الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــيــــــــــــة
الفصل الدراسي  :االول

الصف  /المستوى :الرابع االســاســـــي
عنـــــــوان الوحدة األولـً  :الكبئــٌبد الحُــخ
الفترة الزمنية  :من 2018/9 / 2:

الــــمـبـحــــث  :علوم
عدد الحصص  28:حـصـــــــــة

إلً 2018/9 /33 :
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
اى َتـــــعــــــــشف علـــــــــــــــــــــــً:
 .1العالقبد ثُي الكبئٌــــــبد
الحُـــــــــخ
السلسلخ الغزائُخ
- .2العىاهل الوؤثــــــشح فـــــــــــٍ
الجُئخ

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
 تفـــــعُل دوس الطبلت فٍالحصــــــــــــــــخ كوشبسك
 االستعبًخ ثشسىم الكتبة تٌفُز األًشطـــــــــــــــخ عشض صىس الكتــــــبةاستخذام السجـــــــــــــىسحوهتبثعخ دفبتش التالهُـــــــز
اسددتخذام ثهةلددخ هددي هحددُظالطــــــــــــــــــــبلت الجُئٍ

 .3اثش االًسبى والٌجبد والحُىاى فٍ

 -التدريس

 -التقويم المعتمد

المباشر.

على األداء.

 حل المشكالت. -التعلم من

خالل النشاط.

 التعلم التعاوني -العصف

الذهني.

 القلم والورقة. المالحظة. -التواصل.

 -مراجعة الذات

 أسئلةوأجوبة

الجُئخ

أنشطـــة مرافقة
األدوات
 تفـــــعُل دوس1
الطبلت فٍ الحصـــــخ
سلن التقذَش كوشبسك
اللفظٍ
 االستعبًخ ثشسىمالكتبة
 تٌفُز األًشطـــخقىائن
الشطت  -عشض صىس
الكتــــــبة
استخذام السجـــىسحوهتبثعخ دفبتش
التالهُـــــــز
اسدددتخذام ثهةلدددخ هددديهحُظ الطـبلت الجُئٍ

- .1اإلحسبس واالستجبثخ عٌدذ الكبئٌدـبد
الحُخ
هعلىهبد عبهه عي الطلجخ
اعذاد الوعلوُي  /الوعلوبد:

تن التحوُل هي هىقع األوائل :
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هذَش الوذسسخ /االسن والتىقُع:
الوششف التشثىٌ  /االسن والتىقُع:

التبسَخ:
التبسَخ:

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعرابلرض ا ا ا ا ا ا ا اعن:
 التحدايت :مقرتح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تالتحسني :

ًــوــــــىرج تــحــلــُـــل هـحـتــــــىي
الـصــف  :الشاثع االســـبســــٍ

الــوـجــحــــــث  :الـعلىم
تم التحميل من موقع األوائل
الكبئــٌبد الحُــخ
عٌىاى الىحذح :
الصفحبد  :صـــــفــــحــــــــــــخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـيـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/القواعــــــــد /
المحتوى
الـمـفــاهــيــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـيـــة
النظريـــــــــات
والمصطلحات
حـــــاااااـل مساااااائل
المنتجااااااااااات – العالقـــــبد ثُي اجشاء اهتحبى
اى َتــــــــــــعــــــــشف علـــــــــــــــــــــــً :
الكبئــــــــــــٌبد
المستهلكات
الحُــــــــــــــــخ قصُش كل حصخ
االفتراس
(استكشف
رمية التغذية
 .4العالقبد ثُي الكبئٌــــــبد الحُـــــــــخ
وافسش)
اكل االعشاب
 (تطىَشاكل اللحوم
السلسلخ الغزائُخ
السلسااااااااااااااااااالة الوعشفخ)
- .5العىاهل الوؤثــــــشح فـــــــــــٍ الجُئخ
العىاهــــــــــل
الغذائية
الوؤثشح فــــــٍ
االستجابة
 .6اثش االًسبى والٌجبد والحُىاى فٍ الجُئخ
الجـــُـــئــــــــــخ

- .7اإلحسدددبس واالسدددتجبثخ عٌدددذ الكبئٌدددـبد
الحُخ

ثقىم تعلُوٍ
اإلحســـــــبسواإلستجبثخعـٌذ
الــــــــــــكبئٌبد
الحُــــــــــــــــخ

جهاااااااااااااااااااااااااااااااز
الــعـــــرض

تتعلق :

-#
الماااااااااااااااااااااااااااااادة هٌـــبقشــــــــخ
المحوســـبة
الٌشــــــــبطـــبد
الىاسدح فـــــــــٍ
الــــــــــــىحــــذح
الصور
 عوـــــــــــــــلعمااااااال لوحاااااااات اختجبساد قصُشح
جدارية
 حل األسئلـــــخ تذوَــــــــــــددددـيالوالحـظــــــــبد
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الــــمـبـحــــث  :علوم
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى :الرابع االســاســـــي
عدد الحصص  15:حـصـــــــــة
الـصـفـحــــــــات  :صفحة
عنـــــــوان الوحدة الةبًُخ  :الضـــــــىء
إلً 2018/ 13/33 :
الفترة الزمنية  :من 2018/ 13/ 12:
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
اى َتـــــــــــعــــــــــــشف علــــــــــــــــً :
 هفهىم الضـــــــــــــــىء و ثهــوــُــتــــــه خصبئص الودىاد الشدفبفخ والوعتــوـــــدـخ ,اًتشددددبس الضددددىء واًتقبلدددده  ,الظـــــــــــــددددـال
واالًعكبس  ,العذسبد  ,األخُلخ فُهــــب .
خصبئــــــــــص الضىء وثهوـُته
 -الضىء واللىى

هعلىهبد عبهه عي الطلجخ:
اعذاد الوعلوُي  /الوعلوبد:
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الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات
 -الكتاب – السبورة –

 -التدريس

 -التقويم المعتمد

المختبر – مجسمات -

المباشر.

على األداء.

عدسات

 حل المشكالت. -التعلم من

خالل النشاط.

 التعلم التعاوني -العصف

الذهني.

 القلم والورقة. المالحظة. -التواصل.

 -مراجعة الذات

 أسئلةوأجوبة

هذَش الوذسسخ /االسن والتىقُع:
الوششف التشثىٌ  /االسن والتىقُع:

أنشطـــة مرافقة
األدوات
القُبم ثبلتجــبسة
1
الوخجشَخ
سلن التقذَش  -االستعبًخ ثشسىم
اللفظٍ
الكتبة
 اسئلخاستـــــــــــــقشائُخ
قىائن
الشطت  -سسىم
تىضُحُـــــــــــــخ
 اسددددددددددددددددددددددددددددددتعوبالسجـــــــــــددددددددددددددددـىسح
وهتبثعددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ
الذفبتــــــــــــــــــش

التبسَخ:
التبسَخ:

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعرابلرض ا ا ا ا ا ا ا اعن:
 التحدايت :مقرتح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تالتحسني :

ًــوــــــىرج تــحــلــُـــل هـحـتــــــىي
الـصــف  :الشاثع االســـبســــٍ
الــوـجــحــــــث  :العلىم
الصفحبد  :صـــــفــــحــــــــــــخ
الضـــــــىء
عٌىاى الىحذح :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـيـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/القواعــــــــد /
المحتوى
الـمـفــاهــيــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـيـــة
النظريـــــــــات
والمصطلحات
حــــــل مسائل
استكشفالشفافية
اجشاء اهتحبى
اى َتـــــــــــعــــــــــــشف علــــــــــــــــً :
تتعلق - :
جهبص
الظالل
خصبئــــــــص قصُش كل حصخ
هٌـــبقشــــــــخ
الــعـــــشض
الضىءوثهوـُته
الٌشــــــــبطـــبد
االنتشار
 هفهىم الضـــــــــــــــىء و ثهــوــُــتــــــهالىاسدح فـــــــــٍ
الوبدح
الــــــــــــىحــــذح
 خصددبئص الوددىاد الشددفبفخ والوعتــوـــــددـخ  ,العدساتالوحىســـجخ
 عوـــــــــــــــل اطىس هعشفتٍاًتشدددددبس الضدددددىء واًتقبلددددده  ,الظـــــــــــــدددددـال المرايا
اختجبساد قصُشح
الضــــــــــىء
 حل األسئلـــــخالصىس
انعكاس
واالًعكبس  ,العذسبد  ,األخُلخ فُهــــب .
والـــــــــــــلىى
 تذوَــــــــــــددددـيخصبئــــــــــص الضىء وثهوـُته

تكوين الظل

 -الضىء واللىى

وخصائصه

عول لىحبد
جذاسَخ

الوالحـظــــــــبد

 أقوم تعليميوضع المفاهيم
الصحيحة
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الخطخ الفصلُخ
الــــمـبـحــــث  :علوم
الفصل الدراسي  :االول
الصف  /المستوى :الرابع االســاســـــي
عدد الحصص  19:حـصـــــــــة
الـصـفـحــــــــات  :صفحة
عنـــــــوان الوحدة الةبلةخ :خصبئـص الوبدح واشكبلهب
إلً :نهاية الفصل الدراسي األول
الفترة الزمنية  :من 2018/ 11/ 23:
الــتــقـــــــــويــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات
َ -ـــتـــــــــعــــــــــــشف علــــــــــــــــــــً:

الـمـــــــواد والتجهيزات استراتيجيات
(مصــــــــــادر التعلم ) التـــدريـــس االستراتيجيات

خصبئص الوــبدح

 -التدريس

 -التقويم المعتمد

 -حل المشكالت.

 -القلم والورقة.

المباشر.

ثشكب الوـــــــبدح
 -خصبئص الوبدح الحـــجــــن والكتلــــــــخ

الكتااااااااااب – السااااااااابورة –

 -قُبسبد الحجىم

 -التعلم من

المختبر – عينات

خالل النشاط.

 اشكـــــــــــــــــــــــــب الوـــــــــــــــــــبدح الوــــــــــــــخــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــىط طشائق فــــصـــــــل الوــخـــلــــــــــــــىط -الوــــــــــــــــــــــــبدح الـــٌـــقــُــــــــــــخ

هعلىهبد عبهه عي الطلجخ:
اعذاد الوعلوخ:سالم كلُت
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 التعلم التعاوني العصفالذهني.

على األداء.

 المالحظة. -التواصل.

 -مراجعة الذات

 -أسئلة

أنشطـــة مرافقة
األدوات
 االستعبًخ ثشسىم1
الكتبة
سلن التقذَش
 القُبم ثبلتجـــــــبسةاللفظٍ
الوخجشَـــخ
 استعوبالسجــــــــــــىسح
قىائن
الشطت
 اسئلخاستقــــــــــــشائُخ
 وهتبثعدددددددددددددددددددددددددددددددخالذفبتــــــــــــــش

وأجوبة

هذَشح الوذسسخ /االسن والتىقُع:
الوششف التشثىٌ  /االسن والتىقُع:

التبسَخ:
التبسَخ:

التأمل الذاتي
حول الوحدة
 أشعرابلرض ا ا ا ا ا ا ا اعن:
 التحدايت :مقرتح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تالتحسني :

ًــوــــــىرج تــحــلــُـــل هـحـتــــــىي
الـصــف  :الشاثع االســـبســــٍ
الــوـجــحــــــث  :العلىم
الصفحبد  :صـــــفــــحــــــــــــخ
عٌىاى الىحذح  :خصبئـص الوبدح واشكبلهب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـتـعـمـيـمات
الـمـسـائـل
الـمهـارات
/القواعــــــــد /
المحتوى
الـمـفــاهــيــم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـيـــة
النظريـــــــــات
والمصطلحات
حـــــاااااـل مساااااائل
الحجم
اجشاء اهتحبى
 َـــتـــــــــعــــــــــــشف علــــــــــــــــــــً :استكشف
جهاااااااااااااااااااااااااااااااز
خصــــــبئص
تتعلق :
الكتلة
الوـــــــــــبدح قصُش كل حصخ الــعـــــرض
-#
 .1خصبئص الوبدح الحـــجــــن والكتلــــــــخ السعة
الماااااااااااااااااااااااااااااادة هٌـــبقشــــــــخ
ثطش هعشفتٍ
الٌشــــــــبطـــبد
المحوســـبة
المحلول
قُبسبد
ثأشكــــــــــب
الىاسدح فـــــــــٍ
 .2اشكـــــــــــــــــــــــــب الوــــــــــــــــــبدح المخلوط
الوـــــــــــبدح
الصور
الــــــــــــىحــــذح
 .3الوـخـــلـــىط
 .4طشائق فــــصـــــــل الوــخـــلــىط
 .5الوــــــــــــــــــــــــبدح الـــٌـــقــُــــــــــــخ

أقوم تعليمي
باألمثلة وحل
المشكالت

 عوـــــــــــــــلعمااااااال لوحاااااااات اختجبساد قصُشح
 حل األسئلـــــخجدارية
 تذوَــــــــــــددددـيالوالحـظــــــــبد
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