انيىو

انخاريخ
انًفرداث

انحظت

انفظم

ػذد انحظض

انزيٍ

انىحذة
1

انفظم
1

انزفكٛش انُبلذ  -انجٛبَبد
يىضىع انذرس  :رمٕٚى انزفغٛشاد انؼهًٛخ

انفكشح انؼبيخ
انفكشح انشئٛغٛخ
األهذاف

انؼهى طريقت نًؼرفت انؼانى انطبيؼي

رؼزًذ طؾخ انزفغٛش انؼهً ٙػهٗ دلخ انًالؽظخ ٔيظذالٛخ االعزُزبط
فَٓ ٙبٚخ ْزا انذسط ُٚجغ ٙنهطبنت أٌ ٚكٌٕ
لبدسا ثإرٌ هللا رؼبنٗ ػهٗ أٌ:

ـ أٌ ٚؼشف انطبنت انًمظٕد ثبنزفكٛش انُبلذ
ـ أٌ ٚزكش انطبنت انًمظٕد ثبنجٛبَبد .
ـ أٌ ٕٚػؼ انطبنت ْم انجٛبَبد يؾذدح ؟
ـ أٌ ٚظف انطبنت دفزش انؼهٕو .
ـ أٌ ٚج ٍٛانطبنت رمٕٚى االعزُزبعبد .

دورة
انخؼهى
انفؼال

يمذيخ انفظم

انؼناويٍ انرئيضيت

إجراءاث انخذريش

يظادر انخؼهى

انخقىيى

انفكشح انؼبيخ ٔيضًٌٕ
انظٕسح

أكهف انطالة ثمشاءح ػُٕاٌ انفظم صى
انفكشح انشئٛغٛخ ٔيٍ صى يُبلشخ
يضًٌٕ انظٕسح
رمغٛى انطالة ف ٙيغًٕػبد ػًم
رؼبَٔٛخ نزُفٛز انُشبط االعزمظبئٙ
صى ٚزى رظًٛى انًطٕٚخ يٍ لجم
انطالة

كزبة انطبنت

ــــــــ

كزبة انطبنت +
أدٔاد ٔيٕاد
انُشبط

انشثظ ثبنًؼشفخ انغبثمخ

أعبػذ انطالة ػهٗ رزكش يؼهٕيبد
عبثمخ نٓب طهخ ثبنذسط

طٕس  +شفبفٛبد

اؽهت إنٓٛى ٔػغ
فشػٛبد رٕػؼ
كٛف رٕطم
انؼهًبء إنٗ دساعخ
رمٕٚى انزفغٛشاد
انؼهًٛخ
ـــــــ

أكهف انطالة ثمشاءح األْذاف ٔ
األًْٛخ ٔ انًفشداد يٍ انكزبة

كزبة انطبنت

َشبطبد رًٓٛذٚخ ٔ
انزفكٛش انُبلذ ٔ
انًطٕٚبد

ـ ان تعرف الطالبة الرياح .

انزؾفٛض

مخروط
ـ أن تصف الطالبة
الرياح ٔ.
األًْٛخ
األْذاف ٔ
انًفشداد

انزذسٚظ

انشثظ يغ انًٕاد األخشٖ

أَبلش انطالة ؽٕل سثظ انذسط
 ـ أن تدرك الطالبة أهمية دراسة الطقس من حولنا
ثبنًٕاد األخشٖ

كزبة انطبنت

ابحث في يىاد
أخري حىل اننض؟

دورة
انخؼهى
انفؼال

انؼناويٍ انرئيضيت

رغشثخ ػشع

ربثغ انزذسٚــــــــــــــــــــظ

ػشع عشٚغ

انزؼهى ثبعزؼًبل انظٕس
ٔانشعٕو
َشبط

رغشثخ

اعزؼًبل انًفشداد
انؼهًٛخ

إجراءاث انخذريش

ٚزى رُفٛز انزغشثخ يٍ لجم انطالة
نجٛبٌ كٛفٛخ رمٕٚى االعزُزبعبد
نًفٕٓو انزفكٛش انُبلذ  -انجٛبَبد

اطهت إن ٙانطالة اعزخذاو انظٕس
ٔاألشكبل ف ٙانزؼشف ػهٗ يفشداد
انذسط
اعزؼًم ْزا انُشبط نًغبػذح
انطالة ػهٗ انزؼشف رمٕٚى انجٛبَبد
أَفز يغ انطالة رغشثخ نزٕضٛؼ ْم
رشٖ األشٛبء َفغٓب انزٚ ٙشاْب صيالؤن
ف ٙانظٕسح ص33
أعبػذ انطالة ف ٙانزؼشف ػهٗ
يفٕٓو يفشداد انذسط

انزمٕٚى

رذاخالد ٕٚيٛخ

انزؾمك يٍ
انفٓى

اطهت إن ٙانطالة انؼًم فٙ
يغًٕػبد نزؼشٚف يفشداد انذسط

إػبدح
انزذسٚظ

اطهت إن ٙانطالة انؼًم فٙ
يغًٕػبد نجٛبٌ انزفكٛش انُبلذ

يشاعؼخ انذسط

يؼهى انًبدح :

أعئهخ كزبة انطبنت

انًششف:

يظادر
انخؼهى

انخقىيى

كزبة انطبنت
 +أدٔاد ٔيٕاد
انزغشثخ
دنٛم انًؼهى +
انًٕاد
انًغزخذيخ
طٕس
ٔشفبفٛبد

أطلب المشاركة في
التجربة الستنتاج
اإلجابة
يب يفٕٓو انزفكٛش
انُبلذ ؟
يب انًشاد ثـ انجٛبَبد

دنٛم انًؼهى +
انًٕاد
انًغزخذيخ

يب ْ ٙرمٕٚى
انجٛبَبد ؟

كزبة انطبنت
 +انًٕاد
ٔاألدٔاد
انًغزخذيخ
دنٛم انًؼهى

اسعغ إنٗ كشاعخ
كزبة انطبنت
ــــــــــ

دنٛم انًؼهى

يب انزفكٛش انُبلذ -
انجٛبَبد ؟

دنٛم انًؼهى

يب ْٕ انزفكٛش
انُبلذ ؟

كزبة انطبنت

ٔاعت يُضنٙ
رمٛى ػه ّٛانطبنت
أٔ اخزجبس لظٛش

يذٚش انًذسعخ:

