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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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ﺍﻁﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻒ،ﺛﻢ ﺍﺳﺄﻝ
 -2ﺍﻧﻈﺮ ﻭﺃﺗﺴﺎءﻝ  :ﺃﻭ ﺟﻪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺗﺤﺖ " ﺍﻧﻈﺮ ﻭﺃﺗﺴﺎءﻝ "
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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
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ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
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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
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