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عرارأبو ناصر 



الصف الرابع-العلوم 

دورة الماء في الطبيعية



أهداف الوحدة

يتعرف الطال أين يتواجد الماء في الطبيعة❑

يتعرف الطالب حاالت الماء الثالثة❑

يعطي أمثلة على حاالت الماء الثالثة❑

يرسم دورة الماء في الطبيعة❑



الدرس الثالثالدرس الثانيالدرس األول

تعرف الطلبة على 

حاالت الماء 

الثالثة في 

الطبيعة، وكيفية

تحولها من شكل 

إلى آخر 

بالتسخين او 

ر التكاثف او التبخ

وتم استخدام أداة 

لتحقيق جينالي

ذلك

تضمن ورقة 

عمل لمراجعة 

المعلومات التي 

تم شرحها 

للطلبة، وقد تم 

استخدام اداة 

جوجل فورم 

وإجراء امتحان 

الكتروني 

للطلبة 

تضمن تعرف الطلبة

على دورة الماء في 

الطبيعة، وذلك 

بترتيب مجموعة 

صور لتشكل 

القصة، ويفهمها 

الطالب بطريقة 

سهلة وبسيطة، 

وكذلك يقوم برسم 

توضيحي لدورة 

الماء في الطبيعية، 

البادلتوتم استخدام 



https://view.genial.l

y/602e6aa71af5571

01fb50f61/presentati

on-dor-lm-fy-ltbyaa

https://view.genial.ly/602e6aa71af557101fb50f61/presentation-dor-lm-fy-ltbyaa




تم اختيار هذه األداة لتوضيح حاالت الماء في 

الطبيعة، باستخدام عرض تقديمي يتفاعل معه 

الطالب، ويناقش المعلم في ذلك، ويعطي أمثلة 

.تطبيقية ملموسة عليه

ويبرز دور الطالب هنا في متابعة هذه االداة 

واإلجابة عن األسئلة التي يقدمها المعلم، وفي 

النهاية تقديم امثلة واقعية عن حاالت الماء في 

. الطبيعة

أسباب اختيار هذه االداة ودور الطالب فيها



https://padlet.com/naserabua

rar2020/l9wp1ga0w8csiffj

https://padlet.com/naserabuarar2020/l9wp1ga0w8csiffj




برز دور الطالب في هذه االداة، بأن يقوم 

باستعراض مجموعة من الصور التي تمثل قصة 

ة الماء في الطبيعة، ويقوم بترتيبها، وهنا نحقق عد

رفع مهارات الطالب في القراءة، رفع قدرته : فوائد

على التحليل والتقييم والتصنيف، وتم في هذه 

األداة مراعاة نمط التعلم البصري والذي يقوم على 

عرض مجموعة من الصور، كما اعتمد على نمط 

التعلم األدائي ألنه يتطلب من الطالب الترتيب ثم 

رسم صورة توضيحية لدورة الماء في الطبيعة

أسباب اختيار هذه االداة ودور الطالب فيها



https://forms.gle/DBqZ

sYW5batCvrMJA

https://forms.gle/DBqZsYW5batCvrMJA




ما تم اختيارها لتكون بمثابة تقييم ختامي يشمل كل

مر مع الطالب في هذه الوحدة، وقد تنوع األسئلة 

من حيث نمطها الموضوعي والمقالي، وكذلك 

تتدرج في مستوياتها من التذكر للفهم للتحليل 

.والتطبيق

ويبرز دور الطالب في اإلجابة عن هذه األسئلة 

ليكون قادرا على تقييم ذاته، وإرسال اإلجابات 

للمعلم، ليكون قادرا على بناء إما خطة عالجية 

.للتحسين، أو خطة إثرائية لتعزيز تعلم الطلبة

أسباب اختيار هذه االداة ودور الطالب فيها



Mentimeter

https://www.menti.com/

k8rj81jtz2

https://www.menti.com/k8rj81jtz2


يقوم الطالب 

باختيار ما يعبر

عن رأيه

وبالتالي يرصد

المعلم ذلك

او ليقوم بالتعديل

مالتغيير على ما ت

استخدامه



من تم اختيار هذه األداة بمثابة الحصول على التغذية الراجعة

ت الطلبة، حول طريقة عرض الدروس السابقة باستخدام أدوا

ك تقنية مختلفة، إذ تم استخدامها كأداة تقييم نهائية وذل

للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، والكشف عن نقاط 

ر الضعف، والعمل على ايجاد فرص تحسين، سواء بتغيي

االداة، أو طريقة عرض المواد التعليمية ضمنها، ويكون 

وق الهدف االساس هو تحسين تعلم الطلبة، مراعيا بذلك الفر

السمعية الفردية، والتأكيد على تنويع انماط التعلم البصرية و

واألدائية

أسباب اختيار هذه األداة ودور 

الطالب فيها



الدروس المستفادة

لقد بدأ واضحا فيما تم عرضه للطلبة، بأنه تم استخدام جميع أنواع التقويم، فكانت 

البداية باختبار تشخيصي للوقوف على ما يمتلكه الطلبة من معارف ومهارات، ثم 

تقويم تكويني بنائي، وذلك بعرض المعلومات ومناقشة الطلبة فيها ورصد 

المالحظات، وفي النهاية كان تقويم ختامي بعرض اختبار يشمل معارف ومهارات 

.الوحدة، ويراعي جميع انماط التعلم، كما يراعي الفروق الفردية للطلبة

وقد حقق الطلبة المعلومة باالعتماد على األدوات التقنية المختلفة، كما كان التفاعل 

بارزا مما ينعكس على دافعية الطلبة للتعلم وبالتالي رف مستوى التحصيل لديهم


