
ئل  وسا
لمواصالت ا

برية  ل ا
آمنه محمد شهابي .اعداد أ

مادة التصميم والتقانة 

الصف الثاني 





•https://wordwall.net/resource/26431900

https://wordwall.net/resource/26431900


القوانين الصفية 
التصميم والتقانة 

اآلنسة قانونية 



أهداف الدرس 

أن تتعرف التلميذة على أنواع وسائل -1
املواصالت البرية  من خالل الصور 

. بصورة صحيحة 
أن تحدد التلميذة أجزاء السيارة من -2

. خالل الشرح بصورة صحيحة 



ة ضعي الرقم املناسب أسفل الصور املعطا:النشاط األستهاللي 

وسيلة برية -1
وسيلة جوية -2
وسيلة بحرية -3



أنشودة  : املقدمة





امثلة على وسائل النقل البرية  



تقييم الهدف األول 

دوني أسماء بعض من وسائل املواصالت البرية 



•https://wordwall.net/ar/resource/6446464

https://wordwall.net/ar/resource/6446464


أين نشاهدها  مااسم هذه الوسيلة البرية ؟ و
في مملكتنا الغالية ؟ 

والعشرين  الواحد  مهارة 
املحلية   املواطنة 



كيف سوف تكون حياتنا بدون السيارة ؟؟؟ -1

ن  لعشري وا حد  وا ل ا رة  ا ه م

قذ ا ن ل ا ر  فكي ت ل ا



كيف نستطيع الذهاب للمملكة العربية 
السعودية ؟

 
 
برا

مهارة القرن الواحد والعشرين 

املواطنة العاملية



كسر جمود 

ماذا نطلق على السيارة باللغة اإلنجليزية 

الربط بمادةاللغة اإلنجليزية 



السيارة

ر بالبنزين عَربة آلّية سريعة لها محّرِّك، تسي•

ستخدم في الرُّكوب والن  
ُ
.قلونحوه وت



لسياراتصور ل



نشاط كسر جمود 

كم عدد السيارات في الصورة ؟؟؟؟ 

الربط بمادة الرياضيات 







صور وإسم وسيلة املواصالت

الوظيفة

عدد العجالت

األجزاء

نقل األشخاص

عجلتين

مقبض للقيادة
-عجلتين، هيكل معدني

مسند للتثبيت
مقعد، دواسة متصلة بتروس من

خالل سالسل

نقل األشخاص 

والحاجيات

عجالت4

افذ مقود للقيادة، أبواب و نو
ومقاعد، صندوق حمل 

حاجيات، هيكل 
الجسم،عجالت، محرك،

نظام تحكم، دواسة، مصابيح
إضاءة

ة نقل املواد السائب

مثل الرمال والحجارة

عجالت6

مقود للقيادة، هيكل الجسم، 
افذ، مقاعد، نظام  أبواب ونو
تحكم، محرك،عجالت، صندوق 

حمل مواد مع نظام تفريغ 
أوتوماتيكي، دواسة ، مصابيح 

إضاءة

(الرمال)شاحنة نقل سيارةدراجة

تحليل بعض صور وسائل املواصالت البرية وفق معاير محددة 



عبري عن الصورة بجملة مفيدة ؟ 

كسر جمود 
مهارات الواحد والعشرين 

التمكين اللغوي 

الربط بمادة اللغة العربية 



سؤال 

التحدي 

ماذا لو كانت السيارة تطير ؟؟



ما هي وسيلة -1
املواصالت في 

الصورة 
وهل هي موجودة -2

اآلن ؟؟؟؟ 



الدرسهدف 

ية التعرف على القوانين الصف

ملادة التصميم والتقانة 



األمن السيبراني 
تصفحي المواقع اآلمنه والمناسبة لسنك أثناء 

. البحث في االنترنت 



مهمة بحثية 

أبحثي في األنترنت عن
صور لوسائل موصالت 

.....برية 



:وظيفتها 

:عدد العجالت 

: اسم وسيلة املواصالت 



تحليل وسيلة مواصالت

باب 

عجلة 

مقعد

نقل األشخاص والحاجيات : وظيفتها 

5: عدد العجالت 

عجالت 

سيارة : اسم وسيلة املواصالت 

مرأة

نافذة 

مصباح 



إثراء 



تقويم الهدف الثاني 

أرسمي سيارة في سبورتك ودوني عليها بعض 

.. املعلومات واألجزاء 


