
 يسر قسم العلوم بمدرسة فيلكا االبتدائية بنات

  (3-1)الكفاية األولي ان يقدم لكم تحضير 

 ما هي حاالت المادة ؟: الدرس األول 

 (1)الماء والجليد : والدرس الثاني  

 للصف األول االبتدائي

 مها مطلق& سارة العقيل : اعداد المعلمتين 



 

 تفسير وتحليل الصفات والسلوك والظواهر والعمليات  في الكائنات ( 1): الكفاية العامة   

 .واألشياء الغير حية من خالل المالحظة والتفسير الموجه                       
                      

 

 يحدد ويصف تكويـن المادة في حاالتها الثالث (  3-1): الكفاية الخاصة 
                          

 

 (العمليات العقلية)النطاق  (   4-1)  : حصة ال(   4)  عدد الحصص المقترحة 

 

 يتعرف ويصـف حاالت المادة الثالث ، ويحدد كيفية تغيرها ( 3-1): معيار المنهج 

   اخـر الىمن شكل                                  



 : درس 
 حاالت المادة الثالث  مــاهــي

 
 العقيــلســارة : المعلمة 



 التحضيــــر 











 

 تفسير وتحليل الصفات والسلوك والظواهر والعمليات  في ( 1: )الكفاية العامة                             

 الكائنات                           

 .واألشياء الغير حية من خالل المالحظة والتفسير الموجه                       

 يحدد ويصف تكويـن المادة في حاالتها الثالث (  3-1: )الكفاية الخاصة                         

 (العمليات ) نطاق (    4-1: )  الحصة (   4)  عدد الحصص المقترحة                          

    اخـر الىيتعرف ويصـف حاالت المادة الثالث ، ويحدد كيفية تغيرها من شكل ( 1-1: )معيار المنهج             

 حـاالت المـادة :  الموضوع 

 ماهي حـاالت المادة الثالث :عنوان الدرس 

 

 :املفاهيم العلمية املتضمنة يف الكفاية اخلاصة 
 (  الغـازية  –السائـلة  –الصلبة ) تـوجد المادة في حاالتها الثالث •

 
 

 

 –مصورات  –لعبة عمل جماعية   –اإلنترنت–فيلم تعليمي   :مصادر التعلم
 IPAD -أوراق عمل - أشياء مختلفة 



علي أشكال مختلفة من  مقطعة مجموعة من صور  امام التلميذاتأعرض 

 األشياء  مثل
 (عصير برتقال  –ماء  -هواء  –بالونات  –خشب  –كتاب  (            

 -:اسألها  اطلب منها ان ترتبها حسب شكلها ثم 
 

 اذكر األشياء التي ترينها  -س  

 أسأل أوجد الرابط بين هذه الصور وأذكر السبب  -س 

   

 (اراءاستطالع / مناقشة ) أناقش المجموعات     

 
 

أوضح للتلميذات بأن كل شي حولنا عبارة عن مادة               

 نشاط حتفيزي
 



 أوجد الرابط بين هذه الصور ؟

 أذكــري السبب 
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 استطلع حاالت المادة ( : 1)نشاط     
 

 ماء وحوض يحتوي على مجموعة من األشياء  المختلفة مثل  بهأضع أمام التلميذات حوض 
 (  مراوح ورقية  –مكعب خشب  -مسطرة –أقالم تلوين ) 

 

 أطلب من التلميذات التقاط كل من األشياء التي أمامها ووضعها في الحوض الفارغ
 

 االخر او استخدام صنبور الماءأطلب من التلميذات التقاط الماء ووضعه في الحوض  
 هل تستطيعين التقاط الماء بيديك  ووضعه في الحوض ؟ لماذا        

 الورقيهأطلب منهم استخدام المراوح 
 بماذا تشعرين ؟: س  

 هل تستطيعين التقاط الهواء بيديك  ووضعه في الحوض ؟ لماذا      
 لنصل لمفهوم بأن حاالت المادة ثالث

             

 أعرض فيلم عن حاالت المادة الثالث                                 



 

 فيــلم تعليــمي 



التطبيق  في كتاب التلميذ 

 60ص 
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 حاالت المادة : 2نشاط 
 

 بعد مشاهدة الفيلم التعليمي             
 

 أطلب من التلميذات بأن يعددوا حاالت المادة الثالث من 

 خالل مشاهدتهم للفيلم التعليمي  ويعطون أمثله على ذلك

 

 

 أضع مجموعة من األشياء المختلفة أمام المجموعات وثالث سالل مختلفة األلـوان  
 غازية  –سائلة  –وأطلب منهم تصنيف  األشيـاء  حسب حاالت المادة صلبة 



التطبيق  في كتاب التلميذ 

 60ص 



 عرض مجموعة من 

 

 التعليمية  االلعاب

 
 للتأكيــد على مفهــوم الدرس 

 عرض مجموعة من 

 

 التعليمية  االلعاب

 
 للتأكيــد على مفهــوم الدرس 



البالونات  بفقرعةتقوم التلميذة : شرح اللعبة ( اكتشف ما بداخل البالون) 

 واكتشاف هل ممكن التقاط جميع المواد التي بداخل البالون

 غاز

 صلب

 سائل
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بتصنيف المواد التي امامها تقوم التلميذة : شرح اللعبة ( هيا نلعب ونتعلم ) 

 (  ربط بين المواد)حسب حاالتها باستخدام أطواق التربية البدنية 

 حالة صلبة

 حالة سائلة

 حالة غازية



تقوم التلميذة برمي قطعة النرد واكتشاف الخطأ : شرح اللعبة ( لعبة النرد ) 

في الوجه الذي يظهر لها حيث أن قطعة النرد تحتوي على كلمات لحاالت 

المادة الثالث وصور مختلفة للحالة وعلى التلميذة اكتشاف الصورة الصحيحة 

 لحالة المادة التي تظهر لها 



تقوم التلميذة باختيار بطاقة وتسأل : شرح اللعبة ( التفاعلية لعبة البطاقات ) 
ثم ترد عليها صديقتها ( من معه صلب ؟ –أنا عندي حالة سائلة )صديقاتها 

فتقوم ( أنا معي صلب  لكن من معه غاز ؟)التي لديها مادة صلبة فتقول 
لكن من معه  –أنا معي غاز )تلميذة اخري التي معها مادة غازية وتقول 

 (سائل ؟ وهكذا حتي تنتهي جميع البطاقات 



 

تقوم التلميذة بقراءة حالة المادة الموجودة في : شرح اللعبة ( السهم) 

 عنوان اللعبة ووضع السهم على الصورة الصحيحة لحالة المادة التي أمامها 



 

تقوم التلميذة بتدوير القرص حتي يتم : شرح اللعبة ( قرص المطابقة) 

 .مطابقة حالة المادة مع الصورة الموجودة المشابهة لها 



 

تقوم التلميذة بوضع االتجاه الصحيح من السهم : شرح اللعبة ( االتجاهات) 

 الذي يحتوي على صورة المادة  بعد قراءة حالة المادة من قبل المعلمة 



 

تقوم التلميذة برفع بطاقة حالة المادة : شرح اللعبة ( المادةبطاقة حاالت ) 

 .المشار اليها من قبل المعلمة حسب ما يتم ذكر الحالة 



 :القيـم الشخصيـة 
عدم االقتراب من بخار الماء ولمسه  الىأنبه المتعلمين -

 حتى ال يصابوا بالحروق

 عدم العبث بقطع حادة حتى ال يصابوا بالجروح الىأنبه المتعلمين -

 أنبه المتعلمين الى عدم تناول قطع ثلج وابتالعها لخطورتها -
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 األوريزما تطبيق استخدام 
 في شرح قيم الشخصية  

 مشاهدة فيديو



  :نشـاط منـزلي 

  
 أطلب من التلميذات اختيار المادة المناسبة للصور التي أمامهم 



 أوراق عمل أقل من المعيار



 أوراق عمل أعلي من المعيار
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 أوراق عمل  



 الماء والجليد: درس 
 

 مها مطلق: المعلمة 



 

 تفسير وتحليل الصفات والسلوك والظواهر والعمليات  في الكائنات ( 1): الكفاية العامة   

 .واألشياء الغير حية من خالل المالحظة والتفسير الموجه                       
                      

 

 يحدد ويصف تكويـن المادة في حاالتها الثالث (  3-1): الكفاية الخاصة 
                          

 

 ( العقية العمليات) نطاق  (   4-2)  : الحصة (   4)  عدد الحصص المقترحة 

      

 

 يتعرف ويصـف حاالت المادة الثالث ، ويحدد كيفية تغيرها ( 3-1): معيار المنهج 

   اخـر الىمن شكل                                  



 التحضيــــر 











 

 تفسير وتحليل الصفات والسلوك والظواهر والعمليات  في ( 1: )الكفاية العامة                             

 الكائنات                           

 .واألشياء الغير حية من خالل المالحظة والتفسير الموجه                       

 يحدد ويصف تكويـن المادة في حاالتها الثالث (  3-1: )الكفاية الخاصة                         

 (العمليات ) نطاق (    4-1: )  الحصة (   4)  عدد الحصص المقترحة                          

    اخـر الىيتعرف ويصـف حاالت المادة الثالث ، ويحدد كيفية تغيرها من شكل ( 1-1: )معيار المنهج             

 الماء والجليد :عنوان الدرس 

 

 :املفاهيم العلمية املتضمنة يف الكفاية اخلاصة 
 .المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الصلبة بالتبريد تحولتـ•

 
 

 

 –مصورات  –لعبة عمل جماعية   –اإلنترنت–فيلم تعليمي   :مصادر التعلم
 .حاسب الي -IPAD -أوراق عمل - أشياء مختلفة 



 الجمادهمكعب ثلج يقرر الهرب من  باأليبادعرض قصة كرتونية مشوقة 

 .مرة اخرييقومون اصدقائه بمساعدته من خالل اعادته فيواجه صعوبات ثم 

   

 ماذا فعل المكعب المشاغب ؟ وماذا حصل معه ؟ -س  

 كيف ممكن ان نحفظ مكعب الثلج متجمدا ؟  -س 

   

 استطالع اراء/ مناقشة ) أناقش المجموعات     

 

 ممكن ان تحفظ الثلج متجمدا الجمادةأوضح للتلميذات بأن             

 نشاط حتفيزي
 



 

 قصة كرتونية



 استطلع الجليد ( : 1)نشاط 
 

 أضع أمام التلميذات مجموعة من العصائر المنوعة 

 وأطلب منهن ان يضعوا اسمائهن عليها ووضعها في 

 لمدة يوم كامل واطلب منهن توقع ما سوف يحدث؟ الجمادة

 

 
 

 الجمادةماذا تتوقعون أن يحدث للعصير بعد مرور يوم كامل اذا وضعناه في 

 

 منها ؟ اخراجةوبعد  بالجمادةاالختالف بين العصير قبل وضعة  ماهو -:نوزع أوراق عمل جماعية 

 نعرض النتيجة في اليوم الذي يلي هذا النشاط وليس بنفس اليوم ؟

 

 الجمادهلنصل لمفهوم بأن الماء يتجمد بعد وضعه في 



التطبيق  في كتاب التلميذ 

 64ص 

 يتجمد



 بااليبادقصة  



 طريقة تحويل الماء السائل إلي جليد : 2نشاط 
 

   بااليبادبعد مشاهدة قصة تعليمية             
 
 كيف ممكن ان نعيد الجليد كما كان مرة اخري يستنتجواأطلب من التلميذات بأن  

 

 

أضع مجموعة من األلعاب التعليمية أمام التلميذات ليستنتجو كيف ممكن ان نحول  

 .الماء السائل إلي جليد 



 عرض مجموعة من 

 

 التعليمية  االلعاب

 
 للتأكيــد على مفهــوم الدرس 

 عرض مجموعة من 

 

 التعليمية  االلعاب

 
 للتأكيــد على مفهــوم الدرس 



تقوم التلميذة بترتيب مراحل تكوين (: عالقة تحول الماء لجليد) شرح اللعبة 

 .  المثلج من خالل تعليق الصور حسب حدوثها 



 

تقوم التلميذة بقراءة قصة ومتابعة (: قصة ليلي والمثلجات) شرح اللعبة 

 احداثها من خالل ترتيب الصور 



 

تقوم التلميذة بوضع االتجاه الصحيح لعقارب (: الساعة الذكية) شرح اللعبة 

واالخر عند المسبب وهو ( السبب)الساعة العقرب الصغير عند صورة الجليد 

 الجمادة



 

تقوم التلميذة بمالحظة ماذا يحدث لصورة (: الصندوق العجيب) شرح اللعبة 

 . بالجمادهالعصير عند ادخاله 



 :القيـم الشخصيـة 

 

 اليومية حياتنفي  يفيدناتنوع حاالت المادة 

   

 

 

 

 

 

 

 

             

 هيا نشاهد هذا الفيديو                     

 



   :نشـاط منـزلي 
 المثلجات في المنزل وارسمها  اصنع بعض



 من المعيارأقل أوراق عمل 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0Zyzv_XPAhWEWBQKHVj5ATcQjRwIBw&url=http://www.clipartkid.com/girl-scout-borders-cliparts/&bvm=bv.136593572,d.d2s&psig=AFQjCNGVbBnMYtiuiRJxm2H7FasxDeYVpQ&ust=1477464587498359


 من المعياراعلي أوراق عمل 
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 أوراق عمل  


