ّحدٗ األزض ّمْازدٍا

ّحدٗ األزض ّمْازدٍا

خامط ًا  :مهْىات الدزع ّأٍدافُ :
املهْىات:
 .1مْازد األزض.
 .2املعادٌ ّالصخْز
 .3أىْاع الصخْز.
الْضاٜل:جَاش

ّ ،حاضْب ،الهتاب املدزضٕ،أّزام لسضه البٔت الداٜسٖ

ضادضاً :حتلٔل ّصٔاغ٘ األٍداف لدزع املعادٌ ّالصخْز :
و

احملتْٚ

- 1

تعسٓف املعدٌ.

- 2

خصاٜص املعادٌ.

اهلدف
أٌ ٓتعسف الطالب عل ٙاملعدٌ.

مطتْ ٚاألٍداف
ترنس
*

أٌ ٓبني الطالب اخلصاٜص اليت تطاعدىا يف التعسف

*

عل ٙاملعادٌ.

اخلصاٜص اليت تطتخدو يف

أٌ ٖضتهػف الطالب اخلصاٜص اليت تطتخدو يف

تصئف الصخْز.

تصئف الصخْز .

- 4

أىْاع الصخْز.

أٌ ٓعدد الطالب أىْاع الصخْز

- 5

تهٌْ الصخس اليازٖ.

أٌ ٓصف الطالب تهٌْ الصخس اليازٖ.

- 6

أمجل٘ عل ٙالصخْز اليازٓ٘

أٌ ٓرنس الطالب أمجل٘ عل ٙالصخْز اليازٓ٘.

- 7

تهٌْ الصخس السضْبٕ.

أٌ ٓصف الطالب تهٌْ الصخس السضْبٕ.

- 8

أمجل٘ عل ٙالصخْز السضْبٔ٘.

أٌ ٓرنس الطالب أمجل٘ عل ٙالصخْز السضْبٔ٘

- 9

ّصف تهٌْ الصخس املتحْل.

أٌ ٓصف الطالب تهٌْ الصخس املتحْل.

- 10

أمجل٘ عل ٙالصخْز املتحْل٘

أٌ ٓرنس الطالب أمجل٘ عل ٙالصخْز املتحْل٘.

*

- 11

اضتعناالت الصخْز اليازٓ٘ .

أٌ ٓرنس الطالب اضتعناالت الصخْز اليازٓ٘.

*

- 12

اضتعناالت الصخْز السضْبٔ٘.

أٌ ٓرنس الطالب اضتعناالت الصخْز السضْبٔ٘.

*

- 13

اضتعناالت الصخْز املتحْل٘ .

أٌ ٓرنس الطالب اضتعناالت الصخْز املتحْل٘.

*

- 3

فَه

تطبٔل

*
*
*
*
*
*
*

ّحدٗ األزض ّمْازدٍا

ضابع ًا :خطْات التدزٓظ باضتخداو البٔت الداٜسٖ:

خطْات التيفٔر

األٍداف

التكْٓه

ٓسضه الطالب غهل البٔت

-زبط الدزع باخلربات الطابك٘.

مالحظ٘ دق٘ زضه

الداٜسٖ لدزع الصخْز

-ما ٍْ الصخس – ما ٍْ املعدٌ – أَٓنا أنرب.

الطالب للبٔت الداٜسٖ.

ّاملعادٌ.

تْشٓع الطالب عل ٙغهل جمنْعات تعاّىٔ٘ .تْشٓع الْزم عل ٙالطالب لتصنٔه غهل البٔت الداٜسٖ.ضؤال الطالب ما اهلدف مً بيا ٛغهل البٔت الداٜسٖ؟ما العيْاٌ السٜٔظ ؟ أًٓ ىطعُ؟ٍل ميهً أٌ حندد عيْاىني فسعٔني مً ٍرا املْضْعّىطعَنا عل ٙجاىيب امليحيٙ؟
ىبدأ بأقطاو املْضْع مً عيد الطاع٘ ّباجتاِ-عكازب الطاع٘.

حيدد الطالب العالق٘ بني املعدٌ

-ضؤال الطالب  :ملاذا ختتلف الصخْز عً بعطَا باللٌْ؟

أننل ما ٓلٕ:

ّالصخس.

-ما العالق٘ بني الصخْز ّاملعادٌ؟

املعادٌ تػهل ...

ىسضه تلو العالق٘ يف ححسٗ يف البٔت الداٜسٖ.ٓعدد الطالب ثالث خصاٜص
للنعادٌ

 عسض جمنْع٘ مً املعادٌ عل ٙالطالب ّ الطؤال مباتتنٔص عً بعطَا؟
 ٍل ىطتخدو خاصٔ٘ ّاحدٗ للتفسٓل بٔيَا؟ -ىسضه خصاٜص املعادٌ يف ححسٗ يف البٔت الداٜسٖ.

أخرت اإلجاب٘ الصحٔح٘:
اللٌْ ّالربٓل ّالكطاّٗ مً
اخلصاٜص اليت متٔص:
 -1الرتب٘.
 -2املعادٌ.
-3األحافري.

ٓعدد الطالب ثالث٘ أىْاع للصخْز.

 عسض اآلٓ٘ الهسمي٘ للطالبّ ،التحدث عيَا. عسض مكطع فٔدْٓ عً أىْاع الصخْز. ىسضه أىْاع الصخْز الجالث٘ نعيآًّ للححس الجالث٘الكادم٘.يف البٔت الداٜسٖ.

عدد ثالث٘ أىْاع للصخْز؟

ّحدٗ األزض ّمْازدٍا

تابع خطْات التدزٓظ باضتخداو البٔت الداٜسٖ:

األٍداف
ٓرنس الطالب نٔف تتهٌْالصخْز اليازٓ٘.
ٓعطٕ الطالب مجاال عل ٙصخسىازٖ.

خطْات التيفٔر
 عسض صخْز ىازٓ٘ ّ مكطع فٔدْٓ عل ٙالطالب عً ىسضه يف ححسٗ الصخْز اليازٓ٘ يف البٔت الداٜسٖ زمسُتبني ماٍْ الصخس اليازٖ

ٓرنس الطالب اضتخداماتالصخْز اليازٓ٘.

ّ -اضتعناالً لُ.

ٓ-رنس الطالب نٔف تتهٌْ

 -عسض صخْز زضْبٔ٘ ّ مكطع فٔدْٓ عل ٙالطالب عً

ٓعطٕ الطالب مجاأل عل ٙصخسزضْبٕ.

الصخْز السضْبٔ٘ ٓبني تهْىَاّ ،اضتعناالتَا.

الصخْز السضْبٔ٘.

ّ -اضتعناالً لُ.

ٓ-رنس الطالب نٔف تتهٌْ

 -عسض صخْز متحْل٘ ّ مكطع فٔدْٓ عل ٙالطالب عً

متحْل.

الصخْز اليازٓ٘ أّ السضْبٔ٘؟

زمسُ تبني ماٍْ الصخس السضْبٕ

ٓ-رنس الطالب اضتخدامات

ٓ-عطٕ الطالب مجاأل عل ٙصخس

أًٓ أتْقع أجد األحافري يف

 ىسضه يف ححسٗ الصخْز السضْبٔ٘ يف البٔت الداٜسّٖ -مجاالً علُٔ

الصخْز املتحْل٘.

نٔف تتهٌْ الصخْز اليازٓ٘؟

الصخْز اليازٓ٘ ٓبني تهْىَاّ ،اضتعناالتَا.

ّ -مجاالً علُٔ

الصخْز السضْبٔ٘.

التكْٓه

الصخْز السضْبٔ٘ ٓبني تهْىَاّ ،اضتعناالتَا.
 ىسضه يف ححسٗ الصخْز املتحْل٘ يف البٔت الداٜسٖ زمسُتبني ماٍْ الصخس املتحْل٘.

ٓ-رنس الطالب اضتخدامات

ّ -مجا ًال علُٔ.

الصخْز املتحْل٘.

ّ -اضتعناالً لُ.

نٔف اضتخدمت الصخْز
املتحْل٘ الْٔو؟

ّحدٗ األزض ّمْازدٍا

تكْٓه عنل اجملنْعات مً خالل املعآري التالٔ٘:
ٍ .1ل حيتْٖ الػهل عل ٙاملفأٍه ّاملعلْمات السٜٔط٘ املستبط٘ مبْضْع؟
ٍ .2ل تْجد مً مخط٘ إىل ضبع٘ مفأٍه زٜٔطٔ٘ ّمعسف٘ بػهل ّاضح يف الػهل؟
ٍ .3ل حددت املفأٍه بدق٘؟
ٍ .4ل تْجد زضْو تْضٔحٔ٘ يف نل قطاع مً قطاعات البٔت الداٜسٖ تْضح املفَْو داخل
الكطاع؟
ٍ .5ل ْٓجد تتابع دقٔل ّصحٔح للنعلْمات يف الػهل؟
.6

ٍل الػهل مً الياحٔ٘ ادتنالٔ٘ ميظه ّمستب ّتطَل قساٛتُ؟

