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االهداف العامة لنظام المقررات
ددددد ال دددددي الةدددددتاو

يأهاا ددددد

يهدددددام الدددددت المردددددللان يتلملى ددددد الةتاويددددد للدددددا لىددددداا ار ددددد او يددددد
وهيتك وأستليي ومضتميا ويس ا للا ىريق اآل :
 المسدددددتهم ددددد ىريدددددق ملامددددد سيتسددددد ال دددددي ددددد المم كددددد ال لييددددد السددددد واي مدددددن ال دددددي
الةتاو ومن ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددون واتاسددددددتن والىيددددددتت دددددد

الاايت واآلخلت.
 زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
 المسددددتهم دددد لكسددددتا الم مددددتن الرددددال المهردددد مددددن الم ددددتلم والمهددددتلان الم يددددات و ددددق خ ددددي
ماهج يلا خصترص ال تليتن هذه الملى .
 امي شخصي ال تلي شموليت ً ؛ و اويع الخيلان ال يمي المرام لهمت.
 ر ددددديص الهدددددال ددددد الوقدددددن وال كدددددتليم وذلدددددك ي ر يددددد ىدددددتالن اللسدددددوا وال ةدددددل ددددد الالاسددددد
ومدددددت ي ل دددددا يهمدددددت مدددددن مشدددددكهن ا سدددددي واج مت يددددد واق صدددددتاي وكدددددذلك دددددا ل دددددتات ال دددددت
الالاس كتمه.
 ر يددددددد و لكيدددددددز ددددددداا المردددددددللان الالاسدددددددي ال ددددددد السدددددددهت ال تليددددددد ددددددد ال صددددددد الالاسددددددد
الواىا.
 اميدددددد قددددددالت ال تليدددددد ددددددا ا خددددددتذ الرددددددلالان الصددددددىيى يمسدددددد ري هت ممددددددت ي مددددددق ةر هددددددت دددددد
ا سددددددهت ويزيددددددا لقيتلهددددددت ددددددا المالسدددددد وال ددددددي تلمددددددت أاهددددددت ددددددالس ياددددددت ً ددددددا اخ يتلهددددددت
وو ق قالا هت و المالس ال لياهت.
 ل ع المس وى ال ىصي والس وك من خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
 لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مددددددن امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت ال م يدددددد
والمهاي من خه راي مرللان مهتلي ي ا الاس هت من قي جميع ال تليتن.
ددد م او ددد ددديح
 ىريدددق ميددداأ ال دددي مدددن أجددد الددد مكن وات ردددتن يتسددد خاا اسددد لا يجيتن و دددل
ل تلي لص اليى واالي كتل وال كيل اتياا .
 اميددددددد المهدددددددتلان الىيت يددددددد ل تليددددددد مةددددددد الددددددد الدددددددذا ومهدددددددتلان ال دددددددتون وال واصددددددد
وال ت دددددد مددددددع اآلخددددددلين والىددددددوال والماتقشدددددد وقيددددددو الددددددلأ اآلخددددددل دددددد
وال مدددددد الجمددددددت
ل تل من الري المش لك والمصتلح ال يت ل مج مع والو ن.
ددددددويل مهددددددتلان ال تمدددددد مددددددع مصددددددتال الدددددد المخ دددددد و ال رايدددددد الىايةدددددد والم ومت يدددددد و

ولي هت ايجتييت الىيتت ال م ي
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 اميدددددد اال جتهددددددتن اتيجتييدددددد الم ردددددد يىددددددا ال مدددددد المهادددددد المادددددد ج واتخددددددهص دددددد ال مدددددد
واالل زا ي

االهداف الخاصة بالمادة
أوالا :مساعدة المتعلمين على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهم ،وتنمية
اتجاهات إيجابية نحو اإلسالم وقيمه:
من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته ،وتنمية
ميل الطالب إلى البحث عن آيات هللا في نفسه وفي سائر األحياء ،وتمكين األنتماء الحي ألمة اإلسالم ،ودعم العقيدة
اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ،وتزويده بالمفاهيم األساسية
التي تجعله معتزا ا باإلسالم قادرا ا على الدعوة إليه والدفاع عنه ،وأن هللا خلق الكون موزونا ا وأي خلل فيه من فعل
اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه.
ثأنيا ا :مساعدة المتعلمين على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية:
 الخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي.
 تتكامل الوظيفة والتركيب في أنسجة وأعضاء الكائن الحي.
 وظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع.
 يختلف األنقسام الخلوي غير المباشر عن األنقسام االختزالي.
 أجهزة االتزأن والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على اتزأن البيئة الداخلية في الكائن الحي.
 الوراثة هي أنتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء.
 علم الوراثة البشرية يهدف إلى زيادة الصفات الجيدة والقضاء على األمراض الوراثية أو تعديلها.
 تصنف المخلوقات الحية إلى مجاميع على حسب ما بينها من أوجه تشابه و اختالف.
 وجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية مع التنوع فيما بينها داللة إلى وحدأنية الخالق عز وجل.
 المرض خلل وظيفي يصيب عضوا ا من األعضاء فيصبح غير قادر على أداء وظيفته بصورة طبيعية.
 دراسة علم األحياء تتطلب معرفة بعض المصطلحات العلمية األجنبية ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم
األحياء.
ثالثاا :مساعدة المتعلمين على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية:
مثل :الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب االستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواضع
العلمي ،واألمأنة العلمية واحترام العمل اليدوي وآراء األخرين ،وإكسابهم عادات حسنة في العمل (نظام ،دقة،
عناية) والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ،وتعلم بعض الهوايات المفيدة (مثل جمع عينات إحيائية وكيفية
حفظها) ،وتنمية العمل الجماعي (مثل الرحالت والزيارات العلمية) واالقتناع بأهمية علم األحياء في معرفة أسرار
الحياة وتفسير الظواهر الحيوية.
رابعاا :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل:
التمييز بين المخلوقات الحية وتصنيفها ،ودقة المالحظة وتفسير سلوك المخلوقات والتنبؤ به (مثل هجرة الطيور)،
وإتباع الطريقة العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارية ،والتطبيق (مثل حل مسائل علم
الوراثة) ،ومهارة الفحص (مثل فحص شريحة دم ،وفحص قطاع عرضي في ساق نبات ،وفحص نسيج عصبي)،
ومهارة الكشف (مثل تحديد فصائل الدم ،تلوث األلبأن ،تلوث المياه).
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خامساا :مساعدة المتعلمين على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل :تنمية المهارة اليدوية البسيطة
والمركبة من استخدام المجهر بصورة صحيحة ،وإعداد بعض الشرائح المجهرية ،وعمل تحضيرات مجهريه،
ومهارة استخدام أدوات التشريح ،وتشريح بعض المخلوقات وإصالح بعض األجهزة العلمية ،أي مهارة التعامل
مع األجهزة والعينات التي تلزم إلجراء التجارب ،ومهارة الرسم الدقيق ،وإعداد بعض الوسائل التعليمية (مثل
المصورات والمجسمات) الخاصة بعلم األحياء.
سادساا :مساعدة المتعلمين على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية:
تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولها ومحاولة تفسيرها ينمي الميول نحو هذه األشياء وبالتالي
جعل الطالب شريكا ا في عملية التعلم والتعليم
ومن هذه االهتمامات والميول العلمية:
االهتمام بتصنيف المخلوقات الحية وتجميع العينات والقيام بعملية التحنيط وطرق حفظ المخلوقات الحية،
والقراءة العلمية الموجهة واستخدام األجهزة واألدوات والمواد في إشباع الهوايات وتنمية حب األحياء النافعة
في نفوسهم والميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح به قدراتهم.
سابعاا :مساعدة المتعلمين في تعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ،واحترام العمل وتقديره
والتمثل به وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعرب والقراءة عما قدموا ويقدمون
من أعمال ،ليكون دافعا ا لهم للتمثل بهم ،ومن هؤالء العلماء ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الرئوية ،وابن
الصوري في تأثير األدوية على جسم اإلنسان ،والرازي في الطب ،وأبو المنصور ،وابن البيطار في النباتات
الطبية ،والغسأني في تصنيف النبات ،وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية.
ثامناا :مساعدة المتعلمين على تذوق العلم (علم األحياء) وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية:
وذلك بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفية
بمعنى غرس اإليمان بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الذي يقوم به العلماء في سبيل
ذلك ،ويدركوا أهمية األجهزة واألدوات في تقدم تطوير علم األحياء وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبذلها
الدولة من أجل رفع مستوى المعيشة لألفراد ،وتعريفهم بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء
ويقدمونها لتوفير االستنارة ورفاه بني اإلنسان ،ومن هؤالء العلماء لويس باستور ،وليفنهوك ،وروبرت
كوخ ،ومندل ،ولينيوس ،و واطسون وكريك ،وملبيجي ،وآخرون.
تاسعاا :مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر:
وذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع األخرين ليكون قادرا ا على إدراك مشاعر األخرين وحاجاتهم
واهتماماتهم ،وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم من بعضهم البعض عن طريق المجمعات التعليمية ،والعمل
الميداني والرحالت العلمية ،وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب وشبكات
المعلومات في دراسة األحياء ،وقراءة الدوريات العلمية والمجالت العلمية ،وإجراء التجارب ،ومشاهدة األفالم
العلمية ،وما يستجد من أوعية ومصادر للمعلومات ،وقراءات حرة لكتب تنمي الثقافة العلمية وأخبار
وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت.
عاشراا :مساعدة المتعلمين على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة ،وذلك باالستخدام
األمثل لها عن طريق:
 تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة وخاصةا بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها.
 تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة.
 تعريف المتعلمين باألحياء الدقيقة المسببة لألمراض بغية تحديد طرق الوقاية منها ومكافحتها.
 تعريف المتعلمين كيفية العناية بالمياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليها وإثارة االهتمام للبحث في
سبل معالجة مشاكلها.
 تنمية الشعور االجتماعي (الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامة).
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اﻟﻤﺎدة

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻮﺣﻴﺪ 2اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

1

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻤﺎذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻦ
اﻹﻳﻤﺎن ؟

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ُﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﻪ ﻟ ﻐ ﺔ وﺷﺮﻋﺎ.
3

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.

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

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺗﺒﻠﻎ
ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻬﻢ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍء ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  -ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻔﺮ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺐ وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻫﺪاف وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق
واﻻﺳﺘﺮاﺟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑ ﺰ ﻳ ﺎ د ة اﻹﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ .
3

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.

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

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺗﺒﻠﻎ
ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻬﻢ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍء ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺐ وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻫﺪاف وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق
واﻻﺳﺘﺮاﺟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ﻌ ﺪ د اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺳﺒﺎب ز ﻳ ﺎ د ة اﻹﻳﻤﺎن .
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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.

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

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺗﺒﻠﻎ
ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻬﻢ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍء ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺐ وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻫﺪاف وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق
واﻻﺳﺘﺮاﺟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

أ ن ﻳ ﻌ ﺪ د اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ .

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ
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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.

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

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺗﺒﻠﻎ
ﺃﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﺒﻨﺎء ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ
ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻣﺄﻟﻮﻓﺎ ﻟﻬﻢ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍء ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺐ وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻫﺪاف وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق
واﻻﺳﺘﺮاﺟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

أ ن ﻳ ﺸ ﺮ ح اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺟ ﺎ ﺑ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋﺒﺪ ا ﷲ اﻟﺬي ﻗ ﺎ ل ) اﺟﻠﺲ ﺑ ﻨ ﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺳ ﺎ ﻋ ﺔ( .
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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.

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 ﺑﺤﺮّﻳّﺔ 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

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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

اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺮﺽ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﺨﺘﺎر اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎﻳﻨﺎﺳﺐ وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪرس واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ
ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ورﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻫﺪاف وﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮق
واﻻﺳﺘﺮاﺟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ .

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻗﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻرﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﻪ وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﻪ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب زﻳﺎده اﻹﻳﻤﺎن:

اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ اﺛﺎر اﻻﻳﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت؟

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ) إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذﻛﺮ اﷲ وﺟﻠﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ آﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻋﻠﻰ
رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن (
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ رﺗّﺐ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺟﻤﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ.

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺰﻳﺎده اﻻﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ؟

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن .

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺪد اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺔ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﺻّﻞ
اﻟﻄﻼب إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﺮﻧﻪ وﻋﻘﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻻﺳﺘﺨﻼص واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .

اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻲ اﷲ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻻﺷﻘﺮ
http://cutt.us/0YClC

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

