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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.

ق اللَّهَ يَجْ عَ ْل لَهُ َم ْخ َرجاً،
 تذكر قوله تعالى (( َو َم ْن يَت َّ ِ
َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َح ْي ُ
ب))
ث ال يَحْ ت َ ِ
س ُ
للشراء الكترونيآ علي الرابط
www.mta.sa/c
او االتصال
1555117125

مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية تلفون المكتب 1557977722 /
مؤسسة التحاضير الحديثةWWW.MTA.Sa

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﻌﻠﻮم أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل :
 -1ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ) أﻳﻦ ذﻫﺐ ؟ ( :
ﻳﺘﺒﻊ إرﺷﺎدات ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺼﻮل صـ ,104
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﺣﻀﺎر ﺷﻴﺌﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف اﻟﻰ اﻟﺼﻒ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﺻﺨﺮ ﻧﺎري أو ﻛﺘﻠﺔ ﻃﻴﻦ
ﻣﻠﻮن
 -ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺻﻠﻮا اﻟﻰ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

ﺛﻢ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﻛﻴﻒ ﺗُﻌﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎرات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺠﻴﺪ وﻛﻴﻒﺗُﻌﺰز اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ .
و ﻳﻮﺟﻬﻬﻢ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺻﻔﺤﺔ 109
ﻳﺪﻳﺮ اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﺪ .
 -2اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا ﻣﺎ ﻗﺮؤوه أو ﺳﻤﻌﻮه ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺣﻮل ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ E.coli
.
 ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ أن ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ  E.coliﺳﻼﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺮض اﻟﺘﻬﺎب ﻏﺸﺎءاﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ ﺣﺪﻳﺜﴼ واﻟﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ أﻋﺮاﺿﻪ اﻷﻟﻢ اﻟﺤﺎد وﺗﻘﻠﺼﺎت اﻟﺒﻄﻦ
واﻹﺳﻬﺎل .

اﻟﻬﺪف اﻷول
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ

ﻳﺤﺪد ﻛ ﻴ ﻒ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺰ ء ًا ﻣ ﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
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Inspiration , Free mind

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

ﻳ ﺼ ﻒ اﻟﻤﻬﺎرات واﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠﻮم.

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ
Inspiration , Free mind

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ واﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ
اﻳﻘﻮﻧﺎت اﻟﻤﻬﻤﺎت :
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ :
ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ ﻛﻼً ﻣﻦ :
 -1ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ :
واﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﺗﻢ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻻﻫﺪاف
 -2ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻗﺮاءة اﻟﺸﻜﻞ :
ﺗﻢ ﺷﺮح اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻻﻫﺪاف وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﺸﻒ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ :
 -1ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت إﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻣﺎذا ﻗﺮأت :
واﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻔﺼﻞ وﻫﻲ ) اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ(
ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا ﻗﺮات وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﻘﺮرة  ،ورد ذﻛﺮ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻜﺮ زاوج ﺷﺎرك
 -2اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ )اﻟﺼﺤﺔ( :
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺋﻲ ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ أﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ أو ﺷﺮب اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺴﺘﺮ أو ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺘﻔﺎح أو ﺷﺮب اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻠﻮث وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻤﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ  Barcode readerﻛﺄﺳﻠﻮب ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﺮض .
 -2ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ :
ﻃﺮح ﺳﺆال ﻻﺛﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب وﻣﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ و ﻳُﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺋﻴﺔ أو ﺻﻮر ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﺔ اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ او اﻟﻤﺎوﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ.
 -4ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ :
ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻜﺮ-زاوج-ﺷﺎرك وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺻﻮر ﻻﻳﺠﺎد اﻟﺮاﺑﻂ
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﻠﺔ اﻟﺤﻠﻘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ
 -5ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت إﺟﺎﺑﺎت اﺳﺌﻠﺔ اﻻﺷﻜﺎل :
واﻟﺘﻲ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ( وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮر
ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﻪ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻤﺪ اﻟﺤﺎﺟﻪ ﻣﻊ ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 -6ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم :
ﺗﻮﺟﻴﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﻢ و ﻋﻨﻮاﻧﻪ و اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ و ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻴﻪ و ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮرة وﻓﻜﺮ زاوج ﺷﺎرك
 -7ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ :
ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺎرب واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪرس ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺛﻢ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺘﻔﻘﺪ
اﻟﻄﻼب و ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ أﺛﻨﺎء اﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ و ﻳﻮﺟﻬﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ
ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻊ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ) .ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮرﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرب
اﻟﻮرادة ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﺼﻮل (
ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻄﻠﻮب
وﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ  ،و ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﺛﻨﺎء اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ .
وورد ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ) اﻟﺘﺠﺎرب ( وواﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .
 -8ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ( :
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت .
 ﺧﻠﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺘﺮاض اﻧﻬﻢ اﺿﺎﻋﻮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ وﻣﻼﺣﻈﺔاﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ووﺿﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 -9ﻣﻬﻤﺎت ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ :
ﻛﻤﺎ وردت ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻰ ﺗﺪرس اﻣﺎ ) ﻣﺘﻘﺪم
 ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ  -ﺿﻌﺎف اﻟﺒﺼﺮ -ﺿﻌﺎف اﻟﺴﻤﻊ ( وﻗﺪ ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﺴﺐ دﻟﻴﻞاﻟﻤﻌﻠﻢ

 -10اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﺚ :
ورد ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ) اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف ( وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺮاءﺗﻪ واﺳﺘﻨﺘﺎج
اﻻﺟﺎﺑﺎت واﻛﻤﺎل اﻟﻤﻬﻤﺔ
 -11ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ :
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﻳﺒﺎد
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ :ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اي ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺪرس .

ﻣﻼﺣﻈﺔ :
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﺳﺘﺮاﻧﻴﺠﻴﺔ ﻓﻜﺮ  -زاوج  -ﺷﺎرك ﺑﺎي ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﺳﺘﺨﺪم اﺣﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ lucky Roulette
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ  kahootوﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻼﺑﺔ

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

