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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 مددددد ال دددددي
الةتاو وم ذلك
زيددددددز ال ريددددددات اتسددددددهمي ال دددددد سدددددد ري يهددددددت الددددددلت ال تليدددددد ل كددددددو واتاسددددددت والىيددددددتت دددددد

الاايت واآلخلت.
 زيز قي الموا ا والري االج مت ي لاى ال تلي .
 المسددددتهم دددد لكسددددتا الم مددددتن الرددددال المهردددد مدددد 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 مددددد 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 م خه ويا ال تلي ل جاي والموالي .
 لكسددددددتا ال تليدددددد المهددددددتلان ا ستسددددددي ال دددددد مكاهددددددت مدددددد امدددددد هك م يددددددتن الىيددددددتت ال م يدددددد
والمهاي م خه راي مرللان مهتلي ي ا الاس هت م قي جميع ال تليتن.
ددد م او ددد ددديح
 ىريدددق ميددداأ ال دددي مددد أجددد الددد مك وات ردددت 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 دددددددتو وال واصددددددد
وال ت دددددد مددددددع اآلخددددددلي والىددددددوال والماتقشدددددد وقيددددددو الددددددلأ اآلخددددددل دددددد
وال مدددددد الجمددددددت
ل تل م الري المش لك والمصتلح ال يت ل مج مع والو .
ددددددويل مهددددددتلان ال تمدددددد مددددددع مصددددددتال الدددددد المخ دددددد و ال رايدددددد الىايةدددددد والم ومت يدددددد و

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

اﻟﻤﺎدة
ﻓﻴﺰﻳﺎء3

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻻﺳﺘﻀﺎءة

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
4

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 -1ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ  +اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼﻟﻴﺔ
ﻳـﻮﺟﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼـب إﻟﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼـﻞ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟـﺬي
ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﻘﺮآءة اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻓﻜﺮ ؟
ﺛﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﺘﻬﻼﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻدوات اﻟﻼزﻣﺔ
ﺛﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
 -1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﻀﺎءة:
ارﻓﻊ ﻛﺘﻠـﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻤﻊ اﻟﺒـﺎرﻓﻴﻦ وأﻣﺴـﻜﻬﻤﺎ أﻓﻘﻴﴼ ﻋﻰ أن ﺗﻜﻮن إﺣـﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻮق اﻵـﺧﺮى ,
ﺛﻢ اﺳﺄل اﻟﻄﻼب ﻣﺎذا ﻳﺸﺎﻫﺪون؟
اﻗﻠﺐ اﻟﻜﺘﻠﺘﻴﻦ  ,واﺳﺄل اﻟﻄﻼب ﻣﺎذا ﻳﺸﺎﻫﺪون؟
ﺛﻢ أﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎﺷﺎﻫﺪوه
 -2اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :
ﺗــﺬﻛﻴﺮ اﻟﻄﻼــب ﺑﻘــﺎﻧﻮن اﻟـﺘﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﻜﺴــﻲ اﻟــﺬي اﺳــﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗــﺎﻧﻮن اﻟﺠــﺬب اﻟﻌـﺎم
وﺗـﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑـﺄﻧﻬﻢ ﺳﻴﺴـﺘﻌﻤﻠﻮن ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻻﺳـﺘﻀﺎءة
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر ﺿﻮء ﻧﻘﻄﻲ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﺗﻄﻮر ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﻌﺎع اﻟﻀﻮﺋﻲ
45

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻌﺪ ﻓ ﻲ اﻻﺳﺘﻀﺎءة
45

اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗ ﺤ ﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻀﻮء

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
اﺗﻘﺎن اﻟﻤﻬﺎرة

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
إداره اﻟﻤﺼﺎدر :
ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻔﺼﻞ  9ص 96
ورﻗﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ص 72
اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺼﻴﺮ  9-2ص 84
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺪﻳﺲ  9-2ص 90
ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  9-3ص 92
رﺑﻂ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻋﺮض ﺳﺮﻳﻊ :ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺧﻄﻮات اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻮارده ﻓﻲ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ :
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
إﻋﻄﺎء اﻟﺪرس .
اﻻﻋﺪاد اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﺪرس وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺪرس ﺧﻼل اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻋﺪم إﻏﻔﺎل و ﺗﺮك أي ﻣﻬﻤﻪ أو ﻫﺪف و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أن ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺨﺘﻞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻬﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻠﺪرس ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﺰادة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة
واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ .
و ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .
ﻋﺮض اﻟﺪرس وﺗﻨﻔﻴﺬه وإدارة اﻟﺼﻒ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﺧﺘﻴﺎر إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ
ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪرس ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ و واﺿﺢ .
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮؤوس اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ .
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺪرس
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﻹﺛﺮاءات ﺗﻜﻮن ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺛﺮاﺋﻴﺔ
ﻟﺪرس
وﻳﻤﻜﻨﻪ إﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻷدوات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ
ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻫﺪف اﻟﻤﻬﻤﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻪ.
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﺪرس ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻳﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻏﻔﺎل اي ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻣﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﻤﺎت و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺪه ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺑﺪون ﺣﺴﻦ إدارة اﻟﻮﻗﺖ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻪ ﺣﺴﺐ وﺻﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و دور اﻟﻤﻌﻠﻢ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮج ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪه اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻪ
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