
 

                                                                                    __________ االسم:

 التاريخ: _________

 الصف: _________

 األهداف التعليمية:

 .ووظيفة كل منها أن يتعرف التالميذ على الحواس

 أن يميز التلميذ بين الحاسة والعضو.

 أن يتعرف الطالب على مواد في بيئته.

 أن يميز الطالب المواد التي في البيئة بواسطة استعمال حواسه.

 األهداف في مجال الحوسبة:

 أن يستعمل الطالب محرك البحث جووجل.

 أن يحفظ الطالب الصور من الحاسوب.

 أن يبني الطالب معروضة محوسبة

 هي: اداه يستعملها العلماء للبحث في الظواهر المختلفة. المراقبة \ المشاهدة

 نقوم بالفعاليات التالية: في وقت المشاهدة

 نشم.و ننظر، ننصت، نلمس، نتذوق، حواسنا نستعمل -1

تزيد من قدرتنا على جمع المعلومات )مسطرة،  ادوات خاصةنستعمل  -2

 (. منظار، عدسة مكبرة... 

 

 المشاهدةوساعة تاريخ ، يوممكان، المعلومات التي جمعناها مع كتابة  ندون -3

 .)استعمال تقرير مشاهدة(

 احداث ضرر للبيئة. بعدمنهتم  -4



 .على قواعد االمانيجب االهتمام بالمحافظة  -5

ونناقشها. )تقرير مشاهدة، رسومات،  المعلومات بطرق مختلفة نعرض -6

 (، جدولشرائحي ضعر

 أهداف المشاهدة ومعاييرها. نحدد -7

 معايير المقارنة التي سوف نستعملها في وقت المشاهدةنحدد  -8
 

 التعليمات: 

 .تدوين المالحظات وأقالم معكم دفترالمدرسة بانتظام، أحضروا  اخرجوا الى ساحة

 ما يلي:وأكتبوا   

 )االسم الكامل والصف(: ____________ المشاهدةمدون 

 _____________ المكان:

 ______________ اليوم:

 _____________ التاريخ:

 _____________ الساعة:

 األجهزة التي استعملتها خالل المشاهدة:

___________________________ 

 تصنيفه في تريدونه و غرض يابحثوا عن أغراض وأشياء في البيئة وصنفوها بالجداول. أ

 :الجدول التالي

 الفعالية:

ما هي العالقة بين لون  التعرف على اللون الغرض

 الغرض وحاسة النظر

   

   

   

 



 

ما هي العالقة بين ملمس  التعرف على الملمس الغرض

 الغرض وحاسة اللمس

   

   

 

شجرة،  -الغرض)كائن حي

 -عصفور...()جمادات

 سيارة..(

ما هي العالقة بين الصوت  على الصوتالتعرف 

 وحاسة السمع

   

   

 

 اكمل الجدول التالي:

ما هي العالقة بين الرائحة  التعرف على الرائحة الغرض

 وحاسة الشم

   

   

 

الطعم  ما هي العالقة بين  التعرف على التذوق الغرض

 الذوق وحاسة 

   

   

 

 

 



 على المركباتة الحواس في التعرف ما هي اهمياكتب 

_____________________________________________________ 

 

 بعد العودة للصف قم بالعمليات التالية: 

 : شغل  جهاز الحاسوب1

 : ادخل الى محرك البحث جووجل.2

 : اكتب اسم غرض وجدته بالبيئة قم اضغط على صور. 3 

 : اختر صورة الغرض، احفظها على سطح المكتب.4

 بإجراء الفعالية ذاتها على باقي االغراض. : قم5

 بعد االنتهاء من حفظ صور جميع االغراض قم بما يلي:

 ( power point: افتح ملف لمعروضة باوير بوينت ) 1

: على الشريحة االولى اكتب اسمك، واسم المدرسة ، عنوان المعروضة: اغراض وكائنات حية 2

 لفعالية.شاهدناها في البيئة القريبة، وتاريخ ا

على كل شريحة اكتب اسم الغرض ومن ثم انقل صورة الغرض بواسطة نسخ الصورة من  -3

 سطح المكتب والصاقها على الشريحة.

 : قم بالفعالية ذاتها على باقي الصور.4

 المعروضة.حفظ : ا5

 : قم بعرضها امام طالب صفك.6

 

 


