اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة القرآن الكريم حفظ
تحضير بوابة التعليم الوطنية ]عين[
)

الصف الخامس الابتدائي
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطفلة ورعايتها بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقها،
وجسمها ،وعقلها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالم.
 -2تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .
 -3تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .
 -4تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .
 -5تعريف الطالبة بنعم هللا عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام الن عنِّعمم،
وتنفع نفسها وبيئتها .
 -6تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن .
 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها منن الواجبنات ومالهنا منن الحقنو
المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخال

فني حندود سن عنِّه وخصنائ

لوالة أمرها .

 -8توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن علنى االسنتفادة منن
أوقات الفراغ .
 -9إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخال القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه .
 -2اإليمان بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وإتباع هديه .
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس علنى مقاومنة األهنوا الفاسندة منع تنمينة الندوافع الفطرينة منن غينر إفنراط وال
تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربِّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشا شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متِّصل باهلل تعنالى لعلمنه أن هللا م ِّ
طلنع
تحركاتها وسكناتها وتسمو بنفسها إلى منا قندِّر هللا لهنا
على خفاياها .فهي تراقب هللا في جميع ِّ
من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى بالقرآن الكريم .
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ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
)اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

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

ص
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اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
 .1ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﺪﺧﻠﻲ ﻣﺸﻮق وﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﻌﺾٍ ﻣﻨﻬﺎ:
أ ـ ﻋﺮض أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺰول.
ب ـ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺼﻲ.
ج ـ إﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻵﻳﺎت أو اﻟﺴﻮرة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﺎر اﻟﺴﻮر.
د ـ ﻃﺮح ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻬﺪف إﺛﺎرة ﺗﻔﻜﻴﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻢ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﺼﺔ.
 .2ﺗﻼوة اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ،وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻠﻢ " آﻟﺔ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ " وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻼوة واﻻﻧﺘﺒﺎه واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻘﻠﺐ.
 .3ﺗﻼوة ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺠﻴﺪﻳﻦ ﺑﺼﻮت واﺿﺢ ﻳﺤﺎﻛﻲ وﻳﻘﻠﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ،أو اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺬي ﺗﻢ
ﺳﻤﺎﻋﻪ .ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﺮاءة اﻵﻳﺎت ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ.
 .4ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ.

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳﺘﻠﻮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت ﻣ ﻦ ﺳﻮرة ص ﺗ ﻼ و ة ﺻ ﺤ ﻴ ﺤ ﺔ .
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻔﻬﻮم ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﺗﻘﺎن
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل
واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

اﺳﺘﺜﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرة،
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻬﺎرة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﻧﻤﺎط واﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﺗﻜﻠﻴﻒ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت وﻣﻬﺎم أداﺋﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

أداء اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻬﺎرة داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل
واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺮﻳﺢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﻋﺮض اﻷﻫﺪاف .ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺪرس ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت.
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻬﺎرات ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻬﺎرات ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻟﻸﺻﻌﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ.
دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﺟﺮاءات إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﻬﺎرة.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى إﺗﻘﺎﻧﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﻬﺎرة أﻋﻠﻰ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ  ،واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻠﻢ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ.

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﺤ ﻔ ﻆ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت ﺣ ﻔ ﻈ ﺎ ﻣﺘﻘﻨﺎ.
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻔﻬﻮم ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻹﺗﻘﺎن
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل
واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

اﺳﺘﺜﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻣﺮاﻋﺎة أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرة،
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻬﺎرة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻷﻧﻤﺎط واﻟﻌﻼﻗﺎت ،وﺗﻜﻠﻴﻒ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪرﻳﺒﺎت وﻣﻬﺎم أداﺋﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﺎرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

أداء اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﻬﺎرة داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺼﻒ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺣﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل
واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺼﺮﻳﺢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ.

ﻋﺮض اﻷﻫﺪاف .ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﺪرس ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت.
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻬﺎرات ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻬﺎرات ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻟﻸﺻﻌﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ.
دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺧﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﺟﺮاءات إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل.
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﻬﺎرة.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﻄﻼب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى إﺗﻘﺎﻧﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻤﻬﺎرة أﻋﻠﻰ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ  ،واﻻﻧﺘﺒﺎه ﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻠﻢ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ.

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻤﺼﺎدر

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

