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

حتضري االجتماعيات
للصف السادس االبتدائي  -الفصل الدراسي الثالث

معلم/ة المادة
قائد/ة
المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

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

أهداف التعليم في المملكة
والمهارفا المييادة واجاهرتار والقايم المرغلداة لادب الشاالا لي ا لا

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف

فجرجا -أو نسرء فرتمين لدوفتم في الحيرة ،واعين دعقيداهم مدافعين عنهر ،وعارميين فاي ئال هر لخيار الادنير واخرارة
معر.
 -2الفير الكلادف ال ارةة الالمماة لوشالةر المهوما اقوصاردةر واجومرعيار واقرفيار دمار ةخاد رشام الونمياة الشمل اة فاي
المميكة وةدف تذه الخشم من نهرح إلى نهرح.
 -3الحرص عيى مصيحة اليرد والهمرعة معر  ،فهل ة وغي مصيحة اليرد من راال اعييمات اعييمار رفيار مييادا لذااات  ،مار
ة وغي مصيحة الهمرعة درإلفردة ممر ةوعيمت األفراد لوشلةر المهوم دصلفاين :
أ ) م رشاااااااااارة و لاااااااااا ماااااااااان

رااااااااااال اإلسااااااااااهر فااااااااااي اإلنواااااااااار والونميااااااااااة .

ا ) غير م رشرة و ل من رال القضرء عيى األمية  ،ون ر اللعي
لدب جمي أدنرء األمة د كل ةضمن لهم يرة واعية مسونيرة
ودوفا أ ثر فرعيية في دنرء مهومعراهم .

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية
 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نيسيت الشيل وفعرةوت دوردية إسالمية موكرمية ،في ريقت ،وجسامت ،وعقيات،
ولغوت ،وانومر ت إلى أمة اإلسال .
 -2ادفةب الشالا عيى إقرمة الصالة ،واألرذ دآداا السيلك واليضر ل .
-3انمية المهرفا األسرسية المخويية وررصة المهرفة اليغلةة والمهرفة العددةة ،والمهرفا الحر ية .
 -4ازوةد الشالا درلقدف المنرسب من المعيلمر في مخويف الملئلعر .
 -5اعرةف الشالا دنعم هللا عييت في نيست ،وفي ديئوت اججومرعية والهغرافية ليحسن اسوخدا النِّعَم ،وةني نيست وديئوت .
 -6اردية وقهم ال دةعي ،واعهد ن رطهم اجدوكرفي ،وانمية اقدةر العمل اليدوي لدةهم .
في دود سنِّت ورصر ص المر ية الوي ةمار دهار

-7انمية وعي الشرلب ليدفك مر عييت من اللاج ر ومرلت من الحقلق
 ،وغرس ب وطنت  ،واإلرالص للجة أمره .
-8الليد الرغ ة لدةت في اجمدةرد من العيم النرف والعمل الصرلح وادفة ت عيى اجسويردة من أوقر فراغت .
-9إعداد الشرلب لمر ةيي تذه المر ية من مرا ل يرات.
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اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

اهداف مادة اجتماعيات

 -1تتعرف بعض سنن هللا في الكون والحياة.
 -2تتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة وتستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
 -3تتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
 -4تتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
 -5ترسخ لديها الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية وتعتز بها.
 -6تتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
 -7تتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
 -8تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه أسرتها ومدرستها ومجتمعها .
 -9تنمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديها.
 -10تتعرف جوانب من تاريخ وطنها المملكة العربية السعودية .
 -11تعتز بانتمائها لوطنها المملكة العربية السعودية.
 -12تتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
 -13تدرك بعض المشكالت التي تواجهها على مستوى أسرتها ومجتمعها.
 -14تتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،وتدرك الصالت فيما بينها.
 -15تتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،وتوظفها في مواقف جديدة.
 -16تنمي إحساسها بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
 -17تكّون لديها اتجاه إيجابي نحو العمل.
 -18تنمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
 -19تعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
 -20تنمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.
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توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف ( السادس ابتدائي )
األسبوع

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

التاريخ
إلى
من
الخيس
االحد
1443/8/17هـ 1443/8/21هـ
الخميس
االحد
1443/8/24هـ 1443/8/28هـ
الخميس
االحد
1443/9/6هـ
1443/9/2هـ
الخميس
االحد
1443/9/13هـ
1443/9/9هـ
الخميس
االحد
1443/9/16هـ 1443/9/20هـ
االثنين
االحد
1443/9/23هـ 1443/9/24هـ
الخميس
الثالثاء
1443/9/25هـ 1443/10/4هـ
الخميس
االحد
1443/10/7هـ 1443/10/11هـ
الخميس
االحد
1443/10/14هـ 1443/10/18هـ
الثالثاء
االحد
1443/10/21هـ 1443/10/23هـ
الخميس
االحد
1443/10/28هـ 1443/11/3هـ
الخميس
االحد
1443/11/6هـ 1443/11/10هـ
الثالثاء
االحد
1443/11/13هـ 1443/11/15هـ
الخميس
االحد
1443/11/20هـ 1443/11/24هـ
الخميس
االحد
1443/11/27هـ 1443/12/1هـ

الدروس

خادم الحرمين الشريفين (نشأته)
خادم الحرمين الشريفين شخصيته ومواقفه
خادم الحرمين الشريفين إنجازاته
رؤية المملكة 2030
برامج تحقيق رؤية المملكة2030
برنامج جودة الحياه
بداية اجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم االثنين
1443/9/24هـ الى 1443/10/4هـ

موعد
االجازات
بداية الدراسة
للفصل الثالث
1443/08/17هـ
2022/03/20م
بداية إجازة
عيد الفطر
1443/09/24هـ
2022/04/25م
بداية الدراسة بعد
اجازة عيد الفطر
1443/10/07هـ
2022/05/08م

برنامج تنمية القدرات البشرية
خطوط الطول ودوائر العرض
موقع وطني
األربعاء والخميس إجازة مطولة

مناخ وطني
سكان وطني
المشاركة المجتمعية
األربعاء والخميس إجازة مطولة

اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/10/24هـ
2022/05/25م
اجازة نهاية
أسبوع مطولة
1443/11/16هـ
2022/06/15م
بداية اجازة نهاية
العام الدراسي
1443/12/01هـ
2022/06/30م

االختبارات
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺸﺄﺗﻪ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ-ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ-ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

1

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻭﻟﺪ ﻓﻲ  5ﺷﻮﺍﻝ  1354ﻩـ .ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍء ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺧﻴﺎﻁ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ
ﻼ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ .ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍء
ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺎﻣ ً
ﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻟﻮﺍﻟﺪﻩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﻋﺎﻣﺎ
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ؟

ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ-ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ – ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ-ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ-ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ
ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ

ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ.

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
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ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍ ﺣﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﺮﺡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ.

ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﺮﺩﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻝ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺫﻫﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎً ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ )ﻧﺸﺄﺗﻪ(
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﻭﻟﺪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﻡ

ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍ ﺣﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﺮﺡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ.

ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﺮﺩﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻝ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺫﻫﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎً ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ )ﻧﺸﺄﺗﻪ(
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻭﻟﺪ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﺃﻥ ﻳﻠﺨﺺ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍ ﺣﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﺮﺡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ.

ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﺮﺩﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻝ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺫﻫﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎً ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ )ﻧﺸﺄﺗﻪ(
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺸﺄﺓ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ.

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ

10

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ

ﻓﻬﻢ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎً ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ،ﺍﺳﺘﻤﻄﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﺑﻬﺪﻑ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﺤﻠﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺇﻟﯩﻤﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﺭﺍء ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ ،ﻧﺎﻗﺶ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍ ﺣﻞ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ.
ﺷﺮﺡ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻟﻬﻢ.

ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺐ ﻓﺮﺩﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﻝ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺫﻫﻨﻴﺎً ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﻁﺎﻟﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﻳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎً ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.
ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ )ﻧﺸﺄﺗﻪ(
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺍﻛﺘﺐ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ؟

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
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ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻗﻨﺎﺓ ﻋﻴﻦ

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

