دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

األولى :الخمية

األول :السجهر واكتذاف الخمية

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* يكتذف أىسية السجيخ في

* العالِؼ روجخ بيكؾن أول مؽ

* العجسة السجسعة

* االكتذاف

* عجسات محجبة

* مالحغة أداء

رؤية األشياء الجقيقة.

دسي العالؼ الحي اكتذف
* ُي ّ
العجسة السكبخة.

اكتذف العجسة السكبخة.

* السجيخ السخكب :ىؾ جياز

والشغارات الظبية.

* معخفة الظالب

والتجخيب.
* إعجاد

* السجيخ السخكب

الظالب مؽ خالل

يدتخجم لتكبيخ األشياء الجقيقة.

لعمساء مدمسيؽ وعخب

ججاول.

* شخائح فميؽ

* مشاقذة الظالب

* يرف شخيحة مجيخية جاىدة

اكتذاف الخمية.

لمفميؽ.

* حداب الفتخة الدمشية بيؽ

* يؾضح مفيؾم السجيخ السخكب * .دور كل عالؼ في مخاحل

* خخائط

* لؾحة تعميسية

* التقؾيؼ السخحمي

* العخض

* شؾكة زجاجية

لسدحيا مؽ باطؽ

الؾاجب البيتي في
صؾرة بحث أو

* التعمؼ

الخج

مذاريع أو عسل

مفاىيسية.

العسمي.

التعاوني.

والختامي.

لسكؾنات الخمية

مجدسات

الصفحة1

* يرف مخاحل اكتذاف الخمية .اكتذاف الخمية والشؾاة.

في مجال العجسات.

* شخائح برل

األنذظة.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

األولى :الخمية

الثاني :الخمية وأنهاعها

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* يقارن بيؽ الخمية الشباتية

*التعخف إلى مكؾنات الخمية

*مفيؾم الخمية.

* التعمؼ القائؼ

*السجيخ

* مالحغة أداء

والحيؾانية والبكتيخية.

* يدتشتج االختالف في أشكال

الشباتية والحيؾانية والبكتيخية.

* أكبخ خمية ىي بيزة الشعامة.

* مخاحل اكتذافيا.
* اختالف الذكل

عمى الشذاط.

*صؾر جاىدة

*شخائح مجيخية

الظالب مؽ خالل
األنذظة.

الخاليا.

* أطؾل خمية ىي الخمية

الخارجي لمخمية الشباتية

التعاوني

جاىدة

* مشاقذة الظالب

* يخسؼ الخمية كسا يذاىجىا في

العربية.

* الخبط بيؽ شكل الخمية

* أنؾاع الخاليا.

* يخبط بيؽ مكؾنات الخمية

ووعيفتيا.

*مكؾنات الخمية.

* يحكخ مدتؾيات التشغيؼ الحيؾي

والحيؾانية والبكتيخية مؽ خالل

* السشاقذة.

* تتكؾن الخاليا مؽ عزيات

األدوار.

السجيخ.

ووعيفتيا.

في الكائشات الحية.

* وصف الخمية الشباتية
عسمية فحص شخائح جاىدة.

والحيؾانية والبكتيخية.

* التعمؼ

* االكتذاف.

*رسؾم إيزاحية
*ورقة عسل

* التقؾيؼ السخحمي

(الشذط).

* العرف

*لؾحات مخسؾمة

*الؾاجب البيتي في

الحىشي.

* تبادل

بخنامج PPT

والختامي.

صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل

مجدسات.

مختمفة ليا وعائف مختمفة.

* تختبط الخاليا مع بعزيا

ذكل أندجة واألندجة مع
لتُ ّ
ذكل عزؾ واألعزاء
بعزيا تُ ّ

الصفحة2

ذكل جياز.
مع بعزيا تُ ّ

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثانية :خرائص السادة

األول :أنهاع السادة وخرائرها

السعرفة العمسية

الشتاجات التعميسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* يدتشتج مفيؾم السادة.

* الحجؼ :الحيد الحي يذغمو

* تعخيف الكتمة.

* تجارب

* ميدان حداس

* مالحغة العسل

* يعجد أسساء مؾاد مختمفة مؽ

الجدؼ في الفخاغ.

* تعخيف الحجؼ.

عسمية.

* تعمؼ

* مخبار مجرج
* عجسة مكبخة

التعاوني.

* يرشف السؾاد السؾجؾدة في

مؽ مادة.

تعاوني.

* بخادة حجيج

أثشاء التجخيب.

* مكدخات

الشتائج.

البيئة.

الرؾر إلى حية وغيخ حية.

الكتمة :مقجار ما يحتؾيو الجدؼ

* يدتشتج مفيؾم السادة الشقية.

* السادة :ىي كل شيء لو كتمة
وحجؼ.

* استشتاج.

* أرز

* يدتشتج مفيؾم السادة الغيخ

* السادة الشقية :ىي السادة التي

ذىشي.

* ورق ألسشيؾم

نقية.

تتكؾن مؽ نؾع واحج مؽ الجقائق.

* عرف

* التؾجيو والستابعة
* رصج ومتابعة
مشاقذة الظالب

* التقؾيؼ السخحمي

* لعب أدوار * .كؤوس

* يعجد أمثمة عمى مؾاد نقية

* السادة الغيخ نقية :ىي السادة

* عخض

* زيت وسكخ

* يدتشتج مفيؾم السخمؾط.

* ترشيف الثخوات الظبيعية إلى

* استقراء.

* نساذج ذرات

* يرشف السخاليط السختمفة

حية وغيخ حية.

* السخمؾط :ىؾ السادة الشاتجة

* مدحؾق كبخيت

* يعجد مخاليط متشؾعة في

عؽ خمط مادتيؽ أو أكثخ.

* ممح الظعام

ومؾاد غيخ نقية.

وفقاً لمحالة.

* أزىار بابؾنج

*الؾاجب البيتي في

مغشاطيذ

مذاريع أو عسل

صؾرة بحث أو

مجدسات.

* سبائػ مختمفة

الصفحة3

البيئة السحيظة.

التي تتكؾن مؽ ذرات مختمفة.

عسمي.

والختامي.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

تابع "الدرس األول" دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثانية :خرائص السادة

األول :أنهاع السادة وخرائرها

الشتاجات التعميسية
* يدتشتج مفيؾم السخمؾط
الستجانذ وغيخ الستجانذ.

وغيخ متجاندة.

متجاندة وغيخ متجاندة.

مخمؾط يتكؾن مؽ أكثخ مؽ مادة

تعاوني.

* السخمؾط الغيخ متجانذ :ىؾ

* عرف

* السخمؾط الستجانذ :ىؾ

* إعظاء أمثمة عمى
الظعام والعريخ

* تجارب

* ميدان حداس

* مالحغة العسل

عسمية.

* مخبار مجرج

التعاوني.

* بخادة حجيج

أثشاء التجخيب.

* مكدخات

الشتائج.

والتخاب كسجخل لمجرس * .تعمؼ

* عجسة مكبخة

* يؾضح السقرؾد بالدبائػ.

ويغيخ كسادة واحجة.

األساسية.

* يكتذف مفيؾم العشرخ.

مخمؾط يتكؾن مؽ أكثخ مؽ مادة
وال يغيخ كسادة واحجة.

ذىشي.

* يحجد حالة بعض العشاصخ في

* الحرة :ىي وحجة بشاء السادة

* عخض

* زيت وسكخ

* يعجد استخجامات بعض

* العشرخ :ىؾ مادة نقية تتكؾن

* استقراء.

* نساذج ذرات

العشاصخ.

مؽ نؾع واحج مؽ الحرات.

* يحجد وحجة بشاء السادة

الغخوف الظبيعية.

األساسية.

* استشتاج.

* أرز

* ورق ألسشيؾم

* التؾجيو والستابعة
* رصج ومتابعة
مشاقذة الظالب

* لعب أدوار * .كؤوس

عسمي.

* التقؾيؼ السخحمي
والختامي.

* أزىار بابؾنج

*الؾاجب البيتي في

مغشاطيذ

مذاريع أو عسل

صؾرة بحث أو

* يحمل بعض السخكبات إلى

* السخكب :ىؾ مادة تشتج عؽ

* مدحؾق كبخيت

العشاصخ التي تجخل في تخكيبيا.

اتحاد عشرخيؽ أو أكثخ وال

* ممح الظعام

*يرشف السؾاد إلى عشاصخ
ومخكبات ومخاليط.

الصفحة4

لمدرس

التدريس

* ترشيف السخاليط إلى متجاندة

*يحكخ أمثمة عمى مخاليط

لجشة الرف الخامس

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي

استراتيجيات

الهسائل التعميسية

يحتفظ بخرائص مكؾناتو.

آلية التقهيم

مجدسات.

* سبائػ مختمفة

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثانية :خرائص السادة

الثاني :طرائق فرل السهاد

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* يعجد طخق فرل السحاصيل

* طخيقة التقظيخ تتكؾن مؽ

* عخض فيجيؾ لفرل

* تؾعيف

*فيمؼ فيجيؾ

* مالحغة العسل

التي استخجميا األججاد.

*يدتشتج طخيقة لفرل بخادة

تبخيخ وتكاثف.

* يشجحب الحجيج لمسغشاطيذ.

القسح بعج الحراد.

* رسؾمات تؾضيحية

تكشؾلؾجيا

التعميؼ.

*مغانط

التعاوني.

الحجيج عؽ األلسشيؾم.

* دورة الساء في الظبيعة مثال

المخأة تفرل بالغخبال.

* تجخيب.

*كأس

أثشاء التجخيب.

* التخويق :تخك السخمؾط لفتخة

بعسل المبشة.

السذكالت.

* يدتشتج مفيؾم التخشيح.
* يدتشتج مفيؾم التخويق.

*تخاب

*التؾجيو والستابعة

* أسمؾب حل

*ورق تخشيح

* التقؾيؼ السخحمي

حتى تتخسب السؾاد العالقة إلى

* عسل

*ممح

*الؾاجب البيتي في

* التخشيح :فرل السادة الرمبة

* عرف

عمى عسمية التقظيخ.

قعخ الؾعاء.

عؽ السادة الدائمة باستخجام ورق
تخشيح مشاسبة وقسع فرل.

* تسثيل دور أم تقؾم

تعاوني.

ذىشي

*ليب

والختامي.

صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل

مجدسات.

* ورق التخشيح :ورق نرف نفاذ

الصفحة5

ُيدتخجم لفرل السؾاد الرمبة عؽ
الدائل مؽ خالل عسمية التخشيح.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

تابع "الدرس الثاني" دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثانية :خرائص السادة

الثاني :طرائق فرل السهاد

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* يدتشتج مفيؾم التبخيخ.

* التبخيخ :عسمية تدخيؽ الساء

*تجفيف السالبذ بعج

* تجخيب.

فيمؼ فيجيؾ

* مالحغة العسل

* يدتشتج مفيؾم التقظيخ.

حتى يتحؾل إلى بخار ماء.

غدميا.

* أسمؾب حل

*كأس

التعاوني.

* عسل

*ممح

أثشاء التجخيب.

* يقارن بيؽ طخق الفرل

* التقظيخ :عسمية فرل السخاليط

(التخويق والتخشيح).

بالتبخيخ والتكاثف.

* يقارن بيؽ مخظؾطة جابخ بؽ

حيان القجيسة وجياز التقظيخ.

*يؾضح السقرؾد بظخيقة فرل

السخخوطي وتُدتخجم في فرل
السؾاد الدائمة الغيخ مستدجة فيسا
بيشيا مثل الساء والديت.

* تُدتخجم طخيقة التقظيخ لتحمية
مياه البحخ.

* ُيدتخجم قسع الفرل لفرل
الدؾائل التي ال تحيب بعزيا.

تعاوني.

* عرف
ذىشي

*جياز تقظيخ
*قسع الفرل

* رصج ومتابعة

الشتائج.

مشاقذة الظالب

* التقؾيؼ السخحمي
والختامي.

*الؾاجب البيتي في
صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل

مجدسات.

الصفحة6

الدؾائل بقسع الفرل.

* قسع الفرل :أداة تذبو القسع

السذكالت.

*ليب

* التؾجيو والستابعة

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثانية :خرائص السادة

الثالث :التغيرات الفيزيائية والكيسيائية

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

* يقارن بيؽ حاالت السادة الثالثة * السادة ثالث حاالت:
مؽ حيث الذكل والحجؼ.

*معخفة الظالب لحاالت * تجخيب

*كأس

*السالحغة.

الساء في البيئة السحيظة عسمي.

*مخبار مجرج

* اختبارات قريخة.

معجؾن

الظالب في إنجاز

* يقارن بيؽ السادة في الحاالت

الثالثة بالخسؼ.

* السادة الدائمة ليا شكل متغيخ

* عرف

ثابت وليا خاصية الجخيان.

بو .

* تعمؼ تعاوني* .رسؾمات تؾضيحية * مالحغة تعاون

* يدتشتج أن التغيخ في حجؼ

(تأخح شكل اإلناء) وليا حجؼ

* يدتشتج أن التغيخ في شكل

* السادة الغازية ليا شكل متغيخ

* استكذاف.

عخف التغيخ الفيديائي.
* ُي ّ
*ُيعظي أمثمة عمى التغيخات

وليا خاصية االنتذار.

عسمية.

السادة تغيخ فيديائي.
السادة تغيخ فيديائي.

الفيديائية.

عخف التغيخ الكيسيائي.
* ُي ّ
* ُيعظي أمثمة عمى التغيخات
رشف التغيخات إلى فيديائية
* ُي ّ
وكيسيائية.

الصفحة7

لمدرس

التدريس

وحجؼ ثابت وجديئاتيا متساسكة.

الكيسيائية.

لجشة الرف الخامس

* السادة الرمبة ليا شكل ثابت

السدخل الدمهكي

استراتيجيات

وحجؼ متغيخ وجديئاتيا متباعجة

* التغيخ الفيديائي (الظبيعي)
يحتفظ بالرفات األساسية.

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

* لعب أدوار.

*قظع مؽ الدكخ

ليب

األنذظة.

ذىشي.

*ميدان الكتخوني

والختامي.

*شسع بخافيؽ

صؾرة بحث أو

* عخوض

مغشيديؾم

* التقؾيؼ السخحمي
*الؾاجب البيتي في

مذاريع أو عسل

مجدسات

* التغيخ الكيسيائي يفقج السادة
صفاتيا األساسية.

* تعخيفات (السادة  ،التغيخ

الفيديائي "الظبيعي" ،الكيسيائي).

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثالثة :الظاقة في حياتشا

األول :الظاقة وأشكالها

الشتاجات التعميسية
* يدتشتج مفههم الظاقة.

* يعدد مرادر الظاقة من خالل
الرهر.

* يهضح الغرض من استخدام بعض
مرادر الظاقة.

السعرفة العمسية
* الظاقة :هي السقدرة عمى إنجاز

* أهسية الغذاء لجدم

* فكر وزاوج

عسل ما.

الكائن الحي.

وشارك.

*مرادر الظاقة تذسل( :الذسس،
الرياح ،الهقهد ،الغذاء ،السياه).

*أشكال الظاقة:

*يعدد أشكال متشهعة من الظاقة.

* الظاقة السيكانيكية :طاقة وضع

* يهضح مفههم كل من الظاقة

وحركة.

(الزهئية والحرارية والكيسيائية

والكهربائية والرهتية والسيكانيكية).

سيز بين مرادر الظاقة وأشكالها.
* ُي ّ

* يهضح تحهالت الظاقة في الشابض.

* يدتشتج عسمياً مفههم طاقة الهضع.
* يدتشتج عسمياً مفههم طاقة الحركة.

السدخل الدمهكي لمدرس

طرق التدريس

* الظاقة الزهئية :تشتج عن مردر

ضهئي.

* الظاقة الحرارية :تشتج عن مردر

حراري.

* الظاقة الكيسيائية :تشتج عن

تفاعالت كيسيائية.

* الظاقة الكهربائية :تشتج عن مردر

* مفههم الظاقة.

* السشاقذة.
* خرائط ذهشية.
* التعمم

التعاوني.

* االستكذاف.

* حل السذكالت.

الهسائل التعميسية
*أغذية متشهعة

*لهحات رسهمية
*مجدسات

*مرباح كهربائي
*بظاريات

آلية التقهيم
* التقهيم البشائي
(السرحمي).

* التقهيم الختامي.
* حل أسئمة الكتاب
السدرسي.

* متابعة العسل
الجساعي.

* التقؾيؼ السخحمي
والختامي.

*الؾاجب البيتي في
صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل

مجدسات.

كهربائي.

* الظاقة الرهتية :تشتج عن مردر

الصفحة8

صهتي.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

تابع "الدرس األول" دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثالثة :الظاقة في حياتشا

األول :الظاقة وأشكالها

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

*يعجد مرادر الظاقة الكيخبائية * .مرجر الظاقة :السكان الحي
* يقتخح حالً لسذكمة نقص التيار

الكيخبائي.

* ُيعج تقخي اًخ عؽ مشاطق أو
مشذآت في فمدظيؽ تُدتخجم فييا
الخاليا الذسدية.

نأخح مشو الظاقة.

* شكل الظاقة :الرؾرة الشاتجة
عؽ مرجر الظاقة.

* تتحؾل طاقة الؾضع في
الشابض إلى طاقة حخكة.

السدخل الدمهكي لمدرس
* أمثمة عن مرادر
الظاقة.

* أشكال الظاقة.

استراتيجيات
التدريس
* خرائط ذهشية.
* التعمم

التعاوني.

* االستكذاف.

* حل السذكالت

الهسائل التعميسية
*خمية شسدية
*زنبرك
*كرة

*ألعاب زنبركية

آلية التقهيم

*السالحغة.

*السشاقذة.

*التقؾيؼ السخحمي .
*التقؾيؼ الختامي.

*الؾاجب البيتي في
صؾرة بحث أو

* طاقة الؾضع :طاقة يستمكيا

مذاريع أو عسل

الجدؼ بدبب مؾضعو.

مجدسات.

* طاقة الحخكة :طاقة يستمكيا

الجدؼ بدبب حخكتو.

* مرادر الظاقة الكيخبائية:

البظارية – السؾلج الكيخبائي –

الصفحة9

الخاليا الذسدية.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثالثة :الظاقة في حياتشا

الثاني :تحهالت الظاقة

الشتاجات التعميسية
*يعجد أجداء السؾلج الكيخبي.

* السؾلج الكيخبائي :أحج مرادر

* يؾضح آلية عسل السؾلج

الظاقة الكيخبائية الشاتجة عؽ

* يكتذف تحؾالت الظاقة في

السغشاطيذ.

الكيخبي.

السؾلج الكيخبي.

حخكة ممفات بيؽ قظبي

لمدرس

التدريس

معخفة الظالب لمسؾلجات * استشتاج.
الكيخبية

السحمية.

في

*الكتاب السجرسي

*مالحغة أداء

البيئة *لعب أدوار.

*نسؾذج لسؾلج

الظالب مؽ خالل

ذىشي.

*مخوحة ىؾائية

الكتابية.

*قظعة مظاط

*التقؾيؼ القبمي

*عرف

*كيخبائي

تشفيح األنذظة

* الخمية الذسدية :أداة تُدتخجم
لتحؾيل الظاقة الزؾئية إلى طاقة

*استكذاف.
*فكخ وزاوج

*مقاطع فيجيؾ

السدتخجمة في تجويخ الجواليب.

كيخبائية.

* البظارية :أحج مرادر الظاقة

وشارك.

* عسل

*مدسار

*أجيدة كيخبائية

عمى دفتخ الظالب.

مؾلج مائي في التاريخ.

الكيخبائية يتؼ فييا تحؾيل الظاقة

تعاوني.

*مختمفة

*الؾاجب البيتي في

* قانؾن حفظ الظاقة :الظاقة ال

السذكالت.

*أسالك تؾصيل

* يعجد مرادر الظاقة
* يحكخ العالؼ الحي صسؼ أول
* يدتشتج تحؾالت الظاقة مؽ

الكيسيائية إلى طاقة كيخبائية.

*يتتبع تحؾالت الظاقة مؽ

تفشى وال تدتحجث وإنسا يسكؽ

اإلندان.

* مفاىيؼ (الجوالب ،الجماغ،

شكل آلخخ.

السحياع وصؾالً إلى دماغ

* يدتشتج قانؾن حفظ الظاقة.

* يقتخح حمؾالً لسذكمة الكيخباء

الصفحة10

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي

استراتيجيات

الهسائل التعميسية

آلية التقهيم

تحؾيميا مؽ شكل إلى شكل آخخ.

* حل

*خاليا شسدية

* أسئمة شفؾية.
والتكؾيشي والختامي

صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل
مجدسات.

األذن ،الخاليا العربية ،السفتاح

الكيخبائي).

في قظاع غدة.
لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

دليل السعمم لسشهاج العمهم والحياة

مشظقة رفح التعميسة

دليل معمم العمهم لسشهاج العمهم والحياة لمرف الخامس االبتدائي -الفرل األول7102-7102م
الهحدة

الدرس

الثالثة :الظاقة في حياتشا

الثالث :الظاقة والبيئة

الشتاجات التعميسية

السعرفة العمسية

السدخل الدمهكي
لمدرس

استراتيجيات
التدريس

* يؾضح مفيؾم مرادر الظاقة

* مرادر الظاقة الستججدة :ىي

* عخض صؾرة لسؾقج

*استكذاف.

الستججدة وغيخ الستججدة.

السرادر التي ال تشفح وال تّمؾث

حظب عمى الشار عميو

*تعمؼ تعاوني.

*عخض صؾرة أخخى

* عرف

* يسيد بيؽ مرادر الظاقة

البيئة وال يؤثخ استخجامشا الحالي

الستججدة وغيخ الستججدة.

ليا عمى األجيال القادمة.

* يحكخ امثمة عمى مرادر

الظاقة الستججدة وغيخ الستججدة.

*يحكخ استخجامات الظاقة

* مرادر الظاقة غيخ الستججدة:

وتمؾث
ىي السرادر التي تشفح ّ

* يقتخح طخق لتخشيج استيالك

* تخشيج استيالك الظاقة:

* يرسؼ شعا اًر لحسمة لتخشيج

االستخجام األمثل لسؾارد الظاقة.

استيالك الظاقة.

لدخان شسدي .

* تؾجيو بعض األسئمة

البيئة ويؤثخ استخجامشا الحالي ليا مثل:

الستججدة لتؾليج الظاقة الكيخبائية .عمى األجيال القادمة.
الظاقة.

قجر لتدخيؽ الساء.

اإلجخاءات التي يتؼ مؽ خالليا

* الذسذ والخياح مرجر مؽ

مرادر الظاقة الستججدة.

أ -ما مرجر الظاقة

في كل مشيسا؟.

ب -أييسا يجوم أكثخ؟.

* مشاقذة.
ذىشي.

الهسائل التعميسية
*جياز LCD

آلية التقهيم
**مالحغة أداء

*ورق عسل

الظالب مؽ خالل

* الكتاب السجرسي تشفيح األنذظة
*رسؾمات تؾضيحية الكتابية.
لسرادر الظافة

الستججدة والغيخ
متججدة

* أسئمة شفؾية.
*التقؾيؼ القبمي

والتكؾيشي والختامي

عمى دفتخ الظالب.

*الؾاجب البيتي في
صؾرة بحث أو

مذاريع أو عسل
مجدسات.

* الفحؼ والؾقؾد مرجر مؽ

الصفحة11

مرادر الظاقة الغيخ متججدة.

لجشة الرف الخامس

مختص تربهي عمهم  /أ .دمحم عهاد

