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تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس المتعلم ورعايته
بتربية إسالمية متكاملة في :خلقه وجسمه وعقله ولغته
وانتمائه إلى أمة اإلسالم.
تدريب المتعلم على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك
والفضائل.
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية،
والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.
تزويد المتعلم بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف
الموضوعات.
تعريفه المتعلم بنعم الله عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية
والجغرافية ليحسن استخدام النعم ،وينفع نفسه وبيئته.
تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير
العمل اليدوي لديه.
تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في
حدود سنه وخصائص المرحلة التي يمر به ،وغرس حب وطنه
واإلخالص لوالة أمره.
توليد الرغبة للمتعلم لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل
الصالح ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.
إعداد المتعلم لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 .1ترسيخ إيمان المتعلم بالله سبحانه وتعالى ،وتعريفه ببديع صنع الله وروعة ما في
الكون من جمال ودقة وتنسيق تدل على قدرة وعظمة الخالق عز وجل.
 .2تزويد المتعلم بالقدر المناسب من الحقائق والمفاهيم العلمية التي تساعده على فهم
وتفسير الظواهر الطبيعية وإدراك ما تقدمه العلوم لإلنسان من خدمات تيسر حياته
وتمكنه من حسن االستفادة منها.
 .3غرس بذور الطريقة العلمية في نفس المتعلم بتنمية اتجاهه للبحث والمشاهدة
والمالحظة والتنقيب والتجريب والمقارنة واالستنتاج وتحليل المعلومات والتحقق من
صحتها والجرأة في التساؤل ومعرفة أصوله وآدابه وفي إبداء الرأي ومعرفة حدوده.
 .4معرفة البيئة وفهم ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها
والمحافظة عليها.
 .5توسيع آفاق المتعلم بالتعرف على ما يتميز به وطنه من موارد وثروات طبيعية
وتعريفه بنعم الله عليه وعلى بالده ليحسن استخدامها واالستفادة منها.
 .6العناية بالنواحي التطبيقية في العلوم وذلك بإتاحة الفرصة للمتعلم للقيام بالتجارب
واالختبارات وتمكينه من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية.
 .7تعريف المتعلم بالقواعد الصحية وتعويده العادات السليمة وتثبيتها لديه وتعريفه
بالدور الذي تقوم به الصحة الجيدة في حياة اإلنسان.
 .8تقدير جهود العلماء المسلمين وإبراز دورهم في تطوير العلم ودفع عجلة الحضارة
وتحقيق رفاهية وتقدم البشرية.
 .9االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم ،وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة لجهود
اإلنسانية عامة ،وتشجيع المتعلم على اإلطالع على تاريخ الفكر والعلوم.
تنمية حب المتعلم للقراءة والمطالعة العلمية المفيدة وتعويده على استعمال
.11
المراجع وتشجيعه على الكتابة العلمية وعلى ممارسة الهوايات واألنشطة ذات الصلة
بما يدرسه ويطلع عليه من العلوم.
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بسم الله الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضير واوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال امية
وأيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم بالله العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظا ً لحقوقنا في
التحضير.
 ال نحل لكم بيع هذا التحضير وكل محتوياته.
 ال نحل لكم االستفادة من هذا التحضير إذا لم تدفع ثمنه.
 ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا التحضير وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.
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اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺨﻼﻳﺎ

2

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
اﻃﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ،ﺛﻢ اﺳﺄل
 -2اﻧﻈﺮ وأﺗﺴﺎءل  :أو ﺟﻪ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺗﺤﺖ " اﻧﻈﺮ وأﺗﺴﺎءل "
-3إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم ؛
اﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻧﺒﺎﺗﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﻒ ،أو ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺗﻢ إﺣﻀﺎره ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ.
واﺣﺬر ﻋﻨﺪ ﻧﺰع اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻤﺰروع ﻓﻴﻪ ،واﻛﺸﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺟﺬوره،
وﺷﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،ﺛﻢ اﺗﺒﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﻟﻤﺎدة

اﺳﻢ اﻟﺪرس

اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﻌﻠﻮم-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺼﻞ
اﻟﺤﻴﺔ-ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ و
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و أﺟﺰاؤﻫﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﻌﻠﻮم-اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت أﺟﺰاء اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﺤﻴﺔ-ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﺔ-اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و أﺟﺰاؤﻫﺎ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

ﻳ ﻠ ﺨ ﺺ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻤﺲ
33

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺮﺽ ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.
ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا وﻳﻌﻤﻠﻮا ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﻛﺜﺮ أﻓﻜﺎرا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﺨﺼﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

وان ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ وﻳﻌﻄﻴﻬﻢ وﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﺸﺎرﻛﻮا

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﺮﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻁﺮﻳﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .
ﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إ ﻣ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ أ و ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻ ﻐ ﻴ ﺮ ة وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ زادا
ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ ﻣﺜﻞ :اﺧﺘﻴﺎر اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،أواﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،أواﻟﻤﺸﻜﻼت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ )أو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ
إﻧﺸﺎء( اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ.
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إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس ) ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ أو ﺛﻼث(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ .ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ.
دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺮﻛﺰ وﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻌﻄﺎة وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻻﺑﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪرس وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

.ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺼﻞ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ واﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ)(2
1-

vcr

رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺼﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺧﻼﻳﺎ ﻗﺸﺮة ﺑﺼﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ واﻟﻨﺒﺎت
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ)ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺪول أﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻧﻈﺮ
وأﺗﺴﺎءل(

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻘﻮم ﺑ ﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻐﺬاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
أﻗﺎرن  .ﻛ ﻴ ﻒ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻳﻘﺎرن ﺑ ﻴ ﻦ ا ﻟ ﺨ ﻼ ﻳ ﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺮﺽ ﻁﺮﻳﻘﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
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ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.
ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا وﻳﻌﻤﻠﻮا ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﻛﺜﺮ أﻓﻜﺎرا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﺨﺼﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وان ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ وﻳﻌﻄﻴﻬﻢ وﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﺸﺎرﻛﻮا
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ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺤﺮّﻳّﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ،ﻭﺇﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ،ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ،ﻭﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.
ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﺮﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻁﺮﻳﻘﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .
ﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إ ﻣ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ أ و ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻ ﻐ ﻴ ﺮ ة وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ زادا
ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت داﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ ﻣﺜﻞ :اﺧﺘﻴﺎر اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،أواﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،أواﻟﻤﺸﻜﻼت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ )أو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻔﻴﺔ
إﻧﺸﺎء( اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺮﺳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ.
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إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس ) ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ أو ﺛﻼث(

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ .ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ.
دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺮﻛﺰ وﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻌﻄﺎة وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻻﺑﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪرس وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺣﺮﻛﻴﺔ.
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

.ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺼﻞ اﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ واﻷﻋﺪاد اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ)(2
1-

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء
vcr

رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺼﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺧﻼﻳﺎ ﻗﺸﺮة ﺑﺼﻞ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﻴﻪ واﻟﻨﺒﺎت
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ)ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺪول أﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻧﻈﺮ
وأﺗﺴﺎءل(

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻘﻮم ﺑ ﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻟﺤﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻐﺬاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
أﻗﺎرن  .ﻛ ﻴ ﻒ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ؟

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻟﻮاﺟﺐ ص  33رﻗﻢ ) ( 5-4-2 -1

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
اﺧﺘﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣ ﻤ ﺎ ﻳ ﻠ ﻲ:

ﺗﺨﺘﻠﻒ ا ﻟ ﺨ ﻼ ﻳ ﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋ ﻦ ا ﻟ ﺨ ﻼ ﻳ ﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎرات ﻣ ﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪرس ﺑﻘﺮاءة اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ وﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
اﻟﺼﻮر وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪرس.
ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺪرس ﺛﻢ اﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﻔﺮدة ﻓﻲ اﻟﺪرس ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ .
ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة ﻛﻞ درس وﻳﻤﻜﻦ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ أﺧﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻲ .
ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺮدات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺤﺘﻮى
ﻫﺬا اﻟﺪرس .
ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮة وﻳﺮﺳﻤﻮﻧﻬﺎ .
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻲ اﻟﺼﻮر واﻷﺷﻜﺎل واﻟﺮﺳﻮم ﺛﻢ ﻳﺴﺄل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﺪرس وﻣﻠﺨﺼﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أﻫﻢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺪرس

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻺﺛﺭﺍء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻟﻠﻁﻼﺏ  ,ﻭ ﻋﻠﻳﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺷﺟﻊ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻭﺃﻓﻛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺷﻳﺋﺎ ﻣﻥ ﺃﻻﺑﺗﻛﺎﺭﻳﻪ
ﻭ.ﺇﻛﺳﺎﺏ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺑﻘﺩﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ .ﻭﺗﺩﺭﻳﺑﻪ .ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ .
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﺛﺭﺍء ﻋﻣﻠﻳﻪ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﻣﻁﻠﻖ ﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻓﻲ ﺗﻭﺻﻳﻝ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ
ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ ﻣﺣﻭﺭ
ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ..ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻧﺷﻁ ﻟﻳُﻔﻌﻝ ﻋﻣﻠﻳﺗﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻭﻳﻧﺷﻁ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ
ﻭﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺷﺎﺭﻙ ﺑﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻣﻝ ﻭﻳﻔﻛﺭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﻠﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ .ﻣﻣﺎ ﻳﻛﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻳﻡ.ﻭ.ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ
ﻟﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ .ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺗﺣﻣﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺎدر
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8
%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺮة

/http://mawdoo3.com
ﻣﻮﺿﻮع اﻛﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

