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

مادة الدراسات السالمية

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف اخلامس البتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهاتاواااا والقاايب المرغ ااة لااد
الطالباا ليشب ا رجاهً -أو نساء فاومين لدوروب في الحياة ،واعين عقيااداهب ماادافعين عوهااا وعااام ين
في ض ئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2ا فير الك ادر البشرية الالزمة لتط ير المتتمع اقتصاديا واجتماعيااا واقافيااا مااا يخاادت خطا التوميااة
الطم حة في المم كة ويدفع وذه الخط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص ع ى مص حة الدرد والتماعة معا  ،فه يبتغي مص حة الداارد ماان خااالم اع يما اع يمااا افيااا
مديدا لذاا  ،ما يبتغي مص حة التماعة اإلفادة مما يتع م األفراد لتط ير المتتمع ص راين :
خالم اإلسهات في اإلنتاج والتومية
األمية  ،ونشر ال عي لد جميااع أ واااء األمااة شااك

أ ) مباشرة  :وذلك من

ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالم القضاء ع ى

يضمن لهب حياة واعية مستويرة ودورا أ ثر فاع ية في واء متتمعااهب.
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أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسااالمية الصااحيحة فااي ندسااي الطالبااة ورعايتهااا تر يااة إسااالمية متكام ااة ،فااي
خ قها ،وجسمها ،وعق ها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالت.

-2

ادريب الطالباا ع ى إقامة الصالة ،واألخذ آداب الس ك والدضائ .

-3

اومية المهاراا األساسية المخت دة وخاصة المهارة ال غ ية والمهارة العددية ،والمهاراا الحر ية .

-4

ازويد الطالبة القدر المواسب من المع ماا في مخت ف الم ض عاا .

-5

اعريف الطالبة وعب اهلل ع يها فااي ندسااها ،وفااي يالتهااا اهجتماعيااة والتغرافيااة لتحساان اسااتخدات
الوِّعَب ،واودع ندسها و يالتها .

-6

ار ية ذوقهن البديعي ،واعهد نشاطهن اه تكاري ،واومية اقدير العم اليدوي لديهن.

اومية وعي الطالبة لتدرك ما ع يها من ال اجباا ومالها من الحق ق
-7
المرح ة التي امر ها  ،وغرس حب وطوها  ،واإلخالص ل هة أمروا .

في حاادود سااوِّ وخصااائ

ا ليد الرغبة لدي الطالباا في اهزدياد من الع ب الوافع والعم الصالح وادريبهن ع ى اهستدادة من
-8
أوقاا الدراغ.
-9

إعداد الطالبة لما ي ي وذه المرح ة من مراح حيااها.

()2

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخ ق أخالق القرآن الكريب والعم

واهنقياد ألحكام .

 -2اإليمان وب ة محمد ص ى اهلل ع ي وس ب وإاباع ودي .
 -3اومية الواحية الديوية والروحية لد الطالباا وابصيرون العقيدة الصحيحة.
 -4اعريدهن حقيقة ديوهن حتى اوم مشاعرون لحب الخير والصالح.
 -5ارويض الودس ع ى مقاومة األو اء الداسدة ماع اومياة الادوافع الدطرياة مان غيار إفاراو وه
ادري .
 -6اوظيب عالقة المس ب ر ّ وذلك معرفة العقائد والعباداا.
 -7إنشاء شخصية ق امها المث الع يا وذلك ألن ق ب المس ب متّص

ط اع
اهلل اعالى لع م أن اهلل م ّ

ع ى خداياوا .فهي اراقب اهلل في جميع اح ّر ااها وسكوااها واسم

ودسها إلى ما قدّر اهلل لهاا

من الكمام .
 -8ر

جميع الع ت األخر

القرآن الكريب.
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أهداف تدريس مادة التوحيد

 -1تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 -2تنشئة المتتعلم علتى اإليمتا بتاه واالنقيتا لته واإليمتا بالرست والمالئكتة والكتت الستماوية
وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 -3اإليمتتا بت

ه وحتتده حت التشتتري ليتربتتى وينشت المتتتعلم علتتى نب ت ك ت األفكتتار والخرافتتا

والم اه المنافية لإلسالم.
 -4اإليما ب

هللا تعالى هو المستح للعبا ة وحده و ستواه.

 -5إبعا المتعلم عن ك ما يوقعه في الشرك -والعياذ باه -أل هللا ال يغفر أ يشرك معه أحتد كائنتا
من كا .
 -6حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جمي أقواله وأعماله.
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أهداف تدريس مادة الفقه
 -1تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتتعلم وتوثيت الصتلة بينته وبتين هللا عت وجت عتن طريت
الممارسة العملية للعبا ا .
 -2تبصير المتعلم ب همية الجان العملي من الدين ممثال في العبا ا والت كيد على أنته جت ء متتمم
للعقيدة.
 -3تعريف المتعلم بالعبا ا وأحكامها وشروطها وك ما يتص بها مما يجع العبد متفقها في ينته
واعيا له مدركا ألحكامه.
 -4تدري المتعلم على ممارسة العتبا ا وتعويتده عليهتا بحيتث يصتب جت ء متن ستلوكه وواجبتا
يشعر بضرورة أ ائه كلما حا وقته.
 -5اكتساب المتعلم كثيرا من الفضائ واآل اب كالطاعتة والنظتام والنظافتة وحستن المظهتر وستمو
النفس وتحم المشاق والعطف على اآلخرين.
 -6تعريف المتعلم ببعض المعامال التي يمر بها في حياتته اليوميتة وأحكامهتا وشتروطها وآ ابهتا
وبيا بعض المسائ عنها.
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مع ماا عن المع مة



المؤو :



التخص



الصد ف التي ادرسها:



م اد التدريس:



اسب المدرسة:

:
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المساارد
ت

اسب الدرس

التاريخ

ا قيع المع مة

ا قيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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سب اهلل الرحمن الرحيب
ر يوت وح اسال ة

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة أن اقدت لكب احاضير واوراق عم وعروض
لك ما يخ الم اد الدراسية
(ا تدائي ومت س واان ي) و ذلك اع يب الكبيراا ومتتمع ال امية و أيضا جميع ما يخ رياض
اهطدام
ا ثر من طريقة ل تحضير الطرق الحديثة مع شرح فيدي وااراءاا عين لك الدروس
نسألكب اهلل الع ي العظيب أن ه ابيع ا وذا التحضير أو اعط ه أحد غير ب إه ع موا وم افقتوا وأن
ه اوشروه ع ى صدحاا اهنترنت .وذلك حدظاً لحق قوا في التحضير.
❖ ه نح لكب يع وذا التحضير و محت ياا .
❖ ه نح لكب اهستدادة من وذا التحضير إذا لب ادفع امو .
❖ ه نح ل مكتباا أو األشخاص يع وذا التحضير وه نح لهب امو دون ع موا.

❖ اذ ر ق ل اعالى ((وَمَنْ يَتَّقِ اهللََّ يَتْعَ ْ لَ ُ مَخْرَجاً ،وَيَرْ ُزقْ ُ مِنْ حَيْثُ ه يَحْتَسِبُ))
ل شراء الكترونيآ ع ي الرا
www.mta.sa/c
او اهاصام
0555107025

مؤسسة التحاضير الحديثة ل خدماا التع يمية
ا د ن المكتب 0557977722 /
مؤسسة التحاضير الحديثة
WWW.MTA.SA
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توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية) للصف ( الخامس اإليتدائي)
األسب ع

اهحد

اهاوين

الثالااء

اهر عاء الخميس الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

داية
الدراسة
ل دص
اهوم
إجازة الي ت
ال طوي
إجازة نهاية
أسب ع
مط لة

األحااااااد

حديث :ودي ص ى اهلل ع ية
ا حيد :فض الع ب وأوميت
فق  :األذان
وس ب في الطهارة
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية
ا حيد :فض الع ب وأوميت
فق  :سون األذان
وس ب في الصالة
ا حيد :الع ب الذي يتب اع م
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب في ي ت التمعة
فق  :معاني جم األذان
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب
ا حيد :العم الع ب
فق  :اإلقامة
في العيد
ا حيد :الدع ة الى الت حيد
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب في الز اة والصدقة
فق  :آداب المشي الى الصالة
ا حيد :الصبر ع ى األذ في سبي الدع ة الى الت حيد
حديث :ودية ص ى اهلل ع ية وس ب في الصيات
فق  :آداب المشي الى الصالة
ا حيد :الحودية السمحة حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب في
الحج فق  :آداب انتظار الصالة
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب
ا حيد :معرفة الرب
فق  :آداب انتظار الصالة
في العبادة
ا حيد :دهئ معرفة الرب
حديث :ودي ص ى اهلل ع ية وس ب في قراءة القرآن
فق  :مكانة الصالة
حديث :فض االوة القرآن
ا حيد :استحقاق اهلل ل عبادة
فق  :مكانة الصالة
الكريب
حديث :فض االوة القرآن
ا حيد :الدعاء واهستغااة
فق  :فرضية الصالة
الكريب

مراجعة عامة
اهختباراا

1444/02/01وا

2022/8/28ت

إجازة نهاية أسب ع
مط لة

الخمياااااااس 1444/4/16وا

2022/11/10ت

-25
الخمياااس
1444/02/26وا

-21
2022/9/22ت

داية اختبار الدص
الدراسي اهوم

األحااااااااااد

1444/4/26وا

2022/11/13ت

-20
1444/3/21وا

-16
2022/10/17ت

داية اجازة الدص
الدراسي اهوم

نهاية دوات
ي ت الخميس

1444/4/30وا

2022/11/24ت

اهحد
واهاوين

مع ب/ة المادة:

المشرف/ة التر ي/ة:

مدير/ة المدرسة:
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

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

1

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
&ﺍﺫﻛﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ&
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ؟

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
5

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻲ ﻳﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ،ﺛﻢ ﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻤﺎ ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺷﺮﺡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﻁﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺭﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺕ ﻋﺎ ٍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ،ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﺣﺪ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺼﻮ ٍ

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

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

ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮﺭﺑﻮﻳﻨﺖ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ:
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻠﻒ ﻣﻠﻒ 1
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ )ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ(

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  ،ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻜﻦ
ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺃﺗﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺎ.
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺱ .
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ .
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ .
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ .

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

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.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

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

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

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

ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮﺭﺑﻮﻳﻨﺖ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ:
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻠﻒ ﻣﻠﻒ 1
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ )ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ(

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺃﺗﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺎ.
ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺱ .
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ .
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ .
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ .

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
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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 ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 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.

ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

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

ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻮﺭﺑﻮﻳﻨﺖ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ:
ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻠﻒ ﻣﻠﻒ 1
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ )ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ(

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ  ،ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻜﻦ
ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  ،ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻳﻮﺍﻛﺒﻪ ﺃﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ .
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ،ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﺝ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ،ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺃﺗﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ،
ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺎ.

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ

ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺱ .
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ .
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ .
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ .

ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺆﺍﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻁﻼﺑﻪ ﻻﻛﺘﻤﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺕ (( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ.
ﻦ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ ﺍ ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ َﺩ َﺭﺟَﺎ ٍ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻭَﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻳﺪﻝ ﻗﻮﻝ ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ َ ):ﻳ ْﺮ َﻓ ِﻊ ﱠ ُ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳ َ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻓﻀﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:

ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ.

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺡ
ﺟﻬﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥِ؛ﺇﺫ ﺃﻧّﻪ ﻧﻮ ٌﺭ ﻳُﻀﻲء ﻅُﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺻ ُﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻭﻣﻔﺘﺎ ُ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺪّ ﻣُﺤﺮّﻛﺎً ﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻭﻣُﺨﻠِّﺼﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﻫﻮ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﻛ ّﻞ
ﻋﺒﺎﺩﺓٍ.

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻳﻐﻔﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺚ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻁﻼﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻁﻼﺑﻪ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺛﻖ ﺍﻟﻤﻠﻢ.
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺗُﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ) :ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ (  ،ﻭﻣﻨﻈﻢ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻴﻪ
) ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ(
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻣﻦ ) :ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ،ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ  ،ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ( .
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﻁﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ،ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،
ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ (.
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ  ،ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

&
ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ&ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ&ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼﺑﻔﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺗﺮﺍﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ&ﺍﻟﺬﻛﺎء&ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ )ﻛﻼﺳﺪ ﻭﺟﻮ( ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎء ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ )  (Idoceoﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ .
&

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ.

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

