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

مادة االجتماعيات

)

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

✓

تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته

بتربية إسالمية متكاملة ،في خلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـه

وانتمائه إلى أمة اإلسالم.

✓
✓

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة

✓

تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف

✓

تعريفه بنعم هللا عليه في نفسها ،وفي بيئته االجتماعية

✓

تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه اإلبتكاري وتنمية تقدير

تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل.

اللغوية ،والمهارة العددية ،والمهارات الحركية.

الموضوعات.

والجغرافية ،ليحسن استخدام النعم وينفع نفسها وبيئته.

العمل اليدوي لديه.

تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق

في حدود سنه وخصائص المرحــلة التي يمر بها وغــرس حب

وطنه واإلخالص لوالة أمره.

✓

توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل

الصالح وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه.

✓ إعداد الطالبة لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياتها.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

يتعرف بعض سنن اهلل في الكون والحياة.
يتأمل في الظاهرات الطبيعية والبشرية في البيئة ويستدل بها على عظمة الخالق وقدرته.
يتعرف قصص بعض األنبياء والرسل عليهم السالم.
يتعرف جوانب من سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين لإلقتداء بها.
يرسخ لديه الشعور باالنتماء لألمة اإلسالمية ويعتز بها.
يتدرب على آداب الحوار ومهاراته.
يتعرف أمثلة من الشورى في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم والخلفاء الراشدين.
يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه أسرته ومدرسته ومجتمعه .
ينمي اآلداب والقيم اإلسالمية لديه.
يتعرف جوانب من تاريخ وطنه المملكة العربية السعودية .
يعتز بانتمائه لوطنه المملكة العربية السعودية.
يتعرف جوانب من جغرافية وطنه المملكة العربية السعودية.
يدرك بعض المشكالت التي يواجهها على مستوى أسرته ومجتمعه.
يتعرف بعض الدول المجاورة للملكة العربية السعودية ،ويدرك الصالت فيما بينها.
يتعرف بعض الحقائق والمفاهيم األساسية في الدراسات االجتماعية ،ويوظفها في مواقف
جديدة.
ينمي إحساسه بأهمية البيئة والمحافظة عليها.
يكتسب مهارات الدراسات االجتماعية المالئمة للمرحلة االبتدائية.
يكتسب مهارات التفكير المالئمة للمرحلة االبتدائية.
يكّون لديه اتجاه إيجابي نحو العمل.
ينمي مهارات استخدام التقنيات الحديثة.
يعي أهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.
ينمي عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت.
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معلومات عن المعلمة

 املؤهل:
 التخصص:
 الصفوف اليت تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم املدرسة:
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المســرد
م

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع 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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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم تحاضي رواوراق عمل وعروض
بوربوينت وحل اسئلة لكل ما يخص المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط وثانوي فصلي-مقررات ) وكذلك تعليم الكبيرات ومجتمع بال
امية و أيضا جميع ما يخص رياض االطفال
اكثر من طريقة للتحضير بالطرق الحديثة مع شرح فيديو و اثراءات عين لكل
الدروس
نسألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال
بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت .وذلك حفظاً 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.

❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ث ال
اَّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ََْيتَ ِ
ب))
س
ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
0555107025

مؤسسة التحاضري احلديثة للخدمات التعليمية

تلفون املكتب 0557977722 /

WWW.MTA.SAمؤسسة التحاضير الحديثة

()5

توزيع منهج مادة (الدراسات االجتماعية) للصف (السادس ابتدائي)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

مفهوم التاريخ

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

مفهوم التاريخ

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

المصطلحات التاريخية

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

تأسيس الدولة السعودية االولى

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

أئمة الدولة السعودية االولى

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

معارك الدفاع عن الدولة السعودية األولى

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

تأسيس الدولة السعودية الثانية

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

مراجعة عامة

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

االختبارات

بداية الدراسة
للفصل االول
إجازة اليوم
الوطني
إجازة نهاية
أسبوع مطولة

األحــــــــــد
الخميـــــــس
االحد
واالثنين

معلم/ة المادة:

1444/02/01هـ

2022/8/28م

-25
1444/02/26هـ
-20
1444/3/21هـ

-21
2022/9/22م
-16
2022/10/17م

شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية
األولى
شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية
األولى

أئمة الدولة السعودية الثانية
الجوانب الحضارية للدولتين السعوديتين األولى
والثانية

إجازة نهاية أسبوع
مطولة
بداية اختبار الفصل
الدراسي االول
بداية اجازة الفصل
الدراسي االول

المشرف/ة التربوي/ة:

الخميــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

األحـــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

نهاية دوام
يوم الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:
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ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺼﺺ

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

2

ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ

ﻣﺎ ﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؟
ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺴﻤﻴﻪ؟
ﺇﺫﺍ ﺳﻨﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ-ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ – ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ-ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ-ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﻭﻝ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ

ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
8

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ
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 ٍ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻭﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.
-ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺮﺍﻳﻬﻢ ،ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺎﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

–ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ .-ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

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

ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﺭﺱ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﺛﺮ,.ﻭﺍﺳﻬﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ) ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻛﻮﻳﺴﺖ( ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﻳﻌﺘﺒﺮ  # .........ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ.

ﺃﻥ ﻳﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﻜﺮ  ،ﺯﺍﻭﺝ ،ﺷﺎﺭﻙ
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 ٍ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻭﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.

ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺮﺍﻳﻬﻢ ،ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ.ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺎﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

–ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ .-ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

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

ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﺭﺱ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﺛﺮ,.ﻭﺍﺳﻬﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ) ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻛﻮﻳﺴﺖ( ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء
ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ۰۰۰۰

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ۰۰۰۰

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ۰۰۰۰

ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺨﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
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ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

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

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

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 ٍ

ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ

ﻭﺻﻒ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻭﻳﺨﻠﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ.
-ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻮﺍ ﺑﺮﺍﻳﻬﻢ ،ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .-ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺛﺎﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.

–ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ .-ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.

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

ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﺭﺱ ،ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﺍﻷﺛﺮ,.ﻭﺍﺳﻬﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ
ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ) ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻛﻮﻳﺴﺖ( ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻹﺛﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺛﺮﺍء
ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻴﻦ | ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﻧﻮﻉ ﺍﻹﺛﺮﺍء

ﻭﺻﻒ ﺍﻹﺛﺮﺍء
ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻧﺺ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺻﻮﺍﺏ ﻭﺧﻄﺄ

ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ.

ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ

ﻳﺤﻔﻆ )  ( ......... ......... .........ﺗﺮﺍﺙ ﺍﻷﻣﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.

ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺃﻛﺘﺐ  5ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺎﺭﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻚ

ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ-ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ-ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ – ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ-ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ-ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ
ﻟﻼﺳﺘﺰﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 -1ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﻭﻟﻦ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ

ﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
 -1ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ /ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
 -1ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻛﻮﻳﺴﺖ ) ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ( ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 -2ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻗﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﻗﻞ ﺟﻬﺪ

ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻗﻨﺎﺓ ﻋﻴﻦ

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

