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 ".جاكسو للمجموعات"ستمرر الفعالية حسب طريقة : تعليمات الفعالية

 سيقسم الصف إىل ازواج . 

 فرقة ستجري مشاهدة حول أحد الكواكب السيارة عن طريقة برجمية خاصة  كل-http://project

metis.com/SolarSystem/. 

  عطيات مث جيب تدوين امل معلوماتالذي جيب أن جتمع عنه  ةكل جمموعة ستجمع مواد ومعلومات ومعطيات عن الكوكب السيار

 .بشكل جدول

  ةبالكوكب السيار  املتعلقةكل جمموعة ستنفذ األسئلة اإلضافية املوجودة معها . 

  ليتمكن زمالئه من رؤية املواد اجملمعة الرابط التايلعلى  تعليميةبعد إهناء فرتة العمل لألزواج كل زوج سيعرض نتاج. 

  جلميع الكواكب السيارة عدا الكوكب الذي حبثه املوقعاليت رفعها زمالئهم على  املعلوماتكل زوج جيمع . 

 ألسئلة جلميع الكواكب السيارة املتبقيةكل زوج يكمل الفعالية مث جييب على ا  . 

  للملف املشرتك على  قمتم ببحثهالذي  السيارةاعضاء الفرقة واسم الكوكب  بأمساءارفعوا ملفكم  االنتهاءبعدGoogle 

Group. 

  دقيقة للمرحلة الثانية 52دقيقة للمرحلة االوىل و 52مدة الفعالية. 

 :طرق العمل ونصائح

 انتبهوا إىل موجه العمل يف هناية الفعالية. 

  معلومات عن كوكبكم السيار ادخلوا على الرابط التايل لتجمعواإذا احتجتم ملصدر :

http://www.brainpop.co.il/search/search/?keyword=%D7%9B%D7%95%D7%9B%

D7%91%D7%99+%D7%9C%D7%9B%D7%AA 

http://project-metis.com/SolarSystem/
http://project-metis.com/SolarSystem/
http://project-metis.com/SolarSystem/
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
http://www.brainpop.co.il/search/search/?keyword=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99+%D7%9C%D7%9B%D7%AA
http://www.brainpop.co.il/search/search/?keyword=%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99+%D7%9C%D7%9B%D7%AA
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 :رواد الفضاءفعالية 

  .مرحبا يا رواد الفضاء أركبوا السفينة الفضائية وضعوا حزام األمان للنطلق

 *( . -أسم الكوكب)اآلن أنتم تدورون حول كوكب

كرواد فضاء عليكم تسجيل معلومات عامة عن الكوكب الذي تدورن حوله لتتمكن حمطة الفضاء من العثور عليكم إذا حدث أي 

  .شيء

 (بشبكة اإلنترنتإذا ال تعرفوا اإلجابة يمكنكم االستعانة )؟ لماذا يسمى بهذا االسم؟*ماذا تعرفون عن كوكب  إذا. 

 

 

  هل أنتم مستعدون؟*. طلبت منكم حمطة الفضاء أن تسجلوا التفاصيل اآلتية عن كوكب 

أي وصف ملميزات الكوكب من ناحية  *عليكم أن تسجلوا ما ترون على . مشاهدة عليه وجتروا* عليكم أن تدخلوا إىل كوكب 

يف هذه املرحلة . بعده عن الشمسو  ول الشمس وحول نفسه، درجة حرارتهحمدة الدوران : مميزات أساسية مثلو ملمس ، شكل، لون

 .يف الكتاب املدرسينت ملزيد معلومات حول الكوكب أو تصفحوا االنت  باإلنرتنتميكنكم أيضا االستعانة 

، جيب ان يشمل اجلدول مجيع الفروع املذكورة وابنوا جدوال ملميزات ُعطارد اليت مجعتموها من املشاهدة wordبعد ذلك توجوا إىل 

  .يف السؤال
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 ،الذي  السيارةحسب رأيكم ماذا ميكن أن يصف الرسم البياين الذي أمامكم خبصوص الكوكب  أمامكم الرسم البياين التايل

مث حددوا  احملاورضعوا عناوين مالئمة لكال من  ،(أي عامالن ميكن أن يتكون بينهم العالقة املوصوفة يف الرسم البياين) تبحثونه

  .من هو العامل املتعلق ومن هو العامل املستقل وضعوا عنوانا للرسم البياين

 

 ________________________________________:Xعنوان حمور 

 ________________________________________:Yعنوان حمور 

 ________________________________________:العامل املتعلق

 _______________________________________:املستقل العامل

 _____________________________________:عنوان الرسم البياين

  السيارةاستنتاج للرسم بما يتعلق الكوكب  وصيغواصفوا الرسم البياني. 
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 الكونموقع  :يمكنكم االستعانة في مواقع مثل*)في اإلنترنت عن أخر المعلومات الجديدة عن كوكب  أبحثوا ، 

National Geographic, NASA ،ARABIC RT.)  

 
حسب شرح  Google Groupsعلى  قمتم ببحثهالذي  السيارةواسم الكوكب  اعضاء الفرقة بأمساءارفعوا ملفكم  االنتهاءبعد 

 .املعلمة

 

http://www.alkoon.alnomrosi.net/
http://natgeotv.com/ae
http://astronomysts.com/news.php?action=listnewsm&id=9
http://arabic.rt.com/tags/NASA/
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs
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 :موجه لتقييم آداء الطالب

 المعيار العالمة

تم استعمال  8-21

مصطلحات علمية دقيقة 

 ممتاز. بشكل صحيح

تم استعمال  2-8

مصطلحات علمية لكنها 

 . ليست دقيقة

أنتم بحاجه إلى مراجعة 

 صغيرة

لم يتم استعمال  0-1

راجعوا . مصطلحات علمية

 المادة

استخدام مصطلحات علمية 

 .دقيقة وصحيحة

تم كتابة اآلراء  8-21

واإلجابات بشكل واضح  

 .كليا

تم كتابة اإلجابات  2-8

 .بصورة واضحة بشكل جزئي

كتابة اإلجابات  ميت لم 0-1

 . بصورة واضحة بتاتا

 عناوين

 المحاور

 الرسم البياني

عالقة 

 صحيحة

وصف 

 صحيح

 استنتاج

 صحيح
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 سجلوا في الموقع من خالل تسجيل /http://www.powtoon.com :ادخلوا إلى الموقع التالي .1

 .Sign upالدخول 

من المجموعة الشمسية حسب الجداول  ةالمطلوب منكم أن تبنوا فيديو يحتوي على حقيقتين عن كل كوكب سيار  .2

 .التي بنوها زمالئكم في المرحلة األولى

: يمكنكم االستطالع على المثال التالي .3

https://www.youtube.com/watch?v=jPFy4K5ZiqM 

 .Google Groups علىقوا الرابط ثم ارف" وبييوت"بعد ذلك ارفعوا الفيديو على موقع  .4

 .دقيقة 30مدة الفعالية  .5

http://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jPFy4K5ZiqM
https://groups.google.com/forum/#!topic/5thgrade-class/412xY6V6Bbs

