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 حصة دراسية 

  اسرتاتيجية   استخدام        

   اللعب 

games  

    الكلمات املتقاطعة منوذج استخدام            

  الكون  استكشاف   

 . 3العاشر / الصف : 

 أ.بسام حممد النعيمي 

 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني 

  م3103/  نوفمرب /01املوافق    األحد

 

 

 



games  strategy                                                                                                            , Bassam Jazzi - 10 Nov 2013   

 
   . الكون  استكشاف  :عنوان الدرس 

  .  الكلمات المتقاطعة   :اللعبة أسم
   : على قادرًا  الطالب يكون أن : اللعبة أهداف
 الطالب على ماهية الكون   يتعرف  أن.   
 يستكشف الطالب مكونات النظام الشمسي   أن. · 
 فسرت نشأة النظام الشمسي  التي الفرضيات على الطالب يستدل أن. 

 : اآلتية العلم عمليات الطلبة إكساب إلى الدرس يهدف  :العلم عمليات
 والمكان الزمان عالقات استخدام. · 
 التفسير. · 

  :اآلتية ارات المه الطلبة إكساب إلى الدرس يهدف : يكسبها التيارات هالم
 الربط بين المفاهيم والمصطلحات الفلكية  مهارة · 
 العلمي التخيل. · 

  : المستهدفة الذكاءات
o المهاري  اءالذك . 
o الشخصي الذكاء . 
o البصري الذكاء . 

 
 . والكلمات المتقاطعة  األسئلة عليها عمل ورقة  :المستخدمة واألدوات المواد

 .للحصة ضرورية وسالمة أمان احتياطات توجد ال   :السالمة احتياطات
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 : الكون والنظام الشمسي . الكلمات المتقاطعة لعبة : 

 اللعبة :خطوات تطبيق 

يقوم المعلم بتوزيع ورقة عمل على الطلبة أو المجموعات وعليها األسئلة والكلمات 

 المتقاطعة :

 حل الكلمات المتقاطعة :

 فرع جيولوجيا يهتم بدراسة أصل األرض وصلتها باألجرام السماوية ..........  .１

 أجرام سماوية صغيرة ، تدور عادة حول الشمس ، تقع  بين كوكبي المريخ .２

 والمشتري ............ .

حالة من حاالت المادة ، تتكون من بروتونات ونيترونات وإلكترونات  .３

 وجسيمات أخرى أساسية .................. .

 مركبة فضائية تشبه الطائرة تحمل أجهزة الرصد أو االستشعار ......... .  .４

 فضاء شاسع ال نهائي من المجرات ................ . .５

 وحدة بناء الكون  ................. . .６

 ويحمل شحنة موجبة ............... . الذرة  نواة جسيم موجود داخل  .７

 فرضية كونية فسرت نشأة النظام الشمسي ............... . .８

 المكون الرئيس للكون هو غاز ................ . .９

  كوكب يتحرك حركة تراجعية حول نفسه في أتجاه عقارب الساعة  .１０

. .............. 

  كوكب ترتيبه السادس في النظام الشمسي ................ . .１１

تتألف من رأس وذيلين الرأس يتكون من نواة صلبة ويحيط بها  اجرام سماوي .１２

 غالف  والذيلين  تتكون من الغبار والغازات المتأينة ................. .
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    :اللعبة تقويم طريقة
 أو الطلبة بين العمل وراق أ تبادل يتم بحيث األسئلة، عن لإلجابة الطلبة مع النقاش حلقة بإدارة المعلم يقوم

 الحاصلة هي الفائزة والمجموعة الخاطئة، لإلجابة وصفر الصحيحة، لإلجابة نقطة بإعطاء وتصحيحها المجموعات
 .أكثر نقاط على

Thanks, Thus, the equation has to learn Geology 


