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الكفاية العامة (: )3
ربط األفكار العلمية والمحاوالت بالعمليات التكنولوجية والمنتجات  ,من أجل حماية ورفع وتعزيز واستدامة البيئة الطبيعية والمجتمعية .
الكفاية الخاصة ( : )1-3إدراك وتصنيف منتجات التكنولوجيا في متاجر الحي السكني الخاص به .
معيار المنهج  :يدرك ويصنف منتجات التكنولوجيا التي نشتريها من المتاجر  ,ويحدد طريقة تصنيف المنتجات داخل المحل ( نوع المنتج  ,حجم المنتج  ,التكلفة  ,بلد المنشأ وغيره ) .
عنوان الدرس  :ماذا يوجد في متاجر الحي السكني ؟

المفاهيم العلمية المتضمنة في الكفاية الخاصة :
 -1تختلف المنتجات التكنولوجية في متاجر الحي السكني من حيث نوع المنتج  ,حجم المنتج  ,التكلفة  ,بلد المنشأ .
مصادر التعلم :فيديو  ,حاسوب  ،مسجل  ،إنترنت  ،مصورات  ,أوراق عمل  ,أقالم رصاص  ,دفتر تدوين المالحظات .

األنشطة التعليمية
نشاط تحفيزي :اعرض على المتعلمين صورة لطريقة غسل المالبس قدي ًما وأخرى حديثًا
باستخدام المنتجات التكنولوجية ( الغساالت اإللكترونية ) .
اطلب من المتعلمين أن يقارنوا بين الطريقتين ويتحدثون عن الصورتين بأسلوب علمي .
نوع النشاط  :عرض .
المهارات المكتسبة  :المالحظة  ,المقارنة  ,التعبير اللفظي .
المواد المستخدمة في النشاط  :مصورات .

مالحظات عامة

نشاط ( : )1ابحث في متاجر منطقتك السكنية .
نظم مسبقًا رحلة إلى متاجر المنطقة السكنية حيث يجد المتعلمون لوازم العائلة في الجمعية
التعاونية  ،بهدف التعرف على المنتجات التكنولوجية في الحي السكني الخاص بهم  .ساعد
كل متعلم على التعرف على المنتجات التكنولوجية في الحي السكني  ,ويسجل اسم المنتج
ونوعيته وحجمه وتكلفته وبلد المنشأ  ,ثم يدونها في دفتر المالحظات .
نوع النشاط  :جماعي .
المهارات المكتسبة  :المالحظة  ,تسجيل المالحظات .
المواد المستخدمة في النشاط  :أقالم رصاص  ,دفتر تدوين المالحظات .
نشاط ( : )2صنف المنتجات .
دع المتعلمين يسجلون نوع المنتج وحجمه والتكلفة وبلد المنشأ في الجدول الخاص بهم .
احرص على أن يسجل المتعلمون المطلوب منهم أثناء وجودهم في المتجر السكني .
نوع النشاط  :جماعي .
المهارات المكتسبة  :المالحظة  ,تدوين المالحظات .
المواد المستخدمة في النشاط  :أقالم رصاص  ,دفتر تدوين المالحظات .

القيم الشخصية واألمن والسالمة :
*دع المتعلمين يعبرون عن الصور  :أهمية عدم إزعاج اآلخرين باستخدام الهاتف النقال  ,وبيان عدم العبث بالمنتجات التكنولوجية في المتاجر .

بند الكتابة ( المصطلحات العلمية ) :
* درب المتعلمين على كتابة المصطلحات الخاصة بالدرس  ,وكتابة جملة تعبر عن الصورة لتنمية قدرتهم على التعبير بأسلوب علمي .

الكلمات الجديدة :
متاجر الحي السكني

النشاط المنزلي التطبيقي :
* اطلب من المتعلمين البحث على اإلنترنت عن المنتجات في متاجر الحي السكني  ,وإلصاق صور لها على لوحة جدارية .

