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مدخل
الإثرائي  الدليل  هذا  املدر�شية  والكتب  املناهج  باإدارة  ممثلة  الها�شمية  الأردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعّدت 
للدليل  وا�شتكماًل  ا�شتمراًرا  وال�شاد�س،  واخلام�س  الرابع  الأ�شا�شية  لل�شفوف  والع�رشين  احلادي  القرن  مهارات  لأن�شطة 
القرن احلادي والع�رشين يف  الطلبة مهارات  الثالثة الأولى واإمياًنا من �رشورة اكت�شاب  لل�شفوف  �شابًقا  اأُعّد  الذي  الإثرائي 
املراحل جميعها؛ لأننا نعي�س يف ع�رش التقنية واملعرفة واملناف�شة القت�شادية بني دول العامل، ولأّن ال�شتثمار يف التعليم ي�شهم 
اأ�شا�شّية  اإلى اكت�شاب مهارات  الطلبة  يعني حاجة  الإنتاج احلديث مبا يحّقق الأمن والزدهار والتنمية؛ ما  اإ�شهاًما كبرًيا يف 
متكنهم من التعلم مدى احلياة، وجمابهة حتديات احلا�رش وامل�شتقبل، مثل: مهارات الإبداع والبتكار، والتفكري الناقد، وحّل 
امل�شكالت، والثقافة املعلوماتية، والإعالمية، والتكنولوجية، ومهارات احلياة والعمل؛ ليكونوا اأفراًدا منتجني مبدعني قادرين 
على التوا�شل الجتماعّي، والتفكري العميق، وتوظيف التكنولوجيا، والتعامل الإيجابّي مع الثورة املعرفّية يف القرن احلادي 

والع�رشين، وهذه املهارات ترتكز اأ�شا�ًشا على التعّلم الذاتّي، والتعاويّن، واملعرفة الرْقمّية، والبتكار.

تعريف مهارات القرن احلادي والع�رشين
والع�رشين،  احلادي  القرن  والعمل يف  للنجاح  الالزمة  املهارات  باأنها جمموعة  والع�رشين  احلادي  القرن  مهارات  تعرف 
وتق�شم ثالثة جمالت: املهارات املعلوماتية والرقمية، ومهارات التعلم والتفكري، ومهارات احلياة والعمل. من اجلدير بالذكر 

هنا اأن مهارات القرن احلادي والع�رشين ترتكز على ما ي�شمى )C's 4( وهي:
)Collaboration( 1- التعاون  

)Communication( 2- التوا�شل  
)Critical Thinking( 3- التفكري الناقد  

)Creativity( 4- الإبداع  

امل�صوغات 
ُبني هذا الدليل من اأجل:

تنمية الثقافة املعلوماتية والإعالمية والرقمية عرب قنوات الت�شال املختلفة وتقنيات املعلومات.  -
تعزيز املهارات احلياتية واملهنية واملبادرات عرب التوجيه الذاتي والعمل اجلماعي وحتمل امل�شوؤولية.  -

تنمية مهارات التعلم والإبداع والبتكار ومهارات الت�شال والت�شارك.  -
زيادة الوعي باأهمية التعاي�س لإثراء م�شالح الب�رش يف ع�رش العوملة.  -

حت�شني اأ�ش�س التنمية القت�شادية يف ع�رش املعرفة املتزايدة �شمن النظام العاملي اجلديد.  -
تنمية مهارات التفكري لدى الطلبة ملواجهة التحديات العاملية و امل�شكالت البيئية، والت�شخم ال�شكاين، ومن اأجل املحافظة   -

على البيئة واملوارد الطبيعية؛ من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة.
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أهمية الدليل وأهدافه

مع التطور املت�شارع يف ع�رش املعرفة واملناف�شة القت�شادية بني الدول، برزت احلاجة اإلى اأفراد ميتلكون مهارات تتنا�شب 
ومتطلبات �شوق العمل يف القرن احلادي والع�رشين، و�رشورة العتماد يف التوا�شل مع الآخرين على التقنيات احلديثة، 
واحلاجة اإلى امتالك مهارات حل امل�شكالت بطرائق اإبداعية؛ لذا يجب املواءمة بني خمرجات املنظومة التعليمية وحاجات 
�شوق العمل، اإ�شافة اإلى تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة لوظائف امل�شتقبل؛ فالتعليم الناجح هو الذي ي�شلح ال�شغار 
مبعارف ومهارات واجتاهات متكنهم من العي�س ب�شعادة والعمل بكفاية عندما يكربون؛ فجاء هذا الدليل الذي ي�شتهدف 
فئة الطفولة املتو�شطة )طلبة ال�شفوف الرابع واخلام�س وال�شاد�س( مبجموعة من الأن�شطة التي تتنا�شب وخ�شائ�شهم النمائية 
وتدعم تطورهم اجل�شدي واحل�شي واحلركي، وتراعي تطورهم الجتماعي والنفعايل، وتعزز مهاراتهم اللغوية والكتابية، 
وتنمي لديهم الرغبة يف ال�شتك�شاف والتفكري املنطقي والتحليل والربط وال�شتنتاج، وتك�شبهم مهارات التوا�شل الفاعل 

وبناء عالقات اإيجابية مع املجتمع وتزيد من قدرتهم على التعامل مع امل�شكالت احلياتية وامل�شاركة يف اإيجاد حلول لها. 

ويهدف هذا الدليل اإلى تنمية قدرات املتعلمني يف �ستة حماور رئي�سة، هي:

ول�شمان حتقيق الدليل اأهدافه، يجب تغيري النموذج الرتبوي للتدري�س من منوذج املعلمني والطلبة اإلى منوذج املي�رشين 
واملتعلمني، وبناء حمتًوى تعليمي مهاري يجذب املتعلمني ويلهمهم التعلم والتفكري املتعمق، عرب اأن�شطة التحدي العقلية 
التي ت�شتثري تفكريهم وتوفري الأدوات والإ�شرتاتيجيات الالزمة لها، وتطوير مهارات التفكري املتاأمل ملا وراء املعرفة )التاأمل 

يف التعلم(. 

1-  التعامل بنجاٍح مع متغريات احلياة املت�شارعة.  

حّل امل�ْشكالت احلياتية.  -2  

�شبط الذات والعتدال والتفاعل الإيجابي الواعي مع الآخرين.  -3  

4-   التفاعل الجتماعي والتوا�شل مع الآخرين.  

6-  اكت�شاب املهارات الرقمية وتوظيفها.  

5-  توظيف مهارات ال�شتدلل املنطقي والتفكري العلمي يف جوانب حياتهم جميعها.  



التأمل في التعلم

التاأملي(، يرتكز على ال�شتغراق يف التفكري يف ما وراء املعرفة، ويف كيفية معاجلة  التعّلم )التفكري  التاأمل يف 
اخلربات  تنمية  يف  ي�شهم  ما  التفكري،  لهذا  وفًقا  والت�رشف  العملية،  باحلياة  وربطها  وا�شتخدامها،  املعلومات، 

التعليمية.
التفكري  باأنه م�شتًوى من م�شتويات  اإذ يو�شف  التفكري،  اأعلى م�شتويات  التفكري يف ما وراء املعرفة من  ويعد 
املعقد، يتعلق مبراقبة الفرد كيفية ا�شتخدامه عقله ومعرفته بنف�شه عرب حتديد ماذا يعرف، وماذا يتعلم، وما ي�شتطيع 
اأن جنملها يف  عمله لتح�شني تعلمه وحت�شيله، ويظهر ذلك يف مكونات التفكري يف ما وراء املعّرفة التي ن�شتطيع 

ثالثة اأبعاد، هي:
1- معرفة املعرفة )معرفة الفرد قدراته املعرفية(.

2- تنظيم املعرفة )متابعة التقدم اجلاري للن�شاط العقلي ومالحظته(.

ا(. 3- معاجلة املعرفة )التحكم يف العملية املعرفية حتكًما م�شتمرًّ
وي�شمل التفكري يف ما وراء املعرفة مهارات، مثل القدرة على حتديد الهدف، اأي معرفة ما ينبغي للمتعلم اأن 
تعّلمي وتنّمي هذه  لديه من خربات مرتبطة بكل موقف  ما  اإلى  ت�شاف  �شلوكات جديدة وقدرات  يكت�شبه من 

اخلربات، وكذلك مهارة التفكري الناقد وربط املعرفة باحلياة.
التي  التفكري  عمليات  والتاأمل يف  تفكريهم،  عن  الت�شاوؤل  عادة  الطلبة  اإك�شاب  اإلى  التعلم  التاأمل يف  يهدف 
ي�شتخدمونها لت�شبح جزًءا من �شخ�شيتهم وطريقتهم يف التعامل مع امل�شكالت واإيجاد احللول، ما ي�شاعد على 
جعلهم مفكرين م�شتقلني، يقرتحون اأفكاًرا وحلوًل اإبداعية تتجاوز ما هو املاألوف، وي�شاركون هذه الأفكار مع 

الآخرين. 
ويكمن دور املعلم يف التاأمل يف التعلم يف م�شاعدة الطلبة على اأن ي�شبحوا اأكرث قدرة على التاأمل يف معرفتهم 
عن طريق الت�شارك يف مناذجهم العقلية وتاأمالتهم وعادات تفكريهم، كما يجب على املعلم اإتاحة فر�س للتعلم 

حتّفز الطلبة اإلى فح�س عمليات التفكري والتاأمل يف كيفية تفكريهم والت�شارك فيه مع الآخرين.
وميكن للطلبة تقوية عمليات تفكريهم عن طريق االنخراط يف حل امل�شكالت والتفكري فيها على نحو ناقد، 

والتجديد والبتكار والتوا�شل مع الآخرين.
ا  ن كل ن�شاط من اأن�شطة هذا الدليل جمموعة من االأ�شئلة التي حتفز الطلبة اإلى التاأمل يف تعلمهم، وحر�شً مِّ وقد �شُ
على التاأكد من امتالك الطلبة مهارات القرن احلادي والع�رشين على نحو �شمويل يف املجالت جميعها، نرفق تالًيا 
منوذًجا لي�شرت�شد به املعلمون يف قيا�س امتالك طلبتهم املهارات املذكورة، على اأن ُيطبق هذا القيا�س مرتني يف العام، 

الأولى نهاية الف�شل الدرا�شي الأول، والثانية نهاية الف�شل الدرا�شي الثاين.
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مؤشرات األداء
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م�ؤ�رشات االأداءاملهارات الفرعيةاملهارات الرئي�سةاملجاالت

املهارات املعلوماتية 
والرقمية

Literacy Skills/
Information 
Media and 
Technology 

Skills

مهارات الثقافة 
البحثاملعلوماتية

ßß.يجمع املعلومات والبيانات املتعلقة مبو�شوع البحث
ßß.يعر�س البيانات بطريقة تبني العالقات بني اأجزائها
ßß.يوثق النتائج التي تو�شل اإليها
ßß.يكتب تقرير البحث كتابة �شحيحة

مهارات الثقافة 
التكنولوجية

ا�شتخدام 
الربجميات 
التطبيقية

ßß.يختار الربجمية التطبيقية املنا�شبة لأداء املهمة
ßß.ي�شغل الربجمية التطبيقية ب�شورة �شحيحة
ßß.يتعامل مع واجهة الربجمية التطبيقية ب�شال�شة
ßß.ينتج حمتًوى اإبداعيًّا با�شتخدام الربجميات التطبيقية

مهارات التعلم 
والتفكري

 Learning
 and

 Thinking
Skills

التعاون 
والتوا�شل

اإتقان التوا�شل 
اللفظي وغري 

اللفظي

ßß.ي�شتخدم املفردات املنا�شبة للتوا�شل مع الآخرين
ßß.يعرب عن فكرته بو�شوح
ßß.ي�شتخدم حركة اجل�شد ب�شورة فاعلة لإي�شال الأفكار
ßß.يوظف نربة ال�شوت املنا�شبة يف اأثناء التوا�شل

الإبداع 
والبتكار

الطالقة - املرونة  
الإفا�شة

ßß.يتقبل الأفكار اجلديدة
ßß.يطرح اأفكاًرا وحلوًل اإبداعية
ßß.يجد حلوًل خمتلفة مل�شاألة ما يف زمن حمدد
ßß.ي�شيف تفا�شيل جديدة ومتنوعة لفكرة ما

مهارات احلياة 
والعمل

 Life and
Career Skills

املهارات 
اإدارة املعرفةال�شخ�شية

ßß.ي�شتخرج املعلومات الظاهرة وال�شمنية من م�شادرها
ßß.يدمج املهارات واخلربات باملعلومات لإنتاج املعرفة
ßß.يتحذ القرار ال�شليم املبني على املعرفة
ßß.ميثل البيانات واملعلومات املتوافرة باأ�شكال خمتلفة

التخطيط ال�شليماملهارات املهنية

ßß.ي�شع اأهداًفا وا�شحة وحمددة للعمل
ßß.ي�شمم خطة واقعية مرنة
ßß.يحدد مدة زمنية لإجناز مراحل اخلطة املو�شوعة
ßß.ي�شع اآلية منا�شبة ملتابعة اخلطة



اإذا اأردنا اأن نن�شـئ جياًل مـن املتعلمني مـزودين مبـا يلــزمهم ل�شت�رشاف م�شــتقبلهم، فـعلينــا اأن منــزج 
بني املحتوى الدرا�شي ومهارات القراءة والكتابة واحل�شاب من جهة، ومهارات القرن احلادي والع�رشين 
من جهـة اأخـرى؛ لذا فقد روعي يف الدليل بناء اأن�شطة تتمثل فيها عنا�رش تدري�س مهارات القرن احلادي 

والع�رشين، وهي:

التكامل بني املحتوى الدرا�شي ومهارات القراءة، والكتابة، واحل�شاب ما اأمكن.-1-

تكوين اجتاهات اإيجابية لدى الطلبة وا�شتثارة دافعيتهم اإلى التعلم. -2-

توظيف اأدوات التكنولوجيا يف ت�شميم الأن�شطة وتنفيذها، وتعليم الطلبة ا�شتخدامها بفاعلية -3-
وكفاءة.

 تطوير مهارات الطلبة ال�شخ�شية واملهنية عرب ت�شميم اأن�شطة ت�شاعدهم على حتمل م�شوؤولية عملهم -4-
اإليهم،  املطلوبة  املهمات  لإجناز  والعمل  احلياة  مهارات  ا�شتخدامهم  والتاأمل يف جودة  ونتائجه، 

وبناء فر�س للت�شارك مع الآخرين.

ا�شتثارة تفكري الطلبة للتاأمل يف تعلمهم ونتائجهم وكيفية ربط معرفتهم باحلياة.-5-

عناصر تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين
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النتاجات المحورية

يتوقع من املتعلم بعد تنفيذ اأن�صطة الدليل اأن يكون قادًرا على اأن:

على ال�صعيد الذاتي
وي�شتخدمها -1- ويقيمها  املختلفة  الإعالمية  الو�شائط  يف  املتوافرة  والثقافية  املعلوماتية  امل�شامني  يحلل 

ا�شتخداًما فاعاًل وينتج حمتًوى هادًفا.
ي�شتفيد من فر�س التعلم مدى احلياة.-2-
يطور قدراته على الفهم العميق، والتفكري الناقد، والتحليل، وحل امل�شكالت، و�شنع القرار.-3-
يكت�شب مهارات �شخ�شية واجتماعية متكنه من اإدارة ذاته يف مواقف حياتية خمتلفة.-4-
يكت�شب مهارة اأداء الأعمال واإدارتها بكفاءة على نحو ابتكاري.-5-
يكت�شب ثقافة البتكار واملبادرة والإبداع بالتعامل مع الأ�شياء خارج املاألوف.-6-
يطبق مهارات التكيف و�شبط الذات ملواجهة ال�شغوط النف�شية احلياتية واملهنية.-7-

على ال�صعيد العاملي
ي�شتوعب ق�شايا حرية التعبري وحقوق الإن�شان واحلوار بني الثقافات واحرتام التنوع، ومهارات اإدارة -8-

اخلالف وت�شوية النزاعات.
يعي مفاهيم امل�شوؤولية املجتمعية والعمل التطوعي.-9-

على �صعيد املجتمع
يعي اأهمية الإعالم يف توجيه اأفراد املجتمع.-10-
يكت�شب مهارات الذكاء الجتماعي يف ال�شتماع واحلوار والت�رشف بذكاء يف العالقات بني الأ�شخا�س.-11-
ي�شارك بفاعلية يف حل م�شكالت جمتمعه باأ�شلوب علمي.-12-

يكت�شب ثقافة العي�س يف بيئة اجتماعية جديدة يف ظل الثورة التقنية واملعلوماتية.-13-

على �صعيد عالقته باأقرانه
يطبق مهارات التوا�شل واحلوار الإيجابي والنقا�س الهادف وتقبل اآراء الآخرين واحرتامهم.-14-
يكت�شب مهارات التعامل مع �شبكات التوا�شل الجتماعي ومواقع الويب وا�شتخدام الربجميات عرب -15-

توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت واأدواتها توظيًفا فاعاًل واآمًنا واإيجابيًّا.
يعمل بروح الفريق.-16-
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إرشادات التعامل مع أنشطة الدليل

املعلم  مراعاة  الغر�س منها، يرجى من  فاعلة ولتحقيق  الدليل ب�شورة  الواردة يف هذا  الأن�شطة  لتتنفيذ 
الإر�شادات الآتية:

احلادي 1-  القرن  مهارات  املتعلمني  اإك�شاب  تعزيز  اإلى  ويهدف  اإثرائي،  الإر�شادي  الدليل  اأن  اإدراك 
والع�رشين.

اإليها عند 2-  الطالع على م�شفوفة املجالت واملهارات، التعريفات الإجرائية للمجالت والرجوع 
تطبيق الأن�شطة.

توفري البيئة التعليمية التعلمية املنا�شبة داخل الغرفة ال�شفية وخارجها مبا يحقق التطبيق الأمثل لالأن�شطة.3- 
تهيئة الطلبة قبل احل�شة لبع�س املفاهيم اجلديدة عرب تقدمي املفهوم و�رشحه.4- 
التاأكد من جاهزية املواد الالزمة لتنفيذ الن�شاط وتوافرها م�شبًقا مبا يخدم تنفيذ االأن�شطة. 5- 
التحقق م�شبقًا من املواقع الإلكرتونية املت�شمنة يف الأن�شطة للتاأكد من فاعليتها واأمنها، ثم طباعتها 6- 

وتقدميها للطلبة ق�شا�شات ورقية �شغرية.
تنفيذ الن�شاط االإثرائي مع مراعاة النتاج املرتبط به يف الكتاب املدر�شي، اأي على املعلم الطالع على 7- 

االأن�شطة الواردة يف هذا الدليل قبل البدء بتنفيذه، ملعرفة املوؤثرات التي يهدف كل ن�شاط اإلى حتقيقها، 
ومن ثم، اختيار الدر�س املنا�شب من الكتاب املدر�شي الذي �شيطبق فيه املعلم الن�شاط لتعزيز التعلم.

الرجوع اإلى قائمة املراجع وامل�شادر يف نهاية الدليل والإفادة منها، لال�شتزادة يف مو�شوع مهارات 8- 
القرن احلادي والع�رشين، وميكن الرجوع اإلى م�شادر اأخرى اإن توافرت.

القرن احلادي 9-  اإ�شافية يف مو�شوع مهارات  اإلى م�شادر  للو�شول  QR Code املرفق  الإفادة من 
اإلى  اإ�شافة  الدليل،  هذا  اأن�شطة  يف  امل�شمنة  التعليمية  الفيديوهات  اإلى  ا  اأي�شً والو�شول  والع�رشين، 

فيديوهات تطبيقية لبع�س اأن�شطة الدليل.

قبل تنفيذ النشاط
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املجموعات 1-  وحجم  املتعلمني  عدد  حيث  من  الن�شاط  تنفيذ  عند  االآمنة  البيئة  متطلبات  مراعاة 
واإجراءات التنفيذ.

املرونة يف تنفيذ الأن�شطة ومواءمتها مبا يتنا�شب وم�شتوى املتعلمني وحاجاتهم وميولهم.2- 
واملهارية 3-  املعرفية  والنتاجات  اأدائه  مبوؤ�رشات  رئي�ًشا  ارتباًطا  يرتبط  بحيث  الن�شاط  تنفيذ  مراعاة 

وال�شلوكية املتوقعة من املتعلمني.
ومتثلهم 4-  املتعلمني  تفكري  ا�شتثارة  على  ي�شاعد  ما  الن�شاط،  فعاليات  �شمن  حياتية  مواقف  اإدراج 

املهارات املتنوعة.
تاأكيد اإبراز دور املتعلمني، ما ميكنهم من اكت�شاب املهارات. 5- 
متثُّل دور املي�رش واملوجه واملثري للدافعية والتفكري والتجريب.6- 
الرتكيز على التعلم الفّعال والن�شط الذي من �شاأنه تعميق ا�شتيعاب املتعلمني واإتقانهم املهارات.7- 
تفعيل التعلم التعاوين اجلماعي مبا يتنا�شب ومتطلبات الن�شاط.8- 
توظيف االأدوات التكنولوجية مبا يخدم حتقيق اأهداف الن�شاط.9- 

10- تفعيل اأدوات التعلم عن بعد.

اإعداد اأدوات تقومي منا�شبة وتنفيذها.1- 
ربط تقومي اأداء املتعلمني بدرجة تقدمهم وم�شتوى ا�شتيعابهم املهارات الواردة �شمن الأن�شطة.2- 
الإفادة من الأن�شطة الواردة يف الدليل لت�شميم اأن�شطة اأخرى.3- 

في أثناء تنفيذ النشاط
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املهارات الفرعيةاملهارات الرئي�سةاملجاالت

املجال الأول: 
املهارات املعلوماتية والرقمية

جمموعــة املهــارات التــي تتعلــق 
بالو�شــول اإلــى املعلومــات مــن 
والإعالمية  التقليديــة  م�شادرهــا 
والرقميــة وتقييمها؛ ما يوؤدي اإلى 
تفكري واإنتاج �شليمني واإبداعيني.

1- الثقافة املعلوماتية
املهارات التــي تتعلق بالو�شول اإلى 
املعلومــات وكيفيــة التعامــل معها 

واإعادة �شياغتها.

-  طرح الأ�شئلة.     	
-  حتديد امل�شادر.	
- البحث.                 	
- تقييم املعلومات.	
- تدوين املالحظات.  	
- تنظيم املعلومات.	
- ا�شتخدام املعلومات. 	
- توثيق املعلومات.	
- دمج املعلومات واإعادة �شياغتها.	
-  اإنتاج املعلومات بدقة وابتكار.	

2- الثقافة الإعالمية
املهــارات التــي مُتكــن الفــرد مــن 
متابعة امل�شامني الثقافية التي يتلقاها 
عــرب الو�شائــط الإعالميــة املختلفة 
وحتليلها وتقييمهــا،  كما متكنه من 
ت�شميم الر�شائــل  ونقلها، واختيار 
طرائــق التوا�شــل لن�ــرش الأعمــال 

وم�شاركتها مع الآخرين.

- حتليل اخلرب وتقييمه.	
- التعبريعن الراأي.	
- التاأثري. 	
- حتديد اجلمهور امل�شتهدف.	
- اختيار املحتوى املالئم للثقافات املتنوعة.	
- اإنتاج املحتوى.	
- تن�شيق املحتوى.	
- حتديد الو�شائط.	
- ن�رش املحتوى.	
- تطبيق املعايري الأخالقية للثقافة الإعالمية.	

3- الثقافة التكنولوجية
مهـــــارات ا�شتخـــــدام تقنيـــــات 
املعلومــات والتوا�شــــل الرقميــــة 
للح�شــول على املعلومــة وتقييمها 

واإن�شاء املعلومات ون�رشها.

- التوا�شــل مــع الآخريــن با�شتخــدام اأدوات 	
التوا�شل الرْقمّية )الربيد الإلكرتوين، والتطبيقات 

الفرتا�شية وغريها(. 
- البحث يف الإنرتنت.	
- قراءة مواقع الويب.	
- تقييم موارد الويب.	
- تخزين البيانات الرْقمّية واإدارتها.	
- ا�شتخدام الربجميات التطبيقية.	
- ا�شتخــدام التقنيات الرْقمّيــة يف اإنتاج املعرفة 	

وتقييمها.
- التزام اإجراءات احلماية والأمان الرْقمّية.	
- تطبيق املعايري الأخالقية الرْقمّية.	

املجالت واملهارات الرئي�سة و املهارات واملفاهيم الفرعية ملهارات القرن احلادي والع�سرين يف املناهج والكتب املدر�سية
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املهارات الفرعيةاملهارات الرئي�سةاملجاالت

املجال الثاين: 
مهارات التعلم والتفكري

جمموعــة املهــارات التــي تتعلق 
الالزمــة  الذهنيــة  بالعمليــات 
لإك�شــاب الطلبــة القــدرة على 
املناف�شــة عامليًّــا والقــدرة علــى 
مواجهــة التحديــات املهنية يف 

عامل التقنية املتغرية.

1- التفكري الناقد وحل امل�صكالت
وه��ادف،  متاأم��ل  عقل��ي  ن�ش��اط 
يقوم على احلجــج املنطقية، وغايته 
الو�شــول اإلى اأحــكام �شادقة، وفق 
معايري مقبولــة، ويتاألف من جمموعة 
مهارات ميكــن ا�شتخدامها ب�شورة 
منفــردة اأو جمتمعــة، كمــا ي�شمــل 
مهــارات حــل امل�شــكالت باتباع 

خطوات منطقية اإبداعية ومتعاقبة.

- التننبوؤ بامل�شكلة.	
- حتديد امل�شكلة.	
- التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكلة. 	
- حتديد متطلبات حل امل�شكلة .	
- و�شع خطة.	
- متابعة التنفيذ. 	
- مراجعة اخلطة. 	
- تقييم احللول.	
- متييز ال�شبب والنتيجة.	

2- التعاون والتوا�صل 
العمــل مع الآخرين لتحقيق اأهداف 
م�شرتكــة، وي�شمــل تبــادل الأفكار 
واملعلومــات بغر�ــس اإيجــاد نــوع 
من التفاهــم املتبــادل، واإيجاد فهم 

م�شرتك وثقة مع الآخرين.

- اختيار الو�شيط املنا�شب.	
- القدرة على احلوار.	
- اإتقان التوا�شل اللفظي وغري اللفظي.	
- التحفيز.	
- العمل يف فريق.	

3- الإبداع والبتكار
القــدرة علــى اإنتــاج اأفــكار فريدة 
وخمرجــات جديــدة ومتنوعــة عن 
طريق النظر اإلــى الأ�شياء من منظور 

خمتلف غري ماألوف.

- الطالقة.	
- املرونة. 	
- الأ�شالة. 	
- الإفا�شة. 	
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املهارات الفرعيةاملهارات الرئي�سةاملجاالت

املجال الثالث:
مهارات احلياة والعمل

ــات واملــــهــــارات  ــوك ــل ــش ــ� ال
ال�شخ�شية التي تلزم الأفراد لكي 
والآخرين  اأنف�شهم  مع  يتعاملوا 

بثقة واقتدار.

1- املهارات ال�صخ�صية
املهــارات التــي متنح الفــرد القدرة 
على اإدارة ذاتــه يف املواقف احلياتية 

املختلفة.

- الثقة بالنف�س.	
- التفاوؤل.	
- ال�شجاعة واجلراأة.	
- الدافعية واملثابرة.	
- العمل با�شتقاللية.	
- اإدارة الأهداف.	
- اإدارة املعرفة.	
- املبادرة والتوجيه الذاتي.	

2- املهارات الجتماعية
املهــارات التــي متنح الفــرد القدرة 
علــى التفاعل مع الآخريــن بطرائق 
متعــددة مقبولــة اجتماعيًّــا وذات 

فائدة متبادلة.

- الحرتام  وقبول الآخر.     	
-  التفهم و�شبط النف�س.	
-  املرونة والتكيف.	
- تقبل اأفكار الآخرين.        	
-  الإقناع.	
- النقد البناء.                  	
-  امل�شوؤولية اجلماعية.	

3- املهارات املهنية
املهــارات التي متّكن الفــرد من اأداء 

الأعمال واإدارتها بكفاءة.

- التخطيط ال�شليم.       	
-  اإدارة امل�رشوعات.	
- حتديد الأهداف.      	
-  البحث عن املعلومات وجمعها.	
- التحليل والتقييم.	
-  اإدارة الوقت.	
- عمل الفريق.            	
-  القيادة.	
- مواجهة �شغوط العمل. 	
- الإنتاجية.   	
-  الريادة.	
- امل�شاءلة.                  	
- اإدارة الأزمات.	
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م�سفوفة املجالت واملهارات التي جرى تعزيزها يف الأن�سطة الإثرائية ملباحث ال�سفوف: 
الرابع، واخلام�ص، وال�ساد�ص، بناًء على نتائج امل�سح

ال�سف: الرابع
املهارة الرئي�صةاملجالاملبحث

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة العربية
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شل
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكار

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتية املجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالريا�صيات
املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالمية

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية
املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة الإجنليزية

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالعلوم
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالرتبية الإ�صالمية
املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شلاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

الجتماعيــة  الرتبيــة 
والوطنية

املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شلاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعملالرتبية الريا�صية
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكريالرتبية املهنية

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقمية
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكريالرتبية الفنية
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ال�سف: اخلام�س
املهارة الرئي�صةاملجالاملبحث

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة العربية
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )1(:  التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شل
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكار

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالريا�صيات
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شلاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكار

املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة الإجنليزية
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالعلوم
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالرتبية الإ�صالمية
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

الجتماعيــة  الرتبيــة 
والوطنية

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعملالرتبية الريا�صية
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكريالرتبية املهنية

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل الرتبية الفنية
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ال�سف: ال�ساد�س
املهارة الرئي�صةاملجالاملبحث

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة العربية
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكار 

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتية املجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالريا�صيات
املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالمية 

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية
املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية
املهارة الرئي�شة )1(: الثقافة املعلوماتية املجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةاللغة الإجنليزية

املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالمية
املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجية

املهارة الرئي�شة )3(: الإبداع والبتكاراملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية
املهارة الرئي�شة )2(: الثقافة الإعالميةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالعلوم

املهارة الرئي�شة )2(: التعاون والتوا�شلاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةالرتبية الإ�صالمية
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكري
املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل 

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقميةتاريخ
املهارة الرئي�شة )1(: التفكري الناقد وحل امل�شكالتاملجال الثاين: مهارات التعلم والتفكريجغرافيا

الجتماعيــة  الرتبيــة 
والوطنية

املهارة الرئي�شة )3(: الثقافة التكنولوجيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقمية

املهارة الرئي�شة )1(: املهارات ال�شخ�شيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعملالرتبية الريا�صية
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعية

املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنية
املهارة الرئي�شة )3(: املهارات املهنيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعملالرتبية املهنية

املهارة الرئي�شة )3(: مهارات الثقافة التكنولوجيةاملجال الأول: املهارات املعلوماتية والرقمية
املهارة الرئي�شة )2(: املهارات الجتماعيةاملجال الثالث: مهارات احلياة والعمل الرتبية الفنية
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اأن�ضطة ال�ضف الرابع

4



الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شاأل املعّلم الطلبة ال�شوؤال الآتي: ما اأهم املو�شوعات يف حياتكم التي ترغبون يف التحدث عنها اأمام 1- 
زمالئكم؟

الطلبة 2-  يود  التي  املهنة  مثل:  اللوح،  على  املو�شوعات  هذه  ويدّون  الطلبة،  لإجابات  املعلم  ي�شتمع 
على  للمحافظة  الريا�شة  وممار�شة  الفراغ،  وقت  من  ال�شتفادة  وكيفية  امل�شتقبل،  يف  بها  اللتحاق 

ال�شحة، والطعام ال�شحي، وال�شداقة، وغريها. 
املو�شوعات، 3-  بع�س  اختيار  على  التفاق  جمموعة  كّل  ويكّلف  جمموعات،  اأربع  الطلبة  املعّلم  يق�ّشم 

واإجراء نقا�س بني اأفرادها حولها. 
 يبني املعلم للطلبة اأنه مطلوب منهم عر�س املو�شوعات واأهميتها �شفويًّا اأمام زمالئهم، مع ذكر احلجج 4- 

وتغيري  والأ�شابع،  واليدين  الراأ�س  وحركة  الوجه،  تعبريات  مثل:  اجل�شد،  لغة  وا�شتخدام  والرباهني، 
نربات ال�شوت؛ للتاأثري يف الآخرين.

انتهاء 5-  وعند  امل�شاعدة،  وتقدمي  لالإر�شاد  بينهم  املعلم  ويتجول  املجموعات،  يف  بالنقا�س  الطلبة  يبداأ 

 ُينتج املحتوى الإعالمي املنا�شب.1- 
 يخاطب اجلمهور امل�شتهدف موؤثًرا فيه.2- 
 ين�رش املحتوى الإعالمي.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمية

املهارات الفرعيّة: حتديد اجلمهور امل�شتهدف، اإنتاج املحتوى، التاأثري، ن�رش املحتوى.

لوح، وهاتف حممول.
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ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط ا�شم الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول ر�صائل اإلى اإخوتي الطلبة

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

املجموعات من العمل، يطلب اإلى الطالب الذي �شيتحدث اأن يقف اأمام زمالئه ويوجه ر�شالة اإليهم 
عن املو�شوع الذي اختاره واأهميته، مع مراعاة ما مت التفاق عليه �شابًقا.

يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم.6- 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
ماذا علينا اأن نفعل لكي نوؤثر يف الآخرين؟ 1- 
ما مالحظاتكم على اأداء زمالئكم؟2- 
بنّي اأهمية و�شائل الإعالم يف ن�رش مثل هذه املو�شوعات.3- 
ماذا �شتغرّي يف املحتوى الذي اأنتجته بعد ا�شتماعك لزمالئك؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يعر�س املعّلم على الطلبة منوذًجا لق�شة من ق�ش�س الأطفال الإلكرتونية امل�شورة على جهاز العر�س اإن 1- 
اأمكن، اأو الهاتف املحمول، ويخربهم اأّن املطلوب منهم اأن ينتجوا ق�شة على منطها.

يبنّي املعلم للطلبة الإجراءات املطلوبة يف تنفيذ املهمة، بدًءا من كتابة الق�شة وطباعتها، ثم جمع �شور 2- 
ل�شفحات  قالب  وت�شميم  الر�شام،  برنامج  با�شتخدام  ر�شمها  اأو  الإنرتنت،  يف  عنها  بالبحث  الق�شة 

الق�شة، وت�شميم غالف خارجي لها. 
يق�ّشم املعّلم الطلبة اأربع جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة التفاق يف ما بينها على كتابة ق�شة لالأطفال، 3- 

الوقت  �شمن  املطلوبة  املهمة  اإجناز  على  اأفرادها  يتعاون  بحيث  جمموعة  كل  �شمن  الأدوار  ويق�ّشم 
املحدد. 

تعنّي كل جمموعة واحًدا من اأفرادها للتوا�شل والتن�شيق مع اأفراد املجموعات الأخرى، بحيث يكون 4- 
عمل املجموعات الأربع متزامًنا. 

يبحث يف الإنرتنت.1- 
ي�شتخدم التقنيات الرْقمّية يف اإنتاج املعرفة.2- 
ي�شتخدم الربجميات التطبيقية.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية

ا�شتخدام  وتقييمها،  املعرفة  اإنتاج  يف  الرْقمّية  التقنيات  ا�شتخدام  الإنرتنت،  يف  البحث  الفرعيّة:  املهارات 
الربجميات التطبيقية.

جهاز حا�شوب، )�شا�شة عر�س، اأو جهاز لوحي اإن اأمكن(، واإنرتنّت، وبرامج )وورد، بي دي اإف، الر�ّشام(، 
وهاتف حممول.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين ق�صة من اإنتاجنا

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

يبداأ الطلبة بالعمل، ويتجول املعلم بني املجموعات لالإر�شاد وتقدمي امل�شاعدة، وعند انتهاء املجموعات 5- 
من اإعداد الق�ش�س الأربع وت�شميمها ب�شكلها النهائي، يعر�س املعلم الق�ش�س على الطلبة با�شتخدام 
جهاز العر�س، اأو با�شتخدام الهاتف اأو اجلهاز اللوحي اإن توافر؛ لرتى كل جمموعة عمل املجموعات 

الأخرى.
يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم.6- 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
اأيهما تف�شل: اأن تقراأ ق�شة اإلكرتونية اأم ق�شة ورقية؟ وملاذا؟ 1- 
ماذا ا�شتفدت من ن�شاط )ق�شة من اإنتاجنا(؟2- 
اقرتح و�شائل اأخرى لتجعل الق�شة اأكرث جودًة.3- 
ماذا ميكنك اأن تنتج غري الق�شة الإلكرتونية من املواّد التي ا�شتخدمتها؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اأو املدر�شة، 1-  البيت  اأّنه توجد م�شكالت كثرية تواجه الأطفال يف  باأن يبنينّ للطلبة  للن�شاط  د املعلم  ميهنّ
مثل: اخلجل، وال�شهر الطويل، والتعلق بالهاتف النقال، والعنف لدى بع�س الطلبة، وغريها، ويطلب 

اإلى الطلبة ذكر م�شكالت اأخرى، ثّم يكتبها على اللوح. 
يعر�س املعلم ال�شورة الآتية مثاًل على م�شكلة يعانيها بع�س الطلبة.2- 

يّتبع خطوات حل امل�شكالت يف حل م�شكلة تواجهه.1- 
يفّكر تفكرًيا ناقًدا يف اأثناء حل امل�شكلة.2- 

املجال مهارات التعلم والتفكري

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت

املهارات الفرعيّة:  حتديد امل�شكلة، حتليل امل�شكلة وحتديد اأ�شبابها، حتديد متطلبات حل امل�شكلة، تقييم احللول، 
متييز ال�شبب من النتيجة.

اللوح، �شورة تعرّب عن م�شكلة �شعف القراءة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )35  دقيقة(
الن�شاط
الثالث م�صكلة وحّل

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

ي�شاأل املعلم الطلبة عن امل�شكلة الظاهرة يف ال�شورة، ليتو�شلوا اإليها وهي )�شعف القراءة لدى بع�س 3- 
الطلبة(، ثم يطلب اإليهم التفكري جيًدا؛ لي�شعوا احتمالت عدة لأ�شباب هذه امل�شكلة.

يناق�س املعلم الطلبة يف الأ�شباب املمكنة حتى يتو�شلوا اإلى عدد منها، مثل: طريقة تعليم القراءة تعليًما 4- 
غري �شحيح منذ البداية، وعدم انتباه الطالب، ووجود م�شكلة يف النظر، وغريها.

يطلب املعلم اإلى الطلبة اقرتاح حلول للم�شكلة، ويناق�شهم فيها، فقد تكون احللول مثاًل: كتابة الأخطاء 5- 
املتكررة على �شكل قوائم وتوجيه الطالب اإلى قراءتها، وتدريبات وواجبات منزلية مكثفة، ومراجعة 

طبيب العيون، وعدم اخلجل اإن اأخطاأ الطالب يف القراءة، وغريها.
يناق�س املعلم الطلبة يف هذه احللول ومدى فاعليتها مع ذكر الأ�شباب.6- 
يق�شم املعلم الطلبة جمموعات، ويطلب اإلى كل جمموعة اختيار م�شكلة من امل�شكالت املعرو�شة على 7- 

وكيفية حلها، وحتديد مدى جناح هذه  امل�شكلة،  اأ�شباب  منطقية يف حتديد  ب�شورة  والتفكري  اللوح، 
احللول لتجاوز امل�شكلة.

يناق�س املعلم اأفراد املجموعات يف امل�شكلة التي مت حتديدها واأ�شبابها وحلولها التي تو�شلوا اإليها.8- 
يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم.9- 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
ما اخلطوات التي اتبعتها اأنت وزمالوؤك حلل امل�شكلة التي اختارتها جمموعتك؟1- 
اقرتح حالًّ اآخر مل�شكلة �شعف القراءة.  2- 
اذكر م�شكالت اأخرى تواجه الطلبة يف راأيك.3- 
ما اأكرث حل اأعجبك مل�شكلة من امل�شكالت التي عر�شتها املجموعات الأخرى؟ وملاذا؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ى 1-  يكون املعلم قد �شاأل الطلبة يف ح�شة �شابقة اإن كان لديهم جمالت وق�ش�س لالأطفال اأو كرتون مقوًّ
)اأو األواح خ�شب وم�شامري( يف البيت ل يحتاجون اإليها؛ لإح�شارها اإلى ال�شف.

الطلبة، 2-  لأفكار  ي�شتمع  ثم  لكم جميًعا؟  مفيد  تعاوين  ن�شاط  تنفيذ  ميكنكم  الطلبة: كيف  املعلم  ي�شاأل 
وي�شجعهم، ويناق�شهم يف اأهمية هذه املقرتحات. 

يعر�س املعلم ال�شور الآتية:3- 

  

يعمل يف فريق لإجناز مهمة مطلوبة.1- 
يقّدر اأهمية التعاون يف احلياة.2- 

املجال مهارات التعلم والتفكري

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل

املهارات الفرعيّة: العمل يف فريق

ى )اأو األواح خ�شب وم�شامري اإن كان ذلك متاًحا(، كتب اأطفال وجمالت اأطفال، �شمغ، مق�س، مكب�س. كرتون مقوًّ

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الرابع يف �صّفنا مكتبة

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

ي�شاأل املعلم الطلبة عن الفكرة يف كل �شورة، وهي مناذج ملكتبة �شّفّية ب�شيطة مطلوب من الطلبة �شنع 4- 
واحدة مثلها. 

يق�ّشم املعلم الطلبة ثالث جمموعات، ويكلف كل جمموعة العمل باإ�رشافه على ما ياأتي: 5- 
املجموعة )اأ( تتولى مهمة �شنع مكتبة يف زاوية من زوايا ال�شف با�شتخدام املواد الالزمة؛ لتكون رفوًفا للكتب، اأو 

ميكن تثبيتها على احلائط وفق نوع املكتبة املراد �شنعها )ميكن ال�شتعانة مبعلم الرتبية املهنية(.

املجموعة )ب( تتولى مهمة ترتيب الكتب وفق مو�شوعاتها ثم ترتيبها يف رفوف املكتبة بعد �شنعها.

املجموعة )ج( تتولى مهمة اإعداد �شجل ورقي ل�شتعارة الكتب يت�شمن: )الرقم، وا�شم الكتاب، وا�شم امل�شتعري، 
وتاريخ ال�شتعارة، وتاريخ الإعادة(.

يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم على جهودهم وتعاونهم على اإن�شاء مكتبة لل�شف.6- 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
اذكر اأمثلة على اأهمية التعاون يف حياتنا.1- 
اقرتح ن�شاًطا ميكن تاأديته مع زمالئك يف ال�شف يعتمد على التعاون.2- 
ما املهارات التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ميهد املعلم للطلبة باأنهم �شيقروؤون ق�شة ق�شرية، ومطلوب منهم تنفيذ بع�س املهام املتعلقة بالق�شة بعد 1- 
قراءتها؛ لأّن هذا يدّل على اأنهم طلبة مبدعون. 

يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات للتعاون على تنفيذ املهام املطلوبة بعد قراءة الق�شة.2- 
يعر�س املعلم الق�شة املرفقة مع الن�شاط على �شا�شة العر�س، اأو ميكنه توزيعها ورقيًّا على املجموعات.3- 
يقراأ املعلم الق�شة على م�شمع الطلبة، ويطلب اإليهم اإعادة قراءتها قراءة �شامتة.4- 
يعر�س املعلم الأ�شئلة الآتية على �شا�شة العر�س اأو اللوح؛ ليجيبها الطلبة يف كل جمموعة:5- 

  اأ  - اكتبوا نهاية للق�شة التي قراأمتوها.
ب - �شاعدوا الثعلب على حل امل�شكلة التي واجهته يف الق�شة.

جـ - اقرتحوا عناوين جديدة للق�شة.
د   - ار�شموا ر�شمة تعرّبون فيها عن كيفية حل امل�شكلة.

يكتب نهاية لق�شة قراأها.1- 
يتو�شل اإلى حّل اإبداعّي للم�شكلة يف الق�شة.2- 
يقرتح عناوين عدة للق�شة.3- 
ير�شم ر�شمة تعرّب عن احلّل.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار

املهارات الفرعيّة: الإفا�شة، الأ�شالة، املرونة، الطالقة

ق�شة ق�شرية عنوانها )الثعلب وعناقيد العنب(، حا�شوب، �شا�شة عر�س، لوح.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص هيّا ن�صاعد الثعلب

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة، ويناق�شهم فيها، ويثني على اأدائهم، وي�شكرهم على تعاونهم.6- 
ةٌ قَصيَرةٌ قِصَّ

الثَّْعلَُب َوَعناقيُد اْلِعنَِب

كاَن ثَْعلٌَب يَسيُر في َحْقٍل، فَرأى َعناقيَد ِعنٍَب تَتََدلّى ِمْن دالِيٍَة عالِيٍَة. قاَل الثَّْعلَُب لِنَْفِسِه َمْسروًرا: 
هذا ما ُكْنُت أَْحتاُج إِلَْيِه ِلُْطفَِئ َعطَشي، ثُمَّ تَراَجَع بِْضَع ُخطُواٍت إِلى اْلَخْلِف، َوقَفََز ُمحاِوًل اْلتِقاطَ 

اْلَعناقيِد، لِكنَّهُ فَِشَل، فَحاَوَل َمّراٍت َعديَدةً، َواْستََمرَّ في اْلُمحاَولَِة باِل فائَِدٍة. 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
ما الأمور التي تعلمَتها من هذا الن�شاط؟ 1- 
ما اأهمية الإبداع يف حياتنا؟2- 
اطرح ثالثة اأ�شئلة على الق�شة، ثم اأجبها.3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ميهد املعلم للطلبة باأن ي�شاألهم عن املهارات وال�شفات التي جتعل الإن�شان مميًزا يف راأيهم، ويناق�شهم 1- 
فيها، ثم يبني لهم اأنهم �شينفذون ن�شاًطا عنوانه )املعلم ال�شغري( ينّمون عربه بع�س مهاراتهم ال�شخ�شية. 

ي�رشح املعلم للطلبة كيفية تنفيذ هذا الن�شاط، حيث �شيوؤدي الطلبة دور املعلم؛ فيعر�شون در�ًشا على 2- 
زمالئهم عن مو�شوع ما خمت�رًشا.

املعلم 3-  دور  تاأدية  يف  ميثلها  طالًبا  تختار  اأن  جمموعة  كل  اإلى  ويطلب  جمموعات،  الطلبة  املعلم  يق�ّشم 
ال�شغري  للمعلم  ي�شتمعون  الذين  الطلبة  دور  املجموعة  اأفراد  بقية  يوؤدي  الدر�س، يف حني  عر�س  يف 

ويناق�شونه فيه.
يكلف املعلم اأفراد كل جمموعة بدء العمل بتحديد الدر�س الذي يرغبون يف عر�شه، ثم حتديد الأهداف 4- 

ا مت�شل�شاًل، وكتابة  )النتاجات( املطلوب حتقيقها، ومناق�شة كيفية التمهيد للدر�س، وكيفية عر�شه عر�شً
اأ�شئلة لطرحها على الطلبة؛ للتاأكد من فهمهم؛ اأي )التقومي(.

بعد انتهاء املجموعات من العمل، يعر�س ممثل كل جمموعة الدر�س مع زمالئه، باإ�رشاف املعلم وت�شجيعه، 5- 
ثم ي�شكرهم على ح�شن اأدائهم.

ًما االأهداف واملعارف فيه.1-  يخطط لكيفية عر�س در�س، ُمنظِّ
يوؤدي دور املعلم يف عر�س الدر�س. 2- 

املجال مهارات احلياة والعمل

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شية

املهارات الفرعيّة: اإدارة الأهداف، اإدارة املعرفة

لوح، واأقالم، واأوراق.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص املعلم ال�صغري

اللغة العربيّة
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
بنّي املهارات ال�شخ�شية التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط. 1- 
ما اأهمية حتديد الأهداف قبل بدء العمل؟2- 
اقرتح ن�شاًطا اآخر ميكن تنفيذه لتنمية مهاراتنا ال�شخ�شية.3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اليوم الأول:
ميهد املعلم للطلبة يف اليوم الأول يف نحو )25( دقيقة، باأن ي�شاألهم عن بع�س الأن�شطة التي تك�شبهم مهارات 1- 

يف  ويناق�شهم  لهم  وي�شتمع  العمل،  �شغط  وحتمل  الوقت،  وتنظيم  فريق،  يف  العمل  مهارات  مثل:  مهمة، 
اإجاباتهم.

املهارات 2-  اإلى  يحتاج  ن�شاط  وهو  معِر�س،  تنظيم  كيفية  عن  ن�شاًطا  �شينفذون  اأنهم  للطلبة  املعلم  يبني 
ومعِر�س  الكتاب،  معِر�س  مثل  املدر�شة  يف  ُتقام  التي  للمعار�س  عديدة  اأنواع  توجد  واأّنه  ال�شابقة، 
وغريها،  التعليمية،  للو�شائل  ومعر�س  العربي،  للخط  ومعِر�س  علمي،  ومعِر�س  الفّنّية،  للوحات 

ويكتبها على اللوح. 
ا له، ويبني 3-  يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات، ويطلب اإلى كل جمموعة اأن تختار جماًل ما لينظم اأفرادها معِر�شً

لهم اأننّ تنظيم املعِر�س يحتاج اإلى العمل مع الفريق؛ لتحديد نوع املعِر�س، والهدف منه، وتوزيع املهام 
املعار�س  املعرو�شات وترتيبها، وهذه  املعِر�س وزمانه، وتنظيم  املعِر�س، وحتديد مكان  على م�رشيف 

ا بيع املنتجات للزوار. تكون مفيدة يف التعّلم، واإبراز اإبداعات الطلبة، وقد يكون الهدف منها اأي�شً

يتمكن من اإدارة الوقت بفاعلية.1- 
يكت�شب مهارة العمل مع الفريق. 2- 
يكت�شب مهارة تنظيم العمل.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية

املهارات الفرعيّة: اإدارة الوقت، عمل الفريق

لوح، واأقالم، واأوراق.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
ال�سابع ا؟ كيف ننّظم معِر�صً

اللغة العربيّة

بع
را

 ال
ف

�ض
 ال

طة
ن�ض

اأ

4

ا�شم الن�شاط

32



التأّمل في التعّلم

الأمور 4-  ال�شف وفق  لتنظيم معِر�س يف غرفة  بو�شع خطة  العمل  بدء  اأفراد كل جمموعة  املعلم  يكلف 
املذكورة �شابًقا.

تعر�س كل جمموعة برناجمها يف اإقامة معِر�شها على بقية املجموعات، ويناق�س املعلم كل جمموعة يف 5- 
برناجمها، ويتفق معهم على اإقامة معِر�س �شغري يف احل�شة القادمة، ويطلب اإليهم توزيع الأدوار بينهم 

لتجهيز ما �شيح�رشونه لعر�شه يف املعِر�س.
اليوم الثاين:

ينفذ الطلبة خطتهم يف غرفة ال�شف يف نحو 20 دقيقة، وميكن دعوة الطلبة يف ال�شفوف الأخرى اأو اأولياء 6- 
االأمور للح�شور اإلى املعِر�س.

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 
ما اأهمية تنظيم الأعمال التي ننفذها؟ 1- 
اذكر فوائد اإدارة الوقت يف احلياة.2- 
ما اأهمنّ مهارة اكت�شبتها من هذا الن�شاط براأيك؟3- 
ما امل�شكالت التي واجهتك يف اأثناء تنظيم املعر�س؟ وكيف حللتها؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم طلبته جمموعات.1- 
يوجه املعلم الطلبة يف املجموعات اإلى تنفيذ اخلطوات الآتية �شابًقا:2- 

    اأ   - البحث عن مناذج ملباين اأو اإن�شاءات هند�شية ذات ت�شاميم مميزة يف مدينتهم، والتقاط �شور لها با�شتعمال 
         الكامريا الرقمية، اأو كامريا الهاتف الذكي.

ب - تخزين ال�شور على جهاز احلا�شوب ثم طباعتها، واإح�شار هذه ال�شور املطبوعة معهم اإلى ال�شف.
يطلب املعلم اإلى املجموعات اختيار منوذجني من النماذج التي �شوروها وطبعوها، ثم حتديد خطوط 3- 

م�شتقيمة متوازية وخطوط م�شتقيمة متقاطعة )اإحداها متعامدة(، وثالث زوايا )حادة، قائمة، منفرجة( 
اآخر.  بلون  املتقاطعة  واخلطوط  واحد،  بلون  املتوازية  اخلطوط  حتدد  بحيث  اختاروه  منوذج  كل  يف 

وحتدد كل زاوية من الزوايا الثالث بلون خمتلف عن الألوان امل�شتخدمة يف حتديد امل�شتقيمات.
اإلى اختيار اأحد النموذجني ور�شم خطوط متاثل واجهته االأمامية 4-  يوجه املعلم الطلبة يف املجموعات 

)اإن وجدت(.
ا جاذًبا، وُتعّلق املجالت 5-  اأعمالها عر�شً فيها كل جمموعة  تعر�س  ت�شميم جملة  اإلى  املجموعات  يوجه 

جميعها على لوحة احلائط.

ي�شتخدم التقنيات الرقمية يف ت�شوير مناذج لإن�شاءات هند�شية ذات ت�شاميم مميزة.1- 
يعد لوحة اإعالنية تت�شمن الأعمال التي ح�شلوا عليها يف اأثناء تنفيذ الن�شاط.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: اإدارة الأهداف، اإدارة املعرفة

الكامريا الرقمية، والهواتف الذكية، وجهاز حا�شوب، واأوراق، واأقالم تلوين.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )15  دقيقة(
الن�شاط

الأول مدينتي يف عيون عد�صتي

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

  اأ - يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية، ويناق�شهم يف اإجاباتهم: 

)العا�رش  الهجري  الرابع  القرن  يف  �ُشّيد  الإ�شالمية،  العمارة  فنون  على  ال�شاهدة  املعامل  اأحد  احلمراء  ق�رش 
امليالدي( يف مملكة غرناطة يف اإ�شبانيا، وا�شتغرق بناوؤه اأكرث من 150 عاًما.

 اعتماًدا على ال�شورة الظاهرة لق�رش احلمراء:	-
ادعى خالد اأنه ل توجد اأية زاوية منفرجة يف ال�شورة. وادعت هند اأن جميع امل�شتقيمات املتقاطعة متعامدة. 

ما راأيك يف �شحة ادعاء كل منهما؟ برر اإجابتك.

  ب - حتدث من وجهة نظرك )كيف ت�شاعد اخلطوط املتوازية، واخلطوط املتقاطعة على اإن�شاء وتنظيم 
املدن؟(
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ب عدد يف العدد 5، فاإن اآحاد الناجت 0 اأو 5 البطاقة 1 : اإذا �رشُ

البطاقة 2 : حفظ جدول ال�رشب �شهل. 

البطاقة 3: لكل جملة �رشب مثل 21=7×3 يوجد جملتي ق�شمة مرتبطة بها.

البطاقة 4: ناجت �رشب عدد من منزلة واحدة يف عدد من منزلتني، هو عدد من ثالث منازل.

يق�شم املعلم طلبته جمموعات، وتختار كل جمموعة ناطًقا ر�شميًّا با�شمها.1- 
الإنرتنت 2-  على  املواقع  اأحد  قراأ يف  اأنه  طلبته  ويخرب  على كل جمموعة،  الأربع  البطاقات  املعلم  يوزع 

الأخبار املكتوبة يف البطاقات.
اأم راأي، واملناق�شة يف ذلك 3-  اإلى حتليل اخلرب وبيان هل هو حقيقة  الطلبة يف املجموعات  املعلم  يوجه 

للو�شول اإلى النتيجة اخلا�شة بكل خرب، ثم كتابة النتيجة التي تو�شلوا اإليها ومربراتهم على النموذج 
الآتي:

يحلل اخلرب ويقيمه.1- 
يعرب عن راأيه بعبارات وا�شحة.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمية.

املهارات الفرعيّة: حتليل اخلرب وتقييمه، التعبري عن الراأي.

اأجهزة هواتف ذكية، واأوراق بي�شاء، اأقالم، 4 بطاقات لكل جمموعة ُكتب على كل منها العبارات الآتية:

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
الثاين فلنُحلل اخلرب

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

املربراتتقييم اخلرب  )حقيقة،  راأي(اخلرب
    

اأ�شفل 4- 3- 2- 1-  احلائط  لوحة  على  ومربراتهم  اإليها  تو�شلوا  التي  النتيجة  تعليق  املجموعات  اإلى  املعلم  يطلب 
البطاقة اخلا�شة بهم.

يعر�س كل ناطق ر�شمي النتيجة التي تو�شل اإليها اأفراد جمموعته على زمالئه يف ال�شف، ويناق�س معلمه 5- 
وزمالءه يف مدى �شحة العبارة من وجهة نظر جمموعته.

يناق�س املعلم الطلبة ويو�شح الفرق بني احلقيقة والراأي، ثم يطلب اإليهم التحدث عن الفرق بني احلقيقة 6- 
والراأي، وي�شتمع لأكرث من طالب.

ير�شل املعلم الأخبار الآتية على جمموعة الوات�س اخلا�شة  بطلبته، ويطلب اإلى كل منهم اختيار اأحدها 
وحتديد اإذا كان حقيقة اأم راأيًا، ُمربًرا اإجابته:

vß.ناجت �رشب العدد 2 يف عدد فردي من منزلتني هو عدد زوجي دائًما

vß.رشب عدد من منزلتني على الأكرث يف عدد من منزلة واحدة ينتج منه عدد من ثالث منازل�

vß عند �رشب عدد يف عدد من منزلتني ومن م�شاعفات الـ 10 يكون رقم منزلة الآحاد يف العدد الناجت
�شفًرا.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اليوم الأول:   )10 دقائق(.

يق�شم املعلم طلبته جمموعات، وتعني كل جمموعة قائًدا لها.1- 
ي�شاأل املعلم طلبته: ماذا تعرفون عن كاأ�س العامل لكرة القدم؟ 2- 
لكرة 3-  العامل  كاأ�س  م�شابقة  الإنرتنت عن  البحث يف  اإلى  املجموعات  املعلم  يوجه 

القدم ون�شاأتها، والألعاب التي تتناف�س عليها الدول، ويوثقون م�شادر معلوماتهم، 
ثم تعد املجموعات تقريًرا خمت�رًشا ل يتجاوز ع�رشة �شطور.

 https: مالحظة: يوجه املعلم الطلبة اإلى البحث يف املواقع الآمنة التي تبداأ بـ

يطلب املعلم اإلى كل جمموعة التفاق على و�شع 5 اأ�شئلة عن م�شابقة كاأ�س العامل 4- 
لكرة القدم، من �شمنها )ما الفريق الذي ت�شجعه يف لعبة كرة القدم؟( ويوجه كل 

طالب يف املجموعة هذه الأ�شئلة اإلى 4 اأ�شخا�س يختارهم.

ًفا البحث يف مواقع االإنرتنت االآمنة.1-  يكتب تقريًرا ُموظِّ
يطرح اأ�شئلة عن مو�شوع ما.2- 
يعر�س املعلومات التي ح�شل عليها باأكرث من طريقة، ُمعيًدا �شياغتها.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة املعلوماتية.

املهارات الفرعيّة: البحث، طرح الأ�شئلة، دمج املعلومات واإعادة �شياغتها.

جهاز حا�شوب، والإنرتنت، واأوراق بي�شاء، واأقالم تلوين، وم�شطرة

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
الثالث اأفكر واأ�صاأل

الريا�صيات
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اليوم الثاين: )20 دقيقة(.

تكتب كل جمموعة )اأ�شماء الفرق املف�شلة( التي ر�شدوها يف اأثناء اأ�شئلتهم يف اليوم ال�شابق، ثم يختارون 5- 
اإحدى الطرائق املنا�شبة لعر�س بياناتهم التي تعلموها يف كتاب الريا�شيات، مثل: ) التمثيل بالنقاط، 

والتمثيل بالأعمدة، والتمثيل باأ�شكال ڤن(.
تعر�س كل جمموعة اأعمالها، ويناق�شون معلمهم وزمالءهم، ثم يختارون طريقة لن�رشها على ال�شفحة 6- 

الإلكرتونية اخلا�شة مبدر�شتهم.

 لعبت بيان واأخوها اأن�س لعبة ) َمن ال�شخ�شية؟ ( بحيث ي�شمر اأحدهما ا�شم �شخ�شية قدوة له، وي�شاأله 
الآخر خم�شة اأ�شئلة على الأكرث، ليعرف ال�شخ�شية. اختارت بيان )مرمي الأ�شُطْرلبية( �شخ�شية قدوة 

لها، فطرح اأن�س الأ�شئلة الآتية ملعرفة ال�شخ�شية:
 هل ال�شخ�شية ذكر اأم اأنثى؟ 	-
 هل ال�شخ�شية م�شهورة اأم من معارفك؟	-
 هل ا�شتهرت باإجنازاتها العلمية، اأم التاريخية، اأم الأدبية؟ 	-
 يف اأي ع�رش عا�شت ال�شخ�شية؟	-
 ما اأبرز اإجنازاتها؟	-

براأيك، هل كانت الأ�شئلة منا�شبة ملعرفة ال�شخ�شية؟ 
 اخرت خم�شة اأ�شئلة ت�شاعد اأن�ًشا على معرفة ال�شخ�شية، واكتبها.	-

بع
را

 ال
ف

�ض
 ال

طة
ن�ض

اأ

4

39



الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات.1- 
يطلب املعلم اإلى كل جمموعة �شحب )3( بطاقات من ال�شندوق، وكتابة جميع العوامل لكل عدد من 2- 

الأعداد الثالثة على الأوراق البي�شاء، بت�شميم جاذب من ابتكارهم خالل خم�س دقائق، مثل:

                          

تعر�س كل جمموعة اأعمالها على املجموعات الأخرى.3- 
تقيم كل جمموعة حلول املجموعة املجاورة لها تباًعا على الرتتيب.4- 
اأربعة عوامل فقط خالل 3 دقائق 5-  اإلى املجموعات كتابة اأكرب عدد من الأعداد التي لها  يطلب املعلم 

على األواحهم ال�شغرية، ثم تتناق�س كل جمموعة يف حلولها، وتفوز املجموعة التي كتبت اأكرب عدد من 
احللول ال�شحيحة.

- يجد حلوًل اإبداعية ومبتكرة مل�شاألة ريا�شية.	

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار.

املهارات الفرعيّة: الطالقة، املرونة.

اأقالم تلوين، وم�شطرة، و�شندوق فيه بطاقات اأعداد )3( بطاقات لكل جمموعة ، واأوراق بي�شاء اأو األواح �شغرية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )15  دقيقة(
الن�شاط
ال�سابع حتدي الأعداد

الريا�صيات
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جميع  جد  بالت�شاوي،  �شفوف  على  تتوزع  زهرة،   300 لِ��  يت�شع  للزهور  م�شتل  ت�شميم  م�شمم  يريد 
اخليارات املمكنة لتوزيعها.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات.1- 
يوزع املعلم ورقة العمل )�شبكة املربعات( على الطلبة.2- 
الك�رش 3-  وكتابة  املربعات،  �شبكة  م�شتعملني  خمتلفة  ع�رشية  لك�شور  مناذج  ر�شم  اإلى  طلبته  املعلم  يوجه 

لوحته  منهم  ي�شمم كل  بحيث  باألوان جاذبة،  تلوين كل منوذج  ثم  على كل منوذج،  الدال  الع�رشي 
اخلا�شة به.

ي�شاأل املعلم الطلبة: من يرغب يف عر�س لوحته على زمالئه، وي�شجع املبادرين منهم؟4- 
يناق�س املعلم الطلبة يف الت�شاميم التي عر�شها زمالوؤهم.5- 
تعر�س الت�شاميم اجلميلة على �شفحة املدر�شة الإلكرتونية، وي�شوت الطلبة على الت�شميم الأجمل.6- 

يدير معرفته.1- 
يعمل با�شتقاللية وثقة.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شية.

املهارات الفرعيّة: اإدارة املعرفة، العمل با�شتقاللية، ال�شجاعة واجلراأة.

اأقالم تلوين، وم�شطرة، و�شبكة املربعات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص اأنا فنان

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

ورقة عمل )�صبكة املربعات(

مع زينة دينار واحد، اأرادت �رشاء ع�شري مببلغ 0.35 من 
الدينار، وقرطا�شية مببلغ 0.42 من الدينار، وتعطي اأخاها 

0.2 من الدينار. 

�شبكة  ا�شتخدم  لذلك؟  معها  الذي  املبلغ  يكفي  فهل 
املربعات يف تربير اإجابتك.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات.1- 
العامة، ويختار كل منهم 2-  اإحدى املكتبات  اأو  ال�شف  اأو مكتبة  اإلى زيارة مكتبة املدر�شة  الطلبة  املعلم  يوجه 

جمموعة من الكتب اأو الق�ش�س ل تقل عن اثنني وي�شتعريه، ثم يقراأ، كاتًبا نبذة عن كل كتاب قراأه، ويح�رش 
الطلبة هذه الكتب التي ا�شتعاروها يوم تنفيذ الن�شاط، ويذكرهم املعلم بذلك يف حينه.

يوم تنفيذ الن�شاط:
يتاأكد املعلم من تنفيذ طلبته املهام ال�شابقة.3- 
دينية، 4-  كتب  اإلى  ت�شنيفها  ثم  ا�شتعاروها،  التي  والق�ش�س  الكتب  عر�س  اإلى  املجموعة  اأفراد  املعلم  يوجه 

وتاريخية، واأدبية، وعلمية، وثقافية، واأخرى.
)مثاًل، 5-  ا�شتعاروها  التي  الكتب  من  نوع  كل  على  الدال  الك�رش  كتابة  اإلى  املجموعة  يف  الطلبة  املعلم  يوجه 

جمموعة لديها 3 كتب تاريخية من اأ�شل 11 كتاًبا، فالك�رش هو      (. 
يوجههم اإلى تكرار اخلطوة ال�شابقة بكتابة ك�رش يدل على عدد الكتب التي قراأها اأفراد املجموعة جمتمعني، 6- 

وكتابته على ورقة، وتعليقه على ال�شبورة اأو احلائط.
تعر�س كل جمموعة اأعمالها على زمالئهم يف ال�شف، ويقدم املعلم التغذية الراجعة الالزمة حني احلاجة.7- 
اإجاباتهم. ويهدي كل 8-  اأكرب من الكتب، مربرين  اأي املجموعات قراأت عدًدا  اإلى حتديد  يوجه املعلم الطلبة 

يتوا�شل مع الآخرين باحرتام.1- 
يقنع االآخرين باأفكاره، ُمتقبِّاًل اأفكارهم.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.
املهارات الفرعيّة: التوا�شل، الحرتام، الإقناع، وتقبل اأفكار الآخرين.

جمموعة من الكتب والق�ش�س يختارها الطلبة يف املجموعات، واأقالم، واأوراق.
مــالحظــــــــــــة: يحتاج هذا الن�شاط اإلى تنفيذ االإجراءات )1، 2( قبل اأ�شبوع من تنفيذه يف ال�شف.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص هيا بنا نقراأ

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

طالب يف املجموعة التي قراأت العدد الأكرب تاج حتدي القراءة.
ي�شاأل املعلم طلبة ال�شف: 9- 

ما الكتاب الذي اأعجبك؟ ملاذا؟- أ
اإعجابك به، وملاذا تن�شح زمالءك بقراءته خالل دقيقتني؟ ثم - ب  اعر�س نبذه عن الكتاب و�شبب 

مناق�شة الطلبة يف اآرائهم به خالل دقيقتني. 
 10- ي�شوت الطلبة لختيار الطالب الأكرث اإقناًعا، ويوجه املعلم الطلبة اإلى تخ�شي�س زاوية يف ممر املدر�شة بعنوان    

  )كتاب اأعجبني( ي�شعون فيه نبذة عن كل كتاب قروؤوه واأعجبهم، وميكن تخ�شي�س فقرة يف اإذاعة ال�شباح. 

 1 - يوجه املعلم الطلبة اإلى تقييم ذاتهم عن طريق تعبئة النموذج الآتي:

اأكتب/ اأذكر حدًثا اأو موقًفا يدل على ذلكلنعماملوؤ�رشات

اأحرتم معلمي، وزمالئي، وكل من اأتعامل معه

اأتعاون مع زمالئي على اإجناز املهمات بفاعلية

اأ�شعر بامل�شوؤولية جتاه املجموعة التي اأعمل معها

اأتقبل الآخرين لو اختلفت معهم يف الراأي

لدي القدرة على اإقناع الآخرين باآرائي

2 - زار �صامر و�صديقه عدنان حديقة احليوان، وا�صتمعا اإلى اأحد امل�صوؤولني وهو ي�رشح عن احليوانات املوجودة يف 
احلديقة،. وبعد انتهاء الزيارة، دار احلوار الآتي بني ال�صديقني:

ويرف�س  معركة،  اأو  مواجهة  اأية  يخ�شى  ول  �شاخًما  يقف  الغابة  ملك  فهو  الأ�شد،  احليوانات  من  اأعجبني  �صامر: 
ال�شت�شالم متاًما.

عدنان: اأنت خمطئ يا �شامر، فالكلب اأف�شل احليوانات لأنه حيوان األيف وخمل�س، ول يوؤذي �شاحبه، ون�شتفيد منه 
يف احلرا�شة، وتقفي الآثار.

اأبناءهم اأ�شماء   اأنني اأحب الأ�شد و�شفاته، فقد كان العرب ي�شمون  �صامر: اأنت حمق يا �شديقي ب�شاأن الكلب، اإل 
الأ�شد قدميًا، مثل: ليث، ورد، هيثم، همام، حارث، اأ�شامة، حمزة، �رشغام، وغريها.

عدنان: على الرغم من الختالف بيننا، فنحن اأ�شدقاء، وهذا الختالف لن ي�شبب خالًفا بيننا. هيا بنا يا �شديقي، 
فلنخرج من احلديقة.

حتدث اإلى معلمك اأو اأحد زمالئك اأو اأحد اأفراد اأ�رشتك عن راأيك باملوقف ال�صابق.
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1- Teacher expresses their role as stewards of the environment and participants in civil society.

2- Teacher shows a video about Earth Day.

https://www.youtube.com/watch?v=sYA_Vibx3bU&list=PLyFWTTcpHADGiJBAcotpSPhkzdZ

O7VM3S  ---What is Earth Day Celebration 2021 

3- Students determine a specific day for clean-up in the school campus after watching the video.

4- Students plan and carry out a clean-up service project.

5- Students discuss what they’d like to do next to continue taking care of the community environ-

ment and compile pictures, data, and narrative from their project into a poster to share.

1- Show interest in environment and society.

2- Come up with solutions.

3- Think about the future of the environment.

4- Volunteer group work.

Key skill: Personal Skills.

Sub Skill/s:
- Motivation and Perseverance.

- Pictures of the area.

- Computer –websites. 

- Gloves and other tools for community clean-up.

Life and career skills

Resources and materials

Subject English

I belong to my area and I keep it clean

Activity
One

Grade:

Title:Activity duration

Four

25 minutes

Performance indicators

  Domain
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Reflecting on Learning

6-Students prepare to form a team to communicate with local associations and bodies to provide 
the necessary equipment.

7- Students start cleaning up the school campus.

8- Students prepare a report on the success of the campaign, and agree for further campaigns.

9- Teacher holds a discussion session on the achievements of the campaign.

1- How does the project develop the  sense of motivation?

2- What difficulties have you faced during the campaign? How did you solve them?
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1- Teacher asks students if the internet is always safe.

2- Students answer while suggesting advantages and disadvantages of the internet.

3- Teacher displays a short video about how to protect your privacy against criminals. https://
www.youtube.com/watch?v=X9Htg8V3eik

4- Students discuss the video and express their opinions. 
5- Students tell their experiences about using internet.

6- Teacher advices students how to protect themselves against misusing internet and media source.

7- Teacher suggests:"Parents supervision, using wedsites with filters".

1- Learn to avoid harmful sites.

2- Think about safe community. 

3- Contribute to volunteer group work.

Key skill: Technological skills.

Sub Skill/s:
- Safety and Security. 

- Websites Reading.

Internet, computers, pens and papers.

Informational and digital skills.

Resources and materials

Subject English

Well-chosen Media

Activity
Two

Grade:

Activity duration

Four

25 minutes

Performance indicators

  Domain
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Reflecting on Learning

8- Teacher guides students   in groups to search safe websites to find information about how to use 
internet safely and how to keep their own privacy secure (by using iPads or visiting the computer 
room at the school(.

9- Students use information collected to make brochures containing some information and tips 
about safe internet and privacy.

10- Students show their work on a class magazine about the topic.

11- Teacher discusses their works and expresses appreciation on their effort.

1- Does the difference between websites change search results? Why?

2- What is the best benefit have you got from the activity? Why?

      

بع
را

 ال
ف

�ض
 ال

طة
ن�ض

اأ

4

49



1- Teacher asks students about the importance of learning English.

2- Students say thier purposes for learning English.

3- Teacher discusses with students the sources of learning and developing English outside the class 
enviroment.

4- Teacher displays a short video titled (Welcome to the English Language Club) https://www.
youtube.com/watch?v=6p_WPuiVtv4

5- Then, teacher asks students to come up with ideas about making an English club at school.

6- Teacher divides students into groups according to their interests.

1- Participate in a discussion about developing language skills. 

2- Work effctively in a team.

Key skill: Collaboration and Communication.

Sub Skill/s:
-Teamwork.

Videos, Internet, computers, pens and boards.

Learning and thinking skills.

Resources and materials

Subject English

School English Club

Activity
Three

Grade:

Activity duration

Four

30 minutes

Performance indicators

  Domain
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Reflecting on Learning

7- Teacher asks students within groups to distribute tasks and make a time plan.

8- Teacher follows up the work of different team. 

9- Teacher asks students to show their work and provids feedback when necessary.

1- How does the English club assisst better fluency?

2- How can you improve your English language skills at home?
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1- Teacher asks students about their ideas about their peers in the class. Teacher explains that each 
student should write a sentence on a paper

2- Students write.

3- Teacher asks students to give the paper to their peers, then, teacher starts a discussion, where 
each student explains their opoinion.

4- Teacher then highlights three ideas:
    a- we should be honest when expressing an poinion.
    b- we should accept people's opinions.
    c- we should learn to change some ideas and habits.

5- Students start reading the ideas and learn to bear them in mind.

1- Accepting different views.

 2- Accepting criticism.

3- Respecting the principle of pluralism.

Key skill: Social skills.

Sub Skill/s:
- Constructive Criticism.

- Acceptance of Others.

Videos, Internet, computers, pens and chart paper.

Life and work Skills.

Resources and materials

Subject English

We differ but still friends

Activity
Four

Grade:

Activity duration

Four

25 minutes

Performance indicators

  Domain
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Reflecting on Learning

1- How does the discussion help you to accept others, views ?

2- Why do you think that you should shift and change your thoughts as needed in a situation?
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلم الطلبة الأداء الن�شاط، ويكلفهم قراءة احلوار الوارد يف در�س " اآداب النوم وال�شتيقاظ". 1- 
يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات ثنائية، فيكتب الطالب الأول �شوؤال على بطاقة عن اآداب النوم وال�شتيقاظ 2- 

ي�شتخرجه من احلوار املوجود يف الدر�س، والطالب الثاين يجيب ال�شوؤال ويكتب الإجابة على بطاقة، 
ويتبادل الطالبان الأدوار، ومن هذه الأ�شئلة:

  اأ  - عدد ثالثة اآداب قبل النوم.
ب - ما الوقت املنا�شب لذهاب الطالب اإلى النوم؟

جـ - ما ال�شور والآيات الكرمية التي ي�شتحب للم�شلم اأن يقراأها قبل النوم؟
د   - ما الدعاء الذي يتلوه امل�شلم عند نومه؟

هـ  - ما الدعاء الذي يتلوه امل�شلم عند ا�شتيقاظه؟

يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.3- 
يتابع املعلم الطلبة يف اأثناء تنفيذهم الن�شاط، ويجيب ا�شتف�شاراتهم، ويعززهم.4- 
الأ�شئلة، 5-  اإلى طرح  الطلبة  اأحد  والإجابات، ويوجه  الأ�شئلة  عليها  التي كتب  البطاقات  املعلم  يجمع 

يجمع معلومات عن مو�شوع معني.1- 
يطرح اأ�شئلة تتعلق مبو�شوع معني.2- 
ي�شتخرج املعلومات بطرائق خمتلفة.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة املعلوماتية.

املهارات الفرعيّة: طرح الأ�شئلة، ا�شتخدام املعلومات، دمج املعلومات واإعادة �شياغتها، تنظيم املعلومات.

الكتاب املدر�شي، وبطاقات، ولوح.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط

الأول اآداب النوم وال�صتيقاظ

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

واإتاحة الفر�شة لالآخرين لإجابتها عن طريق بطاقات الإجابات بعد توزيعها عليهم.
ًما التغذية 6-  ًزا، وُمقدِّ ًبا وُمعزِّ ًها وُم�شوِّ يجري املعلم حواًرا مع الطلبة عند طرح االأ�شئلة واإجابتها، ُموجِّ

الراجعة لهم.
يطلب املعلم اإلى الطلبة جمع املعلومات ال�شحيحة وتنظيمها يف �شورة بطاقات، وتعليقها يف ال�شف.7- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية، ثم يناق�شهم فيها:
ما اأهم �شوؤال طرح يف الن�شاط؟ وملاذا؟1- 
ما اأجمل اإجابة �شمعتها؟ وملاذا؟2- 
اأعد طرح ثالثة اأ�شئلة �ُشئلت يف الن�شاط بطريقة خمتلفة.3- 
خل�س بكلماتك اخلا�شة اإجابات االأ�شئلة التي طرحت يف الن�شاط.4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلم الطلبة الأداء الن�شاط، حيث يذكر لهم فكرة الن�شاط )بيان اأق�شام الكلمة، الطيبة، اخلبيثة، 1- 
اللفظية وغري اللفظية(. 

يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعتني، ثّم يطلب اإلى املجموعة الأولى تقدمي ملخ�س عن الكلمة الطيبة و�شورها 2- 
واأمثلة عليها، واملجموعة الثانية تقدمي ملخ�س عن الكلمة اخلبيثة و�شورها واأمثلة عليها.

يطلب املعلم من كل جمموعة اأن تختار مقرًرا لها.3- 
يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.4- 
يتابع املعلم ويراقب اأداء الطلبة يف اأثناء اإجناز املطلوب منهم، ويعززهم وي�شجعهم على طرح الأ�شئلة 5- 

عند اإخفاقهم يف معرفة املطلوب.
يطلب املعلم اإلى املجموعتني تعليق الأوراق التي دونوا عليها اأعمالهم على ال�شبورة.6- 
يكلف املعلم مقرر كل جمموعة اأن يقّدم عمل جمموعته، ويناق�س الطلبة يف ال�شور اللفظية وغري اللفظية 7- 

للكلمة.
منها 8-  الإيجابية  الإجابات  ويعزز  اأعمالهم،  عر�س  بعد  ويحاورهم  الطلبة،  لإجابات  املعلم  ي�شتمع   

وي�شحح غري ال�شحيحة.

ي�شتنتج اأهمية التوا�شل اللفظّي وغري اللفظّي.1- 
ي�شتخدم مهارات التوا�شل اللفظّي وغري اللفظّي مع الآخرين.2- 
يعمل �شمن فريق بفاعلية.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل.

املهارات الفرعيّة: اإتقان التوا�شل اللفظّي وغري اللفظّي، القدرة على احلوار، العمل يف فريق.

اأقالم، واأوراق كبرية، ول�شق، و�شبورة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثاين الكلمة الطيبة

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

يوجه املعلم ال�شوؤالني الآتيني اإلى الطلبة: 
اأيهما يوؤثر اأكرث، التوا�شل اللفظّي اأم غري اللفظّي؟1- 
امالأ اجلدول الآتي:2- 

الكلمة
خبيثةطيبة

غري لفظيّةلفظيّةغري لفظيّةلفظيّة
اأمثلة
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ال�شبورة )هدف 1-  الأ�شئلة على  اأو يكتب  الطلبة،  اأ�شئلة ويوزعها على  فيها عدة  املعلم ورقة عمل  يعد 
اأنهم خمتلفون يف  اإل  نف�شيهما،  الأب والأم  لو كانوا من  النا�س حتى  اأن  اإلى فكرة  التو�شل  الأ�شئلة: 
اأفكارهم، و�شفاتهم )اللون، والطول، والأ�شكال، واجل�شم ال�شليم(، ومع هذا الختالف يف الأفكار 
هذه  ومن  اأفكارهم(،  وتقبل  واحرتامهم  معهم  والتوا�شل  الآخرين  مع  التعامل  يجب  وال�شفات، 

الأ�شئلة:
  اأ  - �شمِّ ثالث فواكه حتبها.

ب - �شمِّ ثالثة األوان حتبها.
جـ - ما هوايتك املف�شلة؟

د   - اأيهما اأطول، اأنت اأم زميلك؟
هـ  - هل يختلف �شكلك عن �شكل زميلك؟

يطلب املعلم اإلى الطلبة اإجابة الأ�شئلة.2- 

يتوا�شل مع الآخرين ويتعامل معهم باإيجابية.1- 
يتقبل اأفكار الآخرين.2- 
يتعامل مع الآخرين باحرتام.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل، تقبل اأفكار الآخرين، الحرتام.

لوح، اأقالم، اأوراق، اأوراق عمل، مل�شقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثالث اأبونا اآدم واأمنا حواء

الرتبية الإ�صالمية

بع
را

 ال
ف

�ض
 ال

طة
ن�ض

اأ

4

ا�شم الن�شاط

58



التأّمل في التعّلم

يطلب املعلم اإلى كل طالبني مقارنة اإجابتيهما. 3- 
ًما الدعم لهم. 4-  ًها وُمقدِّ يتابع املعلنّم اأداء الطلبة، ُموجِّ
ًها اإليهم عدة اأ�شئلة منها:5-  يجري املعلم حواًرا مع الطلبة ُموجِّ

   اأ  - مــا اإجابتــك علــى ال�شــوؤال الأول؟ )ي�شــتقبل عــدة اإجابــات ويدونها علــى اللــوح، وهكذا على 
                     ال�شوؤال الثاين...(.

ب - هل اإجاباتكم متماثلة؟ ماذا ت�شتنتج؟

جـ - كيف تتعامل مع الآخرين حتى لو كانت اإجاباتهم واختياراتهم غري متماثلة مع اختياراتك؟
6- ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة ويعززهم با�شتخدام املل�شقات وغريها.

يوجه املعلم الأ�شئلة الآتية اإلى الطلبة: 
ماذا ت�شتنتج من الإجابات التي ا�شتمعت لها؟1- 
اإذا مل تتوافق اختيارات الآخرين مع اختياراتك؟ هل حترتمها؟ وملاذا؟2- 
هل ميكن تعديل اختياراتك لتتوافق مع اختيارات الآخرين؟ وملاذا؟3- 
كيف ميكن م�شاعدة الأ�شخا�س الذين يتعر�شون للتنمر؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة اربع جمموعات على �شكل دوائر، ويحدد مكان وقوف كل منها، وُيرَتك واحد من 1- 
كل جمموعة داخل الدائرة ملهمة لحقة.

يعطي اأحد اأفراد املجموعة طرف خيط ال�شوف ويطلب اإليه اختيار زميل له يف املجموعة، ثم يرمي 2- 
اللفافة له، وهكذا حتى مي�شك جميع اأفراد املجموعة بخيط ال�شوف بطريقة ت�شكل �شبكة يف ما بينهم.

تعليمات 3-  ب�شماع  يبداأ  ثم  باللفافة،  ومي�شك  عينيه  بتع�شيب  الدائرة  داخل  يف  املوجود  الطالب  يقوم 
املجموعة يف التحرك لفك ال�شبكة واإعادة لف لفافة ال�شوف.

ي�شاعد املعلم املجموعات التي مل ت�شتطع فك ال�شبكة باإعطاء توجيهات لهم.4- 
يعزز املعلم املجموعة الأ�رشع يف فك ال�شبكة.5- 

يتبع تعليمات املجموعة للو�شول اإلى الهدف.1- 
يعمل مع الفريق لإجناز العمل.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية

املهارات الفرعيّة: عمل الفريق.

لفافة �شوف.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )15  دقيقة(
الن�شاط

الأول �صبكة ال�صوف

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�صئلة الآتية على املجموعة:

• كيف �شاعدمت �شديقكم على فك ال�شبكة؟ 

• اإذا اأعدمت الن�شاط مرة اأخرى، فما الذي �شتغريونه يف طريقة طرح التعليمات؟ ملاذا؟ 

• حتدثوا عن مواقف من حياتكم مَت فيها التعاون وم�شاعدة اأ�شدقائكم على جتاوز م�شكالت معينة واإجناز 
املهمات. 

يطرح املعلم الأ�صئلة الآتية على املتعلم مع�صوب العينني:

• ما �شعورك وعيناك مع�شوبتان؟ 

•كيف ا�شتطعت فك �شبكة ال�شوف؟ 

•كيف التزمت تعليمات املجموعة لفك �شبكة ال�شوف؟ 

•هل كنت �شت�شتطيع فك خيوط ال�شبكة واإعادة لف لفافة ال�شوف دون م�شاعدة زمالئك والتزام تعليماتهم؟ 
ملاذا؟
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شع املعلم ورقة بي�شاء كبرية على الأر�س وير�شم عليها ال�شكل الآتي:  ∑  1- 
يطلب املعلم اربعة متطوعني من الطلبة، يقف كل واحد منهم يف جهة من جهات الورقة.2- 
ي�شاأل كل طالب ما الذي ي�شاهده على الورقة، و�شتكون اإجابة  كل طالب ح�شب م�شاهدته، فاأحدهم 3- 

.)M( والآخر حرف ،)( والآخر يراها رقم اأربعة )4(، والآخر رقم )3W( يراه حرف
 يناق�س املعلم الطلبة يف ما ي�شاهدونه، حيث يربر كل متعلم وجهة نظره.4- 
يطلب املعلم اإلى الطلبة اأن يغريوا اأماكنهم وي�شاألهم يف ما اإذا تغريت اإجاباتهم حتى تنتهي الأدوار.5- 

يتجنب ا�شدار الحكام ب�رشعة.1- 
يتقبل وجهة نظر الآخرين.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية

املهارات الفرعيّة: تقبل اأفكار الآخرين.

ورقة بي�شاء كبرية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
الثاين وجهات النظر

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

 يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
ملاذا اختلفت نظرتنا بتغيري اأماكننا؟ 1- 
ما نتائج اإ�شدار الأحكام ال�رشيعة؟ ناق�س معلمك وزمالءك يف ذلك. 2- 
بعكيف توظف ما تعلمته من هذه اللعبة يف حياتك؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

 يكتب املعلم على ال�شبورة العبارة الأتية )عندما ن�شارك يف احلوار ، من املهم اأن نتذكر اأننا ل نتعلم 1- 
ا عن تعليمهم(. كيف ن�شهم يف تعليم  فقط من الآخرين ولكن يف الوقت نف�شه، نحن م�شوؤولون اأي�شً

الآخرين عن طريق احلوار؟ ما الوقت املنا�شب للحوار؟ متى تتوقف عن احلوار؟ 
يوجه املعلم  الطلبة اإلى حت�شري امل�شهد التمثيلي واإعداد احلوار، ويعطي املعلم التغذية الراجعة للو�شول 2- 

اإلى الهدف من الن�شاط.
هذا  اإليها  يحتاج  التي  الو�شائل  مراعاة  مع  امل�شتكي  الطرف  ميثل  الذي  الأول  املتخا�شم  دور  متثل  الأولى:  املجموعة 

الطرف، لإدارة حوار بّناء ي�شتطيع به طرح وجهة نظره ب�شورة فاعلة )ا�شتخدام امليكروفون( .
املجموعة الثانية: متثل دور املتخا�شم الثاين امل�شتكى عليه الذي يجب اأن يكون قادًرا على الدفاع عن نف�شه ُم�شتخِدًما 

اأدوات احلوار البناء با�شتخدام املواد املتاحة من �شماعات واأوراق وغريها.
لديه  الق�شية   )تظهر  الطرفني وي�شدر على احلكم يف هذه  يدير احلوار بني  الذي  القا�شي  الثالثة: متثل دور  املجموعة 

جمموعة من الأوراق والأقالم( .

يوجه املعلم الطلبة اإلى اختيار الأ�شخا�س الذين �شيوؤدون امل�شهد التمثيلي اأمام زمالئهم.3- 

يتبع اأ�شلوب احلوار الهادف مع زمالئه يف ال�شف .1- 
 يحدد اأهدافه من احلوار بدقة.2- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل.

املهارات الفرعيّة: القدرة على احلوار ، اإتقان التوا�شل اللفظي وغري اللفظي ، العمل يف فريق ، اختيار الو�شيط املنا�شب.

لوح، واأقالم، واأوراق، واأوراق عمل، ومل�شقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )25  دقيقة(
الن�شاط

الأول زيارة اإلى قاعة املحكمة

الرتبية الوطنية واملدنية
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التأّمل في التعّلم

يبني املعلم عن طريق التغذية الراجعة اأنَّ :4- 
  اأ  - الرتتيب اجليد لالأفكار من اأهم مهارات احلوار والتوا�شل .

ب - املهارات اللفظية للحوار تت�شمن القدرة على ا�شتخدام اللغة املنا�شبة ملو�شوع احلوار.
جـ - احلوار عملية توا�شل ثنائية الجتاه .

د   - النقا�س من اأ�شكال التحاور التي تت�شمن وجات نظر خمتلفة.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
كيف �شت�شاعد زمالءك على حل امل�شكالت بني زمالئك، ُم�شتخِدًما احلوار الهادف؟ 1- 
ما الذي ميكن اأن ت�شيفه اإلى امل�شهد التمثيلي لي�شبح اأكرث تاأثرًيا؟2- 
ما الذي ميكن اأن ت�شيفه لتغيري راأي القا�شي يف امل�شهد التمثيلي؟3- 
فكر يف طريقة ت�شاعد على ن�رش ثقافة احلوار البّناء.4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يخطط الطلبة بالتعاون مع املعلم مل�رشوع جم�شمات تظهر اأ�شكال املواقع الأثرية وال�شياحية يف الأردن، 1- 
حتاكي  ملونه  و�شلكية  ورقية  اأ�شكال  عرب  الأردنية،  ال�شياحة  لوزارة  الإلكرتوين  باملوقع  بال�شتعانة 
والق�شور  والبرتا،  جر�س،  اأعمدة  مثل:  الأردنية  والآثار  ال�شياحية  الأماكن  يف  املوجودة  الآثار  اأهم 
ال�شحراوية، على تكون املدة الزمنية املتوقعة لتنفيذ هذا امل�رشوع ل تتعدى ثالثة اأيام، وتق�شيم الطلبة 

ثالث جمموعات كما ياأتي :
املجموعة الأولى: عمل جم�شمات لأهم املواقع ال�شياحية والأثرية يف اململكة الأردنية الها�شمية.

املجموعة الثانية: اإعداد من�شورات وجمالت دورية للتعريف باملواقع ال�شياحية الأردنية.

املجموعة الثالثة : البحث عن املواقع ال�شياحية الأردنية يف الإنرتنت.

اأع�شاء املجموعة، وكيفية 2-  العمل بني  بها  م  ُق�شِّ التي  الطريقة  بيان  اإلى مقرر كل جمموعة  املعلم  يطلب 
و�شع اخلطط لإجناز العمل يف الوقت املحدد .

يجري املعلم عملية نقا�س �رشيعة يوؤكد بها اأهمية احلفاظ على املواقع ال�شياحية والأثرية الأردنية، ملا متثله 3- 
من اأهمية ح�شارية وتاريخية واقت�شادية.

ي�شهم يف تنفيذ م�رشوع مع زمالئه.1- 
يدير الوقت بكفاءة. 2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية

املهارات الفرعيّة: اإدارة امل�رشوعات ، اإدارة الوقت ، التخطيط ال�شليم، عمل الفريق.

األوان ، وورق، وجب�س، ول�شق، وغراء، ومق�س ، واأقالم، واأ�شالك ،ورمل ملون، ومالب�س.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثاين ترويج ال�صياحة يف بلدي

الرتبية الوطنية واملدنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
ما الدور الذي اأديته مع جمموعتك ؟1- 
هل كان لتق�شيم العمل بني اأع�شاء املجموعة دور يف اإدارة الوقت ؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

 ي�شتثري املعلم تفكري الطلبة بطرح امل�صكلة الآتية:1- 
         » تفاجاأ �شامي بتغريُّ لون زّيه املدر�شي بعد الغ�شيل«

 يطلب املعلم اإلى الطلبة التنبوؤ بامل�صكلة التي واجهت �شامي.2- 
 يوجه املعلم الطلبة اإلى حتليل اأ�صباب امل�صكلة وحتديدها، وكتابتها على ق�شا�شات ورقية وتعليقها على اللوح.3- 
 ي�صوغ املعلم مب�شاركة الطلبة اأ�صباب امل�صكلة يف �شورة فر�شيات، ويدونها على اللوح كما ياأتي:4- 

  اأ  - عند غ�شل املالب�س باملاء فقط يتغري لونها.
ب - عند غ�شل املالب�س باملاء املمزوج مب�شحوق الغ�شيل يتغري لونها.

جـ - عند غ�شل املالب�س باملاء املمزوج مببي�س الغ�شيل  يتغري لونها.
 ي�شع املعلم خطة لختبار الفر�صيات التي �شاغها مب�شاركة الطلبة.5- 
 يخترب املعلم مب�شاركة الطلبة الفر�صيات با�شتخدام الأدوات:  قطعة �شغرية من القما�س امللون، وثالث كوؤو�س زجاجية  6- 

�شفافة كما يف ال�شكل، وماء، وُمبّي�س غ�شيل، وم�شحوق غ�شيل. 

• ينفذ خطوات التفكري الناقد وحل امل�شكالت.	
املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: التننبوؤ بامل�شكلة، التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكلة ، حتديد متطلبات حل امل�شكلة، و�شع خطة، متابعة 

التنفيذ، تقييم احللول.

قطعة �شغرية من القما�س امللون، وثالث كوؤو�س زجاجية  �شفافة، وماء، وُمبّي�س غ�شيل، وم�شحوق غ�شيل، 
وق�شا�شات من الورق.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول الّزي متعدد الألوان

العلوم
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التأّمل في التعّلم

          

               ماء فقط                                 ماء ممزوج مب�شحوق الغ�شيل             ماء ممزوج مببي�س الغ�شيل   

 يوجه املعلم الطلبة اإلى تدوين نتائج التجربة وتقييم الفر�صيات التي توقعوها، ومقارنتها باإجاباتهم ال�شابقة.7- 
باإ�شافة املاء املمزوج مببي�س 8-  التغري احلا�شل يف لون املالب�س  اأن  يناق�س املعلم الطلبة  يف  نتائج التجربة، ويبني لهم   

الغ�شيل عليها هو تغري كيميائي.

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
مبي�س   1-  اإ�شافة  عند  القما�س  قطعة  لون  يف  احلا�شل  التغري  »يعد  الآتية:  العبارة  �شحة  يف  راأيك   ما 

الغ�شيل عليها تغرًيا عك�شيًّا«.
با�شتخدام خطوات التفكري الناقد، وحل امل�شكالت، ا�شتق�ِس اأ�شباب م�شكلة عفن اخلبز.2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يجهز املعلم ال�شور املرفقة بـ )QR Code( للحيوانات املهددة بالنقرا�س.1- 

ميهد املعلم للطلبة مبقدمة تظهر اأهمية املحافظة على الكائنات احلية املهددة بالنقرا�س.2- 
اأنف�شهم م�شوؤولني يف جلنة كلفت ت�شميم ر�شالة موجهة للمجتمع 3-  يخرباملعلم الطلبة اأن عليهم تخيل 

حتثهم على حماية احليوانات املهددة بالنقرا�س.
يق�شم املعلم الطلبة جمموعات غري متجان�شة.4- 

يظهر م�شوؤوليته جتاه  العمل يف املجموعة .1- 
يحرتم زميله ويتقبل اأفكاره.   2- 
يقدم النقد البناء لالآخرين.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: الحرتام وقبول الآخر، تقبل اأفكار الآخرين، النقد البناء، امل�شوؤولية اجلماعية، التفهم و�شبط النف�س.

ى، ول�شق، واألوان، وبطاريتان،  جمموعة من �شور احليوانات املهددة بالنقرا�س، ومق�س، وكرتون مقوًّ
واأ�شالك كهربائية، وم�شباحان كهربائيان، ومفتاح كهربائي.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
الثاين عيونها م�صيئة

العلوم
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التأّمل في التعّلم

يوجه املعلم اأفراد املجموعة اإلى اختيار �شورة لأحد احليوانات املهددة بالنقرا�س.5- 
يوؤكد املعلم اأن كل فرد من اأفراد املجموعة هو م�صوؤول؛ لذا يجب توزيع املهمات يف ما بينهم.6- 
وتلوينها 7-  املقوى،  الكرتون  لوحة  على  ل�شقها  ثم  اختريت  التي  ال�شور  ق�س  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 

باألوان منا�شبة.
يوجه املعلم الطلبة اإلى ا�شتخدام معرفتهم يف تركيب الدارة الكهربائية لإ�شاءة عيني احليوان يف اللوحة.8- 
يتيح املعلم لطلبة املجموعات نقد اأعمال بع�شهم، ثم ميالأ اأداة التقومي الآتية:9- 

       اأداة التقومي: �شلم تقدير

4321موؤ�رشات الأداء

يقدم نقًدا بّناًء يذكر فيه الأمور الإيجابية لعمل زمالئه قبل اخلو�س يف ال�شلبيات.

يقدم نقد بّناًء يحدد فيه جوانب التح�شني يف اأعمال زمالئه لزيادة حت�شينها دون 
انتقا�س من جهودهم، وبطريقة لئقة دون جتريح.

يطرح اأفكاًرا جديدة منا�شبة.

يتفهم النقد البّناء املوّجه اإليه وي�شبط نف�شه.

لن�رش   املنا�شبة  الو�شيلة  التي يود توجيهها للمجتمع، ثم اختيار  الر�شالة  اإلى اختيار  الطلبة  يوجه املعلم   -10
الت�شاميم التي  اأنتجوها وتقدمي ر�شالتهم.

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
اطرح اأفكاًرا جديدة منا�شبة على زمالئك، تبني لهم كيف ميكنهم زيادة �شدة اإ�شاءة عيني احليوان 1- 

الذي اختاروه.
بالتعاون مع  اأفراد جمموعتك اقرتح طرائق حلماية احليوانات من النقرا�س.2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات غري متجان�شة.1- 
 يبني املعلم للطلبة اأن على كل جمموعة  ت�شميم مراحل دورة حياة  حيوان يختارونه، متبعني اخلطوات الآتية: 2- 

  اأ  - اإن�صاء جملد )Folder(  على �شطح املكتب ) Desktop( وت�شميته  دورة حياة احليوانات. 
البحث يف الإنرتنت عن �شور متثل التغريات يف مراحل دورة حياة احليوان  ويف�شل اأن تكون غري ملونة ، مع    ب - 

.https: اللتزام باإجراءات احلماية والأمان الرْقميّة حيث يتم البحث يف املواقع الآمنة التي تبداأ ب    
جـ - حفظ ال�صور التي اختريت  يف جملد دورة حياة احليوانات املوجود على �شطح املكتب.

يو�شح املعلم للطلبة اأنه اأ�شبح بالإمكان عمل الت�شميم على اأحد الربامج التطبيقية يف نظام Windows ي�صمى 3- 
. Paint 3D

يوجه املعلم الطلبة يف اأثناء تنفيذ املهمة كالآتي:4- 
.)Paint 3D اخرت Start اأ  - افتح برنامج الر�شم )من قائمة  

ب - اأدرج ال�شور من املجلد الذي اأن�شاأته �شابًقا، ثم �شعها يف حيز العمل.

يلتزم باإجراءات احلماية والأمان الرْقمّية عند البحث يف الإنرت نت.1- 
يخزن البيانات الرْقمّية ويديرها.2- 
ي�شتخدم الربجميات التطبيقية.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: البحث يف الإنرتنت، قراءة مواقع الويب، تخزين البيانات الرْقمّية واإدارتها، ا�شتخدام الربجميات 
التطبيقية، ا�شتخدام التقنيات الرْقمّية يف اإنتاج املعرفة وتقييمها، التزام اإجراءات احلماية والأمان الرْقمّية، تطبيق املعايري 

الأخالقية الرْقمّية.

ورق، وجهاز حا�شوب، واإنرتنت، وطابعة، واألوان.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثالث دفرت قاّلب

العلوم
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
ابحث يف الإنرتنت  عن كيفية تاأثر حياة الإن�شان اإن مل يكن للحيوانات دورات  حياة متر بها.1- 
فكر يف تقنية رقمية ميكنك بها ن�رش ت�شميمك لأكرب عدد من زمالئك يف املدر�شة وخارجها.2- 

جـ - عدل حجم ال�شورة عن طريق اخلطوط التي تظهر حولها،  
           وا�شحبها اإلى املوقع املنا�شب يف حيز العمل.

   د - عند النتهاء من ترتيب ال�شور، اأدرج اأ�شهًما باحلجم وال�شكل 
     املنا�شبني بني ال�شور؛ لتو�شيح التغريات يف مراحل دورة حياة 

    احليوان الذي اخرتته.

هـ   - احفظ امللف يف املجلد الذي اأن�شاأته  با�شم دورة حياة احليوانات.  

  و  - اطبع امللف الناجت على الورق.

يوجه املعلم طلبة املجموعة  اإلى تلوين دورة احلياة التي �شمموها وتو�شيح مراحل احلياة عليها.5- 
يكلف املعلم قادة املجموعات جتميع دورات احلياة التي اأنتجتها جمموعاتهم، وت�شميم دفرت قالب بعنوان 6- 

»دورة حياة احليوانات« يحفظ يف مكتبة املدر�شة.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيئ املعلم الطلبة للن�شاط بطرح ال�شوؤالني الآتيني على �شا�شة العر�س:1- 
  اأ  - ما اأهمية املواد امل�شافة اإلى الأغذية؟

ب - ما االأخطار ال�شحية الناجمة عن االإفراط يف تناول مواد حتتوي م�شافات غذائية؟
على 2-  ال�شت  والقبعات  عليها  للكتابة  فارغة  بطاقات  يوزع  ثم  جمموعات،  �شت  الطلبة  املعلم  يق�شم 

بح�شب  الأخرى،  املجموعة  عن  خمتلف  بنمط  �شتفكر  جمموعة  كل  باأن  لهم  ًحا  ُمو�شِّ املجموعات، 
القبعة اخلا�شة بها.

يعر�س املعلم على �شا�شة العر�س الآتي:3- 
املجموعة الأولــى: )القبعة البي�شــاء( ترمز اإلى التفكري احليادي واحلقائق واملعلومات.

املجموعة الثانيــــة: )القبعة احلمـراء( ترمز اإلى التفكري العاطفي وامل�شاعر.
املجموعة الثالثــــة: )القبعة ال�شوداء( ترمز اإلى التفكري ال�شلبي.

املجموعة الرابعـــة: )القبعة ال�شفراء( ترمز اإلى التفكري الإيجابي.
املجموعة اخلام�شـة: )القبعة اخل�رشاء( ترمز اإلى التفكري الإبداعي واملقرتحات والأفكار اجلديدة.

املجموعة ال�شاد�شة: )القبعة الزرقــاء( ترمز اإلى التفكري املوجه وال�شمويل.

يفكر تفكرًيا �شموليًّا.1- 
ي�شيف معلومات جديدة اإلى الزمالء.2- 
يجد حلوًل اإبداعية ومبتكرة لق�شية �شحية.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار.

املهارات الفرعيّة: املرونة، الأ�شالة، الطالقة، الإفا�شة.

�شت قبعات األوانها: بي�شاء، وحمراء، و�شوداء، و�شفراء، وخ�رشاء، وزرقاء، وبطاقات، �شا�شة عر�س، حا�شوب، اأقالم.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول �صحتي كنز ثمني

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما املعلومات واخلربات التي تعلمتها من الن�شاط؟1- 
ا تقدمييًّا لأبرز ما تعلمته من هذا الن�شاط.2-  ا اأو عر�شً قدم ملخ�شً
اإذا كنت �شمن جمموعة اأخرى )قبعة اأخرى(، ما الأفكار التي تود اإ�شافتها ملا ُعِر�س من ِقبل هذه 3- 

املجموعة.

يطلب املعلم اإلى املجموعة الأولى تو�شيح احلقائق واملعلومات عن امل�شافات الغذائية، مثل تعريفها، 4- 
واأهميتها واأ�شكالها عرب البحث يف الإنرتنت اأو الرجوع اإلى مكتبة املدر�شة. وتكتب املجموعة الإجابة 

على البطاقة.

يطلب اإلى املجموعة الثانية اأن تفكر تفكرًيا عاطفيًّا نحو طرح ال�شوؤالني الآتيني: ما راأيك بالأطعمة التي 5- 
حتتوي مواد م�شافة؟ ما م�شاعرك نحو �شخ�س يكرث من تناول الأطعمة حتتوي مواد م�شافة؟ وغريها من 

الأ�شئلة. وتكتب املجموعة الإجابة على البطاقة.

يطلب اإلى املجموعة الثالثة اأن تبدي راأيها يف املو�شوع؛ اإذ تتحدث عن اإ�رشارها على تناول الأطعمة 6- 
ذات امل�شافات الغذائية بكرثة لطعمها املميز واألوانها الزاهية. وتكتب املجموعة الإجابة على البطاقة.

يتناول 7-  �شخ�س  عن  التحدث  مثل:  من  الإيجابي  اجلانب  من  تناق�س  اأن  الرابعة  املجموعة  اإلى  يطلب 
طعاًما �شحيًّا ويتجنب اأطعمة حتتوي م�شافات غذائية. وتكتب املجموعة الإجابة على البطاقة.

يطلب اإلى املجموعة اخلام�شة تقدمي اأفكار جديدة ومقرتحات للحد من تناول اأطعمة حتتوي م�شافات 8- 
غذائية واأثرها يف �شحة الإن�شان. وتكتب املجموعة الإجابة على البطاقة.

يطلب اإلى املجموعة ال�شاد�شة التفكري بطريقة �شمولية وتوجيه احلوار والنقا�س للخروج باأمور �شحية 9- 
وتلخي�س املقرتحات، ومن املمكن اإعداد خريطة مفاهيمية تلخ�س ما ا�شتفاد الطلبة من املو�شوع.

10- ي�شتمع املعلم حلوارات الطلبة واآرائهم ويوجههم اإلى التفكري والرتقاء بطرح الأفكار، ويوؤكد لهم 
�رشورة البتعاد عن كرثة تناول الأطعمة ذات امل�شافات الغذائية.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يجهز املعلم بطاقات فيها معلومات عن التلوث البيئي يف الأردن، ال�شالمة العامة يف الطرقات، النظافة 1- 
باملوقع  ال�شتعانة  للمعلم  )ميكن  ال�شبورة.  على  البطاقات  عناوين  ويكتب  املدار�س،  يف  ال�شخ�شية 

.)www.moenv.gov.jo( الر�شمي لوزارة البيئة
يوزع املعلم الطلبة اإلى �شت جمموعات.2- 
عنواًنا 3-  جمموعة  كل  تاأخذ  بحيث  والثالثة،  والثانية  الأولى  املجموعات  على  البطاقات  املعلم  يوزع 

ويطلب اإليها ترتيب املعلومات وتنظيمها.
يف 4-  املتوافرة  املعرفة  م�شادر  يف  تبحث  اأن  ال�شاد�شة  واخلام�شة  الرابعة  املجموعات  اإلى  املعلم  يطلب 

املدر�شة كاملكتبة، اأو مواقع متخ�ش�شة على االإنرتنت يف اأثناء تنفيذ الن�شاط عن املو�شوعات املطروحة 
من ِقبل املعلم، ثم جتمع املعلومات عنها بدقة.

ت�شمم املجموعات الرابعة واخلام�شة وال�شاد�شة مادة اإخبارية من املعلومات التي جمعتها من م�شادر 5- 
املعرفة املتوافرة يف املدر�شة.

يتحرى الدقة يف احل�شول على املعلومة.1- 
ي�شمم مادة اإعالمية �شحيحة.2- 
ين�رش املعلومة با�شتخدام و�شائل منا�شبة.3- 

املجال املهارات املعلوماتية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمية.

املهارات الفرعيّة: التعبري عن الراأي، اإنتاج املحتوى.

 �شبورة، واأقالم، وبطاقات، و�شبكة اإنرتنت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين ت�صميم مادة اإعالمية

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
كيف توؤثر �شياغة الأ�شئلة يف احل�شول على املعلومات ال�شحيحة؟1- 
كيف اأحترى دقة املعلومات؟2- 
ما اأهمية الإعالم؟3- 
كيف متيز الإعالم ال�شادق من غريه؟4- 
م�شادرها 5-  من  الإعالمية  املادة  انتقاء  مراعيًّا  عنه  التحدث  ترغب  مو�شوع  اإعالمية عن  مادة  �شمم 

وحتري الدقة يف ن�رشها با�شتخدام طرائق وو�شائل منا�شبة.

يتقم�س قائد كل جمموعة من املجموعات �شخ�شية مرا�شل اإخباري، ويقدم الن�رشة يف الغرفة ال�شفية، اأو 6- 
ي�شارك يف الإذاعة املدر�شية، اأو يعلق معلومات مهمة على لوحة الإعالنات يف املدر�شة.

اإلى ا�شتنتاج عن املو�شوع الذي يركز على 7-  اآرائهم لي�شلوا  يجري املعلم نقا�ًشا بني الطلبة ليعربوا عن 
�رشورة انتقاء املادة الإعالمية من م�شادرها.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يح�رش املعلم �شوًرا متنوعة »لظاهرة قو�س املطر«.1- 
يوزع املعلم �شوًرا عن ظاهرة قو�س املطر على طلبته. 2- 
املطر 3-  قو�س  ظاهرة  عن  بينهم  ما  يتناق�شوا يف  اأن  اإليهم  ويطلب  الطلبة جمموعات عمل،  املعلم  يق�شم 

وكيفية ر�شمه وتلوينه، وما احلل لإنتاج لون غري متوافر يف علبة الألوان.

    

يطلب املعلم اإلى الطلبة اأن يعددوا الألوان املوجودة يف قو�س املطر )الثانوية والأ�شا�شية(.4- 
يوزع املعلم على الطلبة اأوراق مليع ملونة؛ تلميًحا باحلل البديل.5- 

يبحث يف اأ�شباب ظهور تنوع األوان قو�س املطر وعوامله.1- 
ي�شع خطة لري�شم ويلون قو�س املطرب�شهولة ودقة. 2- 
يطرح اأ�شئلة عن األوان قو�س املطر وتدرجها من اأجل التحليل وحتديد الألوان املنا�شبة.3- 
يتابع البحث عن الطرائق واخلامات البديلة عن الر�شم يف تنفيذ لوحة فنية تعرب عن قو�س املطر. 4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: التنبوؤ بامل�شكلة، حتديد امل�شكلة، التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكلة، و�شع خطة، متابعة التنفيذ.

اأقالم ر�شا�س، واألوان خ�شبية، واألوان مائية، وقطن، وفر�شاة األوان، واأوراق ر�شم، ومادة ل�شقة، واأوراق مليع 
ملونة، و�شحن بال�شتيك دائري.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول قو�س املطر

الرتبية الفنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
هل ميكنك تنفيذ لوحة فنية تعرب عن نف�شك باألوان كثرية على الرغم من فقدان بع�شها؟ 1- 
قارن مهاراتك يف ا�شتخدام الألوان قبل التمرين وبعده مبهاراتك الفنية ال�شابقة وهذا العمل الفني. 2- 

يطلب املعلم اإلى الطلبة اأن يطرحوا الأ�شئلة، مثل : 6- 
  اأ  - كيف ن�شتخرج اللون الربتقايل مثاًل، لإدراجه يف قو�س املطر؟

ب - كيف نر�شم قو�س املطر ونلونه ب�شهوله ؟

جـ - اأي لونني ممزوجني ينتج منهما اللون البنف�شجي لإدراجه يف قو�س املطر؟

ًفا لهم ظاهرة قو�س املطر، وهو جمموعة من الأقوا�س امللونة.7-  يناق�س املعلم طلبته يف ا�شتف�شاراتهم ُمعرِّ
اإلى طرائق جديدة لر�شم قو�س املطر وتلوينه بطرائق �شهلة وممتعه 8-  يناق�س املعلم الطلبة ويتو�شل معهم 

بالألوان املائية.
يبداأ الطلبة بتلوينها باألوان الطيف ال�شبعة، م�شتخدمني الألوان املتاحة، وحل م�شكلة فقد لون من علبة 9- 

األوانه.
10- يتابع املعلم طلبته يف اأثناء تنفيذ الن�شاط، ويو�شح حلول املزج اللوين.

      

بع
را

 ال
ف

�ض
 ال

طة
ن�ض

اأ

4

79



الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

عدة، 1-  مرات  هند�شي  �شكل  تكرار  من  م�شتوحاة  هند�شية  زخرفية  لت�شكيالت  مناذج  املعلم  يعر�س 
�شنتمرت،  ن�شف  عر�شها  م�شتطيالت  ق�شه  بعد  امللون  الكرتون  )لف  منها  متنوعة،  طرائق  ُم�شتخِدًما 

تفريغ الورق بالق�س(.

                         

يق�شُم الطلبة ثالث جمموعات وي�شُع اأمام كل جمموعة ق�شا�شات الورق امل�شتطيلة مت�شاوية املقا�شات، 2- 
ا. وقطًعا من الكرتون امللون، وورًقا اأبي�س A4 ، وعلبة غراء ، واألوان، ومق�شًّ

ميتلك القدرة على حتديد امل�شكلة ومتطلبات حلها.1- 
ي�شع خطة لتوظيف طريقة واحدة على الأقل من طرائق الت�شكيل والرتكيب.2- 
ي�شتخدم اأكرب عدد من الأدوات يف اأثناء التنفيذ.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: حتديد متطلبات حل امل�شكلة، و�شع خطة حلل امل�شكلة ومتابعة التنفيذ.

عدد من ق�شا�شات الورق على �شكل م�شتطيالت مت�شاوية املقا�شات، وقطع من الكرتون امللون، وورق   اأبي�س 
A4 ، وعلبة غراء ، واألوان، ومق�س.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

الرابع الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين ال�صكيل والرتكيب

الرتبية الفنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما الأداة التي كنت تف�شلها لت�شاعدك على و�شع خطة تنفيذ الن�شاط بطريقة اأف�شل، وحل امل�شكلة؟1- 
كيف اأمتمت تنفيذ الن�شاط وحتديد متطلبات حل امل�شكلة واملعوقات التي واجهتكم؟ 2- 
كيف توظف املهارة التي تعلمتها يف الن�شاط لتنفيذ �شكل زخريف اآخر؟ 3- 

يخرب املعلُم الطلبة اأن املطلوب ت�شكيل وحدة زخرفية هند�شية ب�شيطة مكونة من تكرار �شكل هند�شي 3- 
مرات عدة ُم�شتخِدًما طرائق متنوعة منها )لف الورق، وتفريغ الورق بالق�س(، ثم اإل�شاقها على ورقة 
بي�شاء وتلوين الفراغات املت�شكلة بلون خمتلف ُموظًفا التدرج اللوين من الأفتح الى الأغمق داخل كل 

ف الألوان الأ�شا�شية الثالثة امل�شتقة عنها. منوذج مت بناوؤه با�شتخدام الأ�شكال الهند�شية، على اأن تُوظَّ

                            

واتباع 4-  فقط،  بها  الطلبة  بها  د  ُزوِّ التي  املواد  )ا�شتخدام  وهي:  الن�شاط،  تنفيذ  تعليمات  املعلم  يحدد 
اأ�شلوب الت�شكيل والرتكيب، زمن التنفيذ ) 25 دقيقة( ، ومتنح كل جمموعة )5 دقائق ( لعر�س اأعمالهم 

ومناق�شتها(. 
و�شع خطة لتنفيذ الت�شميم املطلوب، وحتديد اأ�شلوب التنفيذ، والبدء بتنفيذ العمل عن طريق تكوين 5- 

اأ�شكال  على  املفرغ  الورق  ق�شا�شات  اأو  الورقية  اللفافات  من  ن  املكوَّ الأ�شا�شي،  الزخريف  ال�شكل 
هند�شية وغريها. 

�رشوط 6-  التزمت  التي  الفائزة  املجموعة  ويعلن  الن�شاط،  تنفيذهم  كيفية  يف  جمموعة  كل  املعلم  يناق�ُس 
الن�شاط، وكان اإنتاجها ُمبتَكًرا.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

جائحة 1-  ب�شبب  العطلة  اأثناء  يف  اأوقاتكم  ا�شتثمرمت  كيف  الآتي:  ال�شوؤال  ال�شّبورة  على  املعّلم  يكتب 
كورونا؟ وي�شتمع  لإجابات الطلبة ويناق�شهم فيها، ثّم يبني لهم اأّنهم �شيعّدون جمّلة اإلكرتونّية م�شوّرة 

عنوانها )وقتك ِمن ذهب(.
يق�ّشم املعّلم الطلبة ثالث جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة مهّمة على النحو الآتي: 2- 

املجموعة الأولى: ت�شميم املجّلة بربنامج وورد، وحتديد العناوين وعدد ال�شفحات.
املجموعة الثانيـة: جمع املعلومات من الإنرتنّت، وعن طريق �شوؤال الزمالء عن مو�شوع املجّلة وهو 
كيفّية ا�شتثمار الطلبة اأوقات فراغهم يف اأمور مفيدة ، وكتابة فقرات عدة عن املو�شوع بعناوين خمتلفة 

لت�شمينها يف املجلة. 
ال�شور  بع�س  بالهاتف اجلّوال، وميكن ر�شم  الت�شوير  اأو  الإنرتنت،  الثالثـة: جمع �شور من  املجموعة 
ا با�شتخدام برنامج الر�ّشام، بحيث تتناول هذه ال�شور اأو الر�شومات �شلوكات تفيدنا يف املحافظة  اأي�شً

على الوقت وا�شتثماره.
يبداأ الطلبة بالعمل، ويتجّول املعلم بني املجموعات لالإر�شاد وتقدمي امل�شاعدة، وعند انتهاء املجموعات 3- 

يختار املحتوى الإعالمّي املالئم.1- 
ينتج املحتوى الإعالمّي.2- 
ين�رش املحتوى الإعالمّي حمّدًدا اجلمهور امل�شتهدف.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمّية.

املهارات الفرعيّة: اختيار املحتوى املالئم، اإنتاج املحتوى، ن�رش املحتوى، حتديد اجلمهور امل�شتهدف.

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت، وبرامج )وورد، بي دي اإف، الر�ّشام(، وهاتف حممول.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط

الأول جمّلة »الوقت من ذهب«

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

من ت�شميم املجّلة، وكتابة املحتوى العلمّي فيها، وو�شع ال�شور والر�شومات، ُت�شلَّم الن�شخة النهائّية 
ثّم  اأخطاء،  ُوجدت  اإن  لتعديلها  فيها  ويناق�شهم  املعلومات،  ودّقة  اللغة  �شالمة  من  ليتاأّكد  املعّلم؛  اإلى 
يحّول املجّلة من )وورد( اإلى )بي دي اإف(، ويطلب اإلى كّل طالب ن�رشها واإر�شالها اإلى من يريد من 

اأهله واأقاربه واأ�شدقائه عرب و�شائل التوا�شل الجتماعّي.
 يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم على جهودهم وتعاونهم.4- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
ما املعلومات التي تعّلمتها من املجّلة؟ 1- 
ذته بالتعاون مع زمالئك.2-  بنّي اخلربات التي اكت�شبتها من الن�شاط الذي نفنّ
ملَن �شرت�شل هذه املجّلة؟ وملاذا؟3- 
ما عالقة املجّلة الإلكرتونّية، ون�رشها يف و�شائل التوا�شل الجتماعّي بالإعالم؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شاأل املعلم الطلبة ال�شوؤال الآتي: كيف ميكننا اأن ن�شتفيد من مواقع التوا�شل الجتماعي يف اأ�شياء مفيدة 1- 
مثل درا�شتنا وتعلمنا؟ وي�شتمع لإجابات الطلبة ويناق�شهم فيها.

يقرتح املعّلم على الطلبة اإن�شاء جمموعة خا�شة بالغرفة ال�شفّية عرب مواقع التوا�شل مثل )في�شبوك، وات�س 2- 
ومناق�شتها  الأ�شئلة،  وطرح  املعرفة،  وتبادل  واملو�شوعات،  املقالت  ن�رش  منها  الهدف  يكون  اآب( 

واإبداء الراأي فيها وتقييمها.
يبني املعلم للطلبة بال�رشح على �شا�شة احلا�شوب اأو الهاتف خطوات اإن�شاء املجموعة اخلا�شة، ثم ين�شئ 3- 

املجموعة اخلا�شة بال�شف وي�شميها ا�شًما معيًنا بح�شب ما يقرتحه الطلبة، ويكون م�رشًفا عليها؛ ملتابعة 
اأن�شطة الطلبة.

يناق�س املعلم الطلبة يف املعايري الأخالقية التي يجب اأن يلتزموها عند الن�رش على املجموعة، ويتفق معهم 4- 
عليها، ثم يوزعها على املجموعة، مثل: ا�شتثمار الوقت يف ن�رش ما هو مفيد، واحرتام الراأي الآخر، 

والتاأكد من �شحة املعلومات قبل ن�رشها، ون�شبة الن�س املنقول اإلى �شاحبه، وغريها.

يتعرف خطوات اإن�شاء جمموعة خا�شة على مواقع التوا�شل الجتماعي.1- 
ين�رش املحتوى املعريف على املجموعة اخلا�شة يف املوقع ويقيمه.2- 
يطبق املعايري الأخالقية الرْقمّية.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: ا�شتخدام التقنيات الرْقمّية يف اإنتاج املعرفة وتقييمها، تطبيق املعايري الأخالقية الرْقمّية.

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت، واأحد مواقع التوا�شل الجتماعي، مثل )في�شبوك، وات�س اآب(، وهاتف حممول.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
الثاين جمموعة خا�صة

اللغة العربية

�س
ام

خل
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

5

ا�شم الن�شاط

86



التأّمل في التعّلم

يحث املعلم الطلبة على  التفاعل على املجموعة يف البيت با�شتخدام احلا�شوب اأو هواتفهم يف ما هو 5- 
مفيد. 

يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم. 6- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
ما املو�شوعات والأفكار التي ترغب يف ن�رشها على املجموعة اخلا�شة؟ وملاذا؟1- 
هاِت اأفكاًرا اأخرى لال�شتفادة من مواقع التوا�شل االجتماعي. 2- 
اذكر معايري اأخالقية اأخرى يجب التزامها يف مواقع التوا�شل الجتماعي.3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

د املعلم للن�شاط باأن يبني للطلبة املهارات الأربع املهمة التي يجب اأن يتقنوها يف اللغة العربية، وهي: 1-  ميهنّ
القراءة، والكتابة، وال�شتماع، والتحدث.

يعر�س املعلم ال�شورة الآتية على الطلبة، وي�شاألهم عن الفكرة التي تعرب عنها، ليتو�شلوا اإلى اأنها تتناول 2- 
مهارة ال�شتماع اجليد لالآخر حني يتحدث.

يّتبع خطوات حل امل�شكالت يف حل م�شكلة.1- 
مييز ال�شبب من النتيجة.2- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: حتديد امل�شكلة، حتليل امل�شكلة وحتديد اأ�شبابها، حتديد متطلبات حل امل�شكلة، تقييم احللول، 
متييز ال�شبب من النتيجة.

اللوح، و�شورة تعرب عن مهارة حل امل�شكالت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )35  دقيقة(
الن�شاط
الثالث كن م�صتمًعا جيًّدا

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يبني املعلم للطلبة اأّنه توجد م�شكالت عديدة يعانيها بع�س الطلبة، منها عدم ا�شتماعهم اجلّيد ملا يقوله 3- 
ا عدم ا�شتماعهم للمعلم يف اأثناء �رشحه اأو قراءته ن�س ال�شتماع مثاًل.  الآخرون، خ�شو�شً

اأ�شباب 4-  لتحديد  بينهم،  ما  املناق�شة يف  اأفراد كل جمموعة  اإلى  الطلبة جمموعات، ويطلب  املعلم  يق�شم 
م�شكلة عدم ال�شتماع اجلّيد لدى بع�س الطلبة، ونتائجها، والتفكري يف حلول لهذه امل�شكلة، ومدى 

منا�شبة هذه احللول مع تقدمي الدليل، ويحدد لهم وقًتا معّيًنا لذلك.
ًها وُم�شاِعًدا.5-  تبداأ املجموعات بالعمل، ويتجول املعلم بني الطلبة ُموجِّ
عدم 6-  امل�شكلة:  اأ�شباب  تكون  فقد  اإليه،  تو�شلوا  ما  الطلبة يف  املعلم  يناق�س  املحدد  الوقت  انتهاء  بعد 

الإن�شات برتكيز، والن�شغال باأمور اأخرى، وال�شو�شاء، وغريها. 
التح�شيل 7-  الفهم، وانخفا�س م�شتوى  نتائج عدم ال�شتماع اجلّيد، مثل: عدم  الطلبة يف  املعلم  يناق�س 

الدرا�شي، وانقطاع التوا�شل مع الآخرين. 
ا يف احللول املمكنة ودليلهم على ذلك، مثل: النظر اإلى عيني املتحدث، وعدم 8-  يناق�س املعلم الطلبة اأي�شً

التفكري يف اأمور اأخرى يف اأثناء ال�شتماع، واجللو�س جل�شة معتدلة، وتلخي�س ما مت ال�شتماع له، وقد 
تكون الأدلة على هذه احللول من مواقف واقعية مرت بهم.

يثني املعلم على اأداء الطلبة، وي�شكرهم.9- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
ما اأهم �شبب مل�شكلة عدم ال�شتماع اجلّيد يف راأيك؟ وملاذا؟ 1- 
اقرتح و�شائل اأخرى لتنمية مهارة ال�شتماع اجلّيد لدى الطلبة.2- 
ملاذا علينا اأن نكون م�شتمعني جيدين؟3- 
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مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شاأل املعلم الطلبة عن اأهمية التعاون يف احلياة، وي�شتمع لإجاباتهم ويناق�شهم فيها. 1- 
�شيق�ّشمهم 2-  القراءة بطريقة جديدة، حيث  فيه على  يتعاونون  ن�شاًطا  �شينفذون  اأنهم  للطلبة  املعلم  يبني 

جمموعات يتكون كل منها من �شتة طالب، وتعمل كل املجموعات باملهمة نف�شها يف الوقت نف�شه.
ي�رشح املعلم للطلبة فكرة الن�شاط، حيث يقراأ الطالب الأول يف املجموعة الفقرة الأولى ب�شوت هادئ، 3- 

اأفراد  ثم يذكر الطالب الثاين الفكرة املوجودة يف الفقرة، واإن كان هناك اختالف يف الراأي يتحاور 
املجموعة لالتفاق على الفكرة، ويجري تدوينها على ورقة، وهكذا ت�شتمر القراءة مع طالبني اآخرين 

يف الفقرة الثانية، وطالبني اآخرين يف الفقرة الثالثة.
يناق�س املعلم الطلبة يف الأفكار التي كتبوها، ويثني على اأدائهم، وي�شكرهم على تعاونهم.4- 

يتعاون مع فريقه على القراءة.1- 
يحاور زمالءه يف ما يقراأ.2- 
يقّدر فائدة القراءة التعاونية.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل.

املهارات الفرعيّة: العمل يف فريق، القدرة على احلوار.

حا�شوب، و�شا�شة عر�س، ون�س قراءة عنوانه )ال�شمعة(.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )35  دقيقة(
الن�شاط
الرابع القراءة التعاونية

اللغة العربية
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نصُّ القراءِة
ْمَعةُ الشَّ

   اْنقَطََعِت الَكْهُرباُء َوأنا أَْكتُُب، فََغِرْقُت في الظَّالِم، َواْنتَظَْرُت قَلياًل. فَلَّما طاَل ِغياُب النُّور،ِ قُْمُت 
ْمَعةَ،  إِلى ِخزانٍَة في اْلحائِِط، فَأَْخَرْجُت ِمْنها َشْمًعةً ُكنّا قَِد اّدَخْرناها لِِمْثِل تِْلَك الّساَعِة. أَنَْرُت الشَّ
قَلَمي  ِمْن  َوتَسيُل   ، َعلَيَّ تَْنِزُل  أََخَذْت  اْلَكلِماِت  أَنَّ  َواْستَأْنَْفُت  اْلِكتابَةَ، فََشَعْرُت  فَاْرتاَحْت نَْفسي، 

َسْهلَةً ِمْن دوِن َعناٍء، َكما يَْنِزُل اْلَمطَُر اْلَخفيُف.
ْمَعِة، َوِهَي تَذوُب لِتُنيَر ُغْرفَتي َونَْفسي، َحياةً ل تَْعِرفُها اْلَكْهَرباُء. َوفَْجأَةً      إِنَّ في ُصْفَرِة الشَّ
ْمَعةُ، َوتَْحتَِرَق،  أَْن تُكافَِح الشَّ َوأَثََّر بي  النُّوُر الّساِطُع،  اْلُغْرفَِة ذلَِك  َر في  الَكْهَرباُء، وتَفَجَّ عاَدِت 

َوتَذوَب، َوتَْبُدَو َضعيفَةً في ُحضوِر اْلَكْهَرباِء. 
    ِعْنَدئٍِذ اْمتَدَّْت يَدي إِلى ِزرٍّ َصغيٍر، فَأَْطفَأُْت اْلَكْهَرباَء، َونَظَْرُت إلى َشْمَعتي نَْظَرةً َخفِيَّةً َوأَنا 

أَْكتُُب، فَُخيَِّل إِلّي أَنَّها تَْغِمُزني وتَْشُكُرني بِاْبتِساَمٍة َصْفراَء، فِيها أَْلُف َمْعنًى.
                                                                                                    خليل تقّي الدين، بتصّرف

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
بنّي راأيك يف هذه الطريقة يف القراءة. 1- 
ما اأهمية النقا�س يف طريقة القراءة هذه؟2- 
اذكر جمالت اأخرى غري القراءة ميكن ا�شتخدام هذه الطريقة فيها.3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ا ق�شرًيا، ثم يجيبون الأ�شئلة املتعلقة به، واأّن هذه الإجابات حتتاج 1-  يبني املعلم للطلبة اأنهم �شيقروؤون ن�شًّ
اإلى الإبداع والتفكري بذكاء. 

يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات للتعاون على اإجابة اأ�شئلة الن�ّس.2- 
يعر�س املعلم الن�ّس على �شا�شة العر�س اأو ميكنه توزيعه ورقيًّا على املجموعات.3- 
ليجيبها 4-  اللوح؛  اأو  العر�س  �شا�شة  الآتية على  الأ�شئلة  يعر�س  ثم  له،  الطلبة  وي�شتمع  الن�ّس  املعلم  يقراأ 

الطلبة يف كل جمموعة:
  اأ  - اذكروا عدًدا من الكلمات مبعنى كلمة )العجيب( التي وردت يف الن�ّس.

ب - اكتبوا اأكرب عدد من الأفكار وردت يف الن�ّس.
جـ - اأ�شيفوا معلومات اأخرى تتعلق باملياه مل ترد يف الن�ّس.

د   - اقرتحوا طرائق اإبداعية لرت�شيد ا�شتهالك املياه.
ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة، ويناق�شهم فيها، وي�شكرهم على جهودهم وتعاونهم.5- 

يذكر مرادفات عدة لكلمة حمددة يف الن�س.1- 
يكتب اأكرب عدد من الأفكار املوجودة يف الن�س. 2- 
ي�شيف اأفكاًرا جديدة غري موجودة يف الن�س.3- 
يقرتح طرائق اإبداعية لرت�شيد ا�شتهالك املياه.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار.

املهارات الفرعيّة: الطالقة، واملرونة، والإفا�شة، والأ�شالة.

ن�ّس عنوانه )املاء �رّش احلياة(، وحا�شوب، و�شا�شة عر�س، ولوح.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص املاء �رشّ احلياة

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

اْلماُء ِسرُّ اْلحياِة 

    قاَل تَعالى: ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [ )سورة النبياء، اآلية 30(. اْلماُء هَُو ذلَِك الّسائُِل 
ُل َسْبعيَن بِاْلِمئَِة ِمْن ِجْسِم اْلْنساِن، إِضافَةً  اْلَعجيُب الَّذي َوَضَع هللاُ تَعالى ِسرَّ اْلحياِة فيِه، فَهَُو يَُشكِّ
ُل نَْحَو ثاَلثَِة أَْرباِع ِمساَحِة اْلُكَرِة اْلَْرِضيَِّة، َوِمْن دونِِه تَْنتَهي اْلَحياةُ َعلى اْلَْرِض،  إِلى أَنَّهُ يَُشكِّ
َوهَُو ِمْن نَِعِم هللاِ الَّتي ل تَُعدُّ َول تُْحصى؛ لِذا يَْنبَغي لنا ُشْكُر هللاِ دائًِما َعلى هِذِه النِّْعَمِة، َكما َعلَْينا 

اْلُمحافَظَةُ َعلََى اْلماِء بِتَْرشيِد اْستِْهالِكِه. 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
ماذا ا�شتفدت من هذا الن�شاط؟ 1- 
ما اأكرث �شوؤال اأثار تفكريك؟ وملاذا؟2- 
اقرتح طريقة لالإفادة من االأفكار التي ُطِرحت يف الن�شاط يف احلياة العملية. 3- 
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اليوم الأول:
ميّهد املعلم للطلبة يف )10( دقائق عن اأهمية تنمية مهاراتهم ال�شخ�شية، مثل العمل با�شتقاللية، وحتديد 1- 

الأهداف واملعارف وتنظيمها، ثم يبني لهم اأنهم �شينفذون ن�شاًطا عنوانه )كتاب م�شور( ي�شتطيعون 
عن طريقه تنمية هذه املهارات ال�شخ�شية. 

ي�رشح املعلم للطلبة كيفية تنفيذ هذا الن�شاط، حيث �شيحدد كل طالب مو�شوًعا ليعّد عنه كتاًبا م�شوًرا، 2- 
وي�شاألهم عن املو�شوعات التي يرغبون يف تناولها، ويناق�شهم فيها، فقد يكون املو�شوع عن الطيور اأو 
احليوانات اأو الأماكن ال�شياحية الأردنية اأو الرتاث الأردين اأو غريها مما يقرتحه الطلبة، ويدونها املعلم 

على اللوح.
يطلب املعلم اإلى كل طالب حتديد املو�شوع الذي يرغب فيه، وحتديد الأهداف التي ي�شعى اإلى حتقيقها 3- 

يف الكتاب امل�شور، ثم يطلب اإلى كل منهم جمع �شور ومعلومات عن املو�شوع من الكتب واملجالت 
اأو الإنرتنت، وميكن اأن ي�شور الطالب بهاتفه بع�س ال�شور التي تخدم املو�شوع.

يحدد املو�شوع والأهداف املطلوبة لإعداد كتاب م�شور.1- 
يجمع �شوًرا ومعلومات عن مو�شوع الكتاب.2- 
يعمل با�شتقاللية يف اإعداد الكتاب. 3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شية.

املهارات الفرعيّة: اإدارة الأهداف، اإدارة املعرفة، العمل با�شتقاللية.

هاتف نقال، وحا�شوب، واأوراق، واأقالم، و�شور متنوعة ورقية اأو اإلكرتونية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص كتاب م�صور

اللغة العربية
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اليوم الثاين:
اأو 4-  يخ�ش�س املعلم )30 دقيقة( ليجمع كل طالب هذه ال�شور يف كتاب اإلكرتوين اأو ورقي، ويكتب 

اأو كتاب  الطيور امل�شور،  املعلومات اخلا�شة بها يف كتاب ي�شميه مثاًل كتاب  يطبع حتت كل �شورة 
الرتاث امل�شور، بح�شب املو�شوع املراد تعليمه.

على 5-  ي�شكرهم  ثم  عنها،  نقا�ًشا  وُيجري  زمالئهم،  على  امل�شورة  كتبهم  عر�س  الطلبة  املعلم  يكلف 
اإبداعهم واأدائهم.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
بنّي اأهمية الكتب امل�شورة يف راأيك.1- 
ماذا مننّى هذا الن�شاط لديك؟2- 
ما املو�شوع الذي اخرتته لإعداد كتاب م�شور حوله؟ وملاذا؟3- 
اقرتح ن�شاًطا اآخر يهدف اإلى ن�رش املعرفة بني زمالئك الطلبة.4- 
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ميهد املعلم للطلبة باأن يبني لهم اأنهم �شينفذون ن�شاًطا عن كيفية تنظيم حفل، وهو ن�شاط يحتاج اإلى 1- 
يوم  مثل  وطنية  اأو  واملعراج،  الإ�رشاء  مثل  دينية  منا�شبة  يف  احلفل  هذا  يكون  وقد  عديدة،  مهارات 

ال�شتقالل، اأو اجتماعية مثل يوم املعلم، ويكتبها على ال�شبورة. 
يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات، ويطلب اإلى كل جمموعة اأن تختار منا�شبة لينظم اأفرادها حفاًل يف �شاأنها، 2- 

ويبني لهم اأّن تنظيم احلفل يحتاج اإلى قائد يعمل مع فريق لتنظيم فقرات احلفل، مثل: حتديد �شخ�س 
لتالوة القراآن الكرمي، وحتديد عريف حفل للرتحيب بال�شيوف وتقدمي فقرات احلفل، وحتديد فقرات 
احلفل ومو�شوعاتها ومن �شيوؤدي كل فقرة، وحتديد زمان احلفل وجتهيز املكان، وتنظيم مواعيد تقدمي 

الفقرات، وغري ذلك.
يكلف املعلم اأفراد كل جمموعة بدء العمل بو�شع خطة برنامج لتنظيم حفل.3- 
اأفراد املجموعات يف برناجمها، ويتفق 4-  تعر�س كل جمموعة برناجمها على املجموعات، ويناق�س املعلم 

معهم على تنظيم حفل يف منا�شبة من املنا�شبات، ثم ي�شكرهم على اأدائهم.

يعّد برناجًما لإقامة حفل يف منا�شبة ما.1- 
يكت�شب مهارة العمل مع الفريق. 2- 
ينّظم الوقت على نحو فّعال.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: اإدارة الوقت، عمل الفريق، القيادة.

لوح، واأقالم، واأوراق

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )35  دقيقة(
الن�شاط
ال�سابع برنامج حفل

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة، ثم يناق�شهم يف اإجاباتهم:
ما املهارات التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط؟ 1- 
بني اأهمية العمل اجلماعي يف هذا الن�شاط.2- 
ما املنا�شبة التي ترغب يف تنظيم حفل لها؟ وملاذا؟3- 
لو كنت قائد الفريق، ما دورك يف التخطيط والتنفيذ؟4- 
ماذا �شتفعل لو واجهتك م�شكلة غري متوقعة مثل غياب اأحد اأفراد الفريق؟5- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ا 1-  يهييء املعلم الطلبة عرب طرح اأ�شئلة عليهم عن اأهمية التكنولوجيا عموًما والربامج الإلكرتونية خ�شو�شً
يف احلياة العلمية والعملية، ويناق�شهم يف اجاباتهم.

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات.2- 
يطلب املعلم اإلى الطلبة:3- 

 .tarsia jigsaw puzzle اأ  - دخول موقع  

ب - اختيار اأيقونة math يف اأعلى ال�شفحة.

جـ - اختيار �شكل �شدا�شي ال�رشب وتخزينه يف جهاز احلا�شوب ثم طباعته.

يوجه املعلم كل جمموعة اإلى جتزئة ال�شكل ال�شدا�شي مثلثات با�شتخدام املق�شات، ثم و�شعها يف حزم.4- 
تتبادل كل جمموعة حزمة املثلثات مع املجموعة املجاورة لها.5- 
كل جمموعة تعيد ت�شكيل �شدا�شي ال�رشب املعطى على طبق الكرتون املقوى م�شتخدمني الال�شق.6- 

يبحث يف ال�شبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت( عن معلومات معينة.1- 
ي�شتخدم الربجميات التطبيقية.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: ا�شتخدام الربجميات التطبيقية، تخزين البيانات الرقمية واإدارتها.

.UHU  جهاز احلا�شوب، واإنرتنت، وورق ملون، وطابعة، وكرتون مقوى، ومق�شات بال�شتيكية، ول�شق

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط

الأول �صدا�صي ال�رشب

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

يتابع املعلم عمل املجموعات، ويعزز اإجنازاتهم، ويقدم لهم التغذية الراجعة. 7- 

     

يوجه املعلم الطلبة يف املجموعات اإلى عر�س نتائجهم على الفرق الأخرى لتقييم النتائج، ثم عر�س 8- 
اللوحات ذات الإجابات ال�شحيحة على جدران الغرفة ال�شفية لتعزيز البيئة ال�شفية  داخل ال�شف.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
كيف ُيح�شن ا�شتخدام الربجميات من مهارات ال�رشب لديك؟1- 
ما ال�شتخدامات الأخرى لربنامج Tarsia Jigsaw Puzzle؟2- 
كيف �شت�شاعد الربجميات التطبيقية على تنمية مهارات العمل اجلماعي؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يعر�س املعلم اإح�شائية وزارة ال�شحة الأردنية عن اأعداد الإ�شابات بفريو�س كورونا يف الأردن على 1- 
اللوحة  مبني يف  الطلبة عن طريق موقع الوزارة https://corona.moh.gov.jo/ar  كما هو 

الإح�شائية املجاورة(.

ثم 2-  الأعداد،  هذه  متثله  وما  الإح�شائية  اللوحة  حتتويها  التي  بالأعداد  التمعن  اإلى  الطلبة  املعلم  يوجه 
مناق�شة الطلبة وال�شتماع لإجاباتهم.

يق�شم املعلم الطلبة اإلى جمموعات؛ ويطلب املعلم اإلى كل جمموعة اأن يوظفوا ما تعلموه يف وحدة »متثيل 3- 
البيانات وتف�شريها« لالإجابة الأ�شئلة الآتية:

اأ  - بالنظر اإلى التمثيل البياين لعدد الإ�شابات يف املدن الأردنية؛ كم يزيد عدد الإ�شابات بفريو�س 
كوفيد ـــــ 19 يف عمان عنه يف اإربد؟

يحلل اخلرب ثم يقيمه. 1- 
يعرب عن راأيه بعبارات وا�شحة يف مو�شوع معني.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة الإعالمية.

املهارات الفرعيّة: حتليل اخلرب وتقييمه، التعبري عن الراأي، حتديد اجلمهور امل�شتهدف، ن�رش املحتوى.

جهاز حا�شوب، وجهاز عر�س، واإنرتنت، وورقة، وقلم.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين كوفيد 19 واللوحة الإح�صائية

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

ب - ما جمموع اأعداد الإ�شابات يف كل من العقبة ومعان والكرك؟
جـ - ما الفرق بني اأعداد الإ�شابات يف مدينتي الزرقاء وماأدبا؟

 د  - ما عدد الوفيات هذا اليوم وعدد الوفيات الرتاكمي؟
هـ  - ما عدد الأ�شخا�س الذين تلقوا جرعتني من اللقاح �شد فريو�س كورونا؟

 و  - اكتب �شوؤاًل اإح�شائيًّا، ميكن ا�شتعمالُه لل�شوؤال عن البيانات يف اللوحة الإلكرتونية، ثم اأجبه.

يناق�س املعلم الطلبة يف اإجاباتهم ويقدم لهم التغذية الراجعة.4- 
الإح�شائيات 5-  حتليل  من  اإليه  تو�شلت  ما  يت�شمن  تقرير  كتابة  اإلى  الطلبة يف كل جمموعة  املعلم  يوجه 

وتقييمها التي وردت يف اللوحة الإح�شائية.
يطلب املعلم اإلى الطلبة يف كل جمموعة قراءة التقرير اأمام اأقرانهم، ون�رش التقرير الأكرث دقة على اللوحة 6- 

الإعالمية يف املدر�شة وموقع املدر�شة الإلكرتوين.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
من اجلمهور امل�شتهدف يف اإح�شائيات الدرا�شة ال�شابقة؟1- 
كيف ا�شتفدَت من الدرا�شة ال�شابقة يف التعبري عن راأيك بحيادية وا�شتقاللية؟2- 
تقارير 3-  مع  مقارنًة  للبيانات؛  فيه من حتليل  اأعددتُه مع جمموعتك وما ورد  الذي  التقرير  ُتقّيم  كيف 

املجموعات الأخرى؟
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يناق�س املعلم الطلبة يف مفهومهم لالإبداع؛ ليتو�شلوا اإلى اأنه البتكار والإتيان ب�شيء جديد، ويبني لهم 1- 
اأن املطلوب اإليهم يف هذا الن�شاط اأن يبدعوا، ويطرحوا اأفكاًرا جديدة.

يعر�س املعلم بع�س ال�شوِر التي حتتوي ت�شاميم خمتلفة- تقليدية واأخرى تواكب احلداثة- خلزائن كتب؛ 2- 
ثم يوجه اإليهم الأ�شئلة الآتية:

  اأ  - اأي الت�شاميم يعد تقليديًّا؛ واأيها يعد حديًثا؟ وملاذا؟
ب - اأي ت�شميم من الت�شاميم املعرو�شة قد جتلت فيه طالقة امل�شمم ومرونته؟ وملاذا؟

يوجه املعلم الطلبة اإلى توظيف ما تعلموُه يف “ وحدِة الهند�شة “ لت�شميم خزانٍة للكتب حتتوي امل�شلعات 3- 
التي در�شوها يف هذه الوحدة.

يقرتح اأفكاًرا جديدة ومبتكرة وفريدة ينتج منها حلول غري متوقعة للم�شكلة.1- 
يقرتح البدائل واحللول والأفكار عند البحث يف مو�شوع معني.2- 
ي�شيف اأفكاًرا وتفا�شيل جديدة لفكرة موجود م�شبًقا.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار

املهارات الفرعيّة: املرونة، الطالقة، الإفا�شة.

قلم، واأوراٌق بي�شاء، واأدواٌت هند�شية، واأقالُم األوان خ�شبية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )35  دقيقة(
الن�شاط
الثالث خزانة الكتب من ت�صميمي

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

يحفز املعلم مهارات التفكري والإبداع لدى الطلبة عن طريق:4- 
  اأ  - اإيجاد اأفكار جديدة ومبتكرة وفريدة ينتج منها اأ�شكال غري متوقعة للت�شميم.

ب - اإ�شافة اأفكار وتفا�شيل جديدة لت�شميم موجود م�شبًقا.

يتابع املعلم عمل الطلبة، ويعزز اإجنازاتهم، ويقدم لهم التغذية الراجعة.5- 

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
ما املهارات التي اكت�شبتها من الن�شاط عززت فيك الثقة بالنف�س والبعد عن التفكري النمطي؟1- 
ما املعوقات التي حالت دون حتقق التفكري الإبداعي لديك يف اأثناء تنفيذ الن�شاط، وقللت من اأهمية 2- 

الفكرة الإبداعية للم�شكلة؟
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيىء املعلم الطلبة للن�شاط؛ عن طريق ت�شجيعهم على  العمل �شمن جمموعات، وتعاونهم مع اأقرانهم 1- 
تبادل اخلربات معهم  اأجل  الأخرى من  املجموعات  املهمة، وتوا�شلهم مع  اإجناز  املجموعة على  يف 

وتقدمي الدعم لهم يف نقد بّناء لإعمالهم واكت�شاب اخلربة من جتاربهم. 

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات؛ بحيث يكون عدد هذه املجموعات زوجيًّا.2- 
يوزع املعلم على كل جمموعة اأوراًقا ذات لون حمدد بحيث تتميز هذه املجموعة بهذا اللون؛ في�شبح 3- 

ا�شمها مثاًل: املجموعة ال�شفراء اأو املجموعة اخل�رشاء، وهكذا.
يطلب املعلم اإلى اأفراد كل جمموعة اأن يوظفوا ما تعلموه يف وحدة "املعادلت" لتنفيذ اخلطوات الآتية:4- 

يتوا�شل باإيجابية مع من حوله.1- 
يقدم النقد البناء لالآخرين.2- 
يتعاون مع زمالئه يف اأثناء جمع املعلومات.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل، النقد البّناء، امل�شوؤولية اجلماعية.

قلم، واأوراٌق ملونة

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الرابع جمموعتي واملعادلت

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

-  كتابة م�شاألتني على الأوراق التي بني اأيديهم؛ اإحداها لفظية والأخرى جربية، مثل:	
¾ß.10 3 اأمثال عدد م�شاف اإليه 4 يكون الناجت
¾ß + 3 = 5
- يحفز املعلم مهارات التوا�شل والتعاون لدى الطلبة عن طريق:	

¾ß.التعاون مع اأقرانهم يف املجموعة يف كتابة املعادلت
¾ß.التوا�شل مع املجموعات الأخرى لتبادل اخلربات معهم وتقدمي النقد البّناء لهم
¾ß.حتمل امل�شوؤولية اجلماعية يف اأثناء حل املعادلت

 يطلب املعلم اإلى كل جمموعتني متجاورتني اأن تتبادل الأوراق حلل املعادلت.5- 
يحدد املعلم وقًتا للمجموعات لالنتهاء من احلل، ثم اإرجاع الأوراق الى املجموعة نف�شها لتنقد احلل 6- 

وتر�شد املالحظات عليها.

يتوا�شل اأفراد كل جمموعة مع اأقرانهم يف املجموعة الأخرى لإي�شال املالحظات اإن وجدت يف نقٍد 7- 
بّناء.

يتابع املعلم عمل الطلبة، ويعزز اإجنازاتهم، ويقدم لهم التغذية الراجعة.8- 

يطرح املعلم على الطلبة الأ�شئلة الآتية:
ما املهارات التي اكت�شبتها من الن�شاط عرب توا�شلك مع الآخرين؟1- 
ا�رشح كيف ا�شتفدت من حتمل امل�شوؤولية �شمن اجلماعة، وكيف لك اأن توظفها م�شتقباًل يف مواقف 2- 

م�شابهة.
ما النقد الذي قدمتُه لالآخرين؟ وهل يعد فاعاًل من وجهة نظرك؟3- 

x

4
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ال�شف وعر�شها، 1-  بع�س حمتويات  اأ�شئلة عليهم عن طول وعر�س  بطرح  للن�شاط  الطلبة  املعلم  يهيىء 
مثل: ال�شبورة، و�شطح مقعد الدرا�شة، وارتفاع الباب وعر�شِه وغريها.

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات �شغرية، تتكون كل جمموعة من 3-4 اأفراد.2- 
يطلب املعلم اإلى جمموعة العمل �شمن فريق وتوزيع الأدوار يف ما بينهم لتنفيذما:3- 

العمليات  بع�س  “ لإجراء  عليها  والعمليات  الع�رشية  “ الك�شور  تعلموه يف وحدة  ما  توظيف   - اأ    
احل�شابية على بع�س حمتويات ال�شف.

ب - اإن�شاء جدول على الورقة تت�شمن اأعمدته املحتوى، والطول، والعر�س، واملحيط وامل�شاحة.

امل�صاحةاملحيطالعر�سالطولاملحتوىالرقم
الباب1
النافذة2
كتاب الريا�شيات3
�شطح املقعد4
ال�شبورة5

يتوا�شل مع زمالئه توا�شاًل لفظيًّا.1- 
ُيقبل على العمل يف فريق لتحقيق النجاح.2- 
يراعي اآداب احلوار.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل.

املهارات الفرعيّة: اتقان التوا�شل اللفظي، العمل يف فريق، القدرة على احلوار.

قلم، وورقة، و�رشيط مرتي.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )25  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص حمتويات �صفي والك�صور الع�رشية

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

.1.75m ،0.35m :جـ - ي�شتخدم �رشيط القيا�س لقيا�س طول املحتويات وعر�شها بالمتار، مثل
د   - يحر�س على اختيار اأ�شياء اأبعادها ك�شورع�رشية واأعداد ع�رشية. 
هـ  - يح�شب حميط هذه الأ�شياء با�شتعمال جمموع اأطوال الأ�شالع.

و   - يح�شب م�شاحة الأ�شياء با�شتخدام قانون امل�شاحة. 

يحدد املعلم زمًنا، ويتابع اأداء الطلبة، ويقدم لهم التغذية الراجعة.4- 
يطلب املعلم اإلى كل فرد يف املجموعة التوا�شل مع املجموعات الأخرى ليحاورهم يف دقة القيا�شات 5- 

التي دونوها ويف احل�شابات التي اأجروها للمحيط وامل�شاحة ومقارنتها مع القيا�شات واحل�شابات التي 
اأجراها مع جمموعته.

يعر�س الطلبة اأعمالهم على زمالئهم، ويقوم املعلم بتعزيزها.6- 

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني اإلى الطلبة:
ما مدى تاأثري الن�شاط يف قدرتك على احلوار مع الآخرين وتقبل وجهات نظرهم؟1- 
�شف الدور الذي نفذته �شمن الفريق لإجناح املهمة واإجنازها يف الوقت املحدد. 2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيىء املعلم الطلبة للن�شاط، بتوجيه اأ�شئلة عن بع�س االأ�شياء من البيئة املحيطة بالطالب، ويطلب حتديد 1- 
وحدة القيا�س املالئمة لهذه الأ�شياء.

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات، بحيث حتتوي كل جمموعة قائًدا، ثم يطلب اإلى كل قائد تزويده مبا ياأتي:2- 
  اأ  - قيا�س طول كل فرد من اأع�شاء املجموعة.
ب - قيا�س كتلة كل فرد من اأع�شاء املجموعة.

يحدد املعلم زمًنا، ويتابع اأداء الطلبة.3- 
يناق�س املعلم قائد الفريق  يف النتائج التي ح�شلوا عليها، ويوجه لهم الأ�شئلة الآتية:4- 

  اأ  - كيف نفذ كل طالب دوره يف املجموعة.
ب - هل هناك فارق كبري يف كتل اأفراد الفريق الواحد؟ وملاذا؟

جـ - هل هناك فارق كبري يف اأطوال اأفراد الفريق الواحد؟ وملاذا؟

يبحث عن املعلومات بالطرائق املتاحة.1- 
يتوا�شل مع الآخرين باحرتام .2- 
ينظم عمله وفق خطة زمنية حمددة.3- 
يتعاون مع قائد املجموعة.4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: البحث وجمع املعلومات، عمل الفريق، اإدارة الوقت، القيادة.

�رشيط مرتي، وميزان اإلكرتوين، وقلم، وورقة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص هل يتنا�صب طويل مع كتلتي

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

يدير املعلم نقا�ًشا بني الطلبة لي�شلوا اإلى ا�شتنتاج حول املو�شوع، مثل:5- 
  اأ  - من هو الطالب الأطول يف ال�شف؟ وهل للتغذية دور يف زيادة طول الإن�شان؟

ب - من هو الطالب الأكرث كتلًة يف ال�شف؟ وهل لنوع الطعام الذي ياأكله اأثر الكتلة؟

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني اإلى الطلبة:
ما املهارات التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط؟1- 
كيف ميكن اأن يوؤثر تعاون اأع�شاء الفريق واإدارة الوقت يف دقة املعلومات و�رشعة البحث عنها؟ 2- 
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1-Teacher writes the weather temperature on the board and then asks students search about what 

it was like 30 years ago. Then he asks what the reasons for the change are in the global climate.

2-Teacher asks students to search for reasons for the weather change from scientific magazines 

and journals and the internet, and to back them up with evidence.

3- Teacher divides the students into groups to discuss the human responsibility for climate 

change.

4- Students propose solutions in collective and individual answer to contribute to solving the 

problem of global warming.

5- Students show thier work on classroom and school magazines to spread awareness about ways 

of solving global problems.

6-Teacher suggests an initiative to find the best solutions by taking individual responsibility to 

improve our planet and live better

8-  Teacher discusses all solutions and reorder priorities and applicable solutions.

1- Start change into environment friendly life style.
2- Participate in keeping the environment clean.
3- Help in finding solutions to problems.

Key skill: Critical thinking and problem solving.

 Sub Skill/s:
- Determine the causes of a problem.

- Evaluate solutions and distinguish cause and effect.

- Internet.

- Magazines and journals.

Resources and materials

Subject English

I am part of the problem and I am part of the solution

Activity
One

Grade:

Activity duration

Five

25 minutes

Performance indicators

  Domain Thinking and learning skills.
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Reflecting on Learning

9- Teacher guides students to write the main points and notes and start a time plan for implemen-

tation.

1- Is the timeline plan applicable? How? 

2- Do you feel confident of your abilities to change? Why?
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1-Teacher asks students if they have ever participated in open day activities.

2-Teacher explains the importance of the extracurricular activities in the school.

3- Teacher asks students what activities they would like to do, and suggests making plan.

4- Students name many activities and discuss them.

5- Students divide the roles according to their abilities and willingness.

6- Studends suggest the suitable day to carry out the plan.

7- Teacher asks students to highlight the main points and notes and designate a time plan for 

implementation.

8- Students write the notes and design a whole day plan.

9- Teacher discusses with students all points to decide what to do and what to ignore according 

to the conditions of the school.

1- Aquire the skills that show the individual's ability to interact with others.

2- Participate in suggesting activities.

Key skill: Personal Skills.

 Sub Skill/s:
- Motivation and Perseverance.

- Notebooks, pens and a board.

Resources and materials

Subject English

The Open Day

Activity
Two

Grade:

Activity duration

Five

25 minutes

Performance indicators

  Domain Life and work skills.
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Reflecting on Learning

1- Why do you think it is important to participate effectively?

2- Do you think that your individual effort can affect the team work? How?
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1-Teacher displays a short video titled (Managing for Creativity: Lessons from the Nine-Dot 

Problem.( https://www.youtube.com/watch?v=5jtEJqQ3_Co

2-Teacher asks students if they have ever heard the phrase “thinking outside the box.” Teacher 

and students  discuss ideas and what they think the phrase means.

3- Teacher needs a set of 24-48 piece jigsaw puzzles that are similar in color or theme. 

4- Students are divided into groups of 3 – 5, and each group solves a puzzle.

5-Students suggest the suitable day to display their search results and share them with their class-

mates.

6- Teacher asks students to write a report about how it is important to think out of the box.

1- Acquire problem solving skills.

2- Show self-reliance skills in hard times.

Key skill: Critical thinking and problem solving.

Sub Skill/s: 
-   Defining the problem.

-  Thinking deeply.

-  Thinking differently. 

-  Suggesting several solutions.

- Computer, notebooks, pens and a board, jigsaw puzzles.

Resources and materials

Subject English

I think outside the box

Activity
Three

Grade:

Activity duration

Five

30 minutes

Performance indicators

  Domain Learning and thinking skills.
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Reflecting on Learning

1- Why does this activity supports you  to think "outside the box" ?

2- How can you measure your ability to think differently?
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1- Teacher asks students to the define "flexibility" after reading the story above.

2- Teacher discuses and explains the benefits of being flexible and adaptable.

3- Teacher displays a short video titled SEL work/life skills video: Adaptability

     https://www.youtube.com/watch?v=bgsfTrpceeU

4- Students express their ideas about being adaptable, after watching the video.

5- Students tell stories about how they managed to adapt to new conditions 

6- Students express their different, listen and respect the opinion of other students.

1- Accepting others and recognizing differences.

2- Accepting pluralism in thinking.

3- Respecting others.

Key skill: social skills.

Sub Skill/s: 
- Flexibility.  

- Respect.

-  Videos, Internet, computers, pens and notebooks.

Resources and materials

Subject English

I respect your opinion

Activity
Four

Grade:

Activity duration

Five

25 minutes

Performance indicators

  Domain Life and work skills.
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Reflecting on Learning

1- Does the discussion  help you to understand flexibility? How?

2- Do you think flexibility is important? Why?
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1- In preparation for the class, teacher writes the following category titles on chart paper or poster 

boards: Self, Family, Friends, Groups (or Organizations), Community, Neighborhood, Country, 

Humanity, Values. Post the chart paper or the poster boards in accessible locations throughout 

the classroom.

2-Teacher asks students to define responsibility.

3-Teacher asks the following questions:

a. How do you define “family”? 

b. Does “family” mean individual family members, and friends? What sorts of responsibility   
    go along with family?

c. Do groups include school groups, work groups, peer groups, etc.?

d. What category is most related to your personal identity?

e. What is a neighborhood? Is it defined by streets or by something else?

1- Understanding the concept of collective responsibility.

2- Taking personal and collective responsibility.

Key skill: social skills.

Sub Skill/s: 
-  Collective responsibility.

-  Internet, computers, pens and notebooks.

Resources and materials

Subject English

Making Jordan a better place

Activity
Five

Grade:

Activity duration

Five

25 minutes

Performance indicators

  Domain Life and work skills.
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Reflecting on Learning

1- Does the discussion  help you to develop the sense "collective responsibility"  ?

2- How is your ability to defin certain categories similar or different from the ability before the 
discussion?

4- Students develop an understanding of the concept of responsibility and discuss the collective responsi-

bility freely.

5-Teacher asks the class to think of specific examples from their own lives that illustrate their 

own personal sense of responsibility towards each of the categories they selected. Conduct a 

short class discussion to elicit real-life examples.
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1- Teacher writes on the board the following questions:

a. Is there a library near your house?  
b. What is the name of the library?  
c. Do you go to the library on weekends?  
d. Do you borrow books or e-books?

2- Students answer the questions and start discussing the importance of libraries.

3- Teacher presents a short video about class libraries https://www.linkedin.com/learning/navi-

gating-dot-net-and-dot-net-standard-for-cross-platform-development/base-class-library.

4-Teacher suggests to set up a class library (printed books and electronic).

5- Students volunteer to collect books and divide work.

6- Students write main necessary books and dictionaries needed, and suggest links of electronic books. 

7- Teacher organizes work, by foldering books into printed and electronic.

8- Students search in the internet about similar projects and write reports and ideas to implement.

1 -Get started with a real library.

2- Interaction for the sustainability of the project.

3- Collecting data (large number of books).

Key skill: Critical Thinking and Problem solving.

Sub Skill/s: 
- Put a plan.

- Follow-up implementation.

- Review the plan.

- Paper for "thank you" notes, shelf, Picture Dictionaries, cards , pens.

Resources and materials

Subject English

Our Class Library

Activity
Six

Grade:

Activity duration

Five

25 minutes

Performance indicators

  Domain Learning and Thinking Skills.
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Reflecting on Learning

1- Will the classroom library add a new and accessible source of knowledge?

2- Do you think you will benefit from the class library?
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلم الطلبة لعمل الن�شاط، )اطالع الطلبة على در�س عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه، واطالع 1- 
الطلبة علىدر�س �شفية بنت عبد املطلب ر�شي اهلل عنها(. 

در�س 2-  يف  املوجودة  املعلومات  الأول  الطالب  ينظم  بحيث  ثنائية،  جمموعات  الطلبة  املعلم  يق�ّشم 
وتنظم  �شخ�شيته،  ليتقم�س  بطاقات  واإعادة �شياغتها، وكتابتها على  عنه  اهلل  بن عفان ر�شي  عثمان 
الطالبة املعلومات املوجودة يف در�س �شفية بنت عبد املطلب ر�شي اهلل عنها وتعيد �شياغتها لتتقم�س 
زميلتها  زميله/  مع  مقابلة  ليعمل  بطاقة  اأ�شئلة على  يكتب  الثانية  الطالبة  الثاين/  والطالب  �شخ�شيتها، 
الذي يتقم�س �شخ�شيته عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه/ �شفية بنت عبد املطلب ر�شي اهلل عنها، على 

اأن يتعاون الطلبة يف ما بينهم على �شياغة اأ�شئلة املقابلة واإجابتها، ومن هذه الأ�شئلة:
  اأ  - ما ا�شمك؟

ب - متى كانت ولدتك؟ واأين؟
جـ - اأين ن�شاأت؟

 د  - متى اأ�شلمت؟
هـ  - ما اأبرز اأعمالك عندما توليت اخلالفة؟

يجمع معلومات حول مو�شوع معني.1- 
يطرح اأ�شئلة تتعلق باملو�شوع املعني.2- 
يعيد تنظيم املعلومات وا�شتخدامها.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة املعلوماتية.

املهارات الفرعيّة: البحث، طرح الأ�شئلة، تنظيم املعلومات، دمج املعلومات واإعادة �شياغتها.

الكتاب املدر�شي، وبطاقات، ولوح.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط

الأول مقابلة عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه/ 
مقابلة �صفية بنت عبد املطلب ر�صي اهلل عنها

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.3- 
يتابع املعلم الطلبة يف اأثناء العمل، ويجيب ا�شتف�شاراتهم، ويعززهم.4- 
يختار املعلم عدًدا من املجموعات -مبا يتنا�شب مع الوقت املخ�ش�س للن�شاط-لتوؤدي م�شهد املقابلة 5- 

اأمام املجموعات الأخرى، مبتابعة املعلم وتوجيهاته.
اإلى طرح الأ�شئلة، واإتاحة 6-  اأ�شئلة املقابلة، ويوجه اأحد الطلبة  يجمع املعلم البطاقات التي كتب عليها 

الفر�شة لالآخرين لإجابتها عرب بطاقات الإجابات بعد توزيعها عليهم.
ًما التغذية 7-  ًزا، وُمقدِّ ًبا ومعزِّ ًها وُم�شوِّ يجري املعلم حوارا مع الطلبة عند طرح االأ�شئلة واإجابتها، ُموجِّ

الراجعة لهم.

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني على الطلبة:
ما اأكرث �شوؤال اأعجبك؟ وملاذا؟1- 
اأعد �شياغة اإجابات االأ�شئلة التي طرحت يف الن�شاط باخت�شار.2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلم الطلبة لعمل الن�شاط، حيث يذكر لهم فكرة الن�شاط )عمل خطة اإبداعية ومبتكرة الإحياء 1- 
ليلة القدر(. 

يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعتني، ثّم يطلب اإلى املجموعة الأولى عمل خطة اإبداعية ومبتكرة لإحياء ليلة 2- 
القدر على �شورة اأن�شطة فردية، واملجموعة الثانية عمل خطة اإبداعية ومبتكرة لإحياء ليلة القدر على 

�شورة اأن�شطة جماعية.
يطلب املعلم اإلى كل جمموعة اأن تختار مقررا لها.3- 
يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.4- 
يتابع املعلم ويراقب اأداء الطلبة يف اأثناء كتابة املطلوب اإليهم، ويعززهم وي�شجعهم على طرح الأ�شئلة.5- 
يطلب املعلم اإلى الطلبة تعليق الأوراق التي دونوا عليها اخلطة الإبداعية واملبتكرة لإحياء ليلة القدر على 6- 

ال�شبورة.

ينتج اأفكاًرا اإبداعية.1- 
يتوا�شل باإيجابية مع من حوله.2- 
يتقّبل راأي الآخر يف اأثناء احلوار.3- 
يعمل مع زمالئه بروح الفريق.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار

املهارات الفرعيّة: الطالقة، والأ�شالة.

اأقالم، اأوراق كبرية، ل�شق، �شبورة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثاين اإحياء ليلة القدر

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

واملبتكرة 7-  الإبداعية  اخلطة  الطلبة يف  ويناق�س  عمل جمموعته،  يقّدم  اأن  املجموعة  مقرر  املعلم  يكلف 
لإحياء ليلة القدر )الأن�شطة الفردية، والأن�شطة اجلماعية(.

 ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة، ويناق�س املجموعات ويحاورهم بعد عر�س اخلطة الإبداعية واملبتكرة 8- 
لإحياء ليلة القدر )الأن�شطة الفردية، والأن�شطة اجلماعية(، ويعزز الإجابات الإيجابية منها وي�شحح 

اخلطاأ.

يوجه املعلم الأ�شئلة الآتية للطلبة:
ما اأف�شل خطة اإبداعية اأعجبتك؟ وملاذا؟1- 
هل تف�شل العمل اجلماعي اأم الفردي؟ وملاذا؟ 2- 
كيف يوؤثر العمل اجلماعي يف اإجناح اخلطة؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�ّشم املعلم الطلبة اأربع جمموعات، ثّم يطلب اإلى املجموعة الأولى كتابة حقوق الأبناء، واملجموعة 1- 
الثانية كتابة حقوق الوالدين، واملجموعة الثالثة كتابة واجبات الأبناء، واملجموعة الرابعة كتابة واجبات 

الوالدين. 
يطلب املعلم من كل جمموعة اأن تختار مقرًرا لها.2- 
يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.3- 
يتابع املعلم ويراقب اأداء الطلبة يف اأثناء كتابة املطلوب اإليهم، ويعززهم وي�شجعهم على طرح الأ�شئلة 4- 

عند اإخفاقهم يف معرفة املطلوب.
يطلب املعلم من الطلبة تعليق الأوراق التي دونوا عليها احلقوق والواجبات على ال�شبورة.5- 
يكلف املعلم مقرر املجموعة اأن يقّدم عمل جمموعته، ويناق�س الطلبة يف احلقوق والواجبات.6- 
 يطلب املعلم اإلى املجموعات تعديل عمل زمالئهم باحلذف اأو الإ�شافة.7- 

يتوا�شل باإيجابية مع الآخرين.1- 
يتقبل اأفكار الآخرين.2- 
يتعامل باحرتام مع الآخرين.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل، تقبل اأفكار الآخرين، النقد البناء، الحرتام.

اأقالم، اأوراق كبرية، ل�شق، �شبورة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثالث قانون اأ�رشتي

الرتبية الإ�صالمية

�س
ام

خل
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

5

ا�شم الن�شاط

126



التأّمل في التعّلم

الأ�رشة 8-  اأفراد  حقوق  عر�س  بعد  ويحاورهم  املجموعات  ويناق�س  الطلبة،  لإجابات  املعلم  ي�شتمع 
وواجباتها، ويعزز الإجابات الإيجابية منها وي�شحح غري ال�شحيحة، بحث يتم التفاق على ال�شورة 
النهائية للحقوق والواجبات، ويوجه الطلبة اإلى احرتام الراأي الآخر، وتقبل املالحظات، ويطلب اإليهم 

تعديل على اأفكارهم بناًء على التغذية الراجعة.

يوجه املعلم الأ�شئلة الآتية للطلبة:
ما اأف�شل اأ�شلوب للتعامل مع الآخرين؟1- 
ما املهارات التي تعلمتها من هذا الن�شاط؟2- 
ما الراأي الذي ا�شتمعت له من الزمالء وجعلك تغري ما كتبته؟ وملاذا؟3- 
هل حترتم اآراء الآخرين حتى لو مل توافق وجهة نظرك؟ وملاذا؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات، تختار كل جمموعة موقًفا من موقفني اثنني، وتعمل كل جمموعة على 1- 
متثيله اأمام املجموعات الأخرى بعد و�شع نهاية منا�شبة له براأيهم.

 يطلب اإلى الطلبة امل�شاهدين رفع البطاقة احلمراء عندما ي�شعرون بخطر ما يف امل�شاهد التمثيلية اأمامهم 2- 
والبطاقة اخل�رشاء عندما ي�شعرون بزوال اخلطر.

وي�شحكـون  ا�شـمها  من  زمالوؤها  ي�شـخر  ومهذبة  لطيفـة  اخلامـ�س  ال�شـف  يف  طالبـة  �رشاب   : الأول  املوقف 
وينادونها دائًما يـا �رشاب يف اأثناء اللعب يف امللعب، وي�شـبب ذلك لهـا انزعاًجا و�شيقـًا، �رشاب ت�شاأل: هل 

تخرب اأحًدا ي�شـاعدها على اإيجاد حل اأو تناق�شـهم؟ 

املوقف الثاين : يف اأثنـاء خـروج اأحمد وعلي وخالد مـن املدر�شة، قـرر اأحمد وعلي الذهـاب اإلى النـادي 
الريا�شي القريـب يف احلـي، والتاأخـر �شـاعة،مل يوافق خالد حيـث اإنه مل يخرب والديه، هدد اأحمد وعلي 
خالًدا اإذا مل يذهـب معهـم، ف�شـيخ�رش �شداقتهـم، فهم يرغبـون يف ق�شـاء وقـت ممتـع بعيـًدا عـن املنزل، 

خالد حمتار ويفكر مـاذا �شـيفعل.

يتخذ قرارات �شحيحة يف مواقف اخلطر والتهديد.1- 
يواجه �شغط الأقران والتنمر مواجهة �شليمة.2- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت

املهارات الفرعيّة: ال�شعور بامل�شكلة- حتديد امل�شكلة – ر�شد اأ�شباب امل�شكلة – حتليل امل�شكلة – جمع متطلبات 

حل امل�شكلة – اإعداد خطة حل امل�شكلة – تقييم حلول امل�شكلة – متييز ال�شبب من النتيجة.

اأوراق كبرية، واأقالم تخطيط، وبطاقة حمراء، وبطاقة خ�رشاء.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط

الأول التنمر

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

  اأ  - يكلف املعلم املجموعات املناق�شة يف املواقف واحللول املتوقعة لكل موقف. 
ب - تعر�س كل جمموعة املعلومات التي جمعتها عن كل حل وكيف اختارت احلل الأن�شب.

جـ - تتم املناق�شة يف خطوات اتخاذ كل قرار ونتائجه، ومب�شاعدة املعلم حتدد خطوات �شنع القرار.
  د  - يكتب املعلم العبارة الآتية على ال�شبورة: نحن بحاجة ل�شنع قرارات وال�شتعانة باأ�شخا�س، مثل: 
           )معلم، ومر�شد، ومدير، واأم، واأب، و�شديق وغريهم(. واإخباره مبا ح�شل اأو طلب امل�شاعدة اإليه 

           وعدم ال�شكوت عما يوؤذينا وي�شبب لنا ال�شيق ويناق�شهم فيها.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
ما امل�شاعر التي تنتابك قبل اتخاذ القرار وبعده يف اأثناء تعر�شك ملوقف فيه خطر اأو تهديد؟ 1- 
كيف تطلب امل�شاعدة من �شخ�س موثوق يف بع�س املواقف؟ 2- 
من ال�شخ�س الذي ميكن اأن تلجاأ اإليه حلل م�شكلة ما؟ وملاذا؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يطلب املعلم اإلى الطلبة اأن يقفوا جنًبا اإلى جنب على �شكل دائرة كبرية. 1- 
لدى كل منهم اإمكانية اأن يذكر ا�شمه واأن يروي �شيًئا ما عن نف�شه، ولديه دقيقة واحدة للتفكري واختيار 2- 

ما يود اأن يتحدث عنه، واإذا مل يرغب يف قول �شيء، فباإمكانه اأن مي�شك اخليط بيده واأن يعطي لفافَة 
اخليط الطالَب الذي يليه.

 وهكذا، فاإن اللفافة تنتقل اأبعد اإلى اأن ي�شبح جميع الطلبة جزًءا من �شبكة العنكبوت. 3- 
بعد ذلك، يتم من جديد حل �شبكة العنكبوت بطريقة معاك�شة، من اأجل ذلك، على كل طالب اأن يعيد 4- 

اللفافة اإلى الطالب ال�شابق بعد اأن يذكر ا�شمه.
على 5-  واملبنية  املرتابطة  ت�شبه عالقاتنا االجتماعية واالإن�شانية  اخليوط   اأن هذه  الطلبة   املعلم مع  يناق�س 

املحبة.

متكني املتعلمني من التوا�شل اجليد يف ما بينهم.

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل.

لفافة خيط.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )10  دقائق(
الن�شاط
الثاين خيط العنكبوت

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني:
ملاذا بنيتم �شبكة العنكبوت هذه؟ 1- 
ماذا �شيح�شل اإذا ق�ش�شنا بع�س هذه اخليوط؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يعر�س املعلم يف البداية �شوًرا للملوك الها�شميني .1- 
يطلب اإلى الطلبة اإل�شاق كل �شورة على لوحة منفردة. 2- 
يق�شم املعلم الطلبة اأربع جمموعات للنقا�س، بحيث متثل كل جمموعة ملًكا من امللوك الها�شميني. 3- 
يتناق�س اأفراد كل جمموعة يف حتديد اأهم الإجنازات لكل ملك من امللوك الها�شميني، ثم يدونونها يف 4- 

بطاقات لهم.
يتعاون الطلبة يف كل جمموعة على تنظيم الأفكار التي تو�شلوا اإليها .5- 
امللوك 6-  عن  معلومات  تت�شمن  ، حيث  اجلميع  لرياها  اجلدار  على  املجموعات  بطاقات  املعلم  يعر�س 

الها�شميني يف جميع املجالت.
ًحا �رشورة التزام 7-  يجري املعلم حواًرا بني املجموعات، ملناق�شة الأفكار املطروحة ثم تنظيمها، ُمو�شِّ

احلوار البناء والإيجابي. 

يجيد التحاور مع الأخرين.1- 
يتعاون مع زمالئه.2- 
يعمل بروح الفريق. 3- 
ينظم معلوماته.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التوا�شل والتعاون.

املهارات الفرعيّة: القدرة على احلوار، العمل يف فريق.

�شور للملوك الها�شميني، ولوحات كرتونية، واأقالم، وبطاقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول ملوك وطني

الرتبية الجتماعية والوطنية
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التأّمل في التعّلم

بعد النتهاء من جمع البطاقات وتنظيمها، يطلب املعلم اإلى كل جمموعة انتداب طالب ليتحدث عن 8- 
اأحد امللوك الذي اختارته املجموعة وحياته واإجنازاته عن طريق البطاقات التي نظمت. 

يف نهاية الن�شاط، ُيرتَّب امللوك بح�شب الت�شل�شل الزمني، وو�شع لوحة يكتب عليها ) وت�شتمر امل�شرية ( .9- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
ما فائدة العمل بروح الفريق؟1- 
كيف تكون مواطًنا منتمًيا؟ 2- 
اقرتح بع�س الفوائد للحوار اليجابي؟3- 
كيف يح�ّشن التعاون من جودة العمل؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعتني مت�شاويتني: املجموعة الأولى جمموعة احلقوق، والثانية جمموعة الواجبات.1- 
يقف املعلم بني املجموعتني، بحيث يكون اأمامه �شندوق فيه جمموعه من البطاقات قد �شجل عليها يف 2- 

ال�شابق جمموعة من احلقوق وجمموعة من الواجبات لعر�شها.
يبداأ املعلم باإخراج البطاقات من ال�شندوق واحدة تلو الأخرى ، اإذا كانت من احلقوق، يتقدم طالب من 3- 

جمموعة احلقوق وياأخذها، واإذا كانت من الواجبات، يتقدم طالب من جمموعة الواجبات وياأخذها، 
وهكذا، �شاحًما لهم بالت�شاور والتحاور .

البطاقات يكتب قائد جمموعة احلقوق جميع احلقوق التي ح�شلت عليها املجموعة 4-  بعد النتهاء من 
على اللوحة يف عمود احلقوق، ويعر�شها يف ال�شف، وهكذا يفعل قائد جمموعة الواجبات .

 -5 ، الواجبات جماعيًّا، لنح�شل على حقوقنا  اأداء  اأهمية  فيه  نقا�ًشا يبني  املعلم  الن�شاط، يدير  ويف نهاية 
وهذا لن يتم اإل اإذا تكاتفنا و�شعرنا بامل�شوؤولية اجلماعية جتاه الفرد والوطن، ثم يوجه الأ�شئلة الآتية:

يظهر فهًما لأهمية العمل اجلماعي وي�شارك فيه.1- 
يدرك �رشورة التوا�شل والتعامل مع الآخرين.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شية.

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل ، امل�شوؤولية اجلماعية.

بطاقات ملونة ، ولوحة ، واأقالم، و�شندوق.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
الثاين حقوقي وواجباتي

الرتبية الجتماعية والوطنية
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التأّمل في التعّلم

  اأ  - عّرف امل�شطلحني الآتيني: احلقوق، والواجبات.
ب - ميز بني احلقوق والواجبات. 

جـ - اكتب بطاقة �شكر تقدر فيها جهود الدولة يف توفري احلقوق للموطنني.

يتو�شل اجلميع اإلى الإ�شتنتاج الآتي: )اأّدوا واجباتكم بفاعلية، تنالوا حقوقكم كلها(.6- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
ما اأهمية اأن يح�شل املواطنني على حقوقهم؟1- 
ما اأهمية التوا�شل والتعامل مع الآخرين؟2- 
ما هدف العمل الجتماعي؟3- 
للعمل الجتماعي اآثار اإجابية. ناق�س زمالءك يف ذلك.4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

إرشادات السالمة العامة

اجلزء الأول: 20 دقيقة

يعر�س املعلم �شوًرا لنفايات يف الطرقات، ثم يناق�شهم يف ما ت�شببه هذه النفايات امللقاة اأمام مداخل 1- 
البيوت وبني احلاويات يف ال�شوارع من كارثة بيئية كبرية تهدد املجتمع، واأن عدم التخل�س من النفايات 
املنزلية بطرائق �شليمة، كفيل بتحويلها اإلى خماطر �شحية وبيئية ج�شيمة؛ حيث يوؤدي تفاعل مكوناتها 
من  ع�شارتها  تخلفه  ّعما  ف�شاًل  احلم�شية،  االأمطار  ب�شقوط  وتهدد  اجلو،  تلوث  غازات  اإطالق  اإلى 

مركبات كيميائية معقدة، متت�شها الرتبة، ما يوؤدي اإلى تلوث النباتات واملزروعات.

يجري مقابلة �شحفية ب�شورة �شحيحة.1- 
يجمع معلومات عن تدوير النفايات.2- 
يكتب تقريًرا عن اأ�رشار النفايات يف الطرق، واأهمية التدوير.3- 
ين�رش املحتوى الذي اأعده على اللوحة الإعالمية يف املدر�شة. 4- 
يعر�س املحتوى الذي اأعده اأمام زمالئه يف املدر�شة.5- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمية.

للثقافات  املالئم  املحتوى  اختيار  امل�شتهدف،  اجلمهور  حتديد  التاأثري،  الراأي،  التعبريعن  الفرعيّة:  املهارات 

املتنوعة، اإنتاج املحتوى، تن�شيق املحتوى، حتديد الو�شائط، ن�رش املحتوى.

ورق، واأقالم، وجهاز ت�شوير، وجهاز حا�شوب، ومزود اإنرتنت.

ارتِد القفافيز والنظارات الواقية، واحذر الزجاج املك�شور.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط

الأول رها لها، دوِّ ل تلقها، جمِّ

العلوم
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التأّمل في التعّلم

عمان 2-  لأمانة  الر�شمي  املوقع  مثل:  الإنرتنت،  مواقع  عرب  البحث  الطلبة  جمموعات  اإلى  املعلم  يطلب 
 ،QR Code ال�شتجابة  �رشيع  الرمز  يف  مو�شح  هو  كما  البيئة،  لوزارة  الر�شمي  واملوقع  الكربى، 
مكبات  يف  تلقى  التي  ال�شلبة  النفايات  من  وامل�شاكن  واملدار�س  الفنادق  تنتجها  التي  الكميات  عن 
-80 مواد ميكن اإعادة تدويرها  النفايات دون ال�شتفادة منها، علًما اأنها حتتوي ن�شبة ترتاوح بني 85%

وال�شتفادة منها.  

اجلزء الثاين: 25 دقيقة

يوجه املعلم جمموعات الطلبة اإلى العمل �شمن فريق لتحديد املهمة التي �شينفذها كل منهم وفًقا للجدول الآتي:1- 

املهمةاملهنةالرقم

يف ال�شحفي1 ت�شتهلك  التي  النفايات  كمية  لتحديد  والأ�رشة  اجلريان  مع  مقابلة  اإجراء 
املنازل، وكيف يتم التخل�س منها.

التقاط �شور للنفايات يف احلي، لو�شعها يف املطوية والتقرير.امل�شور2

كتابة تقرير عن م�شار ترك النفايات يف ال�شوارع مدة طويلة.كاتب التقرير3

ت�شميم مطوية اأو من�شور يو�شح فيها م�شار النفايات وكيفية تدويرها.امل�شمم4

ين�رش املحتوى الذي اأعده على اللوحة الإعالمية يف املدر�شة.الإعالمي5

يعر�س كل فريق التقريرالذي اأعده على زمالئه يف ال�شف للمناق�شه فيه جماعيًّا.2- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
هل ميكن اإقناع النا�س باأهمية تدوير النفايات املنزلية؟ ما الأ�شاليب التي ميكن اأن ت�شتخدمها لذلك؟1- 
هذا 2-  عن  البحث  مواقع  يف  ابحث  النفايات؟  تدوير  يف  احلديثة  التقنية  من  ال�شتفادة  ميكن  كيف 

املو�شوع، واعر�شه على زمالئك.
كيف ميكنك ا�شتخدام مهارتك الإعالمية يف ن�رش الوعي البيئي لدى زمالئك الطلبة اأو اأفراد اأ�رشتك؟ 3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اجلزء الأول: 30 دقيقة
ثم يطرح 1-  الطرقات،  نافقة على  اأونباتات  الطلبة �شوًرا حليوانات  املعلم على  يعر�س  امل�شكلة:  حتديد 

عليهم الأ�شئلة الآتية: 
  اأ  - هل راأيتم حيواًنا نافًقا من قبل؟ 

ب - هل تبقى على حالها، اأم يحدث لها تغريات؟ 
جـ - ما الذي يحدث لهذه احليوانات النافقة بعد مدة من الزمن؟

د   - ما الذي ي�شبب هذه التغريات؟
اإليهم العمل �شمن 2-  ال�شابقة، ثم يطلب  يناق�س املعلم الطلبة يف الأ�شئلة  اأ�صباب امل�صكلة:  التحليل وحتديد 

جمموعات للبحث عن م�شببات اختفاء جيف هذه احليوانات النافقة بعد مدة من الزمن.  

2- يحدد ظاهرة ما اأو م�شكلة يف بيئته. 1- يتنباأ بامل�شكلة.     
4- ي�شع خطة للعمل. 3- يحدد اأ�شباب هذه الظاهرة.    

6- ينفذ خطوات التفكري الناقد وحل امل�شكالت. 5- ي�شع فر�شيات منا�شبة حلل امل�شكلة.   
7- مييز بني ال�شبب والنتيجة. 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت

املهارات الفرعيّة: التننبوؤ بامل�شكلة، حتديد امل�شكلة، التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكلة، و�شع الفر�شيات، متييز ال�شبب من النتيجة.

جمموعة من �شور حليوان نافق، واأكيا�س بال�شتيك حمكمة الإغالق، وخبز.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )60  دقيقة(
الن�شاط
الثاين املحلالت حتافظ على بيئتي

العلوم
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التأّمل في التعّلم

�صياغة الفر�صيات: ي�شوغ املعلم م�شببات اختفاء جيف احليوانات بالتعاون مع طلبته على �شكل فر�شيات 3- 
ويكتبها على اللوح.

يوجه املعلم طلبته اإلى اختبار الفر�شيات التي تف�رش �شبب اختفاء جيف احليوان واحدة تلو الأخرى؛ 4- 
لكي يتو�شلوا اإلى فر�شية �شحيحة علميًّا.

اجلزء الثاين: 30 دقيقة
الإجراءات:5- 

- حتديد متطلبات حل امل�صكلة، و�صع خطة: يوجه املعلم الطلبة اإلى اإجراء الن�شاط االآتي يف املنزل، باتباع 	
اخلطوات الآتية: 

vß.اإح�شار قطعتني من اخلبز الطازج
vß.تبليل القطعتني باملاء الفاتر من ال�شنبور
vß.و�شع كل قطعة منها يف كي�س من البال�شتيك حمكم الإغالق
vß.و�شع الكي�شني يف مكان مظلم ودافئ
vß.راقب قطعتي اخلبز كل يوم مدة اأربعة اأيام

متابعة التنفيذ: يوجه املعلم الطلبة اإلى ت�شجيل املالحظات يف اجلدول الآتي:6- 

التغريات التي حدثت لقطعتي اخلبزاليوم

1
2
3
4

ال�شتنتاج: 
  اأ  - ي�شاأل املعلم طلبته: كيف تغريت الأطعمة يف اأربعة اأيام؟

ب - يوجه املعلم طلبته اإلى التو�شل اإلى ا�شتنتاج يوؤيد الفر�شية التي و�شعوها �شابًقا.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية:
ما العالقة بني ما حدث للخبز وما يحدث للحيوانات النافقة؟1- 
كيف �شتكون حياتنا اإذا مل َيكن هناك حملالت؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يخرب املعلم طلبته باليوم العلمي املفتوح يف املدر�شة، و�شُيعر�س فيه ما ينتج يف هذا الن�شاط.1- 
يق�شم املعلم طلبته جمموعات، بحيث تبحث كل جمموعة عن �شتة نباتات خمتلفة يف املنطقة التي يعي�شون 2- 

فيها، ثم ير�شمون اأ�شكال هذه النباتات على لوحة من الكرتون املقوى )20cm�20cm(، ثم تكتب 
كل جمموعة بع�س املعلومات عن هذه النبتة حتت الر�شم، مثل: )ا�شم النبتة، زهري اأو لزهري، ذات 

فلقة اأو ذات فلقتني(.

يخطط لعمل م�رشوع مع فريق العمل تخطيًطا �شحيًحا.1- 
يجري بحًثا ليجمع املعلومات املتعلقة بامل�رشوع.2- 
يحلل املعلومات املتعلقة بامل�رشوع حتلياًل علميًّا.3- 
يعر�س منتجه على زمالئه يف املدر�شة يف اليوم العلمي . 4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارة املهنية.

املهارات الفرعيّة: التخطيط ال�شليم، حتديد الأهداف، البحث وجمع املعلومات، اإدارة الوقت، عمل الفريق، القيادة، اإدارة امل�رشوعات.

ورق، وقلم، وجهاز ت�شوير )كامريا( اإن لزم الأمر.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )60  دقيقة(
الن�شاط
الثالث خبري نباتات

العلوم

إرشادات السالمة العامة

ارتِد القفافيز يف اأثناء العمل.
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التأّمل في التعّلم

يطلب املعلم اإلى الطلبة البحث يف الإنرتنت عن اأنواع النباتات يف الأردن عن طريق املوقع الإلكرتوين: 3- 
)اإرث الأردن(، املوجود يف الرمز �رشيع ال�شتجابة الآتي:

 

يوجه املعلم جمموعات الطلبة اإلى العمل �شمن فريق لتحديد املهمة التي �شينفذها كل منهم وفًقا للجدول الآتي:4- 

املهمةاملهنةالرقم

التخطيط ال�شليم، حتديد الأهداف، اإدارة الوقت، عمل الفريق، القيادة.القائد1

البحث عن اأ�شماء النباتات يف الأردن وجمع املعلومات عنها.خبري النباتات2

التقاط �شور للنباتات املوجودة يف احلي اأو ر�شمها.امل�شور/ الر�شام3

كتابة تقرير حول اأ�شماء النباتات وبع�س املعلومات عن كل منها.كاتب التقرير4

ن�رش التقرير على اللوحة الإعالمية يف املدر�شة.الإعالمي5

يعر�س كل فريق التقريرالذي اأعده على زمالئه يف ال�شف للمناق�شه فيه جماعيًّا.5- 

املليئة  اليومية: »يحتوي الأردن عديًدا من املناطق احلرجية  اإحدى ال�شحف  العبارة الآتية يف  قراأ �شعيد 
بالأ�شجار)الغابات( كما يف كثري من دول العامل، لكن هذه املناطق معر�شة للتلوث ب�شبب ارتكاب 

بع�س مرتاديها �شلوكات غري �شحيحة«.
   اأ  - كيف ميكنك واأفراد جمموعتك العمل مًعا للتقليل من اآثارهذا التلوث، وتو�شيح اأثرهذه املناطق يف 

     املحافظة على البيئة الأردنية؟
 ب - ثم اعر�س خطوات العمل التي اتبعتها واأفراد جمموعتك على زمالئك يف ال�شف، على اأن يقّيم 

     اأفراد املجموعات الأخرى ما مت اإجنازه.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

لالأمرا�س، 1-  م�شبب  اأو  عدوى  اأية  جتنبهم  و�رشورة  �شحتهم،  على  الطلبة  حمافظة  اأهمية  املعلم  يوؤكد 
و�رشورة تلقي العناية ال�شحية الالزمة وزيارة الطبيب عند ال�شعور باملر�س.   

يق�شم املعلم الطلبة خم�س جمموعات متكافئة، بحيث يحدد لكل جمموعة -دون اإعالم املجموعات 2- 
الأخرى- اأحد الأمرا�س: الر�شح، الإنفلونزا، التهاب الرئتني، الرعاف، الكورونا. 

مثل: 3-  املتاحة،  املعرفة  و�شائل  من  بالأمرا�س  املتعلقة  املعلومات  على  احل�شول  اإلى  الطلبة  املعلم  يوّجه 
الكتاب املدر�شّي، والإنرتنت، واملكتبة املدر�شية. 

حتدد كل جمموعة اأ�شباب املر�س واأعرا�شه، وحتدد متطلبات العالج وكيفية الوقاية منه، وتّدون ذلك 4- 
.)A4( على ورقة

اأ�شباب املر�س 5-  اإلى املتحدث با�شم املجموعة الأولى- دون اأن يذكر املر�س- اأن يحدد  يطلب املعلم 
واأعرا�شه وعلى بقية املجموعات معرفة ا�شم املر�س. 

يدير املعلم نقا�ًشا بني جميع الطلبة عن هذا املر�س، وكيفية الوقاية منه و�رشورة التزام اخلطة العالجية.6- 

يحدد امل�شكالت ال�شحية التي تواجهه.1- 
يحدد الأ�شباب التي توؤدي لهذه امل�شكالت.2- 
يقرتح متطلبات حل امل�شكالت.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: حتديد امل�شكلة، التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكلة، حتديد متطلبات حل امل�شكلة، العمل يف فريق.

.)A4( كرتون للجداريات، واأقالم تلوين، واأقالم، وورق

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط

الأول اكت�صف املر�س

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

يطلب املعلم اإلى بقية املجموعات تنفيذ الإجراء نف�شه، باأن حتدد كل جمموعة اأ�شباب املر�س واأعرا�شه 7- 
دون ذكره، وعلى البقية معرفة ا�شم املر�س، ثم يدير املعلم النقا�س عن كل مر�س كما فعل �شابًقا. 

يطلب املعلم اإلى كل جمموعة اأن ت�شمم جدارية با�شتخدام اأقالم التلوين، وال�شور التو�شيحية، لأعرا�س 8- 
املر�س وكيفية العالج منه.   

تعر�س كل جمموعة عملها على املجموعات الأخرى، ثم ُتعّلق اجلداريات يف الغرفة ال�شفية.     9- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما الفائدة التي اكت�شبتها من الن�شاط؟1- 
بني اأهمية خطوات عملية حل امل�شكالت ال�شحية.2- 
ما اأهمية تعلم مهارات التفكري يف حياتك؟ 3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شتعر�س املعلم املواد والأدوات الالزمة للن�شاط اأمام الطلبة، ويحثهم على العناية بها واملحافظة عليها، 1- 
ويوجههم اإلى اجللو�س ب�شورة �شحيحة يف اأثناء عملية الر�شم. 

اأحد الطوابق يف املدر�شة ر�شًما 2-  يق�شم املعلم الطلبة جمموعات متكافئة، ويبني لهم كيفية ر�شم خمطط 
هند�شيًّا، ويعر�س عليهم منوذًجا جاهًزا لذلك كما يف ال�شكل الآتي:

يخطط تخطيًطا �شليًما للعمل.1- 
يحلل املخطط الهند�شي املطلوب.2- 
يقيم املنتج النهائي.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: التخطيط ال�شليم، التحليل والتقييم، اإدارة الوقت، العمل يف فريق.

قلم ر�شا�س، وممحاة، وورق الر�شم )A3(، وطاولة الر�شم، وم�شطرة الر�شم )T(، وم�شطرة القيا�س.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )90  دقيقة(
الن�شاط
الثاين املهند�س ال�صغري

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

ي�رشح املعلم للطلبة مفهوم مقيا�س الر�شم؛ واأّن كل مرت واحد من اأبعاد الطابق يكافئ �شنتمرًتا واحًدا 3- 
.)A3( على ورقة الر�شم

اأدوات 4-  با�شتخدام   )A3( الر�شم  ورقة  على  الطابق  خمطط  بر�شم  البدء  املجموعات  اإلى  املعلم  يطلب 
الر�شم الهند�شي، ويرتك لهم اخليار بو�شع اخلطة املنا�شبة لقراءة املخطط وكيفية البدء بر�شمه، على األ 

تتجاوز مدة تنفيذ الر�شم 60 دقيقة.
يتابع املعلم عمل املجموعات يف اأثناء ر�شمهم خمطط الطابق.  5- 
تعر�س كل جمموعة ر�شمها النهائي على املجموعات الأخرى.6- 

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما الفائدة التي اكت�شبتها من الن�شاط؟1- 
بني اأهمية اإجراء القيا�شات الدقيقة يف العمل.2- 
بني اأهمية املهارات املهنية يف ت�شهيل حياتك اليومية.  3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيئ الطلبة جداًرا منا�شًبا –ويتم اختيار قائد للعمل من الطلبة- يف1- 
       املدر�شة، يتم التفاق عليه بالتعاون مع الإدارة املدر�شية .

يطلب املعلم اإلى الطلبة ا�شتخدام مواقع للبحث الآمن عن �شور لأزهار متنوعة. 2- 
نهائيًّا ويلونها واجًبا 3-  ير�شمها ر�شًما  ثم  يكلف كل طالب ر�شم زهرة واحدة ر�شًما مبدئيًّا )�شكت�س( 

منزليًّا، ويتم عر�شها لالأخذ براأي الآخرين وتعديلها مبا يلزم.  

    

التوا�شل مع زمالئه يف ال�شف.1- 
تقبل اأفكار الآخرين عن طريق التعاون مع زمالئه خالل اإنتاج  العمل الفني الذي يجمعنا بجدارية.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعامل، تقبل اأفكار الآخرين، امل�شوؤولية اجلماعية، قبول الراأي الآخر.

قلم ر�شا�س، وكرتون للر�شم، وممحاة، ومرباة، واألوان �شمعية، واألوان بال�شتيكية، ور�شومات لأحياء بحرية، 
ومق�س بال�شتيكي، وجهاز حا�شوب، واإنرتنت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول )D2( اأزهار مدر�صتي

الرتبية الفنية
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التأّمل في التعّلم

ينفذ كل طالب جم�شًما للزهرة التي ر�شمها ولونها. 4- 

يق�س الطالب الزهرة ويكتب معلومات عنها على ظهر الكرتون مثل: لونها، ا�شمها، وف�شيلتها.5- 

  

2D، حيث تكون الأزهار مرتاكبة على �شطح اجلدار 6-  اأعمال الطلبة تعلق ب�شكل  يطلب املعلم تعليق 
دون فراغ بينها.

يعر�س الطلبة م�شودة اأعمالهم )�شكت�س( يف الغرفة ال�شفية ويتعرفون مناذج اأقرانهم ويحتفظون بها يف 7- 
ملفهم اخلا�س.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما اخلربات التي اكت�شبتها من الن�شاط؟1- 
ا ونوًعا؟2-  هل العمل اجلماعي يغني �شداقاتك كمًّ
هل فائدة العمل املنجز تعود عليك وحدك اأم على اجلميع؟3- 

                                                 * صورة معنوية تقديرية للعمل النهائي. 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

لت�شاميم، 1-  ومناذج  اأنا�شيد،  من  لنماذج  �شوتية  مقاطع  املعلم  يعر�س  احلا�شوب،  جهاز  با�شتحدام 
ور�شومات حتث اأفراد املجتمع على حتمل م�شوؤوليات عمل تطوعي ما.

        

يق�شم الطلبة جمموعات، ويطلب اإلى كل جمموعة اأن تتعاون على تنفيذ منوذج لر�شم ميكن تنفيذه، يحث 2- 
على الإ�شهام يف عمل تطوعي.

قائد 3-  العمل، وحتديد  الفريق، وتق�شيم  بينكم بروح  التعاون يف ما  اأن املطلوب هو  الطلبة  املعلم  يخرب 
للمجموعة ثم تنفيذ ما ياأتي:

يتعاون مع زمالئه على تنفيذ عمل فني.1- 
يحرتم اآراء زمالئه وي�شهم معهم يف اإعداد لوحة فنية عن مو�شوع التطوع. 2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: احرتام اآراء الآخرين، النقد البناء، حتمل امل�شوؤولية اجلماعية.

اأوراق بي�شاء، واأقالم ر�شا�س، واألوان متعددة ، وكرتون ملون، وكرتون مقوى، ول�شق، واأ�رشطة ملونة، 
ومق�شات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

اخلام�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين فكر، ناق�س، �صارك

الرتبية الفنية
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التأّمل في التعّلم

    اأ  - فكر يف ما �شتنفذه، ثم ناق�س مع اأحد طلبة املجموعة يف ما فكرت فيه، ثم �شارك اآراءك مع بقية 
           الطلبة ويف اعتماد املنتج النهائي لتنفيذه.

اأمام بقية الطلبة، على اأن  اإليها لتقدميه  يجب اأن تعتمد كل جمموعة وجتهز النموذج املطلوب   ب - 
            توظف اإمكانات اأفراد املجموعة كلها وتوزيع اأدوار ومهمات وا�شحة عليهم. 

يحدد املعلم زمن التنفيذ ) 20 دقيقة (. 4- 
يخ�ش�س املعلم)5 دقائق( لكل جمموعة لعر�س منتجاتها على الطلبة، متيًحا فر�شة املناق�شة يف اأعمال 5- 

املجموعات والنقد البناء واإدارة احلوار، والنقا�س الهادف، واحرتام حرية التعبري(.

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة:
ما املعوقات التي واجهتكم يف اأثناء تنفيذ الن�شاط؟ كيف مت حلها؟1- 
اإذا رف�س اأحد اأفراد املجموعة تنفيذ دوره يف الن�شاط، فكيف �شتت�رشف؟  2- 
بني كيف ي�شاعد العمل التطوعي املجتمع على حل امل�شكالت التي تواجه املجتمع.3- 
فكر يف طريقة لن�رش الأعمال التطوعية على م�شتوى املدر�شة واحلي.4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلنّم الطلبة ملو�شوع الن�شاط  بطرح ال�شوؤال االآتي: براأيكم، ما اأبرز االأ�شباب التي ميكن اأن توؤدي 1- 
اإلى وقوع حوادث ال�شري؟

يعر�س املعلم اخلرب مكتوًبا على ال�شبورة اأو لوحة كرتونّية.2- 
يق�ّشم املعّلم الطلبة ثالث جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة اأداَء مهّمة على النحو الآتي: 3- 

املجموعة االأولى )الباحثون(: ويطلب اإليهم املعلم البحث عن �رشوط احل�شول على رخ�شة �شوق للمركبات 
اخلا�شة والعمومية، حيث ير�شدهم اإلى دخول املوقع الإلكرتويّن لإدارة ال�شري وترخي�س ال�شواقني واملركبات.
املجموعة الثانية: يطلب اإليهم املعلم حتليل اخلرب من حيث: فكرته العاّمة، واأبرز عنا�رشه اأو خطوطه العري�شة.

املجموعة الثالثة: يطلب اإليهم املعلم تبيان ما وقع يف اخلرب من مغالطات تخالف الواقع، مع التعليل. 
لت اإليه جمموعته. ثّم يطلب املعّلم اإليهم الرجوع اإلى 4-  يلتقي مقّررو املجموعات ليقّدم كّل منهم ما تو�شّ

املجموع الكبرية )ال�شّف(، ثّم ت�شويب اخلرب ت�شويًبا افرتا�شيًّا يجعله اأقرب اإلى ال�شّحة وامل�شداقّية، ثّم 
عر�شه على ال�شبورة.

يقراأ اخلرب ال�شحفّي قراءة ناقدة.1- 
يحلل م�شمون اخلرب ال�شحفّي.2- 
يكت�شف املغالطات يف اخلرب ال�شحفّي.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمّية.

املهارات الفرعيّة: تقييم املعلومات واملحتوى الإعالمّي

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت، ولوحة كرتونّية

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )25  دقيقة(
الن�شاط

الأول خرب حتت املجهر

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
ما الذي جعَل اخلرب غري مقبول لدى جمهور املتلّقني )القارئ امل�شتمع، امل�شاهد(؟ 1- 
ماذا ميكنك اأْن ت�شيف اإلى اخلرب لتجعله اأكرث تاأثرًيا؟2- 
ِبَ تن�شح نف�شك وغريك قبل ن�رش اخلرب؟3- 

اإلى  توؤّدي  التي  الرئي�شة  الأ�شباب  من  ال�شيارات  قيادة  يف  الفائقة  ال�رشعة  ُتَعّد     
ازدياد حوادث ال�شري، فقد وقع اأم�س حادث �شري على الطريق ال�شحراوّي، ل�شيارة 
يحمل رخ�شة  اخلام�شة ع�رشة من عمره،  يتجاوز  اأرديّن ل  �شاب  يقودها  عمومّية 
يف  كم   70 بـ  تقدر  جنونّية،  ب�رشعة  يقودها  كان  حيث  عمومّية،  مركبات  قيادة 
ال�شاعة؛ ما اأّدى اإلى تدهورها؛ اإْذ مل يتمّكن ال�شائق من ال�شيطرة عليها، وتوجيهها 

اإلى امل�رشب ال�شحيح.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهّيئ املعّلم الطلبة ملو�شوع الن�شاط  بطرح ال�شوؤال االآتي: التلخي�س فننّ ينبغي لنا اإتقانه، ملاذا؟1- 
يعر�س املعلم مقاًل مقتب�ًشا من عمود يف اإحدى ال�شحف مكتوًبا على ال�شبورة اأو لوحة كرتونّية.2- 
يق�ّشم املعّلم الطلبة اأربع جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة مهّمة على النحو الآتي: 3- 

املجموعة الأولى: يطلب اإليها املعلم حتديد الأفكار الرئي�شة يف املقال.
املجموعة الثانية: يطلب اإليها املعلم حتديد املفاهيم/ الألفاظ/ امل�شطلحات ذات العالقة باملقال.

املجموعة الثالثة: يطلب اإليها املعلم حتديد اجلمل الأ�شا�شّية التي ل ميكن ال�شتغناء عنها من املقال. 
املجموعة الرابعة:  يطلب اإليها املعلم حتديد اجلمل والعبارات التي تعّد ح�شًوا اأو زيادة تف�شيل.

اإليه جمموعته، ثم  اإلى ُمقّرري املجموعات اللتقاء مًعا؛ ليناق�س كل منهم يف ما تو�شلت  بعد ذلك يطلب املعلم 
�س للمقال ورقيًّا  لت اإليه املجموعات الأخرى، ثم كتابة ملخَّ يعودون اإلى جمموعاتهم لإطالعها على ما تو�شّ

اأو اإلكرتونيًّا )اإْن اأمكن( وعر�شه على املجموعات الأخرى.  

يقراأ اخلرب ال�شحفّي قراءة ناقدة.1- 
يحّدد املحاور الرئي�شة يف املقال ال�شحفّي.2- 
 -3. ا دالًّ يلّخ�س املقال ال�شحفّي تلخي�شً

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمّية.

املهارات الفرعيّة: دمج الأفكار واإعادة �شياغتها

جهاز حا�شوب، واإنرتنت، ولوحة كرتونّية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط
الثاين خري الكالم ما قّل ودّل

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
�شه، من حيث الأفكار. 1-  وازن بني الن�س الأ�شلّي للمقال وُمَلخَّ
ما الغاية من دمج الأفكار واإعادة �شياغتها؟2- 
براأيك، هل يف دمِج اأفكاِر خرٍب اأو ن�سٍّ معلوماتيٍّ ما واإعادِة �شياغِتِه م�شا�ٌس بحقوق امللكينّة الفكرينّة 3- 

ْح. ل�شاحب الن�ّس الأ�شلّي؟ و�شّ
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيِّئ املعلنّم الطلبة ملو�شوع الن�شاط ببيان اأهمينّة حماية البيانات؛ فقد ين�رشها بع�شهم اأو ي�شتخدمها �شّد 1- 
غريه، ثم يطرح ال�شوؤال الآتي وفًقا لأ�شلوب الع�شف الذهنّي: ما اأبرز الأخطار التي تتعّر�س لها ملفات 

البيانات واملعلومات على احلوا�شيب؟
كرتونية. ويف ختام 2-  لوحة  اأو  ال�شبورة  اأو  احلا�شوب،  �شا�شة  على  وي�شّجلها  الإجابات،  املعّلم  يتلّقى   

النقا�س الذهنّي يركز على: اأخطار �شوء تنظيم امللّفات، والتعّر�س اإلى فقدانها. 
يق�ّشم املعّلم الطلبة ثالث جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة اأداَء مهّمة على النحو الآتي: 3- 

املجموعة الأولى: يطلب اإليها املعّلم حتديد الأ�شباب التي توؤدي اإلى �شوء تنظيم امللفات، وفقدانها.
املجموعة الثانية:  يطلب اإليها املعّلم اقرتاح طرائق منا�شبة لتنظيم ملفات البيانات احلا�شوبّية.

املجموعة الثالثة: يطلب اإليها املعلم اقرتاح طرائق منا�شبة حلماية امللفات من الفقدان وال�شياع.
خ لديهم 4-  ًبا؛ مبا ير�شنّ ًزا وم�شوِّ لت اإليه املجموعات، معزِّ يتابع املعّلم عمل املجموعات، ويلّخ�س ما تو�شّ

اأهمّية حفظ البيانات واملعلومات وتخزينها بطريقة اآمنة.

يبني اأبرز الأخطار التي تتعّر�س لها امللّفات والبيانات احلا�شوبّية.1- 
يحّدد اأف�شل طرائق تنظيم امللّفات والبيانات احلا�شوبّية وحمايتها.2- 
يقّدر اأهمّية اأمان البيانات وحمايتها.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرْقمّية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجّية.

املهارات الفرعيّة: تخزين البيانات الرقمّية.

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت ، ولوحة كرتونّية/ بطاقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
الثالث القلعة احل�صينة

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
لها لتنظيم امللّفات احلا�شوبّية؟ وملاذا؟1-  ما اأف�شل طريقة تف�شّ
ْم على احلا�شوب خريطة مفاهيمينّة تبنّي فيها طرائق تخزين البيانات حلفظها وحمايتها.2-  �شمِّ
اأّي و�شائل حفظ البيانات وتخزينها تعّد الأكرث اأماًنا؟ وملاذا؟3- 
كيف تت�رّشف يف حال َفَقْدَت بع�س البيانات املخّزنة يف حا�شوبك ال�شخ�شّي؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلنّم الطلبة ملو�شوع الن�شاط بطرح ال�شوؤال االآتي: اذكر موقًفا حياتيًّا تعر�شت فيه اإلى م�شكلة، 1- 
وكيف ت�رشفت فيها؟

يتلّقى املعّلم الإجابات، ثّم يخربهم اأّنه �شيعر�س عليهم امل�شكلة الآتية:2- 
   )اأراد موّظف اأْن يذهب ب�صيارته اإلى مكان عمله، ولكنه بحث عن مفتاحها ومل يجده، فكيف يت�رشّف؟(

يق�ّشم املعّلم طلبته ثالث جمموعات، ويحث الطلبة على توّقع ما يرتّتب على م�شكلة فقدان املوّظف 3- 
مفتاح �شيارته، ثّم اقرتاح حلول ممكنة لها.

يتيح املعلم للمجموعات النقا�س نقا�ًشا هادًفا وبّناًء.4- 
ًما التغذية الراجعة املنا�شبة، ويثني على املجموعة ذات احللول الواقعّية 5-  يتابع املعلنّم اأعمال الطلبة، ُمقدِّ

واملمكن تطبيقها؛ مل�شاعدة املوّظف.

يفيد من جتارب الآخرين واإبداعاتهم.1- 
يولّد اأفكاًرا جديدة ذات عالقة بذاته وجمتمعه.2- 
يقّدر دوره يف بناء جمتمعه وتطويره.3- 

املجال مهارات التعّلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحّل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: التنبوؤ بامل�شكلة.

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت ، ولوحة كرتونّية/ بطاقات

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
الرابع املنظار العجيب

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
براأيك، كيف ميكن تفادي وقوع م�شكالت يف حياتنا اليومية؟1- 
ماذا تتوّقع لو انف�شل التيار الكهربائّي مّدة اأ�شبوعني، مثال؟2- 
�سيعاين حيٌّ ما من م�شكلة �شّح املياه، اقرتح ثالثة حلول ناجعة للحّد من هذه امل�شكلة.3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهّيئ املعّلم الطلبة ملو�شوع الن�شاط بطرح ال�شوؤال االآتي: كيف ميكن تو�شيع التفكري يف اأمر اأو موقف 1- 
ما؟

 يتلّقى املعّلم الإجابات، ويدونها على �شا�شة احلا�شوب، اأو ال�شبورة اأو لوحة كرتونية. 2- 
اإلى مدينة جر�س...( على 3-  اأبو حممود واأ�رشته يف رحلة  �شيكتب جملة )ذهب  اأنه  الطالبة  املعلم  يخرب 

ح لهم اأّن مهّمتهم تتمّثل باأن ي�شيف )يفي�س( كّل منهم عبارة اأخرى ذات  لفافة ورقة اأو مطويّة، ويو�شّ
�شلة باجلملة التي كتبها زميله ال�شابق له فقط، ثم يعطيها للطالب الذي يليه، وهكذا حتى اآخر طالب 

يف ال�شف.
يتابع املعّلم اأعمال الطلبة وم�شاركاتهم، ويف حال تعرث اأحدهم يف الكتابة )الإمالء( ي�شاعده زميله.4- 
بعد النتهاء، يطلب املعّلم من اأحد الطلبة َفْرد اللفافة اأي مّدها، ثم قراءة ما كتب الطلبة.5- 
وتو�شيع 6-  الن�شاط  اكتمال  بارز يف  دور  له  كان  منهم  اأّن كالًّ  الطلبة، وكيف  كتابات  على  املعّلم  يعّلق 

العبارة الأولى ليت�شكل مو�شوٌع متكامٌل ذو تفا�شيل متعددة، وكّل منها مرتبط بالآخر.

يفيد من جتارب الآخرين واإبداعاتهم.1- 
يولّد اأفكاًرا جديدة ذات عالقة بذاته وجمتمعه.2- 
يقّدر دوره يف بناء جمتمعه وتطويره.3- 

املجال مهارات التعّلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: الإبداع والبتكار.

ع(. املهارات الفرعيّة: الإفا�شة )الّتو�شُّ

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت ، ولوحة كرتونّية/ بطاقات اأو �رشيط ورقّي )لفافة(.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص الأفق الّرحب

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
براأيك، كيف ميكن تو�شيع اأو تطوير مو�شوع ما تو�شيًعا اأو تطويًرا اإيجابيًّا؟1- 
اذكر موقًفا حياتيًّا كان لك فيه دوٌر اإيجابينّ يف تطويره. َب اأبدعَت يف تطويره؟2- 
ة اأدبّية، ثّم اقرتح اأحداًثا جديدة ميكن اأْن تطّور الق�شة اأو تو�ّشعها باأ�شلوب �شائق.3-  �ساخرت ق�شّ
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلنّم الطلبة ملو�شوع الن�شاط بطرح ال�شوؤال الآتي: متى ن�شف مدرب فريق كرة القدم باأنه ناجح؟1- 
 يتلّقى املعّلم الإجابات، م�شارًكا اأكرب قدر ممكن من الطلبة، مبّيًنا اأهمّية حتديد الأهداف وتوزيع املهام 2- 

اأو عمل يف  مهّمة  اأّي  لإجناح  القدم؛  كرة  كفريق  ليكون  العمل  فريق  على  امل�شوؤوليات  اأو  والأدوار 
حياتنا.

�شا�شة احلا�شوب: )زياد 3-  يعر�شها على  اأو  اأو لوحة كرتونية،  ال�شبورة  الآتية على  العبارة  املعلم  يكتب 
رئي�س الربملان الطالبّي يف مدر�شته، طلب منه مدير املدر�شة اإجراء م�شابقة ثقافّية على م�شتوى مديرية 
الرتبية يف منطقته( ثّم يطلب اإلى كّل طالب اأن يفرت�س اأنه هو رئي�س الربملان الطاّلبّي، وعليه اأْن يدير 
�شوؤون تلك امل�شابقة باأ�شلوب الإدارة بالأهداف؛ بدًءا من حتديد الأهداف مب�شاركة الِفَرق جميعها، 

وتوزيع الأدوار وامل�شوؤوليات لكّل واحد يف فريق العمل.
يق�شم املعلم الطلبة خم�س جمموعات، ويطلب اإليهم اإجناز املهّمة ال�شابقة، وبعد انتهاء عمل املجموعات 4- 

تناق�س كّل جمموعة املجموعات الأخرى.

يحّدد الأهداف املراد حتقيقها بدّقة.1- 
يوّزع املهاّم وامل�شوؤوليات على الفريق.2- 
يعمل بروح الفريق الواحد.3- 
يقّيم نتائج عمله وفق الأهداف املحّددة.4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شّية.

املهارات الفرعيّة: اإدارة الأهداف.

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت ، ولوحة كرتونّية/ بطاقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص هيّا نفكر مًعا

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
ملاذا ُتعّد الإدارة بالأهداف ذات عالقة وطيدة بزيادة الإنتاج وجناح العمل؟1- 
�شّف �شعور املوّظفني )فريق العمل( يف اأثناء اإ�رشاك املدير لهم بتحديد الأهداف وتوزيع املهاّم.2- 
هل تعتقد اأّن لالإدارة بالأهداف �شلبّيات؟ وملاذا؟3- 
اقرتح موقًفا حياتيًّا يف بيتك اأو حيِّك، تكون اأنت مديًرا له وفق طريقة الإدارة بالأهداف، مبّيًنا اأثر 4- 

ذلك.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلنّم الطلبة ملو�شوع الن�شاط بطرح ال�شوؤال االآتي وفًقا لإ�شرتاتيجية الع�شف الذهنّي: ما اأهمّية 1- 
التخطيط ال�شليم يف حياتنا؟ ول باأ�س يف ا�شتعانة الطلبة بال�شبكة العاملّية للمعلومات.

 يتلّقى املعّلم الإجابات، م�شارًكا اأكرب قدر ممكن من الطلبة، مبّيًنا لهم اأّن كثرًيا مّنا يواجه م�شكالت يف 2- 
حياته، ولكن بالتخطيط ال�شليم ن�شتطيع اأن ن�شل اإلى حّل م�شكالتنا، باتباع خطوات مت�شل�شلة بدًءا 
من �شعورنا بامل�شكلة، ثم حتديدها، ومعرفة اأ�شبابها، ثم ت�شجيل اأكرب عدد ممكن حلّلها، ثم اختيار اأف�شل 

احللول، ثّم تقييم فاعلية ذلك احلّل.
يق�ّشم املعّلم الطلبة خم�س جمموعات، ويكّلف كّل جمموعة و�شع خّطة منا�شبة حلّل امل�شكلة الآتية:  3- 

       )تاأّخر الطلبة عن الطابور املدر�شّي(، وتعر�س كّل جمموعة عملها يف بطاقات اأو على لوحة.
لت 4-  ا، ثّم يلّخ�س ما تو�شّ يتابع املعّلم عمل املجموعات، ويتيح لها عر�س اأعمالها ومناق�شة بع�شها بع�شً

ًبا. ًزا وم�شوِّ اإليه املجموعات، معزِّ

يبنّي خطوات حّل امل�شكلة.1- 
ي�شّمم خطة ناجعة حلّل م�شكلة ما.2- 
يقّيم نتائج اخلطة.3- 

املجال مهارات التعّلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحّل امل�شكالت.

ع ُخّطة. املهارات الفرعيّة: و�شْ

جهاز حا�شوب، واإنرتنّت، ولوحة كرتونّية/ بطاقات.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
ال�سابع كّل م�صكلة ولها حّل

اللغة العربية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم الأ�شئلة الآتية على الطلبة: 
للماذا يجب علينا و�شع خّطة لأّي م�شكلة قد تواجهنا؟1- 
ما �شمات اخلّطة الناجحة؟2- 
�شّمم على احلا�شوب خارطة مفاهيمّية تبني فيها مراحل/ خطوات حّل امل�شكلة.3- 
لعّلك مررَت يف حياتك اليومية مبوقفني �شادفَت يف كّل منهما م�شكلة، اإحداهما حَلْلَتها من دون 4- 

ر�شم خطة، واأُخراهما اعتمدت خّطة حلّلها. قارن بني املوقفني من حيث الوقت واجلهد والنتائج.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يطرح املعلم على الطلبة فكرة ت�شميم حديقة مدر�شية.1- 
يطلب املعلم اإلى الطلبة البحث يف مت�شفح الإنرتنت )google( عن ت�شاميم هند�شية حلدائق؛ لال�شتفادة 2- 

منها يف ت�شميمهم.
ًدا عليها القيا�شات. 3-  يوزع املعلم على الطلبة خمططات مل�شاحة فارغة من حديقة املدر�شة، ُمدِّ
التحويالت 4-  وحدة  يف  تعلموه  ما  توظيف  جمموعة  كل  اإلى  ويطلب  جمموعات،  الطلبة  املعلم  يق�شم 

والإن�شاءات الهند�شية يف تنفيذ ت�شميم حديقة مدر�شية، ويتابع الطلبة يف اأثناء خطة العمل وتنفيذها، 
وتت�شمن خطة العمل: الأهداف، و�شع خطة لتنفيذ الت�شميم، الأزمات املتوقعة، مقرتحات حلها.

يوجه املعلم الطلبة اإلى حتديد الأ�شكال الهند�شية الالزمة لت�شميم احلديقة املدر�شية، وي�شاعدهم على 5- 
ذلك.

يحدد املواد املطلوبة واملالئمة للت�شميم.1- 
يبحث و يجمع املعلومات للتنفيذ الت�شميم.2- 
يتعاون مع الفريق على اإجناز املطلوب.3- 
يدير الوقت بفاعلية.4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: التخطيط ال�شليم،  حتديد الأهداف، البحث وجمع املعلومات، اإدارة الوقت، عمل الفريق.

خمترب حا�شوب، واإنرتنت، وقلم، وورقة، واأدوات هند�شية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط

الأول حديقة املدر�صة من ت�صميمي

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

ينظم املعلم جل�شة لكل جمموعة؛ للتحدث عن الت�شميم، بحيث يتحدث الطلبة عن جتربتهم وفر�س 6- 
حت�شينها للو�شول اإلى ت�شميم اأف�شل.  

يطلب املعلم من الطلبة اإجابة الأ�شئلة الآتية: 
عن طريق البحث عن املعلومات وجمعها، هل �شاهدَت من قبل حدائق ت�شم اأ�شكاًل هند�شية؟ وما 1- 

الأ�شكال الهند�شية التي راأيتها يف تلك احلدائق؟
ما الإيجابيات وما ال�شلبيات بالعمل يف فريق  لإجناز الت�شميم؟2- 
هل اخلطة التي اأُعدت مالئمة لتنفيذ الت�شميم؟ وما التغيريات التي اأجريت على اخلطة للح�شول على 3- 

ت�شميم مثايل؟ 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

امل�شاركة يف هذه 1-  اآرائهم يف  الدولية، وعن  الختبارات  اأهمية  الطلبة عن  ب�شوؤاله  للن�شاط  املعلم  ميهد 
الختبارات، ويذكر لهم على �شبيل املثال اختبار »بيزا« الدويل.

يعر�س املعلم اخلرب الآتي على الطلبة من اإحدى ال�شحف الأردنية، يعر�شه مكتوًبا يف �شورة خرب �شحفي: 2- 
.)http://alrai.com/10515247( الراأي  �شحيفة   - الدولية  الختبارات  فـي  الأردن  طلبة   نتائج 
)2018/2015(، حيث �شارك 600 األف طالب  الدورة  )اأعلنت املنظمة املعنية باختبار “بيزا” نتائج 
وقطر،  ولبنان،  واملغرب،  وال�شعودية،  الأردن،  هي  الدول:  هذه  بني  ومن  دولة،   79 من  وطالبة 
يف  رتبة   18 ترتيبهم  تقدم  فقد  الأردن؛  طلبة  اأداء  يف  وا�شًحا  حت�شًنا  النتائج  بينت  وقد  والإمارات. 

الريا�شيات و7 رتب يف العلوم و10 رتب يف القراءة.(

يحلل اخلرب ثم يقيمه. 1- 
يعرب عن راأيه يف تعليٍق ما بعبارات وا�شحة.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة الإعالمية.

املهارات الفرعيّة: حتليل اخلرب وتقييمه، التعبري عن الراأي، التاأثري، حتديد اجلمهور امل�شتهدف، ن�رش املحتوى.

جهاز عر�س، وانرتنت، وقلم وورقة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين الختبار الدويل ومتيزنا يف الريا�صيات

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

يوجه املعلم الطلبة اإلى قراءة اخلرب والتمعن به.3- 
يطلب املعلم اإلى الطلبة حتليل اخلرب وتقييمه، ويبني املوؤيدين لالختبارات الدولية واملعار�شني لها.4- 
يق�شم املعلم الطلبة جمموعتني بناًء على اآرائهم.5- 
يختار طلبة كل جمموعة قائداً ينقل اآراءهم ُم�شتخدًما عبارات وا�شحة مدعمة مبربرات.6- 
يوجه املعلم الطلبة اإلى تقييم وجهات النظر التي قدمها قادة املجموعات بحيادية. 7- 
يوزع املعلم على الطلبة من�شورات مكتوب فيها عدد الطلبة الأردنيني الذين تقدموا لختبار بيزا بني 8- 

الدول  من  الطلبة  عدد  وكذلك  الرتبية،  لوزارة  الإلكرتوين  باملوقع  م�شتعيًنا  و2018،   2015 عامي 
العربية الذين تقدموا لختبار بيزا بني العامني املذكورين اآنًفا.

9- يطلب املعلم اإلى الطلبة اإجابة عن الأ�شئلة الآتية:
  اأ  - ما جمموع عدد الطلبة الأردنيني الذين تقدموا لالختبار الدويل بيزا بني عامي 2015 و2018.

ب - ما ن�شبة الطلبة الأردنيني اإلى عدد الطلبة الكلي الذين تقدموا لالختبار الدويل بيزا بني عامي 2015 
و 2018؟

جـ - ما ن�شبة الطلبة الأردنيني اإلى الطلبة العرب الذين تقدموا لالختبار بني العامني املذكورين اآنًفا؟
 د  - اإذا كانت رتبة الأردن يف ال�شنوات املا�شية يف نتائج اختبار الريا�شيات 32/79 ، فكم اأ�شبحت رتبتها 

يف نتائج اختبار الريا�شيات بني عامي 2015 و2018؟ 
هـ  - ما املادة الدرا�شية الأف�شل رتبًة من بني املواد املعنية يف الختبارت الدولية بالن�شبة اإلى الطلبة الأردنيني؟
ال�شابق،  للخرب  وتقييم  اإليه من حتليل  تو�شلت  ما  يت�شمن  تقرير  كتابة  اإلى كل جمموعة  املعلم  يطلب   -10

ًنا اآراءهم عن الختبارات الدولية.  ُمت�شمِّ
11- يطلب املعلم اإلى الطلبة يف كل جمموعة قراءة التقرير اأمام اأقرانهم، والتقرير الذي  ينال ثقة الأغلبية من  

الطلبة، يتم ن�رشه على اللوحة الإعالمية يف املدر�شة وموقع املدر�شة الإلكرتوين.

يوجه املعلم اإلى الطلبة الأ�شئلة الآتية: 
ما االأثر الذي تركه هذا الن�شاط يف التعبري عن راأيك؟ وهل ت�شتطيع التعبري عن راأيك عن اأي خرب؟1- 
ما وجه الت�شابه والختالف بني حتليلك للخرب و تقييمك له مع ما ُن�رش يف التقرير النهائي؟   2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اللذين ي�شكنان يف 1-  ال�شاد�س خالد وبالل،  الن�س احلواري الذي دار بني طالبي ال�شف  املعلم  يعر�س 
احلي نف�شه الذي يبعد 1400 مرت عن املدر�شة التي يدر�شان فيها.  خالد يذهب اإلى املدر�شة بالبا�س 

وبالل يذهب م�شًيا على الأقدام:
خالد: ملاذا ل تذهب معنا بالبا�س يا بالل؟

بالل: وملاذا اأركب البا�س معكم؟ اإنني اأمار�س ريا�شة امل�شي �شباًحا عند ذهابي اإلى املدر�شة. 
خالد: ولكن اأنا واأبناء احلي ن�شل اإلى املدر�شة ب�شهولة وي�رش ودون عناء.

ا اأ�شل اإلى املدر�شة بن�شاط وحيوية.  بالل: و اأنا اأي�شً
خالد: اإننا نخو�س يف اأحاديث كثرية يف البا�س، وُنِقلُّ طلبة من اأحياء مل نكن لندخلها ونتعرفها 

لو مل نركب البا�س.

ميتثل القيم الإيجابية ويعك�شها يف �شلوكه.1- 
ينقد اآراء الآخرين باحرتام ويقنعهم بوجهة نظره.2- 
يتوا�شل مع الآخرين ويتعاون معهم.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: التفهم و�شبط النف�س،  تقبل اأفكار الآخرين، التوا�شل والتعاون، الإقناع، الحرتام.

قلم، وورقة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثالث رحلتي اليومية اإلى املدر�صة

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

بالل: اأما اأنا فاأراجع املحفوظات )من �شور القراآن الكرمي، و ق�شائد اللغة العربية، وكلمات اللغة 
الإجنليزية(، مل اأكن لأراجعها لو ركبت البا�س معكم. 

خالد: كل هذا تفعله يف اأثناء ذهابك اإلى املدر�شة؟
بالل: نعم، بالإ�شافة اإلى اأنني اأوفر على اأ�رشتي اأجرة البا�س التي  متنحني فر�شة �رشاء بع�س الألعاب 

التي اأطلبها منهم.
خالد: من يوم غٍد، �شاأرافقك يف امل�شي اإلى املدر�شة، و�شرناجع بع�س الواجبات البيتية.

بالل: على الرحب وال�شعة يا �شديقي.
يطلب املعلم اإلى طالبني تقم�س �شخ�شيتي خالد وبالل وقراءة الن�س احلوار اأمام الطلبة.2- 
ا ريا�شة امل�شي.3-  يبني املعلم اأهمية الريا�شة ال�شباحية لأج�شامنا، خ�شو�شً
يوجه املعلم اإلى الطلبة الأ�شئلة الآتية:4- 

  اأ  - ما امل�شافة التي يقطعها بالل ذهاًبا واإياًبا اإلى املدر�شة؟
1 - يوميًّا                        2 - اأ�شبوعيًّا                         3 - �شهريًّا

ب - اإذا كانت اأجرة البا�س 15 ديناًرا اأ�شبوعيًّا؛ فكم ديناًرا يوفر بالل على اأ�رشته خالل �شهٍر كامل؟
 جـ - اإذا كان ثمن الدراجة الهوائية 45 ديناًرا؛ فما املدة الزمنية التي يحتاج اإليها خالد للذهاب اإلى املدر�شة 

   م�شًيا على الأقدام حتى يوفر ثمنها؟

على 5-  م�شًيا  املدر�شة  اإلى  الذهاب  اإيجابيات  عليها  ليكتبوا  ورقية  ق�شا�شات  الطلبة  على  املعلم  يوزع 
الأقدام و�شلبياته؛ وكذلك اإيجابيات الذهاب بالبا�س و�شلبياته، والطريقة التي يف�شلونها.

يق�شم املعلم الطلبة جمموعتني بح�شب تاأييد الطلبة الطريقة التي يرونها منا�شبة يف ذهابهم اإلى املدر�شة.6- 
ينظم املعلم جل�شة لكل جمموعة؛ للتحدث عن اآرائهم يف ما كتبوه، بحيث يتحدث الطلبة عن جتربتهم 7- 

احلقيقية وامل�شكالت التي واجهتهم يف ذهابهم اإلى املدر�شة وعودتهم منها. 
ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة ويعزز فيهم قيم: التفهم و�شبط النف�س، وتقبل اأفكار الآخرين،  والإقناع، والحرتام .8- 

يوجه املعلم اإلى الطلبة الأ�شئلة الآتية: 
بعد ا�شتماعك احلوار، ما املهارات التي حّتلى بها كل من خالد وبالل؟1- 
ما املهارات التي جتيدها اأكرث يف اأثناء حوارك ونقا�شك الآخرين؟2- 
يف �شوء اإجاباتك ال�شوؤالني ال�شابقني؛ من ال�شخ�س الذي ي�شبهك يف تطبيق املهارات، خالد اأم بالل؟ 3- 

وملاذا؟ 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

اليوم الأول:   )10 دقائق(.
يق�شم املعلم طلبته جمموعات.1- 
اأو الع�رشية( 2-  اإلى البحث يف م�شادر املعرفة املتاحة عن الأعداد )ال�شحيحة،  يوجه املعلم املجموعات 

ن�شاأتها وتطورها واأهم ا�شتعمالتها يف احلياة، اإ�شافة اإلى ال�شعوب التي اأ�شهمت يف تطورها، وتوثيق 
م�شادر معلوماتهم. 

 https:// مالحظة: يوجه املعلم الطلبة اإلى البحث يف مواقع الإنرتنت الآمنة يف حال ا�صتعمالها التي تبداأ بـ

يوجه املعلم الطلبة يف املجموعة اإلى كتابة املعلومات التي ح�شلوا عليها كتابة اإبداعية ومميزة، وعلى 3- 
�شكل حوار م�رشحي يكون فيه لكل منهم دور حمدد يحفظه، واختيار ا�شم مميز للم�رشحية.

اليوم الثاين: )35 دقيقة(.
يوؤدي اأفراد كل جمموعة امل�شهد امل�رشحي اخلا�س بهم اأمام معلمهم وزمالئهم، ويوثقون ذلك با�شتعمال 4- 

التقنيات الرقمية املتاحة، مثل الكامريا الرقمية، والهواتف الذكية، ويعر�شونها على اجلمهور.
ي�شوت الطلبة لأف�شل م�شهد م�رشحي من حيث: جمال احلوار، وو�شوح املعلومات وحداثتها ومتيزها، 5- 

وت�شل�شل الأحداث، وتتابع الأدوار.

ًدا امل�شادر املنا�شبة للح�شول على معلومات عن مو�شوع حمدد.1-  يبحث يف مواقع االإنرتنت االآمنة، ُمدِّ
يعر�س املعلومات التي ح�شل عليها بطريقة اإبداعية معيًدا �شياغتها.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة املعلوماتية.

املهارات الفرعيّة: البحث، حتديد امل�شادر، دمج املعلومات واإعادة �شياغتها، اإنتاج املعلومات بدقة وابتكار.

جهاز حا�شوب، وكامريا رقمية، والإنرتنت، واأوراق بي�شاء، واأقالم.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الرابع م�رشح الأعداد

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

بعد اطالعك على عرو�س املجموعات الأخرى، ما الأفكار والتح�شينات التي ميكنك تعديلها على 
دورك يف امل�رشحية؟ وملاذا؟

�س
اد

ل�ش
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

6

173



الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

الطبق 1-  لديهم، ويعدون هذا  طبق مف�شل  �شيبحثون عن و�شفة  باأنهم  الن�شاط  لطلبته فكرة  املعلم  يبني 
بالتن�شيق مع معلم الرتبية املهنية، ويبيعونه يف يوم البازار اخلريي، وير�شدون املبلغ يف �شندوق القر�س 

اخلريي.
على 2-  املتاحة  والربامج  الرقمية،  بالكامريا  الن�شاط  تنفيذ  مراحل  توثيق  �رشورة  اإلى  طلبته  املعلم  يوجه 

اأجهزة احلا�شوب.
 يق�شم املعلم الطلبة جمموعات.3- 
 -4 )https://( يوجه املعلم الطلبة يف املجموعات اإلى البحث يف املواقع الآمنة يف الإنرتنت التي تبداأ بـ

ي�شتخدم املواقع الإلكرتونية الآمنة يف البحث على الإنرتنت.1- 
ي�شتخدم الربجميات والتقنيات الرقمية يف توثيق مراحل التجهيز وتنفيذ فعاليات حمددة.2- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: البحث على الإنرتنت، قراءة مواقع الويب، ا�شتخدام الربجميات والتقنيات الرقمية.

جهاز حا�شوب، و�شبكة اإنرتنت، وكامريا رقمية، واأقالم، واأوراق

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
اخلام�ص و�صفتي املف�صلة

الريا�صيات

�س
اد

ل�ش
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

6

ا�شم الن�شاط

174



التأّمل في التعّلم

عن و�شفة طبقهم املف�شل، بحيث تكون مكوناتها �شحية و�شهلة ومتوافرة يف املنزل، ثم تخزين هذه 
الو�شفة وتوثيق م�شدرها. 

يطلب اإليهم ح�شاب الكميات الالزمة لكل مكون من مكوناتها اإذا اأرادوا عمل طبقني اأو ثالثة من 5- 
الو�شفة، وي�شجلوا ح�شاباتهم.

معلم 6-  مع  بالتن�شيق  املدر�شة  يف  واإعدادها  الو�شفة،  مكونات  اإح�شار  على  معا  التعاون  اإلى  يوجههم 
الرتبية املهنية، ثم تق�شيمها قطًعا مت�شاوية وحتديد �شعر بيع كل قطعة يف البازار اخلريي.

حت�شب كل جمموعة املبلغ الذي جمعته من بيع الطبق اخلا�س بهم، وت�شعه يف �شندوق القر�س اخلريي.7- 
ا ي�شم الو�شفة التي اختاروها، وملف الفيديو الذي �شوروه، وتعر�س 8-  ت�شمم كل جمموعة جملًدا خا�شًّ

اأعمالها على املوقع الإلكرتوين اخلا�س مبدر�شتهم.

تاأمل مكونات كعكة التمرالآتية، ثم اأجب ما يليها:1- 
كعكة التمر

ما املقادير الالزمة لعمل طبق ون�شف من هذه الكعكة؟
حتقق من اإجابتك با�شتخدام برجمية اإك�شل.

2- ما التحديات التي واجهتكم يف اأثناء تنفيذ الن�شاط؟ وما مقرتحات التح�شني؟
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

 ي�شتثري املعلم تفكري طلبته بال�شوؤالني الآتيني:1- 

  اأ  - هل �شمعتم عن التدوير؟ ما التدوير؟
ب - ما النفايات التي ميكن اإعادة تدويرها؟

 يدير املعلم حوارا مع طلبته عن تدوير النفايات املختلفة.2- 
 يق�شم املعلم الطلبة جمموعات، وت�شمى كل جمموعة بنوع 3- 

الورق، تدوير علب بال�شتيكية،  التدوير )تدوير  اأنواع  من 
تدوير علب معدنية(.

مالحظة: ينبِّه املعلم الطلبة اإلى اأنهم �شي�شتمرون يف تنفيذ هذا الن�شاط خالل �شهر من بدايته، لبيان اأثر خطتهم يف 
حل امل�صكلة، واأن عليهم توثيق مراحل التنفيذ.

م�شكلة 4-  حلل  خطة  جمموعة  كل  تعد  بحيث  امل�شكالت،  حل  خطوات  تنفيذ  اإلى  الطلبة  املعلم  يوجه 
التقليل من اأثر النفايات التي تخ�س جمموعتهم.

- ينفذ خطوات حل امل�شكالت.

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

اإعداد خطة  امل�شكلة،  متطلبات حل  اأ�شبابها، حتديد  امل�شكلة وحتديد  امل�شكلة، حتليل  الفرعيّة: حتديد  املهارات 

احلل، متابعة التنفيذ، مراجعة اخلطة، تقييم احللول.

اأقالم، اأوراق بي�شاء، كامريا رقمية.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط
ال�ساد�ص بقعة خ�رشاء

الريا�صيات
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التأّمل في التعّلم

ال�شالبة، 5-  ال�شحيحة  بالأعداد  باملجموعة وربطها  النفايات اخلا�س  نوع  اإلى جمع  الطلبة  املعلم  يوجه 
والتي ا�شتطاعوا تدويرها اأو التخل�س منها بطريقة منا�شبة بالأعداد ال�شحيحة املوجبة )مثاًل: ُجمع 50 
12 منها فُتمثل هذه العلب بالعدد )12((، مع �رشورة  علبة بال�شتيكية مُتثل بالعدد )50-( مت تدوير 

توثيق هذه الأعداد.
بعد انتهاء ال�شهر، تعر�س كل جمموعة اأعمالها على املجموعات الأخرى لتقييمها، وتعر�س املجموعات 6- 

اأعمالها يف ال�شفحة الإلكرتونية للمدر�شة، كذلك يتحدث اأحد اأفراد املجموعة يف الإذاعة املدر�شية 
عن جتربتهم وخربتهم التي اكت�شبوها يف اأثناء تنفيذ الن�شاط.

بها 7-  لال�شتعانة  النفايات،  واإدارة  التدوير  اإعادة  خدمات  تقدم  �رشكات  اأو  هيئات  مع  املعلم  يتوا�شل 
للتخل�س من النفايات املتبقية التي مل يتم التخل�س منها بعد انتهاء مدة تنفيذ الن�شاط، واال�شتفادة من 

هذه ال�رشكات يف دعم املدر�شة ومواردها لقاء هذه النفايات.

يف �شوء درا�شتك م�شكلة التدوير، اأجب ما ياأتي:
و�شح كيف ميكن تعميم )اإعادة التدوير( يف منطقة �شكنك.1- 
اقرتح طريقة تو�شح اآلية التخل�س من النفايات الإلكرتونية، اأو اإعادة تدويرها.2- 
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First class
1- Teacher shows the flash card “Books. Then, teacher invites students to think of the kind of the 

activity by raising questions (Designing-Books).

2- Students should raise questions.

3- Teacher opens a discussion. After this, teacher tells students that they should design a book, 

i.e. create their own books using all possible resources to illustrate their books. To illustrate 

one idea, teacher brings an old book cover, writes a title for it and his/her name on it and cuts 

colored paper as pages. 

4- Teacher asserts that students can create books from nearly any genre or on nearly any subject. 

Through designing books, students should make sure that they follow steps of the writing 

process with prewriting, drafting, and revision. Eventually, they can also do online publication 

or through school venues (school magazine, school library, book fair). 

1- Indulge in a search for pictures.

2- Discover alternate ways of designing a book.

Thinking & Learning.

Key skill: Technological Literacy skills.

Sub Skill/s: 
- Thinking Fluently.

Internet, old book cover, colored paper, scissors, stickers, “Books” flash card.

Resources and materials

Subject English Language

Design a Book

Activity
One

Grade:

Activity duration

Six

90 minutes

Performance indicators

  Domain
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1- What worked?

2- What did not work? Why?

3- How might I do it differently next time?

Reflecting on Learning

Second class
5- Students show their works next class to receive feedback from teacher and peers.

Note: teacher should stress that students are encouraged to design creatively to get noticed on the 

internet. The following picture is advisably good to be used by teacher to show some creative 

ideas for designing a book.
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First class 
1- Teacher writes the word “Goal” on the board. Then, teacher asks students to work in pairs to 

discuss:

    a- any achievement they are proud of 

    b- goals of future

2- Students should prepare answers for a class discussion.

3- After discussion, teacher writes the following tasks on the board:

    a- volunteer to clean up ( in the school/ in the neighborhood)

    b- prepare a gift for a relative 

    c- exercise for 30 min. everyday

4- Then, teacher tells students to work on these goals during a week. He asks students to fill in 

the table/ worksheet 1. 

Second class

5- Students show and discuss their work with teacher and peers and receive feedback. They  

should also write under the table notes for improving their skills.

1- Identify the concept of “Goal”.

2- Recognize steps of planning for future based on current personal traits.

Life & work skills.

Key skill: Self skills.

Sub Skill/s: 
- Goals Management.

Work Sheet 1.

Resources and materials

Subject English Language

Going for Goals

Activity
Two

Grade:

Activity duration

Six

90 minutes

Performance indicators

  Domain

�س
اد

ل�ش
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

6

Title:

180



1- Are my goals achievable?

2- What can I add to make my plan more detailed?

Worksheet 1

Goals of the week Steps of achieving Possible challenges Achievement (per-
(centage

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecting on Learning
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1- Teacher  reads the following story:

Leila was asked to write a story about bees as homework in English. She couldn’t generate ideas, 

and wanted to finish quickly. So, she decides to search the internet. She found a nice story writ-

ten by a Sudanese kid, and decides to copy it exactly as it is in her notebook. When the teacher 

said that her story was great and that she is a marvelous little author, Leila did not say that she 

copied the story from the internet.

2- After this, teacher raises the question: “What do you think of Leila’s deed? What do you think 

of what Leila did? Can we call it an act of stealing/a theft?”

3- Students’ should participate in a discussion.

4- Teacher asserts two points:

a- Taking a work without mentioning the name of the source is very much similar to “theft.”

b- Writing the source of information is a scientific skill called: Documentation. This is because  

most of the information we find on the internet has a “Copyright.”

5-Teacher should explain the concept of “Copyright.”

1- Identify the concept of “Documentation”.

2- Refuse different forms of assigning other’s work to oneself.

Information and digital skills.

Key skill: Information skills.

Sub Skill/s: 
-  Documentation.

Subject English Language

I am not a thief

Activity
Three

Grade:

Activity duration

Six

45 minutes

Performance indicators

  Domain
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1- What idea/ideas can I add to the definition?

2- What are other forms of stealing other’s work?

Reflecting on Learning

6- Teacher is advised to write the following definition to illustrate the idea further and stress the 

source of the definition

Documentation is the process of providing proof for the things you write about and naming the 

texts that you use. )https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/documentation(

Extra activity: With the help of their parents or an adult, ask students to search the meaning of 

“Copyright.”
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First class
1- Teacher shares with students a hypothetical news piece about a new theater opening in your 

area, and writes this on board.

2- After this, teacher divides students into groups, and distributes templates and instructions 

about creating distinct media — such as print ads, mock radio interviews, illustrated articles/

blogs— to each group. Teacher tells students that they should show their work in the next class.

3- Students must craft different media pieces about the idea or story that the teacher shared. After 

students submit their products, teacher holds a class-wide discussion to analyze how the con-

tent changed or was told differently depending on the medium.

Second class
4-Students show their works next class to receive feedback from teacher and other groups.

1- Distinguish fact from fabrication.

2- Identify distinct media pieces.

Information and digital skills.

Key skill: Media skills.

Sub Skill/s: 
- Analyzing and evaluating information.

- Producing content.

Subject English Language

One piece of news… different forms

Activity
Four

Grade:

Activity duration

Six

90 minutes

Performance indicators

  Domain
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1- Why do different stories change the original piece of news?

2- What do I think is the best media piece/form?Why?

Reflecting on Learning
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1- Teacher begins by writing: “online written communication” and is explains that it is an impor-

tant issue on the internet.

2- Teacher asks students about what they think of this claim where they should explain their ideas. 

Teacher should start a discussion.

3- After this, teacher writes  the following statement on the board: 

)Online words and comments are permanent(

 and then explains it to the students. Focus on cyber bullying as an example. 

4- Teacher shows the “Cyber bullying” flash card, and asks students to write short sentence about 

what they can see in the picture. Then, teacher encourages students to read what they wrote

5- Assert also that there are steps for defending oneself against it.

6- Teacher advises children on the  steps they can take when they encounter a case of cyber             

bullying:

a. They can start by knowing their school’s policies for reporting bullying.

b. They should know that they can report the bad behavior to the platform or social media 

network as soon as possible. 

1- Identify the meaning and implications of “cyber bulling”.

2- Avoid unacceptable online behaviors.

Information and digital skills.

Key skill: Technology skills.

Sub Skill/s: 
-  Applying ethical standards.

Board, marker pens a Flashcard for “Cyber bulling.

Resources and materials

Subject English Language

Cyber bullying

Activity
Five

Grade:

Activity duration

Six

45 minutes

Performance indicators

  Domain
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1- What can I do to help in stopping cyber bulling in my school?

2- Who is the best person to contact if I am cyber bullied, my teacher or my parent?

Reflecting on Learning

c. They should know that teachers in the school can support them, so they should feel more 

comfortable sharing any details with their teachers.

d. They should not hide this from their parents. 

Cyber Bullying
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1- Teacher begins by suggesting the idea of getting the class to form a social committee. He/she 

explains that the committee can consist of 1-3 students who are responsible for welcoming any 

new students the class, and if a new student joins the class, the welcoming committee makes 

sure they feel welcome and they also help them with the routines and become their guides into 

exploring school facilities.

2- Students should vote on three candidates for this committee.

3- After deciding on the committee members, teacher asks them to enact (role-play) a situation 

where the teacher choses a student or two as the new students, and then they should act as they 

all should in a real-life situation. 

4- After the students finish, the teacher asks the class to give feedback about the situation

5- Eventually, students should appreciate the importance of communication and interaction by 

writing a sentence about its benefits within the small community of a class.

1- Interact with others for beneficial purposes

2- Recognize the importance of accepting others

Life & work skills

Key skill: Social skills

Sub Skill/s: 
- Communication and interaction

Subject English Language

Social committee

Activity
Six

Grade:

Activity duration

Six

15 minutes

Performance indicators

  Domain
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1- If I was one of the members of the committee, what is the most important quality that I should 

have?

2- Why do new students need support?

Reflecting on Learning
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهينّئ املعلم الطلبة لعمل الن�شاط، حيث يذكر لهم فكرة الن�شاط )اإعداد عر�س تقدميي عن مراحل حفظ 1- 
القراآن الكرمي والعناية به(، وم�شادر احل�شول على املعلومة، مثل: امل�شادر املطبوعة، وامل�شادر الرقمية 

)الإنرتنت(. 
يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعتني، ثّم يطلب اإلى املجموعة الأولى ا�شتخراج مراحل حفظ القراآن الكرمي 2- 

ا�شتخراج مراحل  الثانية  ال�شوتي، والفيديو(، واملجموعة  الت�شجيل  ال�شدور،  )ال�شوتي( )احلفظ يف 
حفظ القراآن الكرمي )الكتابي( )الكتابة يف ال�شطور، التطبيقات(، وذلك منذ عهد النبي �شلى اهلل عليه 
�شلم اإلى الوقت احلا�رش، وذلك بالبحث عرب الإنرتنت. )يف حالة عدم توافر الإنرتنت يف املدر�شة يجمع 
املعلم مراحل حفظ القراآن الكرمي والعناية به من الإنرتنت، ويحفظها على قر�س مدمج، ويوزعها على 

املجموعات ليتمكن الطلبة من الرجوع اإليها با�شتخدام احلا�شوب(.
ًرا لها.3-  يطلب املعلم اإلى كل جمموعة اأن تختار ُمقرِّ

يتوا�شل ويتعاون مع الآخرين.1- 
يبحث على الإنرتنت.2- 
يطبق املعايري الأخالقية يف اأثناء البحث.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: التوا�شل مع الآخرين با�شتخدام اأدوات التوا�شل الرْقمّية، البحث يف الإنرتنت، تطبيق املعايري 

الأخالقية الرْقمّية.

.CD حا�شوب، واإنرتنت، وجهاز عر�س، وذاكره اأو

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط

الأول امل�صحف ال�رشيف من الرقاع اإلى التطبيقات

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.4- 
 -5.)https( يوجه املعلم الطلبة اإلى البحث دائًما يف املواقع الآمنة التي تبداأ بالرمز
اإلى البحث يف الروابط 6-  اأثناء بحثهم يف مواقع الإنرتنت، ويعززهم، ويوجههم  يتابع املعلم الطلبة يف 

الآمنة واملوثقة.
يبحث املعلم م�شبًقا عن بع�س املواقع ويوجه الطلبة اإليها عند احلاجة.7- 
يكلف املعلم مقرر كل جمموعة جتميع ال�رشائح التي اأعدوها يف ملف واحد، بحيث تذكر املجموعة 8- 

ا�شم امل�شدر اأو املوقع الذي ح�شلت منه على املعلومة.
يقدم املقرر العر�س التقدميي الذي مت اإعداده.9- 

10- يجري املعلم حواًرا مع الطلبة بعد تقدمي العر�س، مثاًل: )تقييم الطلبة امل�شادر التي رجعوا اإليها، من 
حيث الدقة، واجلودة، و�رشعة الو�شول اإلى املعلومة، اأخالقيات البحث الإلكرتوين، الإ�شارة اإلى املوقع 

ًما التغذية الراجعة لهم. ًزا، وُمقدِّ ًبا وُمعزِّ ًها وُم�شوِّ املقتب�س منه(، ُموجِّ

يوجه املعلم الأ�شئلة الآتية اإلى الطلبة: 
ما التعديل الذي ميكن اإجراوؤه على العر�س التقدميي النهائي؟ وملاذا؟1- 
ما اأهمية تطبيق املعايري الأخالقية يف اأثناء البحث يف مواقع الإنرتنت؟2- 
ما اأثر التعاون مع الآخرين يف البحث يف مواقع الإنرتنت؟3- 
هل اأ�شهمت التطبيقات التكنولوجية احلديثة يف ت�شهل حفظ املعرفة؟ وكيف؟ 4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهّيئ املعلم الطلبة لتنفيذ الن�شاط، حيث يذكر لهم فكرة الن�شاط )اإيجاد حلول مل�شكلة الإدمان الرقمي(، 1- 
عرب طرح اأ�شئلة عدة لي�شل اإلى حتقيق ال�شعور بامل�شكلة عند الطلبة، ومن هذه الأ�شئلة: 

  اأ  - ما املق�شود بالإدمان الرقمي؟
ب - ما اأ�شباب الإدمان الرقمي؟

جـ - ما اأثر الإدمان الرقمي يف الفرد واملجتمع؟ 
د   - كيف ميكن حل م�شكلة الإدمان الرقمي؟ 

يق�ّشم املعلم الطلبة جمموعتني، ثّم يطلب اإلى املجموعة الأولى ح�رش اأ�شباب الإدمان الرقمي، واملجموعة 2- 
الثانية و�شع فر�شيات حلل م�شكلة الإدمان الرقمي.

يطلب املعلم اإلى كل جمموعة اأن تختار ُمقرًرا لها.3- 
يحدد املعلم الزمن الالزم لإجناز املهمة.4- 

ي�شعر بامل�شكلة.1- 
يحدد امل�شكلة.2- 
يكتب خطة حلل امل�شكلة.3- 
يتبع خطوات حّل امل�شكلة.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: التنبوؤ بامل�شكلة، حتديد امل�شكلة، التحليل وحتديد اأ�شباب امل�شكل، اإعداد خطة، تقييم احللول.

اأقالم، واأوراق كبرية، ول�شق، و�شبورة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثاين الإدمان الرقمي

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

يتابع املعلم ويراقب اأداء الطلبة يف اأثناء كتابة املطلوب اإليهم، ويعززهم وي�شجعهم على طرح الأ�شئلة.5- 
يكلف املعلم مقرر املجموعة اأن يقّدم عمل جمموعته، ويناق�س الطلبة يف اأ�شباب م�شكلة الإدمان الرقمي، 6- 

واحللول املقرتحة.
اأ�شباب م�شكلة الإدمان 7-   ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة، ويناق�س املجموعات ويحاورهم بعد عر�س 

الرقمي، واحللول املقرتحة لها، ويعزز الإجابات الإيجابية منها وي�شحح غري ال�شحيحة.

يوجه املعلم ال�شوؤالني الآتيني اإلى الطلبة: 
اإذا واجهتك م�شكلة يف حياتك اليومية، فهل ت�شتطيع حلها وفًقا ملا تعلمته يف الن�شاط؟ وكيف؟1- 
براأيك، ما اأهم خطوات حل امل�شكلة؟ وملاذا؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

املقرر 1-  الكرمية  االآيات  درا�شة  )بعد  الن�شاط  فكرة  لهم  يذكر  الن�شاط، حيث  لتنفيذ  الطلبة  املعلم  يهّيئ 
وتف�شريه  وتالوته  الكرمي  القراآن  حفظ  يف  م�شابقة  �شيجري  التجويد،  واأحكام  وتف�شريها  حفظها 

)الآيات الكرمية املقررة(.
يوجه املعلم الطلبة اإلى معرفة �رشوط امل�شابقة وكيفية اإجرائها، وكيفية ر�شد الدرجات، فمثاًل: يحدد 2- 

وقت الت�شجيل، وحماور امل�شابقة:)حفظ، معاين مفردات، تف�شري، تطبيق اأحكام جتويد، كيفية ر�شد 
اإجراء امل�شابقة )يكون موعد امل�شابقة بعد النتهاء من تدري�س حمتًوى  الأخطاء، وغري ذلك(، ووقت 

منا�شب وكاف من درو�س القراآن الكرمي واأحكام التجويد لتكون امل�شابقة يف تلك الدرو�س(.  
يحث املعلم الطلبة على الت�شجيل يف امل�شابقة، ويعزز املبادرين منهم وي�شجعهم. 3- 
يختار املعلم ثالثة من الطلبة لي�شاعدوه على حتكيم امل�شابقة.4- 
ي�شجل اأع�شاء جلنة التحكيم من يرغب من الطلبة يف امل�شاركة بامل�شابقة.5- 

يعرب عن نف�شه بثقة و�شجاعة وجراأة.1- 
يحدد اأهدافه ويديرها.2- 
يعمل با�شتقاللية وثقة بالنف�س.3- 
يبادر ويعمل بدافعية.4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات ال�شخ�شية.

والتوجيه  املبادرة  با�شتقاللية،  والعمل  واملثابرة،  الدافعية  واجلراأة،  ال�شجاعة  بالنف�س،  الثقة  الفرعيّة:  املهارات 

الذاتّي.

اأقالم، واأوراق، و�شبورة.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )40  دقيقة(
الن�شاط
الثالث م�صابقة حفظ القراآن الكرمي وتالوته وتف�صريه

الرتبية الإ�صالمية
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التأّمل في التعّلم

يعد املعلم اأوراق اأ�شئلة بعدد املت�شابقني، بحيث ت�شمل ورقة الأ�شئلة حماور امل�شابقة، مثل:6- 
  اأ  - اقراأ غيًبا الآيات الكرمية من ... مراعًيا تطبيق اأحكام التجويد.

ب - بني معاين املفردات الآتية: .......   3 كلمات.
جـ - ما املق�شود بقوله تعالى:......

د   - ما حكم التجويد يف قوله تعالى: .......

يف اليوم املحدد للم�شابقة، يجري املعلم امل�شابقة، وي�شاعده اأع�شاء جلنة التحكيم، وتكون امل�شابقة اأمام 7- 
بقية الطلبة، بحيث ي�شحب كل مت�شابق ورقة اأ�شئلة من الأوراق التي اأعدها املعلم.

يف نهاية امل�شابقة يعلن املعلم اأ�شماء الفائزين، ويعززهم ويقدم لهم هدايا رمزية. 8- 

يوجه املعلم ال�شوؤالني الآتيني للطلبة: 
ما هدفك من ال�شرتاك يف امل�شابقة، وكيف ا�شتطعت حتقيقه؟1- 
عرب عن �شعورك بعد م�شاركتك بامل�شابقة؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يوزع املعلم على الطلبة  اأوراًقا باألوان خمتلفة قبل بدء الن�شاط.  1- 
ال�شحة(، 2-  واأثره يف  التدخني  )اأ�رشار  مو�شوع   ق�شري عن  تعليمي  فلم  من  الأول  اجلزء  املعلم  يعر�س 

ويوؤجل عر�س اجلزء الثاين من الفيديو اإلى اآخر الن�شاط.
يطلب املعلم اإلى الطلبة  ت�شجيل مالحظاتهم على الفيديو املعرو�س عليهم على ورقة جانبية.3- 
بعد انتهاء عر�س الفيديو الق�شري، يوجه املعلم الطلبة اإلى ت�شكيل اأربع جمموعات بح�شب لون الورقة 4- 

التي وزعت عليهم قبل عر�س الفيديو.
يوجه املعلم الطلبة اإلى اإجراء حوار م�شرتك بني اأع�شاء املجموعة الواحدة عن املعلومات التي وردت 5- 

والقت�شادية  الجتماعية  النواحي   ال�شلبية يف  والآثار  التدخني  اأ�شباب  من حيث  الق�شري  الفيديو  يف 
وال�شحية لالأفراد يف املجتمع.

يوجه املعلم املجموعات الأربع اإلى و�شع حلول مقرتحة لهذه امل�شكلة  وت�شجيل هذه النقاط على ورقة 6- 
بي�شاء وتعليقها  على اجلدار.

يتقبل راأي الآخر يف اأثناء احلوار.1- 
يلتزم اآداب احلوار مع الآخرين.2- 
يعرب عن راأيه ب�رشاحة.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: قبول الآخر، تقبل اأفكار الآخرين، الحرتام

جهاز عر�س، وفيديو، وانرتنت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )20  دقيقة(
الن�شاط

الأول املرونة

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

يوجه املعلم  كل جمموعة اإلى عر�س نتائجها وال�شماح لبقية املجموعات باملناق�شة، والتعليق على عمل 7- 
املجموعة باحرتام، وتقبل جميع الآراء والرد عليها قدر الإمكان.

عرب 8-  التدخني  اأ�رشار  عن  مقرتحة  حلول  اإلى  للو�شول  الأربع  املجموعات  بني  النقا�س  املعلم  يدير 
املعلومات التي ح�شلوا عليها من الفيديو.

يعر�س املعلم اجلزء الثاين من الفيديو الذي يت�شمن احللول املقرتحة مل�شكلة التدخني واأ�رشاره.9- 
10- يف النهاية ينظم املعلم احللول املقرتحة من املجموعات الأربع  ويطلب اإليهم كتابتها على ورقة بي�شاء 

وتعليقها على اجلدار.

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني للمناق�شة:
ما اأكرث �شفة اكت�شبتها يف اأثناء احلوار الهادف مع زمالئك ؟1- 
براأيك، كيف تو�شلتم اإلى التفاق على املعلومات مع الزمالء الآخرين؟2- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة اأربع جمموعات. 1- 
يعطي املعلم  كل جمموعة من الطلبة جمموعة مت�شاوية من قطع املار�شملو اأو معجون وعيدان املعكرونة 2- 

اأو عيدان املثلجات وما�شات الع�شري ويطلب منهم بناء اأعلى برج خالل 10 دقائق. 
ـ ي�شجع املعلم الطلبة على بناء اأعلى برج بو�شع عيدان املعكرونة يف املار�شملو اأو املعجون وتثبيتها، 3- 

وو�شع قواعد، وبناء اأعمدة حتى اإكمال الربج. 
البناء، والرتكيز على القاعدة، ولكن مقابل كل ن�شيحة 4-  ميكن للمعلم تقدمي بع�س الن�شائح يف طريقة 

يقدمها، يقلل دقيقة من الوقت امل�شموح للن�شاط.
تعر�س كل جمموعة نتاج عملها النهائي. 5- 

يتعاون مع جمموعته على اإجناز املهمة. 1- 
 ينفذ مهارة ادارة الوقت ب�شورة فاعلة يف اأثناء اأداء الن�شاط.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: عمل الفريق، اإدارة الوقت.

عيدان معكرونة اأو ما�شات ع�شري اأو عيدان مثلجات، وقطع مار�شملو �شغرية اأو قطع معجون لالأطفال.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )25  دقيقة(
الن�شاط
الثاين الربجا�شم الن�شاط:

الرتبية الريا�صية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
كيف و�شلتم اإلى الإجناز؟ 1- 
كيف ا�شتفدمت من الوقت يف اإجناز عملكم؟ 2- 
كيف وزعتم العمل يف ما بينكم؟ 3- 
ما اأهمية التعاون على اإجناز هذا العمل؟ ناق�س زمالءك يف ذلك.4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يق�شم املعلم الطلبة جمموعات، بحيث يكون ا�شم املجموعة ا�شم احل�شارة. 1- 
يطلب اإلى كل جمموعة جمع معلومات عن احل�شارة التي �شميت ا�شمها، با�شتخدام حمرك البحث، ثم 2- 

يوثق املعلومات. 
يطرح كل فرد من اأفراد املجموعة معلومة عن ح�شارته، والبحث عن �شبيه لها يف احل�شارات الأخرى.3- 
عر�س بع�س من ال�شور املوجودة يف كتب الجتماعيات، اأو ا�شتخراجها من الإنرتنت، بحيث متثل 4- 

تلك احل�شارة.
يدون رئي�س املجموعة اأهم املعلومات على ال�شبورة، بحيث يكون لكل عمود ح�شارة.5- 
اإلى الطلبة بعد اإمعان النظر يف املعلومات املدونة اأمامه على ال�شبورة، ونقد ذلك ُمبيًِّنا 6-   يطلب املعلم 

اأوجه ال�شبه والختالف. 

ي�شتخدم الإنرتنت يف البحث يف اأهم احل�شارات التي ن�شاأت على اأر�س الأردن. 1- 
يوثق املعلومات بطريقة �شحيحة.2- 
يعرب عن راأيه بطريقة وا�شحة.3- 
يت�شل�شل يف طرح الأفكار.4- 
ي�شدر حكًما مو�شوعيًّا.5- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة املعلوماتية.

املهارات الفرعيّة: البحث، وتوثيق املعلومات.

املكتبة الرقمية العاملية، وحا�شوب، والإنرتنت، واأوراق، واأقالم.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول ح�صارات يف وطني

التاريخ
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
اإلَم ي�شري وجود ح�شارة يف منطقة معينه؟1- 
ما فائدة البحث الأمن يف املواقع؟2- 
ما اأهمية توثيق املعلومات؟3- 
كيف منيز بني املواقع البحثية ؟4- 

يطلب املعلم اإلى الطلبة ر�شم خط زمني للح�شارات ملعرفة ت�شل�شلها.7- 
يتم تنظيم املعلومات التي تو�شلوا اإليها، ثم توثيقها يف كل جمموعة واخلروج مبعلومات عامة. 8- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يبداأ املعلم بالتحدث عن اأهمية املحافظة على البيئة، وكيف اأن التلوث يوؤثر يف �شحة الإن�شان.1- 
يق�شم املعلم الطلبة خم�س جمموعات:2- 
تتناق�س يف 3-  )املبتكرون(  الثانية  واملجموعة  التلوث.  مفهوم  تتناق�س يف  )املبدعون(  الأولى  املجموعة 

اأنواع التلوث. واملجموعة الثالثة )ع�شاق القمم( تتناق�س يف اأ�شباب التلوث. واملجموعة الرابعة )القوة( 
املتغريات  من  العالقة  ت�شتنتج  )القادة(  اخلام�شة  واملجموعة  التلوث.  عن  املرتتبة  النتائج  يف  وتتناق�س 

ال�شكانية و التلوث. 
العمل( حمدًدا 4-  )اأوراق  البطاقات  ويوزع  للمجموعات  وم�شانًدا  مي�رًشا  املجموعات  اأمام  املعلم  يقف 

خم�س دقائق للنقا�س و العر�س. و حمدًدا امليقاتي والقائد والكاتب .
تبداأ كل جمموعة بالعمل بح�شب البطاقات املوزعة، وعن طريق املهمة املوكولة اإليها ت�شع الإجابات  5- 

ي�شعر بامل�شكلة.1- 
يحدد امل�شكلة ومتطلبات حلها.2- 
يتابع تنفيذ حل امل�شكلة.3- 
يحافظ على مهارة الت�شل�شل املنطقي يف عر�س الأفكار.4- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التفكري الناقد وحل امل�شكالت.

املهارات الفرعيّة: اإعداد خطة.

�شور،و لوحة، واأقالم، واألوان، واأوراق عمل .

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول بيئية خالية من التلوث

اجلغـرافيـا
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فاملجموعة الأولى مثاًل، تبحث عن تعريف التلوث وتكتبه على بطاقة )لوحة( اأمام املجوعات، وكذلك 
املجموعة الثانية عن اأ�شباب التلوث، والثالثة عن النتائج، والرابعة عن العالقة بني املتغريات ال�شكانية 

و التلوث.
بعد النتهاء من املناق�شة،  يعر�س قائد املجموعة لوحة جمموعته ومناق�شتها اأمام املجموعات، وهكذا 6- 

يفعل قائد كل جمموعة .
ويف نهاية الن�شاط، يدير املعلم نقا�ًشا يبني فيه م�شكلة التلوث وطرائق حلها، ثم يوجه الأ�شئلة الآتية :7- 

  اأ  - عّرف التلوث.
ب - اذكر اأ�شباب التلوث .

جـ - ار�شم خمطًطا يو�شح اأ�شكال التلوث.
د   - ا�شتنتج اأهم النتائج ال�شلبية املرتتبة على التلوث.

هـ  - اقرتح حلوًل مل�شكلة التلوث. 

يتو�شل اجلميع اإلى ا�شتنتاج مفاده: )التلوث ظاهرة ب�رشية، كن م�شوؤول(.8- 

التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
كيف تكون مواطًنا م�شوؤوًل ؟1- 
اقرتح حلوًل منا�شبة للم�شكلة.2- 
ما اأهمية و�شع اخلطط  يف حياتنا اليومية؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شطحب املعلم الطلبة اإلى خمترب احلا�شوب ومب�شاعدة معلم احلا�شوب يو�شح للطلبة اأهمية احلا�شوب 1- 
يف اإنتاج املحتوى التعليمي املحو�شب ، وذلك عن طريق اأجهزة احلا�شوب واإر�شادهم اإلى كيفية اختيار 

الربجميات املنا�شبة لإنتاج حمتًوى  تعليمي .
يق�شم الطلبة ثالث جمموعات عمل.2- 
املجموعة الولى :  ت�شتخدم برجمية الر�شام لر�شم اأهم املعامل ال�شياحية والتاريخية يف مدينة العقبة.3- 
املجموعة الثانية : ت�شتخدم برجمية العرو�س التقدميية عن طريق البحث يف املواقع الآمنة لإنتاج در�س 4- 

يتحدث عن اأهمية ميناء العقبة من الناحية القت�شادية .
ال�شادرات 5-  اإلكرتوين عن حجم  الإلكرتونية لإنتاج حمتًوى  ت�شتخدم برجمية اجلداول  الثالثة:  املجموعة 

والواردات ملدينة العقبة يف �شنة معينة .

ي�شتخدم احلا�شوب يف حتليل البيانات الرقمية .1- 
ينتج حمتًوى اإلكرتونيًّا مب�شًطا ل�شتعرا�س اأهم املواقع ال�شياحية يف الأردن.2- 
ي�شتخدم الربجميات الإلكرتونية الالزمة لإنتاج حمتًوى تعليمي.3- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة التكنولوجية.

اإنتاج املعرفة وتقييمها، تخزين  املهارات الفرعيّة: ا�شتخدام الربجميات التطبيقية، ا�شتخدام التقنيات الرقمية يف 

البيانات الرقمية واإدارتها، البحث يف الإنرتنت، التزام اإجراءات احلماية والأمان الرقمية.

حا�شوب، واإنرتنت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )13  دقيقة(
الن�شاط

الأول حمتًوى اإلكرتوين اآمن

الرتبية الوطنية واملدنية

�س
اد

ل�ش
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

6

ا�شم الن�شاط

204



بعد اإنهاء املجموعات الأعمال التي مت تكليفهم بها، يوؤكد املعلم ما ياأتي:6- 
  اأ  - اأن الطالب يتعلم ذاتيًّا دون الرجوع اإلى املعلم واأنه ملتزم باإجراءات احلماية والأمان الرقمية.

ب - توفر هذه الربجميات للمتعلم اإمكانية التفاعل مع الدر�س، في�شتطيع اأن يختار اأي جزء يرغب يف تعلمه.
جـ - تعد الربجميات التعليمية اإحدى برجميات احلا�شوب املهمة يف التعليم.

د   - ت�شاعد برجميات احلا�شوب على تعليم املفاهيم املختلفة واملتنوعة وتعلمها.

التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
ما اخلربات التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط؟1- 
ما ال�شعوبات التي واجهتك يف اأثناء ا�شتخدام برجمية اإك�شل ؟ 2- 
هل واجهتك م�شكالت يف اأثناء تنفيذ الن�شاط وا�شتخدام الربجميات التطبيقية ؟ ما هي ؟ كيف مت حلها؟  3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

)اجلزء الأول: 45 دقيقة(
يعر�س املعلم �شوًرا جلبال ثم �شوًرا لقطع �شخرية وفتات �شخري.1- 
يوجه املعلم �شوؤاًل اإلى الطلبة: كيف يوؤثر تغيري حجم املاء املتجمع يف �شقوق ال�شخور يف تك�شريها؟2- 
ي�شتمع املعلم لإجابات الطلبة ويتو�شل معهم اإلى مفهوم التجوية، واأنواعها ومنها التجوية الفيزيائية.3- 
يوجه املعلم الطلبة اإلى العمل �شمن فريق لنمذجة التجوية الفيزيائية الناجتة من جتمد املاء يف �شقوق ال�شخور. 4- 
يوجه املعلم الطلبة اإلى توزيع الأدوار على اأع�شاء فريق العمل وفق الآتي:5- 
الفريق، كما يحاول  ¾ اأع�شاء  التعديالت ملقرتحات  اأمثلة عليها، ويقدم  اأو يذكر  الأفكار  املو�شح: ي�رشح 

التنبوؤ بردود الفعل لقرتاح اأو حل مطروح.
امللخ�س: يلخ�س مناق�شات الأع�شاء ون�شاطاتهم بغية متكينهم من روؤية موقعهم من الهدف العام للفريق. ¾
م اإجناز الفريق باالإ�شارة اإلى املهمة املوكولة اإليه. ¾  املقوم: يحاول اأن يقوِّ
املن�شط: يحث الفريق على الإجناز مب�شتًوى نوعي. ¾
 فني الإجراءات: ي�شهل عمل الفريق باإجنازه املهّمات ومنها توزيع املواد ومراقبة الوقت واإعادة تنظيم املقاعد وغري ذلك. ¾
امل�شجل: يحتفظ ب�شجالت املقرتحات ونتائج مناق�شات الفريق. ¾

يختار الو�شيط املنا�شب للتوا�شل.1- 
يحاور االآخرين ُمظِهًرا مهارات احلوار الفعال.2- 
يتقن العمل �شمن فريق.3- 

املجال مهارات التعلم والتفكري.

 املهارة الرئي�صة: التعاون والتوا�شل.
املهارات الفرعيّة: اختيار الو�شيط املنا�شب، القدرة على احلوار، العمل يف فريق.

ول�شق  وبالونان،  بال�شتيكيتان،  وكاأ�شان  الثالجة،  وجممد   ،)350  mL( وماء   ،)500  g( جب�س  م�شحوق 
ورقي، وملعقة، وعود خ�شبي، ودبو�س، وقلم تخطيط.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )60  دقيقة(
الن�شاط

الأول قوة املاء تك�رش ال�صخور

العلوم
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يقيم املعلم الطلبة وفق الآتي ل�شمان جناح عمل الفريق:6- 

املعيارالرقم
      مرتفع                                                           منخف�س  

54321
و�شوح الهدف.1
اإجناز املهمة. 2
ال�شتفادة من الوقت. 3

ال�شتفادة من اأفكار 4
الأفراد. 

ف�س النزاع اإن وجد.5
الإن�شات الفعال. 6
امل�شارحة.7

يوجه املعلم الطلبة اإلى تنفيذ اخلطوات الآتية:7- 
   اأ  - ملء البالون االأول ماًء والثاين هواًء، ُمراِعًيا اأن يكونا باحلجم نف�شه، ويكون حجم كل منهما منا�شًبا  

       لو�شعه يف الكاأ�س البال�شتيكية ال�شفافة. 
 ب - ثقب قاعدة الكاأ�س البال�شتيكية ال�شفافة بالدبو�س، ومن خالل الثقب مترير عقدة البالون اململوء باملاء 

       اإلى خارج الكاأ�س.
جـ - ربط عقدة البالون بقاعدة الكاأ�س بالال�شق، وكتابة كلمة )ماء( على القاعدة.

 د  - تكرار اخلطوتني )2، 3( للبالون اململوء بالهواء.
هـ  - خلط م�شحوق اجلب�س باملاء بعود خ�شبي، ثم �شكب اخلليط يف الكاأ�شني ليمتلئا متاًما. 

 و  - النتظار حتى يجف اجلب�س متاًما يف كلتا الكاأ�شني، ثم و�شع الكاأ�شني يف املجمد يوًما كاماًل.
)اجلزء الثاين: 15 دقيقة(

• النتائج التي ح�شلوا عليها باختيارهم الو�شيط املنا�شب للتوا�شل مع زمالئهم • اإلى عر�س  يوجه املعلم الطلبة 
)املحادثة وجًها لوجه، اأو كتابة النتائج على لوحة وعر�شها، اأو الر�شم التو�شيحي(.

التأّمل في التعّلم
يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني للمناق�شة: 

التفكري الناقد: يقال اإن قطرات املاء تنحت ال�شخر لي�س بقوتها، اإمنا ب�شقوطها امل�شتمر على ال�شخر. 1- 
ا�رشد ق�شة ُم�شتخِدًما مهاراتك يف التحدث اأمام الزمالء، ُمبيًِّنا اأثر املاء املتحرك يف ال�شخور.

التقنية: قدم ن�شيحة للنا�س من حولك )اأ�رشتك، جريانك( تنبههم اإلى اخلطر الناجم من زيادة حجم 2- 
املاء عندما يتجمد، با�شتخدام و�شيط منا�شب، ُمبيًِّنا اأ�شباب اختيارك الو�شيط.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يعر�س املعلم �شوًرا لأثر التلوث يف الكائنات احلية.1- 
يوجه املعلم �شوؤاًل اإلى الطلبة: هب اأنك �شحفيٌّ وتود كتابة خرب نفوق الأ�شماك على �شواطئ العقبة 2- 

ب�شبب تلوث بيئي ونقله اإلى جمهور حمدد.
يوجه املعلم الطلبة اإلىكتابة اخلرب وا�شتخدام الطريقة التي يف�شلونها لنقل اخلرب، ُمتبًعا ما ياأتي: حتديد 3- 

اإنتاج اخلرب وتن�شيقه، حتديد الو�شيط املنا�شب لن�رش املحتوى،  الفئة امل�شتهدفة التي �شيكتب لها اخلرب، 
تطبيق املعايري الأخالقية للثقافة الإعالمية، ومينحهم زمًنا كافًيا لذلك. 

يوجه املعلم الطلبة اإلى قراءة الأخبار التي كتبوها وي�شتمع لهم دون اأي تعليق، ثم يوجههم اإلى م�شح 4- 
الرمز �رشيع ال�شتجابة لقراءة اخلرب الوارد.

 

2- مييز احلقيقة من الراأي. 1- يحلل اخلرب ال�شحفي ويقيمه.    
4- ي�شنع مادة اإعالمية جيدة. 3- يحدد اجلمهور امل�شتهدف.     

5- يحدد مالءمة املحتوى للثقافات املتنوعة.

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: الثقافة الإعالمية.

اإنتاج املحتوى،  امل�شتهدف،  التاأثري، حتديد اجلمهور  الراأي،  التعبريعن  الفرعيّة: حتليل اخلرب وتقييمه،  املهارات 

تن�شيق املحتوى، حتديد الو�شائط، ن�رش املحتوى.

اإنرتنت، وهاتف.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين ال�صحفي ونقل ر�صائل التلوث

العلوم
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يوجه املعلم الطلبة اإلى حتليل اخلرب ال�شحفي املقتب�س من موقع اإلكرتوين وفهم معناه عن طريق اإجابة 5- 
الأ�شئلة الآتية:

  اأ  - ما الذي لفت انتباهك يف اخلرب ال�شحفي؟
ب - ما نوع اخلرب ال�شحفي؟

          □ اأخبار      □ حتقيق     □ تعليق من قارئ     □  مقال      □  راأي �شخ�شي
جـ - اكتب تفا�شيل اخلرب وفق املعلومات الآتية: 

■ß.عنوان اخلرب
■ß.ا�شم الكاتب
■ß.تاريخ الن�رش
■ß.لغة الكتابة
■ß.عنوان املوقع
■ß.خل�س مو�شوع اخلرب
■ß    .شّنف  العبارات املذكورة يف اخلرب اإلى حقائق واآراء�

د   - عالم يركز املوقع الذي ن�رش اخلرب يف اأخباره عموًما؟

مع 6-  للتوا�شل  املنا�شب  الو�شيط  باختيارهم  عليها  ح�شلوا  التي  النتائج  عر�س  اإلى  الطلبة  املعلم  يوجه 
زمالئهم )املحادثة وجًها لوجه، اأو كتابة النتائج على لوحة وعر�شها(.

يوجه املعلم الطلبة اإلى اإجراء تعديل واحد للخرب الذي قدمه كل منهم ليكون اخلرب ذا تاأثري يف اجلمهور 7- 
امل�شتهدف وتقدمي اقرتاح واحد لزميل.

التأّمل في التعّلم
يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني للمناق�شة: 

التفكري الناقد: اكتب لكاتب اخلرب 3 اأ�شئلة مل جتد اإجابتها عند قراءة اخلرب.1- 
التقنية: عادة يعك�س اخلرب ال�شحفي وجهة نظر كاتبه. كيف يقدم الكاتب و�شًفا �شاماًل للواقع الذي 2- 

ينقله اخلرب؟
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يناق�س املعلم الطلبة يف اأهمية البناء، واأن هذه املهنة تتطلب احرتاًفا يف الأداء ومهارات عالية يف ا�شتخدام 1- 
املواد والأدوات، ومن اأهم اأعمال البناء، �شنع خليط اخلر�شانة اأو الباطون. وتعد اخلر�شانة من اأهم مواد 

البناء يف الع�رش احلديث.
يوجه املعلم الطلبة  اإلى العمل �شمن فريق، لتقم�س دور مهند�س البناء الذي �شي�شنع اخلر�شانة. 2- 
يطرح املعلم على الطلبة ال�شوؤال الآتي: ما الأمور التي جتعل خليط اخلر�شانة اأقوى؟ برر اإجابتك.3- 

يخطط تخطيًطا �شليًما للعمل. 1- 
يحلل البيانات التي جمعها.2- 
يقيم نتائج النموذج الذي �شممه.3- 
يتوا�شل مع الآخرين يف ما تو�شل اإليه. 4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة:  املهارات املهنية.
املهارات الفرعيّة:  التخطيط ال�شليم، حتديد الأهداف، التحليل والتقييم، عمل الفريق، الإنتاجية.

ا خ�شبية رفيعة، ومالعق بال�شتيكية، وماء، وقالب ورقي. ى(، ورمل، وكوب ورقي، وع�شً اأ�شمنت، وحجارة �شغرية )ح�شً

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثالث من يصنع الخرسانة األقوى؟

العلوم

إرشادات السالمة العامة

اأرتدي القفافيز والنظارات الواقية.   
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يوجه املعلم الطلبة اإلى التخطيط لتحديد الكميات املنا�شبة للمخلوط الذي �شيعده الطلبة وفق اجلدول 4- 
الآتي، وتنفيذ اخلطوات الآتية:

  اأ  - حدد الكميات التي �شت�شتخدمها من كل ما ياأتي: 

الكمية املادة

4الرمل              

4احل�شى             

00.512الأ�شمنت          

4املاء                       

ب - �شع الرمل واحل�شى يف كوب ورقي.     

 
جـ - اخلط الرمل والأ�شمنت مًعا بعود خ�شبي.   

 
 د  - اأ�شف عدد املالعق التي حددتها من املاء اإلى اخلليط.  

هـ  - حرك املاء مع املواد الأخرى جيًدا    

 و  - ا�شنع قالًبا عن طريق �شب اخلر�شانة يف  قالب ورقي.   
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5-  يوجه املعلم الطلبة اإلى اختيار قالب اخلر�شانة الذي �شنعوه بعد اأن يجف عن طريق رميه من ارتفاعات 
خمتلفة، وت�شجيل النتائج يف اجلدول، بحيث ي�شجل الرتفاع الذي �شيحدث عنده حتطم القالب.

6-  يوجه املعلم الطلبة اإلى عر�س النتائج التي ح�شلوا عليها.
7-  يطلب املعلم اإلى املجموعات حتديد من �شنع اأقوى خر�شانة، وحتديد الكميات املنا�شبة من الأ�شمنت.

الإجراءات
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني للمناق�شة: 
كمية 1-  على  باحلفاظ  اخلر�شانة  متانة  يف  ذلك  اأثر  ما  احل�شى؟  كمية  غريت  لو  ماذا  الناقد:  التفكري 

الأ�شمنت اإلى جزء واحد وكمية الرمل اإلى 4 اأجزاء وعمل خلطات من 1 اإلى 4 اأجزاء من احل�شى.
التقنية: كيف ميكن ال�شتفادة من النماذج التي نفذمتوها بتح�شني اإنتاجية اخلر�شانات امل�شتخدمة يف 2- 

بناء ال�شدود.
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يوجه املعلم الطلبة اإلى مراعاة اإر�شادات ال�شالمة العامة، وغ�شل اليدين قبل البدء بالعمل.1- 
ي�شتعر�س املعلم املواد واالأدوات الالزمة للن�شاط اأمام الطلبة.2- 
ُيق�ّشم املعلم الطلبة جمموعات متكافئة.3- 
يطلب اإلى كل جمموعة اختيار الطبق الذي �شيح�رشونه بناًء على املواد املختارة، حمدًدا لهم )30( دقيقة 4- 

لإجنازه.
ي�شجع املعلم الطلبة على الإبداع والبتكار يف اأثناء العمل.5- 
يتابع املعلم عمل املجموعات ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة لكل جمموعة. 6- 
يوجه املعلم كل جمموعة  اإلىعر�س نتائج عملهم.7- 
تتذوق كل جمموعة جزًءا من املنتج النهائي اخلا�س باملجموعات الأخرى.8- 
تتبادل كل جمموعة تقييمها املنتج النهائي مع املجموعات الأخرى.9- 

يخطط تخطيًطا �شليًما للعمل.1- 
يتقبل الختالف ويقدر التنوع.2- 
يتخذ قرارات م�شرتكة مع اأفراد جمموعته.3- 
ُيقّيم املُنَتج النهائي.4- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات املهنية.

املهارات الفرعيّة: التخطيط ال�شليم، عمل الفريق، اإدارة الوقت، التحليل والتقييم، الإنتاجية وامل�شاءلة.

ع�شري برتقال، وع�شري توت، وع�شري ماجنا، ون�شا، ومك�رشات منوعة، وماء، وطناجر، واأدوات مطبخ خمتلفة، 
و�شحون تقدمي، وغاز، وماء و�شابون.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط

الأول الطباخ ال�صغري

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
كيف توؤثر عملية التخطيط ال�شليم يف اإجناز الأعمال ب�رشعة وكفاءة؟1- 
ما اأهمية العمل بروح الفريق يف اإجناز الأعمال بفاعلية؟2- 
ما دور قائد الفريق يف اإدارة وقت العمل؟3- 
ما اأهمية و�شع معايري لعملية التقييم؟4- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

ي�شتعر�س املعلم االأجهزة واالأدوات الالزمة للن�شاط اأمام الطلبة.1- 
يق�شم املعلم الطلبة جمموعات متكافئة.2- 
يوجه اإليهم الأ�شئلة الآتية:3- 

  اأ  - ما معنى الدخار؟
ب - ما اأهمية الدخار؟

جـ - عدد اأربًعا من طرائق الدخار؟
 -4https://mawdoo3.com يطلب املعلم اإلى كل جمموعة اإجابة هذه الأ�شئلة عرب ت�شفحهم املوقع الإلكرتوين
تت�شفح كل جمموعة املوقع بحًثا عن الإجابات.5- 
تنظم كل جمموعة الإجابات وتخزنها ثم تطبعها على ملف وورد.6- 
ت�شتعر�س كل جمموعة الإجابات اأمام الطلبة وتتناق�س فيها.7- 

ي�شتخدم الإنرتنت يف البحث عن معلومة معينة �شمن املواقع املحمية.1- 
يقراأ مو�شوًعا عن معنى الدخار على الإنرتنت.2- 
يخزن البيانات من الإنرتنت ويطبعها.3- 
يتوا�شل مع الآخرين ويناق�س زمالءه يف ما تو�شل اإليه.4- 

املجال املهارات املعلوماتية والرقمية.

 املهارة الرئي�صة: مهارات الثقافة التكنولوجية.

املهارات الفرعيّة: التوا�شل والتعاون مع الآخرين، قراءة مواقع ويب، البحث على الإنرتنت، ا�شتخدام التقنيات 
الرقمية، تخزين البيانات واإدارتها، احلماية والأمان، تطبيق املعايري الأخالقية.

.A4 حا�شوب مت�شل بالإنرتنت، وطابعة ليزر، وورق

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين معنى الدخار

الرتبية املهنية
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
كيف ميكن لتقنيات تكنولوجيا املعلومات اأن ت�شاعد على الدخار؟1- 
ما الربجمية الأن�شب لتخزين ميزانيتك املالية؟2- 
�سما الحتياطات التي اتخذتها حلماية جهاز احلا�شوب من الربجميات اخلبيثة؟3- 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يهيئ جداًرا منا�شًبا –يتم اختيار قائد لعمل اجلدارية- يف املدر�شة يتم التفاق علية بالتعاون بني الطلبة 1- 
مع الإدارة املدر�شية.

يتوا�شل مع زمالئه بال�شف.1- 
يتعاون مع زمالئه من اأجل اإجناح العمل الفني.2- 
يتقبل اأفكار الآخرين.3- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة:  املهارات الجتماعية.
املهارات الفرعيّة:  التوا�شل والتعامل، تقبل اأفكار الآخرين، امل�شوؤولية اجلماعية.

ومق�س  لأ�شماك،  ور�شومات  بال�شتيكية،  واألوان  �شمعية،  واألوان  ومرباة،  وممحاة،  للر�شم،  وكرتون  ر�شا�س،  قلم 
بال�شتيكي اآمن، وحا�شوب، واإنرتنت.

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )30  دقيقة(
الن�شاط

الأول
)3D( جدارية األسماك

الرتبية الفنية
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ر�شمه 2-  املطلوب  البحري  الكائن  �شور  عن  الآمن  للبحث  مواقع  ا�شتخدام  الطلبة  اإلى  املعلم  يطلب 
للتحدث عنه يف ما بعد خالل يوم الن�شاط على �شبيل املثال.

    

    

اطلب اإلى الطلبة التعاون على ر�شم كائن بحري ر�شًما مبدئيًّا )�شكت�س( وعر�شه على الزمالء لال�شتئنا�س 3- 
باآراء الزمالء والتعديل عليه.  
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الإجراءات

اطلب اإلى الطلبة التعاون على بناء جم�شم لأحد الكائنات احلية.  4- 
يق�س ال�شمكة اأو الكائن البحري، وكتابة معلومات عنه على ظهر الكرتون اإذ اأمكن.5- 
 

يختار موقعها بني اأ�شماك زمالئه بالتفاق مع الطلبة اأنف�شهم.6- 
يعلق الطلبة الكائنات املنجزة )متباعدة باجتاهني عمودي واأفقي( باإ�رشاف املعلم؛ لإبراز البعد الثالث.7- 
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التأّمل في التعّلم

يطرح املعلم اأ�شئلة للمناق�شة: 
ما اخلربات التي اكت�شبتها من هذا الن�شاط؟1- 
ما مدى ر�شاء الآخرين عن اجلدارية؟ وهل نحن مقتنعون بالعمل؟2- 
ل الر�شم املبدئي )ال�شكت�س(؟3-  هل عدِّ

�شورة تقريبية للجدارية. 
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الإجراءات

مؤشرات األداء

المواد الالزمة

يعر�س املعلم مناذج متعددة من الإعالنات اخلا�شة بامل�رشحيات )عن طريق عرو�س الفيديو ، اأو مناذج 1- 
مر�شومة وم�شممة باتقان هدفها الإعالن حلدث م�رشحي ما(.

                

ًما اأفكاًرا لت�شميم اإعالن عن م�رشحية طالبية. 1-  يتعاون مع زمالئه ُمقدِّ
ي�شارك يف ت�شميم الإعالن عن م�رشحية مو�شوعها )حل اخلالفات با�شتخدام احلوار(.2- 

املجال مهارات احلياة والعمل.

 املهارة الرئي�صة: املهارات الجتماعية.

املهارات الفرعيّة: التعاون، احرتام اآراء الآخرين.

اأوراق بي�شاء، واأقالم ر�شا�س، واألوان متعددة، وحا�شوب .

ال�ضفاملبحث

مدة الن�شاط

ال�ساد�ص الأ�سا�سّي

 )45  دقيقة(
الن�شاط
الثاين �صمم اإعالنك

الرتبية الفنية
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يق�شم املعلم الطلبة جمموعتني، ويطلب اإلى كل جمموعة اأن تختار بطاقة مكتوًبا عليها نوع املهمة، وهي 2- 
كما ياأتي:

   اأ  - �شمم اإعالًنا ميكن تنفيذه اإلكرتونيًّا لالإعالن عن م�رشحية طالبية ملو�شوع )العمل على حل اخلالفات 
   با�شتخدام احلوار(.

 ب - �شمم اإعالًنا ميكن تنفيذه ر�شًما؛ لالإعالن عن م�رشحية طالبية ملو�شوع )العمل على حل اخلالفات 
    با�شتخدام احلوار(.

اإلى تنفيذ املهمات بالتعاون يف ما بينهم داخل املجموعة الواحدة وتق�شيم العمل 3-  يوجُه املعلُم الطلبة 
وحتديد قائد للمجموعة ثم تنفيذ ما ياأتي:

   اأ  - اقرتاح اأفكار لتنفيذ املطلوب ب�شكل فردي، ثم اإجراء نقا�س مع بقية الطلبة يف املجموعة والإتفاق على 
  الأفكار الرئي�شة. 

 ب - تعتمد كل جمموعة وجتهز النموذج املطلوب اإليها لتقدميه اأمام الطلبة، على اأن توظف اإمكانات اأفراد 
   املجموعة كلهم وتوزيع اأدوار مهمات وا�شحة عليهم. 

يخ�ش�ُس املعُلم ) 20 دقيقة لت�شميم الإعالن( ويخ�ش�س )7 دقائق لكل جمموعة لعر�س نتائج عملهم( 4- 
اأمام باقي طلبة ال�شف. 

يوفر املعلم فر�شة ملناق�شة اأعمال املجموعات )الإعالنات املقدمة من كل جمموعة(، يحر�ُس املعلُم على 5- 
اإدارة احلوار ويوظُف النقد البناء، ويحدد �رشوًطا لتلقي النقد منها )ا�شتخدام احلوار الهادف، واحرتام 

حقوق الآخرين بالتعبري عن مكنونات اأنف�شهم(.
يختُم املعلُم الن�شاط بتوجيه كل طالب اإلى تقييم االإعالنات التي قدمها زمالوؤهم بكلمة واحدة اأو تعبرًيا 6- 

بالر�شم.

التأّمل في التعّلم
يطرح املعلم ال�شوؤالني الآتيني للمناق�شة: 

ما دور الإعالن يف تقبل الآخرين اأفكار العمل امل�رشحي واإجناحه؟ كيف ذلك؟1- 
ما الذي ميكن تعديله على الإعالن الذي �شممتموه لي�شبح اأكرث تاأثرًيا واإقناًعا؟ ملاذا؟2- 

�س
اد

ل�ش
ف ا

�ش
 ال

طة
ن�ش

اأ

6

223



قائمة المراجع

قائمة المراجع

ثانًيا- المراجع اإللكترونية

 ً أوال- المراجع العربية

1- تريلنج بريين، وفادل ت�شارلز )2013م(، مهارات القرن احلادي والع�رشين: التعلم يف زمننا، ترجمة بدر عبداهلل 
ال�شالح. الريا�س، جامعة امللك �شعود. 

2- جودت �شعادة )2003م(، تدري�س مهارات التفكري، دار ال�رشوق، عمان، الأردن.
3- �شاما خمي�س. )2018م(. مهارات القرن الـ 21 ، اإطار عمل للتعلم من اأجل امل�صتقبل، جملة الطفولة والتنمية، 

م�رش.
اجليو�شي  بالل  حممد  ترجمة  عمل،  اأدوات  والع�رشين  احلادي  القرن  مهارات  تدري�س  )2014م(.  بريز  �شيو   -4

الريا�س، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، الريا�س. 
5- نوال �شبلي )2014م(، اإطار مقرتح لدمج مهارات القرن احلادي والع�رشين يف مناهج العلوم بالتعليم الأ�صا�صي يف 

م�رش، املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ش�شة ، املجلد 3 ، العدد 10 .

1- Lim, Cher Ping, Ching Sing Chai, and Daniel Churchill. Leading ICT in Education 
Practices. Singapore: Microsoft Partners in Learning, 2010.

2- McTighe, Jay, and Grant Wiggins. Understanding by Design, 2nd Ed. ASCD, 2005.

3- Partnership for 21st Century Skills. 21st Century Skills, Education & Competitiveness. 
Partnership for 21st Century Skills, 2008.

224








