوكب  
يطرح سؤاؿ كتايب 

يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية 
ابية غليب عن االسئلة الكت

 ما الفرؽ بُت النجم كالكوكب ؟

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

لفظي يذكر المقصود بمفهـو المدار   -4
كتايب 

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفويةكالكتابية ادلناقشة الشفوية كالكتابية 
 

ق الكوكب حوؿ ىوادلسار الذم يسلك.......... -1 أكمل الفراغ
 .النجم كلكلب كوكب مسار خاص بو 

لفظي يصف تركيب الشمس    -5
كتايب 

مع الطالب لكي  146ص 2-1مناقشة الفقرتُت 
يتعرؼ الطالب على تركيب الشمس كصفاهتا  

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفويةكالكتابية 
 

درجة  –قطرىا  –حجمها  – اذكر ما تعرفو عن الشمس من حيث
  -نسب مكوناهتا الغازية  –كمركزىا  حرارة سطحا

لفظي يذكر المقصود بالتفاعل النوكم  -6
كتايب 

لكي يستوعبوا  146يناقش الطالب يف ادلخطط ص
مفهـو التفاعالت النوكية مث طرح سؤاؿ كتايب  

لكي يصل دلفهـو  146يشارؾ يف مناقشة ادلخطط ص
التفاعالت النوكية شبيجيب عن أسئلة ادلعلم الكتابية  

تفاعل ػلدث يف الشمس يشمل اندماج ]............[ أكتب ادلفهـو
ذرات ىيدركجُت العطاء ذرة ىليـو مع كمية ىائلة من احلرارة  4

4H      +         ػػػػػػHe     +  طاقة
النشاط البيتي التقويم النهائي  

  علل لما يلي ؟ 
تبدك الشمس كاضحة لسكاف األرض بالنسبة لبقية النجـو ؟  - أ

سبتلك الشمس مصدران ذاتيان للطاقة الشمسية ؟   - ب

من الكتاب   148صفحة  3سؤاؿ 

/       7/           7/         7/          7/         7الشعبة      
اليـو 

 
 التاريخ



( 1حصة ): عدد الحصص                 كوكب المجموعة الشمسية : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
كاكب المجموعة الشمسية             يتعرؼ خصائص ؾ -1 :   الهدؼ العاـ

 :                     األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                يسِم النجم الذم تدكر حولو كواكب المجموعة الشمسية                     : المتطلب األساسي كتقويمو 
رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ  –السبورة  –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي   :                            ة يسمى بػالنجم الذم تدكر حولو الكواكب في المجموعة الشمسي –أكمل 

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

 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

يعدد أسماء كواكب المجموعة  -1
 الشمسية

لفظي 
 كتايب

يناقش الطالب يف أمساء الكواكب ادلوجودة يف اجملموعة 
 كيطرح سؤاؿ كتايبمن خالؿ لوحة توضيحيةالشمسية 

 رصد االجابات الصحيحة 

يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية مث الكتابية ليتعرؼ على امساء 
كواكب اجملموعة الشمسية كػلددىا كغليب عن السؤاؿ 

 يصحح كراستو ذاتيان  –الكتايب 

كواكب اجملموعة الشمسية بالًتتيب من األقرب اذل األبعد عن  عدد: 1س
الشمس ؟ 

يصنف كواكب المجموعة -2
ية لمجموعتين حيب موقعها الشمس

 من الشمس 

لفظي 
 كتايب

يناقش الطالب يف أصناؼ  الكواكب ادلوجودة يف 
اجملموعة الشمسية من خالؿ لوحة توضيحيةكيطرح سؤاؿ 

 كتايب رصد االجابات الصحيحة

يشارؾ  الطالب يف مناقشة أصناؼ  الكواكب ادلوجودة يف 
عن  اجملموعة الشمسية من خالؿ لوحة توضيحيةكغليب

 السؤاؿ الكتايب يصحح كراستو ذاتيان 

تنقسم كواكب اجملموعة الشمسية حسب قرهبا  -أ أكمل الفراغات: 2س
................. ك.............كبعدىا عن الشمس اذل رلموعتُت علا 

يقارف بين الكواكب الداخلية  -3
كالخارجية  

لفظي 
كتايب 

لكواكب يقـو ادلعلم دبناقشة مقارنة بُت رلموعة ا
الداخلية كاخلارجية من خالؿ جدكؿ مقارنة مث يطرح 

سؤاؿ كتايب مث رصد االجابات الصحيحة  

يشارؾ الطالب يف مناقشة مقارنة بُت رلموعة الكواكب 
الداخلية كاخلارجية من خالؿ جدكؿ مقارنة مث غليب عن 

سؤاؿ كتايب مث يصحح كراستو ذاتيان 

احلجم  –الكثافة  -ارجية من حيثبُت الكواكب الداخلية كاخل قارف: 3س
 األمثلة  –احلرارة  –ادلكونات -

لفظي يذكر المقصود بسنة الكوكب  -4
كتايب 

ادلناقشةالشفوية كالكتابية  
رصد االجابات الصحيحة   

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية مث غليب عن االسئلة الكتابية 
مث يصحح كراستو ذاتيان 

الزمن الالـز لدكراف الكوكب ].........[ -أ أكتب المفهـو العلمي: 4س 
 .حوؿ النجم دكرة كاحدة 

لفظي يذكر المقصود بيـو الكوكب  -5
كتايب 

ادلناقشةالشفوية كالكتابية  
رصد االجابات الصحيحة   

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية مث غليب عن االسئلة الكتابية 
مث يصحح كراستو ذاتيان 

 ـز لدكراف الكوكب حوؿ نفسو دكرة كاحدة الزمن الال].........[ -ب

لفظي يذكر المقصود بالقمر  -6
كتايب 

ادلناقشةالشفوية كالكتابية  
رصد االجابات الصحيحة   

ادلشاركة يف ادلناقشة الشفوية مث غليب عن االسئلة الكتابية 
مث يصحح كراستو ذاتيان 

ككب تابع معتم  أصغر من الكوكب كيدكر حوؿ الك].........[ جػ 
كلكنو يستمد ضوءه من النجم  

يصف بعض كوكب المجموعة  -7
الشمسية  

لفظي 
كتايب 

ادلناقشة من خالؿ الطلب من احد الطالب القراءة 
اجلهرية كاالخرين يستمعوف مث مناقشة الفقرة ادلقركءة 

يقرأ الفقرة ادلتعلقة بوصف الكواكب االخرل غَت االرض مث 
غليب عن االسئلة الكتابية 

الكوكب العمالؽ جػ أصبل  -الكوكب األضبر  ب -أ  من ىو :5س 
الكوكباف األخضراف   -الكواكب د

التقويم النهائي 
الكواكب الداخلية ذات كثافة عالية نسبيان مقارنة بالكواكب اخلارجية   -ؼلتلف عدد أياـ العاـ الواحد من كوكب اذل آخر    ب -أ   علل لما يلي
  :............................................................السبب.........................................     :.....السبب             

النشاط البيتي 
من الكتاب ادلدرسي   152صفحة  2كرقم  1سؤاؿ رقم 
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( تينحص): عدد الحصص                األرض كوكب مؤىل للحياة : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
:                      األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                                 األرض كوكب مؤىل للحياةيتعرؼ خصائص  -1 :   الهدؼ العاـ
                              رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ –السبورة  –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي                          يعدد الكوكب الداخلية للمجموعة الشمسية: اسي كتقويمو المتطلب األس

                                                                                                                                                      ............ك..........ك...........ك.........كواكب المجموعة الشمسية ىي  –أكمل 

 
 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي  يعدد أقساـ أغلفة األرض -1
 كتايب

يعرض للطالب ظلوذج الكرة األرضية الذم يبُت كل من 
الغالؼ ادلائي كالصخرم لالرض كمناقشتو مث يطرح 

 يرصد االجابات الصحيحة –سؤاؿ كتايب 

يالحظ اجملسم للكرة األرضية لكي يتعرؼ أغلفة األرض  
ناقشة الشفوية مث غليب عن السؤاؿ الكتايب  يشارؾ يف ادل

 يصحح كراستو ذاتيان 

تنقسم األرض اذل ثالث أغلفة ىي   -أكمل أ: 1س
................ جػ.................ب............... أ

لفظي  يصف مكونات الغالؼ الجوم  -2
 كتايب

من الكتاب مع  154صفحة  7مناقشة الشكل 
تايب مث رصد االجابات الطالب مث طرح سؤاؿ ؾ

 (متابعة كراسات الطالب كقت االجابة)مالحظة 

يشارؾ يف مناقشة الصورة مع ادلعلم مث غليب عن السؤاؿ 
الكتايب مث االجابة عن السؤاؿ الكتايب مث تصحيح الكراسات 

 ذاتيان 

مكوناتو   -أذكر ما يلي بالنسبة للغالؼ اجلوم أ: 2س
مسكو   -ب                                     

أعليتو للنبات كاحليواف كاالنساف  -جػ                                     
لفظي يصف الغالؼ المائي لالرض  -3

كتايب 
ادلناقشةالشفويةكالكتابية 

رصد االجابات الصحيحة 
ادلشاركةيف ادلناقشة الشفوية كالكتابية  

تصحيح الكراسات ذاتيان 
مساحة سطح االرض          ............ادلائي  يغطي الغالؼ –أكمل : 3س

 ..........,..........,.......صورالغالؼ ادلائي يف البيئة              -

يذكر األسباب التي تجعل  -4
الماء مهم لحياة الكائنات  

لفظي 
كتايب 

يناقش األسباب اليت ذبعل ادلاء مهم للحياة من خالؿ 
 154صفحة  قراءة الطالب للفقرة الثانية

كيشاركو ا مناقشتها مع  154ص2يقرأ أحدىم الفقرة رقم 
ادلعلم مث االجابة عن السؤاؿ الكتايب 

 أذكر ثالث أسباب ذبعل ادلاء عنصر مهم للحياة على سطح األرض؟: 4س

يصف مكونات الغالؼ  -5
الصخرم  

لفظي 
كتايب 

يناقش تركيب الغالؼ الصخرم مع الطالب مث يطرح 
يرصد االجابات الصحيحة مع متابعة  سؤاؿ كتايب مث

الكراسات خالؿ حل االسئلة 

يشارؾ يف ادلناقشة الشفوية مث غليب عن األسئلة الكتابية 
يصحح كراستو عند ادلعلم مث التصحيح الذايت  

من كتلة األرض ألنو ........ ؽلثل الغالؼ الصخرم القسم  -أكمل :5س
. السائلة منها الصلبة كمنها ..........  يتكوف من 

يتألف الغالؼ الصخرم من ثالث طبقات ىي               -
 ................جػ...............   ب.............    أ

يفسر الدكر المهم للقشرة  -6
األرضية في حياة الكائنات 

لفظي 
كتايب 

يطلب من أحد الطالب القراءة اجلهرية للفقرة الثانية ص 
كمناقشتها معهم طرح سؤاؿ مع اجلدكؿ اجملاكر  155
الرصد لالجابات الصحيحة  –كتايب 

مث يشارؾ يف  155يقـو بالقراءة اجلهرية للفقرة الثانية ص 
مناقشتها مع ادلعلم مث غليب عن السؤاؿ الكتايب مث 

يصححكراستو عند ادلعلم مث التصحيح الذايت 

ئنات القشرة األرضية أىم الطبقات بالنسبة حلياة الكا_ فسر ما يلي 
خاصة االنساف ؟   

النشاط البيتي  التقويم النهائي 
[ الصخرم  -ادلائي     ج -اجلوم    ب -أ]الغالؼ األكرب مساحة من سطح األرض ىو  -1                          اخًت اجلواب الصحيح 

[ الصخرم  -دلائي       جا -اجلوم    ب -أ] الغالؼ األكرب كتلة من كزف االرض  -2                         
 156صفحة  2سؤاؿ رقم 
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(  ): عدد الحصص األرض كوكب مؤىل للحياة                : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
:                      األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                                       يتعرؼ خصائص األرض كوكب مؤىل للحياة           -1 :   الهدؼ العاـ

                              سوؼ كالكسوؼرلسم اخل –السبورة  –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي                يعدد الكوكب الداخلية للمجموعة الشمسية                 : المتطلب األساسي كتقويمو 
                                                                                             حصة ثانية                                                          ............ك..........ك...........ك.........كواكب المجموعة الشمسية ىي  –أكمل 

 
 
 
 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي  األرض(ستار )يصف كشاح  -7
 كتايب

 يطلب من أحد الطالب القراة اجلهرية للفقرة األكذل ص
من الكتاب كيتم مناقشتها معهم مث طرح سؤاؿ  156
 كتايب 

كيناقشها مع  156يقـو بالقراءةاجلهرية للفقرة األكذل صفحة 
 ادلعلم مث غليب عن اسئلة ادلعلم  الكتابية 

من حجم األرض كيصل عمقها ....... طبقة الوشاح سبثل  -1أكمل :1س
...  ...ك.......ك......تتكوف من األكاسيد  -2كم ...

........ ك........تعترب طبقة الوشاح مصدرا حلدكث  -3        
يعلل أف طبقة الوشاح تمثل -8

من حجم األرض 85%
 من كتلتها %68ك

لفظي 
 كتايب

علل : 2س االجابة عن األسئلة ادلناقشة الشفويةكالكتابية
من كتلتها؟ %68من حجم األرض ك%85سبثل الوشاح    -

ب يفرؽ بين طبقتي الل -9
 الخارجي كاللب الداخلي 

لفظي 
 كتايب

يطلب من أحد الطالب القراة اجلهرية للفقرة الثانية ص 
من الكتاب كيتم مناقشتها معهم مث طرح سؤاؿ  156
 كتايب

كيناقشها مع  156يقـو بالقراءةاجلهرية للفقرة الثانية صفحة 
 ادلعلم مث غليب عن اسئلة ادلعلم  الكتابية

ب اخلارجي كاللب الداخلي لالرض من حيث  فرِّؽ بُت الل:  3س  
درجة حرارهتا     -حالة الصخور ادلكونة منها     ب -أ

يفسر لماذا طبقة اللب -10
الداخلى أكثر صالبةمن اللب 

الخارجي مع انو أكثر حرارة 

لفظي 
كتايب 

 ف اللب اخلارجي ؟اللب الداخلي اكثر صالبة ـ: فسر  4س االجابة عن األسئلة ادلناقشة الشفويةكالكتابية

يحدد أقساـ الغالؼ  -11
الصخرم على رسم تخطيطي 

كتايب 
نفس 
 حركي

يقـو ادلعلم بعرض سلطط يبُت أقساـ الغالؼ الصخرم 
ليقـو الطالب باعادة الرسم ككتابة األجزاء عليها   

يرسم سلطط يبُت أقساـ الغالؼ الصخرم كػلدد 
االجزاءعلى الرسم   

 رسم ادلقابل بعد اعادة رمسو ؟اكتب األجزاء على اؿ: 5س

النشاط البيتي التقويم النهائي  
( اللب اخلارجي -اللب الداخلي د -القشرة االرضية ج -الوشاح ب–أ ]القسم ادلناسب حلياة الكائنات من الغالؼ الصخرم  -1 اختر الجواب الصحيح

[ القشرة االرضية   -الوشاح    د -جاللب الداخلي    -اللب اخلارجي   ب -أ] كالرباكُت ىي لزالزؿ الطبقة ادلسؤلة عن حدكث ا -2                                     
 [اللب الداخلي  -الوشاح      د -القشرة األرضية  ج -اللب اخلارجي     ب -أ] الطبقة األكثر سخونة كصالبة يف أنواحد ىي  -3                               

 156صفحة  3س+1س
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(  1): عدد الحصص حركات األرض كنتائجها        : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
:                      األدكات كالمواد كالوسائل التعليمية                                              الظواىر الطبيعية المرتبطة بحركات األرض المختلفةيتعرؼ  -1 :   الهدؼ العاـ

                              رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ –160ص-158ص  5, 4, 3أدكات النشاط  –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي يذكر المقصود بالسنة كاليـو                                : المتطلب األساسي كتقويمو 
الزمن الذم يستغرقو الكوكب للدكراف حوؿ نفسو دكرة كاحدة  )...............( -الزمنالذم يستغرقو الكوكب للدكراف حوؿ النجم دكرةكاحدة  ب)............(  -أ اذكر المفهـو العلمي

 
 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 التقػػػػػػػػػويم النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي   يعدد أنواع حركات األرض -1
 كتايب

يعرض ظلوذج اخلسوؼ كالكسوؼ كيناقش الطالب يف 
ض كمناقشة ذلك شفويانمث احلركات اليت تقـو هبا األر

 رصد االجابات الصحيحة –طرح سؤاؿ كتايب 

كيشارؾ يف يالحظ احلركات اليت تقـو هبا األرض يف النموذج 
ادلناقشة الشفوية مث غليب عن السؤاؿ الكتايب مث يصحح 

  كراستو ذاتيان 

حركات األرض ؟  ما ىي: 1س
. ....................ب.....................      أ

 الظاىرة الطبيعيةالحادثةيستنتج -2
 عند دكراف األرض حوؿ نفسها 

لفظي  
 كتايب

 159ص,158ص 4, 3يعرض ادلعلم النشاط 
أمامالطالب كمناقشة ادلالحظات مع الطالب مث يطرح 

 أسئلة كتابية 

كيشارؾ يف مناقشة ادلالحظات مث  4, 3يتابع النشاطُت 
 ساتو ذاتيان غليب عن األسئلة الكتابية مث يصحح كرا

عن ....االذباه كىو كعلي ؽليل بزاكية ....... تدكر األرض حوؿ زلور  -1 أكمل: 2س
أما .......حيث تكوف ادلنطقة ادلواجهة للشمس فًتة........   العمود كينتج عن ذلك 

.......... تكوف ادلنطقة البعيدة يف فًتة 

الظاىرةالطبيعية يستنتج  -3
ض حوؿ عند دكراف األرالحادثة 
 الشمس 

لفظي  
 كتايب

أماـ الطالب كمناقشة  160ص 5يعرض ادلعلم النشاط 
 ادلالحظات مع الطالب مث يطرح أسئلة كتابية

كيشارؾ يف مناقشة ادلالحظات مث غليب   5يتابع النشاط
 عن األسئلة الكتابية مث يصحح كراساتو ذاتيان 

....... ..يسبب دكراف األرض يف كضع مائل حوؿ الشمس اختالؼ  -2
مناخية يف ادلناطقة القطبية كادلدارية .......األربعة حيث ربدث

يذكر المقصود باالنقالب  -5
-الربيعي-المناخي الشتوم 

الخريفي -الصيفي

لفظي  
كتايب 

 12كالشكل  162يناقش طالبو يف الفقرات صفحة 
معا للوصوؿ اذل ألية حدكث االنقالب ادلناخي خالؿ 

معحركتها حوؿ نفسها  حركة االرض حوؿ الشمس 
طرح سؤاؿ كتايب مث التصحيح مث رصد االجابات 

 الصحيحة

كالشكل  162يشارؾ ادلعلم يف مناقشة  الفقرات صفحة 
معا للوصوؿ اذل ألية حدكث االنقالب ادلناخي خالؿ  12

حركة االرض حوؿ الشمس معحركتها حوؿ نفسها  
 التصحيح الذايتكتايب مث التصحيح مث اؿسؤاؿ حل اؿ

........ ,.........,.........,........الفصوؿ أربعة مرتبة ىي  -3
ىو االنقالب الذم ػلصل نصف الكرة الشمارل على قدر أقل من األشعة ........    -4

ديسمرب  21مع بداية من النصف اجلنويب كعندىا يكوف النهار أقصر من الليل 
كالنصف اجلنويب على نفس  ىو االنقالب الذم ػلصل فيو النصف الشمارل.......-5

مارس  21القدر من األشعة كيتساكل الليل كالنهار مع بداية 
ىو االنقالب الذم ػلصل فيو النصف الشمارل على قدر أكرب لألشعة من  ......... -6

يونيو  21النصف اجلنويب كعندىا يكوف النهار أطوؿ من الليل مع بداية 
لكركياف على نفس كمية األشعة كيتساكل النهار ىو االنقالب الذم النصفاف ا....... -7

    سبتمرب  21مع الليل كذلك مع بداية 

يذكر المقصود بالزكاؿ  -6
الشمسي الظاىرم 

لفظي  
كتايب 

طرح سؤاؿ –مع الطالب  163ص( 1)ادلناقشة للفقرة
رصد االجابات الصحيحة   –كتايب 

مث غليب عن السؤاؿ  163ص(1)ادلشاركة يف ادلناقشة 
تايب مث يصحح كراستو ذاتيان  الك

كيكوف (غربان )اذل ادلساء ( شرقان )ؽلثل حركة الشمس الظاىرية من الصباح ........  -8
  مرتفعان يف الصيف كمنخفضان يف الشتاء

التقويم النهائي  
يتغَت عدد ساعات النهار كالليل خالؿ الفصوؿ األربعة     علل لما يلي ؟

النشاط البيتي 
قمرم ماىو الشهر اؿ

/       7/           7/         7/          7/         7الشعبة      
اليـو 
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(  2): عدد الحصص القمر كحركاتو       : الموضوع                                           ( المجموعة الشمسية ) الرابعة : الوحدة 
:                      التعليمية   يتعرؼ دكر القمر في بعض الظواىر الطبيعية                                                              األدكات كالمواد كالوسائل -1 :   الهدؼ العاـ

                              رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ –165ص  6أدكات النشاط –لوحة توضيحية  –الكتاب ادلدرسي ر كيف يعلم المسلموف بدخوؿ شهر رمضاف                                يذؾ: المتطلب األساسي كتقويمو 

 
األىػػػػداؼ 

دؼ السلػػػػوكية       
 اله

نوع
 

 ػػػػويمالتقػػػػػ النشػػػػػاطات التعليمية التعلػػمية
 التكػػػػػػػػويني

   
 دكر الطػػالب دكر المعػػػلم

لفظي   يذكر المقصود بمفهـو القمر  -1
 كتايب

يعرض ادلعلم رلسم اخلسوؼ كالكسوؼ الذم يظهر 
موضع القمر بالنسبة لألرض كعالقتو هبا للوصوؿ اذل 

 طرح سؤاؿ كتايب  –مفهـو القمر 

يب عن السؤاؿ يالحظ موضع القمر بالنسبة لألرض كيج
 الكتايب مث يصحح كراستو ذاتيان 

جـر مساكم معتم حجمان من األرض كيعترب تابع )...........( أكتب ادلفهـو العلمي:1س
ذلا كيبدك مع بدايةكل شهر عريب  

يستنتج اف القمر جسم -2
 مستضيئ لغيره 

عملي 
 كتايب

كيناقش ادلالحظات  165ص  6يعرض ادلعلم النشاط 
 طالب مث يطرح سؤاؿ كتايب شفويا مع اؿ

يشًتؾ يف  –مع ادلعلم  165ص 6يتابع اجراءات النشاط 
االجابة على السؤاؿ الكتايب   –ادلناقشة يف الشفوية 

 

حوؿ االرض خالؿ الشهر ........تتغَت ادلساحة ادلضيئة للقمر بسبب  -1أكمل :2س
 .......

القمر  ..........يسمى بػتغَت ادلساحة ادلضيئة خالؿ الشهر العريب يعطي ما  -2
اين يكوف كاقعان بالنسبة لالرض كالشمس ؟  –مىت ؼلتفي القمر عن الظهور :3س

يذكر أطوار القمر كعالقتها  -3
 بأياـ الشهر القمرم

لفظي  
 كتايب

من الكتاب  166ص 15ادلناقشةالشفوية للشكل 
 طرح سؤاؿ كتايب 

من الكتاب  166ص 15يشارؾ يف مناقشة الشكل 
 عن السؤاؿ الكتايب غليب 

-10 9-8 7-1اليـو 
12 

13-
15 

16-19 20-
22 

23

-
29 

30 

        الطور 

يذكر آية تتحدث عن بعض -4
اطوار القمر 

لفظي  
كتايب 

 أذكر االية اليت ربدثت عن بعض أطوار القمر ؟: 5س االجابة عن السؤاؿ الكتايب ادلناقشة

يفسر عدـ تغير كجو القمر  -5
رغم دكرانو حوؿ لسكاف األرض 

نفسو 

لفظي  
كتايب 

فسر عدـ تغَت كجو القمر بالنسبة لسكاناألرض رغم دكرانو حوؿ : 6س يشارؾ يف ادلناقشةالشفويةكالكتابية  ادلناقشة الشفوية كالكتابية  
 نفسو ؟

يفسر كيف يحدث كسوؼ  -6
الشمس 

لفظي  
كتايب 

يشغل جهازاخلسوؼ كالكسوؼ اماـ الطالب كيبُت 
طرح سؤاؿ –ية عملية الكسوؼ الشمسي للطالب آؿ

الكتايب كرصد االجابات الصحيحة 

يتابع تشغيل جهازالكسوؼ كاخلسوؼ ليتعرؼ عن 
غليب عن السؤاؿ –آليةحدكث الكسوؼ الشمسي كأنواعو 

الكتايب مث يصحح كراستو ذاتيا  

مىت ػلدث الكسوؼ الشمسي كمىت يكوف الكسوؼ كليا اك حلقيا أك جزئيا 
؟ 

يف يحدث خسوؼ يفسر ؾ -7
القمر  

لفظي  
كتايب 

يشغل جهازاخلسوؼ كالكسوؼ اماـ الطالب كيبُت 
طرح سؤاؿ –للطالب آلية عملية اخلسوؼ القمرم 

الكتايب كرصد االجابات الصحيحة 

يتابع تشغيل جهازالكسوؼ كاخلسوؼ ليتعرؼ عن 
غليب عن السؤاؿ –آليةحدكث اخلسوؼ القمرم كأنواعو 

ذاتيا  الكتايب مث يصحح كراستو

مىت ػلدث خسوؼ القمر بالنسبة لسكاف األرض كدلاذا يكوف جزيئا احيانا  

التقويم النهائي  
يهتم ادلسلموف دكف غَتىم دبطلع القمر خالؿ الشهر العربِت   :  علل

النشاط البيتي 
 170صفحة  3س
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اليـو 
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؟ كيف يعلم ادلسلموف قدـك شهر مضاف ادلبارؾ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


