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قال تعالى 

    ُ ٌََرى َّللاه َوقُِل اْعَملُوا َفَس
َعَمَلُكْم  

   َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنون
 

 
 
 
 



 
تعلٌم متمٌز لبناء معرفً منافس عالمٌاَ 

 
 
 

توفٌر فرصة التعلٌم للجمٌع فً بٌئة تعلٌمٌة مناسبة فً ضوء السٌاسة 
التعلٌمٌة للمملكة ،ورفع جودة مخرجاته،وزٌادة فاعلٌة البحث 

العلمً،وتشجٌع اإلبداع واالبتكار،وتنمٌة الشراكة المجتمعٌة ،واالرتقاء 
  بمهارات وقدرات منسوبً التعلٌم

 

 
 

 الرسالة

 الرؤٌة



 
 
 

 



 2030رإٌة 
  نرعى صحتنا(بنٌانه متٌن )مجتمع حٌوي / المحور  األول  

 (الوقاٌة خٌر من العالج  )(العقل السلٌم فً الجسم السلٌم  )و قد قٌل ,أن أغلى ما ٌملكه اإلنسان الصحة 
و تمثلت رعاٌتها فً رإٌة , و قد أولت حكومتنا الرشٌدة جل اهتمامها بالصحة منذ تؤسس مملكتنا الحبٌبة 

 التً سنحاول 2030 حٌث انبثق نرعى صحتنا من محور مجتمع حٌوي أهم محاور رإٌة 2030
:-  تحقٌقها من خالل 

 . (المتحولة  )التوعٌة بؤضرار الدهون المهدرجة / 1
 . (السكر الخفً  )التوعٌة بؤضرار السكرٌات / 2

. من خالل الحصص الدراسٌة أو اإلذاعة المدرسٌة  

   ًنتعلم لنعمل (فرصة مثمرة ) اقتصاد مزدهر/ المحور الثان -: 

 

 التً ٌجب علٌنا 2030لذلك التعلٌم مرتكز مهم القتصاد مزدهر و هو أحد محاور رإٌة 

:-  أن نحققها جمٌعا و سنحققها بإذن هللا من خالل 

أحقق لطالبً تعلم عالً الجودة بحٌث أحقق لهم أهداف الدرس و ٌستفٌدون مما  .1

ٌتعلمون فً حٌاتهم و ٌحلون مشاكل المجتمع بما تعلموه فٌصلون لتوظٌف المعرفة 

 .  و هو الجودة التً نعنٌها 

              معا لنجعل للتعلم معنا سلسلة دروس كٌف نعلم ؟ 

 
 
 

 
 

عسكرٌا قوي اقتصاد قوي تعلٌم قوي



 
 

 

 :الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن وبعد فان 

السٌاسة التعلٌمٌة هً الخطوط العامة  التً تقوم علٌها عملٌة التربٌة والتعلٌم أداء للواجب فً تعرٌف الفرد بربه ودٌنه -    1
وإقامة  سلوكه على شرعه ، وتلبٌة لحاجات المجتمع وتحقٌقا ألهداف األمة  ، وهً تشمل حقول التعلٌم ومراحله المختلفة ، 

 .والخطط والمناهج ، والوسائل التربوٌة والنظم اإلدارٌة واألجهزة القائمة على التعلٌم وسائر ما ٌتصل به 

        والسٌاسة التعلٌمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة تنبثق من اإلسالم الذي تدٌن به األمة  عقدٌة وعبادة وخلقا وشرٌعة 
 :وحكما ونظاما متكامال للحٌاة ، وهً جزء أساسً من السٌاسة العامة  للدولة ٌسٌر وفق التخطٌط المفصل فٌما ٌلً 

 .اإلٌمان باهلل ربا وباإلسالم دٌنا ومحمد صلى هللا علٌه وسلم نبٌا ورسوال -     2

التصور اإلسالمً الكامل للكون واإلنسان والحٌاة ، وان الوجود كله خاضع لما سنه هللا تعالً ، لٌقوم كل مخلوق -     3
 .بوظٌفته دون خلل أو اضطراب 

الحٌاة الدنٌا مرحلة إنتاج وعمل ، ٌستثمر فٌها المسلم طاقاته عن إٌمان وهدى للحٌاة األبدٌة الخالدة فً الدار اآلخرة ، -     4
 .فالٌوم عمل وال حساب ، وغدا حساب وال عمل 

الرسالة المحمدٌة هً المنهج األقوم للحٌاة الفاضلة التً تحقق السعادة لبنً اإلنسان وتنقذ البشرٌة مما تردت فٌه من -     5
 .فساد وشقاء 

المثل العلٌا التً جاء بها اإلسالم لقٌام حضارة إنسانٌة رشٌدة بناءة تهتدي برسالة محمد صلى هللا علٌه وسلم ، لتحقٌق -     6
 .العزة فً الدنٌا ، والسعادة فً الدار اآلخرة 

ولقد كرمنا بنً     }اإلٌمان بالكـــرامة  اإلنسانٌة التً قررها القرآن الكرٌم وأناط بها القٌام بؤمانة هللا فً األرض -     7
 .{آدم   وحملناهم فً البر    والبحر ورزقناهم من الطٌبات وفضلناهم على كثٌر ممن خلقنا تفضٌال

فرص النمو مهٌؤة إمام الطالب للمساهمة فً تنمٌة المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ومن ثم اإلفادة من هذه التنمٌة التً شارك -     8
 .فٌها 

تقرٌر حق الفتاة فً التعلٌم بما ٌالئم فطرتها وٌعدها لمهمتها فً الحٌاة على أن ٌتم هذا بحشمة ووقار ، وفً ضوء -     9
 .شرٌعة اإلسالم ، فان النساء شقائق الرجال 

ونشره وتٌسٌره فً المراحل المختلفة واجب على الدولة بقدر وسعها . طلب العلم فرض على كل فرد بحكم اإلسالم -   10
 .وإمكانٌاتها 

العلوم الدٌنٌة أساسٌة فً جمٌع سنوات التعلٌم االبتدائً والمتوسط والثانوي بفروعه والثقافة اإلسالمٌة مادة أساسٌة -   11
 .فً جمٌع سنوات التعلٌم العالً 

 

توجٌه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتؤلٌفا وتدرٌسا ، وجهة اإلسالم فً معالجة قضاٌاها والحكم -   12
 .على نظرٌاتها وطرق استثمارها حتى تكون منبثقة من اإلسالم متناسقة مع التفكٌر اإلسالمً السدٌد 

األسس العاهة التي يقوم عليها التعلين في 

 الوولكة
 



  

االستفادة من جمٌع أنواع المعارف اإلنسانٌة النافعة على ضوء اإلسالم ، للنهوض باألمة  ورفع مستوى حٌاتها ، -   13
 .فالحكمة ضالة المإمن أنً وجدها فهو أولى الناس بها 

باعتبارهما من أهم وسائل التنمٌة الثقافٌة واالجتماعٌة  (التقنٌة)التناسق المنسجم مع العلم والمنهجٌة التطبٌقٌة -   14
 .واالقتصادٌة والصحٌة ، لرفع مستوى أمتنا وبالدنا والقٌام بدورنا فً التقدم الثقافً العالمً 

 .ربط التربٌة والتعلٌم فً جمٌع المراحل بخطة التنمٌة العامة  للدولة -   15

التفاعل الواعً مع التطورات الحضارٌة العالمٌة فً مٌادٌن العلوم والثقافة واآلداب بتتبعها والمشاركة فٌها وتوجٌهها -   16
 .بما ٌعود على المجتمع واإلنسانٌة بالخٌر والتقدم

الثقة الكاملة بمقومات األمة  اإلسالمٌة وأنها خٌر أمة  أخرجت للناس ، واإلٌمان بوحدتها على اختالف أجناسها -   17
 .( األنبٌاء92). {أن  هذه  أمتكم أمة  واحدة  وأنا ربكم  فاعبدون                }وألوانها وتباٌن دٌارها   

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األهداؾ العامة لسٌاسة التعلٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة

وذلك بالبراءة من نظام أو مبدأ ٌخالف هذه الشرٌعة واستقامة األعمال , تنمٌة روح الوالء لشرٌعة اإلسالم .1
. والتصرفات العامة الشاملة

. ورعاٌتها وحفظها وتعهد علومها والعمل بما جاء فٌهما, النصٌحة لكتاب هللا وسنة رسوله بصٌانتها .2

. تزوٌد الفرد باألفكار والمشاعر والقدرات الالزمة لحمل رسالة اإلسالم .3

إنما بعثت ألتمم مكارم  )والتؤكٌد على الضوابط الخلقٌة الستعمال المعرفة , تحقٌق الخلق القرآنً فً المسلم .4
. (األخالق

. وٌشعر بمسإولٌته لخدمة بالده والدفاع عنها ,تربٌة المواطن المإمن لٌكون لبنة صالحة فً بناء أمته .5

. تزوٌد الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافٌة والخبرات المختلفة التً تجعل منه عضوا عامالً فً المجتمع .6

. تنمٌة إحساس الطالب بمشكالت المجتمع الثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وإعدادهم لإلسهام فً حلها .7

. تؤكٌد كرامة الفرد وتوفٌر الفرص المناسبة لتنمٌة قدراته حتى ٌستطٌع المساهمة فً نهضة األمة .8

دراسة مافً هذا الكون الفسٌح من عظٌم الخلق وعجٌب الصنع واكتشاف ماٌنطوي علٌه من أسرار قدرة الخالق  .9
لالستفادة منها وتسخٌرها لرفع كٌان اإلسالم وإعزاز أمته 

والفكر اإلسالمً ٌفً بمطالب , فإن اإلسالم دٌن ودنٌا , بٌان االنسجام التام بٌن العلم والدٌن فً شرٌعة اإلسالم .10
. الحٌاة البشرٌة فً أرقى صورها فً كل عصر

تكوٌن الفكر اإلسالمً المنهجً لدى األفراد لٌصدروا عن تصور إسالمً موحد فٌما ٌتعلق بالكون واإلنسان  .11
. والحٌاة وما ٌتفرع عنها من تفضٌالت

. وتهٌئة الجو المدرسً المناسب, رفع مستوى الصحة النفسٌة إلحالل السكٌنة فً نفس الطالب .12

وتبصٌر الطالب بآٌات هللا , وتقوٌة القدرة على المشاهدة والتؤمل ,تشجٌع وتنمٌة روح البحث والتفكٌر العلمٌٌن  .13
لتمكن الفرد من االضطالع بدوره الفعال فً بناء الحٌاة االجتماعٌة , وإدراك حكمة هللا فً خلقه, فً الكون وما فٌه 

. وتوجٌهها توجٌها سلٌماً 

وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود ,االهتمام باإلنجازات العالمٌة فً مٌادٌن العلوم واآلداب والفنون المباحة .14
وتبٌان , وإبراز ما أسهم به أعالم اإلسالم فً هذا المجال وتعرٌف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمً , اإلنسانٌة عامة

 .نواحً االبتكار فً إعمالهم وآرائهم فً مختلف المٌادٌن العلمٌة والعملٌة

 

. والتدرٌب على استعمال لغة األرقام واإلفادة منها, تنمٌة الفكر الرٌاضً والمهارات الحسابٌة  .15



. تنمٌة مهارات القراءة وعادة المطالعة سعٌا وراء زٌادة المعارف .16

. اكتساب القدرة على التعبٌر الصحٌح فً التخاطب والتحدث والكناٌة بلغة سلٌمة وتفكٌر منظم .17

. وتساعد على تذوقها وإدراك نواحً الجمال,تنمٌة القدرة اللغوٌة بشتى الوسائل التً تغذي اللغة العربٌة .18

وإبراز ,تدرٌس التارٌخ مادة منهجٌة مع استخالص العبرة منه وبٌان وجهة نظر اإلسالم فٌما ٌتعارض معه .19
. تولد لدٌها الثقة واإلٌجابٌة,المواقف الخالدة فً تارٌخ اإلسالم وحضارة أمته حتى تكون قدوة ألجٌالنا المسلمة

ومزاٌا جغرافٌة وطبٌعٌة ,تبصٌر الطالب بما لوطنهم من أمجاد إسالمٌة تلٌدة وحضارة عالٌة إنسانٌة عرٌقة .20
. وبما لمكانته من أهمٌة بٌن أمم الدنٌا,واقتصادٌة

وما ٌتمٌز به كل قطر من ,وتوسٌع آفاق الطالب بالتعرف على مختلف أقطار العالم, فهم البٌئة بؤنواعها المختلفة .21
ودورها ,واالقتصادي,ومركزها الجغرافً,مع التؤكٌد على ثروات بالدنا ومواردها الخام,إنتاج وثروات طبٌعٌة

.  وإظهار مكانة العالم اإلسالمً,والقٌام بواجب دعوته’السٌاسً القٌادي فً الحفاظ على اإلسالم

للتزود من العلوم والمعارف ,بجانب لغتهم األصلٌة, تزوٌد الطالب بلغة أخرى من اللغات الحٌة على األقل .22
والعمل على نقل علومنا ومعارفنا إلى المجتمعات األخرى إسهاماً فً نشر اإلسالم ,والفنون واالبتكارات النافعة

. وخدمة اإلنسانٌة

. ونشر الوعً الصحً, تعوٌد الطالب العادات الصحٌة السلٌمة .23

حتى ٌإدي الفرد واجباته ,اكتساب الطالب المهارات الحركٌة التً تستند إلى القواعد الرٌاضٌة لبناء الجسم السلٌم .24
. فً خدمة دٌنه ومجتمعه بقوة وثبات

روحا وعقلٌا :ومساعدة الفرد على النمو السوي,مساٌرة خصائص مراحل النمو النفسً للناشئٌن فً كل مرحلة .25
بحٌث تكون هً الموجه األول للسلوك الخاص والعام للفرد , واجتماعٌا والتؤكٌد على الناحٌة الروحٌة اإلسالمٌة

. والمجتمع

التعرف على الفروق الفردٌة بٌن الطالب توطئة لحسن توجٌههم ومساعدتهم على النمو وفق قدراتهم  .26
. واستعداداتهم ومٌولهم

العناٌة بالمتؤخرٌن دراسٌا والعمل على إزالة ما ٌمكن إزالته من أسباب هذا التؤخر ووضع برامج خاصة دائمة  .27

. ومإقتة وفق حاجاتهم

التربٌة الخاصة والعناٌة بالطالب المعوقٌن جسمٌاً أو عقلٌاً عمال بهدى اإلسالم الذي ٌجعل التعلٌم حقا مشاعا بٌن  .28
. جمٌع أبناء األمة

وإتاحة اإلمكانٌات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم فً إطار البرامج ,االهتمام باكتشاف الموهوبٌن ورعاٌتهم .29
. العامة وبوضع برامج خاصة

. وتنوٌع التعلٌم مع االهتمام الخاص المهنً, تدرٌب الطاقة البشرٌة الالزمة .30

  

 
 



 األهداؾ العامة لتدرٌس العلوم فً المرحلة المتوسطة
 

أن ٌتجه تدرٌس العلوم فً جٌلنا الناشئ اتجاها سلٌما قائما على اإلٌمان باهلل وان تسخر تطبٌقاتها وفق أحكام الدٌن الذي  -1
 .هو فً حقٌقته الجوهرٌة االنقٌاد التام هلل وأن تصبح دارسات هذه العلوم بتطبٌقاتها مإمنات ٌعملن بوحً من إٌمانهن

 
مشاهدة ما فً هذا الكون الفسٌح من عظٌم الخلق وعجٌب الصنع ومالحظة الدقة الرائعة فً األشٌاء والحوادث الطبٌعٌة  -2

واكتشاف انسٌاقها التام وخضوعها الكامل للنوامٌس التً قدر هللا أن تخضع لسلطانها دون أٌة قدرة على الخروج عن سلطان 
 .هذه النوامٌس وحدودها

 
تدرٌب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمحٌص ما تسمع عنه وما تراه وما تفكر فٌه لتصل إلى الحق  -3

 .الخالص من شوائب الخطؤ والنقصان
 

 .االستفادة من تدرٌس العلوم ومنهجها فً البحث عن ألوان من التربٌة الخلقٌة التً ٌحرص علٌها اإلسالم -4
 

الحرص فً كل مناسبة على كشف فضل اإلسالم وفضل تعالٌمه وأحكامه وإظهار سمو تشرٌعه ذلك التشرٌع المنسجم  -5
مع الفطرة والمحقق للمصلحة على أتم شكل وأوفاه ولنؤخذ على ذلك مثاال من كثٌر من األمثلة أال وهو تحرٌم الخمر، فالعلم 

 .ٌقدم لنا كشفا إحصائٌا ً بؤنواع األضرار التً تنجم عن إباحة الخمر والمفاسد التً تقع بسبب شربها
 

 .أضرار فً البنٌة واألنسجة -أ 
 

 .أضرار فً العقل والنفس والخلق- ب
 

 أضرار فً األسرة- ج
 

 .أضرار فً المجتمع- د
 

القضاء على مركب النقص الذي ٌعٌشه كثٌر من األفراد زاعمٌن أن العلم والحضارة والقوة إنما هً ألوروبا وأمرٌكا  -6
فقط هم الذٌن ٌستحقونها وٌستطٌعونها فحسب، وإننا نتبع لهم أجراء ال ٌمكن أن نعمل كما عملوا وال نصل إلى ما وصلوا 

طرٌقها وٌبٌن أن أي إنسان شرقٌا أم غربٌا ً ٌستطٌع إذا شمر عن ساعد الجد أن  عن أسسها وٌعرف فتدرٌس العلوم ٌكشف
 .ٌسلكه وٌنطلق به

 
تنمٌة حب التلمٌذة للمطالعة العلمٌة المفٌدة، واستعمال المراجع المناسبة فٌها وتشجٌعها على ممارسة بعض الهواٌات  -7

وضروب النشاط ذات الصلة فً نطاق قواها العقلٌة والجسدٌة، والغرض العام من هذه األهداف أن تنشؤ الطفلة سوٌة فً 
جسمها، مكتسبة للعادات السلٌمة فً العمل والتفكٌر، معتمدة على نفسها فً التعرف على بٌئتها وما ٌكتنفها من ظواهر 

مهمة، ومتدربة فً الوقت نفسه على العمل والتعاون مع اآلخرٌن فً سبٌل تقصً الحقٌقة والكشف عن سنن الكائنات بقصد 
 .تحسٌن أسالٌب الحٌاة وخدمة الصالح العام

  

 

 

 



 األهداؾ العامة لتدرٌس العلوم
 

  .أن ٌتجه تدرٌس العلوم اتجاهاً سلٌماً قائماً على اإلٌمان باهلل والتطبٌق به وفق الدٌن اإلسالمً   .1 

 
 تنمٌة العقٌدة فً نفس الطالبة وترسٌخ اإلٌمان فً قلبها عن طرٌق توجٌهها لمشاهدة ما فً الكون الفسٌح من عظم الخلق  .2 

  .وعجٌب الصنع 

 
 تدرٌب الطالبة على االستقراء واالستنتاج والبحث بالمنطق السلٌم واالستدالل القوٌم بالقٌام بالتجاري العلمٌة ودراسة  .3 

  .العلوم النظرٌة مسترشدة بؤوامر هللا 

 
 تدرٌب الطالبة على مناقشة األمور والبحث عن األسباب وتمهٌد من ما تسمعه وتراه وتفكر فٌه لتصل إلى الحق الخالص  .4 

  .من شوائب الخطؤ والنقصان 

 
  . تعوٌد الطالبة على التجرد العلمً الذي ٌدعوا إلٌه اإلسالم بعٌداً عن الهوى لتحفظ حق العلماء  .5 

 
 االستفادة من تدرٌس العلوم ومنهجها فً البحث عن ألوان التربٌة الخلقٌة التً ٌحرص علٌها اإلسالم كالصدق والنزاهة  .6 

  .وتحري الحق والثبات علٌه 

 
  . الحرص فً كل مناسبة على الكشف بفضل اإلسالم وتعالٌمه  .7 

 
  . الترغٌب فً البحث عن منجزات أجدادها وفضل آبائها فً تقدم العلم  .8 

 
  . إعادة الثقة إلى نفوس المسلمٌن وإشاعة األمل فٌهم بؤن العلم لٌس وقفاً على غٌرهم  .9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 .توجٌهات عامة لتدرٌس مادة العلوم

االستعانة بالمراجع العلمٌة المنــاسبة و بكتاب مــرشد المعلمة ودلٌل المعلمة للمناهج المطورة والمـــذكرات التوضٌحٌة .1
لتوضٌح الؽامض من فقرات الكتاب و تصحٌح أخطائه إن وجدت وهذا ٌشمل المادة العلمٌة ، األنشطة العلمٌة البدٌلة ، 

 . الرسومات ، على أن ٌتناسب ما ٌتم إضافته مع أهداؾ المقرر ومستوى التلمٌذات
 ـ اإلطالع على مقررات العلوم للمراحل السابقة و الالحقة لربط المادة العلمٌة و المعلومات ٌبعضها والربط كذلك بؽٌرها 2

الصحة ، التربٌة اإلجتماعٌة ، التربٌة الفنٌة ، الكتابة الصحٌحة، القراءة السلٌمة )من الجوانب مثل   ) . 
 

.  (الطالبات دون المتوسط ، الموهوبات ، سرٌعات التعلم  ) ـ تنوٌع أسالٌب التعلٌم فً العلوم لتلبً حاجات الفئات التالٌة 3
  . بإستخدام مسائل لتشجٌع مهارات التفكٌر

 
 ـ اإلطالع على ملؾ العلوم الموجود فً إدارة المدرسة دورٌا خالل العام الدراسً و االهتمام بتزوٌده بما ٌستجد من 4

 . النشرات المقدمة من قبل المشرفة التربوٌة
 

.  ـ التعرؾ على محتوٌات المختبر و استخدام كل ما هو متوفر بعد حصر محضرة المختبر أو المعلمة المسئولة لألدوات 5
  . و المواد و محاولة توفٌر ما ٌنقص منها

 
.  ـ االهتمام بتنظٌم المختبر واألدوات واألجهزة العملٌة بطرٌقة مالئمة مع مراعاة إتباع قواعد السالمة فً استخدامها 6

  .واإلبالغ فً حالة إنتهاء صالحٌة بعض المواد الكٌمٌائٌة
 

 ـ التأكد من توفر جمٌع المواد و األدوات التً تحتاجها المعلمة فً التجارب المنصوص علٌها فً المقرارات الدراسٌة و 7
 .ذلك قبل إجراء التجربة مع الطالبات بمدة كافٌة

 
أن تجري التجربة فً وقت الحصة لإلستفادة منها فً توصٌل المعلومات والمفاهٌم و عدم تأخٌرها لوقت آخر و تذلٌل 

 8 . الصعاب لتفادي أي تأخٌر
 

 ـتدرٌب التلمٌذات على إجراء التجارب بأنفسهن بشكل فردي أو جماعً بحٌث تكتسب التلمٌذة خبرة و مهارة من خالل 9
ماعدا التجارب الخطرة و تشمل تجارب العرض )ممارستها   ) .  

 
 ـ العناٌة بإختٌار الوسائل التعلٌمٌة و استخدامها بشكل مناسب مع توفٌر البدائل إذا إستلزم األمر و استخدامها 10

للمساعدة على التوضٌح و إن لم تحدد بالكتاب المدرسً باإلضافة لضرورة االهتمام بكتاب التلمٌذة و ما ٌحتوٌه من 
 . أنشطة و أسئلة و دلٌل النشاط العملً فً المرحلة الثانوٌة كوسائل هامة تستخدمها التلمٌذة خالل الحصة

 
 11 . التأكد من الطبعات المعتمد تدرٌسها أن تكون حدٌثة وللعام الدراسً الحالً-

 
 12 . قراءة توزٌع المنهج المعتمد و االهتمام بما دّون به من مالحظات-

 
 ـ تنوٌع أسالٌب التدرٌس و تطبٌقها بطرٌقة فعالة و مالئمة للمقررات المطورة مع االهتمام باألنشطة الصفٌة و 13 

الشرح – اإلستكشاؾ – التهٌئة  )واإلهتمام بتطبٌق الدورة الخماسٌة  (....عملً – رسم – كتابً – شفهً  )تنوٌها 
اإلثراء والتوسع– التقوٌم – والتفسٌر   ) .  



 
 ـ تطبٌق الطرٌقة العلمٌة المعتمدة على اإلستقصاء والتً ٌستخدمها العلماء فً تنمٌة مهارات التفكٌرواإلجابة على 14

المبنً و المّوجــه والمفتوح )جمٌع التساؤالت العالقة فً أذهانهم مع مراعاة تطبٌق أنواع اإلستقصاء   ) .  
 

 ـ ممارسة إستراتٌجٌة التعلٌم التعاونً مع الطالبات وذلك لتفعٌل دور المتعلِّم فً العملٌة التعلٌمٌة وذلك من خال ل 15
انضوائه تحت مجموعة صؽٌرة أو كبٌرة بهدؾ الحصول على المعلومات والمعرفة العلمٌة وكذلك مشاركته الفعالة 

 . واإلٌجابٌة فً عملٌة التعلُّم
 
 

ماذا تعلمت ؟ بصفة مستمرة مع – ماذا أرٌد أن أعرؾ ؟ – ماذا أعرؾ ؟  ) ـ إستخدام جدول التعلم المحتوي على 16 
  . الطالبات وتعوٌدهن علٌه فً بداٌة كل حصة ومراعاة إستمراره طوال الفصل الواحد مع تتابع الدروس

 
بصفة مستمرة وخاصة فً مرحلة  (أنظروأتساءل  )تعوٌد الطالبات على قراءة الصورواألشكال عن طرٌق توجٌه السؤال 

 17 . التهٌئة
 

- بٌانات المعلمة الدورات التً حصلت علٌها و االنشطة :  ـ دفتر إعداد الدروس ٌشتمل باإلضافة إلى الدروس على 18
توزٌع عناصر - توجٌهات المادة – األهداؾ العامة للمادة والخاصة للمقرر-جدول الحصص– التً تنفذها فً المدرسة 

المناسبات الوطنٌة والمدرسٌة التً – قائمة بأسماء المراجع - قائمة التعامٌم الهامة والحدٌثة – المقرر على الحصص 
  . تشارك فٌها المعلمة داخل المدرسة

 
- ٌراعً التالً" سواء بالحاسب اآللً أو ٌدوٌاً "عند إعداد الدروس كتابٌاً   : 19 

 
العنوان الفعلً للموضوع مع مراعاة تسجٌل اسم الوحدة و الفصل فً - الفصل – الحصة – التارٌخ : االهتمام بتسجٌل  •

  . الدرس األول من الوحدة
 

االعتماد على األهداؾ المدونة بالكتاب كحد ادنً إلشتقاق األهداؾ مع إمكانٌة اشتقاق أهداؾ حسب المحتوى وماتضمنه •
  . كمفاهٌم و خبرة المعلمة واإلهتمام بجانب األهداؾ الوجدانٌة

 
  . عند تسجٌل الوسائل ٌراعى تدوٌن األدوات و البدائل المستخدمة و ال ٌكتفً بتسجٌل رقم النشاط فقط•

 
• القصص واأللؽاز  )تحتوي على عناصر مشوقة مثل – ترتبط بخبرات التلمٌذة : بحٌث  (التهٌئة  )العناٌة بمرحلة التمهٌد 

 ( العلمٌة ، مقاطع الفٌدٌو المناسبة للطالبات المشاهد التربوٌة
 

• ٌحدد أسئلة – ٌوضح مواضع عرض الوسائل – ٌعطً صورة صادقة عن أسلوب التدرٌس المتبع : العرض البد أن 
الملخص )ٌحدد العناصر الرئٌسٌة للموضوع – ٌحدد مواضع الربط بٌن عناصر الدرس – المناقشة إن وجدت 

– ٌحدد أسماء المراجع المستخدمة – ٌشتمل على األمثلة الدالة – والعناصراألسٌاسٌة التً تحتوٌها المطوٌة  ( السبوري
ٌدعم برسومات تخطٌطٌة ،و للمعلمة الحرٌة فً استخدام التحضٌر بالحاسب اآللً على إن ٌكون هناك مصداقٌة وثبات فً 

  . أسلوب التنفٌذ وأن تراعى فٌه شروط التحضٌر السلٌم بكافة ركائزه
 

• تشمل أهداؾ الدرس المعرفٌة و تقٌسها مع : بحٌث  (التشخٌصً والتكوٌنً والختامً  )إختٌار أسئلة التقوٌم والمعالجة 
التنوٌع فً صٌاؼة األسئلة و أسلوب تنفٌذها بٌن الشفهً و الكتابً على أن تراعً جمٌع مستوٌات التفكٌر عند الطالبات 

  . وتراعً الذكاءات المتعددة عندهن واإلهتمام بكراس النشاط بصفة مستمرة وربطة بالدروس
 

• تناسب مستوى التلمٌذات و طبٌعة – تكون منوعة حسب طبٌعة الموضوع : اختٌار أسئلة الواجب المنزلً بحٌث 
تختلؾ عن أسئلة التطبٌق – إن ال تستمد من الملخص السبوري – ال تكون مطولة تعتمد على الشرح –المرحلة الدراسٌة 

ضمن المتوسطة – دون المتوسطة  )مع االهتمام بالوجبات طوٌلة المدى قدر اإلمكان وتنوٌعها حسب مستوٌات الطالبات 
فوق المتوسطة–   ) .  

 



االختبار النهائً ٌراعى إن تكون واضحة -االختبارات الدورٌة-الواجب-التطبٌق:  ـ عند اختٌار األسئلة و صٌاؼتها فً 20 
تقٌس األهداؾ المرتبطة بها– مناسبة لمستوى التلمٌذات -منوعة–شاملة –صحٌحة الصٌاؼة – اللؽة   .  

 
 ـ وضع خطة مناسبة للمراجعة خالل العام الدراسً و فً نهاٌته مع تنوٌع أسالٌب المستخدمة للمراجعة و العناٌة 21 

  . بتحضٌر حصة المراجعة بشكل منظم فً دفتر التحضٌر
 

 ـ االهتمام باالختبارات الدورٌة بنهاٌة كل فصل واإلحتفاظ بها مع أوراق العمل فً ملفات خاصة ،و اإلشارة إلٌها فً 22
حسب الئحة تقوٌم الطالب الصادر من اللجنة  )سجل إعداد الدروس، و االحتفاظ بها مع نموذج اإلجابة و توزٌع الدرجات 

هـ1/3/1426ع فً /ق/53العلٌا لسٌاسة التعلٌم رقم  ) .  
 

 ـ اإلهتمام بتوزٌع خرائط المفاهٌم والمنظمات التخطٌطٌة بصفة مستمرة والتً توضح الفكرة الرئٌسة والمصطلحات 23 
األساسٌة والتفاصٌل الفرعٌة على هٌئة أوراق عمل وتعوٌد الطالبات على إتقانها لما فٌها من تنمٌة لإلستٌعاب المفاهٌمً 

  . عند الطالبات وترسٌخ المعلومات فً أذهانهن

- تصحٌح أورق االختبارات النهاٌة بشكل جماعً بحٌث تشترك المعلمات فً تصحٌح و مراجعة كل ورقة مع تدوٌن االسم 
  24. والتوقٌع

 
التوزٌع العادل ألسئلة اإلختبارات لتراعً جمٌع الفروق الفردٌة عند الطالبات وتوزٌع الدرجات الكلٌة والجزئٌة بطرٌقة  

  25. سلٌمة ومنظمة
 

على " ٌتم نقل الملخص السبوري مشتمال :  ـ توجٌه التلمٌذات فً بداٌة كل عام دارسً لالهتمام بدفتر الفصل بحٌث 26 
 العنـــــــــاصر الرئــٌســــٌة فقط دون شرح

وجود الرسومات التخطٌطٌة و البٌانٌة من خالل قٌام التلمٌذة بالرسم مع المعلمة خالل الحصة و استكمال – " أو إطالة 
ال – ال تلصق رسومات الكتاب أو الملصقات الؽٌر الئقة بدفتر التلمٌذة – تسجل نتائج و أرقام األنشطة العلمٌة – البٌانات 

  تنقل الرسومات شفاً 
من الكتاب (بإستخدام الورق الشفاؾ  )  .  

 
وكتب النشاط للمناهج المطورة مع مراعاة دقة متابعة  (واجب – فصل  ) ـ متابعة دفاتر التلمٌذات بصورة منتظمة 27 

المادة العلمٌة و الرسومات على إن ٌتم تسجٌل مالحظات على الدفتر و ٌسجل تارٌخ التصحٌح ، كما تستمر المعلمة بشكل 
  . دائم بحث التلمٌذة على تصوٌب لألخطاء السابقة إن وجدت

 
استخدام سجل المتابعة الٌومٌة بانتظام إلعطاء صورة واضحة عن المستوى التلمٌذة وإستخدامه كمحفز نشط طوال  -

 28 .مراحل الدرس الواحد
 

استخدام أسالٌب مناسبة لمتابعة الضعٌفات و معالجة الضعؾ باإلضافة إلى تشجٌع المتمٌزات بأسالٌب منوعة  . 29 

 ـ العناٌة بالحلقات التنشٌطٌة كمجال لتبادل الخبرات بٌن المعلمات و توحٌد كل ما ٌتعلق بتدرٌس المقررات 30 -

المراجع-األسئلة – الوسائل و البدائل الرسومات – التخطٌط  )المشتركة   ...)  
 ـ االهتمام بالدروس التطبٌقٌة سواء بالتنفٌذ أو الحضور مع إبالغ المشرفة بموعد انعقاد الدرس و تزوٌدها بصورة 31 

  . من التحضٌر و ضرورة تقدٌم العذر المناسب مسبقا قبل موعد الدرس التطبٌق
 ـ مراعاة ما تضمنه الئحة تقوٌم الطالب الصادرة من اللجنة العلٌا لسٌاسٌة التعلٌم و تعمٌم الخطة الدراسٌة رق 32 

ت 1/ت2277/2هـ الخطة مادة اإلحٌاء و تعمٌم آلٌة تكلٌؾ المعلمات و الموظفات و رقمه 11/4/1427بتارٌخ 203/17
هـ15/5/1426ب بتارٌخ /18507هـ و تعمٌم الئحة اإلجازات و رقمه 29/10/1425بتارٌخ   .  

 
هـ و تعمٌم تفعٌل 1/8/1425هـ بتارٌخ /2130 ـ االطالع على التعمٌم الخاص بنظام التعلٌم الثانوي الجدٌد و رقمه 33 

هـ20/5/1426د بتارٌخ 1/ت 2 /128المختبرات المدرسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة و رقمه   .  
 

 ـ تنمٌة مهارات التفكٌر و البحث العلمً لدى التلمٌذة بما ٌتالءم مع الكتب المستجدة و حسب دلٌل المعلم لتنمٌة 34 
م2004/هـ 1425مهارات التفكٌر طبعة   . 



 
 21/3/1427د بتارٌخ /10162/30تفعٌل تعمٌم برنامج محبة الرسول صلى َّللا علٌة و سلم و االقتداء به رقم  -

 35 . هـ

 ـ اإلهتمام بالمصطلحات العلمٌة باللؽة االنجلٌزٌة الواردة فً كتاب الطالبة والمواقع اإللكترونٌة المرفقة مع الدروس 36
  . وحث الطالبات على الدخول واإلطالع علٌها قدر اإلمكان

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 الـــــٌـــوم
 الـــحـــــــــصـــــــــــــة

1 2 3 4 5 6 7 8 

         األحد

         االثنٌن

         الثالثاء

         األربعاء

         الخمٌس 



 
 
 
 
 

م 
موضوع 
الدرس 

مكان تنفٌذ الدرس 
طرٌقة تنفٌذ 

الدرس 
التقوٌم 

اشٌاء تحب 
إضافتها 

     العلم أسلوب   1

    عمل العلماء  2

3 
العلم والتقنٌة 

 والمجتمع
    

    الزالزل   4

    البراكٌن   5

6 
الصفائح 
االرضٌة 

    

 هحتوى هنهج العلوم للصف الثالث هتوسط



    نماذج الذرة   7

    النواه   8

9 
مقدمة الجدول 
الدوري   

    

10 
العناصر 
الممثلة  

    

11 
العناصر 

االنتقالٌة   
    

    اتحاد الذرات   12

13 
ارتباط 

العناصر   
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

14 

الصٌػ 
والمعادالت 
الكٌمٌائٌة  

    

15 

سرعة 
التفاعالت 
الكٌمٌائٌة 

    



 
 
 
 
 
 

الوسائل التعلٌمٌة او االدوات  الدرس الفصل م 
البدائل  

حسب "
" المتوفر

1 

الفصل االول  
طبٌعة العلم  

 

 
التجربة االستهاللٌة  

 
أسلوب الدرس االول 

 العلم
 

 عمل الدرس الثانً 
 العلماء

 
 
 

 العلم الدرس الثالث 
 والتقنٌة والمجتمع

 
ثالثة أوعٌة ،ماء ساخن ،ماء فاتر ،ماء بارد ، 

مقٌاس حرارة  
دفتر العلوم ، اقالم رصاص او  حبر ،مجالت 

علمٌة متخصصه بالعلوم  
دباسة، شجرة زٌنة ،تفاحة ،دبابٌس ،بالون 

، " متر قماش "منفوخ ، مسطرة ، شرٌط قٌاس
ثالث انواع من اوراق التنشٌؾ ،مقصات ، قطارة 

. كرات مطاطٌة .بطاقات فارؼة .ماء 
مقاالت من مجالت حدٌثة ذات عالقة باستخدام 

. شبكة االنترنت 
 

 

2 

الفصل الثانً  
تؽٌرات 
االرض 

 
 التجربة االستهاللٌة

 
الزالزل   الدرس االول

 
 

  البراكٌن الدرس الثانً 
 

الصفائح  الدرس الثالث
األرضٌة 

 

 
قطع خشبٌة ، أشرطة مطاطٌة عرٌضة ، ورق 

مقوي  
 

ؼصن جاؾ ، ثالث قطع من حلوى التوفً 
،مسطرة بالستٌكٌة قلم ،ثقل، شرٌط الصق ، حامل 

. ،خٌط ،نابض زنبركً ،حبل 
جٌالتٌن احمر ، كٌس ذاتً االحكام ، دبوس ، رمل 

. جاؾ ، رمل رطب ، لفات منادٌل الحمام 
اصابع حلوى الكرامٌل المؽطاة بالشوكوالتة 

،خرٌطة قاع المحٌط ، كتل خشبٌة ، الوان مختلفة 
. من الصلصال 

 

 

 الوسبئل التعليميت 



3 
الفصل الثالث  
تركٌب الذرة  

 
 التجربة االستهاللٌة

 
 

نماذج   الدرس االول
الذرة  

 
 
 
 
 

  النواه الدرس الثانً 
 
 

 
نقود ،براؼً ن حلقات "قطع معدنٌة صؽٌرة 

صلصال ،عٌدان تنظٌؾ االسنان ، " فوالذٌة 
. مناشؾ ورقٌة  

 
عقد لولو ،صلصال ، ورق ، صفائح المنٌوم 

،اسالك ، اعواد  
تنظٌؾ االسنان ،مؽناطٌس ، برادة حدٌد ، جهاز 

رقائق المنٌوم ،كرات اسفنج .العرض فوق راسً 
، خٌوط ،  ابرة ، حامل حلقً او جهاز للتعلٌق ، 

فروة او صوؾ ، قضٌب بالستٌك ، ورق ؼٌر 
. مسطر اوراق ملونة دائرٌة الشكل ، مادة الصقة 
كرات اسفنجٌة صؽٌرة ، الصق ،ورق كرتون ، 

صفائح مؽناطٌسٌة ، ورق رسم بٌانً ، قلم 
فئات صؽٌرة من قطع .رصاص ، ورق عادي 

. نقدٌة 
 

 

4 

الفصل الرابع  
الجدول 

الدوري  

 التجربة االستهاللٌة
 

مقدمة   الدرس االول
فً الجدول الدوري 

 
 العناصر الدرس الثانً 

 الممثلة 
 

 العناصر الدرس الثالث 
 االنتقالٌة  

 
 

من كل " قطعة من الورق ، اشكل مقصوصة مسبقاَ 
" شكا اربع الوان 

لوحة للجدول لدوري ، اقالم حبر ورصاص 
،شرٌط ماؼنٌسٌوم ،علبة فارؼة ،نسخة فارؼة 

. من الجدول الدوري 
 

عٌدان اسنان ، قطع لبان ، قطعة قماش مبللة 
،امونٌا ،قطعتً  قماش ناٌلون وحرٌر ، مواد 

.  خشبٌة ، مواد الصقة ، حواسٌب 
 انابٌب اختبار مع حامل لالنابٌب ، مخبار 10

مل ،مالقط صؽٌرة ، مطرقة صؽٌرة ، 10مدرج 
لتر /مول 0.5محلول حمض الهٌدروكلورٌك  تركٌز

لتر ، / مول 0.1، محلول كلورٌد النحاس تركٌزه
فرشاة تنظٌؾ أنابٌب  

كربون ،سٌلكون ، قصدٌر ،كبرٌت ، "  جم من25.
" حدٌد 

 

 

5 

الفصل 
الخامس  

البناء الذري 
والروابط 
الكٌمٌائٌة 

 
 التجربة االستهاللٌة

 
اتحاد   الدرس االول

الذرات  
 
 

 ارتباط الدرس الثانً 

 العناصر 
 
 

 
 " 6عدد "مؽناطٌس ، مشبك ، ورق 

 
قضٌب زجاجً ، قطعة حرٌر ، قطع صؽٌرة من 

. جدول دوري ، قلم رصاص ، ورق ,الورق 
 

 الوان مختلفة ،مقص 3حبل ،قطع من الورق ذات 
،شمع البرافٌن ،مٌثانول ، جلسرٌن ، سكر ،ملح ، 

كبرٌتات النحاس ، كبرٌتات الكالسٌوم ، شمعة ، 
والعة ، سطح زجاجً بارد ، بالونة ، اشرطة 
مؽناطٌسٌة ، لوح مؽناطٌسً ، حلوى مؽطاة 

بالشوكوالتة ، مقص ، ورق ، قلم تخطٌط ، قطع 
. معدنٌة 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

الفصل 
السادس  
التفاعالت 
الكٌمائٌة  

 
 التجربة االستهاللٌة

 
الصٌػ   الدرس االول

والمعادالت الكٌمٌائٌة   
 
 
 

 سرعة الدرس الثانً 
 التفاعالت الكٌمٌائٌة 

 
 

 
سكر المائدة ، انبوب اختبار ، لهب بنزن ، حامل 

. انابٌب اختبار 
خمٌرة ، خل الطعام المخفؾ ،كاس زجاجً ،ساق 
للتحرٌك ،شرٌط ماؼنٌسٌوم ، علبة فارؼة ، لهب 

بنزن سلك المواعٌن ، انابٌب اختبار متوسطة 
الحجم ، ماسك انابٌب اختبار ، بالون ، مٌزان ، 

. حمام مائً ساخن ، حامل انابٌب اختبار 
 

مسحوق سكر المائدة ، مكعبات السكر ، سكر 
خشن ،كاس زجاجً ، ماء ، طبق تسخٌن ، 
انابٌب .قضٌب تحرٌك ، ملعقة مختبر ، علب طعام 

، حامل انابٌب اختبار ، محلول " 8عدد"اختبار 
،كبد دجاج نً ، % 3فوق اكسٌد الهٌدروجٌن  

بطاطس ، مقٌاس حرارة ، ساعة اٌقاؾ ، ساعة 
.  مل 25ذات عقرب ثوانً ، مخبار مدرج سعته 

 

 



 
 
 
 

 شكل المنظم  االستراتٌجٌة المستخدمة  الفصل م

1 
 الفصل االول 
 طبٌعة العلم 

 

 
 نطرة عامة

 
 
 

 

التفاصٌل الداعمة الفكرة الرئٌسٌة 

  

 

2 
 الفصل الثانً 
 تؽٌرات االرض

 المراقبة الواعٌة 
 

 
 

3 
 الفصل الثالث 
 تركٌب الذرة 

 التصور الذهنً
 
 
 
 

 
  

وصؾ التصور الذهنً التصور الذهنً 

  

 
 

4 
 الفصل الرابع 

 الجدول الدوري 

 
 الربط
 
 
 

 

النص والعالم النص والنص النص والشخص 

   

 

5 

 الفصل الخامس 
البناء الذري 
والروابط 
 الكٌمٌائٌة

 
 طرح االسئلة

 

 
 

6 
 الفصل السادس 

التفاعالت 
 الكٌمائٌة 

 
 التوقع

 
 
 
 

التوقع الفكرة 

  

 
 

 

 االستراتٌجٌات



 
 
 
 
 
 
 

 

أهمٌتها كٌؾ تنفذ المرحلة م 

المقدمة   .1
بعد كتابة عنوان الفصل على السبورة تعرض المعلمة مقدمة 

سؤال – تجربة -  قصة – فٌلم )جاذبة و مثٌرة تحتوي على 
 (الخ - ......مشكلة – مثٌر 

إثارة الدافعٌة لدى المتعلمٌن و 
بالتالً ٌحصل التعلم و الدافعٌة هً 

أعلى مستوٌات نموذج مرزانو 
. لتصنٌؾ األهداؾ 

األهمٌة   .2
األهمٌة موجودة فً الكتاب تبدأ المعلمة بتوضٌح أهمٌة 

الفصل بالنسبة للمتعلمة وربطه بحٌاتهم وكٌؾ ٌستفٌدون منه 
0 

لٌصبح التعلم أكثر جدوى البد من 
معرفة لماذا نتعلم ؟ أي أهمٌة 

الموضوع  ونولد بذلك الفاعلٌة و 
ردود الفعل العاطفٌة تجاه الموضوع 

نظرة عامة    .3
ٌبدأ المعلم بتوضٌح أهم األفكار وٌطلب من الطالب استنتاج 

الموضوعات التً سٌتطرق لها الفصل  

تهٌئ عقول المتعلمٌن للتعلم و 
تعرٌؾ بالفكرة العامة و تحفزهم على 

وجعلهم , توقع موضوعات الفصل 
. على ألفة بمفرداته 

4.  

استراتٌجٌه 
التصفح 

واستراتٌجٌه 
جدول التعلم 

تطلب المعلمة من الطالبات عمل جدول التعلم فً دفاترهن 
وترسم الجدول على السبورة ثم تطلب من الطالبات تصفح 

موضوعات الفصل بقراءة العناوٌن الكبٌرة و الصور 
الموجودة و الرسوم سنالحظ عندما تشاهد الطالبة موضوع 

أو عنوان أو مفردة سبق دراستها ستقول أستاذة أخذنا هذا و 
 و إذا شاهدت موضوع أو ماذا أعرؾ بالتالً ٌكتب فً خانة  

مفردة جدٌدة أو صورة ستقول أستاذة نحن ال نعرؾ هذا أو 
ماذا أرٌد أن أود التعرؾ على هذا و بالتالً ٌسجل ذلك فً 

 كل طالبة تدون فً دفترها ولكن المناقشة تكون جماعٌة أتعلم
و المعلمة تدون على السبورة فً جدولها بعد الطالبات اإلثارة 
أفكار الطالبات وٌمكن للمعلمة أٌضا إثارتهن باألسئلة و تترك 

.   فارؼة سٌتم تعبئتها فً نهاٌة كل حصةماذا تعلمت خانة 
. بعد االنتهاء من التصفح و تعبئة جدول التعلم ٌؽلق الكتاب 

إستراتٌجٌة التصفح تثٌر مراكز 
الدماغ و تستثٌر الخبرات السابقة و 

بذلك ٌتم بناء المعرفة حٌث انه ال 
ٌمكن أن تبنى معرفة جدٌدة إال على 

. خبرة سابقة كما قال مرزانو 
إستراتٌجٌة جدول التعلم تعتبر من 

أفضل االستراتٌجٌات المستخدمة فً 
:- المقدمة حٌث أنها

  تعمل على إثارة التفكٌر. 

 استدعاء الخبرات السابقة . 

  الكشؾ عن المفاهٌم الخاطئة 
. 

  ًو فتح مراكز التعلم ف 
. الدماغ 

5.  
قراءة 

الصورة 

ٌفتحون الطالبات الكتاب ومشاهدة الصورة الموجودة فً أول 
الفصل و تبدأ المعلمة إثارتهن بأسئلة مفتوحة حول الصورة 

. حتى تصل إلً اإلجابة الموجودة فً دلٌل المعلمة 

تناسب النمط البصري تنمً التفكٌر 
. و تعزز استٌعاب المفاهٌم لدٌهم 

 الوحدة الصف الحصت اليوم التبريخ 

     

 

 حصت تهيئت في مبدة العلوم الطبيعيت

 .............................للفصل 



6.  
التجربة 

االستهاللٌة 

تطرح المعلمة سؤال التجربة و تترك للطالبات دقٌقة / 1
 . (تحدٌد المشكلة  )للتفكٌر 

هو السبب الرئٌسً فً التؽٌر  )تحدد المتؽٌر المستقل / 2
ٌتؽٌر بناء على )و المتؽٌر التابع  (ٌكون على المحور السٌنً 

فً  (تؽٌر المتؽٌر المستقل ٌكون على المحور الصادي
 . (مهارة من مهارات البحث العلمً اإلجرائً )المشكلة 

 و (مهارة التخٌل )تطلب من الطالبات تخٌل المشكلة / 3
 وكتابة الفروض فً (فرض الفروض  )فرض فروض لحلها 

.  (مهارة الكتابة و مهارة التنبؤ  )دفترها 
 اختبار صحة تحاول الطالبة من خالل خبراتها السابقة/ 4

. واستبعاد الفروض الؽٌر مالئمة للفرضٌةالفروض 
تفتح بعد ذلك الطالبة الكتاب و تبدأ بتطبٌق خطوات / 5

مهارة – مهارة المالحظة – مهارة التجرٌب  )التجربة 
مهارة تفسٌر – مهارة القراءة – مهارة االستنتاج – القٌاس 
 (مهارة الرسم و التمثٌل البٌانً– مهارة التحلٌل– البٌانات 
 . استخالص النتائج  تحلٌل و

تقارن الطالبة بٌن نتائجها قبل تنفٌذ التجربة و بعد / 6
  (مهارة المقارنة )التجربة لتعمٌق أهمٌة التجرٌب 

.  تحل سؤال التفكٌر الناقد الموجود فً الكتاب/ 7

  تدعم عملٌة التعلم .

  تنمً مهارات االستقصاء .

  تزوٌد المتعلمٌن بخبرة عملٌة ٌتم
. تطوٌر مفهوم الدرس حولها 

  تنمً مهارات التفكٌر الناقد
. والمهارات العملٌة 

  كٌؾ )تنمً الطرٌقة العلمٌة للتفكٌر
. (ٌفكر العلماء 

  ًتناسب النمط الحرك. 

  تشجع على استٌعاب المفاهٌم. 

  ًتؤكد على أهمٌة االستقصاء العلم
– الموجه – المبنً )بأنواعه 
 . (المفتوح 

7.  
صناعة 

المطوٌة 

توزع المعلمة أوراق ملونة على الطالبات ثم تطلب منهم 
فً المرحلة  )صناعة المطوٌة وكتابة موضوعاتها فقط 

االبتدائٌة البد من االلتزام بنفس شكل المطوٌة الموجودة فً 
الكتاب ألنها تنمً مهارات أما فً المرحلة المتوسطة 

. والثانوٌة فلها حرٌة اإلبداع والتصمٌم 

  تنمً مهارات نفسحركٌة. 

   تنمً مهارات اإلبداع .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دورة التعلم 
الفعال 

إجراءات التدرٌس 
االستراتٌجٌة 
المستخدمة 

التقوٌم مصادر التعلم 

 الفكرة العامة 

 الفكرة الرئٌسٌة 

دورة التعلم 
الفعال 

إجراءات التدرٌس 
االستراتٌجٌة 
المستخدمة 

التقوٌم مصادر التعلم 

ز 
فٌ
ح
الت

     

س 
رٌ

تد
ال

     

 الفصل الوحدةالزمن عدد الحصص الفصل الحصت اليوم التبريخ 

        

  المفرداث

 
  :  الدرسموضوع

كون  كون  ثث  أنأن  ةةفي نهايت هرا الدزس ينبغي للطالبفي نهايت هرا الدزس ينبغي للطالب        

  :أن:أن هللا تعالى على  هللا تعالى على بإذنبإذن  ةةقادزقادز

  

 األهداف
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