Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية اللغة

ميسم أحمد

TeacherName :

21 / 2 / 2018

Date : From

7

To

4 /3/2018

SS

Subject:

G

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع  :الوحدة الثالثة  :الوطن العربي مالمح بشرية واقتصادية
 د -الثروة المائية – ثالثا:الطاقة والثروة المعدنيةالواجبات اليومية وتاريخ تسليمها

:

حل النشاط رقم  2بالكتاب المدرسي ص  133تاريخ التسليم 3 / 4

إعداد بحث أوعرض تقديمي (بور بوينت) عن السكان والموارد االقتصادية في الدول العربية وطرق تنميتها

آخر موعد للتسليم 3/4

يجب مراعاة اآلتي
-ضع عنوان للبحث أو العرض المقدم.

-اختر البلد الذي سوف تمثلها .

 اكتب أسماء المصادرالتي إطلعت عليها إلعداد بحثك ويجب أن تكون معتمدة ومتنوعة واستعمل كمية البأس بها من المعلوماتواألمثلة.
-المعلومات البد أن تكون لها عالقة بالسؤال البحثي.

-ابحث عن صور أوفيديوهات يمكن توفرها في بحثك .

اقرأ بتمهل وانتبه أن البحث أو العرض التقديمي هو انعكاس لعمل قمت به أنت. العمل المقدم يجب أن يكون مكتوب بلغة سهلة ومفهومة مع عرض وجهة نظرك التي تضيف لموضوع البحثالبعد عن استخدام الوكيبديا كمصدر للمعلومه.يمكن االستفادة من الموقع التالي في موضوع البحث أو أي مصدر تجد أنه يفيد موضوع بحثك.نفسه الكويت
علىمكتبة
االعتمادموقع
يعلمهأكثر من
كتاب أو
اختار
https://www.nlk.gov.kw
الوطنيةالفهم بشكل أكبر
ويساعده على
بمفرده
الطالب للواجبات
تنفيذ
-أكمل العمل المكلف به وقدمه مطبوعا لمعلم المادة لمناقشته في موعد أقصاه 2018/3/4

أكمل العمل المكلف به وقدمه لمعلم المادة لمناقشته في موعد أقصاه 2018/3/4التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :
من الكتاب المدرسي ص 99إلى ص130
( االختبار) يوم 3/11
ـ استخدام العروض التقديمية والخرائط وتحليل الجداول واألشكال بالكتاب المدرسي
 فيلم عن مصادر الطاقة في الوطن العربي ومستقبل الصناعة في الوطن العربي أعمال تعاونية للتحليل واالستنتاج وتقديم الحلول للمشكالت التي تواجه الطاقة والثروة المعدنية في الوطن العربي حل ورقة عمل وأنشطة الكتاب المدرسياعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف
القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب

Kuwait Bilingual School

مدرسة الكويت ثنائية اللغة

ميسم أحمد

TeacherName :

12 /3 /2018

To

7

SS

Subject:

5/ 3/ 2018

Date : From

G

األعمال الصفية و المهارات المستهدفة خالل األسبوع :
الوحدة الثالثة  :الوطن العربي مالمح بشرية واقتصادية
تابع الطاقة والثروة المعدنية

الواجبات اليومية وتاريخ تسليمها:
مراجعة دروس الكتاب من ص  99الى ص  130مع أوراق العمل والخرائط

التقييمات  ,االختبارات  ,األنشطة الصفية :

( االختبار) يوم 3/11

من الكتاب المدرسي ص 99إلى ص130

خرائط ذهنية وأعمال تعاونية وتحليل الصور واألشكالـ استخدام العروض التقديمية والخرائط
 حل أنشطة الكتاب المدرسي و أوراق عملاعتماد الطالب على نفسه في البيت مع اإلرشاد من ولي األمر ينعكس على عمله داخل الصف

القراءة باللغة العربية بشكل يومي أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات اللغة عند الطالب

