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ي ْبل ـ ُغ طـ ُ
ات،
ع ْرضُ هــا مــا بــ َن  80و  120مــ ًرا ،إذ
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متْتــدُّ ِمــ ْن منطقــ ِة الخليــ ِج الت
ِّ
إىل بحــ ِر الخليــجِ العــر ِّيب ،وتحديــدً ا
عنــدَ حديقــ ِة شــاطئِ ُجمــرا.
وتُضيــفُ القنــا ُة  6كيلومــر ٍ
ات إىل
املــرو ُع مســاح ًة تزيــدُ عــى  80ألـ ِ
ـف
خصصـ ًة لألماكــنِ العا ّمـ ِة،
مـرٍ ُمر َّبـ ٍعُ ،م َّ
ـمل املــرو ُع مرك ـ ًزا للتّس ـ ّوقِ ،
كــا يشـ ُ
افــق ترفيه َّيــ ًة
و َمحــاالً تِجاريّــةً ،ومر َ
جديــدةً ،ومجموعــ ًة ِمــ َن املرافــئِ
ِ
والقــوارب...
لليخــوت
ِ
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المقدمة

الحمد لله الذي جعل اإلسالم عقيدتنا ،والعربية لساننا ،وصرينا من العاملني بها ،والصالة
والسالم عىل سيد الخلق أجمعني ،معلم اإلنسانية الخري ،محمد بن عبدالله ،وعىل آله وصحبه.
زميلنا املعلم
نقدم لك هذا الدليل ليكون عونًا لك،ال عبئًا ،فهو – السيام ما جاء يف إطاره العميل -مجرد رؤية أو وجهة نظر ،نعتقد أنها ميكن أن
تيرس لك سبل تناول محتوى كتاب املتعلم من حيث مضامني نصوصه ومعالجاته ،واسرتاتيجاته التعليمية التعلمية.
يتكون هذا الدليل من جزءين ،األول إطار نظري يستعرض أبرز خصائص النفسية والعقلية للمتعلم يف الحلقة الثانية من التعليم
األسايس ،وأنواع الذكاءات واسرتاتيجيات تنميتها ،وأمناط التفكري ومهاراته ،وإطا ًرا تربويًا ملتطلبات القرن الحادي والعرشين ومهاراته،
وأنواع التخطيط الدريس واسرتاتيجياته ،وسبل إكساب املتعلم املهارات األساسية ( االستامع واملحادثة .القراءة .الكتابة).
أما الجزء الثاين فقد قدمنا فيه تصو ًرا تنفيذيًا ملقاربة ما ورد يف كتاب املتعلم من نصوص ومفاهيم ومصطلحات تحقق النواتج التعليمية التي نص عليها
إطار املعايري الوطنية لعام 2014م ،والتي هي بطبيعة الحال ترتجم مجمل الخربات واملهارات التي يتوجب عىل متعلم الصف السادس أن يكتسبها.
زميلنا املعلم
أساســا فيهــا -وإرشــادات
ســتجد يف هــذا الدليــل إجـراءات عمليــة مقننــة لــكل درس ،مــن حيــث اقـراح االسـراتيجات التعليميــة التعلميــة -التــي تجعــل املتعلــم محــو ًرا ً
تنفيذهــا،
والزمــن املتوقــع إلنجازهــا ،وتوجيهــات عمليــة تســاعدك بــإذن اللــه يف تعزيــز عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكريــم وال ـراث العــريب واإلســامي ،وبعــض
نسأل الله – تعاىل -السداد والرشاد
املؤلفون
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�أهمية دليل المعلم
في إطار سعي وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة نحو تطوير منهج يعتمد معايير وطنية ذات جودة عالمية ،ويتبنى مهارات القرن الواحد والعشرين ،ويواكب
مستجدات البحث العلمي والتحديث المستمر في مجاالت التربية والتعليم؛ حرصت إدارة المناهج على تسهيل مهمة المعلم ،وترشيد أدائه ،وتطوير كفاءته ،بإعداد دليل إرشادي على نحو
يتالءم مع الخطة الجديدة لتطوير مناهج التعليم في الدولة.
ويهدف الدليل  -بوجه عام -إلى مساعدة المعلم في تنمية مهارات االبتكار لدى المتعلمين ،وإكسابهم مهارات القرن الواحد والعشرين ،وتعزيز شخصياتهم بمفاهيم المواطنة ،وترسيخ
موضوعات التنمية المستدامة ،وربط دروس التخصص بالدروس األخرى في إطار الحرص على تحقيق التكامل بين المواد المختلفة ،مع عزم المؤلفين على أن يتحقق كل ذلك من خالل
ربط هذه األهداف بأجزاء الدروس ومكوناتها وأنشطتها.
كما يرمي الدليل بوجه خاص إلى تحقيق ما يأتي:
÷ ÷تنظيم محتوى الدرس ،وحسن إدارة الوقت.
÷ ÷توضيح أهداف الدرس ونواتجه ومعايير األداء.
÷ ÷ترسيخ فكرة ربط االختبارات واألنشطة التعليمية بنواتج الدروس.
÷ ÷مساعدة المعلم على معرفة حلول األنشطة والتمرينات المقدمة.
÷ ÷ربط محتويات الدروس واألنشطة المختلفة بإستراتيجيات التعلم التي تناسبها.
÷ ÷تحديد وسائل التعلم والتقنيات التي تناسب كل درس ،وكيفية استخدامها في كل جزء منه.
÷ ÷بيان مهارات التعلم المستهدفة في كل درس.
÷ ÷شرح الخطوات المتوقع من المعلم اتّباعها في كل درس ،وتوضيح إجراءات التنفيذ.
÷ ÷تقديم أساليب التقويم المناسبة مؤقتة بزمن محدد.
÷ ÷إلمام المعلم بمواصفات الطالب اإلماراتي ،والخصائص النفسية والعقلية للمتعلمين.
÷ ÷التعريف بأنماط الذكاء وإستراتيجيات تنميتها.
÷ ÷مساعدة المعلم على تنمية مهارات التفكير المنهجي ،والتحليل ،وحل المشكالت.
÷ ÷إعانة المعلم على تحفيز المتعلمين وإثارة الدافعية لديهم.
÷ ÷التعريف بمحاور المنهج ،وشرح األسس الفلسفية والتعليمية التي بُ ِني عليها.
ولعل من نافلة القول التذكير بأن محتويات الدليل ما هي إال إجراءات استرشادية نرجو أن تحقق الفائدة المرجوة منها ،بيد أن المعول عليه في تحقيق أهداف المنهج الجديد إنما هو
قدرات المعلمين على تحويرها وتطويرها وربطها ببيئة المتعلم والسياق العام للعملية التعليمية؛ اعتمادا ً على خبراتهم المتراكمة ،وإبداعاتهم المتجددة.
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الخ�صائ�ص النف�سية والعقلية للمتعلمين في الحلقة الثانية
تعد الحلقة الثانية من المراحل الدقيقة في حياة المتعلم ،فيتأثر النمو في هذه المرحلة بعوامل كثيرة تستلزم اإلحاطة بها ،متمثلة في وسائل الوقاية ،والعناية ،والتوجيه واإلرشاد ،كما
أن مظاهر النمو في هذه المرحلة هي األخرى بحاجة إلى دراسة ،ومالحظة ،وضبط ،وتوجيه؛ حتى يسير النمو في الطريق الصحيح بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على سلوكيات الناشئة
وتوافقهم االجتماعي.
إن معرفة المعلم خصائص نمو ال ُمتَعلّمين والمراحل المختلفة التي يمرون بها في عملية نموهم ،ومظاهر هذا النمو ،والمشكالت التي تعرضوا لها خالل مراحل نموهم  -لها أكبر
العون في حسن تعامله معهم ،وتفهم جوانب سلوكياتهم المختلفة.

معنى النمو:

ال ُّنمو لغة :هو ال َّنماء ،ويعني :الزيادة.نمى ينمى نُ ِم ًّيا ونَ َما ًء :زاد وكَثُر ،وربما قالوا :نم ًّوا ،وأنميت الشيء ونَ َّم ْيتُه :جعلته نام ًيا.

والنمو في االصطالح هو« :تغيير مطرد في الكائن الحي يتجه به نحو النضج».

وال ُّنمو بمعناه النفسي :هو التغيَّرات الجسمية والفسيولوجية ،من حيث :الطول ،والوزن ،والحجم ،والتغيرات التي تحدث في أجهزة الجسم المختلفة ،والتغيرات العقلية المعرفية،
والتغيرات السلوكية االنفعالية ،واالجتماعية التي يمر بها الفرد في مراحل نموه المختلفة».
والنمو هو مجموع التغيرات التي تحدث في جوانب شخصية اإلنسان الجسمية ،والعقلية ،واالجتماعية ،والنفسية ،واالنفعالية ،والتي تظهر من خاللها إمكانات اإلنسان واستعداداته
الكامنة على شكل قدرات ،أو مهارات ،أو خصائص.
ويتأثر نمو األفراد بعدد من العوامل التي قد تزيد من سرعته ،أو تقلل منه ،أو تعوقه.ومن أهم هذه العوامل النضج ،والتعلم ،إضافة إلى عوامل أخرى :كالوراثة ،وإفرازات الغدد،
والسيما الغدد الصماء ،ونوع التغذية ،ومقدارها ،والظروف الصحية ،والبيئة االجتماعية التي يعيش فيها اإلنسان ،ونوع انفعاالته وقوتها.
وقد أظهرت األبحاث النفسية أن النضج والتعلم يمثالن عاملين متكاملين ،يؤثر كل منهما في اآلخر ويتأثر به ،والمنهج عند بنائه يأخذ بعين االعتبار نضج المتعلم ونموه.
أما دور التربويين فهو تقديم المساعدة لكل فرد لينمو وفق قدراته واستعداداته نموا موجها نحو ما يرجوه المجتمع وما يهدف إليه ،ويهتم المربون بشكل عام ومخططو المنهج
بشكل خاص بما توصلت إليه البحوث حول سيكولوجية نمو الفرد؛ من أجل مراعاة خصائص النمو في المراحل التعليمية المختلفة.

أهمية دراسة الرتبويني للنمو:

تتبين أهمية دراسة النمو عن التربويين بوجه خاص ،في مساعدتهم على التعرف إلى مكونات شخصية متعلميهم ،ومطالب النمو ،واحتياجاته التي تعد عامالً مؤثرا ً في معرفة
سلوكاتهم ،فضال عن معرفة ما لديهم من القدرات العقلية ،التي تتباين عند المتعلمين ،وهو ما يُ ْع َرف عند التربويين ،وعلماء النفس « بالفروق الفردية « ،وأثر ذلك في التعليم النشط
والفعال ،وفي اإلرشاد الطالبي والتوجيه االجتماعي ،واإلشراف التربوي التعليمي ،وهي جوانب أساسية في حياة المتعلم بوجه خاص.

إ َّن وعي المعلم بخصائص نمو المتعلمين ينير له الطريق في أثناء قيامه بالتخطيط لتنفيذ المنهج ،ويساعده في اختيار األنشطة والبرامج التي تناسب خصائص ومتطلبات
نمو متعلميه ،ويساعده على ت َ َب ّني طرائق التدريس المناسبة ،على نحو يهيئ فرص النمو المتكامل والشامل لجميع جوانب شخصياتهم المختلفة.
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مبادئ وأسس النمو:

1.1النمو يتأثر بالبيئة :عملية النمو ال تتم من تلقاء نفسها ،وإمنا تتوقف عىل ظروف البيئة التي يعيش فيها اإلنسان ،سواء أكانت بيئة طبيعية ،أو اجتامعية.
 2.2النمو يشمل جميع نواحي شخصية اإلنسان.
فالتغيات التي تحدث للفرد يف حارضه لها جذورها يف ماضيه ،وهي تؤثر بدورها فيام يحدث له من
3.3النمو عملية مستمرة :ينمو اإلنسان من ًّوا تدريجيًّا متصالً،
ُّ
تغريات يف مستقبله.ومن واجب املنهج  -بناء عىل ذلك -أن يقدم خربات مرتابطة ومتدرجة ،تستند عىل خربات املتعلمني السابقة ،وتؤدي إىل اكتساب خربات
أخرى يف املستقبل.
4.4النمو عمليَّة فردية :مبدأ الفروق الفردية موجود بني املتعلمني يف مظاهر النمو املختلفة ،واملنهج الجيد هو الذي يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ،مثل:
÷ ÷تنويع األنشطة حتى يجد كل متعلم النشاط المالئم له.
÷ ÷توفير خبرات مرنة تتيح لكل متعلم أن ينمو وفقاً لظروفه الخاصة.
÷ ÷تنويع طرائق التدريس وأساليبه ،بحيث تناسب استعدادات المتعلمين وقدراتهم.

أوال -خصائص النمو الجسمي والحريك:

1.1يزداد الطّول والوزن ،ويتحسن املستوى الصحي بصفة عامة ،ويزداد النضج والتحكم يف القدرات املختلفة ،ويبلغ النمو الجسمي أقصاه عند الذكور يف سن الرابع
عرشة.
2.2قد يظهر عدم التناسق بني أجزاء الجسم املختلفة نتيجة طفرة النمو.
3.3يؤثر مفهوم البدن يف الصحة النفسية للمتعلم يف هذه الحلقة بشكل كبري؛ مام يجعله يهتم باأللعاب الرياضية ،خاصة تلك التي ميتلك بها شعبية كبرية بني أقرانه.
4.4تنمو العظام برسعة كبرية ،ويكون النمو العضيل متأ ّخرا ً يف بعض نواحيه عن النمو العظمي الطويل.
5.5يصبح التوافق الحريك يف هذه املرحلة أكرث توازناً ،مام يسمح للمتعلم مبامرسة مختلف ألوان النشاط الريايض.

العوامل المؤثرة فيه:
÷ ÷المحددات الوراثية ،والتغذية ،وإفرازات الغدد ،خصوصاً الغدة النخامية التي تفرز هرمونات النمو.
ثانيا -خصائص النمو العقيل:

1.1ينمو الذكاء العام برسعة ،وتبدأ القدرات العقلية يف التاميز.
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1.1يتطور اإلدراك من املستوى الحيس إىل املستوى املجرد.
2.2يزداد مدى االنتباه وتطول مدته.
3.3يزداد االعتامد عىل الفهم واالستدالل ،بدالً من املحاولة والخطأ ،أو الحفظ املجرد.
4.4ينمو التفكري والقدرة عىل حل املشكالت ،واستخدام االستدالل واالستنتاج ،وإصدار األحكام عىل األشياء.
5.5تتكون املفاهيم املعنوية عن الخري والرش ،والصواب والخطأ ،والعدل والظلم.
6.6تظهر القدرة عىل االبتكار بشكل أكرب.
 7.7تتضح طرائق وعادات االستذكار ،والتحصيل الذايت ،والتَّعبري عن النفس.
ثالثا -خصائص النمو االجتامعي:

1.1مييل املتعلم إىل االتصال الشخيص ومشاركة األقران يف األنشطة املختلفة.
2.2مييل إىل التأثر بالجامعة ،واإلعجاب بالبارزين فيها وتقليدهم.
3.3تصبح جامعة األصدقاء مصدر القوانني السلوكية العامة.
4.4مييل إىل االهتامم والعناية باملظهر واألناقة.
5.5مسايرة الجامعة ،وال َّرغبة يف تأكيد الذات.
6.6البحث عن القدوة.

التطبيقات الرتبوية لخصائص النمو االجتامعي:

1.1توجيه التالميذ إىل اختيار الرفاق الصالحني.
2.2توضيح الهفوات واملزالق الخلقية التي ينبغي للمتعلم تجنبها والتحذير ممن يقرتفها.
3.3احرتام رأيهم وعدم تحقريه.
4.4احرتام ميولهم ورغباتهم وتوجيهها.
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رابعا  -خ�صائ�ص النمو االنفعالي:
تالحظ الحساسية االنفعالية على ُمتَعلّمي هذه الحلقة ،وهي ردة فعل ال تتناسب مع المثير؛ لذا يراعى عدم المغاالة في التأنيب ،ومعالجة المشكلة بأسلوب تربوي.
ويميل متعلمو هذه الحلقة بشكل عام إلى التمرد ،واالستقاللية ،والغضب ،فتنتابهم حاالت من االكتئاب ،وتكون لديهم ثنائية في المشاعر نحو الشخص نفسه،
كما أنهم يشعرون كثيرا ً بالخجل واالنطواء؛ لذا يجب منحهم الثقة بالنفس من خالل تعزيز المواقف اإليجابية ،واألخذ برأيهم إن كان صائباً ،وإشراكهم في المناقشة،
وتشجيعهم للمشاركة في البرامج اإلذاعية والثقافية.
خصائص النمو االنفعايل:

1.1عدم الثبات االنفعايل ،والتناقض الوجداين.
2.2املزاجية ،والغضب ،وصعوبة التنبؤ باالنفعاالت.
3.3ظهور الخيال الخصب ،وأحالم اليقظة.
4.4الشعور بالقلق ،واالستعداد إلثبات الذّات واالستقاللية.

تشير الدراسات التربوية إلى أن األمور التالية في مقدمة العوامل التي تستثير غضب متعلمي الحلقة الثانية في حياتهم المدرسية:
÷ ÷تكوين المعلم فكرة غير صحيحة عن المتعلم.
÷ ÷معاقبة المتعلم ألمور لم يرتكبها.
÷ ÷التشدد في تصحيح أوراق االمتحانات.
÷ ÷كثرة الفروض أو الواجبات المنزلية ،ما يجب على المعلمين مراعاته:

1.1املبادرة بحل أي مشكلة انفعالية وقت حدوثها.
2.2العمل عىل التخلص من التناقض االنفعايل ،واالستغراق الزائد يف أحالم اليقظة.
3.3مساعدة املتعلم يف تحقيق االستقالل االنفعايل.
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�أنماط الذكاء و�إ�ستراتيجيات تنميتها
عرض هوارد جاردنر  Howard Gardnerنظريته يف الذكاءات املتعددة ألول مرة يف كتابه "أطر العقل" الّذي صدر عام  ،1983وأورد فيه سبعة أنواع منفصلة من الذكاء ( ،)1983 ,Gardnerهي :الذكاء املنطقي ال ّريايض ،والذكاء
اللفظي اللغوي ،والذكاء املكاين -البرصي ،والذكاء الجسمي -الحريك ،والذكاء اإليقاعي ،والذكاء االجتامعي ،والذكاء الذايت أو الداخيل.
ويف عام  1996توصل إىل نوع جديد من الذكاء أطلق عليه الذكاء الطبيعي (.)1999 ,Gardner

*مباديء نظرية الذكاء املتعدد:
1.1كل فرد يمتلك قدرات ومهارات فريدة من نوعها في جوانب متعددة.
2.2كل متعلّم قادر على معرفة العالم بثماني طرائق مختلفة.
3.3الذكاء لدى كل فرد قابل للتطور إذا ما توفرت فرص التّنمية المناسبة والتّشجيع والتّدريب.
4.4تميل أنواع الذكاء لدى الفرد للتكامل فيما بينها ،وال تعمل منفردة.
أهمية تنوع الذكاء:
*إن القول بتنوع الذكاء فائق القيمة ،فهو يجعل املعلّمني واألهل وعلامء النفس ،مقدرين ألنواع من املواهب والقدرات مل تكن مصنفة كنوع من الذكاء ،فالعب كرة
القدم املتفوق ،هو شخص ذيك ،حتى لو مل يكن متفوقا يف الحساب ،أو مل يكن يستطيع إلقاء كلمة أمام جمهور.
*هذه األنواع من الذكاءات ،ال يستطيع امتحان الذكاء قياسها ،واألهم من ذلك أن الناس ال يعريونه اهتام ًما ،حتى عندما يقدرون أصحابه ،فهم نادرا ما يصنفونهم عىل
أنهم أذكياء ،ويفصل هوارد بني أنواع الذكاء هذه بحجة معقولة ،فامتالك شخص لواحدة منها ،يكون مستقال عن امتالكه األخرى ،واملعلّمون يف املدارس يالحظون تفوق
بعض املتعلّمني يف مضامر ،وعدم تفوقهم يف مضامر آخر ،مثال ،يتفوق متعلّم يف الحساب ،وال يتفوق يف اللغات بنفس املقدار ،ومثة مالحظة أخرى ليست أقل أهمية،
مثل وموسيق ًّيا يف الوقت نفسه ،وهي فكرة حاولت الثّقافة الغربية سابقًا قمعها ،بإعالئها شأن
وهي أن الفرد قد يوهب أكرث من ملكة ذكاء واحدة ،فيكون رياض ًّيا ً
مثل ال ميكن أن يكون قائ ًدا بار ًعا ،عىل سبيل املثال .ولكن التّاريخ
التّخصص ،وتحديد الفرد بوظيفة واحدة يقوم بها وال يتعداها إىل غريها ،بزعم أن من كان موسيقيًّا ً
البرشي ميلء باألمثلة املناقضة ،ألناس متعددي املواهب ،بفعل امتالكهم ألكرث من نوع واحد من الذكاء ،وعندما يكون الفرد حرا يف اختيار الوظيفة الّتي بقوم بأدائها،
نراه يستطيع أن يؤدي أكرث من وظيفة واحدة ،وأن يتقن أكرث من عمل واحد.
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أ ّوالً :الذكاء املنطقي ال ّريايض

هو القدرة عىل استخدام األرقام وال ّرموز واألشكال وال ّرسوم الهندسية ،ومالحظة التّفاصيل ،والربهان والتّفكري العلمي.

مظاهره عند املتعلّم
*يسأل أسئلة حول كيفية حدوث األشياء.
*يحب العصف الذهني واألحاجي املنطقية.
*يستخدم مهارات التّفكري العليا.
*يجري العمليات الحسابية يف عقله بسهولة.
*يحب إجراء التّجارب واألنشطة العلمية والحسابية
واملنطقية.
*ميكنه التّفكري يف املفاهيم املجردة بال كلامت أو
صـور.
*يستمتع باألرقام ،األشكال ،النامذج ،العالقـات.
ثان ًيا :الذكاء اللفظي اللغوي

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة
*حل املشكالت.
*الخرائط املفاهيمة.
*االستقراء واالستنباط.
*أداء التّجارب املحددة والعمليات املعقدة واملركبة.
*العصف الذهني.
*الحوار واملناقشة واملناظرات.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
ألعاب العقل (الدومنة – الشطرنج) ،تنفيذ العمليات الحسابية بدون آلة حاسبة،
زيارة املتاحف أو املعارض الّتي تتعلق بالعلوم وال ّرياضيات ،قراءة املجالت
العلمية ،حل األلغاز ،تعلّم برامج جديدة يف الحاسوب.
األدوات املرنة ،العداد ،اللوغو ،قطع أشكال هندسية ،الحاسبات ،استخدام
األسالك ،استخدام الخرائط ،الحاسوب ،أدوات القياس ،ورق ال ّرسم ،ألعاب النقود،
بناء النامذج ،البوصلة ،ساعة.

حساسا للوظائف املختلفة للغة
هو القدرة عىل معالجة الكلامت واللغة املكتوبة واملنطوقة والحساسية لوظائفها ،ويرتبط هذا الذكاء بالكلامت واللغة املكتوبة واملتحدثة ،والذيك لغويًا يكون
ً
والصوت والنغم والكلمة.
ّ

مظاهره عند املتعلّم
*يؤلف حكاية ،أو يرسد قصـصـًا.
*يكتب أفضل من أقرانه.
*لديه ذاكرة جيدة لألسامء ،األماكن ،التّواريـخ،
الهواتف.
*يستمتع بالشعر.
*ميتلك القدرة عىل الخطابة.
*يستمتع بقراءة الكتب وامللصقات.
السجع ،والتّالعب باأللفاظ.
*يحب ّ
*يستمع إىل الكلمة املنطوقة بشغف (قصص،
تعليقات ،تفسريات ،أحاديث).
*ميتلك قدرة عىل الحفظ برسعة.
*يحب التّحدث أمام اآلخرين.
*لديه حصيلة لغوية كبرية ومتنامية.
*ميتلك اإلحساس املرهف بالفرق بني الكلامت.
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إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة
*التّعلم باللعب.
*لعب األدوار.
*األسلوب القصيص.
*العصف الذهني مبا يسمح
بالتّعبري عن األفكار.
*املناظرات والندوات.
*املرشوع الّذي يتطلب إعداد
صحف ومجالت.
*التّفكري اإلبداعي.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة للتعلّم

األنشطة:
الصوت والحديث وألعاب لغوية ،مثل :الكلامت املتقاطعة،
حفز الذكاء من خالل ّ
البحث عن الكلمة الضّ ائعة ،التّطابق ،مسابقات الشعر واأللغاز ...إلخ.
مترينات وتدريبات واستخدام اللغة يف االتصال اليومي ،مثل :التّحدث ،النقاش ،القراءة،
رسد القصص.
والسامح للمتعلّمني بالتّحدث واالستامع إىل أصواتهم.
السمعية ّ
استخدام األجهزة ّ
التّعبري الشفوي واألنشطة الكتابية ،مثل :التّلخيص ،كتابة يوميات ،كتابة قصة ،مقال...
إلخ.
املواد واألدوات:
االنرتنت ،الربيد االلكرتوين ،مسابقات شعرية وقصصية ،املجلدات والكتب ،املرسح،
الصامتة ،املشاهد املرئية ،الرشوحات
املكتبة ،القراءة الجهرية ،البطاقات ،القراءة ّ
الصحف ،تسجيالت صوتية ،صحيفة املدرسة.
والتّوضيحات ،أقالم ،تأليف كتبّ ،

ثالثًّا :الذكاء الطبيعي

هو القدرة عىل فهم عنارص الطبيعة املحيطة واالستمتاع بالعيش معها واملحافظة عليها.

مظاهره عند املتعلّم
*يستمتع بزيارة الحدائق وحدائق الحيوان ،املتاحف الطبيعية،
املتاحف املائية ،ومتاحف النباتات.
*يحب األنشطة املرتبطة بالطبيعة.
*يستمتع بالعمل يف الحدائق ويهتم بالحيوانات األليفة.
*يهتم باملشكالت البيئية.
*يحب جمع مكونات البيئة مثل الفراشات ،ال ّزهور ،أوراق الشجر،
األحجار ،األصداف.
*يحب قراءة الكتب واملجالت ورؤية برامج تلفزيونية عن الطبيعة.
*يهتم بالحيوانات األليفة.
راب ًعا :الذكاء املكاين البرصي

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة
*ال ّرحالت وال ّزيارات امليدانية.
*التّجريب.
*املالحظة املبارشة.
*استخدام الخرائط.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
الصيد وال ّزراعة ،جمع أوراق
القراءة تحت الشجر ،ال ّرحالتّ ،
الشجر ،بناء مساكن وأقفاص ،تصنيف الحيوانات والنباتات،
الصخور ،زيارة حدائق الحيوان،
مالحظة الطيور ،جمع ّ
املخيامت يف الطبيعة ،العمل يف البيئة.
األدوات واملواد:
الصيد.
مجهر ،مرصد ،بذور ،أدوات ّ

والصور واملواقع أو االتجاهات ،ويعتمد املتعلّم عىل املنظر وال ّرؤية وتجسيد األشياء وخلق صورة عقلية.
الصور العقلية والخيالية وإدراك العالقات بني األشكال ّ
القدرة عىل تجسيد األشياء وتكوين ّ

مظاهره عند املتعلّم
*يستمتع بالفنون البرصية والتّعبريية.
*يرتجم أفكاره ومشاعره لرسوم تعبريية مرئية.
*يحب التّخطيط عىل الورق ،اللوحات ،عىل ال ّرمل ،وغريها.
*يحب استخدام (الكامريا) ليلتقط ما يراه حوله.
*يتذكر جي ًدا الوجوه الّتي يشاهدها واألماكن الّتي يزورها،
كام ميكنه الوصول ألي مكان بسهولة.
*يظهر حساسية عالية للون ،والخط ،والشكل ،والتّكوين،
واملساحة ،والعالقات بني هذه األشياء.
*يرغب يف رؤية األشياء والعمليات.
*يجد صعوبة ووقت أطول لفهم املؤرشات اللفظية.
*يعرف مواقع األشياء بدقة.

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة
*الخرائط الذهنية واملفاهيمية.
*املرسح ولعب األدوار.
*العروض العملية.
*املحاكاة والنمذجة.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
مشاهدة (األفالم) ،الرشائح ،وأي عروض مرئية.
ال ّرسم عىل الورق واللوحات وال ّرمل وغريها من الخامات.
األدوات واملواد:
التّمثيل والدراما ،أقالم ملونة ،املرشوعات الفنية ،الطني
واملعجون ،قطع ومكعبات ،التّجارب املخربية ،بطاقات
ملونة ،ال ّرسم والخطوط البيانية ،الحاسوب ،وأجهزة العرض
مشاهدة األفالم ،الدمى ،بناء النامذج ،ال ّرحالت امليدانية،
مراكز التّعلم ،لوحات اإلعالنات ،الفيديو ،ألعاب األلواح.
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خامسا :الذكاء الجسمي – الحريك
ً
هو القدرة عىل استخدام لغة الجسم (الحركة ،اللمس ،التّناسق) يف التّعلم والتّعبري عن األفكار واملشاعر.
والسعة ،ويتعلّمون من خالل املامرسة والعمل ،ويشعرون بامللل حني يستخدم املعلّمون أساليب تعلّم
ويتميز هؤالء بأنهم ،يظهرون بشكل يتميز باملرونة والتّناسق والقوة ّ
تناسب أمناط الذكاء األخرى ،وهم كثريو العدد ،يبلغون  %15من املتعلّمني.

مظاهره عند املتعلّم

*يتفوق يف لعبة رياضية أو أكرث.
*يتحرك باستمرار ،ويشعر بامللل إذا جلس فرتة طويلة.
*يستخدم تعبريات وجهه وجسده كث ًريا عند التّعبري عن أفكاره
ومشاعره.
*لديه مهارة يف استخدام يديه وعضالته.
*يستمتع باللعب بالطني ،العجائن أو غريها من الخربات الّتي
تتطلب اللمس ،ويتعلّم عن طريق العمل.
والتكيب كاملكعبات والبناء.
*يستمتع بألعاب الفك ّ
*له القدرة عىل التّقليد ،وغال ًبا ما يؤدي أداء أفضل ألي مهمة
بعد رؤية شخص ما يقوم بها (يقلد).
*يحب التّنقل والحركة.

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة

*ال ّرحالت امليدانية.
*األلعاب ال ّرياضية.
*العروض العملية.
*التّمثيل ولعب األدوار.
*التّعلم باللعب.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
التّمرينات يف أماكن الجلوس ،امليش والحركة اإليقاعية ،متثيل قصص
درامية ،رسد القصص ،األلعاب الحركية كالقفز وغريها ،املسابقات،
األلعاب ال ّرياضية ،ال ّزيارات امليدانية ،التّشكيل بالطني واملعجون،
العناية بالحيوانات ،العمل خارج األماكن املغلقة ،قياس األشياء
بالخطوة أو اليد أو األصبع.
األدوات واملواد:
أرشطة سمعية ،مالعب واسعة ،مرسح مراكز تعلّم ،بناء أشكال من
مكعبات ،مراكز لعب مسابقات ،تجهيزات رياضية.

سادسا :الذكاء اإليقاعي
ً
الصوتية واإليقاعية يف التّعلم والفهم ،وميكن للمعلّمني جذب انتباه املتعلّمني ،باستخدام إسرتاتيجيات إيقاعية كأن يبدأ املعلّم بكالم
هو القدرة عىل استخدام العنارص ّ
إيقاعي يجذب املتعلّمني ممن ميتلكون هذا الذكاء.
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مظاهره عند املتعلّم
جميل يف تالوة القرآن الكريم أو اإلنشاد.
*ميتلك صوتًا ً
*يستطيع اإلحساس باملقامات وبجرس األصوات وإيقاعها.
*يستطيع تذكر األلحان.
*يدرك أي خلل يف انسياب النغم.
*يتحدث بلكنة نغمية.
*يدندن أنغا ًما لنفسه.
*يرضب بأصابعه عىل الطاولة وهو يعمل.
*يستجيب مبارشة حني يسمح لح ًنا.

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة
*االستامع إىل أمناط لحنية.
الصويت.
*التّدريس بتوظيف اإليقاع ّ

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
حفظ األشعار واألناشيد وتسميعها ،تأليف األشعار ،تالوة القرآن
الكريم وحفظه ،التّمرينات اإليقاعية.
األدوات واملواد:
السمعية والبرصية.
أدوات إيقاعية ،األجهزة ّ
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ساب ًعا :الذكاء االجتامعي

هو القدرة عىل االتصال اللفظي وغري اللفظي مع اآلخرين ،وإقامة العالقات وفهم اآلخرين والتّفاعل معهم ،ويتضمن هذا الذكاء املقدرة عىل التّعاطف مع اآلخرين
ومشاعرهم وقيمهم وحاجاتهم ،وحل املشكالت ،والقدرة عىل فهم كيف يترصف اآلخرون يف حياتهم.

مظاهره عند املتعلّم

*يستمتع بصحبة اآلخرين ولديه أصدقاء متعددون مهتمون به.
*يعطي نصائح ألصدقائه الذين لديهم مشكالت.
*يحب االنتامء إىل املجموعات.
*يستمتع بتعليم اآلخرين.
*يفضل األلعاب واألنشطة الجامعية ،ومتثيل األدوار.
*يحب املناقشات الجامعية واالطالع عىل وجهات نظر اآلخرين
وأفكارهم.
*العمل بفاعليه مع اآلخرين.
*ميتلك القدرة عىل قيادة اآلخرين وتنظيمهم والتّواصل معهم.
*يكره العمل منفر ًدا.
*ميلك مهارات اجتامعية عالية.

ثام ًنا :الذكاء الذايت

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

*التّعلم التّعاوين والعمل يف مجموعات .األنشطة:
يعمل املتعلّمون م ًعا لحل مشكلة والوصول إىل هدف
*حل املشكالت يف جامعات.
مشرتك ،املرشوعات الجامعية ،التّمثيل الدرامي ،العمل
*التّعلم باللعب.
التّطوعي ،العمل الجامعي ،الخدمة املجتمعية.
*لعب األدوار.
*املناظرة.
املواد واألدوات:
*الحوار واملناقشة.
األلعاب ،أدوات املخترب ،أدوات ال ّزراعة.
*املرشوع.

هو القدرة عىل تحمل املسؤولية والضّ بط الذايت واالستقاللية والوعي بالذات والثّقة بالنفس.
واملتعلّمون من هذا النمط يعرفون أنفسهم جي ًدا :نقاط القوة والضّ عف ،ويضعون خططًا وتوقعات عالية لتطوير الذات ،يبذلون جه ًدا لتحسني أوضاعهم الجسمية والنفسية
واألكادميية ،يهتمون بالتّأمل والتّحليل وحل املشكالت ،ويعزى نجاحهم إىل جهودهم يف التّخطيط واملثابرة.
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مظاهره عند املتعلّم

*ميتلك القدرة عىل اتخاذ قرارات واختيارات مبنية عىل املعرفة بذاته.
*يعتمد عىل حوافزه الداخلية أكرث بكثري مام يعتمد عىل ثناء أو مكافأة
خارجية.
*لديه ثقة يف قدراته ،يفهم نفسه جي ًدا ويركز عىل أحاسيسه الداخلية
وأحالمه.
*لديه هوايات خاصة ال يعرف بها أحد وال يطلع عليها أحد.
*يحب االنفراد بنفسه.
*نادرا ما يطلب مساعدة يف حل مشكالته الشخصية.
*يستمتع باألنشطة الفردية.

إسرتاتيجيات ال ّتعلم املالمئة

*التّعلم الذايت.
*االستقصاء.
*البحث واالكتشاف.
*االستقراء.
*التّفكري الناقد.

األنشطة واألدوات واملواد املالمئة

األنشطة:
القراءة ،برامج التّعلم الذايت ،األنشطة الذاتية ،املكتبة،
األنشطة الفردية.
األدوات واملواد:
السمعية ،صحف الحوار،
الحاسوب ،الربامج ،التّجهيزات ّ
آلة التّصوير ،التّصميم ،اآلحاجي ،الدهان وال ّرسم ،مراكز
االستامع ،املجهر ،املراجع.

األهمية ال ّتربوية لنظرية الذكاءات المتعددة

*تعترب نظرية الذكاء املتعدد "منوذ ًجا معرفيًا" يحاول أن يصف كيف يستخدم األفراد ذكاءهم املتعدد لحل مشكلة ما ،وتركز هذه النظرية عىل العمليات الّتي يتبعها
العقل يف تناول محتوى املوقف ليصل إىل الحل ،وهكذا يعرف منط التّعلم عند الفرد بأنه مجموعة ذكاءات هذا الفرد يف حالة عمل يف موقف تعلّم طبيعي.
*مساعدة املعلّم عىل توسيع دائرة إسرتاتجياته التّدريسية؛ ليصل ألكرب عدد من األطفال عىل اختالف ذكاءاتهم وأمناط تعلّمهم وبالتّايل سوف يكون باإلمكان الوصول إىل
عدد أكرب من األطفال ،كام أن األطفال يدركون أنهم بأنفسهم قادرين عىل التّعبري بأكرث من طريقة واحدة عن أي محتوى معني.
حلول
*تقدم نظرية الذكاء املتعددة منوذ ًجا للتعلّم ليس له قواعد محددة فيام عدا املتطلبات الّتي تفرضها املكونات املعرفية لكل ذكاء ،فنظرية الذكاء املتعدد تقرتح ً
ميكن للمعلّمني أن يصمموا عىل ضوئها مناهج جديدة ،كام متدنا بإطار ميكن للمعلّمني من خالله أن يتناولوا أي محتوى تعليمي ويقدموه بعدة طرائق مختلفة.
*تقدم النظرية خريطة تدعم بها العديد من الطرائق الّتي يتعلّم بها األطفال ،وعىل املعلّم عند تخطيط أي خربة تعليمية أن يسأل نفسه هذه األسئلة:
1.1كيف أستخدم الحديث أو الكتابة (لغوي)؟
2.2كيف أبدأ باألرقام أو الجمع أو األلعاب المنطقية أو التّفكير الناقد (رياضي منطقي)؟
الصور أو األلوان أو األنشطة الفنية (مكاني مرئي)؟
3.3كيف أستخدم األفكار المرئية أو ّ
4.4كيف أوظف النغم واإليقاع أو أصوات البيئة المحيطة (إيقاعي)؟
5.5كيف أستخدم أجزاء الجسم كله أو الخبرات اليدوية (حركي بدني)؟
6.6كيف أشجع األطفال في مجموعات صغيرة للمشاركة في التّعلم التّعاوني أو في مواقف استخدام أنواع الذكاء المتعدد داخل الفصل المدرسي؟
*ينبغي أن يعرض املعلّم مادته الدراسية داخل الفصل الدرايس يف شكل منط يرتبط بأنواع الذكاء املتعدد.
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مميزات هذه الطريقة:

1.1إثارة دافعية المتعلّمين للتعلّم.
2.2تعزيز عملية التّعلم بطرائق مختلفة.
3.3تنشيط واسع ألنواع الذكاء مما يحقق فهم أعمق لموضوع التّعلم.
4.4مراعاة الفروق الفردية وتوسيع نطاق فرص التّعلم.
5.5كيفية التّعرف على أنواع الذكاء لدى المتعلّمين.
الصف.
6.6مالحظة سلوك المتعلّم في ّ
7.7مالحظة سلوك المتعلّم أثناء وقت الفراغ في المدرسة.
8.8سجل المالحظات الخاص بالمعلّم.
(الصور -األشرطة – النماذج – األعمال المقدمة).
9.9جمع وثائق المتعلّمين ّ
1010مالحظة سجالت المدرسة.
1111مناقشة معلّمي المواد األخرى الكتشاف أنواع الذكاء لدى المتعلّمين.
1212التّشاور مع أولياء األمور.
1313النقاش مع المتعلّمين.
1414إجراء اختبارات تحديد أنواع الذكاء.
كيف نسهل تطبيق نظرية الذكاء المتعدد؟
1.1تنويع مصادر التّعلم( :كتب – صور – فيديو – شرائح تعليمية – خرائط –مجسمات – زيارات ميدانية – وسائط متعددة – مراكز تعلّم ذاتي – ألغاز – ألعاب – تبادل
األدوار – آالت – معامل لغات وعلوم ...إلخ).
2.2المرونة في اختيار المتعلّم للوسيلة المناسبة.
3.3االعتماد على مناهج متطورة مرنة.
4.4إيجاد وسائل تقويم بديلة تحتوي جميع األنشطة والوسائل المالئمة ألنماط الذكاء.
5.5إيجاد مشاريع متنوعة لجميع المتعلّمين لتوافق أنواع الذكاء.
6.6تنمية مهارات التّفكير المنهجي والتّحليل وحل المشكالت.
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التفكير
مهارات ّ
تعريف مهارات ال ّتفكري:
والسمع والشم والذوق.
التّفكري هو نشاط عقيل يقوم به الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكرث من الحواس الخمس :اللمس والبرص ّ
أما املهارة فهي القدرة املكتسبة من التّدريب ،أو املقدرة عىل إيجاد حلول للمشكالت ،أو هي املقدرة املتعلّمة للوصول إىل نتائج مرغوبة بأقل جهد ووقت ،وتعرف أيضً ا عىل أنها
مستوى من األداء املتعلّم واملتقن عىل فعل يشء ،كام تقدم املهارة عىل أنها نقيض للقدرة والتّي يعتقد بأنها غال ًبا ما تكون فطرية ،ومهارات التّفكري هي العمليات املحددة الّتي
ميارسها الفرد ويستخدمها عن قصد يف معالجة املعلومات.
أنواع التفكري:
*التّفكري الناقد :العملية الّتي تهدف يف النهاية إىل إصدار قرارات معقولة مبنية عىل التّأمل أو قدرة املتعلّم عىل إبداء ال ّرأي املؤيد أو املعارض يف املواقف املختلفة مع إبداء األسباب
املقنعة لكل رأي.
*التّفكري اإلبداعي :توظيف مهارات التّفكري األساسية لتطوير اخرتاع أفكار أو منتجات جديدة ومفيدة.
*حل املشكالت :استخدام عمليات التّفكري لحل قضية معروفة أو محددة من خالل جمع املعلومات وتحديدها...
*اتخاذ القرار :استخدام مهارات أو عمليات التّفكري األساسية الختيار أفضل استجابة أو أفضل بديل من عدة بدائل وهذا يتم من خالل املقارنة بني املزايا والعيوب.
مفاهيم مرتبطة بال ّتفكري:
*تعليم التّفكري :هو تزويد املتعلّمني بالفرص املالمئة ملامرسة التّفكري وإثارة دافعيتهم له.
*مهارة التّفكري :عمليات عقلية محددة مقصودة ملعالجة موقف مثري لتحقيق هدف ما.
*تعليم مهارات التّفكري :تعليمهم كيف وملاذا ينفذون مهارات وإسرتاتيجيات التّفكري.
مهارات ال ّتفكير:
1.1مهارة املالحظة:
هي املهارة الّتي تستخدم من أجل اكتساب املعلومات يف األشياء أو القضايا أو األحداث ،وذلك باستخدام الحواس املختلفة.
2.2مهارة املقارنة:
تحديد أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو أكرث عن طريق تفحص العالقات فيام بينها والبحث عن نقاط االتفاق ونقاط االختالف.
3.3مهارة ال ّتصنيف:
وضع األشياء م ًعا ضمن مجموعات أو فئات بحيث تجعل منها أم ًرا ذا معنى.
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1.1مهارة ال ّتنبؤ:

توقع وتحديد النتائج.

2.2مهارة ال ّتلخيص وتدوين املالحظات

تقليص األفكار واختزالها والتّقليل من حجمها ،مع املحافظة عىل سالمتها من الحذف أو التّشويه.

أمثلة:

أكمل املخطط اآليت:
من أوقات استجابة الدعاء

لخّص خطوات البيعة األوىل يف املخطط اآليت:

3.3مهارة االستنتاج:

استخدام ما ميلكه الفرد من معارف أو معلومات للوصول إىل نتيجة ما.

4.4مهارة ال ّتطبيق:

استخدام املفاهيم والقوانني والحقائق والنظريات واملعلومات الّتي سبق تعلّمها يف حل مشكلة تعرض يف موقف جديد أو محتوى جديد غري مألوف.

حل املشكالت:
5.5مهارة ّ

أ ّوالً :تعريف أسلوب حل المشكالت:

*تعريف املشكلة :موقف أو سؤال محري ميثل تحديًا للفرد يحتاج إىل حل.
*تعريف حل املشكلة :مجموعة اإلجراءات واألنشطة العقلية والعملية الّتي يتخذها الفرد للوصول إىل الفروض املناسبة.

ثان ًيا :خطوات حل المشكلة:

يسري حل املشكلة يف خطوات تكاد تتفق عليها معظم املراجع والكتب العلمية وهي كام ييل:

.أالشعور بالمشكلة:
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الضوري
يأيت الشعور باملشكلة إما نتيجة للمالحظة ،أو لتجربة معينة مر بها الشخص ،هذا الشعور ميثل داف ًعا للفرد نحو الحاجة إىل إيجاد حل لهذه املشكلة ،وليس من ّ
أن تكون املشكلة كبرية وخطرية تحتاج إىل بحث علمي متعمق ،وإمنا ميكن أن تكون هذه املشكلة سؤالً فقه ًيا مح ًريا ،أو تساؤلً يخص مسألة عقدية معينة أو شخصية من
الشخصيات اإلسالمية تحتاج إىل دراسة تفاصيل حياتها ،ومن املهم أن تكون املشكلة متصلة بحياة املتعلّم ،وأن تكون يف مستوى املتعلّمني وتتحدى قدراتهم ،وأن ترتبط
بأهداف ال ّدرس.

.أتحديد المشكلة:

*الشعور مبشكلة يحتاج إىل تحديد وصياغة لهذه املشكلة ،حتى يتمكن الفرد من دراستها ،ولعل من املفيد يف تحديد املشكلة صياغتها يف صورة سؤال رئيس يتفرع منه
عدة أسئلة فرعية تكون اإلجابة عن األسئلة هي حل املشكلة.
*ويساعد يف تحديد املشكلة وضع حدود للمشكلة ،وتحديد مصطلحات البحث فيها والهدف منها وأهميتها.

.بجمع البيانات والمعلومات حول المشكلة:

حتى تتضح املشكلة أكرث وحتى يتوصل املتعلّم إىل صياغة فروض مقبولة لحل املشكلة البد أ ّوالً من ال ّرجوع إىل مصادر املعلومات املختلفة ومنها:

السابقة للمتعلّم نفسه.
*الخربات ّ
*الكتب واملراجع واإلنرتنت.
*سؤال أهل االختصاص.

.جاقتراح الفروض المناسبة:

والفروض هي حلول مؤقتة للمشكلة ،وتتصف الفروض الجيدة مبا ييل:

*مصاغة صياغة لغوية واضحة يسهل فهمها.
*ذات عالقة مبارشة بعنارص املشكلة.
*قابلة للقياس والتّقويم بالتّجريب أو باملالحظة.
*قليلة العدد حتى ال تؤدي إىل التّشتت.

.داختبار صحة الفروض:

ويكون اختبار صحة الفروض إما بالتّجريب أو باملالحظة ،وعىل أساس التّجربة واملالحظة ميكن رفض الفروض الّتي يثبت خطؤها وقبول الفروض أو الفرض الّذي ثبتت
صحته.

.هالتّوصل إلى االستنتاجات والتّعميمات:

الصحيح والذي ميثل النتيجة وإعادة اختباره للتأكد من صحته يتم التّوصل إىل النتائج وتسجيلها ،ثم تعميم الظاهرة أو القانون الّذي تم التّوصل
بعد التّوصل إىل الفرض ّ
إليه وثبتت صحته ،ومن ثم تطبيق التّعميم يف مواقف جديدة.
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التفكير
نماذج لمنظمات ّ
 .1المقارنة (أوجه الشبه واالختالف):
املقارنة تستخدم إلظهار أوجه الشبه واالختالف.
أسئلة هامة عند املقارنة :ما حيثيات املقارنة؟ ما أوجه الشبه؟ ما أوجه االختالف؟
مثال:
ال ّنبات

حيثيات املقارنة
وجه الشبه
أوجه االختالف
النتيجة

الحيوان

 .2تقنية :أعرف – أريد أن أعرف – تعلّمت – كيف أتعلّم:

السابقة ،وله أربعة رموز:
وهو منظم يساعد عىل تنشيط ذاكرة املتعلّمني مبعارفهم ّ

*(أعرف) ترمز إىل ما يعرفه املتعلّمون عن املوضوع.
*(أريد) ترمز إىل ما يريد املتعلّمون تعلّمه عن املوضوع.
*(تعلّمت) ترمز إىل ما تعلّمه املتعلّمون عن املوضوع.
*(كيف أتعلّم) ترمز إىل كيف ميكننا معرفة املزيد عن ذاك املوضوع (مصادر أخرى ميكن الحصول منها عىل معلومات إضافية حول هذا املوضوع).
يقوم املتعلّمون بإكامل الفئتني (أعرف  -أريد) قبل البدء يف ال ّدرس أو القراءة ،ويكملون الجزءين اآلخرين بعد انتهاء ال ّدرس أو عملية القراءة.
ما أعرفه

ما أريد أن أعرفه

 .3المدونة ال ّتعبيرية:
يف املدونة التّعبريية يقوم املتعلّم بتحديد الحدث ،ومن ثم يعرب عن املادة الّتي تعلّمها.
مثال:
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ما تعلّمته

كيف ميكننا معرفة املزيد

ماذا حدث؟

ما شعوري تجاه ذلك

ماذا تعلّمت

أنشطة تتعلق بكتابة المدونة:

عندما ينتهي املتعلّمون من كتابة مدوناتهم ،قد يقوم املعلّم بـ:
مستقبل.
ً
*حفظ كتاباتهم الستخدامها
*الطلب إىل متعلّم كتب مدونة عن ال ّدرس نفسه أن يقود النقاش ذلك اليوم.
*قراءة كل ردة فعل مكتوبة ،قراءة جهرية ،ومن ثم يطلب إىل املتعلّمني مراجعة ما كتبوا وإعادة صياغته يف الحصة نفسها.
*استخدام املدونات كخامتة للدرس .أي يخصص خمس دقائق يف نهاية الحصة لكتابة مدونته الخاصة.
*استخدام مدونات التّعلم لحل مشكلة ما ،حيث أن الكتابة تساعد عىل توضيح التّفكري ،وكث ًريا ما يجد املتعلّمون الحلول للمشكالت أثناء الكتابة عنها.

التعلم
�إثارة الدافعية لدى
المتعلمين نحو ّ
ّ
تتضمن عملية التّدريس عدة عنارص من أهمها طرائق وأساليب التّدريس ،وحتى تكون طريقة التّدريس مجدية وذات أثر تربوي تعليمي فعال ،يجب أن تتوفر فيها الدافعية
مهم يف عملية التّعلم لدى املتعلّمني ،وعليه فأفضل املواقف التّعليمية هي تلك الّتي تعمل عىل جذب انتباه ودافعية املتعلّمني ،واملعلّم
للتعلّم ،حيث تعترب شيئًا أساس ًيا ومطل ًبا ً
الناجح هو الّذي يُحسن اختيار طريقة التّدريس املناسبة للمتعلّمني ،ويستطيع أن يُرغِّبهم يف التّعلم ،ويهتم بتوليد الحافز الّذي يدفعهم لالنتباه واالهتامم ،ويسعى إىل تشويقهم
السبل الكفيلة لزيادة محبتهم للامدة الّتي يدرسها عن طريق بيان أهميتها وأهدافها والغرض من تدريسها ،وإشعارهم بفائدتها يف حياتهم الحالية واملستقبلية ،كام يحرص
باتخاذ ّ
الصفية املالمئة الّتي تسهم يف دافعية املتعلّمني للتعلّم ،والبد للمعلّم من استخدام بعض األساليب ،من أجل إثارة دافعية املتعلّمني نحو التّعلم واملحافظة عىل
عىل إيجاد البيئة ّ
استمرارية تلك الدافعية منها:
1.1وضوح الهدف لدى املتعلّم:
عىل املعلّم أن يعلن للمتعلّمني األهداف الواضحة الّتي خطط لتدريسها والنواتج املتوقع تحققها ،وإذا وجد عند املتعلّمني استعدا ًدا للمشاركة يف تخطيط األهداف ،فال مانع من
مشاركتهم يف التّخطيط ،ألن ذلك سيحفزهم عىل تحقيق تلك األهداف ،ألنها من تخطيطهم.
2.2ال ّتعزيز:
الصحيحة وسلوكه اإليجايب ،ويكون التّعزيز لفظ ًّيا ،كعبارات الثّناء والتّشجيع ،أو معنويًّا كإدراج اسمه يف قامئة املتميزين مثال ،وذلك لتأثري التّعزيز
ويعني إثابة املتعلّم عند إجابته ّ
يف دفع املتعلّم عىل االستمرار يف بذل الجهد للوصول إىل تحقيق األهداف املنشودة.
3.3معرفة نتيجة ال ّتعلم:
يفضل أن يعرف املتعلّم مدى تحقيق األهداف عنده ،فإذا أجرى املعلّم اختبا ًرا عليه أن يعيد األوراق مبارشة للمتعلّمني ،وذلك يك يعلم كل منهم مستواه ،فمعرفة النتيجة متثل
الصحيح ،كام أنها تعطيه دافعية نحو التّعلم الجديد.
تغذية راجعة للتعلّم ّ
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1.1مساهمة املتعلّمني يف تخطيط األنشطة ال ّتعليمية:
تأيت هذه املساهمة بعد التّخطيط لألهداف ،فمن خالل مناقشة املتعلّمني ميكن أن يساهموا يف التّخطيط لألنشطة التّعليمية ويف هذه الحالة سوف يبذلون كل جهد من أجل
تحقيق هذه األنشطة ألنهم يشعرون بالوالء لها ،بعد أن ساهموا يف التّخطيط لها.
2.2مراعاة اهتاممات املتعلّمني عند ال ّتخطيط لألنشطة ال ّتعليمية.
عىل املعلّم أن يخطط لألنشطة التّعليمية مبا يتناسب مع اهتاممات املتعلّمني وأمناط ذكاءاتهم املختلفة.
3.3مالءمة األنشطة لقدرات املتعلّمني:
عىل املعلّم أن يحافظ عىل استمرارية دافعية املتعلّمني نحو التّعلم بتنويع مستويات األنشطة التّعليمية التّعلمية ،فيحرص عند بناء األنشطة التّعليمية عىل أن تكون متنوعة
وفقًا لقدرات املتعلّمني ،فيعطي األنشطة اإلثرائية للمتفوقني واإلضافية للمتوسطني والعالجية للذين يعانون من صعوبات يف التّعلم.
4.4ارتباط موضوع الدّ رس بغريه من املوضوعات الدراسية وبحياة املتعلّم:
الضوري أن يبني املعلّم للتالميذ أهمية موضوع ال ّدرس للمواضيع األخرى أو املواد الدراسية األخرى ،كام أن ربط موضوع ال ّدرس بالحياة يف غاية األهمية لشد انتباه
من ّ
املتعلّمني نحو املوضوع وفاعليته.
5.5صياغة الدروس يف صورة مشكالت:
التبوية الحديثة صياغة الدروس يف شكل مشكالت ،تتحدى قدرات املتعلّمني ،وتثري دوافعهم للرغبة يف البحث عن حلها ،والتّعرف عىل أسبابها.
تفضل الطرائق ّ
6.6توفري مناخ نفيس مريح:
ويكون ذلك ببناء عالقات إنسانية بني املعلّم واملتعلّمني يف غرفة الصف وخارجها ،بأن يحرتم املعلّم قدراتهم ويأخذ بإجاباتهم ويشعرهم أنه مرشد وموجه لهم ،فإن استطاع
أن يكسب ثقة املتعلّمني فيه ،ويكون ذلك بإتقانه ملادته واستخدام األساليب الّتي تالئم مستوياتهم وبذل جهده لتوصيل املادة إىل عقولهم ،فإن املتعلّمني سوف يحبون املعلّم
وبالتّايل سوف يحبون املادة ،ويقبلون عىل دراستها بسبب حبهم للمعلّم.
7.7استثارة ال ّتشويق وحب االستطالع لدى املتعلّم من خالل عدة أساليب منها:
.أصياغة مواقف تبعث على الدهشة واالستغراب.
.بإثارة الشك العلمي أثناء عرض ال ّدرس ،أو صياغة مواقف علمية تتسم بجعل المتعلّم في حيرة.
.تذكر بعض األحداث العلمية غير المتوقعة أو الفوائد العلمية لموضوع معين مثل موضوع اإلعجاز العلمي على سبيل المثال.
.ثاستخدام األمثلة من واقع المتعلّمين ،واستخدام أسمائهم وأمكانهم في تفسير المبادئ والمفاهيم العلمية.
السابقة في بناء المفاهيم الجديدة.
.جاستخدام خبرات المتعلّمين ّ
.حإشراك المتعلّمين في إعداد وتقديم أجزاء من ال ّدرس.

26

تعزيز مهارات القرن الحادي والع�شرين
بالسعة واالستمرارية ،وألننا جزء من هذا العامل كان البد من أن نتمكن من مواكبة هذا
يشهد العامل حال ًيا ثورة أدت إىل تطور هائل يف كل املجاالت ،هذا التّطور يتميز ّ
السيع والتّأقلم معه حتى ال نعيش يف حالة عزلة عن عاملنا.
التّطور ّ
تكابد دول العامل يف سبيل رفع مستوى أداء القوى العاملة فيها ،ويستحوذ قطاع التّعليم العام عىل االهتامم األكرب؛ لكونه األساس الّذي يُبنى عليه بقية القطاعات
األخرى ،مثل :التّعليم الجامعي ،والتّعليم املهني ،لذلك ،عندما اقرتب القرن املايض عىل االنتهاء ،تم صياغة مواصفات امل ُخرج التّعليمي املطلوب للقرن الحادي
والعرشين ،مل ّا ُو ِج َد أنه ليس كاف ًيا أن يتمكن الداخل إىل سوق العمل من معلومات املواد الّتي ت ُدرس يف مناهج التّعليم العام ،ولكن التّمكن من عدة مهارات أساسية،
مثل :االبتكار ،والقدرة عىل حل املشاكل ،والتّواصل الفعال ،والتّفكري الناقد .ويعود التّفكري يف هذا االتجاه ألسباب جوهرية؛ منها أن إحصائيات كفاءة مخرجات التّعليم
ملتطلبات سوق العمل ،تدل عىل أن مدارس التّعليم العام ال تؤدي دورها عىل الوجه املطلوب ،ويؤكدون عىل أن املدارس ينقصها متكني املتعلّمني من املهارات األساسية
املطلوبة.
الصلة؛ ظهرت املواصفات املطلوب أن يتحىل بها خريجو التّعليم العام ،يف إطار متكامل مبسمى
ونتيجة للجهود املشرتكة بني ّ
التبويني ومؤسسات املجتمع املدين ذات ّ
التبوي ملتطلبات القرن الحادي والعرشين» ،يشمل املهارات ،واملعلومات ،والخربات ،الّتي يجب أن يتقنها املتعلّمون للنجاح يف العمل والحياة ،واملكونة من
«اإلطار ّ
مزيج من املحتوى املعريف ،ومهارات متعددة ومحددة ،وخربات ومعارف ذات صلة.
ويتكون اإلطار املذكور من ثالث مجموعات:
*األوىل :تشمل املهارات الحياتية واملهنية.
*الثّانية :مهارات التّعلم واالبتكار.
*الثّالثّة :مهارات الوسائط املعلوماتية والتّقنية.
كام يشتمل هذا اإلطار كذلك عىل مفاهيم الوعي العاملي ،واملعرفة املالية واالقتصادية ،واملعرفة بكيفية تكوين وإدارة منشآت األعامل ،واإلملام مبتطلبات املواطنة،
الصحة الخاصة والعامة ،وأخ ًريا املعرفة البيئية.
واملعرفة مبتطلبات ّ
والصني ،والهند ،ودول االتحاد
تلك املهارات أصبحت الشغل الشاغل لجميع كبار املربني املتخصصني يف الدراسات ّ
التبوية بالدول الكربى ،مثل :الواليات املتحدةّ ،
األورويب ،وهى من أشهر نظريات التّعلم يف العرص الحديث ،والتّي تواكب ظهورها مع ظهور ثورة املعلوماتية الّتي تجتاح الدول املتقدمة ،وال مجال ملتعلّمي الدول الّتي
السعي الكتساب تلك املهارات ليسايروا أقرانهم يف تعزيز املهارات والقدرات املطلوبة من أجل البناء والتّطوير والتّحديث يف بالدهم نحو املستقبل.
ترغب يف التّقدم إال ّ
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اإلطار ال ّتربوي لمتطلبات القرن الحادي والعشرين
املهارات الحياتية واملهنية:

مهارات القرن الحادي والعرشين

املرونة والتّكيف ،واملبادرة والتّوجيه الذايت ،املهارات االجتامعية والثّقافية ،اإلنتاجية واملساءلة ،القيادة واملسؤولية.

مهارات ال ّتعلم واالبتكار:

التّفكري الناقد وحل املشكالت ،واالتصال والتّعاون.

املهارات يف مجال املعلومات والوسائط وال ّتكنولوجيا:

املعرفة املعلوماتية ،واملعرفة يف مجال الوسائط ،واملعرفة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

املعرفة املالية واالقتصادية وأساسيات األعامل ال ّتجارية:
*يعرف كيف يتخذ القرارات االقتصادية الشخصية املناسبة.
*يفهم دور االقتصاد يف املجتمع.
*يستخدم املهارات ال ّريادية لتعزيز إنتاجية مكان العمل وفاعليته.

مواضيع القرن الحادي والعرشين

الصحية:
املعرفة ّ
بالصحة
الصحة ،ويفهم التّدابري الوقائية الخاصة ّ
الصحية األساسية ،ويفرسها ،ويفهمها ،ويستخدم تلك املعلومات والخدمات بطرائق تعزز ّ
*يحصل عىل املعلومات والخدمات ّ
السليم والتّغذية والتّامرين ال ّرياضية وتجنب املخاطر والتّخفيف من الضّ غط واإلجهاد.
البدنية والعقلية ،مبا يف ذلك النظام الغذايئ ّ
بالصحة.
*يستخدم املعلومات املتوفرة للخروج بنقاشات مالمئة تتعلق ّ
الوعي العاملي:
*يفهم قضايا عاملية ويتناولها.
*يتعلّم ويعمل بالتّعاون مع أفراد ميثلون ثقافات وديانات وأمناط حياة متنوعة بروح الحوار املتبادل واملفتوح عىل املستوى الشخيص وعىل مستوى املجتمع املحيل.
*يفهم لغات األمم األخرى وثقافاتها.
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مهارات القرن الحادي والعرشين

املعرفة البيئية:
وخصوصا فيام يتعلق بالهواء واملناخ واليابسة والغذاء والطاقة واملاء واألنظمة البيئية.
وفهم بالبيئة والظروف املحيطة الّتي تؤثر بها،
ً
*يظهر معرفة ً
السكاين ،معدل استهالك املوارد ...إلخ)
*يظهر معرفة ً
السكاين ،التّطور ّ
وفهم ألثر املجتمع عىل العامل الطبيعي (مثال :النمو ّ
*يحقق يف قضايا بيئية ويحللها ،ويخرج باستنتاجات دقيقة حول الحلول الفعالة.
*يتخذ إجراء تجاه معالجة التّحديات البيئية (مثال :يشارك يف إجراءات عاملية ،يصمم الحلول الّتي تستوحى منها إجراءات معينة تخص القضايا البيئية).
املعرفة املجتمعية:
*يشارك بفاعلية يف الحياة االجتامعية من خالل املعرفة بكيفية البقاء عىل اطالع وفهم بالعمليات الحكومية.
*ميارس حقوق وواجبات املواطنة عىل املستوى املحيل ،ومستوى الدولة ،واملستوى الوطني واملستوى العاملي.
*يدرك التّضمينات املحلية والدولية لقرارات املجتمع املحيل.
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والريادة
تعزيز مفاهيم االبتكار ّ
التّفكري االبتكاري هو نوع من أنواع التّفكري ،الّذي يتصف بإنتاج األفكار والحلول الجديدة (وفق ال ّزمان واملكان واألشخاص) والتّي مل تسبق من قبل ،كذلك تكون األفكار
نادرة ومقبولة من قبل الجامعة ،مبعنى أن تؤدي إىل ال ّريادة يف إيجاد الحلول والتّوصل إىل النتائج.
السبق لليشء قبل اآلخرين.
فاالبتكار لغة :من بكر يبكر بكو ًرا ،أي تقدم ،أو أرسع ،واستوىل عىل باكورة اليشء أو أكل باكورة الفاكهة ،ومصدره االبتكار :هو ّ
أما املفهوم االصطالحي فيعني :القدرة عىل استخدام املهارة والرباعة يف تنفيذ أو تطوير عمل ،ويتطلب االبتكار قوة التّخيل يف معالجة املواقف.
مراحل ال ّتفكري االبتكاري:
*أ ّوالً :مرحلة اإلعداد والتّحضري.
*ثان ًيا :مرحلة الكُمون والحضانة.
*ثالثًّا :مرحلة االستنارة.
*راب ًعا :مرحلة التّحقق والتّثبت.
العوامل األساسية للقدرة االبتكارية:
*أ ّوالً :الطالقة :القدرة عىل إنتاج أكرب عدد ممكن من األفكار ،وتتخذ الطالقة أشكالً ثالثة هي:
1.1الطالقة اللفظية.
2.2طالقة المعاني واألفكار.
3.3طالقة األشكال وال ّرموز.
*ثان ًيا :املرونة :القدرة عىل إنتاج أنواع مختلفة من األفكار باستخدام مجموعة من اإلسرتاتيجيات.
*ثالثًّا :األصالة :مبعنى الجدة والتّفرد ،وهي القدرة عىل إنتاج أفكار بعيدة عام هو واضح أو مألوف أو عادي.
*راب ًعا :التّفاصيل :وهي القدرة عىل إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل ملشكلة.
خامسا :التّفضيالت :القدرة عىل تطوير األفكار أو تنفيذها بأي من الطرائق املمكنة.
* ً

30

أمثلة عىل ال ّتفكري االبتكاري:
*إنتاج وسيلة تعليمية نافعة للفصل من قبل املتعلّم.
*حل مسألة بطريقة أخرى غري الطريقة الّتي يذكرها الكتاب أو املعلّم.
*تأليف بعض األبيات من الشعر موزونة وذات معنى.
*ابتكار خطة دفاع أو هجوم جديدة يف لعبة معينة.
طرائق تنمية ال ّتفكري االبتكاري:
1.1طريقة ذكر الخصائص وتعدادها :بمعنى ذكر الخصائص األساسية لشيء معين أو موقف ما ،ثم تغيير كل خاصية من هذه الخصائص على انفراد بهدف تحسينها والهدف من
ذلك التّركيز على توليد األفكار وإنتاجها بقدر اإلمكان.
2.2طريقة العالقة القسرية :وتقوم على افتعال عالقة مصطنعة بين شيئين أو فكرتين ،ثم توليد ما يمكن من األفكار الجديدة حول هذه العالقة الّتي أُنشئت قس ًرا.
تعديل أو تغيي ًرا من نوع ما.
ً
3.3طريقة عرض القوائم :وتعتمد على طرح مجموعات من الفقرات الّتي يتطلب كل منها
4.4طريقة العصف الفكري أو استمطار األفكار :وهي تج ّمع مجموعة صغيرة من األشخاص والبدء بإنتاج أفكار تتعلق بحل مشكلة معينة مطروحة عليهم ،ويستبعد من هذه
الجلسة أية أحكام نقدية أو تقويمية.
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التنمية الم�ستدامة
تعزيز مفاهيم ّ
تعزيز مفاهيم ال ّتنمية المستدامة في المناهج الوطنية المطورة:
ِ
ِ
خاصا بالعالق ِة ب َني البيئ ِة واالقتصا ِد ،ومن ث َّم
نتج عنها من تنمي ٍة صناعي ٍة رسيع ٍة،
استنزفت الكث َري من املوار ِد الطبيعيّ ِة ،اهتام ًما ً
سجلت العقو ُد املاضي ُة من تاري ِخ البرشيّ ِة ،وما َ
مفهوم التّنمي ِة املستدام ِة ،يف جميعِ املشاريعِ االقتصاديّ ِة واالجتامعية والتّنموي ِة الّتي تتبناها ُ
دول العا ِمل.
الدعو ُة لتبني
ِ
ِ
األرض الّتي عقدتْ يف مدين ِة ريودي جانريو يف الربازيلِ عام (1992م) ما يز ُال موضو ُع التّنمي ِة املستدام ِة يتصد ُر القرار ِ
ومن ُذ قم ِة ِ
وصيات الّتي تنتهي إليها املؤمتراتُ
ات والتّ
واالتفاقياتُ واملعاهداتُ الدول ّي ُة الّتي تبحثُ يف املحافظ ِة عىل املوار ِد البيئ ّي ِة ،يف إطا ِر التّنمي ِة االقتصاديّ ِة املستمر ِة.
هناك اتفاقًا عا ًما َ
املفاهيم االقتصاديّ ِة الحديث ِة إىل ح ٍّد ما ،إالّ أ َّن َ
حول عنارص ِه ال ّرئيس ِة ،حيثُ يُ ُ
عرف بأنَّه( :عملّي ٌة اجتامعيّ ٌة
غم من أ َّن مفهو َم التّنمي ِة املستدام ِة م ْن ب ِني
ِ
وبال ّر ِ
ِ
ِ
الحفاظ عىل جود ِة البيئ ِة الطبيعيّ ِة واملوار ِد املتاح ِة فيها).
باالحتياجات اإلنسانيّ ِة مع
إيكولوجيّ ٌة تتس ُم بالوفا ِء
ِ
ٍ
ِ
ومتطلبات التّنمي ِة َ
مجاالت التّنمي ِة املستدام ِة ،م ْن أه ِّمها:
تحديات كبري ٍة يف
دول العا ِمل أما َم
وتضع العالق َة ب َني البيئ ِة
ِ
السكانِ  ،م َع المحافظ ِة على الموار ِد الطبيع ّي ِة.
1.1تحسي ُن
مستويات معيش ِة ّ
ِ
والخدمات.
السكانِ  ،وتزاي ًدا مل ًحا في
ِ
2.2المحافظ ُة على الموار ِد الطبيعيّ ِة ،في ِ
السلعِ
الطلب على ّ
عالم يشه ُد تزاي ًدا مستم ًرا في عد ِد ّ
ِ
3.3تغيي ُر ِ
واالستهالك ،بشكلٍ يضم ُن المحافظ َة على موار ِد البيئ ِة لألجيا ِل القادم ِة.
أنماط اإلنتا ِج
تحقيق التّوازنِ بي َن التّنمي ِة االقتصاديّ ِة ،واالعتبار ِ
السليم ِة.
4.4
ُ
ات البيئي ِة ّ
السنوات املاضية اهتام ًما دوليا كب ًريا بالتّنمية املستدامة مبفهومها ومجاالتها وأبعادها ،والتّي أصبحت تقوم عىل ثالث دعائم وعنارص أساسية:
وشهدت ّ
*العنرص االقتصادي :الّذي يركز عىل تحقيق النمو االقتصادي.
*العنرص االجتامعي :ويركز عىل تحقيق العدالة االجتامعية يف توزيع الدخل وتحقيق ال ّرفاه.
* العنرص البيئي :ويتعلق بحامية البيئة والحفاظ عىل نظمها ومواردها املادية والبيولوجية.
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وتعد دول ُة اإلمار ِ
األمم املتّحد ِة َ
األمم املتحد ُة
حول أبعا ِد التّنمي ِة املستدام ِة ،حيث
وضعت لجن ُة ِ
ات العربي ِة املتحد ِة أمنوذ ًجا ،للَّتنمي ِة املستدام ِة استنا ًدا إىل دليلِ ِ
ْ
يشمل سائَر أبعا ِد التّنمي ِة املستدام ِة ،وانطالقًا م ْن هذا الدليلِ ميك ُن ُ
جوانب
قدم الّذي أحرزت ُه دول ٌة ما يف
ُ
رشا،
للتنمي ِة املستدام ِة ً
ِ
تعرف التّ ِ
دليل يتكو ُن م ْن  58مؤ ً
ِ
ومجاالت التّنمي ِة املستدام ِة.
محمد بنِ ر ٍ
ٍ
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب يرعاه اللّه( ،أ َّن دول َة اإلمار ِ
ات ترك ُز يف سياس ِتها
السم ِّو الشي ُخ
وقد أك َد
صاحب ّ
اشد آ ِل مكتو َمُ ،
ُ
األساس لتحقيقِ التّنمي ِة املستدا ِمة التّي ننشدها لشعبِنا ومجتم ِعنا).
قبل الحجرِ ،باعتبار ِه
رش َ
التّنموي ِة عىل االستثام ِر بالب ِ
َ
الصلة بالتّنمية املستدامة ،وتجسد هذا االهتامم بإنشاء العديد من املؤسسات واألجهزة الحكومية
وقد اهتمت منذ قيامها باألبعاد االقتصادية واالجتامعية ذات ّ
والسياسات الهادفة إىل تحقيق التّنمية املستدامة بكل أبعادها ،وبسن العديد من القوانني والتّرشيعات املتكاملة ،سع ًيا لتحقيق التّنمية
املعنية بوضع الربامج ّ
املستدامة.
تتضح هذه الجهود بصورة جلية يف صياغة إسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية ترتبط بأبعاد التّنمية املستدامة ،وعىل رأسها إسرتاتيجية حكومة دولة اإلمارات العربية
والسالمة ،والتّطوير الحكومي ،والبنية
املتحدة الّتي أطلقت عام  2007وتضمنت ستة قطاعات رئيسية؛ هي التّنمية االجتامعية ،والتّنمية االقتصادية ،والعدل ّ
التّحتية ،وقطاع تطوير املناطق النائية ،هذا إضافة إىل إنشاء العديد من اللجان الوطنية املعنية مبتابعة قضايا التّنمية املستدامة يف الدولة ،وكذلك هيئات وجوائز
وبرامج كثرية تصب يف االتجاه نفسه.
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أهداف منهج االستدامة:
*يهدف منهج االستدامة إىل متكني الشباب جميعهم ليك يصبحوا( :مواطنون مستدامون) للوصول إىل تقديم مساهامت إيجابية تسهم يف تعزيز االستدامة
الصحة بحيث نكون جميعا قادة من أجل مستقبل مستدام مصمم ليتامىش مع األهداف االجتامعية واالقتصادية
االقتصادية واالجتامعية وال ّرفاهية ودعم ّ
والبيئية والثّقافية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
التكيز عىل التّعلم إلعداد الشباب للتفكري والتّأمل والعمل والعيش كمواطنني إجتامعيني ومستدامني ،قادرين عىل استغالل وحامية
*وهذا يتطلب منا ّ
املوارد االجتامعية واالقتصادية البيئية ،الّتي متكّن من تحقيق نوعية الحياة املستدامة ألجيال عديدة قادمة من خالل إعداد وتطبيق مرشوعات استقصائية
التابط بني النظم واملوضوعات ،وتربط املايض باملستقبل بحيث تتبع أفضل
حياتية ،تجعل التّعلم أكرث واقعية من خالل املناهج التّعليمية ،الّتي تبني ّ
أساسا للتعلّم.
املامرسات لتحقيق جودة التّعليم والتّعلم للوصول إىل االستدامة الّتي تجعل من مشاركة املتعلّمني وانخراطهم ومشاركتهم الفاعلة ً
*تنفيذ مرشوعات استقصائية بحيث:
1.1تبين التّرابط بين النظم والموضوعات ،وربط الماضي والمستقبل.
 2.2تتبع أفضل الممارسات في كل من جودة التّعليم والتّعليم من أجل االستدامة.
أساسا للتعلّم.
3.3تجعل مشاركة المتعلّمين وانخراطهم ً
4.4ينتج المتعلّمون األسئلة واألجوبة الخاصة بهم مع المعلّمين باعتبارهم ميسرين للتعلّم.
5.5تطبيق مشاريع االستقصاء على الواقع ،مما يجعل التّعلم أكثر واقعية.
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مثال لتنفيذ مرشوع استقصايئ بعنوان :األمن الغذايئ
هل ميكن تغذية العامل كافة؟
املناقشة :يرأس املعلّم املناقشة.
س :من أين نحصل عىل غذائنا؟ هل يوجد غذاء ٍ
كاف للعامل؟
السلمي)
السؤال (عىل سبيل املثال االتصال بالتّعايش ّ
س :ما الداعي وراء أهمية هذا ّ
طرح األسئلة :يقوم املتعلّمون يف مجموعات صغرية مبناقشة األسئلة اآلتية:
ماذا نعرف عن مكان منو الغذاء وكيف يتم تداوله؟ هل يوجد يف تلك األماكن مجاعات أو سوء تغذية؟ أين يوجد يف هذا العامل نفايات غذائية؟ وملاذا؟ ما
السبب وراء ذلك؟ ماذا نعرف عن تغيري النظام الغذايئ؟ ماذا نعرف عن التّغيري يف مناطق منو الغذاء أو التّغيريات يف املجتمعات البرشية – يف املايض والوقت
ّ
الحايل؟ ما هو الدور الّذي يلعبه االبتكار يف االنتاج الغذايئ؟ كيف تتصل نظم التّغري املناخي باالنتاج الغذايئ؟ ما الّذي نحتاج إىل معرفته لإلجابة عىل هذا
السؤال؟
ّ
الصلة بالفجوات املعرفية املحددة يف األسئلة أعاله.
التّحقيق :قم بالبحث عن املشاكل والتّأثريات االقتصادية والبيئية ذات ّ
السكاين
السيناريوهات منترشة :النمو ّ
السيناريوهات والعقود املستقبلية واالحتامالت يف كل منها للعامل ليكون قاد ًرا عىل إطعام ذاته .فهذه ّ
اإلبداع:محاكاة مختلف ّ
واالبتكار يف انتاج
السيناريوهات ويوضح وجه التّباين بينها وبني عقود مستقبلية مفضلة مختارة.
األغذية والكوارث/الحرب/املجاعة ومختلف العادات الغذائية .تُقارن هذه ّ
التّطبيق :هل تحقيقنا يجيب عىل أسئلتنا؟ ما الّذي تعلّمناه/تعلّمته؟
ما الّذي ينبغي علينا/عيل تعلّمه؟ إذا كان بإمكاننا القيام بتحقيق آخر ،فام ميكن أن نفعله يف املرة القامة؟
التّقييم :مستويات سجالت املعلّم للفهم وتطور األفكار /االستجواب
السلوك و/أو القيم املعرب عنها.
يف كل مرحلة لكل طالب لتقييم التّقدم املحرز ،وكذلك التّغيريات املحتملة عىل ّ
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املحافظة عىل الهوية الوطنية:

تعزيز قيم ومفاهيم املواطنة

معي عن غريه ،يعت ّز بها وتشكّل جوهر وجوده وشخص ّيته املتم ّيزة.
املحافظة عىل ّ
السامت والخصائص املشرتكة الّتي مت ّيز أم ًة أو مجتمع أو وطن ّ

تقدير دور اآلباء املؤسسني:

تقدير جهود اآلباء املؤسسني واإلنجازات الّتي قاموا بها وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،حاكم أبوظبي والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،حاكم ديب ،والشيخ صقر بن محمد
القاسمي ،حاكم رأس الخيمة ،والشيخ خالد بن محمد القاسمي ،حاكم الشارقة ،والشيخ محمد الرشقي حاكم الفجرية ،والشيخ أحمد املعال حاكم أم القيوين ،والشيخ راشد بن حميد
النعيمي ،حاكم عجامن ،حيث توحدت رؤاهم بقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املحافظة عىل املوارد:

املوارد هي كل الظواهر الطبيعية عيل سطح األرض الّتي يعتمد عليها اإلنسان يف سد احتياجاته ،وهي وسيلة لتحقيق هدف اإلنسان سواء كانت ظاهرة أو كامنة وتعرف عليها
خالل العصور ،أو مل يتعرف عليها ،وتنقسم املوارد إىل موارد طبيعية اقتصادية ،مثل( :األسامك -النبات الطبيعي– الحيوان الربي) وغري اقتصادية ،مثل( :املناخ) ،وموارد برشية ،مثل:
اإلنسان ،وموارد حضارية ،مثل( :املعرفة  -األفكار  -االخرتاع).

احرتام العمل:

هي إحدى القيم الحميدة الّتي متيز بها اإلنسان ،ويعرب عنها تجاه كل يشء حوله ،أو يتعامل معها بكل تقدير وعناية والتزام ،فهو تقدير لقيمة ما أو ليشء ما أو لشخص ما وإحساس
بقيمته ومتيزه.

تجويد العمل:

حب العمل واإلبداع واالبتكار فيه.

المفاهيم الوطنية:
املواطنة:

السلمي بني أفراد املجتمع ،واحرتام نظام الدولة واملشاركة يف الحقوق والواجبات.
هي انتامء الفرد إيل وطن ،وهى عالقة اجتامعية بني الفرد والدولة ،والتزام بالتّعايش ّ

االنتامء:

االعتزاز والفخر بالوطن والشعور باالنتساب إليه ،وحب العمل فيه ،وال ّرقي به إىل أعىل الدرجات.

املشاركة الفاعلة:

استعداد الفرد للتطوع بوقته وجهده مع الجامعة يف أنشطة وإجراءات وأعامل تستهدف املصلحة العامة للمجتمع والوطن ،واستعداده لتحمل ما يكلف به من أعامل أو أدوار ضمن
الجامعة.

36

املسؤولية االجتامعية:

مدى قيام الفرد والتّزامه بواجباته نحو ذاته ومجتمعه ،وحرصه عىل املساهمة الفعالة يف اإلتيان بكل ما من شأنه رفعة ومتاسك الجامعة.

الوطن:

مساحة من األرض نشأ فيها اآلباء واألجداد ،له حدود ،نتخذه سك ًنا ومستق ًرا ،ونعيش عليه.

ال ّتعاون:

عمل إنساين يتشارك فيه مجموعة من الناس من أجل تحقيق أهداف معينة ويجمعهم رابط مشرتك.

الهوية الوطنية:

هي التّعبري الشامل عن وجودنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية.
وهي مجموعة املفاهيم واالتجاهات واملشاعر واملكونات الّتي تحدد حقيقة الفرد وجوهره ،وتعكس أصالة ثقافته وحبه لوطنه ومجتمعه.
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التعليم
التكنولوجيا في ّ
توظيف ّ
لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إحدى أهم ركائز املجتمع ،واستيعاب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتّمكّن من مهاراتها ومفاهيمها األساسية
يع ّد جز ًءا من التّعليم األسايس ،إىل جانب القراءة والكتابة والحساب ،كام أ ّن البيئة التّعلمية الجاذبة والفاعلة الدامجة لتقنيات وتكنولوجيا القرن الحادي والعرشين
أصبحت قادرة عىل منح املتعلّمني الكفايات األساسية ،فاملتعلّمون ال يجلسون يف صفوف ومقاعد متباعدة ،وإمنا يعملون م ًعا ويتفاعلون مع املعرفة ومع بعضهم ومع
الصف ،وال يغفل ما للربمجيات التّعليمية
الصفية والبوابة التّعليمية أو من خالل أجهزة الحاسوب يف ّ
السبورة الذكية وبرامج اإلدارة ّ
املعلّم والتّكنولوجيا من خالل ّ
املتوافقة مع املناهج الدراسية من دو ٍر مه ٍّم يف بناء املهارات وتعزيز الخربات وتعميق الفهم ،وغرس مبدأ التّعلم مدى الحياة ،السيام وأن الشبكة املعلوماتية تع ُّد مصد ًرا
غزي ًرا للمعلومات الّتي يحتاجها املعلّم واملتعلّم عىل حد سواء ،ملا تحتويه من معلومات وافرة كاملوسوعات والقواميس والخرائط والكتب ال ّرقمية وغريها من املصادر
املعلوماتية الّتي يصعب الحصول عليها بالطرائق التّقليدية يف البحث ،ففي الوقت الّذي كان املعلّم يستغرق أيا ًما يف بحثه عن معلومات ما يف موضوع معني ،أصبح األمر
ال يستغرق حال ًّيا سوى دقائق معدودة.
وأخ ًريا إن تدخل التّكنولوجيا يف معالجة املواد الّتي يدرسها املتعلّم وتدريبه عىل احرتاف استخدامها أصبح أم ًرا البد منه ،حيث إن سوق العمل العام أو الخاص يتطلب
املعرفة واملهارة يف التّعامل مع وسائل تكنولوجية متطورة.
مجاالت تفعيل ال ّتكنولوجيا في ال ّتعلم القائم على المعايير
إن اإلطار العام للمعايري يهدف إىل إعداد املتعلّم ملهارات القرن الواحد والعرشين ،وال شك أن املعرفة ال ّرقمية هي إحدى أهم هذه املهارات ،ولذا فإن التّكنولوجيا
ارتبطت يف معايري التّعلم باألبعاد اآلتية:
أ ّوالً :وسيلة تعليمية ميكن من خاللها تحقيق نواتج ال ّتعلم بالشكل األمثل:
السياق املناسب لها ،إضافة إىل تصميم أنشطة
إن وسائل العرض كاألفالم والعروض التّقدميية والتّسجيالت ّ
الصوتية تقتيض أ ّوالً تحديد الهدف من استخدامها وتوفري ّ
تعليمية يقوم بها املتعلّمون قبل وأثناء وبعد العرض ،كام أن هناك الكثري من األدوات والربامج الّتي ميكن أن يتم من خاللها تنفيذ أنشطة تفاعلية تساعد يف تحقيق نواتج
التّعلم بالشكل األمثل كأدوات  1.2 Webالّتي تسمح للمستخدم باملشاركة يف التّحرير والكتابة وبالتّايل النرش ،ومن هذه األدوات التّفاعليةgoogle docs, wikis, blogs. :
Emails
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ثان ًيا :مصدر من مصادر املعرفة يف عمليات ال ّتعلم وتكوين املفاهيم:
من أهم مجاالت استخدام التّكنولوجيا التّعليمية استخدام الشبكة العنكبوتية كمصدر من مصادر املعلومات من خالل محركات البحث ،وأهم مبادئ توظيف اإلنرتنت يف
البحث هي:
والسرقة األدبية.
1.1تجنب النسخ ّ
2.2القدرة على استخدام محركات البحث إليجاد المصادر المالئمة ومن ثم تقييمها.
3.3توظيف مهارات التّحليل والتّفكير الناقد ومهارات حل المشكالت في بناء المعارف.
4.4استخدام أدوات التّواصل المقننة في بناء المعرفة بشكل تشاركي.
5.5استخدام أدوات التّكنولوجيا في تحرير ونشر الكتابات.
ثالثًّا :أداة يستخدمها املتعلّم لعرض نتاجاته وما توصل إليه من بيانات.
والصوتية مثل  Preziو Movie Makerلعرض نتاجاته ،أو استخدام برامج جداول وقواعد البيانات
*يتحقق ذلك من خالل استخدام املتعلّم لربامج العرض واملؤثرات البرصيّة ّ
إلدخال البيانات ،وإلنتاج ال ّرسوم البيانية املختلفة ،فضال عىل إجراء التّحليالت اإلحصائية.
*التّطبيق :يف مجموعات العمل التّعاوين ،يستخدم املحاكاة الحاسوبية ومنظم ال ّرسوم اإللكرتوين الستكشاف وتحديد وتصور األمناط ،ويحقق هذا التّطبيق مهارات القرن
الحادي والعرشون من خالل :اإلبداع والتّعاون والتّواصل والتّفكري الناقد وحل املشكالت ،والعمليات التّكنولوجية.
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الدر�سي
التخطيط ّ
ّ
التعليم
وفق �إ�ستراتيجيات ّ

التعاوني
التعلم ّ
الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية ّ
التخطيط ّ
ّ
تقوم طريقة التّعلم التّعاوين عىل تنظيم عمل املتعلّمني يف مجموعات صغرية ملساعدة بعضهم بعضا يف تنمية معارفهم ومهاراتهم
وقدراتهم ،ومساعدتهم عىل تحفيز مهارات التّفكري ،والتّفكري اإلبداعي ،والتّفكري الناقد ،والعصف الذهني ،وحل املشكالت لديهم.
وتظهر هذه الطريقة دور املتعلّمني وتجعلهم محور العملية التّعليمية التّعلمية ،وهي تعتمد عىل تقسيم املتعلّمني إىل جامعات،
مع مراعاة الفروق الفردية بينهم من جانب ،وبني الجامعات من جانب آخر.
ومن خصائص هذه الطريقة ومزاياها أنها:

*تشجع املتعلّمني عىل الحصول عىل املعلومات ذاتيًّا.
*تتيح ألكرب عدد من املتعلّمني التّعامل املبارش مع األدوات والوسائل التّعليمية ،وتقنيات التّعلم.
*تراعي الفروق الفردية بني املتعلّمني ،وتكسبهم الثّقة يف أنفسهم ،وقدراتهم ضمن إطار العمل الجامعي.
*توفر الفرصة للمعلّم ملتابعة وتوجيه ونصح العمل الفردي وتقديم التّغذية ال ّراجعة ،من خالل التّنقل بني املجموعات واالطالع عىل عمل كل مجموعة.
*تنمي مهارات املتعلّمني االجتامعية ،كالتّعاون واحرتام آراء اآلخرين ،والقيادة وبناء الثّقة بالنفس ،وطالقة التّعبري.
*تعطي الفرصة للمتعلّمني بطيئي التّعلم ،للتفاعل واملشاركة مع املتعلّمني اآلخرين ،ما يزيد عملية التّحصيل املعريف واملهاري عندهم.
*تعزز املنافسة الرشيفة بني املتعلّمني ،وتحفز فيهم مهارات التّفكري وعملياته.
*تساعد عىل اكتشاف ميول املتعلّمني ،وتفجر طاقاتهم اإلبداعية.
*تعطي حيوية للدرس ،وتبعد امللل عن املتعلّمني.
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إجراءات تنفيذ طريقة ال ّتعلم ال ّتعاوين:
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1.1تقسيم المتعلّمين إلى مجموعات ،كل مجموعة تتكون من ( )6 4-متعلّمين ،ووضع اسم لكل مجموعة.
2.2يراعي المعلّم في توزيع المتعلّمين على المجموعات الفروق الفردية ،بحيث تشتمل كل مجموعة على المتعلّمين األذكياء والمتوسطين،
والضّ عاف دراسيًّا.
3.3تحديد قائد ،أو ممثل لكل مجموعة ينظم الحوار داخل مجموعته ،ويعرض ما توصلت إليه المجموعة من نتائج ،شريطة أن تكون ال ّرئاسة دورية
بين أفراد المجموعة الواحدة.
4.4وضع األسس والقواعد المنظمة للعمل الجماعي ،وحث المتعلّمين على االلتّزام بها.
5.5يقوم المعلّم بتوزيع األدوات ،والوسائل المعينة ،والعينات الالزمة على المتعلّمين ،كما يوزع عليهم البطاقات الّتي توضح التّعليمات واإلرشادات
الالزمة عن ال ّدرس.
السبورة ،أو على بطاقات توزع على كل مجموعة ،ويطلب إلى
6.6يقوم المعلّم بطرح مجموعة من األسئلة المرتبطة بأهداف ال ّدرس ،تكتب على ّ
المتعلّمين دراستها ،والبحث عن الحلول ،أو اإلجابات المناسبة.
7.7يح ّدد المعلّم ال ّزمن المخصص للمداوالت والمناقشات.
8.8يتابع المعلّم عمل كل مجموعة ،ويناقش أفرادها فيما توصلوا إليه من مفاهيم ،ويقدم لهم التّغذية ال ّراجعة لتصحيح المفاهيم ،واإلجابات غير
الصحيحة.
الصحيحة ،أو اإلضافة الالزمة لتكملة اإلجابة ّ
ّ
9.9تعرض كل مجموعة نتيجة ما توصلت إليه من مفاهيم عن طريق المنسق (قائد المجموعة) ،ويستمع المعلّم باهتمام لكل مجموعة.
السبورة.
1010يقوم المعلّم بتوجيه االستنتاجات ،وعمل خالصة للدرس ،ثم يدونها على ّ
الصحيحة عامة ،والمتميزة منها ،واإلبداعية خاصة.
1111التّعزيز اإليجابي بالثّناء والتّشجيع لإلجابات ّ
الصحيحة ،والمتميزة لكل مجموعة.
السبورة لإلجابات ّ
1212يمكن رفع عملية المنافسة بين المتعلّمين ،من خالل رصد الدرجات على ّ

التفكير الناقد
الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية ّ
التخطيط ّ
ّ
التبوية
مهم يف كافة نشاطات اإلنسان فهو العامل األساس يف التّعليم والتّعلم واإلدارة وكافة النشاطات ّ
يلعب التّفكري دو ًرا ً
والسياسية ،والتّفكري نشاط عقيل يرمي إىل حل مشكلة ما أو مهارة ميكن تعلّمها من خالل التّدريب
واالجتامعية واالقتصادية ّ
واملامرسة.
وتطوير مهارة التّفكري الناقد لدى املتعلّمني مهمة أساسية وهدف رئيس ،فاملعلّم املاهر هو املعلّم الّذي يتقن مهارات التّفكري الناقد
وتصبح لديه كفاية ومهارة يتمكن من نقلها إىل املتعلّمني وتدريبهم عىل مامرستها ،فتحقيق هذه املهارة لدى املتعلّمني تزيد من
ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم ،وشعورهم باالعتزاز بأن لديهم مهارات ذهنية أكرث تقد ًما ميكن توظيفها يف مختلف املواقف الحياتية.
أهمية تنمية مهارات ال ّتفكري الناقد:
1.1المنفعة الذاتية للمتعلّم :حيث يصبح المتعلّم بعد امتالكه لهذه المهارة قاد ًرا على خوض مجاالت التّنافس في هذا العصر المتسارع والذي يرتبط فيه النجاح
والتّفوق بمدى القدرة على التّفكير الجيد والمهارة فيه.
2.2المنفعة االجتماعية العامة :اكتساب أفراد المجتمع لمهارات التّفكير الجيد يوجد منهم مواطنين صالحين لهم دور إيجابي لخدمة مجتمعهم.
الصحة النفسية :إذ أن القدرة على التّفكير الجيد تساعد المتعلّم على ال ّراحة النفسية وتمكنه من التّكيف مع األحداث والمتغيرات من حوله أكثر من الذين ال
ّ 3.3
يجيدون التّفكير.
4.4التّفكير قوة متجددة وتفيد المعلّم والمتعلّم على حد سواء فالتّفكير هو األساس األول في اإلنتاج ويأتي االعتماد عليه قبل االعتماد على المعرفة.
5.5يبني شخصية قوية.
6.6يساعد في التّعامل مع المعلومات المتدفقة.
7.7يلبي حاجة سوق العمل.
8.8المشاركة بفعالية في قضايا األمة.
9.9يسهم في رفع المعدالت الدراسية التخاذ القرارات األصح.
1010إعالء قيمة العقل على العاطفة.
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معايري ال ّتفكري الناقد:
*الوضوح :الّذي يعد من أهم املعايري باعتباره املدخل ال ّرئيس لباقي املعايري ،فإذا كانت العبارة غري واضحة ،فلن نستطيع فهمها وبالتّايل
لن يكون مبقدورنا الحكم عليها.
الصحة :أي أن تكون العبارة صحيحة وموثقة.
* ّ
السؤال أو الحجة أو العبارة موضوع النقاش أو املشكلة املطروحة.
*ال ّربط :ويعني ال ّربط مدى العالقة بني ّ
*العمق :توافر العمق للمشكلة أو املوضوع مبا يتناسب مع حجم وتعقيدات املشكلة أو تشعب املوضوع.
*االتساع :يوصف التّفكري الناقد باالتساع والشمولية بحيث يغطي جميع جوانب املشكلة أو املوضوع.
*املنطق :ويقصد بالتّفكري املنطقي تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إىل معنى واضح ،أو نتيجة مرتتبة عىل حجج
معقولة.

مهارات ال ّتفكري الناقد:
1.1جمع األدلة والشواهد للفكرة قبل الحكم عليها.
2.2التّميز بين الحقائق الّتي يمكن إثباتها أو التّحقق من صحتها.
3.3التّمييز بين المعلومات واألسباب ذات العالقة وتلك الّتي تقحم على الموضوع وال ترتبط به.
4.4تحديد مصداقية مصدر المعلومات.
5.5تحديد البراهين والحجج الناقصة.
6.6التّعرف على االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في النص.
7.7تحديد أوجه التّناقض أو عدم االتساق.
8.8اتخاذ قرار بشان الموضوع.
9.9التّنبؤ بمترتبات القرار أو الحل.
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التفكير الإبداعي
الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية ّ
التخطيط ّ
ّ
مفهوم ال ّتفكري اإلبداعي:

إسرتاتيجية تدريسية تحتوي عىل العديد من املهارات كاملرونة واألصالة واإلفاضة والطالقة والخيال والحساسية للمشكالت.

صفات وخصائص ال ّتفكري اإلبداعي:
1.1البحث عن الحلول والطرائق البديلة وعدم االكتفاء بطريقة حل واحدة.
2.2التّصميم واإلرادة القوية.
3.3وضوح الهدف.
السلبية.
4.4تجاهل التّعليقات ّ
5.5كره الفشل.
6.6المبادرة.
7.7اإليجابية والتّفاؤل.
محددات ومعوقات ال ّتفكري اإلبداعي:
1.1الشعور بالنقص.
2.2عدم الثّقة بالنفس.
السلبية.
3.3الخوف من التّعليقات ّ
4.4الخوف من الفشل.
5.5ال ّرضا بالواقع.
6.6االعتماد على اآلخرين.
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طرق و أساليب تشجع ال ّتفكري اإلبداعي:
*مامرسة ال ّرياضة.
*التّخيل والتّأمل.
*رسم األشكال والخرائط الذهنية.
*إعداد الخيارات املتاحة قبل اتخاذ القرار.
الصغرية.
*االهتامم بالتّفاصيل واألفكار ّ
*االفرتاض بأن كل يش ممكن.
*الحلم دامئا بالنجاح.
*مناقشة األفكار املستحسنة مع اآلخرين قبل التّجريب.
السؤال.
*اإلكثار من ّ
*تعلّم ولعب ألعاب التّفكري والذكاء.
*قراءة قصص ومواقف اإلبداع واملبدعني.
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الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية الع�صف الذهني
التخطيط ّ
ّ
تعريف إسرتاتيجية العصف الذهني:
طريقة إبداعية جامعية ،تحاول فيها املجموعة إيجاد حل ملشكلة معينة بتجميع قامئة من األفكار العفوية الّتي يطرحها أفراد املجموعة يف مناخ
مفتوح غري نقدي ،ال يحد من إطالق هذه األفكار الّتي تخص حلول ملشكلة معينة مختارة سلفا ومن ثم غربلة األفكار واختيار الحل املناسب منها.
وميكن تعريفها بأنها خطة تدريبية ،تعتمد عىل استثارة أفكار املتعلّمني والتّفاعل معهم؛ انطالقًا من خلفيتهم العلمية ،حيث يعمل كل متعلّم
كعامل محفز ألفكار املتعلّمني اآلخرين ،ومنشط لهم يف أثناء إعداد املتعلّمني لقراءة ،أو مناقشة أو كتابة موضوع ما ،وذلك يف وجود مو ّجه ملسار
التّفكري ،وهو املعلّم.
أهداف إسرتاتيجية العصف الذهني:
*تفعيل دور املتعلّم يف املواقف التّعليمية.
*تحفيز املتعلّمني عىل توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معني ،من خالل البحث عن إجابات صحيحة ،أو حلول ممكنة للقضايا الّتي تعرض
عليهم.
*أن يعتاد املتعلّمون عىل احرتام وتقدير آراء اآلخرين.
*أن يعتاد املتعلّمون عىل االستفادة من أفكار اآلخرين ،من خالل تطويرها والبناء عليها.
أهمية إسرتاتيجية العصف الذهني:
*تنمية امليول االبتكارية للمشكالت حيث تساعد املتعلّمني عىل اإلبداع واالبتكار.
*إثارة اهتامم املتعلّمني وتفكريهم.
*تأكيد املفاهيم ال ّرئيسة للدرس.
*تحديد مدى فهمهم للمفاهيم وتعرف مدى استعدادهم لالنتقال إىل نقطة أكرث تعمقا.
*توضيح النقاط واستخالص األفكار أو تلخيص املوضوعات.
*تهيئة املتعلّمني لتعلّم درس الحق.
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املبادئ والقواعد الخاصة بإسرتاتيجية العصف الذهني:

توجد بعض املبادئ والقواعد الّتي يجب مراعاتها وإتباعها عند استخدام إسرتاتيجية العصف الذهني ،ومنها    :

*تأجيل إصدار األحكام عىل األفكار.
*حجم األفكار وعددها يزيد من رقيها.
*عدم انتقاد األفكار من أي متعلّم مهام بدت تافهة.
*التّشجيع عىل إعطاء أكرب قدر ممكن من األفكار.
التكيز عىل الكم بالتّحفيز عىل زيادته.
* ّ
*إنشاء روابط بني األفكار بطرق مختلفة ومتعددة.
*األفكار املطروحة ملك للجميع ،أي أنه ميكن اشتقاق أو تركيب فكرة أو حل من فكرة سابق ًة.

آليات تنفيذ إسرتاتيجية العصف الذهني:
1.1تحديد المشكلة أو القضية موضع الدراسة.
2.2طرح أسئلة محددة ونوعية.
3.3تلقي جميع استجابات المتعلّمين (أفكار– آراء– حلول) حول الموضوع دون إبداء أي تعزيز أو تغذية راجعة.
4.4تسجيل جميع االستجابات بواسطة المعلّم أو أحد المتعلّمين.
5.5تصنيف االستجابات وترتيبها في جدول أو مخطط ،واستبعاد المكرر منها.
الصحيحة وإعادة صياغتها بأسلوب مناسب ثم اإلعالن عنها.
6.6حصر االستجابات ّ
7.7تقديم تغذية راجعة (تفسير أو تبرير الختيار االستجابات) إذا تطلب األمر ذلك.

48

معوقات تطبيق إسرتاتيجية العصف الذهني:
يعترب العصف الذهني أحد أهم األساليب الناجحة يف تنمية مهارة التّفكري اإلبداعي ،حيث ميتلك كل فرد منا قدرا ال بأس به من القدرة عىل التّفكري اإلبداعي أكرث مام نعتقد
عن أنفسنا ولكن يحول دون تفجر هذه القدرة ووضعها موضع االستخدام والتّطبيق عدد من املعوقات الّتي تقيد الطاقات اإلبداعية ومنها:
*املعوقات اإلدراكية املتمثلة يف تبني اإلنسان طريقة واحده للنظر إىل األشياء واألمور فهو ال يدرك اليشء إال من خالل أبعاد تحددها النظرة املقيدة الّتي تخفي عنه
الخصائص لهذا اليشء.
*العوائق النفسية املتمثلة يف الخوف من الفشل ،ويرجع هذا إىل عدم ثقة الفرد بنفسه عىل ابتكار أفكار جديدة وإقناع اآلخرين بها ،وللتغلب عىل هذا العائق يجب أن
يدعم اإلنسان ثقته بنفسه وقدراته عىل اإلبداع وبأنه ال يقل كث ًريا يف قدراته ومواهبه عن العديد من العلامء الذين أبدعوا واخرتعوا واكتشفوا.
التكيز عىل رضورة التّوافق مع اآلخرين والخوف أن يظهر الشخص أمام اآلخرين مبظهر يدعو للسخرية ألنه أىت بيشء أبعد ما يكون عن املألوف بالنسبة لهم.
* ّ
*القيود املفروضة ذات ًّيا بأن أن يقوم الشخص من تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود مل تفرض عليه لدى تعامله مع املشكالت.
التّقيد بأمناط محدده للتفكري كاختيار منط معني للنظر إىل األشياء ثم االرتباط بهذا النمط.
*التّسليم األعمى لالفرتاضات بغرض تسهيل حل املشكالت وتقليل االحتامالت املختلفة الواجب دراستها.
مجاالت العصف الذهني
الصفوف واملباحث الدراسية وأمناط التّعليم ،مبا يف ذلك املحارضات ،وحلقات النقاش ،واألنشطة العملية ،وهي مفيدة
ميكن تطبيق إسرتاتيجية العصف الذهني يف جميع ّ
حل املشكلة ،يستخدم كذلك العصف
الحل الواحد املعتادة يف ّ
بوجه خاص يف املباحث الدراسية ،الّتي قد تتطلّب األسئلة فيها حلولً وإجابات متع ّددة ،عوضً ا عن طريقة ّ
الذهني يف املؤسسات االقتصادية والتّجارية لتطوير مصادر اإلنتاج وزيادته.
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الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية اال�ستق�صاء (االكت�شاف)
التخطيط ّ
ّ
االستقصاء:
إسرتاتيجية تعلّم ّية يتمكن املتعلّمون بواسطتها من الحصول عىل إجابات أو حلول ملشكالت معينة بتوجيه مبارش من املعلّم ،أو الحصول عىل إجابات ألسئلة تتصل مبادة التّعلم،
أو بأنفسهم (دون موجه أو مرشد).
الخصائص العامة لالستقصاء:
1.1يتطلب درجة عالية من تفاعل المتعلّمين.
2.2يجعل المعلّم والمتعلّمين متسائلين ،باحثين ،مفاوضين.
3.3يتضمن عد ًدا من العمليات للتوصل إلى إجابات عن التّساؤالت المثارة (موضوع التّعلم) مثل:
*املالحظة
*التّصنيف
*صياغة الفروض
*التّنبؤ
*التّجريب
الصف [الحصة الدراسية]؟
كيف ننفذ االستقصاء داخل ّ
تساؤل ،لذا:
ً
1.1تبدأ عملية االستقصاء بمالحظة شيء (ظاهرة) تثير أو تجذب االنتباه ،أو تثير
تساؤل لديه]
ً
[يبدأ املعلّم درسه بيشء يجذب املتعلّم ،ويثري
2.2تظهر أثناء عملية االستقصاء تساؤالت جديدة ،تعطي فرصة للتفاعل ،لذا:
[عىل املعلّم توجيه املتعلّمني للمالحظات الجديدة ،وتشجيعهم عىل إثارة تساؤالت جديدة]
3.3تبدأ عملية األداء بوضع عدد من الفروض (االحتماالت) ،لذا:
[تكون أسئلة املعلّم من نوع :ماذا تتوقع؟ ماذا نقصد؟ كيف نتأكد؟ ماذا نستنتج؟]
[يرتك للمستقيص جمع البيانات ،وتسجيلها ،وتفسريها]
4.4يقوم المتعلّم بالموازنة بين نتائجه ونتائج زمالئه ،ويقوم باستخدام المفاهيم الّتي توصل إليها في مواقف أو سياقات جديدة ،لذا:
[عىل املعلّم توفري سياقات جديدة ،أو مواقف يتم فيها استخدام ما تم التّوصل إليه من مفاهيم].
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التوا�صل اللغوي
الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية ّ
التخطيط ّ
ّ
المجال األول :مهارات االستماع

السمع هو أبو امللكات اللسانية)...
تعريفها :طريقة تواصل مقصودة تتضمن االنتباه إىل الكالم أو النصوص املسموعة؛ إلدراكها (متييز األصوات واأللفاظ ّ
والتاكيب) وفهم محتواها وتقوميها ،يقول ابن خلدون( :إن ّ

أ ّوالً :مهارة الفهم ودقته:

1.1االستعداد لالستماع بفهم.
2.2القدرة على حصر الذهن ،وتركيزه فيما يستمع إليه.
3.3إدراك الفكرة العامة الّتي يدور حولها الحديث.
4.4إدراك األفكار األساس للحديث.
الصوتية للفهم.
السياق ّ
5.5استخدام إشارات ّ
6.6إدراك األفكار الجزئية المكونة لكل فكرة رئيسة.
7.7القدرة على متابعة تعليمات شفوية ،وفهم المقصود منها.

ثان ًيا :مهارة االستيعاب:

1.1القدرة على تلخيص المسموع.
2.2التّمييز بين الحقيقة ،والخيال مما يقال.
3.3القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المعروضة.
4.4القدرة على تصنيف األفكار الّتي تعرض لها المتحدث.

ثالثًّا :مهارة التَّذكر:

1.1القدرة على تعرف الجديد في المسموع.
السابقة.
2.2ربط الجديد المكتسب بالخبرات ّ
السابقة.
3.3إدراك العالقة بين المسموع من األفكار ،والخبرات ّ
الصحيحة؛ لالحتفاظ بها في الذاكرة.
4.4القدرة على اختيار األفكار ّ

راب ًعا :مهارة التَّذوق وال َّنقد:

1.1حسن االستماع والتّفاعل مع المتحدث.
2.2القدرة على مشاركة المتحدث عاطفيا.
3.3القدرة على تمييز مواطن القوة ،والضّ عف في الحديث.
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السابقة ،وقبوله أو رفضه.
1.1الحكم على الحديث في ضوء الخبرات ّ
2.2إدراك مدى أهمية األفكار الّتي تضمنها الحديث ،ومدى صالحيتها للتطبيق.
3.3القدرة على التّنبؤ بما سينتهي إليه الحديث.
مراحل إكساب املتعلّمني مهارة االستامع:
.أالمرحلة األولى :قبل االستماع:

*إعداد بيئة التّواصل املادية الهادئة املريحة.
*إعداد النفس :بوضع صحي مناسب ،ومعرفة مسبقة باملوضوع ،وتوفر الوقت الالزم ،والدافعية لالستامع (املصلحة املادية أو الهواية أو ال ّرغبة يف التّعلم ،)...وإعداد املواد
الالزمة للتسجيل أو التّلخيص.

.بالمرحلة الثّانية :أثناء االستماع

والتكيز ،والتّواصل البرصي ،وعدم املقاطعة ،والفهم (ويتضمن تحديد الهدف والنقاط ال ّرئيسة والفرعية وعالقة النتائج باملقدمات
*باإلنصات ،والتّعاطف مع املتكلم ،واالنتباه ّ
والتّمييز بني الحقائق واآلراء ،وتحديد االتساق أو التّناقض الداخيل ،والتّلخيص) ،واستكامل املعلومات ،والتّغذية ال ّراجعة ،وتأجيل الحكم ،االسرتاحة أثناء االستامع ،التّسجيل
بتقنيات التّلخيص (األفكار والشواهد).
*ومن دالئل االستامع:
1.1التَّعبير عن االتفاق مع المتحدث باالبتسامات أو ه ّز ال َّرأس أو الهمهمة أو تعليقات مختصرة مثل :نعم /صحيح /طب ًعا.
البصري.
2.2إظهار االندماج أو الملل بالوضع الجسمي واالنحناء وتركيز التَّواصل
ّ
السرعة أو ه ّز ال ّرأس.)...
3.3طلب التَّهدئة أو التَّسريع( :كطلب التّمهل أو وضع اليد قرب األذن) أو (طلب ُّ
4.4طلب التَّوضيح :لفظ ًّيا أو بتعبير الوجه واالنحناءة...

.جالمرحلة الثّالثّة :بعد االستماع:

السلبية لألفكار املطروحة ال للمتحدث.
*التّعقيب بالتّغذية ال ّراجعة املعربة عن فهم املستمع أو عدمه ،ونقاط االتفاق واالختالف بأمانة ،توجيه املالحظات اإليجابية أو ّ

المجال الثّاني :مهارة التَّحدُّ ُث

السليمة واملناسبة للموقف.
تعريفها :تفاعل اجتامعي تعاوين تتبادل فيه األدوار بني املستمع واملتكلم يتضمن القدرة عىل استعامل اللغة ّ

أنواع التَّح ُّد ِث:

*الحوار واملناقشة.
*حكاية القصص والنوادر.
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*الخطب والكلامت امللقاة.
*التّقارير الفردية والجامعية.
*متثيل األدوار.
*ألعاب املحاكاة والتّقليد.
مراحل إكساب املتعلّمني مهارة ال ّتحدث:
.أالمرحلة األولى :قبل التّح ُّدث:
*االستثارة :ينتقي املعلّم وينوع االستثارة املناسبة للمتعلّمني وهي نوعان :داخلية تنبع من املتحدث للتعبري عن فكرة أو عاطفة ملحة .خارجية :كال ّرد عىل متحدث قبله أو
إجابة عن سؤال أو املشاركة يف مناقشة أو حوار.
والتاكيب)
والصياغة :يدرب املعلّم املتعلّمني عىل التّفكري قبل الكالم من خالل :جمع األفكار الّتي سيتحدث عنها وترتيبها ،وانتقاء ال ُّرموز الُّلغوية (األلفاظ والجمل ّ
*التّفكري ّ
املناسبة لها.
.بالمرحلة الثّانية :أثناء التّح ّدث
سليم ،واض ًحا .وهو ما يهتم املعلّم بتدريب املتعلّمني عليه.
ويجب أن يكون ً
.جالمرحلة الثّالثّة :خطوات التّح ُّدث:
االفتتاح:
(السالم عليكم) .ومن ثم تقديم النفس واآلخرين ،وغري لفظي (كاالبتسامة واإلمياءات املعربة) .ومن ثم تقديم النفس واآلخرين.
يكون عىل طريقتني :لفظ ًّيا باستخدام التّحية ّ
الهدف منه :فتح قنوات التّواصل اإليجايب والتّفاعل مع املوضوعات املطروحة أثناء التّح ُّدث.
العنوان:
لتهيئة املستمعني بإعطائهم فكرة عامة عن املوضوع ،وتحديد نغمة املحادثة فيام بعد.
العرض:
وهو هدف املحادثة وهو أطول الخطوات ويتم فيه التّحدث واالستامع وتبادل األدوار بني املتح ِّدث واملستمع حول األفكار ال ّرئيسة والفرعية وشواهدها وأدلتها ومناقشتها ،مع
رضورة مالءمة الوقت مع عنارص املوضوع ،واعتامد رسعة مناسبة اللتّقاط األفكار من قبل املستمعني.
الخاتمة:
إعطاء املستمع فكرة ملخصة عن املوضوع ،أو تعليقًا أو اقرتا ًحا أو قرا ًرا؛ ألن التّكرار وسيلة من وسائل التّذكر واإلحاطة باملوضوع.
المجال الث ّ
ّالث :مهارة القراءة
أساسا لبقية مهارات التّواصل ،وللتعلّم داخل
تعريفها :عملية مركبة من فهم معنى الكلامت املكتوبة وتصورها وترجمتها نطقا وتفسريها وتنظيم أفكارها وتقوميها ،وهي تعد ً
املدرسة وخارجها.
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أنواع القراءة من حيث الوظيفة:
(السريعة) :وتستخدم للتعرف على موضع المعلومات.
1.1قراءة التَّصفح ّ
2.2قراءة ال ِّدراسة :تستخدم لفهم المادة وربط أجزائها وتقويم أسلوبها.
وحل المشكالت :لجمع مادة معينة لعمل بحث أو الوصول إلى قرار.
3.3قراءة البحث ُّ
4.4قراءة االستمتاع :لقضاء وقت الفراغ.
مراحل إكساب املتعلّمني مهارة القراءة:
.أالمرحلة األولى :التَّعرف والفهم.

التكيبية والتّحليلية للقراءة ،واستخدام املزاوجة بني الجمل
الصغار عىل التّعرف عىل الكلامت وحروفها ونطقها وعىل فهمها ،وميكن املزج بني الطريقتني ّ
تدريب املتعلّمني ّ
السيعة تعرفا وفهام ونطقا جهريًا.
ّ
والصور ،وتتم هاتان املهارتان مبرحلتني :القراءة املبسطة يف بداية املرحلة االبتدائية ،والقراءة ّ

الصامتة
.بالمرحلة الثّانية :القراءة ّ

الصعبة.
إتاحة الفرصة للمتعلّمني يف قراءة ال ّدرس قراءة صامتة يلتقطون فيها الفكرة العامة للنص ومناقشتهم فيها وتوضيح األلفاظ ّ
والتاكيب ّ

.جالمرحلة الثّالثّة :القراءة الجهرية:

الصويت دون تكلف .ثم قراءة املتعلّمني فقرة فقرة مع
قراءة املعلّم لل َّنص قراءة جهرية فقرة فقرة بوضوح وضبط بالشكل ومراعاة لعالمات ّ
التقيم ومتثيل املعنى بالتّلوين ّ
تصحيح األخطاء وبيان سببها ،ومناقشة األفكار الجزئية ،ومتثيل بعض املواقف أو إجراء حوار حولها.

المجال ال ّرابع :مهارة الكتابة
تعريفها :هي اتصال باستخدام ال ّرموز اللغوية يُكتسب باملامرسة .يتم فيه تحويل األصوات أو األفكار إىل رموز مكتوبة .وهي قسامن:
أقسام الكتابة:
.أالكتابة ال ّرمزيَّة:
التقيم وال ّرسم الواضح للرموز.
كتابة اللغة املسموعة أو املرئية بطريقة سليمة ،وتتضمن معرفة واستخدام التّهجي املكتوب(اإلمالء) وعالمات ّ
.بالكتابة اإلنشائية:
تحويل األفكار واملشاعر والخربات إىل عمل مكتوب واضح جميل باالعتامد عىل ترتيب األفكار ّ
والثوة اللفظية ومراعاة قواعد اللغة.
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ال ّتخطيط الدّ رسي وفق إستراتيجية خرائط المفاهيم
مفهوم خريطة املفاهيم:
خرائط املفاهيم عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية البعد ترتتب فيها مفاهيم املادة الدراسية يف صورة هرمية بحيث تتدرج من املفاهيم األكرث شمولية واألقل خصوصية يف
قمة الهرم إىل املفاهيم األقل شمولية واألكرث خصوصية يف قاعدة الهرم ،وتحاط هذه املفاهيم بأطر ترتبط ببعضها بأسهم قد يكتب عليها نوع العالقة.
مكونات خريطة املفاهيم:
الصفات املشرتكة للظاهرة أو تصورات ذهنية يكونها الفرد لألشياء ،ويوضع املفهوم داخل شكل بيضاوي أو دائري أو مربع.
املفهوم العلمي :هو بناء عقيل ينتج من ّ
أنواع املفاهيم:
مفاهيم ربط ،مفاهيم فصل ،مفاهيم عالقة ،مفاهيم تصنيفية ،مفاهيم عملية ،مفاهيم وجدانية.
كلامت ال ّربط:هي عبارة عن كلامت تستخدم للربط بني مفهومني أو أكرث مثل :ينقسم ،تنقسم ،تصنف ،إىل ،هو ،يتكون ،يرتكب ،من ،له  .....الخ.
وصالت عرضية:هي عبارة عن وصلة بني مفهومني أو أكرث من التّسلسل الهرمي ومتثل يف صورة خط عريض ،وغالبًا ما تكون أعال ًما لذلك ال تحاط بشكل بيضاوي أو دائري.
متى تستخدم خريطة املفاهيم:
تستخدم خريطة املفاهيم يف الحاالت اآلتية:
السابقة لدى المتعلّمين عن موضوع ما.
1.1تقييم المعرفة ّ
2.2تقويم مدى تعرف وتفهم المتعلّمين للمفاهيم الجديدة.
3.3تخطيط لمادة لدرس.
4.4تدريس مادة ال ّدرس.
5.5تلخيص مادة ال ّدرس.
6.6تخطيط للمنهج.
أهمية استخدام خريطة املفاهيم:
.أأهميتها بالنسبة للمتعلّم تساعده على:
*البحث عن العالقات بني املفاهيم.
*البحث عن أوجه الشبه واالختالف بني املفاهيم.
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السابقة املوجودة يف بنيته املعرفية.
*ربط املفاهيم الجديدة باملفاهيم ّ
*ربط املفاهيم الجديدة ومتييزها عن املفاهيم املتشابهة.
*فصل بني املعلومات الهامة واملعلومات الهامشية ،واختيار األمثلة املالمئة لتوضيح املفهوم.
*جعل املتعلّم مستمعا ومصنفا ومرتبا للمفاهيم.
*إعداد ملخص تخطيطي ملا تم تعلّمه (تنظيم تعلّم موضوع الدراسة).
*الكشف عن غموض مادة النص أو عدم اتساقها أثناء القيام بإعداد خريطة املفاهيم.
*تقييم املستوى الدرايس.
*تحقيق التّعلم ذي املعنى.
*مساعدة املتعلّم عىل حل املشكالت.
*إكساب املتعلّم بعض عمليات العلم.
*زيادة التّحصيل الدرايس واالحتفاظ بالتّعلم.
*تنمية اتجاهات املتعلّمني نحو املواد الدراسية.
*اإلبداع والتّفكري التّأميل عن طريق بناء خريطة املفاهيم وإعادة بنائها.

.أأهميتها بالنسبة للمعلّم:

*التّخطيط للتدريس سواء لدرس ،أو وحدة  ،أو فصل درايس  ،أو سنة دراسية.
*التّدريس ،وقد تستخدم قبل ال ّدرس (كمنظم مقدم) ،أو أثناء رشح ال ّدرس ،أو يف نهاية ال ّدرس
*تركيز انتباه املتعلّمني ،وإرشادهم إىل طريقة تنظيم أفكارهم واكتشافاتهم.
*تحديد مدى االتساع والعمق الّذي يجب أن تكون عليه الدروس.
*اختيار األنشطة املالمئة ،والوسائل املساعدة يف التّعلم.
*تقويم مدى تعرف وتفهم املتعلّمني للرتكيب البنايئ للامدة الدراسية.
الصحيحة لدى املتعلّمني ،والعمل عىل تصحيحها.
*كشف التّصورات غري ّ
*مساعدة املتعلّمني عىل إتقان بناء املفاهيم املتصلة باملواد ،أو املقررات الّتي يدرسونها.
والتكيب والتّقويم) لدى املتعلّم ألنه يتطلب من املتعلّم مستوى عاليا من التّجريد عند بناء خريطة املفاهيم.
*قياس مستويات بلوم العليا (التّحليل ّ
*تنمية روح التّعاون واالحرتام املتبادل بني املعلّم وطلبته (أداة اتصال بني املعلّم واملتعلّم).
*توفري مناخ تعليمي جامعي للمناقشة بني املتعلّمني.
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*قياس تغري وتطور املفاهيم لدى املتعلّمني.
*اختزال القلق لدى املتعلّمني.
*قياس تغري املفاهيم لدى املعلّمني.
*قياس الفجوات املعرفية لدى املعلّمني.
*قياس اتجاهات املعلّمني.
تصنيفات خرائط املفاهيم:

تصنف خرائط املفاهيم حسب طريقة تقدميها للمتعلّمني إىل:

1.1خريطة للمفاهيم فقط ()Concept only Map
2.2خريطة لكلمات ال ّربط فقط ()Link only Map
3.3خريطة افتراضية ()Propositional Map
4.4الخريطة المفتوحة ()Free range Map
تصنف خريطة املفاهيم حسب أشكالها إىل:
1.1خرائط المفاهيم الهرمية Hierarchical Concept Maps
2.2خرائط المفاهيم المجمعة ()Cluster Concept Maps
3.3خرائط المفاهيم المتسلسلة ()Chain Concept Maps
خطوات بناء خريطة املفاهيم:
1.1اختيار الموضوع المراد عمل خريطة المفاهيم له ،وليكن وحدة دراسية ،أو درسا ،أو فقرة من درس بشرط أن يحمل معنى متكامل للموضوع.
2.2تحديد المفاهيم في الفقرة (المفهوم األساسي والمفاهيم األخرى) ،ووضع خطوط تحتها.
3.3إعداد قائمة بالمفاهيم وترتيبها تنازل ًّيا تب ًعا لشمولها وتجريدها.
4.4تصنيف المفاهيم حسب مستوياتها والعالقات فيما بينها وذلك عن طريق وضع المفاهيم األكثر عمومية في قمة الخريطة ،ثم الّتي تليها في مستوى تال ،وترتيب المفاهيم
في صفين كبعدين متناظرين لمسار الخريطة.
5.5ربط المفاهيم المتصلة ،أو الّتي تنتمي لبعضها البعض بخطوط ،وكتابة الكلمات ال ّرابطة الّتي تربط بين تلك المفاهيم على الخطوط.
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كيف نعلم املتعلّمني مهارة بناء خريطة املفاهيم؟
1.1قدم أمثلة مبسطة لخرائط المفاهيم (تم إعدادها من قبل المعلّم).
2.2وضح كيفية بناء خريطة المفاهيم في شكل خطوات مبسطة مثل (استخدام فقرات تحوي على مفاهيم قليلة).
3.3تدرج في تدريب المتعلّمين من خالل استخدام خريطة للمفاهيم فقط ،ثم خريطة لكلمات ال ّربط ،ثم استخدم الخريطة المفتوحة وهكذا...
4.4وجه المتعلّمين عند تنفيذ المحاوالت األولى.
5.5أعطي تغذية راجعة لتحسين المحاوالت األولى.
فرصا للتدريب على استخدامها.
6.6أتح للمتعلّمين ً
األخطاء الشائعة أثناء بناء خريطة املفاهيم:
*عدم تحديد املفهوم بإطار (وضعها داخل الدائرة أو الشكل البيضاوي أو املربع).
*تحديد املثال بإطار (وضعها داخل الدائرة أو الشكل البيضاوي أو املربع).
*عدم ترتيب املفاهيم يف الخريطة املفاهيمية من األكرث عمومية إىل األقل عمومية.
*عدم إكامل الخريطة املفاهيمية سواء باملفاهيم أو كلامت ال ّربط أو األمثلة أو الوصالت العرضية.
*عدم القدرة عىل متييز املفاهيم العلمية واستخدام العبارات بدال عن املفاهيم يف الخريطة املفاهيمية.
النقاط الّتي يجب مراعاتها عند استخدام خريطة املفاهيم:
*تدريب املعلّمني واملتعلّمني عىل استخدام خريطة املفاهيم.
السامح للمتعلّمني ببناء خريطة املفاهيم بأنفسهم حتى ال نقع يف اإلطار االستظهاري مرة أخرى.
* ّ
*ال يطلب من املتعلّمني حفظ خريطة املفاهيم الّتي أعدت يف الفصل.
*خرائط املفاهيم ال تعرب عن كل املفاهيم الّتي توجد يف أذهان املتعلّمني ولكن تعرب عن بعضها وهي مهمة لدى كل من املعلّم واملتعلّم لالنطالق إىل األمام يف التّعلم والتّعليم.
*ال يوجد طريقة واحدة محددة لبناء خريطة مفاهيم ملوضوع ما.
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مناذج الخرائط املفاهيمية

سلسلة األحداث:
سلسلة من األحداث الّتي تستخدم لوصف املراحل الّتي م َّر بها حدث معني ،أو ترصفات متسلسلة زمن ًّيا ،أو خطوات متبعة يف عمل معني.
أسئلة أساسية :ما الخطوة األوىل؟ ما الخطوات أو املراحل املقبلة؟ ما النتيجة النهائية؟
مثال:
الحدث األ ّول
الحدث الثّاين
وهكذا األحداث التّالية
ال ّنتيجة ال ّنهائية

ال ّتجميع وال ّتبويب:
والصور واملشاعر ،حول كلمة بعينها تعد محفزة لتوالد األفكار ،وهو نشاط قد ميارس فرديًا أو جامعيًّا.
التّجميع والتّبويب هو نشاط غري خطي ،يولد عند مامرسته األفكار ّ
مثال:

الدورة:
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توصف الدورة بأنها محاوالت إلظهار كيفية تفاعل سلسلة من األحداث ،إلنتاج مجموعة من النتائج مرا ًرا وتكرا ًرا.
أهم األسئلة :ما األحداث ال ّرئيسة يف الدورة؟ كيف تتفاعل هذه األحداث وتعود إىل البداية مرة أخرى؟
مثال:

4

1

3
السمكة:
هيكل ّ
السببي لحدث معقد أو ظاهرة معقدة.
السمكة عند التّحليل وإظهار التّفاعل ّ
تستخدم خريطة هيكل ّ
أهم األسئلة :ما املشكلة أو القضية األساسية؟ ما األسباب ال ّرئيسة؟ ما األسباب الفرعية؟
ويف الختام تقيم األسباب لالنتهاء مبجموعة من األسباب الّتي تحتاج إىل الدراسة أو التّطوير
مثال :مشكلة تلوث البيئة.

2
سبب أ

2

سبب ج

سبب تفصييل
املشكلة
أو
ال ّنتيجة

3

سبب د
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سبب تفصييل أكرث

سبب هـ

1

تستخدم خريطة شبكة العنكبوت لوصف فكرة مركزية ،سواء كانت شيئا أو عملية أو مفهو ًما أو اقرتا ًحا ،وقد تستخدم لتنظيم
األفكار أو طرحها.
أهم األسئلة :ما الفكرة املركزية؟ وما خصائصها؟ ما هي وظائفها؟
مثال:

أشكال فـن (:)Ven
أشكال فـن تتكون من اثنتني أو أكرث من الدوائر املتداخلة ،وغال ًبا ما تستعمل إلظهار العالقات بني مجموعتني أو أكرث (كل مجموعة متثل بدائرة) ،ولدراسة أوجه التّشابه
واالختالف يف الشخصيات أو القصص أو غري ذلك.
وكثريا ما تستخدم كنشاط ما قبل الكتابة (تهيئة)؛ لتمكني املتعلّمني من تنظيم أفكارهم أو تنظيم االقتباسات النصية ،قبل الرشوع يف كتابة مقال يقارن بني شيئني ،من حيث
أوجه الشبه وأوجه االختالف ،هذا الشكل ميكن املتعلّمني من تنظيم أوجه التّشابه واالختالف فيه برصيًّا.
مثال:

A C B
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الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية البحث واالكت�شاف
التخطيط ّ
ّ
ال ّتعـلم بالبحث واالستكشاف:
هو التّعلم الّذي يحدث كنتيجة ملعالجة املتعلّم املعلومات وتركيبها وتحويلها حتى يصل إىل معلومات جديدة متكنه من تخمني أو تكوين فرض أو أن يجد حقيقة باستخدام
عمليات االستقراء أو االستنباط أو املشاهدة واالستكامل ،أو أية طريقة أخرى.
وهو عملية تنظيم املعلومات بطريقة متكن املتعلّم من أي يذهب أبعد من هذه املعلومات بهدف التّوصل إىل معلومات جديدة.
أهداف ال ّتعـلم بالبحث واالستكشاف:
تهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل جعل املتعلّم يفكر ،وينتج مستخدما معلوماته ،وقدراته يف عمليات عقلية تنتهي بالوصول إىل النتائج من خالل مواقف معينة ،أو أسئلة تفكريية
مفتوحة تتحدى تفكريه ،وتحثه عىل البحث.
إيجابيات اإلسرتاتيجية:
*تساعد املتعلّمني عىل زيادة قدراتهم عىل تحليل وتركيب وتقويم املعلومات بطريقة عقالنية.
الضورية للكشف عن أشياء جديدة بأنفسهم.
*تساعد املتعلّمني عىل اكتشاف بعض الطرائق واألنشطة ّ
*تشعر املتعلّمني باملتعة وتحقيق الذات عند الوصول إىل استكشاف يشء جديد.
أنواع االستكشاف:
1.1االستكشاف املوجه:
وفيه يزود املتعلّمون بتعليامت تكفي لضامن حصولهم عىل خربة قيمة وذلك يضمن نجاحهم يف استخدام قدراتهم العقلية الكتشاف املفاهيم واملبادئ العلمية ،ويشرتط أن
يدرك املتعلّمون الغرض من كل خطوة من خطوات االستكشاف.
2.2االستكشاف شبه املوجه:
وفيه يق ّدم املعلّم املشكلة للمتعلّمني ومعها بعض التّوجيهات العامة بحيث ال يقيدهم وال يحرمهم من فرص النشاط العلمي والعقيل.
3.3االستكشاف الحـر:
السابقني ،وفيه يواجه املعلّم املتعلّمني مبشكلة محددة ثم يطلب إليهم الوصول
وهو أرقى أنواع االستكشاف ،وال يجوز أن ميارسه املتعلّمون إال بعد أن يكونوا قد مارسوا النوعني ّ
إىل حل لها ويرتك لهم حرية صياغة الفرضيات ،وتصميم التّجارب وتنفيذها.
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الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية لعب الأدوار
التخطيط ّ
ّ
مفهوم إسرتاتيجية لعب األدوار (متثيل األدوار):
هي أحد أساليب التّعلّم والتّدريب الّذي ميثل سلوكًا حقيق ًيا يف موقف مصطنع ،حيث يقوم املشرتكون بتمثيل األدوار الّتي تسند إليهم بصورة تلقائية ،وينغمسون يف
أدوارهم حتى يظهروا املوقف وكأنه حقيقي.
مميزات إسرتاتيجية لعب األدوار (متثيل األدوار):
تساهم يف:

*عالج مظاهر االنطواء عند املتعلّمني.
*إطالق ألسنة املتعلّمني وإكسابهم مبادئ الطالقة يف الكالم.
*تجسيد القصة يف التّمثيل حيث يساهم يف التّمييز بني الواقع والخيال.
*حل املشكالت النفسية ،والتّعبري عن الذات دون رهبة من الجمهور.
*تحديد ميول املتعلّمني واهتامماتهم.
أنواع لعب الدور:
1.1لعب األدوار المقيد :وهو الّذي يقوم على أساس الحوار والمحادثة الموجودة في ال ّدرس.
2.2لعب األدوار المبني على نص غير حواري :كتمثيل قصة أو موضوع ما.
3.3لعب األدوار الحر (غير المقيد بنص أو حوار) :وفيه يمثل المتعلّمون موقفًا يقومون فيه بالتّعبير عن دور كل منهم في حدود الموقف المرسوم لهم بأسلوبهم الخاص.
مقارنة بني ال ّتدريس وفق إسرتاتيجية (متثيل األدوار) والطريقة ال ّتقليدية:
وجه املقارنة
دور املعلّم
دور املتعلّم
مادة التّعلم

التّدريس بالطريقة التّقليدية (التّلقينية)
يلقن املتعلّمني املعارف واملفاهيم.

التّدريس بلعب األدوار
مو ّجه ومساعد ،يحث عىل التّعلم.

متلقٍ وسلبي.

نشط ،حيوي ،وإيجايب متفاعل.

يتعلّم املتعلّم معلومات محددة من املقرر الدرايس.

يتعلّم املتعلّم معلومات ومهارات وطرائق تفكري ويطور
اتجاهاته.
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وجه املقارنة

التّدريس بالطريقة التّقليدية (التّلقينية)

التّعلم بطريقة محددة يسيطر فيها املعلّم عىل املوقف التّعليمي.

تفكري مستقل وناقد ،وتعلّم إسرتاتيجيات للحصول عىل املعلومات
(حل مشكالت ،استقصاء ،تعاون.)....

أسئلة من قبل املعلّم تركز عىل الحفظ والتّكرار وتتضمن غال ًبا يف أعىل
مستوياتها الفهم.

مالحظة أداء املتعلّمني ،أسئلة تتضمن إثارة للتفكري والتّحليل
والتكيب والتّقويم من قبل املتعلّم واملعلّم.
ّ

متعلّم تم تشكيله يف قالب مح ّدد ومكرر للحقائق الجاهزة.

متعلّم ميتلك أدوات التّعلم الذايت ،ويتعامل مع املشكالت بتمكّن
وبكفاءة عالية.

أسلوب التّعلم

أسلوب التّقويم

النتاجات

التّدريس بلعب األدوار

مبادئ وتوجيهات يحسن باملعلّم مراعاتها عند استخدام إسرتاتيجية لعب الدور:
1.1اختيار المادة المنهجية المناسبة لتمثيل األدوار.
2.2اختيار النوع المناسب من أنواع لعب األدوار بما يالئم المادة التّعليمية.
3.3تعرف نواتج التّعلم المستهدفة في ال ّدرس ومؤشرات أدائها ،الختيار األسلوب األنسب في التّطبيق.
4.4عدم إجبار المتعلّمين على تمثيل دور اليحبونه.
5.5تحضير بيئة التّمثيل ومستلزماتها.
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مراحل لعب األدوار املق ّيد:
املرحلة

املرحلة األوىل  /مرحلة اإلعداد

املرحلة الثّانية  /متثيل األدوار

املرحلة الثّالثّة  /املتابعة والتّقويم

الخطوات اإلجرائية

*تسخني املجموعة.
*اختيار املشاركني.
*تحليل األدوار.
*اختيار ممثيل األدوار.
*تهيئة املرسح.
*إعداد املالحظني واملشاهدين.
*البدء يف متثيل األدوار.
*مراعاة استمرارية متثيل الدور.
*إيقاف متثيل األدوار يف الوقت املناسب.
*مراجعة أداء متثيل األدوار (الفكرة ال ّرئيسة األحداث ،املواقع ،الواقعية.)..،
*إعادة متثيل الدور الّذي متت مراجعته ،واقرتاح سلوك بديل أو خطوات الحقة.
*إعادة النقاش كام تم يف الخطوة األوىل والثّانية من هذه املرحلة.
السائدة ،ليتم
*مشاركة اآلخرين يف الخربات ،وتعميمها من خالل ربط املشكلة بالخربات الحقيقية واملشكالت ّ
السلوك الجديد.
اكتشاف ّ

مراحل لعب األدوار الحر (غري املق ّيد بنص أو حوار):
عند استخدام لعب األدوار الحر (غري املقيد بنص أو حوار) يحسن مراعاة اآليت:
1.1ح ّدد الهدف الّذي تريد الوصول إليه باستخدام هذا األسلوب والموضوع الّذي تود التّركيز عليه .واطلب إلى كل ممثل أن يتقمص الدور المكلف به بصدق وإتقان ،وأن
يضع نفسه مكان الشخصية الّتي يمثلها وأن يتخيلها بعمق،
2.2وضّ ح للمشاركين ماذا تريد منهم عند االنتهاء من رؤية المشهد التّمثيلي ،هل تريد اإلجابة عن أسئلة معينة ،أو إيجاد حلول معينة ،أو االنتباه لممارسات معينة.
(السيناريو).
(السيناريو) ،وحدد األدوار الّتي سيتم تمثيلها ،ويمكن االستعانة بالمشاركين لكتابة ّ
3.3اكتب ّ
(السيناريو) واالكتفاء بإتاحة الفرصة للمشاركين؛ كي يجتهدوا في التّمثيل من دون التّزام دقيق بنص مكتوب.
4.4يمكن االستغناء عن كتابة ّ
(السيناريو) قصي ًرا ومركّ ًزا.
5.5يحسن أن يكون ّ
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1.1ح ّدد زمن المشهد التّمثيلي ،وكذلك زمن اإلجابة عن األسئلة أو الحوار الّذي يتبع ذلك المشهد.
2.2يحسن تطعيم المشهد بشيء من الفكاهة واإلثارة.
دور املعلّم واملتعلّم يف إسرتاتيجية لعب الدور:
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مراحل ال ّدرس

دور املعلّم

دور املتعلّم

التّسخني

إثارة املتعلّمني

التفاعل مع املثري

اختيار املشاركني

اختيار املتعلّم املناسب للدور املناسب مع عدم إهامل
رغبات اآلخرين

املبادرة يف املشاركة واالختيار

تهيئة املرسح

ضبط املؤثرات املكانية و ال ّزمانية

مساعدة املعلّم

إعداد املالحظني

اختيار املالحظني وتحديد مهامهم

مالحظة األدوار وإعادة متثيلها عند الحاجة

متثيل الدور

املحافظة عىل سري الجلسة واإلدارة عن بعد

تأدية الدور أو املالحظة

املناقشة و التّقويم

التنظيم وإثارة املتعلّمني

االستجابة وترسيخ املعلومات

إعادة متثيل الدور

تبديل األدوار بني املتعلّمني وإدارة الجلسة عن بعد

تأدية الدور أو املالحظة

املناقشة و التّقويم

التنظيم وإثارة املتعلّمني

إيجاد حلول أخرى

املشاركة يف الخربات

ترسيخ وتعميم أهداف ال ّدرس

استنباط أفكار ال ّدرس واملشاركة بتقديم خربات مشابهة

الدر�سي وفق �إ�ستراتيجية الحوار والمناق�شة
التخطيط ّ
ّ
وثيق بهذه اإلسرتاتيج ّية؛ ألنّها ال تبل ُغ غايتها إال بعد املرور بها ،مبا ت ُث ُري من أسئل ٍة حول
ما ِم ْن إسرتاتيج ّي ٍة من إسرتاتيج ّيات التّ ِ
شائج قُرىب متين ٌة ،وارتبا ٌط ٌ
عليم والتّعلّم ّإل َولَها َو ُ
أهداف التّعلّم ونواتجه ،ولذا فال ُيكننا -أب ًدا -االستغنا ُء عنها يف أدب ّي ِ
ات وطرائق التّعليم والتّعلم مهام تط ّورت ،وأسلوبُها يرجع إىل"أرسطو" و "سقراط" حيث كانا يُعلّامن بها،
ويو ّجهان ِفكر ط ُّلبهم ت َشجي ًعا عىل البحث يف القضايا الّتي ت ُثري الحوار واملناقشة ،كام كانت لها أهميّتُها يف التّعليم يف"الكتاتيب" القدمية الّتي تخ ّرج فيها ُعلام ُء ،و ُحكام ُء،
وشُ عرا ُءَ ،و ُدعا ُة رسال ٍة سامية.
تعريف مفهوم طريقة الحوار واملناقشة:
طريق ٌة تعتم ُد عىل الحوا ِر امل ُنظ ِّمَ ،وتبادل األفكار واآلراء ،وتفاعل الخربات بني املتعلّمني وامل ُعل ِّم يف قاعة الفصل ال ّدرايس من جه ٍة ،وبني الط ُّّلب ِ
أنفسهِم من جه ٍة ثانية ،كام أنها
طريق ٌة ت ُع ّز ُز التّعلّم ال ّن ِشطَ ،وقد أثبتت نجاحها يف تعلّم املجموعات الّتي يرتاوح عدد أفرادها ما بني  30 -20كام أثبتت نجاحها يف تعلّم املجموعات الكبرية العدد.
ائق ال ّتعل ِّم بطريق ِة الحوا ِر واملُناقشة:
من طر ِ
*طريق ُة املناقش ِة التّلقين ّية.
*طريقة االكتشاف ،أو االستقصاء.
*طريقة امل ُناقش ِة ال ُح ّر ِة الجامعيّة (املفتوحة).
*طريق ُة ال ّندوة.
*طريقة امل ُناقشة الثّنائ ّية.
*طريقة مجموعات العمل ،أو التّشاور.
*طريقة ال ّنمذجة.
من رشوط تنفيذ طريقة الحوار واملُناقشة:
1.1وضوح أهداف ال ُمناقشة ،واختيا ُر الوقت ال ُمناسب لتنفيذها.
ُ 2.2مناقشة عناصر موضوع المناقشة ،وطرح مشكالت التّعلّم الّتي تثير رغبة وتش ّوق المتعلّمين إلى الحوار والتّعلّم والبحث.
3.3صياغة األسئلة بصورة واضحة.
4.4تقدير ُمشاركات الط ّّلب ،وعدم التّقليل من شأنها ،واالستماع إلى آرائهم باهتمام.
5.5ات ّباع ال ُمعلّم الحيا َد في ال ّرأي.
6.6ضبط زمن اإلجابة ،و ُمراعاة توزيع الف ِ
ُرص بين ال ُمتحاورين.
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اإلطار ال ّتطبيقي
لدليل المع ّلم
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الوحدة الرابعة

االبتكار
العلم و
ُ
ُ
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بوي ال َّ�شريف
الح ُ
الـدر�س اال�ستهالليَ :
ديث َّالن ُّ
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن ((21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

عـدد الح�ص�ص1 :

1،1،1،2يبي امل ُتعلِّ ُم امل ْعنى اإل ْجام َّيل للحديث النبويُ ،موضِّ ًحا الف ْك َر َة ال َّرئيس َة والفك َر الجزئ َّي َة
ِّ ُ
الرئيســــــة :الحــوار واملناقشــة  -التَّعلــم التعــاوين ( الثنــايئ
والجمعــي)
البحث واالستقصاء – التفكري ال ّناقد
املسؤولية االجتامعية.
الحفاظ عىل متاسك املجتمع.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــرية املستدمية :الدعوة إىل العلم واالبتكار

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

التفكري الناقد

التكامــل مع املـــواد األخـرى

•املــــــــــــــادة :الرتبية اإلسالمية  -أوجه التكـــــامل (القيم واألخالق اإلنسانية – الدعوة إىل السلم)
•املـــــــــــــــادة :الدراسات االجتامعية أوجه التكـــــامل ( التعاون والتكافل والتسامح اإلنساين)

الوسـائل وتقنيـات التعـلم
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السـبّورة العاديّــة أو الذّكيّــة،
ـابّ ،
جهــاز الحاســوب  -جهــاز العــرض العلــوي  -بطاقــات مل ّونــة  -جهــاز التســجيل  ..الكتـ ُ
 ،أور ُاق العمــل ،املعجــم اللغــوي.

 45دقيقة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل

ال ّتهيئــة
السمحة ،والَّتي نستقي منها القوة واالنتامء والوالء إلنسانيتنا ومجتمعنا.
الهدف ِمن ال َّن ّص االستهال ِّيل ربط املتعلمني بروابط العقيدة َّ
يتم الرتكيز عىل حوار تفاعيل عن اقتداء املتعلمني بالرسول صىل الله عليه وسلم يف منهجه الحيايت واألخروي ،الهادف إىل التعمري والبناء والتّميّز.

خطوات التنفي ِذ
ُ

الـعـــــــــرض
األســــاليـب واألنـشـــطـــ ُة
ُ

التقـــــويــم البنـــايئ

متابعــة ق ـراءة املتعلمــن للحديــث ق ـراءة صامتــة .لإلجابــة عــى أســئلة متابعــة اإلجابــات عــى ْأســئل ِة الفهــم،
أَ ْستو ِع ُب
الصحيحــة.
فهم الفهــم.
وتأكيــ ُد اإلجابــات َّ
أوال :أفهم ال َّن َّص ً
التوقــف عنــد األســئلة التــي تركــز عــى الفكــرة املطروحــة مــن الحديــث متابعــة ومناقشــة مــا كُلّفــت املجموعــات
عا ًّما
بــه ،وتعزيــز مشــاركتهم للتَّوصــل إىل
النبــوي وهــي :الحــرص عــى أســباب التمكــن والتميــز.
الصحيحــة مبشــاركة املتعلمــن
ربــط الحديــث بالواقــع يف اإلمــارات ،ومــا يســعى إليــه أبناؤهــا مــن اإلجابــات َّ
الســبورة.
الحصــول عــى العلــم ملزيــد مــن االبتــكار والرقــي.
جميعهــم ،وتســجيلها عــى َّ
ثانيا  :أقرأ قراءة
جهريّة

أُفكر

االستامع إىل قراءة الحديث بصوت ِ
أحد املتعلمني املجيدين.
متابع ُة القراءات واالستام ُع إىل املتعلمني،
االستامع إىل النص من املتعلمني املجيدين ألكرث من مرة والرتكيز أثناء هذه
وتصويب أخطائهم.
ُ
القراءات عىل تعزيز الفهم والتحليل.
اإلجابة عىل األنشطة فرديًا ،واستامع املعلم لوجهات نظر املتعلمني.
إعطاء الوقت للمتعلمني للتعبري عن معنى القوة املقصودة يف الحديث
والسعي المتالكها.
ال ّنبوي الرشيفَّ ،

ِ
اإلجابات وتصوي ُبها.
متابعة

الغلق (  10درجات )
املجموعات َع ْن أهم َّية االبتكار ِ
ِ
ات الحديثة ،وفوائ ِدها يف حياتنا.
استثامر نشاط أبعد ِم َن ال ّنص ،إلدار ِة ِحوا ٍر ب َني

 5دقائــق

املدى الزمني
 15دقيقة

 15دقيقة

 15دقيقة
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لغويةَّ :النحو
إ��ضاءات َّ
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن ((21

الـــدر�س  :الأفعال الخم�سة
عنــوان
ُ
ِ

عـدد الح�ص�ص1 :

واقف حيات َّية.
األسام َء ال َخ ْمس َة ويُعربُها ،ويُوظِّفُها يف َم َ
 3.2.2.6يتع َّر ُف املتعل ُم ْ
ِ
َشكالت
حل امل
واالستنتاج ُ -
ال َّرئيســــة :االستقرا ُء
ُ

املســاندة :الحــوا ُر واملناقشــ ُة – التعلــ ُم التعــاو ُّين-
العصــف الذهنــي
ُ

املقارنة – االستنتاج –التصنيف –التحليل -التطبيق
مهاراتُ عالقة األجزاء بالكل – ترابط املفاهيم الُّلغوية

تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

الجامعي  -الدق ُة يف األدا ِء
والعمل
ُ
التعاو ُن
ُّ
•التنمي ُة البشـــــــــــــــــري ُة املستدمي ُة( :التعب ُري بلغ ٍة عربي ٍة مناسب ٍة يف تواصله مع اآلخرين) .
•التنمي ُة البيـــــــــــئـــيــــــــــ ُة املستدمي ُة( :التعب ُري بأسلوبه عن قيم الجامل )

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

ٍ
ٍ
مشكالت .
تحديات أ ْو
الجامعي ملواجه ِة
ابتكاري  - .التفك ُري
تكليف الطلب ِة أ ْو توجيههم نح َو مرشو ٍع
ُ
ٍّ
ُّ

التكامــل مع املـــواد األخـرى

ـتيعاب واســتخراج األفعــال يف
•املــــــــــــــادةُ :الرتبيــة اإلســام ّية أوجـ ُه التكـــــــاملِ ( مـ ْن خــا ِل قـراء ِة وفهـ ِـم واسـ ِ
ـوي  ،اهميــة العلــم ،فضلــه يف اإلســام)
الحديــث النبـ ّ

الوسـائل وتقنيـات التعـلم

ِ
العــرض ،الصــو ُر
اللغــوي ،أجهــز ُة
املــدريس ،كتــب الحديــث الرشيــف الســبور ُة العاديــ ُة أ ْو الذكيــ ُة  ،املعجــ ُم
الكتــاب
ُّ
ُ
ُّ
،البطاقــاتُ

مفـاهيم التنمية املســتدامة
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توجيهات للمعلم قبل البدء باإلضاءات اُّللغو ّية:
الصوتية يف زيادة مهارات الرتكيز.
عرض املادة عىل الحاسوب تسهم يف تقديم املادة بصورة شفافة ،كام تسهم التسجيالت ّ
ويع ُّد الحاسوب واألساليب التقنية مشوقة يف تقريب املادة لذهن املتعلمني ،وتخرجه من جو الروتني يف املواقف الصفية .
مم يساعد يف كسب املزيد من الوقت ،ومنح ٍ
وقت إضا ٍّيف للرتكيز يف
ُ
السبورة ّ ،
عرض املاد ِة عىل الحاسوب يُخفف من وقت الكتابة عىل َّ
املواقف التعلمية والتَّعليم ّية.
ٍ
إ َّن دمج املادة وعرضها من خالل رشائح عرض ،وربط املادة بوسائط ترشح املادة من خالل أمثلة وأوراق عملٍ
ومهامت محوسبة.
ِ
والتقنيات الحديثة ،يساعد يف إكساب املتعلمني طرق جديدة لالستيعاب ،وتعلمهم أساليب عرصية لتقديم وظائفهم
وترتيبها وفق الربمجة
بصورة منظمة ومرتبة وشائقة.
وفق رابط مبارش للمواضيع – كعرض فيلم قصري ،أو صور فوتوغرافية ،أو
الصفي َ
وميكن ربط مواضيع تتعلق بالدرس وإعالئها أثناء التفاعل َّ
مم يوفّر بيئة تفاعلية ومندمجة يتواصل معها املتعلمون بحيوية ،
رسوم بيانية وأشكال توضيح ّية ،أو مواقع إبحار يف " االنرتنت "  ...إلخّ .
ومتكنهم من التعرف عىل أساليب حديثة لتقديم مهامهم مستقبال.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األُوىل

( )45دقيقة
 5دقائق

ال ّت هيئة
تتهيئة البيئة التَّعليم ّية الستخدام غرفة الصف أو مخترب الحاسوب وفق ما ت َّم إعداد ُه م ْن ِقبلِ املعلِّم.
الـعـــــــــرض

خطوات التنفي ِذ
ُ

األســــاليـب واألنـشـــطـــ ُة
ُ

أكتشف وأتعلّم

أثنــاء التأمــل يالحــظ املتعلمــون القواعــد التــي تنتظمهــا هــذه
األفعــال وإيجــاد التعليــات لتفســرها  ،وميكــن للمعلــم البــدء
بعــرض أمثلــ ٍة مختلفــة لألفعــال املضارعــة وعالمــات إعرابهــا
 ،واالفعــال الخمســة يف مواقــع اإلعــراب املختلفــة :الرفــع ،
والنصــب  ،والجــزم ،وذلــك ملالحظــة الفروقــات بــن االفعــال
املضارعــة واالفعــال الخمســة ،وهــذه املقارنــات تهــدف إىل
إكســاب املتعلمــن معرفــة لغويــة تســهم يف فهــم أســاليب التعبري
املختلفــة ،وتنميــة قدرتــه عــى الكتابــة واملحادثــة باســتعامل
اللغــة الفصيحــة الســليمة ،توظيــف القواعــد الســليمة لصياغــة
جمــل صحيحــة الرتكيــب و مفيــدة ،ومتييــز وظائــف الكلــات
والجمــل يف النصــوص املقــروءة وربــط معانيهــا مــن خــال فهــم

أستنتج
ُ

76

التقـــــويــم البنـــايئ

املدى الزمني

متابعة استقراء األمثلة ،وتسجيل املالحظات.
متابعــة االســتقراء أثنــاء مناقشـ ُة املتعلمـ َن يف األســاء
الخمســة.
متابعــة اإلجابــات عــى األســئلة املطروحــة عــى
املتعلمــن ،وتصويبهــا.

 25دقيقة

ِ
الســبورة بعــد متابعة استقراء األمثلة ،وتسجيل املالحظات.
تدوي ـ ُن االسـ
ـتنتاجات مــن قبــلِ املتعلمــن عــى َّ
متابعــة االســتقراء أثنــاء مناقشـ ُة املتعلمـ َن يف األســاء
اســتنباطها.
تكــرار االســتنتاجات اســتنا ًدا لجمــل تــ َّم توظيــف األفعــا ِل الخمســة.
متابعــة اإلجابــات عــى األســئلة املطروحــة عــى
الخمســة فيهــا.
التأكيــد عــى املتعلمــن التنبــه لألفعــال الخمســة أينــا وردت يف املتعلمــن ،وتصويبهــا.

 10دقيقة

الغلق (  5درجات )
توظيف األفعال الخمسة يف فقر ٍ
عبة.
ُ
ات ُم ِّ َ

ِ
الحصة الثانية
إجـــراءاتُ
تنفيـــذ َّ
التّهيـــــــــــئ ُة

خطواتُ
ِ
التنفيذ
أُط ِّب ُق

عليمي.
التأكي ُد عىل ال ّناتج التّ
ّ
عرض فلم يستخدم فيه املتحاورون األفعال الخمسة ،لإلملام بالخربات السابقة.
الـعـــــــــرض
ُ
األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليـب و األنـشـــطــــــــــــــــــــــــــــــ ُة
ُ

( )45دقيقة
(  5دقــــائق )

كل نشاط  ،ويُشكّل هذا التوضيح خطوات لتنمية املعرفة اللغوية
الرتكيز أثناء تنفيذ أنشطة التطبيق عىل هدف ِّ
ودراسة املفاهيم اللغوية الجديدة .
فالهدف من ال َّنشاط األول متييز املوقع اإلعرايب لألفعال الخمسة  ،وتوجيه املتعلمني ،ملعرفة الوظيفة النحويّة
والضامئر التي تتصل بكل منها وإعرابه.
وبيان الهدف من التطبيق الثاين  ،معرفة التغيريات التي دخلت األفعال الخمسة عندما سبقت بأدوات النصب أو
الجزم.
إثراء املتعلمني مبزيد من األنشطة املتعلقة مبوضوع األفعال الخمسة ،وللمعلم إعداد أوراق عمل مشابهة
للتطبيقات يف الكتاب املدريس وفق رؤية املعلم ملستويات األداء أثناء املواقف الصفية،وتنفيذ األنشطة.
السياق اآليت:
مثال :تقسيم الصف إىل مجموعات  ،حيث ستُمنح ُّ
كل مجموعة ورقتي عمل تحوي أنشطة كام يف ِّ
تعيني عالمات اإلعراب يف األفعال املضارعة وفق األمثلة.
تحويل الفعلِ املضارع يف الجملِ من حالة الرفع إىل حالتي ال َّنصب والجزم.
أفعال خمسة بحاالت مختلفة :رفع /نصب /جزم.
تكوين جمل اسميّة تحوي ً
ومن املهم تدريب املتعلمني عىل استخدام األفعال الخمسة بأكرث من تطبيق ،ومراجعة املتعلمني لتكليفاتهم
مراجعة ذات ّية.
وتوجيه املتعلمني إىل كتابة ِف ْق َر ٍة تتضمن مختلف األفعال الخمسة ُم ْستَعينني باالستنتاجات ،ويفضل قراءة الفقرات
من قبل الزمالء وتقوميها.

التقـــــويــ ُم
البنــــــــايئ

املدى
ال ّزمني

متابعة أداء املتعلمني
أثناء تنفيذ األنشطة ()30
دقــــيقـة
التعلمية وتعزيز
اإلجابات الصحيحة .
متابعة استخدام
اللغة الفصيحة
املضبوطة أثناء
اإلجابات.
متابعة تقويم
املتعلمني لزمالئهم
،وتصويبه.

الغلق (  5درجات )
تكليف املتعلم َني كتابة ِفقر ٍة مستخدمني فيها ما أمكنهم من األسامء الخمسة ،مراعني التنويع يف املوقع اإلعرا ّيب.
ُ
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الـدرس األول  :قراءة النصوص األدبية
نـــــواتــــــــج التعــــلم

إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم

الشعري -الهاتف املحمول
ال َّن ُّص
ُّ

عـدد الحصص :ثالثُ ِحصص

ــعريُ ،موضِّ ًحــا الف ْك ـ َر َة ال َّرئيس ـ َة والفك ـ َر الجزئ َّيــ َة والتّفاصيـ َـل
1،1،1،2يبـ ِّ ُ
ـن امل ُتعلِّ ـ ُم امل ْعنــى اإل ْجــا َّيل لل َّنـ َّ
ـص الشِّ ّ
امل ُســانِد َة في ـ ِه.
ِ
الحديث.
ص
نصا ِم َن ال َع ْ ِ
 3.1.3.2يحف ُظ املتعلّم ًّ
ِ
الكلامت املشْ ت َّق ِة ُمستعي ًنا بجذْرها.
 3.2.1.6يُح ِّد ُد املتعلِّ ُم َمعاين
الذهني
املساندة :العصف
ّ
الرئيســــة :الحوار واملناقشة  -التَّعلم التعاوين ( الثنايئ والجمعي)

مهـــــارات التفكـــري العليـــــا

السبب بالنتيجة ).
البحث واالستقصاء – التفكري ال ّناقد ( التعليل -ربط َّ

مهــــــــــارات القـــــــــرن ( ) 21

املسؤولية الثقافية والتعامل مع التقنية باستخدام مهارات فنون الُّلغة العربية ومهاراتها.

تعــــزيز مفـــــــاهيـم املواطنــــة

الحفاظ عىل متاسك املجتمع  -إ ْعدا ُد بِطاقَات تَ ْعري ِف َّية بفوائد التَّواصل عرب الوسائل اإللكرتونية.

مفـــــــــــاهيم التنمية املســـــتدامة التنمية البشـــــــــــــــــرية املستدمية :االبتكار واإلبداع
التنمية االجتامعية املستدمية :اإلفادة من إيجابيات التقنية .
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تعـــــــزيز مفـــاهيـم االبتكـــــــار

التفكري الناقد

التكامــــل مع املـــواد األخــــرى

املــــــــــــــادة :التصميم واالبتكار  -أوجه التكـــــامل (مكونات الهاتف املحمول).

الوســـــائل وتقنيــــات التعــــــلم

الس ـ ّبورة العاديّــة أو
ـابّ ،
جهــاز الحاســوب  -جهــاز العــرض العلــوي  -بطاقــات مل ّونــة  -جهــاز التســجيل  ..الكتـ ُ
الصــو ُر امل ُناســب ُة ،امل ُث ـراتُ املرئ ّي ـ ُة ،األفــا ُم ،البطاقــاتُ  ،املطويّــات ،أور ُاق العمــل ،املعجــم الُّلغــوي.
الذّك ّيــةّ ،

ال ّت هيئة

إجـــراءات تنفيـــذ ال ِح ّصة األُوىل

 10دقائق

نحو ال َّن ّص:
التخطيــط لِتهيئـ ٍة متهيديّـ ٍة شــائق ٍة يراهــا ُم ِ
ـكل مـ َن املوقـ ِ
ـي ،ونواتـ ِج التّعلّــم ،باســتخدام إسـراتيجية الحــوا ِر وامل ُناقشـ ِة ،ميكــن توظيــف اسـراتيجية
ناســب ًة لـ ٍّ
ـف التّعليمـ ّ
التدريــس املبــارش :الســؤال والجــواب شــفويًا،وذلك ملناقشــة أســئلة نحــو النص.
مشارك ُة املتعلم يف تأطري ال َّن ِّص:
الصو َر وترتيبها وفق تطور الهاتف.
التعريف مببدع ال َّن ّص نايف الهريس ،ث َّم العودة إىل مصادر التَّعلم اإللكرتوين ملزيد من املعلومات عنه .تأ َّم ُل ُّ
خطوات التنفيذ األســـــــــــــاليـب األنـشـــطـــــــــــــــــــــة
أَ ْستو ِع ُب
أوال:أفهم
ال َّن َّص
فهم عا ًّما
ً

الـعـــــــــرض

التقـــــــــــويــم البنـــــــــــــايئ

املدى الزمني

ِ
اإلجابــات عــى ســؤال ال َف ْهــم ،وتأكيــ ُد
اإلجابــة بعــد القــراءة الصامتــة عــى أســئلة الفهــم بالنظــر إىل النــص متابعــ ُة
الصحيحــة.
ملعرفــة األفــكار الرئيســة ( بتكليــف الثنائيــات) ويفضِّ ــل أخــذ اإلجابــة ِمــن اإلجابــات َّ
( )10دقـيقـة
ــص متابعــة ومناقشــة اإلجابــات،
حــول أفــكار ال َّن ّ
أكــر مــن متعلّــم ،وإرشاك املتعلمــن يف ال ّنقــاش حولهــا.
وتعزيــز مشــاركة املتعلمــن للتَّوصــل إىل اإلجابــات
الســبورة.
َّ
الصحيحــة وتســجيلها عــى َّ
إجابة مقرتحة ووضع ألفكار النص:
( )5-1مصدر الكالم واأللحان
( )6-10آثاره يف حياة الناس
( )14-11ميــزات الهاتــف وخصائــص تفــرده
واالبتــكار فيــه
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خطوات التنفيذ

األســـــــــــــاليـب األنـشـــطـــــــــــــــــــــة

التقـــــــــــويــم البنـــــــــــــايئ

ثانيا :
أقرأ
قراءة جهريّة

االســتامع إىل قـراءة ُمسـ َّجلة أو قـراءة القــدوة مــن املعلــم أو اختيــار أحـ ِـد
املتعلمــن املجيديــنُ .مظه ـ ًرا اإليقــا ِع املوســيقي يف ترديــد قافيــة األبيــات.
( تحديــد معايــر اإللقــاء والتعليــق عليهــا ،التعويــد عــى النقــد الــذايت
لإللقــاء ،مناقشــات رسيعــة يف األفــكار الفرعيــة)
وميكــن االســتامع إىل املقاطــع الفكريــة للقصيــدة والتــي تـ َّم التعــرف عليهــا
ســابقا يف نشــاط الفهــم العــام.
مــن املفيــد أثنــاء القـراءة الجهريــة توزيــع القراءات عــى املتعلمــن مقطعا
مقطعــا لتأكيــد ال ِفكــر الــوارد ِة يف القصيــدة .هــذه القـراءات ت ُعـ ِّزز الفهــم
والتَّحليــل ،ومتكينهــم مــن الربــط بــن الفكــرة الرئيســة وفكرهــا الفرعيــة

متابعــة القـراءات واالســتام ُع إىل املتعلمــن ،وتصويب
( ) 20دقيقة
أخطائهــمُ .م َعـ ِّززًاَ ،و ُم َق ّو ًمــاَ ،و ُمرثيًأ.
متابعــة إجابــات املتعلمــن يف اختيــار األبيــات املمثلــة
لألفــكار وتصويبهــا انطالقــا مــن إعداداتهــم القبليــة
ومــن قراءتهــم لل ّنــص.

الغلق (  5درجات )
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توظيف خريطة مفاهيم ّية للفكر الفرع َّية الواردة يف ال ّن ّص الشّ عري.

املدى الزمني

الشعري
الـ َّدرس األول :ال َّن ُّص
ُّ
التّهيـــــــــــئة
التّأكي ُد عىل ال ّنواتج التّعليم ّية التي ستنفَّذ من خالل هذا الدرس.
ع ْر ُض القصيدة عىل جهاز مر ٍّيئ.
عرض خريطة مفاهيمية لفكر النص ،لتقويم املعرفة السابقة،ومناقشة املتعلمني فيها.
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
األســـــــــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــــــــــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
توجيــه املتعلمــن إىل توظيــف املعاجــم املتاحــة ســواء الورق َّيــة أو
ثالثا:
الرقميــة خــال اإلجابــة عــن أنشــطة (أُمنِّــي ُم ْع َجمــي) املختلفــة
أمني معجمي
 ،وتشــجيعهم لطــرح األســئلة التــي تســهم يف رشح للعالقــات
ويكــ ُن التَّطــرق
الُّلغويــة بــن املفــردات
َّ
كالــرادف والتضــادْ ُ ، ،
إىل معــان ملفــردات إضاف َّيــة ،وتســجيلها عــى الســبورة،وللمعلم
حريــة تنفيــذ مــا يــراه مناســبا مــن أنشــطة تحقــق الفهــم
للقصيــدة ،وإعــداد أنشــطة يراهــا مناســبة ملســتوى املتعلمــن.
وتنبيــه املتعلمــن إىل الحقــول ال َّدالليــة التــي تتعلــق بهــا مثــا مــا يـ ُّ
ـدل
عــى انتــاء النــص إىل مجــال االبتــكار والعلــم.
الحــرص عــى ت ْنمي ـ ِة لغــة الحــوار مــن خــال اســتخدام لغــة موازيــة
للمفــردات املســتخدمة ،وربطهــا بأنشــطة لغويــة أخــرى.

إجـــراءات تنفيـــذ ِ
الح َّصة الثانية
( 5دقــــائق )

املدى الزمني

التقــــويــم البنــــــايئ
متابعــ ُة املتعلمــن أثنــاء إجاباتِهــم عــى
األنشــطة ،وتلقّــي االســتجابات تصويــب ()25
األخطــا ِء الَّتــي قــد يقــ ُع بهــا املتعلمــون دقــــيقة
أثنــا َء اإلجابــة.
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ِ
التنفيذ
خطواتُ
أُفكّر

األســـــــــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــــــــــــ ُة
ُ
ـي
ق ـراءة القصيــدة مــرة أخــرى وعــرض مخطــط مفاهيمـ ّ
بالفكــر الفرعيــة عــى املتعلمــن .
تكليــف املتعلمــن باســتخدام املخطــط املفاهيمــي.
باســتخراج أدلــة مــن القصيــدة عــى الفكــر الفرعيــة،
بالنظــر إىل النشــاط األول مــن أنشــطة أفكــر.
التوقــف عنــد إجابــات املتعلمــن ومناقشــتها ،وتكليــف
الســبورة.
أحدهــم بكتابتهــا عــى َّ
توجيــه املتعلمــن إىل اســتخراج قيــم حضاريّــة وجامل ّيــة،
لتنميــة التعليــل الســببي ،والوصــول إىل أســباب حقيقيــة
لهــذه القيــم مــن خــال الربــط بالجــو العــام للقصيــدة.

الغلق (  5درجات )
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املدى الزمني
التقــــويــم البنــــــايئ
تعزيــز توظيــف املتعلمــن للمخطــط /الخريطــة (  ) 10دقــــيقـة
الخاصــة بالفكــر الفرعيــة.
املفاهيم َّيــة أو الذهن َّيــة
ّ
متابعــة االســتامع إىل إجابــات املتعلمــن بالتدليــل
عــى هــذه الفكــر ،وتصويــب االســتدالالت ،وتعزيز
اإلجابــات الصحيحــة وتســجيلها عــى الســبورة.
الصور البيانية املوحية .
كرثة ُّ
س :ملاذا آثر الشــاعر األســلوب الخربي يف األبيات ؟
الخــري يف
األســلوب
ج  :آثــ َر الشَّ ــاعران
َّ
َ
األبيات؛ ألنــه يفيــد التقريــر والتوضيــح والشــاعر
يتحــدث عــن حقائــق واقعــة ال مجــال للشــك فيهــا
يفيــد معهــا اســتخدام األســلوب الخــري

توجيه املتعلمني للب ْح ِث عن بعض سلب َّيات الهاتف املحمول..

الشعري
الـ َّدرس األول :ال َّن ُّص
ُّ
التهيـــــــــــئة
التأكيد عىل ال ّنواتج التّعليم ّية املستهدفة من خالل هذا ال َّدرس.
نقاش مفتوح حول أثر الهاتف يف الواقع املعارص.
خطواتُ التّ ِ
نفيذ
أُف ّك ُر

األســــــاليـب و األنـشـــطــــــــ ُة
ُ
تكليــف املتعلمــن اإلفــادة مــن الفكــر
الفرعيّــة والفكــر املذكــورة يف الجــدول يف
النشــاط الثــاين مــن أنشــطة أفكــر  ،ثـ َّم ذكــر
ميـزات أخــرى مل تذكــر يف القصيــدة  ،ويف هذا
النشــاط عــى املعلــم مناقشــتهم ومحاورتهــم
بأســئلة متنوعــة مــن الواقــع الــذي يعيشــونه
،ومــن املواقــف التــي يتعرضــون إليهــا،
والنظــر إىل دالالت أهميــة االبتــكار ،وتحقيقه
للرخــاء املــادي والجتامعــي
مالحظــة املعلــم الختالفــات املتعلمــن التــي
ارتكــزت عــى عــى آراء املتعلمــن ،ورضورة
االعتــاد عــى الفهــم واإلدراك العميــق
لفوائــد التقنيــة يف املجتمــع اإلنســاين.

إجـــراءات تنفيـــذ ِ
الح َّصة الثالثة
(  5دقــــائق )
الـعـــــــــرض
ُ
املدى الزمني
التقــــــــويــم البنـــــــــــايئ
•متابعة إدارة النقاش وتنظيمه نحو املطلوب.
()25
•متابعة اإلجابات وتصويبها
س :تع ـ ُّد امليــز ُة اإليجابيَّ ـ ُة اآلتي ـ ُة للهاتـ ِ
ـف ميــز ًة ســلبيَّ ًة يف الوقْـ ِ
ـت ذات ـ ِه ،دقــــيقة
ارشح ذلــك مســتن ًدا إىل األ ْمثل ـ ِة الوا ِقع َّيــة:
إجابة مقرتحة ميكن إثراء إجابات املتعلمني بها:
ال مجال للراحة واإلبتعاد عن العمل بوجوده.
عــدم توفــر الخدمــة لإلتصــال يف بعــض املناطــق خصوصـاً باســتخدام نظــام
اتصــال األبـراج وليــس األقــار الصناعيــة.
ارتفاع تكلفة استخدام نظام االتصال باألقامر الصناعية.
إضافة عبء مادي جديد عىل التزامات الناس.
التســبب بحــدوث الحــوادث واألرضار يف حــال اســتخدامه أثنــاء قيــادة
الســيارات ويف أماكــن العمــل التســبب يف اإلحــراج يف األماكــن غــر
املرغــوب بوجــوده فيهــا كأماكــن العبــادة أو اجتامعــات العمــل.
املضايقات ممن اليتمتعون بالحس األخالقي واإلنساين ...و غريها
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ِ
التقــــويــم البنــــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
ِ
س :اســتُ ْب َ
ــا أ َّدى إىل
دل
بالهاتــف الــ َّذيكِّ أجهــز ٌة كثــر ٌة ا ْعت ْدنــا ْاســتخدا َمها ِم ّ
تلــك األ ْجهــزةَ ،والخ ْد ِ
ضُ مورهــا أو انتهــا ِء أ ْدوارِهــا ؛ أذكــ ُر َ
مــات ال َجديــد َة الَّتــي
ِ
(الهاتــف الــ َّذيكّ) .
يســتحق ِمــ ْن ِخاللِهــا صفــ َة
يُق ِّد ُمهــا ،يك
َ
تلوين كل ما يشري إىل إجابة مقرتحة:
أضيــف للهواتــف النقالــة وظائــف جديــدة كانــت موجــودة عــى أجهــزة أخــرى
كالتصويــر الــذي كان يتــم بالكام ـرا ،والتعامــل مــع الربيــد االلكــروين الــذي كان
يتــم عــن طريــق الكمبيوتــر ،واأللعــاب اإللكرتونيــة التــي كانــت تتــم عــن طريــق
أجهــزة األلعــاب ،وغريهــا العديــد مــن الوظائــف .مــا وضــع الهواتــف الذكيــة
يف القمــة بــدالً مــن الهواتــف التقليديــة .لتتمكــن الهواتــف الذكيــة مــن القيــام
بــكل هــذه الوظائــف فإنَّهــا تحتــاج ملواصفــات عاليــة مــن معالجــات وكام ـرات
بدقــة عاليــة وذاكــرة عشــوائية تســتطيع اســتيعاب كل هــذه التطبيقــات .مكَّنــت
الهواتــف الذكيــة مــن التقريــب بــن النــاس وتلبيــة احتياجاتهــم جميعهــا ،فقــد
اســتطاع األشــخاص الــذي يحملــون الهواتــف الذكيــة مــن التواصــل االجتامعــي
عــن طريــق شــبكات التواصــل االجتامعــى ،كــا اســتطاعوا معرفــة املعلومــات
التــي يحتاجونهــا عــن طريــق اســتخدام تطبيقــات معينــة كالطقــس واألخبــار
والحجــوزات ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو والتقــاط الصــور ومعالجتهــا ،واســتخدام
الخرائــط وتحديــد املواقــع بدقــة ورسعــة رائعتــن .....إلــخ
أبْع ُد ِم َن ال َّن ِّص
إفســاح املجــال للمجموعــات متابع ـ ُة التَّقويــم والتَّعزيــز بأســاليب تعزيــز متنوعــة ومناســبة ،وفــق النقاشــات ( ) 10
د قــــيقـــة
لتســجيل أفــكا ٍر ت ُْســه ُم يف حــول األفــكار األكــر ابتــكا ًرا .
تطْوي ـ ِر الهاتِـ ِ
ـف ال ـ َّذيكِّ ُم ْســتق ًْبل ،
وتشــجيعهم عــى التفكــر بأفــكار
مبتكــر ٍة و ُمب َدعــ ٍة.
املدى الزمني
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الغلق (  5درجات )

تشجيع املتعلمني عىل طرح أفكار تسهم يف اخرتاعات جديدة تسهم يف رخاء اإلنسان وتقدمه.

توجيهات للمعلم
متنوعة ّ
تمكنهم من تطوير كفاياتهم ال ّتحرير ّية من خالل التعبير
تدريب المتع ّلمين على إنتاج نصوص ّ
عن آرائهم في الُّنصوص األدبية.
تمكين المتع ّلمين من فرص كافية إلصالح األخطاء على ما له عالقة مباشرة بطبيعة النصوص
ذاتيا وتقييما متبادال.
المستهدفة ،وتقييم ما ينتجونه من نصوص تقييما
ّ
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إضاءات لغويّة
نواتج التعلم

البالغة ( التَّشْ بي ُه امل ُ ْج َم ُل )

اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

عدد الحصص :حصة واحدة

وينتج التَّشْ بي َه املُف ََّص َل وامل ُ ْج َم َل يف جملٍ ِم ْن إنْشائ ِه.
 3.1.5.6يتع َّر ُف املتعلِّ ُم التَّشْ بي َه امل ُ ْج َم َل ُموضِّ ًحا مواط َن ال َجام ِل فيه.
ُ
املساندة :الحوار واملناقشة ،العصف الذهني
الرئيســــة :االستقراء واالكتشاف
إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

التهيـــــــــــئة

تكليف املتعلمني باستخراج تشبيهات من أبيات شعرية يجمعها املتعلم ( :اسرتاتيجيَّة العصف الذهني)

خطوات التنفيذ
أستقرئ وأتعلم

أستنتج
ُ
أطبِّق
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األســــــــاليـب و األنـشـــطــــــــــة

(  5دقــــائق )

الـعـــــــــرض

عرض األمثلة املختارة عىل شاشة العرض.
قيام املتعلمني بقراءتها قراءة صامتة.
إفساح الفرصة إللقاء األبيات املختارة ،ملزيد من االنتباه للمضمون الجاميل ،قيام امل ُعلِّم
بتنظيم املتعلمني ثنائيا لتعرف الصور البالغية يف كل مثال من خالل األسئلة التي تليها يف
كتاب الطالب.
تكليف املتعلم بتحديِد أركان التشبيه يف كل مثال وتدوينه يف الجدول املثبت يف كتابه.
َعرض نَ اذج أخرى للتشبيه من قبل املعلم ،وإفساح املجال ملناقشتها وتعرف التشبيهات
فيها.
تدوين االستنتاج عىل لوحة ورق َّية ،وقراءته  ،والتّطبيق عليه .
الهدف من النشاط ، 1التمييز بني أنواع التشبيه ( ،عمل ثنايئ)
وط َن الجام ِل َوف َْق امل َعاين امل ِ
الهدف من النشاط  3، 2الرتكيب والتمييز  ،وتذوق َم ِ
ُناسبِة .
الهدف من النشاط  4توظيف التَّشبي َه املُف ََّص َل وامل ُ ْج َم َل يف ف ْقر ٍ
ات معربة عن صور أو
ومعبا.
مواقف استخدا ًما صحي ًحا ِّ ً

الغلق (  5درجات )

التقـــويــم البنـــــايئ

االسـتمــاع إلجــابـات
الطـالب ،وتصـحيح
أخــطـائهم.
تنظيم ومتابعة مناقشة
املتعلمني حول األمثلة

املدى ال َّزمني

(  20دقيقة )

( )5دقيقة
يقوم املعلم بعرض اإلجابة
عىل شاشة العرض ثم يقوم
كل طالب بالتقييم الذايت.
()10دقيقة
تقويم إجابات الطلبة
وتصويبها

ـض ال ِفق ـر ِ
ق ـراء ُة بعـ ِ
ات الَّتــي كتبهــا املتعلمــون والَّتــي تضمنــت تشــبيهات مجملــة ،واختيــار األجمــل
لتعليقــه عــى الَّلوحــات الجِداريَّــة يف الصــف واملدرســة.

ال َّدرس الثَّاين :قراء ُة ال َّن ِ
صوص األدبيّ ِة

نـــــــــــواتـــج التَّعــــــــــــلم

ال َّنص النرثي ( ُمقتطفات من رواية أصوات من تشرينوبل)

عـد ُد الحصص ِ 3 :ح ٍ
صص

كل حـ َد ٍث األفعـ َ
ـال املاضيـ َة أو
ـر ُّ
 :1.1.2.2يحـ ِّدد ُاملتعلِّـ ُم األ ْحــداثَ الَّتــي ت ُطـ ِّور الحبْكـ َةُ ،موضِّ ًحــا كيـ َـف يُفـ ِّ
املســتقبل َّية للشَّ ــخص َّيات يف ال َع َمــلِ األ َد ِّيب.
ٍ
العلوم اإلنْسان َّي ِة.
صطلحات علم َّي ٍة يف َمجا ِل
فس الْ ُمتعلِّ ُم ُم
ِ
 2.4.1.6.يُ ِّ ُ
التعلم التعاوين

املساندة :الحوار واملناقشة .

اسرتاتيجياتُ التَّعليم والتعــــلم

الرئيســــة:

مهـــــــــــارات التَّفكــــــري العليـــــا

حل املشكالت  ،البحث واالكتشاف
التفكري الناقد ّ ،

مهـــــارات القـــــرن ( ) 21

التَّواصل بني الثقافات /واألحداث اإلنسانية واملساهمة يف التخفيف من املعاناة  /والتعاون اإلنساين.

تعـــــــزيز مفــــــاهيـم املواطنـــــة

املسؤولية املجتمعية  /مواجهة التحديات وحل املشكالت.

مفـــــــــــاهيم التنمية املســـــتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــرية املستدمية :الشعور باآلخر /سفراء التكافل اإلنساين.

تعـــــــزيز مفــــاهيـم االبتكــــار

ابتكار وسائل لحل املشكالت التي يواجهها املتعلم يف بيئته

التكامــل مع املــــــواد األخــــــرى

الرتبية اإلسالمية :تعزيز مفهوم املساندة والواجب نحو املحتاج يف كل مكان.

الصفي ،مواقع الشبكة املعلوماتية.
السبورة – الكتاب  ،بطاقات العمل َّ
الوســــــــائل و تقنيــــــــــات التعــــــلم أرشطة (الفيديو )َّ ،
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التّ هيـــــــــــئة

الحصة األوىل
إجـــراءات تنفيـــذ
َّ

( 10دقــــائق )

استثامر نحو ال َّن ُّص باعتبارها تهيئة للنص.
تكليف املتعلمني بالعود ِة إىل املواقعِ اإللكرتون َّي ِة عىل الشَّ بك ِة املعلومات َّية وتع َّرف ُم ْب ِد َع َة ال َّن ِّص.
التَّوقف عند التوجيهات التي تيل عبارة زمييل العزيز ،وتوضيحها ،وتوضيح الفلسفة الرتبويّة يف استخدام هذا األسلوب يف هذا الدرس.
وحب املطالعة.
حب االستطالع
ِ
الكتساب املعرفة والفهمِّ ،
من املفيد تحضري فلم عن حادث ِة ترشنوبل .أو تصفح الرواية األصلية إلثارة ّ
تقبل ما يط ُرح ُه املتعلمون م ْن آراء بعد حوارهم ،وتأ ُّمل أبعاد الصورة املختارة لبطل القصة ،والوقوف عند دالالتها واالستامع إىل وجهات نظ ِر املتعلمني.

خطوات التنفيذ

األسـاليـب و األنـشـــطـة

الـعـــــــــرض

التقـــــويــم البنــــــــايئ

املدى ال َّزمني

أستوعب
ـص ِقـراء ًة صامتـ ًة فا ِه َمـ ًة ،ثـ َّم مناقشــة األســئلة الــواردة بعــد الصــوت األول ،وتســجيل تحفيــز املتعلمــن ملزيــد من (  25دقيفة)
قـراءة ال َّنـ ِّ
ُ
ِ
ِ
فهم عا ًما اإلجابــات الصحيحــة جميعهــا عــى الســبورة مــع إتاحـة ال ُف ْرصـة للمتعلمــن لطــرح أســئلة أخــرى املشــاركة والقــراءة حــول
أفهم ً
أســئلة الصــوت عــن الصــوت األول؛ فيطلــب منهــم املعلــم طــرح أســئلة إضافيــة عــى زمالئهــم ،كــرد الحــدث ،الروايــة ومزيــد مــن فصولهــا
الحقيقيــة.
ـص :أو تلخيصــه ،أو تحليــل اللغــة التــي اســتخدمتها الكاتبــة.
األول مــن ال َّنـ ّ
صــوت ملفتشــة من املفيد التوقف عند عنارص الرواية وأنواعها ،والتعريف بنوع الرواية ،ومدى مصداقيتها.
إفســاح الفرصــة ألكــر مــن طالــب لــرد األ ْحـ ِ
ـداث الحقيق َّيـ ِة مــن خــال ت ْج ِربَـ ِة امل ُفتِّشَ ـ ِة البيئ َّيـ ِة
بيئيــة
ـرنوبل ،مــع الرتكيــز عــى اســتخدام الفعــل املــايض للداللــة عــى الطابــع
ب ْعـ َد وقــو ِع كارثـ ِة تشـ َ
التســجييل لألحــداث.
تشــجيع املتعلمــن لقـراءة املشــاعر التــي تتضمنهــا املواقــف مــن خــال ت َحــاور املتعلمــن؛ مثــا:
ـف الجـ َّد ِ
بعــد قـراء ِة َمو ِقـ ِ
ات  -مــا يشــع ُر بـ ِه َمـ ْن يضْ طَـ ُّر له ْجــر ِة بي ِتـ ِه َوم ْو ِط ِنـ ِه .وتهــدف هــذه
األنشــطة إىل تحليــل ال ُّنصــوص تحليــا تكامل ًّيــا ،واالســتغراق فيــه.
الغلق (  10دقــــائق )
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السابقة
إعدا ُد ورق ِة عمل تتض ّمن مقتطفًا قص ًريا من ال ّرواية ،و ُمحاكاة بعض األنشطة َّ

التّ هيـــــــــــئة

الحصة الثانية
إجـــراءات تنفيـــذ
َّ

محاورة املتعلمني السرتجاع الفكرة الرئيسة ،ث َّم تكليفهم بكتابة ملخص لألحداث يف الصوت األول.

خطوات التنفيذ

األسـاليـب و األنـشـــطـة

الـعـــــــــرض

( 10دقــــائق )
التقـــــويــم البنــــــــايئ

املدى ال َّزمني

الص ِ
ــوت األو ِل ملعرفــة َمل اعتمــدتْ الكاتبــ ُة عــى تكــرا ِر متابعــة القـراءة الجهريــة مــع (  25دقيفة)
متابعةأســئلة الصــوت قــراءة جهريّــة لبعــض فقــرات َّ
ـر ِد .مــع تك ـرار مالحظــة:
األول مــن ال َّن ّ
ــص :ال ِف ْعــلِ املــايض ال َبســيط( كان)  ،ف َج َعلت ـ ُه حج ـ َر ال َّزاوي ـ ِة فيــا نســمي ِه الـ َّ
الصــوت للتَّعب ـرِ
تطويــع نَـ ْـر َة َ
صــوت ملفتشــة بيئيــة ق ـراء ِة ال ِفق ـر ِ
ات مــن املتعلمــن مــن مســتويات مختلفــة.
ـص ،واســتثامر ال َّنــص ملزيـ ٍـد مــن عــ ْن املشــهد التصويــري يف
تشــجيع املتعلمــن عــى النظــر لألفعــال الــواردة يف ال َّنـ ِّ
الفقرتــن الثَّانِيِــة والثالثــة .
تعــرف طبيعــة األفعــال التــي تعــر عــن الشــخصيات والتدليــل عليهــا.
اعتــاد اإلجابــات املثبتــة مــن قبــل املتعلمــن لتفســر مي ـزات لغــة الــرد ولفــت انتبــاه متابعــة إجابــات املتعلمــن
عــى األنشــطة املقرتحــة
املتعلمــن لتعــرف إجابــات أخــرى.
وتصويبها،وتعزيــز اإلجابــات
متابعة إجابات األسئلة حول اختيا َر الكاتبِة للفعل املايض يف الرسد.
الصحيحــة منهــا.
متابعة إجابات أسئلة املعجم  ،وتعزيز اإلجابات الصحيحة.
ـوي أثنــاء القـراءة ،وهــذا مــن معطيــات القـراءة الفاهمة،
تنبيــه املتعلمــن إىل التحليــل اللغـ ِّ
ولهــذا عــى املعلــم توجيهــه لحــل األســئلة يف الهوامــش  ،وميكــن أن ينفــذ ثنائيــا بعــد
كل زميلــن.
االتفــاق عــى اإلجابــة بــن ِّ
من املفيد اإلطالع عىل سامت السيناريو ،من خالل أوراق عمل يعدها املعلم.
توجيــه املتعلمــن الســتخدام معجــم خــاص باملصطلحــات العلميــة لتع ـ ّرف بعــض هــذه
املصطلحــات الــواردة يف ال َّنصــن ومــن ثــ َّم تدوينهــا عــى الســبورة وتربيــر ورودهــا يف
الروايــة ،وتوظيفهــا يف عبــارات جديــدة.
وللمعلــم أن يعــد أنشــطة مناســبة أو يقــرح مقتطفــات مــن روايــات أخــرى تحقــق الناتــج
التعليمي.
أسلوب كتاب ِة ال َّرواي ِة؟ ث ّم يفسح املعلم املجال للنقاش
ضح االبتكا ُر يف
ِ
قراءة أحد املتعلمني إلجابة التساؤل املطروح يف الكتاب  :أي َن يتَّ ُ
الغلق
املنظم اعتام ًدا عىل القراءات السابقة للمقتطف األول من الرواية ،ويطلب املعلم منهم العودة إىل الرواية األصلية ،أو إىل مقتطفات عىل
(  10دقــــائق )
الشبكة العنكبوتية لتعرف جوانب أخرى من ميزات الرواية.
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ِ
الحصة الثالثة
تنفيـــذ
إجـــراءات
َّ
التهيـــــــــــئة

(  5دقــــائق )

الطلب إىل املتعلمني تأمل الصور املختارة من صور الكارثة..
عصف ذهني :طرح أسئلة من املتعلمني عىل زمالئهم ،وتنظيم نقاش بينهم إلبداء اآلراء ووجهات النظر من خالل إجاباتهم ،من األسئلة املقرتحة:
•كيف ميكن حامية املجتمعات من أخطار التلوث اإلشعاعي.
• ما أخطر أنواع التلوث؟ وملاذا؟
•ما التلوث املوجود يف دولة اإلمارات ،وهل يع ُّد من امللوثات الخطرية عىل صحة املجتمع؟
•تكليف املتعلمني بورقة بحثية حول حوادث شبيهة بهذه الحادثة.

الـعـــــــــرض
خطوات التنفيذ األســـــــــــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــــــــــــــــــة
أسئلة الصوت توجيه املتعلمني نحو قراءة جهريّة معربة عن الحزن واألىس من خالل املقتطف الثاين ،والذي يروي
الثاين من ال َّن ّص :مشاعر زوجة فقدت زوجها يف حادثة تشرينوبل.
الصوت األول ،ومن ث َّم الصوت الثاين لتعرف و ْجه ِة النظَ ِر الخاصة بكل
توجيه املتعلم للعودة إىل ّ
صوت لزوجة
ُ
خاصا ،يُ ْس ِه ُم يف الكَشْ ِف َع ْن تع ُّد ِد
ا
ي
إنسان
َا
ف
وق
م
د
تجس
إذ
ع
تم
ج
مل
ا
َصل
ُ
ف
ن
ت
ال
َّتي
ل
وا
منهام،
ْ عنِ ْ ِ
ًّ ًّ
ِّ ُ َ
إطفايئ ُم ّ
توف

أبْع ُد م َن ال َّن ّص
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االستجاب ِة لأل ْح ِ
داث ،وكيف ّي ِة التَّفا ُعلِ َم َعها وتفْسريِها.
ْ
إشار ُة املعلم إىل هذه التعددية يف وجهات نظرنا كقراءمن حيث :مشاعرنا نحو ما نقرأ.
وجهات نظرنا نحو ما يبديه أولئك املترضرون يف هذه الحادثة.
اإلجابة عن السؤال اآليت :ماذا لو تعرضت لهذا الخطر؟
خدام األفْعا ِل بترصيفها املتن ِّو ِع ؛ يف املايض وامل ُضارع واأل ْمرِ ،من
تشجيع املتعلمني عىل تفسريِ ْاس ِت ِ
خالل مواقع استخدامها يف العبارات.
قيام املعلم بتنظيم املناقشات مع املتعلمني  ،ودفعهم إىل االهتامم بفن كتابة ال ِّرواية.
قراءة الفقرة بعنوان نحو الرواية ،إلثارة تساؤالت وآفاق أخرى للتعرف عليها.
األضار عىل حيا ِة ال َّناس الَّذين تع َّرضوا لهذ ِه الكا ِرث َ ِة ،والتفكري يف حلول مبتكرة
إجامل آثار هذه ْ
لهذه املخاطر.
إرشادهم إىل الكتابة بأساليب مقنعة ،والتوسع يف إيجاد حلول مبتكرة ملثل هذه املخاطر.

التقـــــويــم البنــايئ
متابعة إجابات املتعلمني
وتصويبها .
تحفيز التفاعل من خالل قبول
آراء املتعلمني .

متابعة االستامع آلراء املتعلمني،
وتعزيزها وتوجيهها لكتابة مجمل
اآلثار الخطرية النفجار مفاعل
تشرينوبل.
اإلرشاف عىل كتاباتهم ،وتصحيحها،
وتحفيز الجيد منها.

املدى ال َّزمني
( )25دقيقة

(  10دقائق)

الطلب إىل املتعلمني املجيدين قراءة موضوعاتهم حول األرضار الكارثية لإلشعاعات النووية ،ث َّم عرض املوضوعات الجيدة يف أماكن بارزة
الغلق (  5دقــــائق )
كاللوحات الجدارية.

ِ
الـــدرس  :امل ُ
َفعول لَ ُه
عنــوا ُن
الـدرس :إضاءات لغويَّة /ال َّنحو
املجــــــــــــــال
املحــــــــــــــــــــــــــــــو ُر :بني ِة اللغ ِة العربي ِة
اللغ ُة
 1.1.2.6يتع َّر ُف املتعلِّم امل َ
مواقف حيات َّية.
َفعول لَ ُه  ،ويُعربُه إعرابًا صحي ًحا ،ويوظِّف ُه يف
نـــــواتـــــج التعــــــــلم
َ
العصف الذهني
ـتنتاج  -حـ ُـل املساندة :الحوا ُر واملناقش ُة – التعل ُم التعاو ُّين-
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
ُ
ال َّرئيســــــة :االســتقرا ُء واالسـ ُ
امل َشـ ِ
ـكالت
املقارنة – االستنتاج –التصنيف –التحليل -التطبيق
مهــــــارات التفكـــــــــري العليــــــــا
مهاراتُ عالقة األجزاء بالكل – ترابط املفاهيم اللغوية
مهـــــــــارات القـــــــــــــــــــرن ( ) 21
الجامعي  -الدق ُة يف األدا ِء.
والعمل
ُ
التعاو ُن
تعـــــــزيز مفــــاهيـم املواطنــــــــــــــة
ُّ
التنمي ـ ُة البشـــــــــــــــــــري ُة املســتدمي ُة( :التعب ـ ُر بلغ ـ ٍة عربي ـ ٍة مناســب ٍة عــن
مفـــــــــــاهيم التنمية املســـــتدامة
مشــاعره مــع املنكوبــن) .
التنمي ـ ُة البيـــــــــــئـــيــــــــــ ـ ُة املســتدمي ُة( :التعب ـ ُر بأســلوب ِه عــن حلــول
ملخاطــر التلــوث )
الجامعــي
ابتــكاري  - .التفكــ ُر
تكليــف الطلبــ ِة أ ْو توجيههــم نحــ َو مــرو ٍع
تعـــــــزيز مفــــاهيـم االبتكــــــــــار
ُ
ٍّ
ُّ
ٍ
ٍ
مشــكالت .
تحديــات أ ْو
ملواجهــ ِة
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةُ :األدب العاملــي أوجــ ُه
التكامـــل مع املــــواد األخـــــرى
ـتيعاب واســتخراج املفعــول لــه يف
التكـــــــاملِ (مـ ْن خــا ِل قـراء ِة وفهـ ِـم واسـ ِ
نــص أديب ).
ٍّ
التصميم واالبتكار ( املفاعالت النووية اآلمنة)
اللغــوي ،أجهــز ُة
املــدريس ،الســبور ُة العاديــ ُة أ ْو الذكيــ ُة  ،املعجــ ُم
الكتــاب
الوســــــــائل وتقنيــــــــــات التعــــــلم
ُّ
ُ
ُّ
ِ
العــرض ،الصــو ُر ،البطاقــاتُ
عـدد الحصص2 :
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الحال  :القسم األول

التهيـــــــــــئ ُة

ِ
تنفيـــذ الحصة األوىل ( )45دقيقة
إجـــراءاتُ
(  5دقــــائق )

عليمي .
عرض ال ّناتج التّ
ّ
البدء بفقرة حول املفاعيل التي سبق دراستها  ،املوضوع الجديد وموضوع أي درس سابق  ،ملزيد من التكاملية يف التعامل مع النحو العر ّيب).
السابقة « يتضمن جمالً مفيدة متنوعة فيها أسامء منصوبة نكرة ومعرفة ،ويُطلب من املتعلمني تحديدها .
أو :تقديم ورقة عمل رقم (  ) ....بعنوان تقويم الخربات َّ

الـعـــــــــرض
ُ
ِ
األســـــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
أستقرئ وأتعلم تأمل األمثلة امللونة يف الفقرة املعروضة أمام املتعلمني:
طرح األسئلة حولها وفق الكتاب املدريس:
ماذا نس ّمي ................؟
نسميهام مصدري َن.
بأيِّ ِة َح َركَ ٍة ضُ ِب َط ِ
آخ ُر .............؟
ضُ ِب َط ِ
آخ ُر ك ٍُّل منها بحرك ِة ال َفتْ ِح.
نسال األسئلة اآلتية  ............ :؟ وملاذا ...............؟
نجيب؟
ب َم
ُ
إذا ً ،عالم دلّت هذه املصاد ُر املنصوب ُة؟
السبب الذي من أجل ِه كانت القراء ُة ومزاول ُة الرياض ِة.
دلَّت هذه املصاد ُر عىل
ِ
ماذا نس ّمي هذه املصاد َر املنصوب َة؟
َ
املفعول ألجلِ ِه .............إلخ
نس ّميها:
التوقف عند كل سؤال واإلجابة عليه ،ثم التطبيق شفويًّا من قبل املتعلمني بنامذج مامثلة لألمثلة،
وعىل املعلم االنتظار حتَّى يستطيع املعلِّم التفكري مبا يناسب.
ُ
املفعول ألجل ِه ،وصوره وحكمه اإلعرا ّيب.
اســــــتنتـاج مفهوم
أستنتج
ُ
الطلب من املتعلم تدوين االستنتاجات عىل السبورة دون النظر إىل الكتاب والعودة للتطبيق
بنامذج شفوية مختلفة من قبل املتعلمني مبساعدة املعلم للتمكن من املفهوم النحوي.

التقـــــــــــــويــ ُم البنـــــــــايئ
متابعة استقراء األمثلة ،وتسجيل
املالحظات أثناء مناقش ُة املتعلم َني.
ث ّم متابعة اإلجابات عىل األسئلة
املطروحة عىل املتعلمني ،وتصويبها.
تحفيز املتعلمني لطرح مناذج مامثلة
لألمثلة التي ت َّم استقراؤها

مالحظ ُة االستنتاجات.
متابعة وتصويب النامذج التي يوظفها
املتعلمون شفويًّا.

املدى ال ّزمني
()25
دقــــيقـة

( 10دقيقة)

إعداد ورقة عمل من قبل املعلم  ،مثال ميكنه اختيار مقتطف آخر من الرواية وتطويع بعض الجمل فيه للمفعول له ،والطلب من املتعلمني استخراجه وبيان حاالته وإعرابه عبار ٍ
ات أخرى.
الغلق( 5دقــــائق )
أو إعداد ورقة العمل باختيار فقرة عن االبتكار تحوي املفعول ألجله ،والطلب من أفراد املجموعة املشاركة يف استخراجه  ،وتبني حركة إعرابه.
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ِ
تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة
إجـــراءاتُ

التهيـــــــــــئ ُة
عليمي املستهدف .
عرض ال ّناتج التّ
ّ
تقديــم ورقــة عمــل رقــم (  ) ...بعنــوان تقويــم الخـرات الســابقة « يتضمــن جمـاً مفيــدة متنوعــة تحــوي أســاء جامــدة ومشــتقة ،ويُطلــب مــن املتعلــم تحديــد
األســاء بوضــع خــط واحــد تحــت االســم املشــتق ،وخطــن تحــت االســم الجامــد.
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
املدى ال ّزمني
التقـــــــــــــويــ ُم البنــــــــــــــــــــــــايئ
األســـــــــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
توظيــف املفاهيــم النحويــة يف التَّطبيقــات الكتاب ّيــة يف منــاح متابعــة أداء املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة التعلميــة ،
أُط ِّب ُق
( )30دقــــيقـة
وتعزيــز اإلجابــات الصحيحــة .
شــتى ملــا تلقــاه املتعلمــن .
الهــدف مــن النشــاط األول متييــز املفعــول لــه ،وتوجيــه املتعلمــن متابعة اإلجابة عىل سؤال مطروح  ،مثال:
عيش ال َّن ْح ُل؟ اإلجابة :متعاونًا  :حال منصوب.
( ثنائيــا لإلجابــة)  ،والتَّوقــف عنــد بعــض الجمــل التــي تتضمــن كيف يَ ُ
متابعــة اســتخدام اللغــة الفصيحــة املضبوطــة أثنــاء
أنواعــا مــن املفاعيــل  ،لتمييــز املفعــول لــه مــن بينهــا.
بيــان الهــدف مــن التَّطبيــق الثــاين للمتعلمــن  ،مــن معرفــة اإلجابــات.
لصــور املفعــول ألجلــه ،وإعرابــه إعرابًــا صحي ًحــا مــن خــال قيــام
املتعلمــن باإلجابــة عــى النشــاط وفــق الجــدول .
وللمعلــم إعــداد أوراق عمــل مشــابهة للتطبيقــات يف الكتــاب
تقويم كل زميل لزميله يف األنشطة الفردية.
املــدريس.
أو تنويــع أوراق العمــل مــن خــال تقســيم أنشــطة املفعــول ،مراجعــة تقويــم الزمــاء  ،والتَّعليــق عليــه ،وتصويبــه إ ْن
بعــض األخطــاء.
وتكليــف ِّ
كل مجموعــة بجــزء محــدد ،ثــ َّم تعميــ ُم اإلجابــات .وجــدَتْ
ُ
توجيــه الطلبــة إىل كتابــة ِف ْقـ َر ًة تتضمــن املفعــول لــه ُم ْسـتَعينني
بخربتهــم يف متييــز املفعــول ألجلــه واســتخدامه يف العبــارات،
ويكــون ال ّنشــاط فرديــا.
الغلق (  10دقــــائق )

(  5دقــــائق )

من املستحسن كتابة أسئلة متنوعة واإلجابة عنها يف جمل أو عبار ٍ
ات تتضمن مفاعيل ألجله.
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توجيهات للمعلم
تدريس اإلضاءات ال ُّلغوية على أ ّنَها وسيلة لل ّتواصل.
َص منطلقا وممارسة وتطبيقا.
ويكون ال ّن ّ
يركز على االستقراء واالستنتاج.
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الدرس الثالث :القراءة املعلوماتية
نـــــــــــواتـــــــج التعـــــــــــلم

اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم

عنــوان الـــدرس ( :التعليم التقني واملهني )

عـدد الحصص3:

ـرض ُوجهـ ِة ال َّنظـ ِر (اإلقنــاعُ ،التّأريـ ُخ لألحـ ِ
.3.1.2.3يحـ ّد ُد املتعلّـ ُم أوجـ َه التّشــاب ِه واالختـ ِ
ـلوب عـ ِ
ـر ُح)
ـداث،
ُ
ـاف يف أُسـ ِ
الوصف،الـ َّ
بـ َن نصـ ِن عــن موضــو ٍع واحـ ٍـد.
ٍ
ٌ
)مرصف ،صفق ٌة ،االدخا ُر).
لكلامت اقتصاديّ ٍة
.2.3.1.6يح ّد ُد املتعلّ ُم املعاين املعجم ّي َة واالصطالح َّي َة
الرئيســــة :إسرتاتيجية التعلم التعاوين ،البحث ،الخرائط املفاهيمية املساندة :الحوار واملناقشة

مهــــارات التفكــــري العليـــــــا

-االستنتاج  ،التحليل  ،املوازنة  ،إبداء الرأي

مهـــــــارات القــــــــــرن ( ) 21

 املعرفة املالية واالقتصادية واألعامل التجارية. -الوعي باملهارات الريادية؛ لتعزيز اإلنتاجية يف بيئة العمل ،وخياراتها املهنية.

تعـــزيز مفــــاهيـم املواطنــــــة

تعزيز قيم املواطنة العاملية واملشاركة يف إيجاد الحلول عىل املستوى العريب والعاملي

مفـــــاهيم التنمية املســـــتدامة
تعـــــــزيز مفــــاهيـم االبتكـــار
التكامــــل مع املــــواد األخـــــرى

التنميــة البيئيــة املســتدمية  :املحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة( الخامــات املعدنيــة  ،البــرول  ،املــواد الطبيعيــة  ،)....وحفــظ حقــوق
األجيــال القادمــة منهــا .
اإلسهام يف نرش الوعي بأهمية التعليم التقني وتصميم (بروشورات) لتعزيز الوعي بأهميته يف حياة اإلنسان واملجتمع .
الرياضيات :حساب نسبة املدارس والكليات التقنية وفق أعداد الطلبة اإلماراتيني يف التعليم العام .

الوســائل و تقنيــــات التعــــــلم

أجهزة ال َع ِ
الس ّبورة العاديّة أو الذّك ّية ،امل ُثرياتُ املرئ ّي ُة.
رض والتسجيل  ،الكتاب املدريس ّ - ،
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( دقيقة )45
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل
( 5دقائق )
التهيـــــــــــئة
تطبيــق (إس ـراتيجية ق ـراءة الصــور ) .وذلــك بتكليــف املتعلمــن بتأمــل الصــور ،وذكــر داللتهــا وتعــرف أهــم املهــن التــي يزاولهــا الطلبــة يف مــدارس التقنيــة
ومعاهدهــا  .وميكــن إجـراء حــوار منظــم بــن طالبــن أحدهــا يفضــل التعليــم التقنــي واآلخــر يفضــل التعليــم العــام ؛ لتشــجيع الطلبــة عــى الحــوار وإبــداء
الــرأي .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقــــــــويــم البنـــــــــــــــــــايئ
األســـــاليـب و األنـشـــطــــــة
خطوات التنفيذ
تكليــف املتعلمــن بالق ـراءة الصامتــة واإلجابــة -
ال ِقرا َءة (الصا ِمتَة
ـب عنوانًــا ُمناس ـ ًبا (  ) 20دقيقة
عــن أســئلة القــراءة الصامتــة مــن املقالــن  ،ثــم أوالً –أقــرأُ ال ِفقْرتَـ ْ ِ
والجهرية)
ـن ق ـراء ًة صامت ـ ًة ،وأكتـ ُ
البــدء بالقــراءة الجهريــة ( القــدوة) للفقــرة ،لِ ـك ُِّل فقــر ٍة ِمـ َّـا يــأيت :
وتشــجيع الطلبــة املقرصيــن عــى الق ـراءة الجهريــة  -الفقر ُة ( )3يف املقا ِل األ َّو ِل  :يقبل أي عنوان مناسب
وفــق املعايــر التــي تــم إدراجهــا يف النشــاط  - .الفقر ُة ( )2يف املقا ِل الثَّاين  :يقبل أي عنوان مناسب
مهارة طرح األسئلة

البــدء بالقــراءة الجهريــة وفــق معايــر القــراءة أسئلة الفقرة الرابعة من املقال األول :
(  ) 15دقيقة
الجهريــة الســليمة والحــرص عــى البــدء بالطلبــة -كيف تكتسب العاملة الوافدة خربتها ؟
 ما املهن التي تزاولها العاملة الوافدة ؟املجيديــن يف قــراءة بعــض الفقــر.
مــع الحــرص عــى تشــجيع الطلبــة عــى طــرح  -ملــاذا تحــرص الــدول املتقدمــة عــى االهتــام بالتعليــم
التقنــي ؟
األســئلة وإبــداء الــرأي .

الغلق (  5دقــــائق )
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تكليف الطلبة بجمع ثالثة مصطلحات يف مجال التجارة واالقتصاد
الواجبات املنزلية  :البحث عن قضية تم بحثها من وجتي نظر مختلفني  ،مثل سلبيات وإيجابيات الخادمة يف املنزل ،
وسائل النقل الجامعية  ،الوجبات الرسيعة وغريها ...

( دقيقة )45
(  5دقــــائق )

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية
التهيـــــــــــئة
إتاحة الفرصة للمتعلمني لعرض وجهتي النظر املختلفتني يف ااملقالني ،
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
خطوات التنفيذ األســـــــــاليـب و األنـشـــطــــــــة التقــــــــــــــــــــــويــم البنــــــــــــــــــــــــايئ
تفعيــل التعلــم النشــط  ،وتشــجيع من اإلجابات املقرتحة:
أُنَ ّي ُم ْع َجمي
ُــروض امل َْصف َّيــ ُة ،مراجعــ ُة (  ) 15دقائق
الطلبــة عــى حــل النشــاطني ،والتأكــد املصطلحــات التجاريــة  :اعتــا ُد امليزان َّيــ ِة ،الق ُ
ِ
الحســابات.
مــن صحــة إجاباتهــم مــن خــال
املصطلحات االقتصادية
الحــوار واملناقشــة .
قدي
حــل األنشــطة بأســلوب التعلــم َّ
السوقِ  ،التَّضَ ُّخ ُم ال َّن ُّ
الصفقاتُ االقتصاديَّ ُة ،اال ِّدخا ُر ،اقتصا ُد ُّ
التعــاوين لتصنيــف املصطلحــات،
وفــق الجــدو ِل املــدرج يف كتــاب
َ
ٌ
مجتمعي يف دول ٍة ما إلنتا ِج وتوزيعِ وتباد ِل
ط
نشا
الوطني
د
االقتصا
ُ
ٌّ
ُّ
الطالــب
السلعِ ِ
ِ
والخدماتِ.
واستهالك ِّ

الصنائِعِ والفنونِ
واألساليب املستخدم ِة يف
ِ
ال ّت ُ
عليم ال ِّت َق ِن ُّي تعلي ُم ّ
ُم ِ
الصناع ِة .
ختلف فرو ِع ِّ
تطبيق املعرف ِة يف ِ
ٍ
شكالت
لحل ُم
لوم الطَّبيعيَّ ِة ِّ
عليم ال ِّت َق ِن ُّي
أحد حقو ِل ال ُع ِ
ُ
ال ّت ُ
عمليَّ ٍةِ ،م ْن َ
ذلك  :الط ُِّّب  ،الهندس ُة  ،الفيزيا ُء .

معظم األحيانِ
تحويل املعرف ِة إىل ثرو ٍة ُ
تفوق قي َمتُها يف
ُ
اقتصا ُد املعرف ِة
ِ
الث ِ
قيم َة َّ
وات الطَّبيع َّي ِة.
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خطوات التنفيذ

األســــــــــــاليـب و األنـشـــطــــــــــــــــــــة

أفكر

تكليف املتعلمني قبل البدء بنشاط أفَكِّـــــــــــــــــ ُر
تقبــل أي خريــط مفاهيميــة منظمــة مــن حيــث
( )20دقيقة
بقــراءة املقالــن قــراءة صامتــة  ،وتشــجيعهم عــى ابتــكار الرســم وشــمولية الفكــر
خرائــط مفاهيميــة مختلفــة لرصــد الفكــر الرئيســة والفرعيــة
 ،وإج ـراء مســابقة بــن مجموعــات التعلــم الختيــار أوضــح نشاط أ-أعل ُِّل :بأسلوب التعلم الفردي
الســا ْم إىل العمــلِ »: مــا
خريطــة  ،وتقييــم عمــل الخريطــة وفــق معايــر محــددة مــن -دعــو َة امل ُصطفــى عليـ ِه َّ
ـأكل ِم ـ ْن
أكل أح ـ ٌد طعا ًمــا ق ـ ُط خ ـ ًرا ِم ـ ْن أَ ْن يـ َ
َ
قبــل املجموعــات األخــرى
عمــلِ يــد ِه»...رواه البخــاري
.
التعليــل  :الكســب الحــال والعمــل الرشيــف ،
ونبــذ التــواكل والتطفــل عــى اآلخريــن
نــي
اهتــا َم الــ ُّدو ِل امل ُتق ِّدمــ ِة بالتَّ ِعليــم املِ ْه ِّ
قنــي .
والتِّ ِّ
التعليــل  :لتحقيــق النمــو االقتصــادي وتنوعــه
واالكتفــاء الــذايت ،وتهيئــة فــرص العمــل الرشيــف
للشــباب والقضــاء عــى البطالــة.
الغلق (  5دقــــائق )
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التقــــويــم البنـــــــــــايئ

املدى الزمني

 مناقشة املتعلمني ملشكلة البطالة والعاملة الوافدة وأرضارها ،وسبل نرش ثقافة التعليم التقني واملهني ،وعرضالتخصص باألعامل اإلدارية دون غريها من املهن التي يحتاجها املجتمع .

( دقيقة )45
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة
(  5دقــائق )
التهيـــــــــــئة
تطبيــق ( إس ـراتيجية العصــف الذهنــي ) ومناقشــة الحلــول التــي اقرتحهــا املتعلمــون ســواء أكانــت عــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أم عــى
مســتوى العــامل العــريب  .ويفضــل ع ـرِض ( ِفلــم قصري)عــن معاهــد التكنولوجيــا وكليــات التقنيــة والوظائــف التــي يشــغلها خريجــو تلــك املــدارس والجامعــات .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــــــويــم البنـــــــــــايئ
خطوات التنفيذ األســـــــاليـب و األنـشـــطــــة
املقارنــة بــن تكليــف املتعلمــن بالق ـراءة الصامتــة للنــص أو متابعة إجابات املتعلمني الكتابية لتعزيز مهارات النقد وإبداء الرأي .
املقالــن وفــق لبعــض فقراتــة مــرة أخــرى الســتذكار املعلومــات
المقال الثاني
المقال األول
بنــود محــددة الــواردة يف النــص محــد ًدا الوقــت واملهمــة
•التعليــم التقنــي الوســيلة األنجــع •اهتــام الــدول املتقدمــة بالتعليــم
،أو ُج ـ ُه امل ُقارن ـ ِة /ب ـ َن وجهتــي ال َّنظ ـ ِر
التقنــي .
للقضــاء عــى الفقــر وزيــادة
 (1مق ِّد َمــ ُة املقــا ِل )2-الــ ُّد ُول امل ُتق ِّد َمــ ُة يف
ــي يف أُســراليا ترعــا ُه
الدخــل .
•التَّعليــ ُم املِ ْه ِن ُّ
ُ
مجــا ِل ِّ
الصناعـ ِة والتَّعليـ ِـم املِ َه ِنـ ِّ
ثــاثُ و ٍ
ـيُ 3- .و ْج َهـة نَظَ ِر •أملانيــا ،اليابــانِ وأسـراليا وأمريــكا
ِكاالت رئيســ ٍة
ـي يف الـ ُّدو ِل ال َعربيَّ ِة4-.
الكاتـ ِ
ـب يف التَّعليـ ِـم املِ ْهنـ ِّ
•يف بعــض الــدول العربيــة ويف
وأملانيــا وبريطانيــا
األ ِدلَّ ـ ُة والتَّفاصيـ ُـل اإلقناع َّي ـ ُة ال َّداعم ـ ُة للتَّعليـ ِ
دولــ ِة اإلمــار ِ
نــي يف بَ ِ
ات شَ ــ ِه َد التَّعليــ ُم
عــض
ـم •يُعــاين التَّعليــ ُم املِ ْه ُّ
ـي يف اآلونَ ـ ِة األخــر َة
ال ُبلــدانِ العرب َّي ـ ِة ِم ـ ْن أزم ـ ٍة.
ـي يف ال ـ ُّدو ِل العرب َّي ـ ِة.
ـي والتِّقنـ ُّ
املِ ْهنـ ُّ
ـي واملهنـ ِّ
التِّقنـ ِّ
قفــز ًة نوع َّيــ ًة لتحقيــقِ التَّنميــ ِة
•العاملــة الوافــدة تشــغل معظــم
الكاتب ِ
(خات ُة املقا ِل)
رأي
ِ
5خالص ُة ِاملهــن.
بعــض الــ ُّدو ِل العربيَّــ ِة
عــت
ُ
ش ْ
•ََ
لل ُّن ِ
قنــي ،
هــوض بالتّعليــم التِّ ِّ
بتدريــبوتأهيــلِ أبنائِهــا
ِ
وبــدأتْ

أبعد من النص

بيان الهدف من النشاط

( )20دقيقة

االقتصاد يَّــ ِة .
•التعليــم التقنــي يف بعــض الــدول
العربيــة متطــور.
•توصيــة مبزيــد مــن الدعــم للتعليــم
التقنــي يف البلــدان العربيــة .

متابعــة تنفيــذ النشــاط مــن خــال غرفــة الحاســوب  ،وميكــن للمعلــم ( )15دقيقة
تســجيل أهــم مواقــع البحــث التــي تعــن املتعلــم عــى الوصــول إىل
املعلومــة بيــر وســهولة والهــدف مــن النشــاط تشــجيع الطالــب عــى
التعلــم املهنــي ومامرســة األعــال اليدويــة والحــرف الصناعيــة .

عرض أفضل التقارير البحثية التي كتبها املتعلمون يف مجال التعليم التقني ونرشها عرب املواقع
الغلق (  5دقــــائق )
املتاحة عىل مستوى املدرسة .
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الـدَّ رس ال ّرابع :االستماع والمحادثة
ال َّن ُّص
ليست ِحك ًرا على أ ْح ٍد!
ْ
ات
العلو ُم واالبتكار ُ
الستار؛ اكْتَشفَها البروفسور
•اله ْن ُد  -الَّتي تجاو َز ع َد ُد سكانِها المليا َر – فيها زوايا ُمشرق ٌة كثير ٌة خ َّبأتْها ظُلم ُة الفق ِر واالنْطواء خل َْف ذلك ِّ
ومجلس األبْ ِ
ِ
حاث في بنجالدش َ
خالل الفتر ِة ب ْي َن عامي  ،1986 – 1985تَمث ََّل نشاطُ ُه
مل ُم ْستشا ًرا للحكو َم ِة
«أَنِيل جوبتا» الَّذي كا َن يَ ْع ُ
في ُمسا َع َد ِة العلما ِء والباحثي َن ِ
نسب َة ِ 60%م َن األشْ ِ
خاص يَعيشو َن
داخ َل ُحقو ِل الفُقرا ِء ،وفي عام 1986م عا َد جوبْتا إلى اله ْن ِد ل َي ِج َد أ َّن ْ
ٍ
عشوائيات ،وال ي ْمتلكو َن أَر ٍ
خاص ًة بِهم.
في قُ َر ًى ُمه َّمش ٍة َو
اض َّ
• يقول ال ُّدكتور (جوبتا):
ٍ
ٍ
ساعات طوا ٍل في زراع ِة األرز وأرجلهن
أدوات لزراعة األرز بسهولة ،عل ًما أ َّن نسبة زراعة األزر يدويٍّا  ،99%لذا تقضي ال ِّنسا ُء
لم يوفِّ ْر العل ُم
اض األقْدام .ول ْم يبْتك ِر ال ِعلْ ُم ٍ
يسبب ل ُه َّن كثي ًرا م ْن أمر ِ
آالت ل َج ْمعِ أوراقِ الشَّ اي التي تؤل ُم طريق ُة قطْفها أيدي ال ِّنساء
مغمورة في المياه؛ م َّما
ُ
يقف بجوا ِر ال ُف َقرا ِء لتلبي ِة احتياجاتِهِم اليوم َّي ِة بجود ٍة وكفاء ٍة  ،وبتكلف ٍة ِ
َ
تناس ُب ُهم.
طول الموسم .؛ وبنا ًء على ذلك ال ب َّد للعلم أ ْن َ
• رأى يو ًما نحل ًة ،ففكَّر عميقًا في طبيع ِة عملِ ال َّنحلة؛ الَّذي يبدأ من ا ْم ِ
رحيق ورد ٍة ،ثم ذهابها لورد ٍة أُ ْخرى ث َّم ألخرى حتّى تجم َع
تصاصها َ
جذب ال َّنحل إليها ،أ ّما ال َّن ْحل ُة فال تحتك ُر
العامل
ُ
ينقص من الورو ِد شيئًا؛ فألوانُها الجذَّاب ُة هي
األساسي في ِ
ما تحتاجه؛ وبتلك العملية ال ُ
ُّ
عسلٍ ِ
لنفسها؛ بل تشارِك ُه مع أفرا ِد المجموع ِة حتّى ت ْكتَ ِم َل الخل َّي ُة.
ما تصن ُع ُه ِم ْن َ
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ؤسس ِة الَّتي أنشأَها البروفسور جوبتا؛ والَّتي ترتك ُز على وجو ِد الخل َّية الجماع ّية الَّتي تُحاكي في َع َملِها طريق َة ع َملِ خل َّي ِة
•خل َّي ُة ال َع َسلِ  ،اس ُم ال ُم َّ
عب َم ْهما كا ّن ح ْج ُمها َصغي ًرا.
ال َّن ْحلِ – إذ تُ ْبنى بال َموار ِد الَّتي ي ْمتَلِكُها الشَّ ُ
ات واال ْخ ِتر ِ
المؤسس ُة َمسا َح ًة إل ْحصا ِء االبْ ِتكار ِ
ِ
اعات ال َبسيطَ ِة لل ُف َقرا ِء في ال ِه ْن ِد ،إ ْذ يُ ْصب ُِح ِب َمقدو ِر ال َف ْر ِد ع ْر ُض ابْ ِتكا ِر ِه َو َموا ِه ِب ِه على
أصبحت
• لقد
َّ
وتعليم
بتدريب
المؤسس ُة
باس ِم ِهَ ،حتَّى وإ ْن كا َن خار َِج اله ْن ِدَ ،وتقو ُم
ِ
ِ
َّ
سمي كبراء ِة ا ْخترا ٍع ُمس ّجل ٍة ْ
ُمتخصصي َن َو ُمشرفي َن؛ ليت َّم اعتما ُد ُه بشكْلٍ َر ٍّ
عي في َم ِ
يستَطيعوا التَّأقلُّ َم والتك ّي َف ق ْد َر اإل ْمكانِ في
جاالت التَّ ِ
كي ْ
عليم والثَّقاف ِة والفُنونِ واإلبْدا ِع التِّكنولوج ِِّي؛ ْ
هؤال ِء ال ُف َقرا ِء بشكلٍ تط ُّو ٍّ
َحياتِهِم البَسيطَ ِة.
السيد على الموقعِ اآلتي :
من مقا ٍل للكاتب ِة مي َّ
honey-bee-network-introduce-tech.html/20/07/http://www.arageek.com/2016
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ـت ِحكـ ًرا عــى أ ْحـ ٍـد!)
(عنــوان الــدرس  :العلــو ُم واالبتــكاراتُ ليسـ ْ

الــدرس الرابــع  :االســتامع واملحادثــة
حصص .
املسموع َة (مقاالً)
نــــــواتـــج التعــــــــــــــــــــلم  1..51.1يست ْو ِع ُب املتعلِّ ُم املاد َة ْ
 1.2.1 .5يقـ ِّدم املتعلُّــم عرضً ــا شــفوياً إلعــان يُحـ ِّدد فيــه الغايـ َة ووجهـ ِ
ـتخدام
(باسـ ِ
ـات ال َّنظَــر ِاملق َّد َمــة َبأشــكا ٍل شــفويَّة أو مرئ َّيـ ٍة ْ
الوسـ ِ
ـائط املتعـ ّدد ِة /الوســائلِ الرقم ّيــة) ،ويق ّيــم ُمــا إذا كانـ ِ
ـت املعلومــاتُ ُتحتــوي عــى حوافــز َاجتامع َّيـ ٍة وتجاريَّـ ٍة وسياسـ َّي ٍة أو
حوافــز أخــرى.
التعلم التعاوين

اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم

الرئيســــة:

مهـــــارات التفكـــري العليــــــــا

مهارات التَّواصل الُّلغوي .حل املشكالت اإلبداعي -التعلُّم متعدد املواد  -التفكري الناقد.

مهــــــارات القــــــرن ( ) 21

القراءة وفق مؤهالت متعددة       -التواصل اإلبداعي.

تعــزيز مفــــاهيـم املواطنـــة

اإلحساس باملسؤولية املجتمع ّية.

مفــاهيم التنمية املســـــتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــريّة املستدمية ( :التكافل اإلنساين)
التنمية االجتامعية املستدمية( :التكافل املجتمعي)

تعـزيز مفاهيـم االبتكــــــــــــار

نرش مبادرات هادفة عن مشاريع مساعدة املحتاجني عىل مواقع التواصل االجتامعي .

عـــدد الحصــص :ثــاث

املساندة :اسرتاتيجيات تحليل ال ّنصوص ،وتحليل املواقف.

التكامــل مع املـواد األخـــــــــرى .املـــــــــــــادة :الرتبيــة اإلســامية أوجــه التكـــــــامل (قيــم اإلنفــاق عــى املحتاجــن ومســاعدتهم والتعايــش مــع الظــروف
اإلنســانية القاســية)
الوســائل و تقنيــات التعــــــلم
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الصور
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة

التمهيـد « التهيـــــــــــئة «
نص االستامع) .
السبورة ( اليوم  ،التاريخ  ،املادة  :اللغة العربية – املوضوع  :عنوان الوحدة ثم عنوان ّ
إعداد بيانات َّ
اإلعدا ُد لالستام ِع  :توفري الج ّو املالئم لالستامع بإلقاء التّعليامت وتحديد ناتج الدرس ،ومناقشته.
وميكــن إثــارة دافعيــة الطــاب بأســئلة أو قصــة أو مواقــف لهــا عالقــة مبحتــوى عــن ابتــكار وســائل وطــرق ملســاعدة الفق ـراء واملحتاجــن واملنكوبــن مــن شــتى بقــاع
املعمــورة.
نص االستامع.
الصور التي متثل مضمون ِّ
التَذكري مبهارات االستامع  :االلتزام بالهدوء  ،تج ُّنب املقاطعة ،توجيه ال َّنظر للمتح ّدث أو القارئ  -تأ ُمل ّ
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقــــــــــويــم البنــــــــــــــايئ
خطوات التنفيذ األســــــاليـب واألنـشـــطــــة
قبل االستام ِع
الصــور الدالــة عــى املضمــون  .توجيــه املتعلمــن إىل قـراءة العنــوان متابعــة إجابــات املتعلمــن القامئــة عــى التوقــع
اســتنطاق ُّ
لتوقــع كلـ ٍ
( )10دقــائق
ـص ،كــا ميكــن تخمــن فكــرة ِمحوريَّــة يــدو ُر والتعليــق عليهــا .
ـات قــد تــر ُد يف ال َّنـ ِّ
تعزيــز تعليقــات املتعلمــن عــى الصــورة املصاحبــة
ـص.
حولَهــا ال َّنـ ُّ
قبـ ُ
الصــور ِة ،وتــرك املتعلــم لنــص االســتامع.
ـول جميـعِ التَّعليقــات عــى ال ِعبــار ِة الَّتــي كُ ِتبـ ْ
ـت يف ُّ
الســعادة بال ِّنســب ِة لــه.
يتحــدث بحريــة يف دقيقـ ٍة عـ ْن َم ْصــدر َّ
باإلمــكان بعــد إعطــاء املتعلمــن فرصــة للتَّعبــر الشَّ ــفوي عـ َّـا يشــاهدونه
الصــورة لتقوي ـ ِة املالحظ ـ َة
الصــورة ،لفــت أنظارهــم إىل جوانــب أخــرى يف ُّ
يف ُّ
واالنتبــاه وال ّدقــة.
االستام ُع األول

(  5دقــــائق )

الصــوت .وميكــن اقــراح تســجيل متابعة اإلجابات وتصويبها
اســتامع املتعلمــن إىل املعلــم أو مســجل َّ
مــريئ ..
توجيــه املعلــم املتعلمــن لحـ ّـل أنشــطة االســتامع األول ،وهــي أنشــطة عامــة
تســتدعي االنتبــاه والرتكيــز إىل مجمــل ال ًّنــص.
الســبورة بعــد نقاشــها مــع املتعلمــن حــال
تدويــن اإلجابــات َّ
الصحيحــة عــى َّ
كل نشــاط.
االنتهــاء مــن ّ
كل مجموعــة القيــام بتقويــم ذايتّ حــول مضمــون مــا اســتمعت
الطلــب إيل ِّ
إليــه مــن إجابــات .

( ) 15دقــــيقة
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املدى الزمني

التقــــــــــويــم البنــــــــــــــايئ
خطوات التنفيذ األســــــاليـب واألنـشـــطــــة
متابعــة املتعلمــن أثنــاء االســتامع ،ثــم متابعــة
االستام ُع الثاين إعادة إسامعهم فقرات ُمح َّددة من ال َّن ّص مناسبة ملحتوى األنشطة.
( ) 10دقــــيقة
التوقــف يف االســتامع الثــاين عنــد بعــض الفق ـرات لتدريــب املتعلمــن عــى إجاباتهــم وتقوميهــا.
توضيــح الكلــات ومعرفــة العالقــات بينهــا كمعرفــة مرادفادتهــا .
االســتامع إىل فق ـرات محــددة مــن جديــد لتعميــق الفهــم  .لتنميــة مهــارات
تفكــر عميقــة .ثــ ّم اإلجابــ ُة عــى األنشــطة املتعلقــة بهــذه الفقــرات
املســموعة.
إعطــاء وقــت للمتعلمــن  ،لتحضــر مــا ّدة رسديــة يقومــون برسدهــا أمــام
زمالئهــم .
الغلق (  5درجات )
الصف.
يعب فيه عن وسائل إسعاد اآلخرين  ،وإسامعه لزمالئه يف ّ
•تكليف املتعلمني بتسجيل صويت ٍّ
لنص ّ
•استخدام شبكة معايري التقويم لتقويم مهارات االستامع.
•واجب بيتي  ،ويش ّجع املتعلّم عىل تقدميه يف اإلذاعة املدرسية  :استمع إىل نص ُمسجل من أحد املواقع
ثم امأل البطاقة اآلتية:
االجتامعية حول التسامح وقبول اآلخر وأمارس أنشطة االستامع ّ ،
الهدف........................................................................................................................................ :
الفكرة الرئيسة ............................................................................................................................:
األفكار الفرعية ................................. -........................................... - ....................................:
الحقائق التي وردت يف النص...................................................................... :
 اآلراء التي وردت يف النص . ..................................................التلخيص..................................................................................................................................... :
•..........................................................................................................................................
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مستند توضيحي  /خطوات التنفيذ
1.1قبل االستماع  :وتتطلب:
إعداد بيئة التواصل المادية الهادئة المريحة .إعداد النفس  :بوضع صحي مناسب  ،ومعرفة مسبقة بالموضوع  ،وتوفر الوقت الالزم  ،والدافعية لالستماع  ،وإعداد المواد الالزمة للتسجيل أو التلخيص .
 2.2أثناء االستماع :
اإلنصات  ،والتعاطف مع المتكلم  ،واالنتباه والتركيز  ،والتواصل البصري  ،وعدم المقاطعة  ،والفهم ( ويتضمن تحديد الهدف والنقاط الرئيسة والفرعية
وعالقة النتائج بالمقدمات والتمييز بين الحقائق واآلراء  ،وتحديد االتساق أو التناقض الداخلي ،والتلخيص ) .
واستكمال المعلومات  ،والتغذية الراجعة  ،وتأجيل الحكم  ،االستراحة في أثناء االستماع ،التسجيل بتقنيات التلخيص (األفكار والشواهد ) .
3.3بعد االستماع :
التعقيب بالتغذية الراجعة المعبرة عن فهم المستمع أو عدمه  ،ونقاط االتفاق واالختالف بأمانة  ،توجيه المالحظات اإليجابية أو السلبية لألفكار ال للمتحدث.

105

امل ُحادث ُة
لتهيـــــــــــئة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل

عدد الحصص  :حصتان
(  5دقــــائق )

السبورة..
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
متابعة تحضري املتعلمني ملوضوع التَّحدث.
إلسعا ِد اآلخري َن ).
التمهيد بطرح أسئلة حول موضوع التّحدث ( التَّسا ُم ُح  ...سبيلُنا ْ
التأكيد عىل أ َّن إبداء الرأي يقوم عىل جمع املعلومات  /األدلة والشواهد واألمثلة وتحديد األفكار التي سيستدل عليها مبا يناسبها
مالحظة :من أساليب التأثري واإلقناع اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الرشيفة /أقوال العلامء واملشاهري /اإلثبات باملنطق والعقل
اإلثبات باألدلة والشواهد والقصص واألمثلة الواقعية /أسلوب املقارنة  /أسلوب التعليل باألسباب أو بالنتائج
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــــــــــــويــم البنـــــــــــــــــــايئ
األســــــــــــــاليـب و األنـشـــطـــــــــــة
خطوات التنفيذ
القيام بالتحضري وفق مجموعات التعلم التعاوين.
قبل التحدث
َ
تختــار كل مجموعــة ُعنوانًــا للعـ ِ
ـي  ،ولهــاأن تبحــث عــا متابعــة التحضــر ملوضــوع العــرض التقدميــي الــذي ( ) 35دقــائق
ـرض التَّقدميـ ّ
يــري العــرض الــذي ســتقوم بإعــداده ،كاختيارمقدمــة اســتهاللية التــي اتفقــت عليــه كل مجموعــة .
ِ
ــلوكات مراجعة ما ت َّم تحضريه :
والس
ترتكــز عــى آيــات كرميــة تك ِْش ُ
ــف قي َمــ َة التَّســا ُم ِح ُّ
أ .من القرآن الكريم
الصحيح ـ َة يف التَّعامــلِ م ـ َع اآلخريــن.
َّ
ب .من السنة النبوية:
والسعادة.
إغناء الرشائح بآراء ومواقف لها صل ٌة بالتَّسا ُم ِح َّ
ـوب جـ ..من الشعر والحكم:
الســعاد َة إىل قُلـ ِ
ج َم ـ ُع ُصــور و ِقصــص و َموا ِقـ َـف لِم ـ ْن يُ ْدخلــو َن َّ
تصويــب الصيــغ اللغويــة املســتخدمة يف تحضــر
اآلخريــن .
كل مجموعــة لهــا الحريّــة يف تنســيق العــرض ،وعــدد الرشائــح  ،مــع الرشائــح
االتفــاق عــى الوقــت الــذي سيســتغرقه كل فريــق يف تقديــم عرضــه،
واختيــار أحــد أفـراد املجموعــة للقيــام بالعــرض.
الغلق (  5دقــــائق )
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امل ُحادث ُة
التهيـــــــــــئة
السبورة.
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
متابعة تحضري املتعلمني ملوضوع التَّحدث.
خطوات التنفيذ
أثناء التحدث

بعد التَّحدث

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية
(  5دقــــائق )

األســـــــاليـب و األنـشـــطــــــــــــــــــة

الـعـــــــــرض

التقــــــــويــم البنـــــــــــــــــايئ

املدى الزمني

عرض العرض التقدميي الذي قام بإعداده املتعلمون ( كل مجموعة عىل حدا)
كل فكــرة باعتــاد األفــكار التــي تــ ّم التخطيــط
التَّطــ ّرق إىل ّ
لها ،ودعم األفكار بالتعليالت واللغة الفصيحة املعربة املناسبة.
 التَّعليــق عــى محــاوالت املتعلمــن وتوجيــه املناقشــات والحــواراتاللغــوي.
حــول املعــروض وتقييمهــا مــع رضورة التَّأكيــد عــى التَّواصــل
ِّ
 -تدوين موقف مؤثر أوردته كل مجموعة أثناء العرض .

متابعة العروض التقدميية .
متابعــة النقاشــات حــول العــروض (  5دقائق
لكل مجموعة).
التقدمييــة وتســجيل مالحظــات حولهــاّ .
متابعــة مداخــات املتعلمــن لزمالئهــم
وتصويــب مســارها.
اعتــاد شــبكة التقييــم لتكويــن تقييــم
موضوعــي أثنــاء العــرض.

اعتامد شبكة التقييم املقرتحة لتقييم عروض املجموعات.

كل ( )15دقـــائق
( ثــاث دقائــق لتقييــم عــرض ّ
رشا مــع
مجموعــة ،ويكــون التقييــم مبــا ً
العــرض )

الغلق (  5دقــــائق )

إعداد مطوية تلخص األفكار اإليجابية التي اتفقت عليها املجموعات.
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توجيهات للمعلم:
يتحول نشاط ال ّتواصل ّ
ّ
فوي
المحققة للعمل ال ّلغوي المستهدف بال ّتع ّلم ح ّتى ال
استعمال ال ّتراكيب والبنى
الش ّ
ّ
مجرد ترديد لقوالب لغو ّية.
إلى ّ
ّ
حث المتع ّلمين على تنويع تعابيرهم وإغنائها ّ
بالطريف من األفكار والمفردات.
تشجيع المتع ّلمين على توظيف معايشهم وتجاربهم ّ
ـخصية في ال ّتواصل اللغوي.
الش
ّ
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الـدرس الخامس الكتاب ُة
نــــــواتــــج التعـــــلم

عنــوان الـــدرس :

حثي
كتابَ ُة َمرشو ٍع بَ ٍّ

عـدد الحصص3:

ـات بَحث َّيـ ٍة ت ُركّـ ُز عــى َموضوعـ ٍ
ـتقلً أ ْو بِالتَّعــاونِ َمـ َع اآلخريـ َن إلجـرا ِء َمرشوعـ ٍ
ـات
 1.1.1.4يُخطِّـ ُط امل ُتعلِّـ ُم ُمسـ ّ
ذات ِصل ـ ٍة بامل ُق ـ َّرر ِ
ِضم ـ َن ا ْهتامماتِ ـ ِه ،أَ ْو ِ
ات ال ِّدراس ـ ّي ِة .
ْبحث الْ ُمالمئ ِة ،ويُط ّب ُق اسرتاتيج ّي ِ
ات ال َب ِ
يَض ُع أسئل َة ال ِحث عنِ املا َّد ِة الْمرجع ّي ِةُ ،معلِّقًا َعىل ال َّنتائِ ِج .

اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم

الرئيســــة :الحوار و املناقشة

مهـــــارات التفكــــري العليـــــا

-حل املشكالت  ،اتخاذ القرار  ،االستنتاج  ،املقارنة  ،النقد وإبداء الرأي .

مهـــــــارات القــرن ( ) 21

ت َطبيـ ُـق املعرف ـ ِة ِم ـ ْن أ ْجــلِ َحـ ِّـل ُمشـ ٍ
ـج قابل ـ ٍة للتَّطبيــقِ َ ،م ـ َع اإلفــاد ِة ِم ـ َن
ـكالت َحقيقيَّ ـ ٍة َوالحصــو ِل عــى نَتائـ َ
األدوات ال َّرقم َّي ـ ِة لِلْوصــو ِل إىل نِتاجـ ٍ
ِ
ـات ت َشــا ُرك َّي ٍة عالي ـ ِة ال َجــود ِة

تعــزيز مفــاهيـم املواطنـــــة

1-تقدير الذات وتنمية املهارات الشخصية

مفــــاهيم التنمية املســـــتدامة

استغالل املوارد الطبيعية بطريقة مثىل و إيجابية .

تعـــــــزيز مفـــاهيـم االبتكــار

تقديم مرشوعات اقتصادية للمحافظة عىل املوارد الطبيعية .

املساندة :إسرتاتيجية التعلم التعاوين

 2-املسؤولية الفردية املجتمعية

التكامــــــل مــع املــــــــواد املــــــــــــــــــــــــــــادة :الدراسات االجتامعية (كيفية استغالل الرثوات الطبيعية واملحافظة عليها ).
ا أل خــــــر ى
الوســـائل و تقنيـــات التعــــــلم أجهــزة ال َعـ ِ
الس ـبّورة العاديّــة أو الذّكيّــة ،امل ُث ـراتُ
ـرض والتســجيل  ،الخرائــط املفاهيميــة ،الكتــاب املــدريس ّ - ،
ـص.
املرئ ّي ـ ُة ،ال ِقصـ ُ
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إجـــراءات تنفيـــذ ( الحصة األوىل ) ()45
التهيـــــــــــئة

(  7دقــــائق )

 تعريــف الطلبــة مبعنــى مــروع ثــم طــرح مشــكلة واقعيــة يف املجتمــع و توظيــف مهــارات التفكــر العليــا لحلهــا عــن طريــق املشــاريع للمناقشــةوالتحليــل -مناقشــة نواتــج التعلــم املســتهدفة ومــا ســيتم تحقيقــه مــن نواتــج تعليميــة يف كل حصــة درســية .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــــــويــم البنـــــــايئ
األســـــاليـب و األنـشـــطــــة
خطوات التنفيذ
تكليــف املتعلمــن ومــن خــال العصــف الذهنــي تعريــف متابعــة اإلجابــات الشــفوية والكتابيــة بالشــكر ()15دقائقالخطوة األوىل
إســراتيجية الحــوار املــروع وطــرح منــاذج مــن بعــض املشــاريع التــي مارســها والثنــاء
الطالــب أو ســمع عنهــا ومطبقــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
واملناقشــة
املتحــدة .
مــن خــال العمــل التعــاوين توزيــع عــدد مــن الصحــف أو املقارنــة بــن املــروع املقــرر يف املنهــاج ومشــاريع
الخطوة الثانية
) 15
(
إســراتيجية التعلــم املجــات عــى املجموعــات الســتخراج بعــض مــن املشــاريع أخــرى .
د قــــيقـــة
التــي ميكــن العمــل بهــا حــول مواضيــع متنوعــة مــع
التعــاوين
اســتخراج أهــم العناويــن التــي ميكــن أن نحققهــا لعمــل
املشــاريع ذات جــودة عاليــة مفيــدة للفــرد واملجتمــع .
الغلق (  5دقــــائق )
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استعراض الخطوات املبدئية لتنفيذ املشاريع بني املجموعات

إجـــراءات تنفيـــذ ( الحصة الثانية ) ()45
(  5دقــــائق )

التهيـــــــــــئة
عرض مقطع (فيديو ) عن مرشوع كيفية إعادة تدوير الورق  ،وسبل املحافظة عىل املوارد الطبيعية .
الـعـــــــــرض

التقـــــــويــم البنـــــــايئ
األســــاليـب و األنـشـــطـــــة
خطوات التنفيذ
إســراتيجية الحــوار -تكليــف املتعلمــن عــر املجموعات باختيار املشــاريع ومناقشــتها واســتعراضها متابعة اإلجابات وتصويبها .
 ترشيح أفضل مرشوعأمــام زمالئهــم يف الصف .
واملناقشــة

املدى الزمني
( )15دقائق

إســراتيجية التعلــم  -اعتــاد عناويــن املشــاريع مــن قبــل املعلــم و األفــكار التــي تــم كتابتهــا متابعــة اختيــار املتعلمــن وتوزيــع ( )18دقيقة
واالنتهــاء منهــا  ،ثــم بــدء العمــل مــن خــال املجموعــات  :مثــل مــروع املهــام .
التعــاوين
إعــادة تدويــر قنــاين امليــاه البالســتيكية .،أو أي موضــوع آخــر .
البــدء بتنفيــذ ُخطُـ ِـوات ال ِكتابَ ـ ِة  :إن تيســر عمليــات التعلــم والبحــث عــن
املعلومــات مــن خــال غرفــة مصــادر التعلم.يســاعد املتعلمــن عــى الكتابــة
العلميــة الســليمة .

الغلق (  5دقــــائق )

-تلخيص خطوات املرشوع  ،الواجب البيتي  :تكليف املتعلمني مبتابعة كتاباتهم .
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إجـــراءات تنفيـــذ ( الحصة الثالثة ) ()45
التهيـــــــــــئة
استثامر املوضوعات التي تناولها املتعلمون يف كتاباتهم ،وتعزيزها وتطبيقها عىل أرض الواقع .
الـعـــــــــرض
خطوات التنفيذ

األســــــاليـب و األنـشـــطـــــــــة

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنـــــايئ

املدى الزمني

إســراتيجية التفكــر -تكليــف املتعلمــن مبتابعــة واســتكامل مشــاريعهم مــن خــال التعلــم متابعــة كتابــات املتعلمــن ودعمهــم ()20دقائق
التعــاوين ،وميكــن للزميــل املعلــم تنظيــم عمليــات الكتابــة واملهــام بــن ومســاندتهم.
اإلبداعــي
أفــراد املجموعــة الواحــدة عــى النحــو اآليت :
أحــد املتعلمــن يكتــب خطــوات تنفيــذ املــروع  ،و الثــاين فوائــد املرشوع،والثالــث يكتــب تنفيــذ املــروع  ،آخــر يكتــب تقديــم املــروع ثــم
عــرض املــروع  ،ويتناقشــون فيــا كتبــوه ،ليتــم عرضــه يف إطــار واحــد .
إســراتيجية التفكــر -تقييــم مشــاريع املتعلمــن مــن خــال عــرض مــا كتبــوه  ،واالســتامع إىل متابعة التقييم وإبداء الرأي
آرائهــم ومناقشــتهم .
الناقــد
تعــرض إحــدى املجموعــات املــروع مــن خــال قائــد املجموعــة  ،وتقيّــماملجموعــات األخــرى املــروع وفــق منهجيــة خطــوات تنفيــذ املشــاريع .
و آليـ ِ
ـات املُراجعـ ِة والتّقويـ ِـم
الغلق
(  5دقـائق )
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()15دقائق

والص ُح ِ
ــف
ــت يف امل َ َج ّ
ر مــا كَتَ ْب ُ
ــا ِت ُّ
تلخيــص أهــم الفكــر الــواردة يف مقــاالت املتعلمــن وتعزيــز الجوانــب اإلبداعيــة فيهــا  .أَنْــ ُ
ِ
ــت
امل َ ْد َر ِســ َّي ِةُ ،م ْســتَفي ًدا ِمــ ْن ُم
الحظــات زُمــايئ فيــا كَتَ ْب ُ

الـدرس :الخامس  -اإلمالء
نـــواتـــــج التعـــــــــــــــــــــلم
اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم

قيم
التْ ِ
َعالماتُ َّ

عـدد الحصص1 :

 3.1.3.6يستخدم املتعلم عالمات الرتقيم (استخدا ًما صحي ًحا) .
عالمة االستفهام /النقطة /الفاصلة  /عالمة التعجب  /النقطتان الرأسيتان
القوسان  /عالمتا التنصيص  /عالمة االعرتاض / - -الفاصلة املنقوطة ؛ النقاط األفقية ...ثالث نقاط.
املســاندة :الحــوار واملناقشــة ،البحــث
الرئيســــة :اسرتاتيجية التعلم التعاوين
واالســتنتاج ،
إجـــراءات تنفيـــذ الـحصة
( 5دقــــائق )

التهيـــــــــــئة
عرض الجمل عىل الطالب.
الطلب من بعض املتعلمني قراءة الجمل.
تحديد الناتج املستهدف من الدرس.
الـعـــــــــرض

التقـــــــويــم البنــــــايئ
األســــــاليـب و األنـشـــطــــــــــــــــة
خطوات التنفيذ
أق ُرأُ الجمل السابق َة ،ثم :
اســراتيجية البحــث  -عرض النص التايل عىل الطالب:
ِ
 _1أســتنتج و أستكشــف عالمــات
التقيم:
أتأمل ال َّن َّص اآليت ُمتتب ًعا َمواقع
ُ
وا الستكشــا ف
عالمات َّ
قــرأتُ فصــولً مــن روايــة « أصــوات تشــرنوبل» للكاتبــة البيالروســية « ســفيتالنا الرتقيــم التــي مــرت يب مــن خــال
« والتــي صــدرت عــام  ، 1997رصــدت خــال فصولِهــا املــآيس الشَّ ــخص َّية ملجموعـ ٍة النــص الــذي قراتــه .
أصـ ٍ
 2عنــد ال َّنظــر ِ يف النــص أتعــرف عــىـوات بَ َشيَّــة -عايشــوا كارثــة «تشــرنوبل».
ـر ْ
مـ َن ال َّنــاس – َعـ ْ َ
نالـ ِ
ـآداب؛ أل َّن اختيا َرهــا مـ ْن لجنـ ِة التَّحكيـ ِـم ارتكـ َز عىل عالمــات الرتقيــم
ـت ال ِّروايـ ُة جائــز َة نو ِبـ َـل لـ ِ
ال َعالمــة َو َموضــع ْاســت ْعاملِها َ ،داللتهــا
التكيـ ِز عــى قيمتهــا الفن َّي ِة.
ـي واإلنْســا ِّين فيهــا ،قبــل َّ
أهم َّيـ ِة ال ُبعديــن اال ْجتامعـ ِّ
أضافت ابتكار ٍ
القرائيَّــة وال ِكتابيَّــة .
ات جديد ًة يف عا ِمل ال ِكتاب ِة؟
زُماليئ ،هل ترون أ َّن هذه ال ِّرواية
ْ

املدى الزمني
( ) 10
دقائق
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خطوات التنفيذ

التقـــــــويــم البنــــــايئ
األســــــاليـب و األنـشـــطــــــــــــــــة
عــرض نــص جديــد يخلــو مــن عالمــات الرتقيــم ثــم يطبــق املتعلــم ويبــدأ باســتكامل  -مراجعــة الطــاب لكتاباتهــم،
ويتابــع املعلِّــم ذلــك ُمق ِّدمــاً ()10
مواقــع عالمــات الرتقيــم املناســبة
التَّغذيــة الراجعــة املناســبة .دقائق
تكليف املتعلمني بوضع عالمات الرتقيم املناسبة
إعــادة قـراءة النــص مــع التعبـرات املصاحبــة عند دخــول عالمــات الرتقيــم  - ،يناقش
املعلِّــم الطــاب يف ال ُج َمــل ُجملـ ًة ُجملـ ًة ،مــن حيــث :البنــاء وكيــف أثــرت عالمــات
الرتقيــم يف الجمــل.

أكتشف
اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

تقســيم املتعلمــن إىل (  )5-4مجموعــات والتعــاون عــى كتابــة رِســالة نَصيَّــة متابعــة عمــل املجموعــات مــن
لصديــق َع ـ ْن ممي ـز ِ
واصــلِ اإلل ْكــرو ِّينُ ،موظِّفــا ِخاللَهــا َس ـ ْب ًعا عــى األقــلِ مــن قبــل املعلم،ويقــدم التغذيــة ()5
ات التَّ ُ
َعالمـ ِ
دقائق
الراجعــة املناســبة .
البيـ ِـد اإلل ْكــرو ِّين.
ـات َّ
ـر َ
التقيـ ِـم ،وأ ْر ِس ـلُها إل ْي ـ ِه َعـ ْ َ

أطبق
اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

تقســيم املتعلمــن إىل أقــران وتكليفهــم بقــراءة النشــاط ( )2مــع التعبــر أثنــاء حــل النشــاط عــى اللــوح مــن قبــل ( ) 10
دقــــيقـة
رئيــس كل مجموعــة
القــراءة ثــم كتابتــه مــع عالمــات الرتقيــم .
ـب فقــرة لصديقــي عــن الهويــة
 توجي ُه املتعلم َني إىل كتابة فقرة يوظف املتعلم من خاللها عالمات الرقيمأكتـ ُ
 متابعـ ُة املعلـ ِـم املتعلمــن يف أثنــا ِء التفاعــلِ مــع النشـ ِالدعم واملســاند ِة الوطنيــة
ـاط وتقديـ ِـم ِ
لهــم .
 عرض بعض من كتابات الطلبة عىل املتعلمني .ِ
إجابات املتعلمني وتقوميُها .
متابع ُة

أكتشف
اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

املدى الزمني
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الحص ِة ال ّدرس ّي ِة.
الناتج التعليمي يف ّ
 -إثار ُة أسئل ٍة لتقييم َ
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الوحدة الخامسة

ال َّتسامح وال َّتعايش

الـدرس األول :قراءة النصوص األدبية

الشعري -الكوكب األريض )
(ال َّن ُّص
ُّ

عـدد الحصص :ثالثُ ِحصص

نـــواتـــج التعــلم

 5.1.2.2يُحلِّـ ُـل املتَعلِّـ ُم نصـ ِن أدبيــن ( قدميًــا وحديثًــا مــن شــعر التَّفعيلــة ) ُمحـ ِّد ًدا االختالفـ ِ
ـلوب واختيــا ِر
ـات يف األُسـ ِ
ـات ،رابطًــا تلــك االختالفـ ِ
الكلـ ِ
ـات بســياقاتِها التَّاريخ ّية.

إسرتاتيجيات التعليم والتعـلم

الذهني
الرئيســــــة :الحــوار واملناقشــة  -التَّعلــم التعــاوين ( الثنــايئ املساندة :العصف
ّ
والجمعــي)

مهـارات التفكـــري العليــا

السبب بالنتيجة ).
البحث واالستقصاء – التفكري ال ّناقد ( التعليل -ربط َّ

مهـارات القـــرن ( ) 21

حل القضايا باستخدام مهارات فنون اللغة العربية ومهاراتها.
املسؤولية االجتامعية وتحديد أولويات ّ

تعـزيز مفـــاهيـم املواطنــة

الحفاظ عىل متاسك املجتمع  -إ ْعدا ُد بِطاقَات تَ ْعري ِف َّية بأفكار كل من القصيدتني.

مفــاهيم التنمية املســتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــرية املستدمية :التسامح والتعايش
التنمية االجتامعية املستدمية :أخالقيات قبول اآلخر ،ونبذ الكراهية.

تعـزيز مفـــاهيـم االبتكـــار

التفكري الناقد

التكامــل مع املـــواد األخــــرى

املــــــــــــــادة :الرتبية اإلسالمية  -أوجه التكـــــامل (القيم واألخالق اإلنسانية – الدعوة إىل السلم)
أوجه التكـــــامل ( التعاون والتكافل والتسامح اإلنساين)
املـــــــــــــــادة :الدراسات االجتامعية

الوســائل وتقنيــــات التعــلم

الكتــاب،
املناقشــة – الحــوار جهــاز الحاســوب  -جهــاز العــرض العلــوي  -بطاقــات مل ّونــة  -جهــاز التســجيل ..
ُ
ـص ،أور ُاق العمــل،
الصــو ُر امل ُناســب ُة ،امل ُثـراتُ املرئ ّيـ ُة ،األفــا ُم ،البطاقــاتُ  ،املطويّــات ،ال ِقصـ ُ
السـ ّبورة العاديّــة أو الذّك ّيــةّ ،
ّ
املعجــم اللغــوي.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل

(  5دقــــائق )

نحو ال َّن ّص:
التخطيط لِتهيئ ٍة متهيديّ ٍة شائق ٍة يراها ُم ِ
ِ
ِ
ّهني.
السؤا ِل املتباد ِل أو
لكل م َن
ناسب ًة ٍّ
املوقف التّ
عليمي ،ونوات ِج التّعلّم ،باستخدام إسرتاتيجية الحوا ِر وامل ُناقش ِة ،أو ّ
العصف الذ ّ
ّ
طرح أسئلة ملعرفة ملَ سميت القصيدة بهذا االسم ،واإلجابة عىل أسئلة نحو ال َّن ّص.
مشاركة ااملتعلم يف تأطري النص :
ـي اإلنســا ّين الَّــذي
التعريــف مببدعــي النصــن األول والثــاين :فــدوى طوقــان وأيب العتاهيــة ،ثـ َّم العــودة إىل مصــادر التعلــم اإللكــروين ملزيــد مــن املعلومــات عنهــا وعــن املجــال الفنـ ّ
تنتمــي إليــه القصيدتــان.
الســام يف صفــاء النفــوس
ربــط القصيدتــن مبعطياتهــا كمالحظــة املتعلــم للعنــوان ،وملــاذا جــاء مركبــا وصفيــا يف القصيــدة األوىل ،وتوقــع مــا قــد يتح ـ َّدث النــص عنــه  .كأهميَّــة َّ
وجــاء املصائــب.

الـعـــــــــرض
التقـــــــويــم البنـــــــــــــايئ

خطوات التنفيذ األســــاليـب األنـشـــطــــــــــــــة
الصحيحة.
أَ ْستو ِع ُب
متابعة اإلجابات عىل ْأسئل ِة الفهم ،وتأكي ُد اإلجابات َّ
أوال :أفهــم ال َّن َّص متابعــة قــراءة املتعلمــن للقصيدتــن قــراءة صامتــة .لإلجابــة عــى املغــزى مــن القصيــدة :التأكيــد عــى قيمــة األخــوة اإلنســانية كمفتــاح ( )15دقــيقـة
لتحقيــق الســام وإشــاعته بــن النــاس ونبــذ كل أســباب التفرقــة
أســئلة الفهــم.
فهـ ًـا عا ًّما
التوقــف عنــد األســئلة التــي تهــدف إلكســاب املتعلمــن مهــارات الحــوار
واملناقشــة والتعبــر عــن آرائهــم الخاصــة .
ربط الواقع مبا يقرؤه ،وبيان قدرة الشعراء عىل تصوير الواقع.
تعليــم املتعلمــن قـراءة مــا وراء الســطور مــن خــال التفكــر يف بعــض
األلفــاظ والصــور مــن مثــل :إالّ لكـ ْن ...
وملَ ســاد األســلوب الخــري يف قصيــدة أيب العتاهيــة .التوقــف عنــد
األســلوب الخــري ،وأغراضــه ،وغالبــا تقريــر املعنــى وتوضيحــه ؛ ألنــه
يعــرض حقائــق ،وهــذا لــه تأثــره يف العقــل مــع مــا تفهمــه مــن معنــى
األبيــات .
تنبيــه املتعلمــن أن القصائــد للتدريــب عــى التحليــل وتحقيــق النواتــج
املستهدفة.

املدى الزمني

والحــرب.
وقــد أكدتــه يف صــور و مظاهــر توحــد ذاتــه و ذات كل إنســان ،ودعــت
إىل تحقيــق الســام وإشــاعته بــن النــاس جميعــا دون اعتبــار ألي
اختــاف ونبــذ كل أســباب التفرقــة والحــرب  ،وكل ذلــك مــن أجــل
حيــاة آمنــة يســعد فيهــا الجميــع.
ما الفكرة التي تدور حولها أبيات ال َّن ِّص الثاين أليب العتاهية؟
تــدور أفــكار النــص يف مجملهــا حــول الحكمــة والدعــوة إىل حســن
التعامــل مــع النــاس وتقبلــه متســلحا بالقيــم متســامحا  ،فجــاءت
عــا أراده الشــاعر
األفــكار متسلســلة قويــة
ومعــرة ّ
ِّ
متابعــة ومناقشــة مــا كُلفــت املجموعــات بــه  ،وتعزيــز مشــاركتهم
الصحيحــة مبشــاركة املتعلمــن جميعهــم،
للتَّوصــل إىل اإلجابــات َّ
الســبورة.
وتســجيلها عــى َّ
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خطوات التنفيذ األســــاليـب األنـشـــطــــــــــــــة
ِ
وتصويــب أخطائهــم.
أحــد املتعلمــن متابعــ ُة القــراءات واالســتام ُع إىل املتعلمــن،
ثانيــا  :أقــرأ االســتامع إىل قــراءة ُمســ َّجلة للقصيدتــن بصــوت
ُ
ُم َعــ ِّززًاَ ،و ُم َق ّو ًمــاَ ،و ُمرثيًــا.
قــراءة جهريّــة املجيديــن أو غريهــم.
() 20
وميكــن االســتامع إىل مقاطــع القصيــدة األوىل مــن املتعلمــن املجيديــن ،متابعة إجابات املتعلمني وتصويبها أثناء القراءة.
دقيقة
وتذكــر املتعلمــن بهــا .
الرتكيــز عــى هــذه القــراءات لتعزيــز الفهــم والتحليــل ،مــن خــال
أســئلة الق ـراءة الجهريــة التــي تركــز عــى اســتخالص الفكــر الــواردة يف
القصيدتــن.
تدريــب املتعلمــن عــى الق ـراءة الجهريَّــة الصحيحــة محــددا املهــارات
الجهريــة املســتهدفة قبــل البــدء بالقــراءة ،وتحديــد الطلبــة الذيــن
ســيؤدون املهمــة الشــفوية ملزيــد مــن اإلتقــان.

الغلق (  5درجات )
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الفكر من مقاطع القصيدة:
املقطــع األول :صــور توحــد ذات الشــاعر وذات كل إنســان عــى
أســاس األخــوة اإلنســانية.
املقطــع الثــاين :دعــوة الشــاعر إىل تحقيــق الســام و إشــاعته بــن
النــاس نبُــذ الحــرب .
املقطع الثالث :أسباب إشاعة السالم بني كل الناس.

تلخيــص املغــزى يف القصيــدة األوىل مــن خــال التَّواصــل الشَّ ــفوي .والتَّوقــف عنــد الـ ُّدروس املســتفادة
ِمـ َن القصيــدة الثانيــة.
الس ـ ّبور ِة بخ ـ ّط جميــلٍ  ،ث ُـ ّم يقرؤهــا
كتابــة القصيــدة األوىل عــى لوح ـ ٍة ورق ّيــة ،أ ْو إلكرتون ّي ـ ٍة ،أ ْو عــى ّ
مــرة أخــرى  ،ويكلّـ ُـف بعــض املتعلمــن بِقراءتِهــا ق ـراء ًة فصيحــة صحيح ـ ًة.
تصميم خريطة ذهن َّية تشمل القيم الَّتي تضمنتْها قصيدة أيب العتاهية.

إجـــراءات تنفيـــذ ِ
الح َّصة الثانية

الـ َّدرس :األول

(  5دقــــائق )
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عليمي الذَّي سينفّذ خالل هذا الدرس.
التأكيد عىل ال ّناتج التّ
ّ
كل منهام.
عرض القصيدتني عىل جهاز مر ٍّيئ ،ث ّم مراجعة ال ُّدروس املستفادة من ٍّ
حاسم يف تاريخ الشعر العريب ،وتوضيح اآليت:
من الجيد التوقف عند شعر التفعيلة ،باعتباره تغي ًريا
ً
ارتباط شعر التَّفعيلة بتح ُّول عميق ألمناط التَّغيري الفكرية واإلبداع املوسيقي إذ هو ظاهرة عروضية قبل كل يشء ألنه يتناول الشكل املوسيقي للقصيدة
من رواده األوائل نازك املالئكة يف قصيدة(الكولريا)املنشورة يف ترشين األول عام 1947م.
وبدر شاكر الس ّياب يف قصيدة(هل كان حباً) يف ديوانه (أزهار ذابلة) الصادر يف كانون األول سنة 1947م.
التوقف عند خصائص شعر التفعيلة كإضاءة لتنفيذ األنشطة التعليميّة ،منها:
عرويض.
ويتغي فيه عدد التفعيالت من سطر إىل سطر وفق وزن
شعر ذو شطر واحد يقوم عىل وحدة التفعيلة والقافية املتغرية أو املتحررة،
َّ
ّ
ويكرث نظمه باستخدام البحور الشعرية الصافية (كبحر الكامل ،الهزج  ،املتدارك ) أي تتنظمها تفعيلة واحدة .
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
التنفيذ
خطواتُ
ثالثا :أمني معجمي

األســـــاليـب و األنـشـــطـــــ ُة
ُ

مــن املفيــد تقديــم رشوح للعالقــات الُّلغويــة بــن
املفــردات كالــرادف والتضــاد ،واالنتبــاه لهــا يف الســياقات
مــع اســتخدام املعاجــم املتاحــة ســواء الورقيَّــة أو الرقميــة.
وتنبيــه املتعلمــن إىل الحقــول ال َّدالليــة التــي تتعلــق بهــا مثــا
مــا يـ ُّ
ـدل عــى انتــاء النــص إىل املجــال اإلنســاين.
األلفاظ التي ركزعليها الشاعران يف القصيدتني كلتيهام.

التقــــويــم البنــــايئ

املدى الزمني

متابعــ ُة املتعلمــن أثنــاء إجاباتِهــم عــى األنشــطة،
ويكـ ُن التَّطــرق إىل معــان إضافيَّــة ()15
وتل ّقــي االســتجاباتْ ُ ،
وردت يف القصيدتــن ،وتســجيلها عــى الســبورة وفــق دقــــيقة
مــا يريــد املعلــم تقوميــه.
تصويــب األخطــا ِء الَّتــي قــد يقـ ُع بهــا املتعلمــون أثنــا َء
اإلجابــة.
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ِ
املدى الزمني
التقـــــــويــم البنــــــــــــــــــــــــايئ
األســــاليـب و األنـشـــطــــــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
قراءة القصيدتني مرة أخرى ملزيد من التحليل ملضمونهام الفكري والبالغي
متابعــة االســتامع إىل إجابــات املتعلمــن ،ثـ َّم التقويــم والتعزيــز ( ) 20
أُفكّر
تكليــف املتعلمــن بق ـراءة األنشــطة ،وتنفيذهــا ( التعلــم التَّعــاوين) .تصميــم خريطــة بأســاليب تعزيــز متنوعــة ومناســبة ،وفــق املوقــف التعليمــي .د قــــيقـــة
مفاهيميــة لتوضيــح خصائــص فنيــة لقصيــدة فــدوى طوقــان  .مثــال:

الخاصية الفنية
•اإليقاع املوسيقي
•التكرار
•التضاد
•تنويع الضامئر

األمثلة
للصــوت  ،مــا يضفــي عــى
•تجــد يف نهايــة كل شــطر تســكينا َّ
القصيــدة إيقاعــا موســيقيا حزي ًنــا.
• لو بيدي يف بداية كل مقطع شعري
•العودة إىل القصيدة
•يهيمن عىل القصيدة ضمريي :
 +املتكلم ويعود عىل الشاعرة
 +املخاطب ويعود عىل اإلنسان

التوقــف عنــد تحليــل األســلوب يك يتمكــن املتعلــم مــن اإلجابــة عــى األنشــطة املتعلقــة
باألســلوب ،وذلــك بالرتكيــز عــى :
األفــكار :تنــاول الشــاعر األفــكار بأســلوب ســلس واضــح بعيــد عــن الغرابــة والتعقيــد .
األلفــاظ ألفاظــه رصينــة وفصيحــة ذات صــدى موســيقي  ،ابتعــد عــن األلفــاظ الغامضــة .
العبارات والرتاكيب  :عباراته قوية واضحة  ،والرتاكيب سليمة ال تعقيد فيها.
العاطفة :ظهــرت يف هــذه األبيــات عاطفة التســامح  ،وهي إنســانية ،صادقة مفعمــة بالحكمة .
الخيــال  :عمــد الشــاعر يف أبياتــه إىل املبــارشة والتقريــر وصــاغ النصائــح والحكــم بأســلوب
الحكمــة القديــم املألــوف يف الشــعر العــريب ،ومل يُغــرق يف التصويــر وهــو مــا أســبغ عــى
أبياته وقــار الشــعر القديــم .

الغلق (  5دقــــائق )
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ومن اإلجابات عىل النشاط األول:
ـئ األرض بالكراهيــة ،وبآثــار ال َحـ ْرب املد ّمرة:
تـر ُاق ال ّد َمــاء ،ومتتلـ ُ
فق ـ ًرا  ،وحزن ـاً  ،وفســادا ً  ،وبغضــاء ،بــدال م ـ ْن أ ْن ي ْع ُم ـ َر الك ـ ْو َن
ـي.
الحـ ُّ
ـب الــذي ينـ ُر للســائرين الطريـ َـق يف غ ْيبــة القمــر الفـ ّ
تصويــب اإلجابــات حــول املي ـزات األســلوبية التــي ظهــرت يف
القصيــدة :
ورود التك ـرار ( لــو بيــدي ) لجعــل القصيــدة مرتابطــة (وحــدة
موضوعيــة)
ـري املتمثــل فيــا يؤكــد انفعالهــا
االعتــاد عــى األســلوب الخـ ِّ
الصــادق عــن الحيــاة الجميلــة.
وبحثهــا َّ
مثة إشارات دينية :أخوة يوسف
الصور البيانية املوحية .
كرثة ُّ
س :مــا املغــزى ِمـ ْن ِعبــار ِة (إلّ لكـ ْن) يف نِهايـ ِة قَصيــد ِة (هــذا
يض)؟
الكَوكـ ُ
ـب األ ْر ُّ
اإلجابــة :ال متلــك الشــاعرة إال التمنــي ،فتســتخدم حــرف عطــف
واســتدراك يثبــت ملــا بعــده حكــا مخالفــا لحكــم مــا قبلــه مــن
األمنيــات ‘ فالواقــع مــيء بالــر والنكبــات ..
متابعة اإلجابات عىل بعض األسئلة وتصويبها ؛ من مثل:
س :ملــاذا آثــرت الشــاعرة األســلوب الخــري -غالبـاً -يف األبيات ؟
الخــري يف األبيات؛ ألنــه يفيــد
األســلوب
ج  :آثــ َرت الشَّ ــاعرة
َّ
َ
التقريــر والتوضيــح وهــي تتحــدث عــن حقائــق واقعــة ال مجــال
للشــك فيهــا يفيــد معهــا اســتخدام األســلوب الخــري .

توجيه املتعلمني للبحث عن قصائد يف مجال التّسامح والتَّعايش.

إجـــراءات تنفيـــذ ِ
الح َّصة الثالثة
(  )10دقــــائق )

الشعري
الـ َّدرس األول :ال َّن ُّص
ُّ
التهيـــــــــــئة
عليمي الذَّي سينفّذ من خالل هذا الدرس.
التأكيد عىل ال ّناتج التّ
ّ
كل منهام.
عرض القصيدتني عىل جهاز مر ٍّيئ ،ث ّم مراجعة ال ُّدروس املستفادة من ٍّ
ِ
التنفيذ
خطواتُ
أُف ّك ُر

الـعـــــــــرض
ُ

األســـــاليـب و األنـشـــطـــ ُة
ُ
تكليــف املتعلمــن بتحضــر أنشــطة أف ِّكــر مــن خــال توزيعهــم إىل
مجموعــات ،وتنفيذهــا ( بالتعلــم التعــاوين).
مالحظــة املعلــم أ َّن األنشــطة جميعهــا تعليميــة ،وأنهــا تهــدف إىل
متكــن املتعلــم مــن معرفــة الســياقات التاريخيَّــة  ،لبيــان االختــاف
يف األســلوب والقضيــة بــن العرصيــن الحديــث والعبــايس ،وأ َّن عليــه
االنتبــاه إىل االســتدالالت التــي يقرتحهــا املتعلمــون مــن القصيدتــن،
والتنبــه إىل أ ّن الهــدف مــن املقارنــات الرتكيــز عىل األســلوب والســياق
التاريخــي .األنشــطة التــي ارتكــزت عــى مخططــات مفاهيميــة،
الهــدف منهــا املقارنــات بــن القصيدتــن مــن عــدة أوجــه  ،منهــا
املوضــوع ،واللغــة واألســاليب ،والصــور البيانية  ،واملوســيقا الشــعرية.
منــح املتعلمــن الوقــت الــكايف لإلجابــة عــن األنشــطة ،وميكــن تنويــع
االسـراتيجيات ،وتقســيم األنشــطة عــى املتعلمــن مــن خــال أوراق
عمــل جامع َّيــة.
رضورة االعتــاد عــى فهــم الطالــب ،فيــا يصوغــه مــن عبــارات عنــد
اإلجابــة عىل األنشــطة.

املدى الزمني

التقــــــويــم البنــــــايئ
متابعة اإلجابات وتصويبها.
متابعــة التكليفــات التــي قــام بهــا املتعلمــون حــول َخ ِ
صائص ()20
دقــــيقـة
ِشــ ْع ِر التَّفعيل ِة.
ْــق
تصويــب االســتدالالت ِمــ ْن قصيــد ِة فــدوى طوقــا َن وف َ
الجــد َو ِل املثبــت يف النشــاط.
تصويــب االســتدالالت عــى امليــز ِ
ات األســلوب َّي ِة امل ُ َؤث ّــ َر ِة يف
امل ُوســيقا الشِّ ـ ْع ِريَّ ِة لقصيــد ِة فــدوى طوقــا َن َوفْـ َـق ال َج ـ ْدو ِل
املثبــت يف النشــاط .
ـي والتاريخي
متابعــة االختالفَــات بــن ال َّن َّصـ ِن يف اإلطــا ِر ال َّز َمنـ ِّ
الَّــذي ن ُِظــا فيه.
تصويب اإلجابات،وتعزيز الصحيح منها.
متابعــة قــراءة االســتدالالت الصحيحــة مــن القصيدتــن،
كل مــرة للوقــوف عــى اإلجابــة
والتــي تالئــم األنشــطة يف ِّ
الصحيحــة.
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ِ
التنفيذ
خطواتُ
أبْع ُد ِم َن ال َّن ِّص

املدى الزمني
التقــــــويــم البنــــــايئ
األســـــاليـب و األنـشـــطـــ ُة
ُ
()10
ــف ،متابعة قراءة التلخيصات  ،والثناء عىل املجيدين .
وس َ
تنبيــه املتعلمــن لــرورة العــودة لتفســرِ ِق َّصــ ِة ســيِّ ِدنا يُ ُ
ـص القصــة فرديًّــا .متابعــ ُة التَّقويــم والتَّعزيــز بأســاليب تعزيــز متنوعــة دقــيقـة
ومعرفــة قيـ َم التَّســا ُم ِح الَّتــي َو َردَتْ فيهــا ،ثـ َّم تلخيـ ُ
لخص ـ ُه املتعلمــن عــى الَّلوح ـ ِة الجداريَّ ـ ِة ومناســبة ،وفــق املوقــف التعليمــي .
ر ملــا ّ
تعزيــز فكــرة الَ ْن ـ ُ
ــي.
الصف َّيــ ِة ،ويف َموا ِقــعِ التَّ ُ
َّ
واصــلِ اال ْج ِتام ِع ِّ
الغلق (  5دقــــائق ) توجيه املتعلمني للبحث عن ميز ِ
ات األسلوب يف شعر التَّفعيلة م ْن خال ِل قصيد ِة فدوى طوقان ( أعطنا ح ًّبا).

توجيهات للمعلم

متنوعة ّ
تمكنهم من تطوير كفاياتهم ال ّتحرير ّية من خالل
1 .1تدريب المتع ّلمين على إنتاج نصوص ّ
التعبير عن آرائهم في النصوص األدبية.
2 .2تمكين المتع ّلمين من فرص كافية إلصالح األخطاء فيما له عالقة مباشرة بطبيعة النصوص
ذاتيا وتقييما متبادال.
المستهدفة ،وتقييم ما ينتجونه من نصوص تقييما
ّ
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إضاءات لغوية

البالغة ( االقتباس )

نواتج التعلم
اسرتاتيجيات التعليم والتعلم

وينتج ِف ْقر ٍ
ٍ
ِ
بنصوص مقتبس ٍة.
ات مط ّعم ًة
االقتباس ،
 2.1.5.6يتع ّر ُف املُتَ َعلّ ُم َم ْعنى
ُ
املساندة :الحوار واملناقشة ،العصف الذهني
الرئيســــة :االستقراء واالكتشاف
التهيـــــــــــئة

عدد الحصص :حصة واحدة

إجـــراءات تنفيـــذ الـدرس

(  5دقــــائق )

تكليف املتعلمني باستنتاج معنى االقتباس من خالل أبيات شعرية يجمعها املتعلم ( :اسرتاتيج َّية العصف الذهني)
يف رسول الله َم ْدحي َم ِدي ٌد = ما عىس مادحاً أَىت من بديهي
الكتاب ال ريْ َب فيه)
وكتاب الله جاء مب ْد ٍح = (ذلك
ُ
الـعـــــــــرض
خطوات التنفيذ
أستقرئ وأتعلم

املدى الزمني
التقــــويــم البنـــــايئ
األســــاليـب و األنـشـــطــــــــة
االسـتمــــاع إلجــابـــات الطـــاب ،وتصـــحيح (  20دقيقة )
عرض األمثلة املختارة عىل شاشة العرض.
أخــطـــائهم.
قيام املتعلمني بقراءتها قراءة صامتة.
قيــام امل ُعلِّــم بتنظيــم املتعلمــن ثنائيــا لتعــرف املقتبــس يف كل مثــال مــن تنظيــم ومتابعــة مناقشــة املتعلمــن حــول
األمثلــة
خــال األســئلة التــي تليهــا يف كتــاب الطالــب.
الســابق َة ،وتكليــف املتعلــم بتحديِــ ُد املقتبــس مــن كل مثــال
تأ ّم ُ
ــل األمثلــ َة ّ
وتدوينــه عــى الســبورة وذكــر املقتبــس منــه ســواء مــن اآليــات الكرميــة أو
األحاديــث النبويــة الرشيفــة.
َعــرض نَ ــاذج أخــرى لالقتبــاس واســتقراؤها ،ومناقشــتها واســتنتاج االقتبــاس
وتعــرف األصــل املقتبــس منــه.
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خطوات التنفيذ

األســــاليـب و األنـشـــطــــــــة

أستنتج
ُ

تدوين االستنتاج عىل لوحة ورقية ،وقراءته  ،والتطبيق عليه .

أطبِّق

()5دقيقة

واالســت ْمتا ِع والتَّع ُّمــقِ  ،فيكتــب يقــوم املعلــم بعــرض اإلجابــة عــى شاشــة
الهــدف مــن النشــاط ، 1متييــز االقتبــاسْ ،
ِ
األبيات العــرض ثــم يقــوم كل طالــب بالتقييــم
ـس منــه يف
املتعلــم َرمـ َز اآليـ ِة الكرميـ ِة أو الحديــثَ َّ
الشيـ َـف الَّــذي اقتُ ِبـ َ
الــذايت.
الشَّ ــعريَّة وفْـ ّـق الج ـ ْدو ِل يف كتــاب الطالــب (.عمــل ثنــايئ)
()10دقيقة
تقويم إجابات الطلبة وتصويبها
ـامح
الهــدف مــن النشــاط  2كتابــة املتعلــم ف ْقــر ًة مــن إنْشــائه ب ُعنــوانِ  ( :التَّسـ ُ
ِ
ٍ
ِ
ُ
واألحاديــث
اآليــات الكرميــ ِة
باقتباســات مــ َن
وقبــول اآلخــ ِر ) وتطعيمهــا
الشيفـ ِة ااملثبتــة يف الكتــابُ ،مراعيَــا إجــاد َة توظي ِفهــا َوفْـ َـق امل َ ْعنــى امل ِ
ـب.
ُناسـ ِ
َّ
الغلق (  5دقــــائق )
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التقــــويــم البنـــــايئ

املدى الزمني

اقتباسات م َن ِ
ٍ
بعض ال ِفقر ِ
ِ
الشيف ِة.
اآليات الكرمي ِة
ات الَّتي كتبها املتعلمون والَّتي تضمنت
واألحاديث َّ
قراءة َ

الدرس الثاين :قراء ُة ال َّن ِ
صوص األدب ّي ِة ( َم ْقطَ ٌع ِم ْن ِق َّصة ومشاهد من فلم (رحالت جيلفر) للكاتِ ِب :جوناثان سميث)
عـد ُد الحصص ِ 3 :ح ٍ
صص
يُوضِّ ــح امل ُتعلِّــم مــدى انْ ِعـ ِ
للقصــة،
نــواتــــج التَّعــــــــلم
ي َّ
ـص ْ
القص ـ ِة األصل َّي ـ ِة إىل فلْـ ٍـم ُمص ـ َّور ســينامئ ًيا ومــدى انحرا ِف ـ ِه عــنِ ال َّنـ ِّ
ـكاس تحويــلِ َّ
األص ـ ِّ
ويُقيّ ـ ُم اختيــار ِ
الســيناريو وامل ُ ْخــر ِج
ات كاتِـ ِ
ـب ِّ
التعلم التعاوين

املساندة :الحوار واملناقشة .

اسرتاتيجياتُ التَّعليم والتعــــلم

الرئيســــة:

مهـارات التَّفكــري العليـــا

حل املشكالت  ،البحث واالكتشاف
التفكري الناقد ّ ،

مهــــارات القـــــرن ( ) 21

التواصل والتعاون .

تعـزيز مفـــاهيـم املواطنــة

املســؤولية املجتمعيــة  /املواطــن الواثــق املســؤول  :تحــي اإلماراتيــن بالثقــة وحــس املســؤولية يف رســم مســتقبلهم بخطــى ثابتــة
ورسيعــة وروح رياديــة عاليــة ،ومشــاركتهم بفعاليــة يف مســرة بنــاء وطنهــم ،متســلحني بالقيــم األخالقيــة النبيلــة ،مبــا يعــزز
شــعورهم باإلنجــاز وتحقيــق الــذات.

مفاهيم التنمية املســـــتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــرية املستدمية :استثامر الكوادر الوطنية

تعـــــــزيز مفــــاهيـم االبتكــــار إعداد دليل إرشادي آلداب ركوب الحافة املدرسية  ،أو أي نشاط يتطلب احرتام القانون .
التكامــل مع املــواد األخـــــــــرى الرتبية اإلسالمية  :تعزيز مفهوم العدالة واملساواة بني املواطنني يف الحقوق والواجبات .
الوســائل و تقنيــات التعــــلم

الصفي.
السبورة – الكتاب  ،بطاقات العمل َّ
أرشطة (الفيديو ) َّ ،
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل

التهيـــــــــــئة
نحو ال َّن ُّص :إفساح املجال للمتعلمني إلدارة حوار حول اآليت:
فلم شا َه ْدوهَ ،وقَرؤوا ِق َص َصه األصل َّي َة.
ً
الفلم ؟ وملاذا؟
أيُّهام أف ُ
للفلم أوال ،أم ُمشاهدة ِ
القص ِة األصليَّ ِة ِ
ْضل :قراء ُة َّ
القص ِة األصليَّ ِة ؟
باعتقادكم ،أين يكو ُن الفلْ ُم ُمستَ ً
قل عنِ َّ
 مناقشــة املتعلمــن فيــا طرحــوه مــن آراء بعــد حوارهــم ،وتأمــل أبعــاد الصــورة املختــارة لبطــل القصــة  ،والوقــوف عنــد دالالتهــا واالســتامع إىل تعليقــات املتعلمــنووجهــات نظــر هــم .
الـعـــــــــرض
املدى ال َّزمني
التقــويــم البنـــايئ
األســـــــاليـب و األنـشـــطـــــــة
خطوات التنفيذ
متابعــة إجابــات املتعلمني
يفضل تنفيذ الدرس يف غرفة مصادر التعلم  ،ملزيد من البحث واإلطالع.
(  )10دقــــيقـة
ـص مــن خــال وتعزيزها .
نحو ال َّن ّص
توجيــه املتعلمــن إىل التعلــم الـذَّايت للتّوســع يف معرفــة ُهويــة الكاتــب وموضــوع ال َّنـ ّ
متابعــة بحــث املتعلمــن
ـب املطالعــة.
ـب االســتطالع الكتسـ ِ
ـاب املعرفــة والفهــم ،وحـ ِّ
ُهويَــة الكاتــب املصــادر املختلفــة ،وإثــارة حـ ّ
إعــادة املتعلمــن ملصــادر التعلــم اإللكرتونيــة  ،والبحــث عــن مخــرج الفلــم الــذي اختــر ت منــه يف املواقــع اإللكرتونيــة .
ــص .
و ا ل َّن ّ
املشــاهد.
أستوعب
متابعــة إجابــات
ُ
  /متابعــة املقتطــف املختــار مــن فلــم ( رحــات جليفــر) متابعــة جــا ّدة  (،تــم تحميلــه عــىموقــع يامــر ) والطلــب مــن املتعلمــن كتابــة ملحوظاتهــم عــى املشــاهد مــن حيــث الصــورة واللغــة  .املتعلمــن عــن أســئل ِة )25( :دقــــيقـة
فهم عا ًما
أفهم ً
أ.أجيــب شَ ــ َف ِويًّا
ُ
الصامتــة ومراعــاة كتابــة
الصامتــة  ،ثــ َّم توجيــه املتعلمــن للقــراءة َّ
إعــا ُن الهــدف مــن القــراءة ّ
الســابقة ،مــع وتصويبها .
ملحوظاتهــم والرتكيــز عــى االختالفــات بــن ال َّنــص املقــروء ،وبــن املشــاهد الفلميــة َّ
تحفيــز املتعلمــن ملزيــد
التّأكيــد عــى الفهــم واالســتيعاب لكليهــا.
 تســجيل التســاؤالت التــي قــد تخطــر عــى بــال املتعلمــن أثنــاء املشــاهدة منهــا التدليــل عــى مــن املشــاركة .الصامتــة.
عنــارص الفلــم  ،أو القــراءة َّ
 االنتقــال ملناقشــة أســئلة ( أجيــب شــفويًّا) ،مــع إتاحـ ِة ال ُف ْرصـ ِة للمتعلمــن لطــرح أســئلة أخــرى عــنالفلــم أو النــص .
الغلق (  5دقــــائق )
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ِ
األحداث الَّتي وردت يف القصة بأسلوب املتعلمني .
رس ُد أه ِّم

( 5دقــــائق )

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية
( 5دقــــائق )
التهيـــــــــــئة
االستامع إىل بعض املواقف التي تعرض إليها املتعلمون أثناء مشاهدتهم الفلم ،وتشجيعهم عىل اختيار أفالم ذات قيمة إنسانية واجتامعية .الـعـــــــــرض
املدى ال َّزمني
التقـــــويــم البنــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
خطوات التنفيذ
(  )20دقــــيقـة
متابعة القراءة الجهرية مع مالحظة:
أقــرأُ قـراءة جهريَّـ ًة قراءة القدوة.
الصــوت للتَّعبــرِ عــ ْن املشــهد
ُمع ّرب ًة
َــر َة َ
تكليــف املتعلمــن بقــراء ِة فقْــرات ُمحــ َّددة مــن ال َّنــص املكتــوب مــع تطويــع ن ْ
مراعــاة التعبــر املالئــم واالســتعانة بلغــة الجســد حــن يكــون ذلــك التصويــري يف الفقرتــن الثَّانِيِــة والثالثــة .
متابعــة إجابــات املتعلمــن عــى األســئلة
ممك ًنــا.
الرتكيــز عــى الق ـراءات الجهريَّــة واســتثامر ال َّنــص ملزيـ ٍـد مــن املقارنـ ِ
ـات االستكشــافية عــى الهوامــش وتصويبهــا ،وتعزيــز
اإلجابــات الصحيحــة منهــا.
القص ـ ِة والفلْـ ِـم.
بـ ْ َ
ـن َّ
الســيناريو يف ِفلـ ِـم (رِحـ ِ
التدليــل عــى ِسـ ِ
ـات جيلفــر) َوفْـ َـق الجــداول
ـات ّ
املثبتــة يف كتــاب الطالــب.
مراعاة قراء ِة ال ِفقر ِ
ات من املتعلمني من مستويات مختلفة.
لفت انتباه املتعلمني لإلجابة عىل األسئلة املثبتة عىل هامش النص.
(15دقيفة)
أســئلة هوامــش تنبيــه املتعلمــن إىل التأمــل والتخيــل أثنــاء القـراءة  ،وهــذا مــن معطيــات متابعة إجابات األسئلة يف هوامش ال َّنص ،مثال:
الكاتب للفعل املايض يف الرسد:
القـراءة الفاهمــة  ،ولهــذا عــى املعلــم توجيهه لحــل األســئلة يف الهوامش أوضَّ ُح اختيا َر
ــص
ِ
ا ل َّن ّ
يــأيت الفعــل املــايض مــع األحــداث املنتهيــة ،والفعــل
كل زميلــن.
 ،وميكــن أن ينفــذ ثنائيــا بعــد االتفــاق عــى اإلجابــة بــن ِّ
مــن املفيــد اإلطــاع عــى ســات الســيناريو ،مــن خــال أوراق عمــل املضــارع مــع األحــداث التــي تُــروى حاليـاً.
الصفات يف ال ِق َّصة؟
يعدهــا املعلــم.
تسه ُم كرث ُة ِّ
ب َم ْ
إلظهــار تفاصيــل دقيقــة يف غايــة األهميــة مــن
أجــل تحديــد مــا تعــرض لــه مــن حالــة أو أحــداث
غريبــة ،يف رحلتــه .. .إلــخ
الغلق (  5دقــــائق )

ما يراه املعلم مناسباً و منسجامً مع النص.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة

التهيـــــــــــئة
مراجعة سامت السيناريو التي تحققت من خالل فلم ( رحالت جليفر)
الـعـــــــــرض
املدى ال َّزمني
التقــويــم البنــايئ
خطوات التنفيذ األسـاليـب و األنـشـــطـــة
( )25دقيقة
الهــدف مــن أنشــطة (أفكــر)  ،تحقيــق متابعة إجابات املتعلمني وتصويبها  ،ومن اإلجابات املقرتحة:
أفكّر
أعمــق لل َّناتــج  ،ومعرفــة املتعلــم أ َّن هنــاك  2-أُقيِّ ُم اختيار ِ
السيناريو اآلتي ِة:
ات كاتِ ِب ِّ
تغيــرات جذريَّــة بــن الفلــم والقصــة •تغي ُري لغ ِة ال ِق َّصة األصل َّية تغي ًريا جوهريًّا.
األصليــة ،وتظهــر هــذه التغيــرات مــن ألنــه ال ميكنــه اإلملــام بالتفاصيــل املوجــودة يف ال َّنــص الكتــايب،
خــال اإلحاطــة بســات الســيناريو ،وهــي والتــي تتطلــب الكثــر مــن خيــال القــارئ ،الــذي يتخيــل كل
مــن ضمــن الجــداول املفاهيميــة يف كتــاب كلمــة يقرأهــا يف القصــة .ولكنــه يف الســيناريو يحــول املكتــوب
إىل حــوار بــن الشــخصيات يوضــح مــن خاللــه للمتلقــى األحــداث
الطالــب.
توجيــه املعلــم إىل العــودة إىل مشــاهد الفلم والزمــان واملــكان واملعلوماتالتــي تقــوم عليهــا قصــة الفلــم.
الســات.
،واالســتدالل عــى هذه ِّ
التَّوقــف عنــد هــذه االســتدالالت ورشحهــا• ،إظها ُر تفاصيل ال َح َد ِث الحس َّيةِ ،
تفاصيل أُخرى.
َ
وحذ ُف
أل َّن الســيناريو يخلــو مــن أي تشــبيه أو توريــة أو كنايــة ،فأنــت
وتوضيحهــا.
تنبيــه املتعلمــن أ َّن النشــاط الثــاين يعتمــد فقــط تصــف مــا يــدور عــى الشاشــة ،والشاشــة ال تعــرض
عــى فهــم ســات الســيناريو ،وهــو الجــزء التشــبيهات ..مبعنــى :ال ميكــن كتابــة “وانقــض عليــه كاألســد”
الثــاين مــن الناتــج املســتهدف ،وعــى املتعلم ألن املشــاهد لــن يــرى عــى الشاشــة أســدا ً ،بــل فعــا حركيــا هــو
تقييــم خيــارات كاتــب الســيناريو واملخــرج انقضــاض املمثــل عــى خصمــه وتســديد اللكــات والرضبــات إليــه ”
وفــق هــذه الســات ،وقــد احتوت األنشــطة
عــى معظــم اإلجابــات األساســية وعــى
املعلــم تأكيدهــا ،وتوجيــه املتعلمــن للتفكــر
العميــق يف إجابــات صحيحــة أخــرى.

130

(  5دقــــائق )

خطوات التنفيذ
أفكّر

األساليـب و األنـشطة
قيــام املعلــم بالحــوار واملناقشــة مــع
املتعلمــن حــول الفروقــات بــن الفلــم
والقصــة.
تشــجيع املتعلمــن عــى االهتــام
قصــة
بكتابــة الســيناريو اعتــا ًدا عــى َّ
قرأهــا.

التقــويــم البنــايئ

وتفاصيل األ ْح ِ
ِ
ٍ
داث.
َ
صفات الشَّ خصيَّات
تعديالت تَ ُّس
•إجرا ُء
ألن لــكل شــخصية دور يف دفــع عجلــة األحــداث إىل األمــام ،فــا تثقــل
الســيناريو بشــخصيات ليســت مؤثــرة ،فالســيناريو يُوفّــر معلومــات حــول
الســات الشــخصية ،والطبــاع ،وكل التفاصيــل التــي قــد تؤثــر يف املشــاهد
فهــذا مــن شــأنه أن يُضْ فــي املصداقيــة عليهــا ،ويحولهــا إىل شــخصيات حيــة
يتفاعــل معهــا املشــاهد..
املفصــل عــن شــخصية مــا قــد ال تكــون
وقــد يســتغني عــن الــرح َّ
مالمئــة للممثــل الــذي ســيؤدي دورهــا مــا يســتدعي بعــض التغي ـرات يف
كل مشــهد .
كــا أ َّن حركــة املمثلــن ترتبــط بالوصــف األســايس للديكــور واملشــاهد
وتفصيــل األحــداث واملؤثــرات الصوتيــة  ....إلــخ
كل ِم ْن:
•لجو ُء امل ُ ْخر ِج يف ال ِفل ِْم إىل اال ْختزا ِل والتَّغيري يف ٍّ
•تغي ُري ال َّزمانِ الَّذي جرتْ فيه األ ْحداثُ :
ألن املشــهد هــو وحــدة بنــاء الســيناريو  ..وهــو يبــدأ وينتهــي باالنتقــال
مــن مــكان إىل مــكان أو مــن زمــان إىل زمــان .رأس املشــهد تتكــون مــن
أربعــة أجـزاء ،تتضمــن (رقــم املشــهد) وكذلــك اإلشــارة إىل توقيــت حــدوث
املشــهد (ليــل أو نهــار) وأحيانــاً يســتخدم الــروق والغــروب ،وأيضــاً
توضيــح طبيعــة املــكان (داخــى أو خارجــى) ،أمــا الجــزء الرابــع واألخــر
فهــو يكــون مــكان املشــهد...
الفلم عىل امل َكانِ أَثنا َء التَّ ْصويرِ:
• تركي ُز امل ُ ْخر ِج يف ِ
ألن املشــهد هــو وحــدة بنــاء الســيناريو  ..والــذي يبــدأ وينتهــي باالنتقــال
مــن مــكان إىل مــكان أو مــن زمــان إىل زمــان.

املدى ال َّزمني
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خطوات التنفيذ
أبْع ُد م َن ال َّن ّص

املدى ال َّزمني
التقــويــم البنــايئ
األساليـب و األنـشطة
الهــدف مــن هــذا النشــاط بنــاء آراء مســتقلة للمتعلــم ،والقدرة متابعــة االســتامع آلراء املتعلمــن ،وتعزيزهــا (  10دقائق)
عــى املحاججــة وتوضيــح وجهــات نظــره وإقنــاع اآلخريــن وتوجيههــا نحــو الناتــج املســتهدف .
بهــا .وعــى املعلــم والزمــاء احـرام وجهــة نظــره ســواء اختــار
ـص األد َّيب
الســينام ِّيئ ،ث ـ َّم العــود َة لق ـراء ِة ال َّنـ ِّ
ُمشــا َه َد َة الفلْـ ِـم ِّ
ـس الفلْ ـ ُم م ْن ـ ُه ،أو العكــس.
الَّــذي اقتُبـ َ
توجيــه املعلــم أثنــاء التحــدث إىل اســتخدام اللغــة الســليمة
املقنعــة ،وف ًقــا ملكتســباته مــن الــدرس ،ومــن إطالعــه الــذايت.
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•توجيه بعض األسئلة التقوميية لتعزيز الخربات السينامئية التي اكتسبها املتعلمون من النص الفلمي .
•من املفيد توجيه املتعلمني لقراءة قصة قصرية تحولت إىل فلم من أفالم والت ديزين ،وتكليفهم بعقد
مقارنات بينهام .

ِ
الـــدرس  :الحال
عنــوا ُن

الـدرس :إضاءات لغويَّة /ال َّنحو

عـدد الحصص2 :

يتع َّر ُف املتعلِّ ُم َ
مواقف حيات َّية.
الحال مفردةً ،ويُعربها ،ويُوظفها يف
َ

نـواتــــج التعــــلم

2.2.2.6

إسرتاتيجيات التعليم والتعــلم

ِ
َشكالت
حل امل
واالستنتاج ُ -
ال َّرئيســــة :االستقرا ُء
ُ

مهــارات التفكــري العليــا

املقارنة – االستنتاج –التصنيف –التحليل -التطبيق

مهــارات القرن ( ) 21

عالقة األجزاء بالكل – ترابط املفاهيم اللغوية

تعــزيز مفـاهيـم املواطنـة
مفــاهيم التنمية املســتدامة

الجامعي  -الدق ُة يف األدا ِء
والعمل
ُ
التعاو ُن
ُّ
•التنمي ُة البشـــــــــــــــــري ُة املستدمي ُة( :التعب ُري بلغ ٍة عربي ٍة مناسب ٍة يف تواصله مع اآلخرين) .

تعــزيز مفــــاهيـم االبتكـــار

ٍ
ٍ
مشكالت .
تحديات أ ْو
الجامعي ملواجه ِة
ابتكاري  - .التفك ُري
تكليف الطلب ِة أ ْو توجيههم نح َو مرشو ٍع
ُ
ٍّ
ُّ

التكامـل مع املــواد األخـرى

املـــادةُ :األدب العاملــي أوجـ ُه التكـــــــاملِ مــع الرتبيــة اإلســامية؛ البحــث يف ســورة (يــس) عــن حــال و تدوينــة يف
ملــف اإلنجــاز .
ِ
اللغوي ،أجهز ُة
املدريس ،السبور ُة العادي ُة أ ْو الذكي ُة  ،املعج ُم
الكتاب
العرض ،الصو ُر ،البطاقاتُ
ُّ
ُ
ُّ

الوسائل وتقنيــات التعــلم

املســاندة :الحــوا ُر واملناقشــ ُة – التعلــ ُم التعــاو ُّين-
العصــف الذهنــي
ُ
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التهيـــــــــــئ ُة

ِ
تنفيـــذ الحصة األوىل ( )45دقيقة
الحال  :القسم األول إجـــراءاتُ

(  5دقــــائق )

عليمي :يتع َّر ُف املتعلِّ ُم َ
مواقف حيات َّية.
الحال مفردةً ،ويُعربها ،ويُوظفها يف
َ
عرض ال ّناتج التّ
ّ
البــدء بفقــرة حــول االســم ،نوعــه وعــام يـ ُّ
ـدل ،وتعريــف االســم النكــرة ،ومــن ثـ َّم تعريــف االســم املعرفــة( .ومــن املفيــد بيــان وجــوه املشــابهة أو املقابلــة بــن
املوضــوع الجديــد وموضــوع أي درس ســابق  ،ملزيــد مــن التكامليــة يف التعامــل مــع النحــو العــر ّيب).
الســابقة « تتضمــن جم ـاً مفيــدة متنوعــة فيهــا أســاء منصوبــة نكــرة ومعرفــة ،ويُطلــب مــن
أو :تقديــم ورقــة عمــل رقــم (  ) ....بعنــوان تقويــم الخ ـرات َّ
املتعلمــن تحديدهــا .

الـعـــــــــرض
ُ
األســـاليـب و األنـشـــطــــ ُة
ُ

ِ
التنفيذ
خطواتُ
أستقرئ وأتعلم كتابــة العبــارات املأخــوذة مــن قصــة رحــات جليفــر عــى الســبورة ،أو مــن خــال وســيلة متابعــة اســتقراء األمثلــة،

أستنتج
ُ

مــن وســائل العــرض.
تكليف املتعلمني بقراءتها قراءة صامتة  ،وتأمل الكلامت امللونة.
الســر يف خطــوات الــدرس عــن طريــق املناقشــة واالســتنباط عــى النحــو الــذي تـ َّم تناولــه
ـدريس .وبعــد اســتقرائها يتبــن املتعلــم أ َّن األســاء امل ُل َّونَــة بالَّلــونِ األ ْحم ـ ِر
يف الكتــاب املـ ّ
اس ـ ٌم نكــر ٌة بـ َّـن الحـ َ
ـال .
إجــال األمثلــة وتدوينهــا مــن قبــل املتعلمــن عــى الســبورة  ،ثـ َّم تذكريهــم مبــا اســتنبطوه
منهــا ،ويحســن أن يطالبهــم املعلــم بتكويــن جمــل شــفوية عــى النحــو الــذي اســتقرؤوه
يف العبــارات.
السبورة.
تدوين االستنتاجات من قبل املتعلمني بعد استنباطها وكتابتها واضحة عىل َّ
توظيــف االســتنتاجات يف جمــل مــن إنشــاء املتعلمــن تتضمــن األحــوال املفردة ،ويستحســن
توجيههــم إىل إعرابها.
توظيف الحال يف هذه الجمل بحيث تكون يف شؤونهم التي مييلون إليها بفطرتهم.
التأكيد عىل املتعلمني أثناء اإلضاءات النحوية عىل ارتباطها الوثيق بالكتابة.
جمل تحوي أسئلة مختلفة اإلجابة عليها يكون حاال.
توظيف ورقة ِعملٍ تتضم ُن ً
ُ

الغلق (  5دقــــائق )
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استخراج عبار ٍ
قصة رحالت جليفر.
ات تتض َّم ُن الحال من مقتطف َّ

التقــويــ ُم البنــايئ

وتســجيل املالحظــات.
متابعــة االســتقراء أثنــاء
مناقشــ ِة املتعلمــ َن يف
األســاء النكــرة ( الحــال).
متابعــة اإلجابــات عــى
األســئلة املطروحــة عــى
املتعلمــن ،وتصويبهــا .

املدى ال ّزمني
( )25دقـيقـة

متابع ـ ُة أعــا ِل املتعلمــن ( 10دقيقة)
ومالحظ ـ ُة إجاباتِهــم حول
كيفَيــة تعــ ُّرف االســم
الجامــد.
ِ
املجموعــات
تقييــ ُم
كل مجموعــ ٍة.
وتعزيــز ِّ

ِ
تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة
إجـــراءاتُ

التهيـــــــــــئ ُة
الحصة.
عرض ال ّناتج التّ
عليمي الذَّي سينفّذ يف َّ
ّ
تقديــم ورقــة عمــل رقــم (  ) ...بعنــوان تقويــم الخ ـرات الســابقة « يتضمــن جم ـاً مفيــدة متنوعــة تحــوي أســاء جامــدة ومشــتقة  ،ويُطلــب مــن
املتعلــم تحديــد األســاء بوضــع خــط واحــد تحــت االســم املشــتق ،وخطــن تحــت االســم الجامــد.
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
املدى ال ّزمني
التقـــويــ ُم البنــايئ
األســاليـب و األنـشـــطـــــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
الرتكيــز عــى التَّطبيقــات الكتاب ّيــة يف منــاح شــتى ملــا تلقــاه املتعلمني متابعــة أداء املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة
أُط ِّب ُق
( )30دقـيقـة
مــن مفاهيــم نحويــة ،ومــن مهــام املعلــم النظــر للناحيــة الوظيفيــة التعلميــة  ،وتعزيــز اإلجابــات الصحيحــة .
متابعة اإلجابة عىل سؤال مطروح  ،مثال:
ملــا يتعلمــه مــن هــذه املفاهيــم.
ــل؟ اإلجابــة :متعاونًــا :
عيــش ال َّن ْح ُ
الهــدف مــن النشــاط األول متييــز الحــال ،وتوجيــه املتعلمــن ( فرقــا كيــف يَ ُ
أو ثنائيــات باإلجابــة)  ،والتوقــف عنــد بعــض األحــوال والطلــب مــن حــال منصــوب.
متابعــة اســتخدام اللغــة الفصيحــة املضبوطــة
املتعلمــن طــرح أســئلة لتكــون اإلجابــة عليــه حــاال.
بيــان الهــدف مــن التطبيــق الثــاين  ،مــن معرفــة الحــال ونــوع أثنــاء اإلجابــات.
صاحبــه وإعرابــه ،ثــ َّم قيــام املتعلمــن باإلجابــة وفــق الجــدول .
وللمعلــم إعــداد أوراق عمــل مشــابهة للتطبيقــات يف الكتــاب
املــدريس.
توجيــه الطلبــة إىل كتابــة ِفقْــ َر ٍة تتضمــ ُن الحــال ُم ْســتَعينني
باالســتنتاجات ،ويكــون النشــاط فرديــا.
الغلق (  10دقــــائق )

(  5دقــــائق )

عرض صورة معربة والتَّعبري عنها يف عبارات تتضمن أحواال مفردة.
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توجيهات للمعلم
1 .1تدريس اإلضاءات ال ُّلغوية على أ ّنَها وسيلة لل ّتواصل.
َص منطلقا وممارسة وتطبيقا.
2 .2ويكون ال ّن ّ
3 .3يركز على االستقراء واالستنتاج.
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ِ
تنفيـــذ الحصة األوىل ( )45دقيقة
إجـــراءاتُ

الحال  :القسم الثَّاين
(  5دقــــائق )
التهيـــــــــــئ ُة
يتع َّر ُف املتعلِّ ُم َ
مواقف حياتيَّة.
الحال مفرد ًة وجمل ًة ،ويُعربها ،ويُوظفها يف
عليمي :
َ
عرض ال ّناتج التّ
ّ
تقويم قبيل ،ويكون من خالل البدء بفقرة فيها أحوال مفردة ،وتكليف املتعلمني باستخراجها وبيان صاحب الحال فيها.
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
املدى ال ّزمني
التقــويــ ُم البنــايئ
األســـاليـب و األنـشـــطــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
كتابــة العبــارات املختــارة مــن قصــة رحــات جليفــر جليَّــة عــى الســبورة ،متابعــة اســتقراء األمثلــة ،وتســجيل
أستقرئ وأتعلم
( )25دقــــيقـة
املالحظات.
أو مــن خــال وســيلة أخــرى مــن وســائل العــرض.
مطالبــة املتعلمــن بقراءتهــا ق ـراءة صامتــة ،وتأمــل مــا فيهــا مــن كلــات متابعــة االســتقراء أثنــاء مناقشــ ِة
املتعلمــ َن يف أنــوا ِع ال ُج ْملــ ِة
ملونــة.
الســر يف خطــوات الــدرس عــن طريــق املناقشــة واالســتنباط عــى النحــو ( الحاليَّة).
املــدريس .واســتقراء ال ُج َمــلِ امل ُل َّونَــة بالَّلــونِ متابعــة اإلجابــات عــى األســئلة
الــذي تــ َّم تناولــه يف الكتــاب
ّ
املَطْروحــة عــى املتعلمــن،
األزْرق
بيــان أنــواع الحــال الجملــة وخصائصهــا ،وإجــال األمثلــة وتدوينهــا مــن وتصو يبهــا .
قبــل املتعلمــن عــى الســبورة  ،ثـ َّم تذكريهــم مبــا اســتنبطوه منهــا ،ويحســن
أن يطالبهــم املعلــم بتكويــن جمــل حاليَّــة شــفويّة عــى ال َّنحــو الَّــذي
اســتقرؤوه يف العبــارات.
تدويــن االســتنتاجات مــن قبــل املتعلمــن بعــد اســتنباطها وكتابتهــا واضحــة متابعــ ُة أعــا ِل املتعلمــن ( 10دقيقة)
أستنتج
ُ
ومالحظ ـ ُة إجاباتِهــم حــول كيفَيــة
الســبورة.
عىل َّ
توظيــف الحــال الجملــة يف عبــارة إرشــادية يختارهــا املتعلــم ،و توجيههــم تعــ ُّرف االســم الجامــد.
ِ
كل
املجموعــات وتعزيــز ِّ
تقييــ ُم
إىل توظيفهــا يف شــؤونهم التــي مييلــون إليهــا بفطرتهــم.
جمــا تتضمــن أســئلة مختلفــة اإلجابــة مجموعــ ٍة.
ً
توظيــف ورقــة ِعمــلٍ تتضمــ ُن
ُ
عليهــا يكــون الحــال بأنواعــه  ،وال ســيام الحــال الجملــة ( اســمية وفعليــة)
الغلق (  5دقــــائق )

عدد الحصص 2 :

تكليف املتعلمني بإنشاء مخطط مفاهيمي لقواعد الحال املفردة والجملة .
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ِ
تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة
إجـــراءاتُ
(  5دقــــائق )

الحال  :القسم الثاين
التهيـــــــــــئ ُة
الحصة.
التذكري بال ّناتج التّ
عليمي الذَّي ن ّف َذ يف هذه َّ
ّ
تقديــم ورقــة بعنــوان تقويــم الخـرات الســابقة « يتضمــن جمـاً مفيــدة متنوعــة تحــوي األحــوال بأنواعهــا ،ويُطلــب مــن املتعلــم تحديدهــا بوضــع خــط
تحتهــا وإعرابهــا.
الـعـــــــــرض
ُ
ِ
املدى ال ّزمني
التقــويــ ُم البنــايئ
األســـاليـب و األنـشـــطــ ُة
التنفيذ
خطواتُ
ُ
الرتكيــز عــى التَّطبيقــات الكتابيّــة ملــا تلقــاه املتعلمــن مــن متابعــة أداء املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة
أُطبِّ ُق
( )30دقــيقـة
التعلميــة  ،وتعزيــز اإلجابــات الصحيحــة .
مفاهيــم نحويــة ،حــول الحــال.
الهــدف مــن األنشــطة متييــز الحــال بأنواعــه وصاحــب الحــال ،متابعة اإلجابة عىل سؤال مطروح  ،مثال:
ـش ال َّن ْحـ ُـل؟ اإلجابــة :متعاونًــا  :حــال
وعــى املعلــم توجيــه املتعلمــن ( فرقــا أو ثنائيــات)  ،أثنــاء كيــف يَعيـ ُ
تنفيــذ األنشــطة إىل املطلــوب منهــم ،ومتييــز األحــوال بصورهــا منصــوب.
متابعــة اســتخدام اللغــة الفصيحــة املضبوطــة
املختلفــة.
مــن املهــارات املطلوبــة بعــد متيــز الحــال حينــا يكــون أثنــاء اإلجابــات.
جملــة مهــارة التحويــل مــن الحــال املفــرد’ إىل الحــال الجملــة،
وبالعكــس.
التأكيــد عــى معرفــة الحــال وأن لــكل حــال صاحبهــا  ،وأن
الجملــة الحاليــة لهــا رابــط وتعــرب دامئــا يف محــل نصــب حــال.
قيــام املعلــم بتدريــب املتعلمــن عــى اإلعــراب  ،ومــن ثــ َّم
التطبيــق مــن خــال أوراق عمــل إضافيــة.
التأكيــد عــى وظيفيــة النحــو ،وتوجيــه الطلبــة إىل كتابــة ِف ْقـ َرات
تتض ّمــن الحــال ُم ْســتَعينني باالســتنتاجات ،ويكــون النشــاط
الكتــا ّيب فرديــا.
الغلق (  10دقــــائق )
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•قراءة بعض هذه الفقرات ،وتحديد الحوال فيها.
•اختيار بعضً ا منها  ،وتعليقه عىل اللوحات الجداريّة يف الصف.

الدرس الثالث :القراءة املعلوماتية
نــواتـــج التعــــلم
اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــــارات التفكـــــري العليــــا
مهـارات القـــرن ( ) 21
تعـــــــزيز مفـــاهيـم املواطنــــــــة

عنــوان الـــدرس :املدينة الدامجة

عـدد الحصص3 :

ـلبيات وإيجابيـ ِ
G8.1.1.3.3يق ّي ـ ُم املتعلّ ـ ُم سـ ِ
ـائل مختلف ـ ٍة ،مثــلِ
ـات اســتخدام ِوسـ َ
رســوم بيان َّي ٍة،مقاطــ َع فيديــو ،ووســائِ َط متعــدد ٍة) مــ ْن حيــثُ
)نــص مطبــوعٍ،
ٍ
ٍّ
تقدي ـ ُم املعلومـ ِ
ـات ع ـ ْن موضــو ٍع مح ـ َّد ٍد.
املساندة :البحث واالكتشاف
الرئيســــة :الحوار واملناقشة
العصف الذهني  ،املقارنة  ،االستنتاج  ،التحليلالتعــاون والتفاعــل مــع أف ـراد ميثلــون ثقافــات وديانــات وأمنــاط حيــاة متنوعــة
بــروح الحــوار املتبــادل واملفتــوح عــى املســتويني الشــخيص واملحــي.
1التعايش السلمي 2املســاهمة يف الحفــاظ عــى أمــن واســتقرار الوطــن ،إذ تســعى األجنــدةالوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات  2021إىل أن تكــون دولــة اإلمــارات البقعــة األكــر أمانـاً
عــى املســتوى العاملــي.

مفـــــــــــاهيم التنمية املســـــتدامة

التنميــة البرشيــة املســتدمية :مامرســة حقــوق املواطنــة وواجباتهــا عىل املســتوى
املحــي ،والــدويل ،و اإلقليمــي والعاملي.

تعـــــــزيز مفـــــــــــــــاهيـم االبتكــــــار

تعــرف املبتكريــن واملبدعــن واملفكريــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة عــىمســتوى العاملــي والعــريب واإلمــارايت وإنجازاتهــم يف خدمــة البرشيــة .

التكامــــــــل مع املـــــــــــواد األخـــــــــرى

الرتبيــة اإلســامية  :أســاس التفاضــل بــن النــاس ،والرتاحــم والتواصــل بــن أفـراداملجتمــع .
الدراسات االجتامعية  :السياحة وعوائدها االقتصادية يف الدخل الوطني .أجهــزة ال َعـ ِ
ـرض ،الكتــاب املــدريس  ،موســوعة العلــاء واملفكريــن لتعــرف العظامء
السـ ّبورة العاديّــة أو الذّك ّيــة ،امل ُثـراتُ املرئ ّيـ ُة ،
مــن ذوي اإلعاقــة ّ ،

الوســــــــائل و تقنيــــــــــات التعــــــلم
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل ( دقيقة )45
( ) 5دقائق

التهيـــــــــــئة

تطبيق (إسرتاتيج ّية ِ
الحوا ِر وامل ُناقَشَ ِة).
إدارة حوار منظم مع املتعلمني؛ الكتشاف مضمون الصور املدرجة يف بداية الدرس وربط مضمون الدرس بعنوان الوحدةمناقشة نواتج التعلم املستهدفة وما سيتم تحقيقة من نواتج تعليمية يف كل حصة درسية . -ومن خالل الشبكة املعلوماتية ميكن عرض مقاطع إلكرتونية تثبت دعم الدولة لذوي االحتياجات الخاصة ومراكز تعليمهم .

الـعـــــــــرض
خطوات التنفيذ
ال ِقرا َءة الصا ِمتَة

األســاليـب و األنـشــطــة

التقــــويــم البنـــايئ

ٌ
وحقوق
تكليــف املتعلمــن بالقــراءة الصامتــة الختيــار  -العنوان املناسب للفقرة ( :)1واجباتٌالعنوان املناسب للفقرة ( :)2امل ُ
ُعاق ثرو ٌة
العنــوان املناســب بعــد تنفيــذ النشــاط :
َــن ( 1و )2قــراء ًة صامتــ ًة ،وأختــا ُر
أقــرأُ ال ِفقْرت ْ ِ
ــا يَــأْيت:
ُع ْنوانًــا ُمناســ ًبا لِــك ٍُّل ِم ْن ُهــا ِم َّ

املدى الزمني
(  ) 10دقيقة

الق ـراء ُة مــع مراعــاة البــدء بالق ـراءة الجهريــة وفــق ســات الق ـراءة -تشــجيع املتعلمــن عــى الق ـراءة الســليمة والســيام متــدين
الضبــط
املعلوماتيــة الجهريــة الســليمة  ،والحــرص عــى األداء ،ومامرســة النحــو الوظيفــي مــن خــال الضبــط اإلعـرايب (  ) 10دقائق
البــدء بالطلبــة املجيديــن يف القــراءة تجنبــا ألواخــر الكلــات .
للوقــوع يف الضبــط غــر الســليم
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خطوات التنفيذ
قراءة
الفهم واالستيعاب

األســاليـب و األنـشــطــة
قراءةال ِفقْرتــ ِن (3و )4قــراء ًة جهريَّــ ًة ،ث ُــ َّماإلجابــة الشــفوية عــن األســئل ِة اآلتيــ ِة.
تشــجيع الطلبــة عــى طــرح األســئلة التــي الميتلكــون إجابــات لهــا وتحفيــز التفكــر العلمــي
مــن قبــل بقيــة الطلبــة لإلجابــة عــى تســاؤالت
زمالئهــم  ،وعــى املعلــم تقبــل جميــع اإلجابــات
وتصويبهــا دون التقليــل مــن أهميــة إجاباتهــم
مهــا كانــت بســيطة .

الغلق (  5دقــــائق )

املدى الزمني
التقــــويــم البنـــايئ
لسـ َن ِة 2006م يف َد ْول ِة (  ) 15دقائق
َ
ج/1صـ َد َر القانــو ُن االتِّحـ ُّ
ـادي َرقْ َم (َ )29
ات العرب َّيـ ِة املُتَّحــد ِة بِشَ ــأنِ ُحقــوقِ ذَوي االِحتياجـ ِ
اإلمــار ِ
ـات
لس ـ َن ِة 2014م ،بِشَ ـأْنِ ِ
(حامي ـ ِة
َّ
الخاص ـ ِة ،والقانــو ُن َرقْ ـ َم (َ )2
ُحقــوقِ األَشـ ِ
ـخاص ذَوي ا ِإلعاقـ ِة يف إِمــا َر ِة ُديب)
الســياح ِة ال َّدا ِم َجــ ِة  :مناقشــ َة التح ِّد ِ
يــات
ج -/2متطلَّبــاتُ ِّ
وال َبدائــلِ لتطويــ ِر املدينــ ِة ومرشوعاتِهــا ُم ْنــ ُذ إطــاقِ
الس ِ
ِ
ــنوات املاضيــ ِة ،ومشــارك َة ذوي اإلعاقــ ِة
التَّ
رشيعــات يف َّ
ات وإدار ِة األعــا ِل والتَّخطيـ ِ
ـط للمرشوعـ ِ
يف اتِّخــا ِذ القـرار ِ
ـات
القامئــ ِة وامل ُْســتقبل َّي ِة ،واإلفــاد َة مــ َن التَّجــا ُر ِب ال ُّدول َّيــ ِة
ِ
ج - »-/3اإلجــر ِ
ســهيالت
اءات العمل َّيــ َة هــي  :تَقْديــ َم التَّ
لِــذوي ا ِإلعاق ـ ِة َعــى ُمســتوى العالَـ ِـم بِ ــا يف ذلـ َـك اســتخدا ُم
ُواصــات العا َّمــ ِة وتطويــ ُر ِقطــار ِ
ِ
ات
الطُّــرقِ ووســائلِ امل
ٍ
َحويــل  50%مــ ْن َســيار ِ
ركبــات
ات األُجــر ِة إىل َم
ُ
األَنفــاقِ  ،وت
ُمناســب ٍة لتَ ْيس ـرِ ُوصــو ِل ال ـ ُّزوا ِر امل ُعاق ـ َن إىل املَرافــقِ العا َّم ـ ِة
ـن َرأْيــي ِفيهــا .تقبــل أي إجابــة
وهـ ْم ُســعدا ُء مــرورو َن وأبـ ِّ ُ
مناســبة

تكليف املتعلمني بجمع معلومات عن معاق إمارايت استطاع تحدي اإلعاقة وحقق أهدافه عىل أكمل وجه .
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( دقيقة )45
(  5دقــــائق )

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية
التهيـــــــــــئة
تطبيق (إسرتاتيجية لعب األدوار ).مقابلة مع مدير أحد مراكز رعاية املعاقني
لس ـ َن ِة 2006م يف َد ْول ـ ِة اإلمــار ِ
ات العرب َّي ـ ِة املُتَّحــد ِة
 يقــوم اثنــان مــن املتعلمــن اللذيــن جمعــا معلومــات إضافيــة عــن القانــونِ االت ِّحـ ِـادي َرقْــم (َ )29
لس ـ َن ِة 2014م ،بِشَ ـأْنِ ِ
بِشَ ــأنِ ُحقــوقِ ذَوي االِحتياجـ ِ
(حامي ـ ِة ُحقــوقِ األَشـ ِ
ـخاص ذَوي ا ِإلعاق ـ ِة يف إِمــا َر ِة ُديب).
ـات
َّ
الخاص ـ ِة ،والقانــو ُن َرقْــم (َ )2
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـويــم البنــايئ
األســاليـب و األنـشـــطـــة
خطوات التنفيذ
اإلجابة :
أمني معجمي تنفيذ النشاط بأسلوب التعلم الثنايئ
أســتبدل بالجمــو ِع املل َّونَــ ِة ُمفرداتِهــا ،ث ُــ َّم أُعيــ ُد إ َّن العنايــ َة باملعــاق يف جميــعِ مر ِ
ُ
واجــب (  )10دقائق
احلِــه ال ُعمريَّــ ِة
ٌ
ـي تفرضُ ـ ُه ال ِقيَـ ُم ال ّدينيَّـ ُة واإلنســانيَّ ُة ؛ لِــذا فــإ َّن تَأْ ِهيلَـ ُه
كتابــ َة ال ِفقْــر ِة .
أخالقـ ٌّ
يف هــذا النشــاط توظيــف ملكتســبات الطالــب ورعايتَ ـ ُه يع ـ ُّد قيم ـ ًة اقتصاديَّ ـ ًة ،فَهــو طاق ـ ٌة برشيَّ ـ ٌة ُم ِه َّم ـ ٌة
اللغويــة يف مجــال النحــو ،وســيجد الطالــب متعــة يف امل ُجتم ـعِ ،إ ْن اس ـتُثْ ِم َرت طاقاتُــه عــى الوج ـ ِه األمثــلِ كان
يف تنفيــذه؛ لــذا يجــب تدريــب الطلبــة عــى هــذه عبقريــا ومبدعــا.
النــاذج مــن األنشــطة.
تكليف املجموعات قراءة ال َج ْد َ
متابعة تطبيق نشاط أُ َعل ُِّل
ول البيا َّين
أعمق فهمي
ِ
ـات الَّتــي ت َضَ َّم َنهــا ومعلومـ ِ
للمقارنــة بــن املعلومـ ِ
االحتياجــات (  ) 25دقيقة
ـات  -رعايــ َة الــ ُّدو ِل املُتَ َق ِّد َمــ ِة وعنايتَهــا بــ َذ َوي
الخاصــ ِة.
ْــق ال َجــ ْدو ِل
مقــا ِل (عاصمــ ِة امل ُــ ُدنِ ال َّدا ِم َجــ ِة) َوف َ
َّ
اعتبــار رعايتهــم واجــب إنســاين وهــم ثــروة برشيــة ميكــن
التَّــايل :
دمجهــم يف املجتمــع يك يكونــوا فاعلــن ،وال يكونــوا عالــة عــى
املجتمــع
 اهتــا َم دولــ ِة اإلمــار ِبالســياح ِة
ات العربيــ ِة املُتَّ ِحــد ِة ِّ
ال َّدا ِمجــ ِة .تحقيــق مصــدر دخــل وطنــي
يعود بالنفع عىل الفرد واملجتمع
الغلق (  5دقــــائق )
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ِ
َاص ِة يف مدرستهم أو خَارِجها .
السعا َد َة لِذوي
االحتياجات الخ َّ
 -الواجب البيتي  :تكليف مجموعات املتعلمني بتحديد مبادر ٍة ت ُحق ُِّق َّ

( دقيقة )45
(  5دقــــائق )

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة
التهيـــــــــــئة
تطبيق (إسرتاتيجيّة ِ
الحوا ِر وامل ُناقَشَ ِة ) .
استعراض املعلم املبادرات التي سيطبقها املتعلمون ،وإبداء رأيه فيها داعام فكرهم يف مجال مساعدة زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة ،مسهالً
املهام التي سيؤدونها خارج الصف وداخله .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقــــويــم البنــايئ
خطوات التنفيذ األســـاليـب و األنـشـــطـــة
متابعة إجابات املتعلمني وتشجيع املتعلمني يف
إجراء مسابقة بني املتعلمني بعد توضيح املهمة
قراءة الجداول
(  )15دقيقة
مجموعاتهم  ،وتعزيز أدوارهم واالنتهاء من تنفيذ
والصور واملقارنة والغرض من
املهمة ضمن الوقت املحدد .
النشاط تنمية مهارات املقارنة وقراءة الجداول
بني نصني
والصور .
معلوماتيني
خطوات تنفيذ
املبادرة

قرتح لتوثيقِ امل ُبادرة
هدف النشاط جعل املتعلم يفكر من خالل إيجاد منوذ ٌَج ُم ٌ
حلول ملشكالت حياتية تواجهه يف املدرسة وخارجها ،من املبادرات املقرتحة مساعدة طالب يف رشح
الدروس وحل املسائل
وينتج حلوال يف عمليات عقلية وعملية تنتهي
الفئ ُة امل ُستهدف ُة .................................:
بالوصول إىل النتائج من خالل مواقف معينة ،أو
ُخطُواتُ ت ِ
َنفيذ امل ُبادر ِة ..............................:
أسئلة تفكريية مفتوحة تتحدى تفكريه ،وتحثه عىل
البحث واالكتشاف وغرس مفهوم حب الخري لآلخرين فوائِ ُد امل ُبادر ِة..................................... :
.

الغلق (  5دقــــائق )

( )20دقيقة

تلخيص الدرس وفق مخطط مفاهيمي من إعداد املتعلمني ،
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الرابع:
َّ
الـدرسّ :
َص
ال ّن ُّ
عيدا
ُك ْن َس ً

ـت عــن ِ
نفســك،
ـت مــن ال كيــا َن لـ ُه  ،فرضيـ َ
ـت ُم ْحسـ ًنا كـ ْن ســعي ًدا! ألنـ َـك َمــأتَ األيــدي الفارِغـ َة ،وسـ َرتَ األجســا َد العاريَـ َة ،وك ّونـ َ
 1.1إذا كنـ َ
ات ومئـ ٍ
وودت إســعا َد عـر ٍ
ـات؛ لتتضاعـ َـف مرستَـ َـك ال َّنبيلـ َة الواحــد َة بتعـ ُّد ِد امل ُنتفعـ َن بأســبابَها.
ـام إىل ح ّيـ ِز
اج األحـ ِ
 2.2إذا كنـ َ
ـر لـ َـك إخـر َ
ـت شــابًا كـ ْن ســعي ًدا! أل َّن شـ َجر َة َمطالبـ َـك م ُــ ْخضلَّ ُة الغصــونِ  ،وقــد بَ ُعـ َد أمامــك َمرمــى اآلمــا ِل فتيـ ِّ َ
ـت بذلـ َـك َحقي ًقــا.
الواقــع إذا ك ْنـ َ
 3.3إذا ك ْن َت شي ًخا ك ْن َسعي ًدا!
ـت إليـ َـك ِمـ ْن صـ ِـدقِ ال ِفراسـ ِة و ُح ْســنِ امل ُعالجـ ِة مقاليـ ُد األمــورِ؛
وناســه ،وأُلق َيـ ْ
ـت مبــا مـ َّر بـ َـك  ،وع َركـ َ
ـت ال َّنقـ َد وات َّعظّـ َ
4.4ألنَّــك تق َّبلـ َ
ـت ال َّدهـ َر َ
ـئت مناف ـ ُع ,وال َّدقيق ـ ُة الواحــد ُة تُــوازي ِم ـ ْن ُع ْمـ َ
ـر وأصال ـ ِة ال ـ َّرأي ,كأنَّهــا مثْــر ُة
فـ ُّ
ـر ِة والتَّبـ ُّ ِ
ـكل أ ْعاملِـ َـك إ ْن شـ َ
ـرك أ ْعوا ًمــا ألنَّهــا حافل ـ ٌة بالخـ ْ َ
الخريـ ِ
ِعت مبــا َّد ِة االكْتــا ِل وال َّد َسـ ِـم وال َّر ْغ َبــة.
ـف َموفــور ُة ال َّنضــج ،غزيــر ُة ال َعصــر ,أُشـب ْ
األصدقــا ِء ك ـ ْن ســعي ًدا! أل َّن ذاتَـ َـك ت ْرت َِس ـ ُم يف ِ
الصداقــة أبه ـ ُر ظهــو ًرا وا ِإلخفـ ُ
ـاق أقـ ُّـل َم ـرارةً.
ذات ٍّ
 5.5إذا ك ْنـ َ
كل ِم ْنهــم .وال َّنجــاح مــع َّ
ـت كث ـ َر ْ
فــوس ِ
صفــات وقــدر ٍ
ٍ
ات ال توجــ ُد يف غــرِ ال ُّن ِ
الخــروج ِمــ ْن ِح ْصــنِ أناني ِت َ
ُلــوب ح ْول َ
ــك
ذات الــوزْنِ الكبــرِ ،أه ُّمهــا
يســتل ِز ُم
َو َج ْمــ ُع الق ِ
َــك ْ
ُ
ـاف مــا ِع ْن ـ َد اآلخري ـ َن ِم ـ ْن نُ ْبــلٍ ولُطْـ ٍ
الستكْشـ ِ
ـف َوذَكا ٍء.
ْ
ـت صورت ُهــا عــى جبه ِتـ َـك
ـي ِمـ َن امل َقـ ِ
كسـ ْ
 6.6إذا ك ْنـ َ
األســنى َو َرم َقـ َـك ال َّرحمـ ُن بنظْــر ٍة ان َع َ
ـام ْ
ـت عبقريّــا كُـ ْن ســعي ًدا! فقــد تجـ َّـى فيـ َـك شــعا ٌع أملعـ ٌّ
ـت مل ِْســك
ـن شــفتيك وتحـ َ
فكـ ًرا ,ويف عينيـ َـك طل َْسـ ًـا ,ويف ص ْوتـ َـك ِسـ ْح ًرا .واأللفــا ُظ الَّتــي ع ْنـ َد اآلخريـ َن أصــواتٌ ونـ ِـراتٌ ومقاطـ ُع صــارتْ بـ ْ َ
نــا ًرا ونــو ًرا تلــذ ُع َوتُــيء ،وت ُخ ّجــل وتُكـ ّـر ،وتـ ُّ
ـش.
ـذل وتنشِّ ـطُ ،وتو ّجـ ُع وتلطِّـ ُـف ،وت ُْســخ ُط وت ُ ْد ِهـ ُ
َ
َ
عيدا؛ َّ
ألن
قائق ..
سالك الحيا ِة
الحظ ال تُحصى َ ،و َم
ومنافذ
السعاد ِة ش ّتَى،
ْ
كن َس ً
ِّ
تتجد ُد َم َع َّ
َّ
أبواب َّ
الد ِ
َ
ّ
حال .
عيدا د ْو ًما ْ ..
ْ
كن َس ً
كن َس ً
عيدا على ِ
كل ٍ
من كتاب ( ظلمات وأشعة ) – مي زيادة 1923
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الدرس الرابع :االستامع واملحادثة
نـــواتــج التعـلم

( كن سعي ًدا – مي زيادة )

عـدد الحصص :ثالث حصص.

 1 . 3 .1 .5يقـ ِّدم املتعلِّــم عرضً ــا تقدمييًّــا عــن ظاهــرة اجتامعيَّــة أو موضــوع معلومــايتّ بطريقـ ٍة واضحـ ٍة منطقيــة ،موظفـاً
الكلــات املتنوعــة وتشــمل( :اســتخدام اللغــة املجازية).

ارساتيجيات التعليم والتعلم

اللغوي
الرئيســــة :التعلم التعاوين – التَّواصل
ّ
مهــارات التَّواصــل الُّلغــوي .حــل املشــكالت اإلبداعــي -الق ـراءة وفــق مؤهــات متعــددة -التواصــل اإلبداعــي -التعلُّــم
متعــدد الوســائط  -التفكــر الناقــد.

مهــارات القـرن ( ) 21

التعلُّم متعدد مصادر.

تعــزيز مفــاهيـم املواطنـة

اإلحساس باملسؤولية املجتمع ّية.

مفـاهيم التنمية املسـتدامة

التنمية البشـــــــــــــــــريّة املستدمية ( :التواصل والتعارف اإلنساين)
التنمية االجتامعية املستدمية( :التواصل االجتامعي)

تعــزيز مفــاهيـم االبتكــار

نرش قصص هادفة عىل مواقع التواصل االجتامعي  ،تنمي االبتكار.

التكامـل مع املواد األخـرى.

املـــادة :أوجه التكـــــامل (الرتبية اإلسالمية – قيمة التسامح والتعايش وقبول اآلخر)

الوسـائل و تقنيــات التعــلم

الصور
مس ّجل صويت – جهاز العرض العلوي – البطاقات – ُّ

مهـارات التفكـــري العليــا

املساندة :اسرتاتيجيات تحليل ال ّنصوص ،وتحليل املواقف.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة

التمهيـد « التهيـــــــــــئة «
نص االستامع .
السبورة ( اليوم  ،التاريخ  ،املادة  :اللغة العربية – املوضوع  :عنوان الوحدة ثم عنوان ّ
إعداد بيانات َّ
اإلعدا ُد لالستام ِع  :توفري الج ّو املالئم لالستامع بإلقاء التّعليامت وتحديد ناتج الدرس  ،ومناقشته.
وميكن إثارة دافعية الطالب بأسئلة أو قصة أو موقف لها عالقة مبحتوى نص االستامع .
نص االستامع.
الصور التًي تحايك ّ
التَذكري مبهارات االستامع  :االلتزام بالهدوء  ،تج ُّنب املقاطعة ،توجيه ال َّنظر للمتح ّدث أو القارئ  -تأ ُمل ّ
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــويــم البنــايئ
األســاليـب واألنـشطـة
خطوات التنفيذ
قبل االستام ِع
كالصــور متابعــة إجابــات املتعلمــن القامئــة عــى التوقــع
اســتعامل الوســائل املالمئــة لــدرس االســتامع ُّ
( )10دقــائق
والتعليــق عليهــا .
املوحيــة مثــاً.
الصــورة مــع مراعــاة ترتيــب تعزيــز تعليقــات املتعلمــن عــى الصــورة املصاحبــة
طــرح أســئلة اســتنطاق ُّ
لنــص االســتامع.
وصــل الســتنتاج أحــداث ال َّنــص.
األســئلة للتَّ ُّ
توجيــه املتعلمــن إىل قـراءة العنــوان لتوقــع كلـ ٍ
ـات قــد
ـص ،كــا ميكــن تخمــن فكــر ًة ِمحوريَّـ ًة يــدو ُر
تــر ُد يف ال َّنـ ِّ
ـص.
حولَهــا ال َّنـ ُّ
قبـ ُ
ـت يف
ـول جمي ـعِ التَّعليقــات عــى ال ِعبــار ِة الَّتــي كُ ِتبـ ْ
الصــور ِة ،وتــرك املتعلــم يتحــدث بحريــة يف دقيق ـ ٍة ع ـ ْن
ُّ
الســعادة بال ِّنســب ِة لــه.
َم ْصــد ُر َّ
باإلمــكان بعــد إعطــاء املتعلمــن فرصــة للتَّعبــر الشَّ ــفوي
الصــورة ،لفــت أنظارهــم إىل جوانــب
عـ َّـا يشــاهدونه يف ُّ
الصــورة لتقويـ ِة املالحظـ َة واالنتبــاه وال ّدقــة.
أخــرى يف ُّ
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(  5دقــــائق )

خطوات التنفيذ

األســاليـب واألنـشطـة

التقـــويــم البنــايئ املدى الزمني

متابعــة اإلجابــات
الصوت .وميكن اقرتاح تسجيل مريئ ..
االستام ُع األول استامع املتعلمني إىل املعلم أو مسجل َّ
( ) 15دقــــيقة
لحــل أنشــطة االســتامع األول ،وهــي أنشــطة عامــة تســتدعي االنتبــاه والرتكيــز إىل وتصويبهــا
توجيــه املتعلمــن ّ
مجمــل ال ًّنــص.
كل نشاط.
السبورة بعد نقاشها مع املتعلمني حال االنتهاء من ّ
تدوين اإلجابات َّ
الصحيحة عىل َّ
كل مجموعة القيام بتقويم ذا ّيت حول مضمون ما استمعت إليه من إجابات .
الطلب إىل ِّ
متابعــة املتعلمــن
االستام ُع الثاين إسامعهم فقرات ُمح َّددة من ال َّن ّص مناسبة ملحتوى األنشطة.
التوقــف يف االســتامع الثــاين عنــد بعــض الفق ـرات لتدريــب املتعلمــن عــى توضيــح الكلــات ومعرفــة أثنــاء االســتامع ،ثــم ( )10دقــــائق
متابعــة إجاباتهــم
العالقــات بينهــا معرفــة مرادفاتهــا .
االســتامع إىل فقـرات محــددة مــن جديــد لتعميــق الفهــم  .وتنميــة مهــارات تفكــر عميقــة .ثـ ّم اإلجابـ ُة وتقوميهــا.
عــى األنشــطة املتعلقــة بهــذه الفقـرات املســموعة.
إعطاء وقت للمتعلمني لتحضري ما ّدة رسدية يقومون برسدها أمام زمالئهم .
الغلق  )5 ( -دقائق
الصف.
لنص يعرب فيه عن وسائل إسعاد اآلخرين  ،وإسامعه لزمالئه يف ّ
تكليف املتعلمني بتسجيل صويت ٍّ
استخدام شبكة معايري التقويم لتقويم مهارات االستامع.
واجــب بيتــي  ،ويشــجع املتعلــم عــى تقدميــه يف اإلذاعــة املدرســية  :اســتمع إىل نــص ُمســجل مــن أحــد املواقــع االجتامعيــة حــول التســامح وقبــول اآلخــر وأمــارس
أنشــطة االســتامع  ،ث ـ ّم امــأ البطاقــة اآلتيــة:
الهدف........................................................................................................................................ :
الفكرة الرئيسة ............................................................................................................................:
األفكار الفرعية ................................. -........................................... - ....................................:
الحقائق التي وردت يف النص...................................................................... :
 اآلراء التي وردت يف النص . ..................................................التلخيص..................................................................................................................................... :
..........................................................................................................................................
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مستند توضيحي  /خطوات التنفيذ
 1.1قبل االستامع  :ويتطلب :
إعداد بيئة التواصل املادية الهادئة املريحة .
إعــداد النفــس  :بوضــع صحــي مناســب  ،ومعرفــة مســبقة باملوضــوع  ،وتوفــر الوقــت الــازم  ،والدافعيــة لالســتامع  ،وإعــداد املــواد
الالزمــة للتســجيل أو التلخيــص .
2.2أثناء االستامع :
اإلنصــات  ،والتعاطــف مــع املتكلــم  ،واالنتبــاه والرتكيــز  ،والتواصــل البــري  ،وعــدم املقاطعــة  ،والفهــم ( ويتضمــن تحديــد
الهــدف والنقــاط الرئيســة والفرعيــة وعالقــة النتائــج باملقدمــات والتمييــز بــن الحقائــق واآلراء  ،وتحديــد االتســاق أو التناقــض الداخــي
،والتلخيــص ) .
واســتكامل املعلومــات  ،والتغذيــة الراجعــة  ،وتأجيــل الحكــم  ،االس ـراحة يف أثنــاء االســتامع ،التســجيل بتقنيــات التلخيــص (األفــكار
والشــواهد ) .
3.3بعد االستامع :
التعقيــب بالتغذيــة الراجعــة املعــرة عــن فهــم املســتمع أو عدمــه  ،ونقــاط االتفــاق واالختــاف بأمانــة  ،توجيــه املالحظــات اإليجابيــة
أو الســلبية لألفــكار ال للمتحــدث.
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إلسعا ِد اآلخري َن)
امل ُحادث ُة ( :التَّسا ُم ُح  ...سبيلُنا ْ
التهيـــــــــــئة
السبورة..
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
متابعة تحضري املتعلمني ملوضوع التَّحدث.
إلسعا ِد اآلخري َن ).
التمهيد بطرح أسئلة حول موضوع التّحدث ( التَّسا ُم ُح  ...سبيلُنا ْ
التأكيد عىل أ َّن إبداء الرأي يقوم عىل جمع املعلومات  /األدلة والشواهد واألمثلة وتحديد األفكار التي سيستدل عليها مبا يناسبها
مالحظة :من أساليب التأثري واإلقناع اآليات القرآنية الكرمية واألحاديث الرشيفة /أقوال العلامء واملشاهري /اإلثبات باملنطق والعقل
اإلثبات باألدلة والشواهد والقصص واألمثلة الواقعية /أسلوب املقارنة  /أسلوب التعليل باألسباب أو بالنتائج.
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقــويــم البنـــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطـــة
خطوات التنفيذ
متابعــة التحضــر ملوضــوع العــرض
القيام بالتحضري وفق مجموعات التعلم التعاوين.
الحصة األوىل
ِ
قدميــي  ،ولهــاأن تبحــث عــا يــري التقدميــي الــذي التــي اتفقــت عليــه كل ( ) 30دقيقة
تختــار كل مجموعــة ُعنوانًــا
قبل التحدث
َ
للعــرض التَّ
ّ
العــرض الــذي ســتقوم بإعــداده ،كاختيارمقدمــة اســتهاللية ترتكــز عــى آيــات مجموعــة .
والسـ ِ
الصحيحـ َة يف التَّعامــلِ مـ َع اآلخريــن .مراجعة ما ت َّم تحضريه :
ـلوكات َّ
كرميــة تك ِْشـ ُـف قي َمـ َة التَّســا ُم ِح ُّ
أ .من القرآن الكريم
والسعادة.
إغناء الرشائح بآراء ومواقف لها صل ٌة بالتَّسا ُم ِح َّ
ب .من السنة النبوية:
ُلوب اآلخرين .
السعاد َة إىل ق ِ
ج َم ُع ُصور و ِقصص و َموا ِق َف لِم ْن يُ ْدخلو َن َّ
كل مجموعــة لهــا الحريّــة يف تنســيق العــرض ،وعــدد الرشائــح  ،مــع االتفــاق جـ ..من الشعر والحكم:
عــى الوقــت الــذي سيســتغرقه كل فريــق يف تقديــم عرضــه ،واختيــار أحــد أفـراد تصويــب الصيــغ اللغويــة املســتخدمة يف
تحضــر الرشائــح
املجموعــة للقيــام بالعــرض.
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل

الغلق (  7دقــــائق )

عدد الحصص  :حصتان
(  8دقــــائق )

إعطاء الفرصة للمتعلمني لعرض بعض الصيغ عىل زمالئهم.
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امل ُحادث ُة
التهيـــــــــــئة
السبورة.
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
متابعة تحضري املتعلمني ملوضوع التَّحدث.

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية
(  5دقــــائق )
الـعـــــــــرض

خطوات التنفيذ

األســاليـب و األنـشـــطــــــة
عــرض العــرض التقدميي الذي قــام بإعداده املتعلمون ( كل مجموعة عىل حدا(
كل فكــرة عــى حــدا باعتــاد األفــكار التــي تــ ّم التخطيــط
التَّطــ ّرق إىل ّ
لها ،ودعم األفكار بالتعليالت واللغة الفصيحة املعربة املناسبة.
 التَّعليــق عــى محــاوالت املتعلمــن وتوجيــه املناقشــات والحــواراتاللغــوي.
حــول املعــروض وتقييمهــا مــع رضورة التَّأكيــد عــى التَّواصــل
ِّ
 -تدوين موقف مؤثر أوردته كل مجموعة أثناء العرض .

التقـــويــم البنـــــايئ
متابعة العروض التقدميية .
متابعــة النقاشــات حــول العــروض التقدمييــة
وتســجيل مالحظــات حولهــا.
متابعــة مداخــات املتعلمــن لزمالئهــم
وتصويــب مســارها.

بعد التَّحدث

اعتامد شبكة التقييم املقرتحة لتقييم عروض املجموعات.

كل مجموعــة )15( ،دقـــائق
( ثــاث دقائــق لتقييــم عــرض ّ
رشا مــع العرض )
ويكــون التقييــم مبــا ً

أثناء التحدث

الغلق (  5دقــــائق )
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إعداد مطوية تلخص األفكار اإليجابية التي اتفقت عليها املجموعات.

املدى الزمني
(  20دقيقة).

توجيهات للمعلم:

ـفوي إىل مجـ ّرد ترديــد
اســتعامل ّ
التاكيــب والبنــى املحقّقــة للعمــل اللّغــوي املســتهدف بالتّعلّــم حتّــى ال يتحـ ّول نشــاط التّواصــل الشّ ـ ّ
لقوالــب لغويّــة.
حثّ املتعلّمني عىل تنويع تعابريهم وإغنائها بالطّريف من األفكار واملفردات.
تشجيع املتعلّمني عىل توظيف معايشهم وتجاربهم الشّ ـخصيّة يف التّواصل اللغوي.
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الدرس  :الكتابة
نــواتـــج التعــــلم

عنــوان الـــدرس  :كتابة الورقة البحثية

عـدد الحصص3:

ـب َو َرقَ ـ ًة بَ ْح ِث َّي ـ ًة َع ـ ْن ِف ْك ـ َر ٍة أَ ْو ق َِض َّي ـ ٍة ُم ِه َّم ـ ٍةَ ،ويَصــو ُغ فَ َر ِض َّي ـ ًة َع ـ ْن امل َ ْوضــو ِع ُم َس ـ ِّج ًل األَفْــكا َر امل ُ ِه َّم ـ َة َوامل َفاهي ـ َمُ ،م َن ِّو ًعــا يف
يَ ْكتُـ ُ
امل َصــا ِد ِر َواملَرا ِج ـعِ.
سوعات َو َغ َريها ِم َن امل َصا ِد ِر َوامل َوا ِقعِ اإللكرتونِ َّي ِة امل ِ
ِ
ُناس َب ِة.
َواميس َوامل َ ْو
يَ ْستَ ْخ ِد ُم الق َ
نات َواإلحصائيّ ِ
صاصَ ،وامل ُقا َر ِ
يَ ْد َع ُم ِو ْج َه َة نَظَ ِر ِه بِاقْ ِت ٍ
حاب اال ْخ ِت ِ
ات َو َغريِها .
باسات َوآرا ِء أَ ْص ِ
يُطَ ِّب ُق اسرتاتيجيات ال َب ْح ِث َعنِ املا َد ِة امل َ ْر ِج ِع َّي ِةُ ،م َعلِّقًا َعىل ال َّنتائِ ِج.

اسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم الرئيســــة :الحوار و املناقشة

املساندة :إسرتاتيجية التعلم التعاوين

مهـارات التفكـــري العليــا

-حل املشكالت  ،اتخاذ القرار  ،االستنتاج  ،املقارنة  ،النقد وإبداء الرأي .

مهــارات القـرن ( ) 21
تعــزيز مفــاهيـم املواطنـة

تقدير الذات  ،تنمية املهارات الشخصية يف البحث و االستقصاء.
•تقدير الذات وتنمية املهارات الشخصية
•املسؤولية الفردية و املجتمعية

مفـاهيم التنمية املسـتدامة

استغالل املوارد الطبيعية بطريقة مثىل و إيجابية .

تعــزيز مفــاهيـم االبتكــار

تقديم أوراق بحثية هادفة ومفيدة تعميق مفاهيم االبتكار .

التكامـل مع املواد األخـرى.

املــــــــــــــــــــــــــــادة :الدراسات االجتامعية (االدخار وتحقيق السعادة ).

الوسـائل و تقنيــات التعــلم

أجهزة ال َع ِ
صص.
السبّورة العاديّة أو الذّكيّة ،امل ُثرياتُ املرئيّ ُة ،ال ِق ُ
رض والتسجيل  ،الخرائط املفاهيمية ،الكتاب املدريس ّ - ،
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التهيـــــــــــئة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل ()45

(  7دقــــائق )

 التّهيئـ ُة الحافــزةُ :عــى ال ّزميــلِ امل ُعلّــم :تعريــف الطلبــة مبعنــى الورقــة البحثيــة ثــم طــرح األســئلة و توظيــف مهــارات التفكــر العليــا لحلهــا عــن طريــق البحــثواالكتشــاف املناقشــة والتحليــل -مناقشــة نواتــج التعلــم املســتهدفة ومــا ســيتم تحقيقــه مــن نواتــج تعليميــة يف كل حصــة درســية .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــويــم البنـــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــــة
خطوات التنفيذ
إسرتاتيجية الحوار واملناقشة -تكليــف املتعلمــن ومــن خــال العصــف الذهنــي متابعــة اإلجابــات الشــفوية والكتابيــة والتعزيــز ()15دقائق
تعريــف الورقــة البحثيــة وطــرح منــاذج ألوراق بحثيــة بالشــكر والثنــاء
وعرضهــا عــى الطلبــة .
مــن خــال العمــل التعــاوين توزيــع عــدد مــن املواضيع املقارنــة بــن املــروع املقــرر يف املنهاج ومشــاريع
إسرتاتيجية التعلم التعاوين
(  ) 15دقــــيقـة
املختلفــة والقصــص عــى املجموعــات الختيــار مــا أخرى .
يناســب كل مجموعــة وأن تكــون ذات جــودة عاليــة
مفيــدة للفــرد واملجتمــع .
الغلق (  8دقــــائق )

استعراض الخطوات املبدئية إلعداد الورقة البحثية بني املجموعات .
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ()45
(  5دقــــائق )
التهيـــــــــــئة
ـرض ق َِضيَّـ ٍة ُم ِه َّم ـ ٍة مــن خــال مشــهد متثيــي  ،حيــث تصــاغ الفرضيــات َع ـ ْن امل َ ْوضــو ِع ويقــوم املتعلمــون بدورهــم
 التّهيئـ ُة الحافــزةُ :عــى ال ّزميــلِ امل ُعلّــم :عـ ْمــن خــال تســجيل األَفْــكا َر امل ُ ِه َّم ـ َة َوامل َفاهيـ َم .
الـعـــــــــرض
املدى الزمني
التقـــويــم البنـــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــــة
خطوات التنفيذ
تكليــف املتعلمــن عــر املجموعــات باختيــار املواضيــع الخاصــة متابعة اإلجابات وتصويبها  )15( .دقائقإسرتاتيجية الحوار واملناقشة
 ترشيح أفضل مرشوعبهــم وتوزيعهــا عــر املجموعــات .
إسرتاتيجية التعلم التعاوين

الغلق (  5دقــــائق )
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 اعتــاد عناويــن األوراق البحثيــة مــن قبــل املعلــم و األفــكار متابعــة اختيــار املتعلمــن ( )20دقيقةالتــي تــم كتابتهــا واالنتهــاء منهــا  ،ثــم بــدء العمــل مــن خــال وتوزيــع املهــام .
املجموعــات  :لتطبيــق خطــوات بنــاء الورقــة البحثيــة .
البــدء بتنفيــذ ُخط ُِــوات ال ِكتابَــ ِة  :إن تيســر عمليــات التعلــم
والبحــث عــن املعلومــات مــن خــال غرفــة مصــادر التعلم.يســاعد
املتعلمــن عــى الكتابــة العلميــة الســليمة .
-ترتيب خطوات إعداد الورقة البحثية ،الواجب البيتي  :تكليف املتعلمني مبتابعة كتاباتهم .

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة ()45
(  5دقــــائق )

التهيـــــــــــئة
 التّهيئ ُة الحافزةُ :عىل ال ّزميلِ امل ُعلّم :أن يختار أحد الطلبة ليعرض ما توصلت إليه مجموعته .خطوات التنفيذ
إسرتاتيجية التفكري اإلبداعي

إسرتاتيجية التفكري الناقد

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــة
تكليــف املتعلمــن مبتابعــة واســتكامل أوراقهــم البحثيــة مــن خــال التعلــم التعــاوين،وميكــن للزميــل املعلــم تنظيــم عمليــات الكتابــة واملهــام بــن أف ـراد املجموعــة الواحــدة
عــى النحــو اآليت :
يكتب أح ُد املتعلمني خطوات تنفيذ الورقة البحثية -:
 ُأَ ْختا ُر َم ْوضو َع ال َبحث
أَج َع ُل ال ِعنوا َن أكْ َرث تَحدي ًدا.
أُطَ ِّو ُر أسئلَ َة ال َب ِ
حث لِ َموضوعي.
الخاص ِة بِ َوضوعي.
أَبْحثُ عنِ امل َصاد ِر
َّ
ِ
ُالحظات.
أَستَع ُّد للقراء ِةَ ،وأُد ِّو ُن امل
ِ
ِ
َعلومات ِم َن امل َصا ِدر
ُالحظاتَ ،وأَنق ُُل امل
أُس ِّج ُل امل
الخاص َة ع ْن َم ْوضوعي
كتب ِفك َريت
َّ
أَ ُ
أُنَظِّ ُم أَفْكاري.
أُن ِْش ُئ امل ُ َخطَّ َط ال ِّنها َّيئ لِورقَتي ال َبحث َّي ِة.
تقييــم األوراق البحثيــة للمتعلمــن مــن خــال عــرض مــا كتبــوه  ،واالســتامع إىل آرائهــمومناقشــتهم
تعــرض إحــدى املجموعــات الورقــة البحثيــة مــن خــال قائــد املجموعــة  ،وتق ّيــماملجموعــات األخــرى وفــق منهجيــة خطــوات إعــداد الورقــة  .و آليـ ِ
ـات املُراجعـ ِة والتّقويـ ِـم

الغلق (  5دقــــائق )

التقـــويــم البنـــــايئ املدى الزمني
متابعــة كتابــات املتعلمــن ()20دقائق
وتقديــم التغذيــة الراجعــة
لهم .

متابعــة الكتابــات وإبــداء ()15دقائق
الــرأي

تلخيص أهم الفكر الواردة يف مقاالت املتعلمني وتعزيز الجوانب اإلبداعية فيها .
ِ
الحظات زُماليئ فيام كَتَ ْب ُت
والص ُح ِف امل َ ْد َر ِس َّي ِةُ ،م ْستَفي ًدا ِم ْن ُم
رش ما كَتَ ْب ُت يف امل َ َج ّل ِت ُّ
أَنْ ُ
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الـدرس الخامس  :اإلمالء
نــواتـــج التعــــلم

قيم
الت ِ
َعالماتُ َّ ْ

ــبِ ،
ِ
ــي
يَ ْســتَ ْخ ِد ُم املُتَ َعلِّــ ُم َع
ْهام ،ال ُّن ْقطَــ َةَ ،عال َمــ َة التَّ َع ُّج ِ
الت ِ
االســ ِتف ِ
ــنَِ ،عال َمتَ ِ
قيــم [ إشــا َرة ْ
الفاصلَــ َة ،ال ُّن ْقطَتــ ِن ال َّرأْ ِســ َّيتنيِ ،ال َق ْو َس ْ
المــات َّ ْ
الفاصلَــ َة امل َ ْنقوطَــ َة ،ال ِّنقــا َط األُفُ ِق َّيــ َة ...ث َــاثَ نِ ٍ
اض ِ ،- -
ــر ِ
التَّ ْن ِ
صيــص « َ ،« ...عال َمــ َة اال ْع ِ
قــاط] ْاســت ْخدا ًما َصحي ًحــا.

التعليــم الرئيســــة:

اســراتيجيات
و ا لتعــــــلم
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة
التهيـــــــــــئة
عرض الجمل عىل املتعلمني.
الطلب من بعض املتعلمني قراءة الجمل.
تحديد الناتج املستهدف من الدرس.
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عـدد الحصص1 :

املســاندة :الحــوار واملناقشــة ،البحــث
واالســتنتاج ،

اسرتاتيجية التعلم التعاوين
(  5دقــــائق )

الـعـــــــــرض
خطوات التنفيذ

األســاليـب و األنـشـــطــــــة

اسرتاتيجية
البحث واالستكشاف

 عرض النص التايل عىل املتعلمني:ـبِ ،
الفاصلَـةَ،
ـص الــذي أَمامــي ك ًُّل ِمـ ْن ال ُّن ْقطَـةََ ،عال َمـ َة التَّ َع ُّجـ ِ
أستكشــف َوأُ َد ِّو ُن يف ال َّنـ ِّ
اض ِ ،- -
ــر ِ
ــي التَّ ْن ِ
صيــص « َ ،« ...عال َمــ َة اال ْع ِ
الفاصلَــ َة
ال ُّن ْقطَتــ ِن ال َّرأْ ِســ َّيتنيَِ ،عال َمتَ ِ
امل َ ْنقوطَ ـةَ)
مــا أَ ْعظَـ َم رِجـ ِ
ـاالت َوطَ ِننــا لَ َقـ ْد َحـ َر َص الشَّ ــي ُخ زايـ ُد بـ ُن ُســلطا َن آل نَهيــا َن َرح َم ُه
اللــ ُه عــى ت َحقيــقِ عــ َّز ِة الشَّ ِ
ــباب عــ ّز ٌة للوطــنِ
ــباب َو َســعادتِهم أل َّن ِعــ َّز َة الشّ َ
وتدعيـ ٌم لالتِّحــا ِد ويقـ ُ
ـي أجيالَهــا أو أ ْن تقــو َم
ـول يف ذلـ َـك ال ت َْســتطي ُع األمـ ُم أ ْن تَبنـ َ
السـ ِ
ـلوك
وحســنِ ُّ
بوا ِجبِهــا مـ ْن دونِ ال ِعلْـ ِـم واأل ْخــاقِ ْ

أتذكر اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

التقيمِ
عالماتُ َّ
.
،
؛
؟
!
:

مواض ُعها
تُ ْوضَ ُع يف نِهايَ ِة ال ُج ْملَ ِة الَّتي ت َ َّم
َم ْعناها.
الش ِء ،وبع َد
ت ُ ْوضَ ُع بع َد أقسامِ َّ
امل ُنادى.
ت ُ ْوضَ ُع ب َني ُجملت ِني ِ
سبب
أحدهام ٌ
لألُخرى.
ت ُ ْوضَ ُع بع َد ال ُج َملِ االستفهاميَّ ِة.
ت ُ ْوضَ ُع بع َد ال ُج َملِ امل ُ َع ِّب ِة ع ْن
االن ِف ِ
عاالت ال َّنفس َّي ِة.
ت ُ ْوضَ ُع بع َد القولِ ،وبع َد كلم ِةِ (:مثْلِ ).

داللتُها الكتابيَّ ُة والقرائيَّ ُة
تَد ُُّل عىل اكتام ِل معنى ال ُج ْملَ ِة .
تَد ُُّل عىل أ َّن امل َعنى قبلَها ملْ
يكتمل.
ْ
السبب َّي ِة ب َني ال ُج ْملَتنيِ.
تَد ُُّل عىل عالق ِة َّ
تَد ُُّل عىل أ َّن ما قبلَها جمل ٌة استفهاميَّةٌ.
الكاتب مبضمونِ ال ُج ْملَة ِ.
تَد ُُّل عىل تأث ُّ ِر
ِ

التقـــويــم البنـــــايئ
أق ُرأُ الجمل السابق َة ،ثم :
 _1أســتنتج و أستكشــف عالمــات الرتقيــم التــي
مــرت يب مــن خــال النــص الــذي قرأتــه .
 2عنــد ال َّنظــر ِ يف النــص أتعــرف عــى عالمــاتالرتقيــم
ال َعالمــ ُة َو َموضــ ُع ْاســت ْعاملِها َ ،داللتُهــا القرائيَّــ ُة
وال ِكتاب َّيــ ُة  ،األ ْم ِثلــة

املدى الزمني
()5
دقائق

 مراجعــة املتعلمــن كتاباتهــم ،متابعــة املعلِّــملذلــك ُمق ِّدمــاً التَّغذيــة الراجعــة املناســبة.
()5
دقائق

تفصيل ملا قبلَها.
ٌ
تَد ُُّل عىل أ َّن ما بعدَها

يعــرض املعلــم عــى جهــاز العــرض جــدول عالمــات الرتقيــم يثــم يطبــق مــن
خــال األســئلة املصاحبــة يف الكتــاب .
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خطوات التنفيذ

األســاليـب و األنـشـــطــــــة

أكتشف اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

تقســيم املتعلمــن إىل (  )5-4مجموعــات والتعــاون عــى كتابــة (ب) -متابعــة عمــل املجموعــات مــن قبل
ــى الْ ِع َبــا َر ِ
ــل َعالَ َم ِ
املعلم،ويقــدم التغذيــة الراجعــة ()10
ات االَتِ َيــ ِة:
يــم َع َ
أُ ْد ِخ ُ
ــات الَّ ْرت ِق ِ
دقائق
املناســبة .
ـال َسـأَل ُْت َر ُسـ َ
ض اللَّـ ُه َع ْنـ ُه قَـ َ
ـول اللَّـ ِه َصـ َّـى اللَّـ ُه
• َعـ ْن ابْــنِ َم ْسـ ُعو ٍد َر ِ َ
أي األ ْعـ َـا ِل أفْضَ ـ ُـل قَـ َ
أي
الصــا ُة َعـ َـى َوقْ ِت َهــا قُلْـ ُ
ـال َّ
ـت ث ُـ َّم ٌّ
َعلَ ْيـ ِه َو َسـلَّ َم ُّ
أي قَـ َ
قَـ َ
ـال الْ ِج َهــا ُد ِيف َس ـبِيلِ اللَّ ـ ِه متفــق
ـال ِب ـ ُّر الْ َوالِ َديْــنِ قُلْـ ُ
ـت ث ُـ َّم ٌّ
عليــه
ِيــم َوقَــ ْد تَلَــ ْوتُ ُســو َر َة
• ِع ْن َد َمــا َســم َع املــد ِّر ُس تِــا َو ِت لِلْقُــرآنِ الْ َكر ِ
أحســ َن تِال َوت َ
ال َّر ْح َمــنِ ق َ
َــك
َــال َمــا شَ ــا َء اللَّــ ُه َمــا َ
•اإليجاب َّي ُة وال ِّدقَّ ُة يف العملِ م ْن أه ِّم األمو ِر الَّتي ِ
توصل َُك إىل ال َّنجا ِح

أطبق
اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

تقسيم املتعلمني إىل أقران وتكليفهم بحل التدريب (ج) أُوظ ُِّف يف ُجملٍ
إنشائ َما ييل:
م ْن ِ
جمل ًة يف ِ
االس ِت ْف َه ِام
آخرِها َعال َم ُة ْ
ج ْمل ًة فيها ال ُن ْقطَتَانِ و َعالَ َم ُة التَّ ْن ِص ِ
يص
ج ْملَ ًة يف ِ
آخرِها َعالَ َم ُة التَّأث ُّ ِر
ج ْمل ًة يف ِ
آخرِها الْف ِ
َاصلَ ُة
الغلق (  5دقــــائق )
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يُغلق املعلم مبا يراه مناسباً من أنشطة

التقـــويــم البنـــــايئ

املدى الزمني

حــل النشــاط عــى اللــوح مــن قبــل ( ) 15
دقــــيقـة
رئيــس كل مجموعــة

الوحدة السادسة

فنون وآداب

الـدرس األول :قراءة النصوص األدبية
نـواتـج التعـلم

إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن () 21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

ـعريُ ،موضِّ ًحــا الف ْكـ َر َة ال َّرئيسـ َة والفكـ َر الجزئ َّيـ َة والتّفاصيـ َـل امل ُســانِد َة
1،1،1،2يبـ ِّ ُ
ـن امل ُتعلِّـ ُم امل ْعنــى اإل ْجــا َّيل لل َّنـ ِّ
ـص الشِّ ـ ّ
فيـ ِه.
ِ
الحديث.
ص
نصا ِم َن ال َع ْ ِ
 3.1.3.2يحف ُظ املتعلّم ًّ
ِ
الكلامت املشْ ت َّق ِة مستعي ًنا بجذْرها.
 2.1.6يُح ِّد ُد املتعلِّ ُم معاين
الرئيســــة :الحوار واملناقشة
التَّعلم التعاوين (الثنايئ والجمعي).

الذهني.
املساندة :العصف
ّ

البحث واالستقصاء – التفكري ال ّناقد حول قيمة الفن وأثره.
املسؤولية االجتامعية باستخدام مهارات فنون اللغة العربية ومهاراتها لتأصيل قيم الجامل.
الحفاظ عىل متاسك املجتمع.

 -إ ْعدا ُد بِطاقَة ت َ ْعري ِف َّية مبفهوم الف ِّن.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

•التنمية البرشية املستدمية :نرش قيم الجامل من خالل الفنون.
•التنمية االجتامعية املستدمية :سلوك سلوكات حضاريَّة يف التَّعا ُمل مع البيئة.

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

التفكري الناقد.

التكامــل مع املـــواد األخـرى

			
•املادة :الرتبية اإلسالمية
		
•املادة :الفنون البرصية واملوسيقية

الوسـائل وتقنيـات التعـلم
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الشعري -الفنون الجميلة
ال َّن ُّص
ُّ

عـدد الحصص :ثالثُ ِحصص

أوجه التكـــــامل (القيم الجاملية يف السنة النبوية).
أوجه التكـــــامل (القيم الجاملية ،واكتساب مواهب فنية .)...

السـ ّبورة العاديّــة أو الذّك ّيــة -
ـابّ ،
جهــاز الحاســوب  -جهــاز العــرض العلــوي  -بطاقــات مل ّونــة  -جهــاز التســجيل  -الكتـ ُ
ـص  -أور ُاق العمــل  -املعجــم اللغــوي.
الصــو ُر امل ُناســب ُة  -امل ُثـراتُ املرئ ّيـ ُة  -األفــا ُم  -البطاقــاتُ  -املطويّــات  -ال ِقصـ ُ
ّ

التهيـــــــــــئة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األُوىل ( )45دقيقة

(  5دقــــائق )

نحو ال َّن ّص:
التخطيط لِتهيئ ٍة متهيديّ ٍة شائق ٍة يراها ُم ِ
ِ
عليمي ،ونوات ِج التّعلّم ،باستخدام إسرتاتيجية الحوا ِر وامل ُناقش ِة.
لكل م َن
ناسب ًة ٍّ
املوقف التّ
ّ
مشارك ُة املتعلم يف تأطري ال َّنص:
الفني اإلنسا ّين الَّذي ينتمي إليه النص.
التعريف مببدع ال َّن ّص معروف ال ُّرصا ّيف ،ث َّم العودة إىل مصادر التَّعلم اإللكرتوين ملزيد من املعلومات عنه وعن املجال ّ
الصور ِة الَّتي تتض َّم ُن الف َن الَّذي ِ
يفضلُ ُه املتعلم ،واالستامع لتربير املتعلم حول هذا االختيار ،والتمهيد عن أدوار الفنون يف حياة اإلنسان.
الصو َر واختيا ُر ُّ
تأ َّم ُل ُّ

خطوات التنفيذ
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الـعـــــــــرض

أَ ْستو ِع ُب:
متابعة القراءة الصامتة لإلجابة عىل أسئلة الفهم.
فهم التوقــف عنــد األســئلة التــي تهــدف إلكســاب املتعلمــن مهــارات
ً
أول :أفهم ال َّن َّص ً
الحــوار واملناقشــة والتعبــر عــن آرائهــم الخاصــة ال ســيام أ َّن
عا ًّما
القصيــدة لهــا عالقــة باملواهــب الفرديّــة ،وتح ِّفــز عــى تحقيــق
امليــول ورعايتهــا ،مــا يســهم يف ربــط الواقــع مبــا يقــرؤه
ويدرســه ،ويجعــل النصــوص صــورة صادقــة للواقــع املعــاش.
تعليــم املتعلمــن قــراءة مــا وراء الســطور .بعــض األســئلة
املطروحــة يف الهامــش ملزيــد مــن االنتبــاه والتحليــل النــي.
التوقــف عنــد األســاليب اللغويــة ومــا تفهمــه مــن معنــى
األبيــات ،وعــى املعلــم أن يثــر اهتــام املتعلمــن حــول األفــكار
التــي تتنــاول الفنــون وأثرهــا يف الحياةمــن خــال األســئلة
املطروحــة بعــد القــراءة الصامتــة.
ثان ًيا :أقرأ قراءة االستامع إىل قراءة ُمس َّجلة بصوت ِ
أحد املتعلمني املجيدين.
وميكن االستامع إىل مقاطع القصيدة من املتعلمني املجيدين.
جهر ّية
الرتكيــز عــى هــذه القــراءات لتعزيــز الفهــم والتحليــل ،مــن
خــال أســئلة القــراءة الجهريــة التــي تركــز عــى اســتخالص
الفكــر الــواردة وتع ُّرفُهــا.
تدريــب املتعلمــن عــى الق ـراءة الجهريَّــة الصحيحــة ،املمثلــة
لألفــكار.

الغلق (  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ
متابعــة اإلجابــات عــى ْأســئل ِة الفهــم ،وتأكيــ ُد
الصحيحــة حــول أفــكار ال َّنــص التــي
اإلجابــات َّ
تــدور حــول أنــواع الفنــون وأثرهــا يف الحيــاة.
متابعــة ومناقشــة اإلجابــات ،وتعزيــز مشــاركتهم
الصحيحــة واالســتامع لــآراء
للتَّوصــل إىل اإلجابــات َّ
مبشــاركة املتعلمــن جميعهــم ،وتســجيلها عــى
الســبورة.
َّ

املدى ال َّزمني
( )15دقـيقـة

متابعــ ُة القــراءات واالســتام ُع إىل املتعلمــن،
وتصويــب أخطائهــمُ .م َعــ ِّززًاَ ،و ُم َق ّو ًمــاَ ،و ُمرثيًــا.
ُ
متابعــة إجابــات املتعلمــن يف اختيــار األبيــات
املمثلــة لألفــكار وتصويبهــا انطالقــا مــن إعداداتهــم
القبليــة ومــن قراءتهــم للنــص.

( )20دقيقة

االستامع لبعض املتعلمني يف رشح موجز للقصيدة.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
التأكيد عىل النواتج التّعليم ّية املستهدفة.
عرض القصيد ِة عىل جها ٍز مر ٍّيئ ،ث َّم مراجع ُة األفكار ،واستخالص القيم منها.
الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
خطوات التنفيذ

(  5دقــــائق )

املدى ال َّزمني
التقـــــويــم البنــــايئ
ثالثًا :أمني معجمي االســتعان ُة باملفــردات يف الهامــش وتوظيــف الكلــات امل ُختــارة يف فقــرة وصف َّيــة إلحــدى متابعــة وتصويــب إنجــازات ( )15دقـيقة
الَّلوحــات.
املتعلمــن الكتابيــة أو الشــفوية.
وللمعلّم أن يو ِّجه املتعلمني الختيار ما يرغبون به من صور طبيعية لوصفها.
تقويــم املتعلمــن ألخطــاء
تنبيه املتعلمني قبل البدء باملراجعة الثنائ َّية للمكتوب ،وتسجيل مالحظاتهم.
غريهــم .
قـراءة القصيــدة مــرة أخــرى لتعــرف الحقــول الدالل ّيــة واختيــار حقــل إيجــايب وكتابــة كلـ ٍ
ـات
دالَّــة عليــهَ ،وفْـ َـق الجــدو ِل يف كتــاب الطالــب.
تذكــر املتعلمــن بالجامــد واملشــتق ،وتصنيفــه ،والعــودة للقصيــدة لحــر الكلــات املشــتقة
وبيــان أثرهــا يف اإلخبــار والوصــف.

أُفكّر

تنميــة مهــارات املتعلمــن ِمـ ْن خــال اســتثامر األفــكار التــي يرمــي إليهــا الشــاعر ،وحفزهــم متابعــة إجابــات املتعلمــن )20( ،دقيقة
عــى التفاعــل اإليجــا ّيب مــع الفنــون اإلنســانية عامــة.
وتصويبهــا ،والتعليــق عــى
توجيــه املتعلمــن إىل رضورة فهــم ال َّنــص مــن خــال الــرح والتحليــل اللغــوي واألســلويب ،آرائهــم.
ـاص واســتثامر أفكارهــا عــن طريــق ربطهــا
وتحفيــزه عــى تحليــل القصيــدة بأســلوبه الخـ ّ
بالواقــع الفعــي ،ووعــي املتعلمــن لخطــورة الفنــون الســاقطة التــي تدمــر الــذوق الســليم.

الغلق (  5دقــــائق )
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إعادة صياغة النص بطريقة مخترصة اعتام ًدا عىل معطيات التحليل

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
التأكيد عىل النواتج التّعليميّة املستهدفة.
عرض القصيد ِة عىل جها ٍز مر ٍّيئ ،ث َّم مراجع ُة األفكار ،واستخالص القيم منها.
خطوات التنفيذ
أُفكّ ُر

األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

الـعـــــــــرض

انظالقًــا مــن املناقشــات الفكريــة يطلــب املعلــم مــن
املتعلمــن تنفيــذ األنشــطة يف كتــاب الطالــب:
التدليــل عــى أ َّن الفـ َّن يســمو بامل َشــاع ِر اإلنْســانيَّة نحـ َو
ال َكــا ِل وال َجــا ِل مــن األبْيـ ِ
ـات (.)6 - 3
اســتخراج ال ُجمــلِ الخربيّـ ِة التــي تـ ُّ
كل فـ ٍّن
ـدل عــى دو ِر ِّ
ِمـ َن الفنــونِ .
اعتــاد املعلــم عــى املناقشــة وإبــداء اآلراء املنطقيــة
املســتندة إىل الرباهــن الداعمــة ،وتأكيــد التفاعــل بــن
املتعلمــن ملزيــد مــن تعميــق الفهــم عنــد اإلجابــة عــى
األنشــطة.

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

متابعة اإلجابات وتصويبها.
متابعــة التكليفــات التــي قــام بهــا املتعلمــون حــول دور
الفنــون التــي وردت يف القصيــدة.
قبول اآلراء وتعزيزها.
تصويب االستدالالت ِم ْن القصيد ِة وفق األنشطة املطلوبة.
متابعــة نقاشــات املتعلمــن ،والتعليــق عــى آرائهــم حــول
الفنــون الســامية ومــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة يف الحيــاة
اإلنســانية.
تصويــب املســار الفكــري ،وتعزيــز الصحيــح منــه وفــق مــا
يالئــم القيــم املجتمعيــة.

املدى ال َّزمني
( )25دقـيقة

أبْعدُ ِم َن ال َّن ِّص تشــجيع البحــث يف َموضــو ِع ف ـ ِّن ال ِعــار ِة يف الحضــار ِة
وأكتــب ع ْنــ ُه
لــا إســام ًّيا
اإلســام َّية ،ثــ َّم أختــا ُر َم ْع ً
ْ
ُ
َورقـ ًة بحث َّيـ ًةُ ،مظْهـ ًرا ِطـرا َز التَّصميـ ِـم البديـعِ وجاملياتِـ ِه
وقيمتَــ ُه الحضاريَّــ َة واإلنْســان َّي َة.
الغلق (  5دقـائق ) كتابة فقرة ال تتجاوز أربعة أسطر عن الفنون اإلنسانية ،وإظهار وجهات نظرهم حول كيفية استثامرها لصالح القيم اإلنسان ّية املثىل
تصحيح األوراق البحثية.
تعزيــز كتابــة األوراق البحثيــة ،ونرشهــا عــى اللوحــات
الجداريــة

( )10دقيقة
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البالغة  :التضمني

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة
التهيـــــــــــئة
التأكيد عىل النواتج التّعليم ّية املستهدفة.
عرض القصيد ِة عىل جها ٍز مر ٍّيئ ،ث َّم مراجع ُة األفكار ،واستخالص القيم منها.
الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
خطوات التنفيذ
أستقرئ وأتعلم

أُفكّر
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( )45دقيقة
(  5دقــــائق )

املدى ال َّزمني
التقـــــويــم البنــــايئ
االسـتمــــاع إلجــابـات املتعلمني ( )15دقـيقة
وتصـحيح أخــطـائهم.

عرض األمثلة املختارة عىل شاشة العرض.
قيام املتعلمني بقراءتها قراءة صامتة.
قيــام امل ُعلِّــم بتنظيــم املتعلمــن ثنائ ًّيــا لتعــرف التضمــن يف كل مثــال مــن خــال
األســئلة التــي تليهــا يف كتــاب الطالــب.
الســابق َة ،وتكليــف املتعلــم بتحد ِيــد التضمــن يف كل مثــال وتدوينــه
تأ ّمـ ُـل األمثلـ َة ّ
عــى الســبورة وذكــر األصــل املتضمــن منــه.
ـرض نَ ــاذج أخــرى للتضمــن واســتقراؤها .ومناقشــتها وتعــرف األصــل املتضمــن
َعـ ُ
منــه.
تنظيم ومتابعة مناقشة
تدوين االستنتاج عىل لوحة ورقية ،وقراءته ،والتطبيق عليه.
املتعلمني حول األمثلة.

( )10دقائق

خطوات التنفيذ
أط ِّبق

األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

التقـــــويــم البنــــايئ

االســت ْمتا ُع والتَّع ُّمـ ُـق ،فيكتــب املتعلــم يقوم املعلم بعرض اإلجابة عىل
الهــدف مــن النشــاط ، 1متييـ ُز التضمــن ،ثــم ْ
القـ َ
ـول الَّــذي تض َّمنتُـ ُه األبيــاتُ الشَّ ــعريَّ ُة وفْـ ّـق الجـ ْدو ِل يف كتــاب الطالــب (.عمــل شاشة العرض ثم يقوم كل طالب
بالتقييم الذايت.
ثنايئ)
الهــدف مــن النشــاط  ،2كتابــة املتعلــم فقْــر ًة مــن إنْشــائه ب ُعنــوانِ  :أهم َّيــ ِة تقويم إجابات الطلبة وتصويبها
ْاســتثام ِر الوقْـ ِ
ـت بِ ــا ي ْن َفـ ُع ِمـ ْن علــم أو َمو ِهبـ ٍة .مدلــا عــى أَفْــكاره أثنــا َء الكتابـ ِة
الشيـ ِ
ـات املختــارة ِمــن آيـ ِ
باالقتباسـ ِ
ـات ال ُقــرآنِ الكَريـ ِـم َو ِمـ َن الحديـ ِ
ـف،
ـوي َّ
ـث ال َّن َبـ ِّ
ـات الــواردة يف كتــاب الطالــب  ،وميكــن االســتعانة باقتباســات وتضمينـ ٍ
والتَّضمينـ ٍ
ـات
أخــرىُ ،مراعيَــا إجــاد َة توظي ِفهــا َوفْـ َـق امل َ ْعنــى امل ِ
ـب.
ُناسـ ِ

الغلق
(  5دقـائق )

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقة

واصلِ
ْشها عىل َمواق ِع ال َّت ُ
قراءة الفقرات املتميزة أما َم زمالئهَّ ،
ثم تعليقها عىل اللوحة الجدارية يف الصف ،ون ُ ُ
تامعي.
اال ْج ِّ
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عنــوا ُن الـــ َّد ِ
رس  :األسماء الخمسة

إضاءات لغويَّة :ال َّنحو
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا

عـدد الحصصِ 2 :حصص

واقف حيات َّية.
األسام َء ال َخ ْمس َة ويُعربُها ،ويُوظِّفُها يف َم َ
 6.2.2.3يتع َّر ُف ْ
واالستنتاج
ال َّرئيســــة - :االستقرا ُء
ُ
ِ
َشكالت
حل امل
 ُ		
املقارنة.

– االستنتاج.

مهــارات القـرن () 21

– عالقة األجزاء بالكل.
– ترابط املفاهيم الُّلغوية.

تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

		
الجامعي.
والعمل
ُ
التعاو ُن
ُّ

العصف الذهني.
املساندة:الحوا ُر واملناقش ُة – التعل ُم التعاو ُّين-
ُ
–التصنيف.

–التحليل.

 -التطبيق.

 -الدق ُة يف األدا ِء.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

•التنمي ُة البشـري ُة املستدمي ُة( :التعب ُري بلغ ٍة عربي ٍة مناسب ٍة يف تواصله مع اآلخرين).
•التنمي ُة البيئي ُة املستدمي ُة( :التعب ُري بأسلوبه عن قيم الجامل).

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

ابتكاري.
تكليف الطلب ِة أ ْو توجيههم نح َو مرشو ٍع
ُ
ٍّ
ٍ
ٍ
مشكالت حياتية.
تحديات أ ْو
الجامعي ملواجه ِة
 التفك ُريُّ

التكامــل مع املـــواد األخـرى

املادةُ :الرتبية اإلسالمية أوجه التكامل :البحث يف سورة (يوسف) عن األسامء الخمسة.

الوسـائل وتقنيـات التعـلم
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اللغوي  -أجهز ُة ِ
املدريس  -السبور ُة العادي ُة أ ْو الذكي ُة  -املعج ُم
الكتاب
العرض  -الصو ُر  -البطاقاتُ
ُّ
ُ
ُّ

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
عليمي عىل السبورة.
عرض ال ّناتج التّ
ّ
السابقة (يتضمن فقر ًة ُمفيدة متنوعة فيها أسامء منصوبة نكرة ومعرفة ،ويُطلب من املتعلمني تحديدها).
تقديم ورقة لتقويم الخربات َّ
الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

خطوات التنفيذ

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

أستقرئ وأتعلّم

الســبورة ،أو مــن خــال وســيلة مــن وســائل متابعة استقراء األمثلة ،وتسجيل املالحظات.
عــرض الفقــرة املختــارة عــى َّ
العــرض ،ث ـ َّم قراءتهــا ق ـراءة متأنِّي ـةً ،وتأ ّمـ ُـل األَســا َء امل ُل َّون ـةَ.
متابعــة االســتقراء أثنــاء مناقشــ ُة املتعلمــ َن يف
الســر يف خطــوات الــدرس وفــق كتــاب الطالــب لتعــرف األســاء الخمســة األســاء الخمســة.
واالســتنباط.
متابعــة اإلجابــات عــى األســئلة املطروحــة عــى
عــن طريــق املناقشــة ْ
بعــد اســتقرائها يتبــن املتعلــم أ َّن األســا َء امل ُل َّونَــة جــاءتْ يف ثـ ِ
ـاث صــو ٍر أبيــه ،املتعلمــن ،وتصويبهــا.

أستنتج
ُ

تدويــن عبــارات أخــرى مــن تحضــر املعلــم تســتويف األســاء الخمســة ،مــع متابعــ ُة إنشــاء الجمــل وتأكيــد االســتنتاج
التمثيــل عــى مواقعهــا اإلعرابيــة التــي جــاءت فيــه ،وعالمــات إعرابهــا.
مالحظــ ُة إجاباتِهــم وتصويبهــا.
تدوين االستنتاجات من قبل املتعلمني عىل السبورة بعد استنباطها.
تعزيز اإلجابات الصحيحة.

املدى ال َّزمني
( )25دقـيقـة

أبــاه ،أبوه.
يف ثــاث مواقــع إعرابيــة ،وأن عالمــات إعـراب أبيــه وأبــاه وأبــوه بالحــروف،
وأنّهــا تسـ َّمى عالمــات فرع َّيــة؛ فعالمـ ُة ال ّرفـعِ الـــوا ُو ،عالمـ ُة النصــب األَلِـ ُـف،
وعالم ـ ُة الج ِّر ال َيـــا ُء.

( )10دقيقة

توظيــف األســاء الخمســة يف جمــلٍ تا َّمــة ،وتكـرار االســتنتاجات وفــق الجمل
املعطاة.
التأكيــد عــى املتعلمــن التنبــه لألســاء الخمســة يف النصــوص املقــروءة،
واســتخدامها يف كتابتهــم.

الغلق (  5دقــــائق )

توظيف األسامء الخمسة يف فقرات معربة
ُ
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
الحصة.
التأكي ُد عىل الجزء الثاين من ال ّناتج التّ
عليمي الذَّي سينفّذ يف هذه َّ
ّ
إعداد عرض تقدميي لألسامء الخمسة من مجموعة من املتعلمني.
خطوات التنفيذ
ُأط ِّب ُق

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
كل نشــاط ،ويُشــكّل
الرتكيــز أثنــاء تنفيــذ أنشــطة التطبيــق عــى هــدف ِّ
هــذا التوضيــح خطــوات لتنميــة املعرفــة اللغويــة ودراســة املفاهيــم اللغويــة
الجديــدة.
فالهــدف مــن ال َّنشــاط األول متييــز املوقــع اإلعـرايب لألســاء الخمســة ،وتوجيه
ـكل اســم
املتعلمــن (فرقًــا أو ثنائيــات باإلجابــة) ،ملعرفــة الوظيفــة النحويــة لـ ِّ
منها .
بيــان الهــدف مــن التطبيــق الثــاين ،مــن معرفــة للتغيــرات التــي دخلــت
األســاء وفــق الجــدول يف كتــاب الطالــب.
مــن املهــم تدريــب املتعلمــن عــى اســتخدام األســاء الخمســة بأكــر مــن
تطبيــق ،ومراجعــة املتعلمــن لتكليفاتهــم مراجعــة ذاتيــة.
للمعلم إعداد أوراق عمل مشابهة للتطبيقات يف الكتاب املدريس.
توجيــه املتعلمــن إىل كتابــة ِف ْق َر ٍة تتضمن مفهوم األســاء الخمســة ُم ْسـتَعينني
باالســتنتاجات ،ويفضــل قـراءة الفقرات مــن قبل الزمــاء وتقوميها.

الغلق (  10دقــــائق )
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(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ
متابعــة أداء املتعلمــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة
التعلميــة وتعزيــز اإلجابــات الصحيحــة.
متابعــة اســتخدام اللغــة الفصيحــة املضبوطــة
أثنــاء اإلجابــات.
متابعة تقويم املتعلمني لزمالئهم ،وتصويبه.

املدى ال َّزمني
( )30دقـيقـة

تكليف املتعلم َني كتابة ِفقر ٍة عن املحيط األرسي مستخ ِد ًما ما أمكنهم من األسامء الخمسة ،مراع ًيا التنويع يف املوقع اإلعرا ّيب
ُ

عنــوا ُن الـــ َّد ِ
رس  : :تجربة الطيران

الدرس الثالث :القراءة األدبية
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن () 21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

عـدد الحصصِ 4 :حصص

ـال األدبيَّ ـ ُة الحديث ـ ُة عــى الفك ـ ِر ال َّرئيس ـ ِة وأمنـ ِ
ـداث ،وأنــوا ِع الشَّ ــخصيَّ ِ
ـاط األحـ ِ
يحلّـ ُـل املتعلّـ ُم كيـ َـف تعتم ـ ُد األعـ ُ
ات الحقيقيَّ ـ ِة
ـص ،قصائ ـ ُد )...واص ًفــا كيـ َـف ت ـ َّم تجدي ُدهــا.
وال َخيال َّي ـ ِة امل ُســتم َّد ِة م ـ َن األعــا ِل التَّاريخ َّي ـ ِة واألَدب َّي ـ ِة (قصـ ٌ
الرئيســــة :الحوار واملناقشة.
		
املقارنة.

		
 -االستنتاج.

املساندة:البحث واالكتشاف  -التعلم التعاوين  -لعب الدوار .
 -التحليل.

 -التصنيف.

 -إبداء الرأي.

املهارات االجتامعية والثقافية.
مامرســة أنشــطة التفكــر اإلبداعــي ،كالعصــف الذهنــي ،واملقارنــة ليتعلــم الطلبــة كيفيــة إج ـراء املقارنــات األدبيــة ،واســتنتاج
الفــوارق بينهــا مــن حيــث الســبق واألصالــة يف التفكــر واإلبــداع.
االعتزاز بإنجازات املبدعني والعلامء العرب واملسلمني وتقدير ما قدموه لإلنسانية ،واالقتداء بسريهم وتضحياتهم.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

•التنمية البشـرية املستدمية :مامرسة حقوق املواطنة وواجباتها عىل املستوى املحيل ،والدويل ،و اإلقليمي والعاملي.

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

تصميم خريطة ألجزاء الطائرة.

التكامــل مع املـــواد األخـرى

الرياضيات والفيزياء وقوانني الجاذبية والقوة املحركة.
تاريخ الحضارة اإلنسانية.

الوسـائل وتقنيـات التعـلم

أجهزة ال َع ِ
الس ّبورة العاديّة أو الذّك ّية  -املوسوعات العلمية.
رض  -الكتاب املدريس  -مقاطع الفيديو ّ -
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األُوىل ( )45دقيقة

( 10دقــــائق )
التهيـــــــــــئة
تطبيــق (البحــث واالكتشــاف) بعــرض كتــاب الحضــارة اإلنســانية لتعــرف شــخصية عبــاس بــن فرنــاس أو تكليــف أحــد املتعلمــن مبحــاكاة شــخصيته والتحــدث عــن
نفســه موض ًحــا كيــف خطــرت لــه فكــرة الطـران وتحديــات التجربــة التــي واجهتــه أثنــاء الطريان.وحــث املتعلمــن عــى تحديــد الفــوارق بــن شــخصية عبــاس بــن
فرنــاس وشــخصية ديداليــوس.
الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

خطوات التنفيذ

التقـــــويــم البنــــايئ

القراءة التأملية

تكليــف املتعلمــن بتأمــل الصــور املدرجــة يف بدايــة الــدرس ،وتنفيــذ األنشــطة متابعــة املتعلمــن يف قــراءة الصــور ،وحــل
بأســلوب التعلــم التعــاوين توفـرا للوقــت ،وإلثــارة املتعلمــن نحــو التعلم .أنشــطة نحــو النــص.

القراءة الصامتة

البــدء بالقــراءة الصامتــة مــع تحديــد الوقــت والهــدف الكتشــاف تشــجيع الطلبــة عــى الق ـراءة الصامتــة ،ومــلء
الكلــات الجديــدة والفكــر الرئيســة ،إذ ال فائــدة مــن القــراءة دون املخطــط املفاهيمــي بالفكــرة الرئيســة والفكــر
الفرعيــة.
َطلــوب.
ْــق امل
ِ
هــدف ،ث ُــ َّم مــلء ال َجــ ْد َول َوف َ

الغلق (  5دقــــائق )
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املدى ال َّزمني
( )15دقـيقـة
( )15دقيقة

تكليف مجموعات املتعلمني بعرض مخططاتهم الختيار أفضل الخرائط املفاهيمية ،وتقييمها من قبل مجموعات التعلم من
حيث شمولية الفكر والرسم الجيد

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
تطبيق (إسرتاتيجية لعب األدوار) فيتم تكليف طالبني اثنني بتقديم مشهد:
(األب واالبــن وهــو ينفــذ خطــوات تنفيــذ تجربــة الطـران ،وذكــر الوصيتــن وأهميتهــا يف نجــاح التجربــة البنــه مــن ناحيــة وتعزيــز القيــم األخالقيــة يف طاعــة الوالديــن
واإلحســان إليهــا مــن ناحيــة أخــرى).
خطوات التنفيذ
القراءة الجهرية
املعجم

األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

الـعـــــــــرض

( 5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

تكليــف املتعلمــن بقــراءة املقتطــف ِقــرا َء ًة َج ْهريَّــ ًة املتابعة والتصويب بعد االنتهاء من القراءة الجهرية.

الص ـ ْو ِ ِّت امل ُعـ ِّـرِ.
مــع مراعــاة التَّلْوي ـ َن َّ

املدى ال َّزمني
( )15دقـيقـة
( )20دقيقة

تنفيــذ أنشــطة املعجــم مــن خــال توزيع األنشــطة متابعة تنفيذ نشاط (أمني معجمي).
مستبدل مبا تحته خط مرادفًا مناس ًبا.
ً
عــى املجموعــات وتوظيــف املعجــم املطبــوع أعيد كتابة العبارات
أو الرقمــي توظيفًــا فاعــاً ،لتمكــن الطلبــة مــن نرش ذراعيه وهو يقف عىل نشز من األرض ...مرتفع من األرض.
كانت املحاولة األوىل خرقاء فرتنح ،وفقد توازنه........متايل.
مهــارات البحــث واالكتشــاف يف املعجــم.
ـي عــن َمعــاين الكلـ ِ
ـات امل ُشــا ِر
ـي أوال َّرقمـ ِّ
أَبْ َحــثُ وزميــي يف املعجـ ِـم الورقـ ِّ
إليها.
يصطــادان النــوارس للحصــول عــى قــوادم أجنحتهــا ...ريــش يف مقدمــة
جنــاج الطــر.
يرتفع إىل األعىل منسابًا .......يذهب حيث يشاء.
تكليف مجموعات املتعلمني بجمع معلومات عن التحديات التي واجهت عباس بن فرناس أثناء الطريان
الغلق (  5دقــــائق )
والعلامء الذين استكملوا تجربة الطريان يف العصور الالحقة.
لتحقيق التكاملية بني اللغة العربية والفيزياء.
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
تطبيق (إسرتاتيج ّية الحوار واملناقشة).
يســتعرض املعلــم املعلومــات التــي جمعهــا املتعلمــون ،مفس ـ ًحا املجــال لتعليقــات الطلبــة وإبــداء آرائهــم ،مش ـ ًرا بوضــوح إىل دور العلــاء العــرب واملســلمني كابــن
الهيثــم وابــن ســينا ،وغريهــم ممــن بــرع يف العلــوم الفيزيائيــة والرياضيــات.
خطوات التنفيذ

األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

الـعـــــــــرض

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

تصميم البطاقة
التعريفية

تنفيــذ نشــاط (أفكــر) مــن خــال التعلــم التعــاوين متابعــة تصميــم البطاقــات التعريفيــة وتقوميهــا وفــق معايــر محــددة
تصميــم البطاقــة التعريفيــة لرائــد الط ـران العــريب و يتــم عرضهــا عــى مجموعــات التعلــم.

خطوات تنفيذ
املبادرة

ِ
ِ
اريخــي يف
تجديــد
ــب
الحــدث التَّ
تَتَ َّبــ ُع جوانِ َ
ِّ
ْــق ال َجــ ْدو ِل املبــن يف كتــاب الطالــب
ال ِق َّصــ ِة َوف َ
مــع الرتكيــز عــى إبــداء الــرأي ،واحرتامهــا مهــا
كانــت بســيطة.
مــن خــال الحــوار واملناقشــة يتــم تشــجيع الطلبــة
عــى تخيــل نهايــة أخــرى للقصــة.
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للشــخصية املحوريــة يف القصــة ،وإيجــاد أوجــه الشــبه
واالختــاف بــن الشــخصيتني.

تشجيع الطلبة عىل متابعة تنفيذ النشاط.
تحديد نَ ْوع التَّشبي ِه ،وبيان َج َ
امل التَّ ْصوير في ِه:
ـن جـ َ
ـال التَّصوي ـ ِر
أَســتخر ُِج تشــبي ًها ِم ـ َن امل َ ْقطَ ـعِ األَخ ـرِ يف ال ِق َّص ـ ِة ،وأُبَـ ِّ ُ
فيـ ِه.
يقبــل أي اســتخراج مناســب مــن املقطــع أو -أســتخر ُِج ِمــ َن الفقــر ِة
أســلوب ِني إنشــائ َّي ِني ُمب ِّي ًنــا غرضَ ُهــا.
َ
الصحيــ ِح ال ت َِطــ ْر
نــي ،بــأ َّن
عليــك أ ْن تُحافــ َظ عــى االرتفــا ِع َّ
تذكَّــ ْر يابُ َّ
ـت هــذا فــإ َّن البُخــا َر الَّــذي يتَصاعـ ُد ِمـ َن البحـ ِر
واطئًــا جـ ًّدا ،ألنَّـ َـك إذا فعلـ َ
َس ـ ُي َع ْر ِق ُل األَ ْج ِن َح ـ َة ،ويُثْ ِقلُهــا كث ـ ًرا ،كَــا عليـ َـك أالّ تُحلِّـ َـق عال ًيــا ج ـ ًّدا أل َّن
ح ـرار َة الشَّ ـ ِ
ـش ِب َب ْع ِض ـ ِه.
ذيب الشَّ ـ ْم َع الّــذي يَ ْر ِب ـ ُط ال ّريـ َ
ـمس َس ـتُ ُ

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقـة

( )15دقيقة

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

خطوات التنفيذ
(أبعد من النص).

تنفيذ نشاط (أبعد من النص).
يختار املعلم التعلم الفردي أو الجمعي وفق مستوى متعلميه.

الغلق (  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ
أ .اتَّبــ َع (ديدالــوس)
متابعة تنفيذ النشاط
ـب ال ُخط ِ
ُوات
َم ْن َه ًجــا ِعلْ ِم ًّيــا يف حـ ِّـل ُمشــكلَ ِت ِه ،أَكْتُـ ُ
الّتــي ات ّ َب َعهــا يف ال ِق َّص ـ ِة.
 .1تحديد املشكلة.
 .2البحث عن األسباب.
 .3اقرتاح الحلول.
 .4تجريب الحلول.
 .5النتائج وتقييمها.

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقـة

عرض أهم أحداث القصة والجوانب التي أثارت تفكري الطلبة وتكليفهم بالبحث عن قصص أخرى
ِ
ِواألحداث ،والشَّ خص َّيات الحقيق َّي ِة أوالخَيال َّية املُستمدَّ ة م َن األعاملِ ال َّتاريخ َّية
اعتمدت عىل الفكر
واألَدب َّية

توجيهات للمعلم :
توج ـ ُه الفلســفة الجديــدة يف تطبيــق املناهــج املطــورة إىل تحقيــق نواتــج التعلــم مــن خــال نصــوص أدبيــة مــن خــارج الكتــاب
املــدريس وعــدم االكتفــاء بالنــص املــدرج يف كتــاب الطالــب؛ لذلــك ينبغــي عــى املعلــم تدريــب الطلبــة عــى تحقيــق الناتــج
التعليمــي مــن خــال النصــوص الخارجيــة.
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عنــوا ُن الـــ َّد ِ
رس  :حروف خالدة

الدرس الثالث :القراءة المعلوماتية
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن () 21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

 8G.3.3.1.2يق ّي ُم املتعلّ ُم األدلَّ َة ال َّداعم َة للفكر ِةُ ،مب ّي ًنا مدى ِدقَّ ِتهاُ ،مق َْت ًحا بدائِ َل آلرا ٍء ملْ تُعج ْب ُه يف ال َّن ِّص.
ِ
الكلامت املنحوت َة واملركَّب َة تركي ًبا َمزج ًيا (حرضموت ،عربسات ،أرابيسك).
َس املتعلّ ُم
 8G.6.1.3.4يُف ِّ ُ
الرئيســــة :الحوار واملناقشة.
 -املقارنة.

 -االستنتاج.

املساندة :البحث واالكتشاف.
 -التحليل.

 -التصنيف.

 -إبداء الرأي.

املهارات االجتامعية والثقافية.
مامرســة أنشــطة التفكــر اإلبداعــي ،كالعصــف الذهنــي ،ليتعلــم الطلبــة كيــف يشــاركون بأفكارهــم ويحرتمــون جميــع
الفكــر املتعلقــة بفنــون اللغــة العربيــة ومهاراتهــا.
املحافظة عىل الرتاث العريب واإلسالمي واملحيل ،ورعاية املبدعني يف مجال الرسم والخط العريب.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

•التنميــة البشـــرية املســتدمية :مامرســة حقــوق املواطنــة وواجباتهــا عــى املســتوى املحــي ،والــدويل ،و اإلقليمــي
والعاملــي.

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

تعــرف املبتكريــن واملبدعــن واملفكريــن املســتوى العاملــي والعــريب واإلمــارايت وإنجازاتهــم يف الحفــاظ عــى مكتســبات
الحضــارة اإلســامية عــر عصورهــا املختلفــة.

التكامــل مع املـــواد األخـرى

الرياضيات وأنواع الخطوط ومقاييس الحرف.
الفنون البرصية ودراسة تطور أشكال الحروف العربية وألوان الخلفيات وداللة اللون والظل فيها.

الوسـائل وتقنيـات التعـلم
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عـدد الحصصِ 3 :حصص

أجهزة ال َع ِ
الس ّبورة العاديّة أو الذّك ّية  -امل ُثرياتُ املرئ ّي ُة.
رض  -الكتاب املدريس  -صور اللوحات  -مقاطع الفيديو ّ -

							
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل
(5دقــــائق )
التهيـــــــــــئة
تطبيق املعلم (إسرتاتيج ّية ِ
الحوا ِر وامل ُناقَشَ ِة).
أو :التخطيط لزيارة إىل متاحف الخط العريب يف مدينة الشارقة ،لتعرف أنواع الخط العريب ،أو عرض مقطع مصور.
استضافة أحد الخطاطني املحرتفني وإدارة حوار منظم من طالبني اثنني يهدف إىل تعرف أنواع الخط العريب ومشاهري الخطاطني املبدعني.
خطوات التنفيذ

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

( )45دقيقة

التقـــــويــم البنــــايئ

القراءة التأملية

تكليــف املتعلمــن بتأمــل الصــور املدرجــة يف بدايــة الــدرس وق ـراءة اآليــات متابعة املتعلمني يف قراءة الصور.

القراءة الصامتة

البــدء بالقـراءة الصامتــة مــن خــال ال ِف ْقــرة ( )1قـراء ًة صامتـ ًة ،ثُـ َّم مــلء تشــجيع الطلبــة عــى الق ـراءة الصامتــة ،ومــلء
الجــدول بالفكــرة الرئيســة والفكــر الفرعيــة.
َطلوب.
ال َج ـ ْد َول َوفْـ َـق امل ِ

الكرميــة التــي تتضمنهــا الصــور.

القراءة الجهرية تطبيــق الق ـراءة الجهريــة وفــق ســات الق ـراءة املعلوماتيــة الجهريــة متابعة قراءات املتعلمني وتشجيع املقرصين.
الســليمة ،والحــرص عــى البــدء بالطلبــة املجيديــن يف القــراءة ،ثــم حل أسئلة القراءة الجهرية.
املقرصيــن ،وتكليــف زمالئهــم بالتصويــب دون مقاطعــة الطالــب أثنــاء أســا ِء الخطاطــن ،كالياقــويت وال ّريحــا ّين
ـايس ،وال َغــزال ّين .للخـ ِّط العــر ِّيب أنــوا ٌع عـ ّد ٌة
القــراءة الجهريــة.
وال ّريـ ّ
ِم ْنهــا خـ ُّط ال َّنسـ ِخ وال َّرقعـ ِة وال ّديــواين وامل َغــر ِّيب،
والكــو ِّيف.
تكليف مجموعات املتعلمني بتصميم خريطة مفاهيمية ألهم الفكر الرئيسة التي تضمنها الدرس
الغلق (  5دقــــائق )

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقـة
( )10دقيقة

( )15دقيقة
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
التّهيئ ُة الحافزةُ :ميكن لل ّزميلِ امل ُعلّم :تطبيق (إسرتاتيجية لعب األدوار) .مقابلة مع مدير أحد مراكز رعاية املعاقني.
لسـ َن ِة 2006م يف َد ْولـ ِة اإلمــار ِ
ات العرب َّيـ ِة املُتَّحــد ِة بِشَ ــأنِ ُحقــوقِ
يقــوم اثنــان مــن املتعلمــن اللذيــن جمعــا معلومــات إضافيــة عــن القانــونِ االت ِّحـ ّ
ـادي َرقْـ َم (َ )29
لسـ َن ِة 2014م ،بِشَ ـأْنِ ِ
ذَوي االِحتياجـ ِ
(حاميـ ِة ُحقــوقِ األَشـ ِ
ـخاص ذَوي ا ِإلعاقـ ِة يف إِمــا َر ِة ُديب).
ـات
َّ
الخاصـ ِة ،والقانــونِ َرقْـ َم (َ )2
خطوات التنفيذ
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األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

الـعـــــــــرض

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

أمني معجمي

املزجــي ،و اإلجابة:
كيــب
يــرح املعلــم معنــى َّ
الت َ
َّ
أ ْختا ُر امل َعنى امل ِ
ُناس َب لِام ب َني القوسنيِ:
هــو:
كل كلمــة تحتفــ ُظ بالعنــارص املكونَــ ِة لَهــا كلم ُة(أرابيسك) تَعني :الزخرف ُة ال َعرب َّي ُة.
ِ ِّ
الصنا ِع ُّي.
كلم ُة (عربسات) ت َ ْعني القم ُر ِّ
دو َن نقصــانٍ .
ِ
الكلامت
ـائ أبحــثُ يف امل ُعجـ ِـم الوجيـ ِز َعـ ْن معــاين
بالتَّعــا ُونِ َمـ َع زُمـ ِ َ
مثــلِ :
السـلْيك وبَ ْرمــايئ ،ثــم يكلــف املتعلمني ا ل ُملَ َّونَ ِة :
للس ِ
ٍ
ــائد
أبــ َد َع الف َّنانــو َن
تنميطات/الطرائــق ،واألســاليب امل ُغايــرة َّ
بحــل النشــاط املقرر.
ِ
واملألــوف.
ِ
الحروف العربيّ ِة ذريع ًة/وسيلة ،سببًا للتَّجديد.
َو َجدوا يف ليون ِة

أعمق فهمي

متابعة تطبيق نشاط - :أفَ ِّك ُر وإجاباته.
ِ
املســاجد والقُصــورِ،
اقــر َن الخــط العــريب بـــ (أرابيســك) لتزيــ ِن
الشيع ـ ِة
وقــد شَ ـ ِه َد إقبـ ً
ـال ِم ـ َن الف َّنانــن امل ُســلم َني بسـ ِ
ـي َّ
ـبب نَ ْهـ ِ
َ
خاصـ ًة فيــا يتَّصـ ُـل باألماكــنِ امل ُق َّدسـ ِة
َعـ ْن َر ْسـ ِـم ال َبـ َ ِ
ـر وال َح َيــوانِ َّ
وامل ِ
َصاح ِ
ــف.
ب -أخـ ِ
يت
ـج عـ ّد ًة يف التّســمي ِة ،ف َُسـ ِّم ْ
ـذت ال ُخطــو ُط ال َعرب َّيـ ُة َمنا ِهـ َ
ـاريس،
ـي والكــو ّيف والحجـ ِّ
ـازي وال َفـ ِّ
إ ّمــا نســب ًة إىل أســا ِء املُــدنِ كال َّنبطـ ّ
أوأســا ِء ُمبدعيهــا ،كالياقوتيــة.

راب ًعا :أفَكِّـ ُر.
هــدف النشــاط تشــجيع املتعلمــن عــى
املبــادأة والتفكــر الســليم ،وإيجــاد الحلــول
املناســبة لتحقيــق الناتــج التعليمــي.
“يقيّــ ُم املتعلّــ ُم األدلَّــ َة ال َّداعمــ َة للفكــر ِة،
ــل آلرا ٍء ملْ
ُمب ّي ًنــا مــدى ِدقَّ ِتهــاُ ،مق َْت ًحــا بدائِ َ
ــص”.
ت ُعج ْبــ ُه يف ال َّن ِّ
الغلق (  5دقــــائق )

تكليف مجموعات املتعلمني بجمع صور عن أنواع الخط العريب

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقـة

( )25دقيقة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
تطبيق املعلم (إسرتاتيجيّة البحث واالكتشاف).
استعراض املعلم الصور التي جمعها املتعلمون ويفسح املجال لتعليقات الطلبة وإبداء آرائهم.
ويشري بوضوح إىل دور الخطاطني الذين كتبوا املصحف الرشيف وعىل رأسهم الخطاط الدكتور عثامن حسني طه.
خطوات التنفيذ

األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

الـعـــــــــرض

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

قراءة الصور واملقارنة إدارة حــوار منظــم بــن فئتــن مــن املتعلمــن :لتطبيــق متابعة اإلجابات وتعزيزها.
نشــاط (أقْـ َ ِ
ـر ُح بدائـ َـل لِهــذا اإلبــدا ِع يف ال َخـ ِّط ال َعـ َر ِ ِّب).
بينها
فالطلبــة إمــا موافقــن أومخالفــن وتشــجيع املتعلمــن
عــى التعليــل وتقديــم األدلــة يف حــال عــدم املوافقــة.
خطوات تنفيذ لتحقيق أبعد من النص
تشــجيع الطلبــة عــى إقامــة معــرض للخــط العــريب بالتعــاون مــع
ميكــن تنفيــذه مــن خــال عــرض (فلــم وثائقــي) أو معلــم الرتبيــة الفنيــة ومحــاكاة الخطاطــن يف رســمهم.
املبادرة
تنفيــذ زيــارة إىل متحــف الخــط العــريب يف إمــارة ميكــن اســتثامر ألــوان العلــم اإلمــارايت وتوظيــف عبــارات الوفــاء
الشــارقة أو كليــة الفنــون الجميلــة يف الحــرم الجامعي .للوطــن واالنتــاء إىل عروبتــه مــن خــال الرســم والتلويــن

املدى ال َّزمني
( )15دقـيقـة

( )20دقيقة

والزخرفــة.

الغلق (  5دقــــائق )

عرض أهم فكر الدرس والنتائج املستخلصة منه ،والتي تؤكد عمق األصالة يف لغتناالعربية ،وقابلية
الحروف العربية عىل إكساب اللوحات التشكيلية الجامليات مبضامينها املختلفة واالستمرار عىل العطاء
والتجديد يف جميع العصور
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الـدر�سّ :الرابع
َّ

يني
لوحة  -ق َّ�ص ٌة ِم َن ُّ
كلمات َّال ِ
ُ
التراث ال ِّ�ص ّ

عـدد الح�ص�ص3 :

ـرب حقــو ِل األَ ُرزِّ ،كانـ ِ
• َجل ََسـ ِ
ـت
ـت ُ
األرض مــن حولهــا قــد ُحرِثـ ْ
ـت َّ
الصبيـ ُة َز ْهـ َر ُة الـ ُّد ّراقِ يف َحديقـ ِة َم ْنزلهــا ،ت ْر ُسـ ُم ل ْوحـ ًة لشــجر ِة الـ ُّد ّراقِ امل ُ ْنتَ ِص َبـ ِة قـ َ
ـات األَ ُر ِّز اليانعـ ِة ،وقري ًبــا ستشـ ُّـق امليــاه ال َّرقراقــة طريقَهــا عــر قنـ ِ
وسـ ّويت حديثًــا متهيـ ًدا ل َغـ ْر ِس نبـ ِ
ـئ ظـأَ األ ْر ِض ال َعطْــى.
ـوات امليــاه لتطفـ َ
ُ
ـمت َز ْه ـ َر ُة ال ـ ُّد ّراقِ وهــي تتخ َّيــل وال َدهــا وأخاهــا وقــد انْغرســت أقدا ُمهــا يف الوحــل وهــا يغرســان نبـ ِ
ـات األَ ُرزِّ ،وقري ًبــا َســتنمو ال َّنباتــاتُ
ابتسـ ْ
ـاب جديــد ٍة.
ـح بإمكانِهــم رشا ُء أطعم ـ ٍة لذيــذ ٍة وثيـ ٍ
ـح جاهــز ًة للحصــا ِد ،ف ُي ْص ِبـ ُ
وت ْزه ـ ُر حتَّــى ت ُْصبـ َ
ـت إليْهــا قائـ ًـاَ :ســأتّ َ َك ُن ِم ـ ْن ِشا ِء الِقـ ِ
ـاش
ـي م ـ ْن ُمتابع ـ ِة در َاس ـ ِتك هــذا العــا َم ،ث ُـ َّم يلتَ ِفـ ُ
•ســيه ِت ُف وال ُدهــا قائـ ًـا :أت ْ ِقنــا العمـ َـل ،وســتتَمك ُن يــا بُنـ ّ
ـري الَّــذي وع ْدتُــك ِب ـ ِه ،باإلضاف ـ ِة إىل ال ّريش ـ ِة ال َجديــد ِة ،والكث ـرِ ِم ـ ْن األلــوانِ املائ َّي ـ ِة.
ال َحريـ َّ
ْاســتفاق َْت َز ْهـ َر ُة الـ ُّدراقِ ِمـ ْن تأَ ُّمالتِهــا عــى َصـ ْو ِت أخيهــا ،وهــو ي ْه ِتـ ُـف ُمتأ ِّمـ ًـا ل ْوحـ َة شــجر ِة الـ ُّد ّراقِ املعروضـ َة أما َمهــا :يــا إلهــي كــم تبــدو هــذ ِه
كأن ْأس ِ
تنشـ ُـق ِعطـ َر ز ْهرتِهــا ،إ َّن أجمـ َـل الكلـ ِ
ـات يــا أختــاه ال ُيكنهــا التَّعبــر عــنِ هــذا الجــال الَّــذي ت َ ْر ُســمي َن ُه بِريشَ ـ ِت َك.
الشَّ ـ َج َر ُة طبيع َّيـ ًة؛ ّ
رأسها بامتنانٍ دو َن أ ْن تنب َِس ِ
ببنت شف ٍة.
ا ْح َم َّر َو ْج ُه َز ْه َر ِة ال ُّد ّراقِ وه َّزتْ َ
بغضب :امليا ُه ال تتدف َُّق ِم َن ال َّنه ِر إىل القَنا ِة.
•وعىل ح ِني ِغ َّرة َس ِم َع ْت أباها يرص ُخ
ٍ
هرولت أ ُّمها نحوه وهي تتم ِت ُم :هذا غ ُري َم ْعقو ٍل ،لق ْد َهط ِ
َلت األ ْمطا ُر بغزار ٍة هذا الشِّ تا ِء ،و ُم ْستَوى املِيا ِه عا ٍل يف ال َّنهرِ.
شَ ـ َع َرتْ َز ْهـ َر ُة الـ ُّد ّراقِ بــاألَىسَ ،وت َ َذكَّـ َرتْ ُم ْنـ ُذ ســنت ِني خلتــا كيــف اضْ طَـ َّر أهـ ُـل القريـ ِة للهجــر ِة إىل املدينـ ِة بحثًاعـ ْن لُقْمــة عيـ ٍ
ـت ِميــا ُه
ـش عندمــا نضَ َبـ ْ
ال َّنه ِر .
عــا َد أَخوهــا ب ْعـ َد غيا ِبـ ِه لوقـ ٍ
ـت قَصـرٍ ال ِهثًــا :أَيب ،إ َّن جا َرنــا ال َجديـ َد َغـ َر َس نبــاتَ األَ ُرزَِّ ،و َغ َمـ َر ح ْقلَـ ُه بِ ــا ِء ال َّنهـرِ ،لك َّنـ ُه أَ ْغلَـ َـق القَنــا َة الَّتــي تُــؤ ّدي إىل
ـكام.
ح ْقلِنــا بإ ْحـ ٍ
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للســقاي ِة ِ
واح ـ ًدا تلــو اآلخــر! ث ُـ َّم َدخـ َـل إىل الب ْيـ ِ
•قـ َ
ـت ،وأ ْغلَـ َـق
ـر أَ ْجيــا ٍل يف ق ْريَ ِتنــا ،أ ْن ت ُح ـ َّو َل ِميــا ُه ال َّنه ـ ِر ِّ
ـال وال ُدهــا حانِ ًقــا :لق ـ ْد َج ـ َر ِت العــا َدةَُ ،عـ ْ َ
ـب.
ـاب خلْ َف ـ ُه ِبغَضَ ـ ٍ
البـ َ
ب ْعـ َد قليــلٍ تهلَّـ َـل َو ْجـ ُه َز ْهـ َر ِة الـ ُّد ّراقِ حـ َن رأتْ أخاهــا وقـ ْد بــدتْ تباشـ ُر الفــر ِح عــى و ْجهـ ِهُ ،مف ِ
ـاب
ْتخـ ًرا ُ ،متَّ ِج ًهــا إىل أبيـ ِه قائـ ًـا :لقــد طرقـ ُ
ـت بـ َ
ـت لـ ُه رســال ًة شــار ًحا لــه امل ُشـكْل َة.
جارِنــا ،لكـ َّن رجـ ًـا بدي ًنــا ا َّدعــى أنَّــه غـ ُر موجــو ٍد ،فكتبـ ُ
كل يش ٍء عىل ما يُرا ُم.
بص ْو ٍت ُم ْن َخ ِف ٍض :عىس أ ْن يكو َن َّ
ص َّوب أبو ُهام نَظَ َر ُه ن ْح َو ُحقو ِل األَ ُرزِّ ،وقا ِل َ
ـمعت ُصا ًخــا َو ِصيا ًحــا
ـص ِع ْنـ َد نا ِف َذتِهــا ِع ْن َدمــا َرأتْ أباهــا وأخاهــا ُمتجِهـ ْ ِ
ـن ن ْحـ َو مزرعـ ِة جارِهــم ،وفجــأة سـ ْ
•كا َن الظَّــا ُم ُمخ ِّيـ ًـا ،ونــو ُر ال َق َمـ ِر َيتاقَـ ُ
ـت بال ُبــكا ِء.
ـي وال َدتِهــا ،وأجهشـ ْ
َو َعويـ ًـا يَتَعــاىل ،فألقــت نف َْســها بـ ْ َ
ـن ذراعـ ْ
السن ِة.
ْ
رأسها حزين ًة ويائس ًة ومتْتَ َم ْتَ :سن ْبقى دو َن أر ٍز هذ ِه َّ
أطرقت األ ُّم َ
الســاءَ ،وضَ َّجـ ِ
ـت ال ُحقـ ُ
ـول بالحيــا ِة ،ح َّدقــت َز ْهـ َر ُة الـ ُّد ّراقِ يف السـ ْهلِ الخــاوي ،ثـ َّم أ ْم َسـك َْت ريشـتَها ،و َر َسـ َم ْت يف
حي َنــا ا ْرت َ َفـ َع قـ ْر ُص الشَّ ـ ْم ِس يف َّ
زاويـ ٍة ِمـ ْن لَ ْو َحـ ِة األ ْمـ ِ
ـض
الســاق ذابلـ ًة بــا أور َاق ،وح ْولَهــا أ ْر ٌض بــوا ٌر ،ث ُـ َّم ح َملَتْهــا إىل جارِهــم الجديـ ِـد وقلبُهــا ي ْن ِبـ ُ
ـس ،شـ َج َر َة ُد ّراقِ أخــرى ُملتويـ َة َّ
بشـ َّد ٍة ،وحــن قدمــت لــه اللوحــة ســألها :ماهــذا؟
جاب :يا لها ِم ْن ل ْوح ٍة جميل ٍة.
رأس ُه بإ ْع ٍ
ْ
صمتت َز ْه َر ُة ال ُّد ّراقِ  ،ف َح َّد َق يف الَّلو َح ِة وه َّز َ
امل ِم ْن شَ َجر ِ
ات ال ُّد ّراقِ يف َم ْزرعتي.
أكث َج ً
•أخ َذ يتأ َّملهاَ ،و َدقَّق فيها ثاني ًة وأر َد َف :يا لها ِم ْن شَ َج َر ِة ُد ّراقٍ رائع ٍة ،إنَّها َ ُ
أحاطت بِها أ ْر ٌض ِ
قاحل ٌة جافَّ ٌة.
الساقِ ذابل ًة ،وقد
ْ
ثم نق ََّل نظر ُه إىل زاوي ِة الَّلوح ِة فرأى ش َج َر َة ال ُّد ّراقِ نف َْسها ُملْتوي َة َّ
رأى ال ُّدمو َع ت ََتق ُ
فهمت اآل َن يا َصغرييت ،قد متوت شجر ُة ال ُّدراقِ ويصري ح ْقلُكُم أرضً ا بو ًرأ..
ْرق يف عينيها؛ فت ْمتَ َم:
ُ
أيل عالقة باألمر؟
تسقي َح ْقلَنا!
وقالت :لق ْد
باإليجاب،
ه َّزتْ َز ْه َر ُة ال ُّد ّراقِ َرأْ َسها
ِ
َ
ْ
أغلقت قنا َة املا ِء الَّتي ْ
ِ
وأخوك عيل َّمزرعتي!
رأيت ال ِّرسالة! ولك ّن لألسف ال أُ ْحس ُن القراءة ،وقد فهمت اآل َن ملَ اقتَ َح َم والِ ُد ِك
أواه يا َصغ َرييتُ ،
ِ
مبجيئك إ َّيل يا َصغرييت.
قائل :أ ْح َس ْن ِت ُص ْن ًعا
ث َّم انثنى عىل َز ْه َر ِة ال ُّد ّراقِ ً
ـب أخاهــا وأباهــا ي ْغرِســانِ نبـ ِ
ـات األَ ُرزِّ ،يُســا ِع ُدهم الجــا ُر وال ِّرجـ ُ
ـال الثَّالثـ ُة،
ومــن جديــد ،جل ََسـ ْ
ـت ت ْر ُسـ ُم امليــا َه املتأللئــة وهــي ت ْغ َمـ ُر الح ْقــلِ َ ،وت َرقُـ ُ
بأصـ ِ
ـوات ضَ ِحكاتِهــم.
وقـ ِـد ا ْختلَـ َط خريـ ُر املــا ِء ْ
ْنت َعنِ ال َكلِ ِ
َو ِع ْن ِد انْتها ِء الغ ِ
امت كلِّها.
َرس ضَ َّم الوال ُد ابنتَ ُه إىل َص ْد ِر ِه ِب َحنانٍ قائال :إنَّها لو َحتُ ِك أغ ْ
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الدرس الثالث :االستماع والمحادثة
نـواتـج التعـلم
إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن () 21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة

التاث) ويق ّو ُم ت ْنظي َم األَ ْح ِ
داث.
(قصة ِم َن ُّ
يستَ ْو ِع ُب املُتَ َعلِّ ُم املا َّد َة امل َْسمو َع َة َّ
ْ 5.1.2.1
تائج ُمقرت ًحا َح ًل أو أك َ َْث.
 5.1.2.2يُ َق ِّد ُم املُتَ َعلِّ ُم ع ْرضً ا شفويًّا َع ْن ُمشكل ٍة يَ ْعر ُِض في ِه ْ
باب وال َّن َ
األس َ
يستَ ْخ ِد ُم ْإسرتاتيج َّب ِ
َالم واالت َ
ص َّي.
ِّصال ال َب َ ِ
َالم املُتَضَ ِّم َن َة ض ْب َط التَّ ْن ِ
قيت الك ِ
ات الك ِ
الص ْو ِت َوتَ ْو َ
ضوح َّ
ْ
غيم َو ُو َ
–

الرئيســــة :التعلم التعاوين.
ا للغــو ّي .
 القراءة وفق مؤهالت متعددة - .التواصل		
 حل املشكالت اإلبداعي.		
 مهارات التَّواصل الُّلغوي. التفكري الناقد.		
 التعلُّم متعدد املواد.اإلبداعي.
			
حل املشكالت.
 ّ		
 -التعلُّم متعدد املصادر.

التَّواصــل

املساندة:اسرتاتيجيات تحليل ال ّنصوص ،وتحليل املواقف.

 -التواصل اإلبداعي.

املشاركة املجتمع ّية يف الحفاظ عىل الحدائق واملتاحف واملعرض.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

التنمية االجتامعية املستدمية( :التواصل عرب الفنون).

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

نرش قصص هادفة عىل مواقع التواصل االجتامعي حول املوهبة والفنون.

التكامــل مع املـــواد األخـرى
الوسـائل وتقنيـات التعـلم
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عنــوا ُن الـــ َّد ِ
يني
قص ٌة ِم َن التُّراث ِّ
رس َّ : :
الص ّ

عـدد الحصصِ 3 :حصص

		
 -املـادة :الفنون البرصية.

 -أوجه التكـــــامل (قيم الجامل).

الصور.
مس ّجل صويت – جهاز العرض العلوي – البطاقات – ُّ

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
نص االستامع).
السبورة (اليوم ،التاريخ ،املادة :اللغة العربية – املوضوع :عنوان الوحدة ثم عنوان ّ
إعداد بيانات َّ
اإلعدا ُد لالستامعِ :توفري الج ّو املالئم لالستامع بإلقاء التّعليامت وتحديد ناتج الدرس ،ومناقشته.
نص االستامع.
الصور التًي تحايك ّ
التَذكري مبهارات االستامع :االلتزام بالهدوء ،تج ُّنب املقاطعة ،توجيه ال َّنظر للمتح ّدث أو القارئ  -تأ ُمل ّ
إثارة نقاش حول مواقف واقعية مع فنان ،أو لوحة ،أو عمل فني ،ومدى تأثريه فينا.
الـعـــــــــرض
التقـــــويــم البنــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
خطوات التنفيذ
قبل االستامعِ

القراءة الصامتة

القراءة الجهرية

(  5دقــــائق )

متابعــة إجابــات املتعلمــن القامئــة عــى التوقــع
والتعليــق عليهــا.
تعزيــز إجابــات املتعلمــن عــى األســئلة ،وتعزيــز
التفاعــل الصفــي.
متابعة الحوار وتشجيعه.

الصــور املختــارة عــن موضــوع القصــة ،وطــرح أســئلة حــول أثرهــا
عــرض ُّ
النفــي يف املتعلمــن .توجيــه املتعلمــن للحــوار مــن خــال اإلجابــة عــن
اســئلة مــا قبــل االســتامع .وقبـ ُ
ـول جميـعِ اإلجابــات باعتبارهــا وجهــات نظــر،
وللمعلــم اختيــار بعضهــا للتعليــق عليــه .باإلمــكان حثهــم للبحــث عــن أثــر
الفــن يف جوانــب أخــرى يف الحيــاة ،كالجــال ،والقــدرة عــى التواصــل الراقــي
مــع االخريــن ...إلــخ.
متابعة اإلجابات وتصويبها.
الصوت .أو التسجيل املريئ.
استامع املتعلمني إىل املعلم أو مسجل َّ
لحــل أنشــطة االســتامع األول ،وهــي أنشــطة عامــة
توجيــه املتعلمــن ّ
تســتدعي االنتبــاه والرتكيــز إىل مجمــل ال ّنــص.

إسامعهم فقرات ُمح َّددة من ال َّن ّص مناسبة ملحتوى األنشطة.
متابعــة املتعلمــن أثنــاء االســتامع ،ثــم متابعــة
التوقــف يف االســتامع الثــاين عنــد بعــض الفق ـرات لتدريــب املتعلمــن عــى إجاباتهــم وتقوميهــا.

املدى ال َّزمني
( )10دقـيقـة

( )15دقيقة

( )10دقيقة

توضيــح الكلــات ومعرفــة العالقــات بينهــا كمعرفــة مرادفادتهــا.
االســتامع إىل فق ـرات محــددة مــن جديــد لتعميــق الفهــم .لتنميــة مهــارات
تفكــر عميقــة .اإلجاب ـ ُة عــى األنشــطة املتعلقــة بالفق ـرات املســموعة.
إعطــاء وقــت للمتعلمــن ،لتحضــر مــا ّدة رسديــة يقومــون برسدهــا أمــام
زمالئهــم.

الغلق (  5دقــــائق ) تلخيص ال َّنص املسموع مبا ال يزيد عن مثانية أسطر ،وقراءتها أمام زمالئهم  ،وتحفيزهم عىل نرش التلخيصات
عىل مواقع التواصل االجتامعي
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التهيـــــــــــئة
(اس ِتثْام ُر أ ْو ِ
قات ال َفرا ِغ):
املُحادث ُةْ :
السبورة.
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
متابعة تحضري املتعلمني ملوضوع التَّحدث.
(اس ِتثْام ُر أ ْو ِ
قات ال َفراغِ).
طرح أسئلة حول موضوع التّحدث ْ

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

خطوات التنفيذ
قبل التحدث

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

الشفوي.
تكليــف املتعلمــن بالتحضــر للموضــوع مــن خــال ق ـراءات متنوعــة حــول متابعة التحضري ملوضوع العرض
ّ
ومراجعة ما ت َّم تحضريه.
أســباب ضيــاع الوقــت ،وكيفيــة اســتثامره.
البــدء بإعــداد العــرض الشــفوي مســتن ًدا ألفــكار ومواقــف ووجهــات نظــر
مختلفــة.
تنبيه املتعلمني لخطوات العرض الشفوي املقرتحة أثناء التحدث.

الغلق (  5دقــــائق )
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إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األُوىل ( )45دقيقة

ترك مساحة من الوقت للمتعلمني ملراجعة العرض الشفوي الذي سيقدمونه يف الحصة القادمة

املدى ال َّزمني
( )35دقـيقـة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

(  5دقــــائق )

التهيـــــــــــئة
السبورة.
كتابة عنوان املوضوع عىل َّ
تذكــر املتعلمــن مبعايــر التقييــم التــي ســيقيّمون وفقهــا ،والرتكيــز عــى تحقيــق الناتــج ،والســيام مراعــاة االت ِّصـ َ
واســت ْخداِ ُم لُ َغــة
ـال البـ َّ
ـري بــن املتحــدث وزُمالئــهْ ،
فَصيحــة َوت َعابـ َر لغويّــة ُمالمئَــةَ ،و ُج َمــل ُم ِ
الصـ ْو ِت وقوتـ ِة أثنــا َء طــر ِح األَفْــكارِ.
ناسـ َبة َو ُمعـ ِّـرة ،و ُمالءمــة وتــر ِة َّ
الـعـــــــــرض
املدى ال َّزمني
التقـــــويــم البنــــايئ
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة
خطوات التنفيذ
أثناء التحدث

تقديــم العــرض الشــفوي الــذي قــام بإعــداده املتعلمــون (كل مجموعــة عــى
كل فكــرة عــى حــدا باعتــاد األفــكار التــي تـ ّم التخطيــط
حــدا) التَّطـ ّرق إىل ّ
لهــا ،ودعــم األفــكار بالتعليــات واللغــة الفصيحــة املعــرة املناســبة.
إفســاح املجــال للمتعلمــن إلبــداء التَّعليقــات ووجهــات النظــر حــول
املوضــوع ،وتوجيــه املناقشــات والحــوارات مــع رضورة التَّأكيــد عــى التَّواصــل
اللغــوي الصحبــح.
ِّ
تدوين موقف مؤثر أوردته كل مجموعة أثناء العرض.

متابعة العروض الشفوية.
متابعــة النقاشــات حــول العــروض التقدمييــة
وتســجيل مالحظــات حولهــا.
متابعــة مداخــات املتعلمــن لزمالئهــم وتصويــب
مســارها.
اعتــاد شــبكة التقييــم لتكويــن تقييــم موضوعــي
أثنــاء العــرض.

( )15دقيقة

بعد ال َّتحدث

اعتامد شبكة التقييم املقرتحة لتقييم عروض املجموعات.

كل مجموعــة ،ويكــون
(ثــاث دقائــق لتقييــم عــرض ّ
رشا مــع العــرض).
التقييــم مبــا ً

( )15دقيقة

الغلق (  10دقــــائق ) إعداد مطوية تلخص األفكار اإليجابية التي اتفقت عليها املجموعات
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الدرس الخامس :الكتابة

نـواتـج التعـلم

إسرتاتيجيات التعليم والتعــــلم
مهــارات التفكـــري العليــا
مهــارات القـرن () 21
تعـزيز مفـــــــاهيـم املواطنـة
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عـدد الحصصِ 3 :حصص

النصوص اإلقناعية

ُصوصــا إقْنا ِع َّيـ ًة ،يُ َقـ ِّد ُم فيهــا ِو ْج َهـ َة نَظَـ ِر ِه يف قَض َّيـ ٍة مــا دا ِعـ ًـا ِو ْج َهـ َة نَظَـ ِر ِه بِاألَ ِدلَّـ ِة َواألَ ْم ِثلَـ ِة ِمـ ْن َمصــا ِد َر ُم ْختَلِ َفـ ٍة:
ـب ن ً
يَ ْكتُـ ُ
ـبِ ،
ـر ِة الشَّ ـ ْخ ِص َّي ِة ،ت َجــا ُر ِب اآل َخريـ َن.
ال ُكتُـ ِ
الخـ ْ َ
ـص؛ لِ ُي َنظِّـ َم ُم َسـ َّوداتِ ِه قُ َب ْيـ َـل ت َ ْب ِ
ـات َوالتَّ ْخطيـ ِ
ييضهــاُ ،مطَ ِّب ًقــا آلِ ّي ِ
يَ ْسـتَ ْخ ِد ُم ْإسـراتي ِج َّي َة ت َْســجيلِ ال َملْحوظـ ِ
ـط َوالتَّظْليــلِ َوالتَّلْخيـ ِ
ات
املُرا َج َعـ ِة َوالتَّقْويـ ِـم َعــى مــا يُ ْن ِت ُجـ ُه ِمـ ْن نُصـ ٍ
قياســا لِلْ ِكتابَـ ِة.
ـوص ُم ْسـتَ ْخ ِد ًما ِم ً
ْرتون َو َوسائِ َل َرقْ ِم َّي ٍة أُ ْخرى.
يُشار ُِك ِب ِكتاباتِ ِه َم َع اآل َخري َن ِم ْن ِخال ِل َ
الب ِيد اإللك ِ ِّ
الرئيســــة :الحوار واملناقشة.
		
 -حل املشكالت.

		
 -اتخاذ القرار.

املساندة :إسرتاتيجية التعلم التعاوين.
		
 -االستنتاج.

 -املقارنة.

 -النقد وإبداء الرأي.

ـب،
تقديــم الطالــب لوجهــة نَظَـرِه املختلفــة يف قَض َّيـ ٍة مــا دا ِعـ ًـا ِو ْج َهـ َة نَظَـ ِر ِه بِاألَ ِدلَّـ ِة َواألَ ْم ِثلَـ ِة ِمـ ْن َمصــا ِد َر ُم ْختَلِ َفـ ٍة :ال ُكتُـ ِ
ِ
ـر ِة الشَّ ـ ْخ ِصيَّ ِة ،ت َجــا ُر ِب اآل َخريـ َن.
الخـ ْ َ
 -تقدير الذات وتنمية املهارات الشخصية - .املسؤولية الفردية املجتمعية.

مفـاهيم التنمية املســتدامة

استغالل املوارد الطبيعية بطريقة مثىل وإيجابية.

تعــزيز مفـــاهيـم االبتكـار

نرش قصص هادفة عىل مواقع التواصل االجتامعي حول املوهبة والفنون.

التكامــل مع املـــواد األخـرى

تقديم كتابات إبداعية ملواضيع مبتكرة وميكن نرشها يف الصحف واملجالت.

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة األوىل ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
عرض املعلم صور معربة عن الدرس لفن الرسم ويكتب الطلبة جمال معربة عن كل صورة.

(  8دقــــائق )

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

املدى ال َّزمني
التقـــــويــم البنــــايئ
خطوات التنفيذ
ـح َوإ ْرشـ ٍ
ـادات متابعــة اإلجابــات الشــفوية والكتابيــة بالشــكر ( )15دقائق
إسرتاتيجية الحوار تكليــف املتعلمــن ومــن خــال العصــف الذهنــي بكتابــة نَصائِـ َ
هــذ ِه والثنــاء.
ــم َعــى تَ ْن ِم َيــ ِة ِ
ــباب الَّذيــ َن َ ْيتَلِكــو َن َم ْو ِه َبــ َة ال َّر ْس ِ
يحــث بِهــا الشَّ َ
لكل مجموعة
ّ
واملناقشة
امل َ ْو ِه َب ـ ِة َو َص ْقلِهــا بِ ــا يُ ْس ـ ِه ُم يف تَطْوي ـ ِر امل ُ ْجتَ َم ـعِ.

إسرتاتيجية التعلم يطلــب املعلــم مــن املتعلمــن خــال العمــل التعــاوين قـراءة نــص الكتاب املقارنــة بــن اإلجابــات وتعميــم اإلجابــة
ا لنموذجيــة .
ِقـرا َء ًة صا ِمتَـ ًة ،ثُـ َّم اإلجابــة شــفويا عــى األَ ْسـ ِئلَ ِة الَّتــي ت َلي ِه.
التعاوين
الغلق (  7دقــــائق )

( )20دقيقة

استعراض إجابات املتعلمني ومناقشتها والتعقيب عليها
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التهيـــــــــــئة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثانية ( )45دقيقة

-عرض مقطع فيلمي عن فن الخط أو أي فن آخر .

خطوات التنفيذ
إسرتاتيجية الحوار
واملناقشة

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

تكليــف املتعلمــن عــر املجموعــات باختيــار فــن مــن الفنــون القريبــة مــن متابعة اإلجابات وتصويبها .
 ترشيح أفضل عملمواهبهــم لكتابــة النصــوص التفســرية والنقــاش حولهــا

إسرتاتيجية التعلم  -اعتــاد املواضيــع التــي تــم اختيارهــا لــكل مجموعــة مــن املجموعــات متابعــة اختيــار املتعلمــن للمواضيــع الخاصــة
مــن قبــل املعلــم و األفــكار التــي تــم كتابتهــا واالنتهــاء منهــا  ،ثــم بــدء بالنصــوص التفســرية وتوزيــع املهــام .
التعاوين
العمــل مــن خــال املجموعــات للــروع بالكتابــة .
الغلق (  5دقــــائق ) -متابعة الكتابات اإلبداعية للنصوص التفسريية  ،الواجب البيتي  :تكليف املتعلمني مبتابعة كتاباتهم .
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املدى ال َّزمني
( )15دقائق
لكل مجموعة
ّ
( )18دقيقة

إجـــراءات تنفيـــذ الحصة الثالثة ( )45دقيقة

التهيـــــــــــئة
استثامر املوضوعات التي تناولها املتعلمون يف كتاباتهم ،وتعزيزها وتطبيقها عىل أرض الواقع.
خطوات التنفيذ

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

إسرتاتيجية التفكري تكليــف املتعلمــن مبتابعــة واســتكامل كتاباتهــم للنصــوص التفســرية مــن متابعة كتابات املتعلمني ودعمهم ومساندتهم.
خــال التعلــم التعــاوين ،وميكــن للزميــل املعلــم تنظيــم عمليــات الكتابــة
اإلبداعي
واملهــام بــن أف ـراد املجموعــة الواحــدة.

إسرتاتيجية التفكري تقييــم مشــاريع املتعلمــن مــن خــال عــرض مــا كتبــوه ،واالســتامع إىل متابعة التقييم وإبداء الرأي.
آرائهــم ومناقشــتهم.
الناقد
تعــرض إحــدى املجموعــات املــروع مــن خــال قائــد املجموعــة ،وتق ّيــم
املجموعــات األخــرى و آليـ ِ
قويم.
ـات املُراجعـ ِة والتّ ِ
الغلق (  5دقــــائق ) تلخيص أهم الفكر الواردة يف كتابات املتعلمني وتعزيز الجوانب اإلبداعية فيها.
ِ
والص ُح ِ
الحظات زُماليئ فيام كَ َت ْب ُت.
ف املَدْ َر ِس َّي ِةُ ،م ْستَفيدً ا ِم ْن ُم
رش ما كَ َت ْب ُت يف امل َ َج ّل ِت ُّ
أَنْ ُ

املدى ال َّزمني
( )20دقـيقـة
( )15دقيقة
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الـدرس :الخامس  :اإلمالء
نـواتـج التعـلم

ما االستفهامية

االس ِتفْها ِم َّي َة ُمتَّ ِصلَ ًة ِب َح ْر ِ
وف ال َج ِّر كِتابَ ًة َصحي َح ًة.
يَ ْكتُ ُب املُتَ َعلِّ ُم ما ْ

				
إجـــراءات تنفيـــذ الحصة
التهيـــــــــــئة
عىل ال ّزميلِ املُعلّم :أن يعرض مقطع فلمي عن فن الخط أو أي فن آخر كمدخل للحصة.
خطوات التنفيذ

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

اسرتاتيجية البحث ْأستَ ِ
كش ُف ،وأت َعلَّ ُم (عن طريق املجموعات).
ْأستَك ِْش ُفَ ،وأُك ِم ُل ال ُج َم َل الَّتي أَمامي َوف َْق ال َّن َم ِط امل ُ ْعطى:
واالستكشاف
َ
ِ
ِ
االس ِتفْهاميَّ ِة تُ ْحذ َُف ألفُها.
إذا َد َخ َل َح ْر ُف ال َج ِّر َعىل ما ْ
الل ُم :لِ َم (لِ َم ت ُِح ّبو َن الشِّ ْع َر)؟
ّ
يف ..........(.........:يَتَ َكلَّمونَ)؟
الباء...........( ...... :تُ َفكِّرونَ)؟
امليم؛ فَتُ ْصب ُِحَ :ع َّم ( َع َّم يَتَسا َءلونَ)؟
َع ْنَ :وت ُ ْد َغ ُم ال ّنو ُن يف ِ
تاب)؟
ِم ْنِ :م َّم ( ِم َّم يَتَأَل َُّف ال ِك ُ
َعىل .........( ...... :ت َ ْختَلِفونَ)؟
حتَّىَ :حتَّا َم ( َحتَّا َم يَبْقى ِ
الخ ُ
الف بَيْ َننا)؟
إىل :إال َم ( إِال َم ال ُخل ُْف بَي َن ُك ُم إِالما َو َهذي الضَّ َّج ُة الك ُْبى َعالما).

أُطَ ِّب ُق من خالل
التعلم التعاوين
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عـدد الحصصِ 1 :حصص

( )45دقيقة
(  5دقــــائق )

التقـــــويــم البنــــايئ

أق ُرأُ الجمل السابقةَ ،ثم:
أســتنتج وأستكشــف مــا االســتفهامية
التــي مــرت يب مــن خــال الجمــل يف
الكتــاب.

مراجعة املتعلمني إجاباتهم ،ويتابع
جيب َعنِ األَ ْس ِئلَ ِة الَّتي تَلي ِه:
أَقْ َرأُ ال َّن َّص ،ث ُ َّم أُ ُ
ـاف؟ أَال تَ ْعلَـ ُم أَ َّن املعلِّم ذلك ُمق ِّدماً التَّغذية الراجعة
ـر ِّد ًدا قا ِب ًعــا يف زَوايــا ال ِّن ْســيانِ ؟ ِمـ َّم ت َخـ ُ
مــا بالُـ َـك َحـ ْـرانُ؟ َو َحتّــا َم َسـتَبْقى ُمـ َ َ
املناسبة.
ـن أَضْ َعـ َـف َدعائِـ َم َماملِـ َـك َعظي َمـ ٍة؟
ال ُجـ ْ َ
ـام نَف ِْسـ َـك ال َجبانَ ـ ِة؟ َو ِب ـ َم ت ُ َف ِّك ـ ُر َوال َحيــا ُة ال َمــكا َن فيهــا إلّ لِلشُّ ــجا ِع
ـن ُحطـ ِ
َع ـ َّم ت َ ْب َحــثُ بَـ ْ َ
ـدام!!؟ َعــا َم تَتَّـ ِك ُل؟ َوإال َم تَ ْنتَ ِظـ ُر ال َعـ ْونَ؟ أَال تَ ْعلَـ ُم أَنّ ُه(مــا َحـ َّـك جِلـ َد َك ِمثْـ ُـل ظُ ْفـر َِك)؟
املِ ْقـ ِ

املدى ال َّزمني
( )10دقائق

( )5دقيقة

الـعـــــــــرض
األســاليـب و األنـشـــطــــــــــة

التقـــــويــم البنــــايئ

خطوات التنفيذ
االس ـ ِتفْها ِميَّ ِة إذا َد َخـ َـل َعلَيهــا أ َح ـ ُد أَ ْح ـ ُر ِف ال َج ـ ِّر متابعــة عمــل املجموعــات مــن قبــل املعلــم بحيــث
أَ ْس َت ْن ِت ُج اسرتاتيجية ت ُ ْح ـذ َُف األلـ ُـف ِم ـ ْن (مــا) ْ
تعطــي كل مجموعــة أمثلــة مــن إنشــائها موظفــة
التعلم التعاوين اآلتِيَ ـ ِةِ :م ـ ْن –إىل – َع ـ ْن – َعــى – يف – البــا ُء – الـ ّـا ُم – َحتّــى.

املدى ال َّزمني
( )5دقائق

مــا االســتفهامية ،ويقــدم التغذيــة الراجعة املناســبة.

أطبق اسرتاتيجية
التعلم التعاوين

ِ
ــأُ الفَــرا َغ
أَ ْم َ
باأللفــاظ اآلتِ َيــ ِة ).....................( :غــا َد ْرتَ القا َعــةَ؟ حــل النشــاط عــى اللــوح مــن قبــل رئيــس كل
( ).....................ت َكتُـ ُ
ـب التَّكْليـ َـف؟ (ْ ُّ ).....................
الس َعةُ؟ ( ).....................مجموعــة.

اسرتاتيجية التعلم
التعاوين

فائِ َدةٌ:
االس ِتفْها ِميَّ ِة َو (ما) امل َ ْوصولَ ِة أَنَّ:
ال َف ْر ُق بَ ْ َي (ما) ْ
أَلِ َف (ما) امل َ ْوصولَ ِة ال تُ ْحذ َُف إِذا َد َخ َل َعلَيها َح ْر ُف ال َج ِّر.

( )8دقائق

تَ ْنظُــ ُر؟ ( ).....................ت ُ َفكِّــ ُر؟ ( ).....................تَ ْنتَ ِظــ ُر؟

ـب فقــرة مــن إنشــايئ تحتــوي عــى جمــل ملــا
أكتـ ُ
االستفهامية.

( )7دقائق

الحص ِة الدّ رس ّي ِة
الغلق (  5دقــــائق ) إثار ُة أسئل ٍة لتقييم
الناتج التعليمي يف ّ
َ
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