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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

وبعد، فانطالقًا من رؤية وزارة التربية والتعليم في تحقيق التعليم النوعي المتميز على نحٍو 
األساسية  المهارات  في  الكفاية  من  قدر  على  المتعلمين  من  جيل  وإعداد  الطلبة،  حاجات  يالئم 
الالزمة للتكيّف مع متطلّبات الحياة وتحّدياتها، مزودين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء 
شخصيّاتهم بصورة متوازنة؛ ولتحقيق رسالة  الوزارة بتوفير فرص متكافئة للحصول على تعليم 
عالي الجودة يمكن المتعلمين من التفكير العلمي اإلبداعي الناقد، والعمل بروح الفريق، والتعلّم 
مدى الحياة، والتزود بالمهارات والقيم؛ ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مسهمين في 
رفعة العالم واإلنسانية؛ أُِعدَّ هذا الدليل اإلرشادي للتعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية 
الميدان  في  األساسية  والنتاجات  المفاهيم  على  المبنية  التعليمية  المواد  تطبيق  كيفية  لتوضيح 
التربوي بوساطة المعلمين، ومتابعة المشرفين التربويين لها؛ لتمكينهم من فهم المادة التعليمية، 
وتسهيل تطبيقها باستخدام إستراتيجيات حديثة، وطرائق متنوعة، وتوظيف أدوات تقويم مناسبة.

وقد اشتمل الدليل اإلرشادي للتعلّم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية على محاور رئيسة 
تشمل: المسوغات، وتعريف المفاهيم والنتاجات األساسية ومعايير إعداد المواد التعليمية المبنية 
عليها، وإجراءات العمل في مشروع التعلّم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية، وعناصر 
المادة التعليمية المبنية على المفاهيم والنتاجات األساسية ومفرداتها، وإرشادات عامة ورسائل 
للمعلمين وأولياء األمور والطلبة، وعدد الحصص المقدرة لتدريس المواد التعليمية المبنية على 
المفاهيم والنتاجات األساسية من الصف األول حتى الصف الحادي عشر، ونماذج تطبيقية لتدريس 

المفاهيم والنتاجات األساسية.

وهللا ولي التوفيق

المقدمة 

بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم



6

المسوغات 

ــة بســبب  ــدى الطلب ــه ل ــد التعليمــي وتقليل ــى الحــّد مــن الفاق ــم عل ــة والتعلي ــا مــن وزارة التربي  حرُص
جائحــة كورونــا، أُعــدَّت مــواد تعليميــة مبنيــة علــى أهــم المفاهيــم والنتاجــات األساســية للصفوف مــن األول 
حتــى الحــادي عشــر فــي المباحــث األربعــة )اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، والعلــوم، والرياضيــات(، 
وُشــفعت تلــك المــواد بهــذا الدليــل اإلرشــادي الــذي يوّجــه المعلميــن إلــى أفضــل األســاليب لتنفيذها، ويســاند 
الطلبــة وأوليــاء األمــور ألداء دورهــم علــى الوجــه األكمــل، وأُعــدَّت أيًضــا مــواد تدريبيــة للمعلميــن مــن 
ــات  رت فيديوه ــوِّ ــه ص ــا بأن ــذ، علًم ــزات التنفي ــن محف ــًزا م ــا ومحف ــم وموجهً ــا له ــون معينً ــأنها أن تك ش
ــي  ــب وول ــم والطال ــن المعل ــدة كل م ــادة فائ ــورة لزي ــواد المذك ــة بالم ــة المتعلق ــف التعليمي ــن المواق تتضم

األمــر.

ومما سبق يتوقع أن: 

  يكون التعليم على قائمة األولويات لدى الطلبة وأولياء األمور.

   يصل الطلبة إلى المواد التعليمية ويتسلموها ويدرسوها بكل سهولة ويسر.

  يراجع الطلبة أهم المفاهيم األساسية التي تمكنهم من االلتحاق بالصف الالحق بسالسة.

  يتمكــن الطلبــة مــن معــارف المــواد األساســية ومهاراتهــا بحيــث يســتطيعون الســير فــي تعلمهــم ســيًرا 
طبيعيـًّـا دون وجــود فجــوات تعيــق تعلمهــم.

  يُغطَّــى العجــز والقصــور فــي الجوانــب التعليميــة التــي قــد تكــون حالــت دون تنفيــذ الخطــة الدراســية كمــا 
هــو مقــرر.

  تزيد مقدرة الطلبة على تحسين مستقبلهم.

  ينمو وعي الطلبة وأولياء األمور بأهمية التعلم والتعليم.

  يرتفع مستوى أداء الطلبة ويزيد الوعي الثقافي لديهم وتقل المشكالت المجتمعية.

  ينفّذ المعلّم المواد التعليمية على الوجه الصحيح بعد تلقيه التدريب المناسب.

  تخــف اآلثــار الســلبية التــي ظهــرت لــدى الطلبــة، وترتفــع دافعيتهــم للتعلــم، وتعــزز الثقــة لديهــم لبنــاء 
شــخصية متوازنــة.
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المفاهيم والنتاجات األساسية

ف المفاهيــم األساســية بأنهــا المفاهيــم المبنيــة علــى النتاجــات والمهــارات الجوهريــة المفصليــة في  تُعــرَّ
البنــاء التراكمــي للمنهــاج عبــر الصفــوف، وهــي التــي تشــكل الركيــزة األساســية فــي انتقــال الطلبــة إلــى 
الصــف الالحــق انتقــااًل سلًســا مــن غيــر وجــود فجــوة فــي التعلــم؛ بهــدف تعويــض الفاقــد التعليمــي لديهــم 
فــي المباحــث األساســية األربعــة: اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة، والعلــوم، والرياضيــات للصفــوف 
مــن األول األساســي وحتــى الحــادي عشــر؛ مراجعــةً وتركيــًزا علــى أهــم المفاهيــم والنتاجــات األساســية.  

ــم  ــى المفاهي ــة عل ــة المبني ــواد التعليمي ــداد الم ــي إع ــت ف ــي روعي ــر الت ــم المعايي ــن أه ــإّن م ــه ف وعلي
ــية: ــات األساس والنتاج

  التركيــز علــى المفاهيــم األكثــر أهميــة التــي تُمّكــن الطالــب مــن االنتقــال إلــى المرحلــة الالحقــة انتقــااًل 
سلًســا مــن غيــر وجــود فجــوة فــي التعلـّـم.

  عــرض المفهــوم علــى نحــٍو مختــزل ومكثــف، بعيــًدا عــن التوســع األفقــي فــي العــرض، وبعيــًدا عــن 
الســرد وحشــد المعلومــات.

  التركيز على المهارات، وبروز دور الطلبة في عملية التعلّم بتفعيل إستراتيجية التعلّم الذاتي.

  التركيز على أهم النتاجات العامة في كل مادة تعليمية.
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اإلجراءات

 تّم العمل في مشروع التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية وفق إجراءات عديدة جاءت على 
النحو اآلتي:

مراجعة المواد وتنقيحها من فرق العمل، والعمل بمالحظات لجنة اإلشراف بما يحسن 
العمل ويجوده.

تحرير المواد التعليمية جميعها تحريًرا لغويًّا وفنيًّا في إدارة المناهج والكتب المدرسية.

مراجعة الكتب المدرسية بوساطة خبراء من إدارة المناهج والكتب المدرسية الختيار 
المفاهيم والنتاجات األساسية األكثر أهمية للطلبة.

إعداد مصفوفة المفاهيم والنتاجات األساسية للمباحث األساسية األربعة: اللغة العربية، 
واللغة اإلنجليزية، والعلوم، والرياضيات.

مراجعة مصفوفة المفاهيم والنتاجات األساسية للمباحث األساسية األربعة: اللغة العربية، 
واللغة اإلنجليزية، والعلوم، والرياضيات، من قبل مشرفين ومعلمين متميزين.

تكليف فرق تتسم بالتميز والكفاءة من معلمين ومشرفين وذوي خبرات علمية وتربوية من 
جهات مختلفة؛ وذلك إلعداد المواد التعليمية المبنية على المفاهيم والنتاجات األساسية.

اإلشراف على المواد التعليمية المبنية على المفاهيم والنتاجات األساسية، ومراجعة 
محتوى التعلم فيها، وتقييمها ومتابعتها وتعليق المالحظات عليها.

االتفاق على منهجية العمل، ووضع خطة تنفيذية وإجرائية وتوزيع األدوار على المتخصصين.

عقد االجتماعات مع اللجنة العليا واألخذ بتوجيهاتها لضبط المنهجية وتوحيد الرؤية.
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التنفيذ والتطبيق في المدارس على نحو وجاهي.

تصميم قوالب المواد التعليمية، ورسم األشكال المناسبة، وإخراجها الفني بجودة عالية.

 طباعة المواد التعليمية التي ستوزع على الطلبة.

إعداد محتوًى رْقمي للمادة التدريبية وتصويرها وتحميلها على منصة تدريب المعلمين.

إعداد فيديوهات تعليمية مرتبطة بمحتوى التعلم في المواد التعليمية لتعزيز تعلم الطلبة.
)إليكم الرابط، أو امسح رمز اإلستجابة السريع المرفق(

تدريب المشرفين التربويين والمعلمين على كيفية تنفيذ المواد المبنية على المفاهيم والنتاجات 
األساسية بطرائق مناسبة، ال سيما أن إستراتيجيات عرض هذه المواد جديدة وغير تقليدية.

إعداد مادة تدريبية مبنية على المفاهيم والنتاجات األساسية؛ لتدريب المعلمين على 
كيفية تطبيق المواد التعليمية.

إعداد دليل إرشادي للمعلمين يشرح كيفية تنفيذ المواد التعليمية على نحو واضح.

https://moeqrc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal
/educationalprogram_production_moej_edu_jo
/EvsJyPSDdbFIuXlQs3M7RtsBwXmZN3Pf3Bip0CgsQ34mtg?e=SW1ANk
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عناصر المادة التعليمية المبنية على المفاهيم 
والنتاجات األساسية ومفرداتها

جــاء المحتــوى التعليمــي للمــواد المبنيــة علــى المفاهيــم والنتاجــات األساســية مركــًزا علــى العناصــر اآلتيــة 
التــي تُمثــل أبــرز جوانــب الموقــف التعليمــي التعلمــي:

ــذي ينتمــي   اســم المحــور /المجــال: هــو ال
إليــه المفهــوم بحســب وثيقــة اإلطــار العــام 
للمبحــث،  العامــة والخاصــة  والنتاجــات 

ــا. ــا هــو وارد فيه وبحســب م

هي  المتوقعة(:  )النتاجات  المفهوم  كشف   
يحققها  أن  يتوقع  التي  الخاصة  النتاجات 
الطلبة، وتتميز بشموليتها وبتنوعها )معارف، 

ومهارات، واتجاهات(.

ــم المفهــوم: يشــمل )مجموعــة أســئلة   تقدي
مثيــرة للتفكيــر، قضيــة للنقــاش، دراســة 
ــا.....( ليكــون مقدمــة   ــا حواريًّ ــة، موقفً حال

ــوم.  ــرض المفه لع

الــذي  المفهــوم(  هو)عنــوان  العنــوان:   
التعليميــة. المــادة  فــي  ُعــرض 

ـأ للــدرس بوســاطة )شــكل    التهيئــة: يُهيَـّ
معبــر، مثيــر معيــن، عصــف ذهنــي، ....(، 
ــن  ــوى م ــة بالمحت ــه عالق ــون ل ــث يك بحي
أجــل جــذب انتبــاه الطلبــة للمفهــوم، وإثــارة 

ــم لديهــم. ــة التعل دافعي

 تطبيــق المفهــوم )التقويــم التكوينــي(: بعــد 
العــرض، هنــاك ســؤال  كل جزئيــة مــن 
مثيــر للتفكيــر، وهــي عمليــة مســتمرة لقيــاس 

ــأول. ــق النتاجــات أواًل ب ــدى تحق م
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المفهــوم  شــرح  يتضمــن  المفهــوم:  عــرض   
وعرضــه وتفســيره ومناقشــته؛ لتحقيــق النتاجــات 

ــر.   ــو اآلخ ــًدا تل ــرات واح والمؤش

 المصطلحــات المســتخدمة: تتكــون البنية المعرفية 
ألي مبحــث مــن مجموعــة مــن المصطلحــات 
األساســية التــي وردت فــي المفهــوم، وتُشــكل 
المعرفــة،  عناصــر  لبقيــة  مفتاحيــة  عناصــر 

ــي. ــف التعليم ــي الموق ــا ف ــز عليه ويُركَّ

 مواصلــة عــرض المفهــوم: المتابعــة فــي عــرض 
المفهــوم مــع تركيــز المعلومــات وتكثيفهــا.

 تقويــم ختامــي للمفهــوم: تشــتمل نهايــة العــرض 
نتاجــات  تَحقــق  تقيــس  متنوعــة  أســئلة  علــى 

ــِرض. ــذي ُع ــوم ال المفه

ــوى  ــن المحت ــة: يتضم ــط مفاهيمي ــص خرائ  ملخ
التعليمــي ختــم المفهــوم بخالصــة نهائيــة مركــزة 
يُســاعد  بمــا  علــى شــكل خريطــة مفاهيميــة، 

ــات. ــت المعلوم ــم وتثبي ــى الفه ــة عل الطلب

قوى التأثري عن بعدقوى التالمس

القوى
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واجــه النظــام التعليمــي األردنــي - كغيــره مــن األنظمــة التعليميــة- خيــارات صعبــة فــي أثنــاء تعاملــه 
ــر منصــة درســك  ــد عب ــة عــن بُع ــس الطلب ــارات متابعــة تدري ــا، ومــن أحــد هــذه الخي مــع جائحــة كورون
التعليميــة؛ بهــدف حمايــة الطلبــة مــن اتســاع فجــوة الفاقــد التعليمــي، إال أنــه ومــع كل الحــرص والحلــول 
التــي اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة تبيــن وجــود عــدد ال يقــل عــن مئــة ألــف طالــب لــم يتمكنــوا 
ــكل  ــة بش ــؤالء الطلب ــة ه ــن متابع ــد م ــذا ال ب ــكال؛ ل ــن األش ــكل م ــار أو ش ــأي خي ــم ب ــة تعليمه ــن متابع م
خــاص والطلبــة بشــكل عــام للحــد مــن الفاقــد التعليمــي لديهــم، ووضــع الخطــط العالجيــة المناســبة لرفــع 
مســتوى أدائهــم وزيــادة فهمهــم للمفاهيــم األساســية؛ وعليــه ينبغــي علــى المعلميــن االنتبــاه إلــى مجموعــة 
مــن اإلرشــادات التــي تمّكــن الطلبــة مــن تقليــص فجــوة الفاقــد التعليمــي، وتحقيــق الغايــة مــن تطبيــق المــواد 
التعليميــة، بالتركيــز بالدرجــة األولــى علــى التعلــم الذاتــي لــدى الطلبــة، ومــن هــذه اإلرشــادات مــا يأتــي:

ــري،  ــب النظ ــةً الجان ــية، وخاص ــات األساس ــم والنتاج ــادي للمفاهي ــل اإلرش ــذا الدلي ــى ه ــالع عل   االط
ــذ. ــراءات التنفي ــق إج ــد تطبي ــا عن ــتمر إليه ــوع المس ــردات والرج ــات والمف ــة التعريف ومراجع

  تهيئة البيئة الصفية المناسبة لزيادة دافعية تعلم الطلبة وحماسهم واستعدادهم.

  توزيــع المــواد التعليميــة علــى الطلبــة جميعهــم، واالنتبــاه إلــى  أن اســم الصــف الموجــود علــى المــادة 
التعليميــة يمثــل الصــف الجديــد الــذي ســيلتحق بــه الطالــب، أمــا المحتــوى التعليمــي الموجــود فــي المــادة 

التعليميــة فهــو مراجعــة ألهــم المفاهيــم والنتاجــات األساســية للصــف الســابق.

  التركيــز علــى إســتراتيجية التعلــم الذاتــي لــدى الطلبــة بوصفــه نوًعــا مــن التعلــم المبنــي علــى النشــاط 
ــة  ــتراتيجية عملي ــذه اإلس ــل ه ــرورة جع ــه، وض ــة من ــا برغب ــب مدفوًع ــه الطال ــوم ب ــذي يق ــي ال التعلم
ــم  ــم واالتجاهــات والقي ــدًرا مــن المعــارف والمهــارات والمفاهي ــة ق مقصــودة، مــن أجــل اكتســاب الطلب
علــى نحــو ذاتــي؛ بهــدف تنميــة إمكانيــات الطالــب واســتعداداته وقدراتــه، واســتجابة الهتماماتــه وميولــه 
لتنميــة شــخصيته، والتحــرر مــن جمــود األســاليب التقليديــة فــي التعلــم والتعليــم، واالنتقــال مــن التلقيــن 

والتمركــز حــول المعرفــة إلــى اإلبــداع واالبتــكار والتمركــز حــول المتعلــم.

  إعطاء الطلبة فرًصا وأدواًرا لالستفسار وطرح األفكار، ونقل معرفتهم.

ــذ األنشــطة؛ إذ تســاعد  ــة، وتنفي ــة فــي عــرض المــادة التعليمي   اســتخدام إســتراتيجيات التدريــس الحديث
علــى تحفيــز الطلبــة وإثــارة دافعيتهــم نحــو اكتســاب المعلومــة وتنفيــذ األنشــطة بمهــارة ويســر، ومــن  
اإلســتراتيجيات تلــك التــي تركــز علــى التعــاون، وتعلــم األقــران، والتعلــم الذاتــي، والتعلــم النشــط، وحــّل 

المشــكالت، والعصــف الذهنــي، والحــوار والمناقشــة، والتفكيــر، واإلبــداع وغيــره.

إرشادات عامة للمعلمين
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  تخطيط طرائق إبداعية وجاذبة للحفاظ على ديمومة مشاركة الطلبة واستخدامها.

  اســتخدام أســاليب التعزيــز اإليجابــي وتحفيــز الطلبــة باســتمرار؛ لتشــجيعهم علــى حــب التعلــم وزيــادة 
التحصيــل الدراســي.

  ربط محتوى المادة التعليمية بالحياة الواقعية؛ إلثارة انتباه الطلبة وتشويقهم لمعرفة المزيد.

  الحرص على جعل الحصة الصفية ممتعة؛ الستعادة حيوية الطلبة ونشاطهم نحو التعلم الوجاهي.

ــة  ــرح المعلوم ــرورة  ش ــهل، وض ــط وس ــلوب مبس ــة بأس ــوم للطلب ــرح المفه ــات وط ــيط المعلوم   تبس
ــا. ــة فهموه ــع الطلب ــن أّن جمي ــد م ــرة للتأك ــن م ــر م ــا أكث وتوضيحه

ــل المشــاركة متاحــة  ــا يجع ــد؛ مم ــى المعق ــن البســيط إل ــى الصعــب، وم ــن الســهل إل ــدء م   مراعــاة الب
ــة. ــادة التعليمي ــن الم ــور م ــأس والنف ــم الي ــد لديه ــا يول ــم عــن كل م ــد به ــة، ويبتع ــع الطلب لجمي

  تعويــد الطلبــة آداَب الحــوار والمناقشــة الهادفــة التــي تخلــو مــن الفوضــى فــي تثبيــت المعلومــات الرئيســة 
التــي تمثــل جوهــر الموضوع.

ــر  ــي المناقشــة فــي مجموعــات، وإتاحــة الوقــت لهــم للتأمــل والتفكي ــة ف ــر عــدد مــن الطلب   إشــراك أكب
ــاش. ــكار للنق واســتدعاء األف

  التركيــز علــى االتســاق والترابــط والتسلســل والتناغــم المنطقــي بيــن مفاهيــم المــادة التعليميــة وأنشــطتها 
التــي يعرضهــا المعلــم، لضمــان تنظيــم عمليــات التعلــم علــى نحــو ســليم؛ ألن ذلــك يعــزز التعلــم والفهــم.

  استخدام أدوات ووسائل اتصال متعددة لتعزيز مشاركة الطلبة وتفاعلهم.

  التركيــز علــى التعلــم الفاعــل النشــط الــذي يســاعد الطلبــة علــى اســتيعاب المفاهيــم والمهارات األساســية 
وإتقانها.

  تطبيــق إجــراءات التنفيــذ علــى نحــو مــرن مرتبــط بمســتوى الطلبــة وبحاجاتهــم وقدراتهــم، حيــث يمتلــك 
المعلــم حريــة تبســيط المفهــوم أو تكثيفــه.

 ربــط التقويــم بدرجــة اســتيعاب الطلبــة للمفاهيــم والمهــارات األساســية؛ إذ إّن األفضــل ربــط تقويــم أداء 
الطلبــة بتقدمهــم وفهمهــم واســتيعابهم للمفاهيــم والمهــارات األساســية.

  اإللمام بخصائص الطلبة الذين يدّرسهم المعلم، ومراعاة الفروقات الفردية لكل منهم.

ــم العــروض الشــائقة، والخرائــط المفاهيميــة،    اســتخدام الوســائل التعليميــة المتنوعــة كالجــداول، وتقدي
ــة المناســبة. والوســائل اإللكتروني

  طباعة إرشادات توزع على أولياء أمور الطلبة ليكونوا شركاء في هذا العمل، ويتابعوا تعلّم أبنائهم.

  تقديم توجيهات ونصائح للطلبة، مطبوعة أو مكتوبة على وسيلة مناسبة ليلتزموا بها.



14

ــل، ال  ــى النحــو األمث ــم والنتاجــات األساســية عل ــى المفاهي ــم المبنــي عل لتحقيــق أهــداف برنامــج التعل
ــم أبنائهــم، لمــا لهــم مــن دور كبيــر فــي العمليــة التعليميــة  بــد مــن إشــراك أوليــاء األمــور فــي متابعــة تعلّ
التعلميــة، وتحســين األداء والتحصيــل لــدى األبنــاء، وعليــه ينبغــي علــى أوليــاء األمــور مراعــاة اإلرشــادات 

اآلتيــة:

إرشادات عامة ألولياء األمور

 تشــجيع أبنائهــم علــى التعلــم والدراســة المســتمرة وتحفيزهــم الدائــم ودفعهــم  إلــى التغلــب علــى 
المشــكالت التــي قــد تطــرأ.

مســاعدة أبنائهــم علــى إطــالق إبداعاتهــم، وطــرح أفــكار مرتبطــة بمفاهيــم المــواد التعليميــة 
ونتاجاتهــا ومؤشــراتها.

متابعة تعلم أبنائهم المفاهيَم والنتاجاِت األساسيةَ وتقدمهم واستيعابهم.

دفع أبنائهم إلى تكثيف القراءة والكتابة والمطالعة، لتمكينهم من المهارات األساسية في اللغة 
العربية األم واللغة اإلنجليزية.

تشجيع أبنائهم على ربط التعلم بالحياة.

تشجيع أبنائهم على دخول روابط إلكترونية تعليمية موثوقة لإلفادة منها.
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ــد  ــي بع ــم الوجاه ــى التعلّ ــودة إل ــى الع ــم عل ــد قدرته ــم، وتأكي ــوس أبنائه ــي نف ــة ف غــرس الثق
ــه. ــل عن ــم الطوي انقطاعه

بــث الحمــاس فــي نفــوس أبنائهــم والرغبــة فــي التعلــم باســتمرار، والتعامــل فــي دراســة المــواد 
التعليميــة المبنيــة مــع المفاهيــم والنتاجــات األساســية بــكل جّديــة ومثابــرة.

االستماع ألبنائهم، والتحدث معهم ومحاورتهم وتقديم الدعم لهم.

 التعاون مع أبنائهم وعدم إضاعة فرصة التعلّم، وتعزيز تقدمهم.

التواصل مع المعلمين باستمرار، ومتابعة الواجبات المطلوبة من أبنائهم ومتابعة تقدمهم.

تدريب أبنائهم على تحمل مسؤولية تعلّمهم، واالعتماد على أنفسهم لبناء شخصية متوازنة.

مساعدة أبنائهم على تهيئة جو مناسب للدراسة وإدارة الوقت وتنظيمه.
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أســهم ضغــط الحجــر المنزلــي وضيــق األماكــن فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي حــدوث نــوع مــن التوتــر 
لــدى الطلبــة، وأصبــح ســلوكهم المتنمــر واضًحــا، عــالوة علــى األعبــاء اإلضافيــة التــي أثقلــت كاهــل أوليــاء 
ــا  األمــور فــي تدريــس أبنائهــم، وتأثــر طبيعــة العالقــة داخــل األســرة. وقــد ســببت تلــك الجائحــة اضطرابً
فــي مواعيــد الدراســة، واعتمــاد األبنــاء علــى غيرهــم فــي حــل الواجبــات، وهــو مــا أثــر ســلبًا فــي قــدرات 
الطلبــة ومهاراتهــم، فضــاًل عــن  التأثيــر فــي الجانــب الصحــي للطلبــة، حيــث قلــت حركــة األبناء ونشــاطهم، 
واختلفــت مواعيــد األكل والنــوم لديهــم.  كل هــذه األمــور ال بــد مــن تصويبهــا والرجــوع عنهــا؛ حتــى نبنــي  
شــخصية متوازنــة مــن كافــة الجوانــب. وهنــاك رســائل ونصائــح يجــب أن تقــدم للطلبــة للتخفيــف مــن اآلثــار 
الســلبية التــي ظهــرت عندهــم، ورفــع الدافعيــة لديهــم، وتحســين عمليــة التعلــم والتعليــم، ومــن هــذه الرســائل:

الجانب النفسي واالجتماعي لدى الطلبة

نظم وقتك وأنشطتك المختلفة، وضع خطة جيدة لتستفيد من مراجعة المفاهيم األساسية.

تأكد بأنك شخص قادر على التعلّم وتعويض ما فقدته من مفاهيم ومهارات دون خوف أو قلق.

تابع دروسك بكل اهتمام ودقة، وال تضيع الفرصة والوقت، فهذه مرحلة مهمة لمتابعة تعلّمك.

اسأل معلمك وال تتردد، فمعلمك ميسِّر وموجه لك.

 راجع دروسك واستثمر ذاكرتك ليسهل عليك التواصل مع معلميك وأخذ التوجيهات منهم.



17

ال تؤجل تنفيذ المطلوب منك من واجبات وحلول، ألن تراكمها قد يجعلك تنسى معارف ومهارات مهمة.

 تفاعل مع زمالئك في الغرفة الصفية، وشاركهم في األفكار والمقترحات واالستفسارات.

تفاعل مع أفراد عائلتك، واستمع إلى توجيهاتهم ونصائحهم.

تحمل مسؤولية تعلّمك واعتمادك على نفسك، ألنه أساس في بناء شخصيتك.

تعود التعلَّم الذاتي: اقرأ وحدك، اكتب، اسأل، ناقش.

قات المثابرة والمذاكرة. تجنب الضوضاء وكلَّ معوِّ

تهيَّأْ دائًما لالستذكار ومتابعة دروسك.
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عدد الحصصالصفالمبحث/ المادة التعليميةالرقم

15األوللغتنا العربية1

15الثانيلغتنا العربية2

8الثالثلغتنا العربية3

7الرابعلغتنا العربية4

9الخامساللغة العربية5

9السادساللغة العربية6

9السابعاللغة العربية7

9الثامناللغة العربية8

9التاسعاللغة العربية وقواعدها9

9العاشراللغة العربية وقواعدها10

9الحادي عشراللغة العربية وقواعدها11

10األولاللغة اإلنجليزية12

10الثانياللغة اإلنجليزية13

5الثالثاللغة اإلنجليزية14

5الرابعاللغة اإلنجليزية15

5الخامساللغة اإلنجليزية16

5السادساللغة اإلنجليزية17

5السابعاللغة اإلنجليزية18

5الثامناللغة اإلنجليزية19

5التاسعاللغة اإلنجليزية20

5العاشراللغة اإلنجليزية21

5الحادي عشراللغة اإلنجليزية22

5الثاني العلوم23

5الثالث العلوم24

4الرابع العلوم25

عدد الحصص المقترحة لتدريس المواد التعليمية المبنية على المفاهيم 
والنتاجات األساسية من الصف األول حتى الصف الحادي عشر 
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عدد الحصصالصفالمبحث/ المادة التعليميةالرقم

10الخامس العلوم26

10السادس العلوم27

10السابع العلوم28

10الثامن العلوم29

10التاسع العلوم30

6العاشرالعلوم الحياتية31

6الحادي عشرالعلوم الحياتية32

9العاشرالفيزياء33

10الحادي عشرالفيزياء34

8العاشرالكيمياء35

8الحادي عشرالكيمياء36

4العاشرعلوم األرض والبيئة37

8الحادي عشرعلوم األرض والبيئة38

15األولالرياضيات39

13الثانيالرياضيات40

13الثالثالرياضيات41

13الرابعالرياضيات42

13الخامسالرياضيات43

12السادسالرياضيات44

11السابعالرياضيات45

13الثامنالرياضيات46

13التاسعالرياضيات47

12العاشرالرياضيات48

13الحادي عشرالرياضيات49

عدد الحصص المقترحة لتدريس المواد التعليمية المبنية على المفاهيم 
والنتاجات األساسية من الصف األول حتى الصف الحادي عشر 





نماذج تطبيقية على نماذج تطبيقية على 
تدريس المفاهيم تدريس المفاهيم 

والنتاجات األساسيةوالنتاجات األساسية
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

الكلمة االندماج/ التهيئة في  الصوت  تمييز  على  سنتدرب  المعلم:  يقول   -
سماعيًّا. هيّا انظروا إلى الصورة في الكتاب.

- يعرض المعلم صوًرا ألشياء تحتوي حرف )ف( مثل: فرس، 
مفتاح، خروف، ثم يسأل عن صوت الحرف وموقعه.

• ينظــر الطلبــة إلــى صورة 
الفراشــة فــي الكتاب.

• ينتبه الطلبة إلى المعلم.

بأسلوب االستكشاف سابقًا،  يعّدها  الفاء  حرف  عن  قصة  المعلم  يروي   -
واضح ومعبر، مع التركيز على إبراز صوت الحرف )ف( 

في الكلمات التي تتضمنه.
- يعيد المعلم سرد القصة على مسامع الطلبة، بحيث يطلب إليهم 

اكتشاف صوت الحرف الذي تكرر كثيًرا في القصة.

• يستمع الطلبة للقصة، 
وينتبهون إلى الكلمات 

التي تتضمن حرف 
الفاء فيها.

• يكتشــف الطلبــة الصــوت 
وينطقونــه.

وبطاقات الشرح/ التفسير ف(  )فـــ،  تحوي  لكلمات  صوًرا  المعلم  يعرض   -
يكتب عليها لفظ الكلمة الدالة على كل صورة مميًزا الحرف 
)فــ، ف( بلون مختلف ويقرأ الكلمات مبرًزا الحرف ومبينًا 

موقعه في الكلمة.
- يذّكر المعلم الطلبة بحروف المد )ا، و، ي( ويبين لهم كيف 
تنطق مع حرف )فــ( ويعرض بطاقات للمقاطع )فا، فو، في( 

في كلمات يعرضها عليهم من مثل: فادي، فول، فيل.
ف(  )فــ،  بشكليه  الحرف  كتابة  على  طلبته  المعلم  يدّرب   -
والمقاطع )فا، فو، في( على اللوح موضًحا الرسم الصحيح 

للحرف من خالل تتبع السهم ووفق موقعه من السطر.
* مالحظة: يكرر المعلم الخطوات نفسها لحرف )ســ، س(

• ينتبه الطلبة للمعلّم.

• يقرأ الطلبة بمساعدة  
المعلّم.

المبحث: اللغة العربية

المفهوم: تمييز صوت الحرف، كتابة الحرف                   الموضوع: حرف الفاء، حرف السين

الزمن: حصة واحدةالصّف: األول األساسّي

نتاجات التعلم
• ينطق الحرف ساكنًا ثم مع حروف المد.

•  يتعّرف شكل الحرف.
•  يكتب الحرف ومقاطعه الطويلة كتابة صحيحة.

إستراتيجية التدريس
التدريس المباشر، الوعي الصوتي.

إجراءات التنفيذ
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 إرشادات ألولياء األمور
1 - الطلب إلى أبنائكم ذكر أشياء في البيت والبيئة المحيطة تحتوي على حرف الفاء.

2 - حث أبنائكم على االستمرار في كتابة حرف الفاء كتابة صحيحة.
3 - تهيئتكم البيئة المناسبة للتعلّم البيتّي.

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

- يطلــب المعلــم مــن الطلبــة ذكــر كلمــات تحتــوي 
حــرف )فــ، ف(.

- يقــدم المعلــم نشــاطًا لتمييــز الحــرف )فــــ، ف( 
ــي  ــول )فــــ، ف( ف ــرة ح ــل: أضــع دائ ــن مث م

ــوف. ــرة، ص ــٌل، صاف ــي: حف ــات اآلت الكلم
- أوفــق بيــن الكلمــة والمقطــع الــذي تحتــوي 

عليــه:
   فارس، صفوف، رفيٌق، فا، فو، في.

• ينتبــه الطلبــة لطريقــة تركيــب المعلــم 
المقاطَع.

• يركــب الطلبــة مــع المعلــم المقاطــع 
علــى اللــوح.

• يركــب الطلبــة المقاطــع وحدهــم 
ويكتبونهــا فــي دفاترهــم.

   مالحظــة: يكــرر الطلبــة الخطوات 
الســابقة مــع حرف الســين )س(.

ــل )7( التقويم ــة العم ــلَّ ورق ــة ح ــم الطلب ــف المعل - يكل
ــي  ــا ف ــع شــكل الحــرف كم ــاب،  وتتبُّ ــي الكت ف

ــه. ــم يكتبون ــال ث المث

• يكتب الطلبة حرف الفاء ومقاطعه.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

ــن( االندماج/ التهيئة ــرف العي ــوم )ح ــنا الي ــم: درس ــول المعل - يق
ولــه عــدة أشــكال ســتتعرفونها عــن طريــق 

الصــور والكلمــات اآلتيــة.
المعلــم صــوًرا وبطاقــات مكتــوب  - يعــرض 
عليهــا الكلمــة الدالــة علــى الصــورة مــع تلويــن 
ــل  ــل: عنــب، معم ــف مث ــون مختل ــرف بل الح

ــارع.  ــع، ش ُمذي
)يكرر المعلم الخطوات مع حرف الالم(.

• ينظــر الطلبــة إلــى صــورة العنــب 
فــي الكتــاب.

ــى حــرف االستكشاف ــوي عل ــم صــوًرا تحت - يعــرض المعل
ــة  ــأل الطلب ــل(، ويس ــن، عس ــل )عي ــن، مث العي

ــرف األول. ــوت الح ــن ص ع
ــم كلمــات مــن حــروف ســبق أن  - يعــرض المعل
ــل:  ــا مث ــم قراءته ــب منه ــة ويطل ــها الطلب درس
ــرف  ــا الح ــأل: م ــع، ويس ــر، ربي ــراع، عام ش

ــا؟ ــترك بينه المش
اآلتيــة  األحــرف  ترتيــب  إعــادة  الطلبــة  يكلــف   -

المكــرر: الحــرف  واكتشــاف  وكتابتهــا 

)يكرر المعلم الخطوات نفسها مع حرف الالم(.

• يكتشف الطلبة الصوت وينطقونه.
• يلفظ الطلبة الكلمات.

• يعيــد الطلبــة ترتيــب األحــرف لتكويــن 
كلمات.

المبحث: اللغة العربية

المفهوم: تمييز صوت الحرف، التجريد، التركيب      الموضوع: حرف العين، حرف الالم

الزمن: حصة واحدةالصّف: الثاني األساسّي

نتاجات التعلم
• يجّرد الحرف تجريًدا صحيًحا.           • يقرأ مقاطع وكلمات قراءة سليمة.

• يرّكب المقاطع لتكوين كلمات.            • يكتب كلمات كتابة سليمة.
إستراتيجية التدريس

الوعي الصوتي، قراءة أصوات الحروف بصريًّا.

إجراءات التنفيذ

ـعـ ا شـ ع
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

ــة االســتماع للكلمــات الشرح/ التفسير ــى الطلب ــم إل - يطلــب المعل
فــي )أســتمع وأجــرد(، ويعــّد بطاقــات الكلمــات 
واألصــوات الســاكنة والقصيــرة والطويلــة كمــا 
هــو فــي الكتــاب، ويســأل الطلبــة عــن صــوت 

حــرف )ع( فــي الكلمــات.
وأميــز(  )أالحــظ  الطلبــة  مــع  المعلــم  ينفــذ   -

الكلمــات. لفــظ  علــى  ويدربهــم 
- يركب المعلم أمام الطلبة كلماٍت من مقاطع.

ــب مقاطــع أخــرى  ــة تركي ــم الطلب ــف المعل - يكل
ــم. ــي دفاتره ــاب ف ــي الكت ف

 )يكرر المعلم الخطوات السابقة مع حرف الالم(

• ينتبه الطلبة للمعلم.
• يردد الطلبة مع المعلم.

• يجرد الطلبة الصوت األول في الكلمة.
• يجــرد الطلبــة صــوت الحــرف مــع 

المقاطــع القصيــرة والطويلــة.
تركيــب  لطريقــة  الطلبــة  ينتبــه   •

المقاطــَع. المعلــم 
• يركــب الطلبــة المقاطــع ويكتبونهــا 

فــي دفاترهــم.
ــة الخطــوات الســابقة  ــرر الطلب   )يك

مــع حــرف الــالم(.

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

ــف  ــع ويكل ــن المقاط ــة م ــم مجموع ــدم المعل - يق
قراءتهــا  علــى  والتــدرب  تركيبهــا  الطلبــة 

فــي دفاترهــم. وكتابتهــا 

• يركــب الطلبــة المقاطــع ويكتبونهــا 
فــي دفاترهــم.

ــز التقويم ــى تميي ــة عل ــة حــلَّ أمثل ــم الطلب ــف المعل - يكل
ــب  ــده وتركي صــوت الحــرف ســماعيًّا، وتجري

ــدة. المقاطــع مــن كلمــات جدي
- يوجه المعلم الطلبة إلى حل تدريبات الكتاب.
- يقدم ورقة عمل لتمييز صوت حرف العين.

• يحــل الطلبــة تدريــب الكتــاب وورقــة 
العمــل.

 إرشادات ألولياء األمور 
- الطلب إلى أبنائكم ذكر أشياء في البيت والبيئة المحيطة تحتوي على الحرف المطلوب في أوله ووسطه وآخره. 
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يوجــه المعلــم أســئلة ممهــدة مســتعينًا بالمعرفــة االندماج/ التهيئة
الســابقة، مثــل: هــل زرت حقــاًل؟ مــاذا شــاهدت 

فيــه؟

• يجيب الطلبة عن األسئلة.

- يقــول المعلــم: انظــروا إلــى الصــورة والعنــوان، االستكشاف
أنــا أتوقــع أن هــذه البنــت مــع أحــد أقاربهــا فــي 
حقــل،  يتحدثــان عــن نبــات مــا، وأنتــم أعزائــي 

الطلبــة، مــاذا تتوقعــون؟
ــص  ــكار الن ــاف أف ــة استكش ــى الطلب ــب إل - يطل

ــه. ــص وعنوان ــورة الن ــن ص م

• ينظر الطلبة إلى الصورة والعنوان.  
• يحاول الطلبة أن يتوقعوا موضوع 

الدرس.
• يتحدث الطلبة عن تنبؤاتهم وتوقعاتهم.

المبحث: اللغة العربية

المفهوم: القراءة الجهرية، التحليل، التركيب، األلف المقصورة والياء )ى، ي(     الموضوع: الذهب األبيض

الزمن: حصة واحدةالصّف: الثالث األساسّي

نتاجات التعلم 
• يقرأ النص قراءة سليمة مع تعرف أفكاره العاّمة.

•  يحلل كلمات إلى مقاطعها.
•  يركب مقاطع لتكوين كلمات.

•  يكتب كلمات تتضمن )ى، ي(.
إستراتيجية التدريس 

االستيعاب القرائي )التنبؤ بمحتوى النّص من الصورة والعنوان، طرح األسئلة عن النص واإلجابة عنها(.

إجراءات التنفيذ 
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يقرأ المعلم النص قراءة جهرية على الطلبة.الشرح/ التفسير
- يناقش المعلم الطلبة في صحة تنبؤاتهم وتوقعاتهم.

كيــف  ســيعلمهم  أنــه  للطلبــة  المعلــم  يبيــن   -
ليفهمــوه. النــص  عــن  أســئلة  يطرحــون 

- يقرأ المعلم الفقرة األولى من النص 
"َوقَفـَـْت بُْشــرى أَمــاَم َحْقــٍل َجميــٍل تَُزيِّنـُـهُ اأْلَْوَراُق 

اْلَخْضــراُء، َوالثََّمــُر اأْلَْبيـَـُض".
بعــض  أطــرح  أن  أســتطيع  المعلــم:  يقــول   -

مثــل: الفقــرة،  هــذه  علــى  األســئلة 
أ- أيــن وقفــت بشــرى؟ ب- مــا الــذي يزيّــن 

الحقــل؟
- يكتب المعلم السؤالين على اللوح.

- يقــول المعلــم: ســأتابع قــراءة النــص، وأريــد من 
ــى طــرح  ــه عل كل واحــد أن يتعــاون مــع زميل
ــْت بُْشــرى: مــا أَْجَمــَل  أســئلة حــول الفقــرة "قالَ

هــذا النَّبــاَت! مــاذا يَُســّمى يــا أَبــي؟".
- يستمع المعلم إلجاباتهم ويناقشهم فيها.

الفقــرة  يقــرؤوا  أن  الطلبــة  المعلــم  يكلــف   -
األخيــرة، ويطرحــوا أســئلة عليهــا وحدهــم: 
"َردَّ اأْلَُب: هــذا نَبــاُت اْلقُْطــِن يــا بُشــرى، َوهـُـَو 
ــَس،  ــاِرِه اْلَمالبِ ــْن ثِم ــُع ِم ــَدة، .نَْصنَ ــُم اْلفائِ َعِظي
َويَُســّمى  يــوَت،  الزُّ بُــذوِرِه  ِمــْن  َونَْســتَْخِرُج 

اأْلَْبيَــَض". الذَّهَــَب 
- يناقش المعلم الطلبة في أسئلتهم المطروحة.

- يناقش الطلبة في أسئلة النص في الكتاب.
- يبيــن المعلــم للطلبــة أنهــم ســيحللون كلمــات إلــى 

مقاطعها.
- يحلل أمامهم على اللوح كلمة )األوراق(.

• يستمع الطلبة لقراءة المعلم النص.
• يذكر الطلبة توقعاتهم بعد استماعهم 

للنص.  
مدى  وزمالئهم  للمعلم  الطلبة  يبيّن   •

صحة توقعاتهم.
• يستمع الطلبة إلى قراءة المعلم الفقرة.

اللذين  السؤالين  إلى  الطلبة  ينتبه   •
طرحهما المعلم على الفقرة.

على  زمالئهم  مع  الطلبة  يتعاون   •
طرح أسئلة على الفقرة.

وزمالئهم  المعلم  مع  الطلبة  يتناقش   •
في األسئلة التي طرحوها.

الفقرة  على  أسئلة  الطلبة  يطرح   •
ويكتبونها في دفاترهم.

في  وزمالَءهم  المعلم  الطلبة  يناقش   •
أسئلتهم.

المعلم  تحليل  لطريقة  الطلبة  ينتبه   •
الكلمة.

• يحلل الطلبة مع المعلم الكلمة على 
اللوح.

في  وحدهم  الكلمة  الطلبة  يحلل   •
دفاترهم.

مع  السابقة  الخطوات  الطلبة  )يكرر   
لتكوين  المقاطع  تركيب  مهارة 

كلمات(. 
• ينتبه الطلبة لما يكتبه المعلم.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

- يعــرض المعلــم بطاقــات كلمــات تنتهــي بـــ )ي، 
ى( مثــل: ليلــى، أبــي، ويبيــن لهــم الفــرق بينهــا 

مــن حيــث اللفــظ والكتابــة. 
- يكتــب المعلــم العبــارة الموجــودة فــي التدريــب 
ــا تحــت الكلمــة المنتهيــة بـــ  ليضــع الطلبــة خطًّ

)ى( وخطيــن تحــت الكلمــة المنتهيــة بـــ )ي(.
ــي بـــ  ــات تنته ــة البحــث عــن كلم ــف الطلب - يكل

)ى، ي( فــي النــص.
- يناقش مع الطلبة شبكة المفردات.

• ينتبه الطلبة للمعلم.
• يحــل الطلبــة التدريبــات وشــبكة 

المفــردات.

- يكلف المعلم الطلبة حلَّ أسئلة الفهم والكتابة.التقويم
ــص )األرض(  ــراءة ن ــة ق ــم الطلب ــف المعل - يكل

ــم. ــد إتقانه ورص

الفهــم  أســئلة  فــي  الطلبــة  يفكــر   •
. بــة لكتا ا و

• يجيب الطلبة عن األسئلة.

 إرشادات ألولياء األمور 
- حث أبنائكم على طرح أسئلة عن فكرة معينة، وعلى ذكر كلمات تنتهي بـ )ي، ى(.
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المبحث: اللغة العربية

المفهوم: القراءة الجهرية، الفعل، الفاعل، المفعول به.   الموضوع: كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟

الزمن: حصة واحدةالصّف: السادس األساسّي

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

اآلتــي االندماج/ التهيئة الســؤال  اللــوح  علــى  المعلــم  يكتــب   -
للعصــف الذهنــّي: مــا اإلجــراءات التــي اتبعتهــا 

ــا؟ ــرض كورون ــن م ــة م للوقاي

ــرون  ــؤال ويفك ــة الس ــل الطلب • يتأم
ــه. في

- يســتمع المعلــم إلجابــات الطلبــة ويناقشــهم فيهــا االستكشاف
ويعززهــم.

ــكار  ــض أف ــاف بع ــة استكش ــى الطلب ــب إل - يطل
ــص. ــورة الن ــن ص ــص م الن

قــراءة  النــص  قــراءة  الطلبــة  إلــى  يطلــب   -
ــم يطــرح أســئلة عــن الفكــرة العامــة. ــة، ث صامت

• يشارك الطلبة في إجابة السؤال.
الصــورة  إلــى  الطلبــة  ينظــر   •
ــكار  ــض أف ــا بع ــفون منه ويستكش

النــص.
• يقــرأ الطلبــة النــص قــراءة صامتة 

ويجيبــون أســئلة المعلم.

نتاجات التعلم 
• يقرأ الطالب النص قراءة فاهمة.

• يتعرف التراكيب واألساليب اللغوية: الفعل والفاعل والمفعول به.
إستراتيجية التدريس 

التدريس المباشر.

إجراءات التنفيذ 
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يقرأ النص قراءة القدوة.الشرح/ التفسير
- يشرح ويفسر بمشاركة الطلبة.

ــة  ــاليب اللغوي ــب واألس ــة التراكي ــرض أمثل - يع
ــها. ويناقش

- يطلــب إلــى الطلبــة تمثيــل بعــض إجــراءات 
ــا. ــن كورون ــة م الوقاي

- يكلــف الطلبــة حــل أســئلة ليتحققــوا مــن صحــة 
الفهــم.

• يقرأ الطلبة النص قراءة المحاكاة.
• يحــدد الطلبــة معانــي المفــردات 

النــص  وأفــكار 
•  يشارك الطلبة في النقاش ويتوصلون 

إلى القاعدة.
• يؤدي الطلبة األدوار )التمثيل(.

• يحــل الطلبــة األســئلة ليتحققــوا مــن 
صحــة الفهــم.

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

ــم إلــى الطلبــة ذكــر أمثلــة حقيقيــة  - يطلــب المعل
ــوا  ــن أصيب ــم حي ــد معارفه ــهم أو أح ــن أنفس ع
بكورونــا وكيــف تصرفــوا للتخفيــف مــن آثــار 

المــرض.
- يطلــب المعلــم إلــى الطلبــة اســتخراج جمــل مــن 
النــّص يمثلــون فيهــا علــى التراكيب واألســاليب 

ــة المتعلمة. اللغوي

ــم  ــؤال المعل ــع س ــة م ــل الطلب • يتفاع
ويذكــرون أمثلــة ويناقشــونها مــع 

زمالئهــم.
• يستخرج الطلبة جماًل من النص.   

الختامّي التقويم التقويم  أسئلة  الطلبة حل  المعلم  يكلف   -
واجبًا بيتيًّا.

- يناقشهم في اإلجابات مصحًحا ومعزًزا.

التقويــم  أســئلة  فــي  الطلبــة  يفكــر   •
الختامــي.

• يجيــب الطلبــة أســئلة التقويــم الختامي 
ويناقشــونها مــع المعلــم والزمالء.

 إرشادات ألولياء األمور 
- تشجيع أبنائكم على استخدام لغة الجسد في أثناء تأدية األدوار.
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المبحث: اللغة العربية

المفهوم: القراءة الناقدة، إبداء الرأي، المفعول به          الموضوع: أيّها المتفائل، أحسنت ُصنًعا

الزمن: حّصتانالصّف: التاسع األساسّي

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

يعــرض بيتــي الشــعر الوارديــن فــي كتيّــب االندماج/ التهيئة  -
ــّث  ــا، ويح ــّم يقرؤهم ــة( ث ــد التهيئ ــب )بن الطال

طالبيــن أو ثالثــة علــى قراءتهمــا.
مدلولهمــا علــى  لبيــان  يناقــش مضمونهمــا؛   -
التفــاؤل، أو يناقــش مــدى ارتباطهمــا بالنــّص.
التغذيــة  ويقــدم  الطلبــة،  اســتجابات  يســتقبل   -

الراجعــة.

يقرأ الطلبة البيتين قراءة محاكاة.  •
يشارك الطلبة في مناقشة مضمون   •

البيتين.

يقرأ األبيات قراءة قدوة.االستكشاف  -
يتابع قراءات الطلبة.  -

يطرح السؤالين اآلتيين:  -
- ما الموضوع العام للنص؟

ما األفكار الرئيسة في النص؟  -

يتابع الطلبة قراءة المعلم.   •
يحاكي الطلبة قراءة المعلّم.  •

يطرحــه  عّمــا  الطلبــة  يجيــب   •
أســئلة. مــن  المعلــم 

ــة أســئلة ويعرضــون  يطــرح الطلب  •
انطباعاتهــم عــن القــراءات األوليـّـة 

للنــّص.

نتاجات التعلم 
• يحلّل الطالب النص األدبّي تحلياًل أدبيًّا سليًما.

• يبدي رأيه في مضامين النّص وأفكاره.
• يتعّرف المفعول به. 
إستراتيجية التدريس 

العمل التعاوني في مجموعات.

إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره  
- ُكتيّب المفاهيم األساسيّة، لوحات )صور( دالّة 
على التفاؤل، وأخرى على التشاؤم )إن أمكن(. 
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 إرشادات ألولياء األمور 
1 - تهيئتكم البيئة المناسبة للتعلّم البيتّي.

2 - استماعكم لقراءة أبنائكم النصَّ الشعرّي.
3 - محاورة أبنائكم في مضمون النص الشعرّي.
4 - تحفيز أبنائكم لحّل الواجب البيتّي ) إْن ُوِجد(.

5 - تحفيز أبنائكم لتحضير الدرس القادم واالستعداد له جيًدا.

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يقــرأ النــص قــراءة تفســيريّة تحليليــة )األفــكار،  الشرح/ التفسير
ويناقــش مضاميــن الــدرس والصــور الفنيـّـة(.

- يقسم الطلبة مجموعات، ويوزع أسئلة الكتيّب 
عليها: مجموعتان: )أقرأ وأناقش(، ومجموعة 

)أحلل(، ومجموعة )أتذوق(، ومجموعة 
)القواعد/ أتحقق من فهمي(.

- يحــاور الطلبــة ويناقشــهم فــي المفعــول بــه 
واســًما ظاهــًرا. ضميــًرا 

• يشــارك الطلبــة بشــكل فعــال مــع 
المعلــم؛ للتوصــل إلــى تحليــل النــّص 
ــك  ــا ســليًما؛ وذل ــرّي تحليــال أدبيًّ النث
واســتخالص  أفــكاره،  باســتنتاج 
بيــن  العالقــة  وتبيــان  عواطفــه، 
ــل صــوره  ــه، وتحلي ــص ومفردات الن

الفنيّــة.
• يمثــل الطلبــة بجمــل مــن إنشــائهم 

ــي: ــن يأت ــه حي ــول ب ــى المفع عل
أ - اسًما ظاهًرا  

ب- ضميًرا  
التوسع/ اإلثراء/ 

تطوير المعرفة
يطرح السؤال اآلتي:  -

   لــو كنــت مــكان الكاتــب، مــاذا تحــذف أو 
ولمــاذا؟ النــص؟  إلــى  تضيــف 

- يحفــز الطلبــة إلــى تقديــم موقــف حياتــّي قصيــر 
مّمــا مــّر بهــم أو شــاهدوه يدعــو إلــى التفــاؤل.

- يتابع استجابات الطلبة تعزيًزا وتصويبًا.

الحــوار  فــي  الطلبــة  يشــارك   •
األســئلة  بشــأن  والمناقشــة 

. حــة و لمطر ا
يبــادر الطلبــة إلــى طــرح أســئلة   •

النــّص. أخــرى علــى 
يقــدم الطلبــة مواقــف حياتيـّـة هادفــة   •
دالـّـة علــى التفــاؤل، وأخــرى كانــت 
منهــا  جعلــوا  للتشــاؤم،  مدعــاة 

ــح. ــع التوضي ــاؤل، م ــبياًل للتف س

يحفز الطلبة لتقديم خالصة للدرس.التقويم  -
التقويــم  أســئلة  عــن  الطلبــة  إجابــات  يتابــع   -
ــا  ــيّة، إّم ــم األساس ــب المفاهي ــي كتيّ ــي ف الختام
فــي الصــّف، أويكلّفهــم بهــا واجبًــا منزليًّــا.

التقويــم  أســئلة  فــي  الطلبــة  يفكــر   •
لختامــي. ا

• يجيــب الطلبــة أســئلة التقويــم الختامي 
المعلــم  آراءهــم ومناقشــين  مبديــن 

ــالء. والزم
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المبحث: اللغة العربية

المفهوم: القراءة الناقدة، السبب والنتيجة، إّن وأخواتها     الموضوع: كن جمياًل تَر الوجود جمياًل

الزمن: حّصتانالصّف: العاشر األساسّي

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

يعــرض علــى الطلبــة بيتــي الشــعر اآلتييــن االندماج/ التهيئة  -
ــى  ــة عل ــن أو ثالث ــا، ويحــث طالبي ــّم يقرؤهم ث

قراءتهمــا:
 دِع المقادير تجري في أعنّتها    وال تبيـتّن إال خالَي الباِل

ما بين غمضة عين وانتباهتها   يغيّر هللا من حاٍل إلى حال

مدلولهمــا علــى  لبيــان  يناقــش مضمونهمــا؛   -
التفــاؤل، أو يناقــش مــدى ارتباطهمــا بالنــّص.

يستقبل استجاباتهم، ويقدم التغذية الراجعة.  -

قــراءة  البيتيــن  الطلبــة  يقــرأ   •
. ة كا محــا

يشارك الطلبة في مناقشة مضمون   •
البيتين.

- يقرأ األبيات قراءة قدوة.االستكشاف
- يتابع قراءات الطلبة.

يطرح السؤالين اآلتيين:  -
- ما الموضوع العام للنص؟

- ما األفكار الرئيسة في النص؟

يتابع الطلبة قراءة المعلم.  •
يحاكي الطلبة قراءة المعلّم.  •

يطرحــه  عّمــا  الطلبــة  يجيــب   •
أســئلة. مــن  المعلــم 

ــة أســئلة ويعرضــون  يطــرح الطلب  •
انطباعــات عــن القــراءات األوليّــة 

للنــّص.

نتاجات التعلم 
• يحلّل النص األدبّي تحليال أدبيًّا سليًما.

• يميِّز بين السبب والنتيجة.
• يتعّرف إّن وأخواتها.
إستراتيجية التدريس 
قبّعات التفكير الّسّت.

إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره 
ُكتيّب المفاهيم األساسيّة، ديوان الشاعر "إيليا أبو ماضي"، - 

النص مسّجاًل إْن أمكن.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

تحليلية الشرح/ التفسير تفسيريّة  قراءة  النص  يقرأ   -
)األفكار، ومناقشة مضامين الدرس 

والصور الفنيّة(.
- يوّزع المهّمات المطلوبة من الطلبة 
ترتدي  بحيث  السّت،  القبعات  وفق 
لتؤّدي  مغايرة؛  قبعة  مجموعة  كّل 

المهمات المنوطة بها.
- يتابع أداء الطلبة، ويقدم التغذية 
الراجعة لهم وفق استجاباتهم، تعزيًزا 

وتصويبًا.
إليه  توّصلت  لِما  خالصة  يقدم   -
ثم  الطلبة،  بمشاركة  الّست  القبعات 
ويحفز  عاّمة،  قراءة  القصيدة  يقرأ 
التي  المواطن  الستنتاج  الطلبة 
تحوي سببًا ونتيجة مع التمثيل على 

ذلك من إنشائهم.

• يشــارك الطلبــة بشــكل فعال مع المعلــم؛ للتوصل 
إلــى تحليــل النــّص النثــرّي تحليــاًل أدبيـًّـا ســليًما؛ 
وذلــك باســتنتاج أفــكاره، واســتخالص عواطفــه، 
وتبيــان العالقــة بيــن النــص ومفرداتــه، وتحليــل 

ــوره الفنيّة.  ص
مــا  وفــق  المطلوبــة  المهمــات  الطلبــة  ينفــذ   •
تقتضيــه القبعــة التــي يرتدونهــا، بحســب توجيــه 

ــي: ــو اآلت ــى النح ــم، عل المعل
القبعة البيضاء:

• يقــرأ الطلبــة النــّص، ثــم يطرحــون عــدة أســئلة 
لإلجابــة عنهــا، مــن أجــل كشــف مضمــون 

النــص ومــراد الشــاعر.
• يستخلص الطلبة األفكار الرئيسة في النّص.

القبعة الحمراء:
• يبحــث الطلبــة فــي المنافــع التــي يجنيهــا المــرء 

ــة، ودعــا غيــره إليهــا. إذا اتّصــف باإليجابيّ
يستنتج الطلبة العواطف البارزة في النّص.  •

يعبــر الطلبــة عــن أثــر النــص فــي نفوســهم، ومــا   •
يثيــره فيهــا.

ن الطلبــة معجًمــا يحتــوي  القبعــة الصفــراء: يكــوِّ
المفــردات والتراكيــب التــي تضّمنهــا النــص 
والتفــاؤل  اإليجابيــة  علــى  وتــدّل  الشــعرّي، 

والجمــال.
ــي:  ــا يأت ــة عّم ــب الطلب ــة الخضــراء: يجي القبع
لوكنــت مــكان الشــاعر، مــا األفــكار التــي يمكــن 

أْن تضيفهــا إلــى القصيــدة؟ ولمــاذا؟
القبعــة الســوداء: يجيــب الطلبــة عّمــا يأتــي: 
مــا أخطــار النظــرة الســوداوية إلــى الحيــاة؟ بــَم 

ــؤالء؟  ــاعر ه وصــف الش
أو  حلــواًل  الطلبــة  يقتــرح  الزرقــاء:  القبعــة 
ــا،  ــه إيجابيًّ ــن حول ــل م ــن أْن تجع ــق يمك طرائ
أو طرائــق نتعامــل بهــا مــع مــن هــم ســوداويّو 

النظــرة.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

- يناقــش الطلبــة ويحاورهــم فــي معانــي )إّن 
وأخواتهــا(، وفــي عملهــا مــن حيــث ضبــط 
اآلخــر فقــط ) مــع االكتفــاء بخبرهــا حيــن يكون 
مفــرًدا(، والتمثيــل علــى ذلــك، دون التوّغــل أو 

ــي اإلعــراب. ــهاب ف اإلس

الحــوار  فــي  الطلبــة  يشــارك   •
. قشــة لمنا ا و

يمثل الطلبة على إّن وأخواتها.  •
يضبط الطلبة اسمها وخبرها.  •

التقويــم التقويم أســئلة  عــن  الطلبــة  إجابــات  يتابــع   -
ــا  ــيّة، إّم ــم األساس ــب المفاهي ــي كتيّ ــي ف الختام
فــي الصــّف، أويكلّفهــم بهــا واجبًــا منزليًّــا.

يجيــب الطلبــة عــن أســئلة التقويــم   •
أو  المدرســة،  فــي  الختامــّي 

المنزل. 

 إرشادات ألولياء األمور 
1 - تهيئتكم البيئة المناسبة للتعلّم البيتّي.

2 - استماعكم لقراءة أبنائكم النصَّ الشعرّي.
3 - محاورة أبنائكم في مضمون النص الشعرّي.
4 - تحفيز أبنائكم لحّل الواجب البيتّي ) إْن ُوِجد(.

5 - تحفيز أبنائكم لتحضير الدرس القادم واالستعداد له جيًدا.
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المبحث: اللغة العربية )المشترك للفروع كافّة(
المفهوم: قضايا أدبيّة )المعلّقات، أدب األمثال(، البالغة العربيّة )التشبيه المرسل، والبليغ، والتمثيلي(، النحو 

             والصرف )الحال مفرًدا وجملة(                      

الزمن: حّصتانالصّف: الحادي عشر

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يعــرض ســؤال التمهيــد، ويحفــز الطلبــة للتفكيــر االندماج/ التهيئة
فرديًّــا، ثــّم يســتقبل إجاباتهم.

ــة  ــة النموذجي ــت اإلجاب ــات، ويثب ــى اإلجاب - يتلق
ــوح. ــى الل عل

• يفكر الطلبة فرديًّا.
• يقّدم الطلبة اإلجابات.

أّن األبيــات المعروضــة مــن االستكشاف - يخبــر الطلبــة 
معلقــة زهيــر بــن أبــي ســلمى، مبيِّنًــا لهــم 

للقصيــدة. العاّمــة  المناســبة 
- يقرأ األبيات الشعرية.

- يحفز  الطلبة إلى االقراءة.
- يتابع قراءات الطلبة، ثم يطرح عدًدا من األسئلة 

منها:
  بَم بدأت؟ ما األفكار )الموضوعات( التي تضّمنتها؟

قــراءة  األبيــات  الطلبــة  يقــرأ   •
. ة كا محــا

الفنّــي  البنــاء  الطلبــة  يســتنتج   •
ــة،  ــن المعلق ــة م ــدة الجاهلي للقصي
مــن حيــث تسلســل الموضوعــات/ 
األفــكار التــي تتضمنهــا بــدًءا مــن 

مطلعهــا.

- يجــري حــواًرا مــع الطلبــة، ويطــرح األســئلة الشرح/ التفسير
الســابرة؛ لتحليــل القصيــدة مــن حيــث مناســبتها، 
ــى أدب  ــبتها إل ــن مناس ــق م ــّم ينطل ــا، ث وأفكاره
ــا بدراســة المثــل القائــل: )ال ناقــة  األمثــال مكتفيً
لــي فيهــا وال جمــل(؛ إذ إنـّـه مرتبــط بأيـّـام العــرب. 

ــي  ــال ف ــو فع ــى نح ــة عل ــارك الطلب • يش
إلــى  للتوّصــل  والمناقشــة،  الحــوار 
الموضوعــات التــي تتناولهــا المعلقــات، 

ــا. ــر نموذًج ــة زهي ــًذا معلق متخ

نتاجات التعلم 
• يتعرف المقصود بـ: المعلقات، أدب األمثال، التشبيه مرساًل وبليًغا وتمثيليًّا، الحال مفرًدا وجملةً.

• يحلل معلقة زهير بن أبي ُسلمى من حيث بناؤها.
• يبين جمال التشبيه المفّصل المرسل، والتمثيلّي.
• يوظِّف الحال مفرًدا وجملةً في جمل من إنشائه.

إستراتيجية التدريس 
الحوار والمناقشة.

إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره  
- ديوان زهير بن أبي سلمى، قصيدة زهيرمسجلة، 

الموسوعة الشعريّة )لوحة كرتونيّة(.
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الزمن: حّصتان

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- بعدها يحلل – بمشاركة الطلبة – األساليب البيانيّة الشرح/ التفسير
اآلتية: التشبيه المفرد )المرسل، والبليغ( والمرّكب 

)التمثيلي( فقط من األبيات المحددة في الكتيّب.
• يضع خطًّا تحت ما يمثّل الحال المفردة والجملة   
الفعلية فقط في أبيات المعلقة –كما هو وارد في 
الحال وصاحبها، وإعرابها، من  مبيّنًا  الُكتيِّب – 

دون إسهاب.

ويبينــون  المثــل،  الطلبــة  يعــّرف   •
. ئصــه خصا

المفــرد  التشــبيه  عناصــر  يســتنتج   •
المرســل، والبليــغ، والتشــبيه التمثيلــّي، 

مــع التمثيــل علــى ذلــك. 
ــال  ــد الح ــي تحدي ــة ف ــارك الطلب يش  •
ثــم يعربــون  وصاحبهــا ونوعهــا، 
نموذًجــا واحــًدا علــى كلٍّ مــن الحــال 
المفــردة والحــال الجملــة الفعليّــة .

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

يحفــز الطلبــة إلعطــاء أمثلــة مــن إنشــائهم علــى   -
التشــبيه المفــرد والمرّكــب.

ــا  ــال معطيً ــى الح ــة عل ــاء أمثل ــة إلعط ــز الطلب يحف  -
مثــااًل علــى كّل نــوع )المفــرد والجملــة الفعليّــة(.
يمكن للمعلّم إعداد ورقة عمل إذا رأى ضرورة   -

لتطوير معرفته.

يعطي الطلبة مثااًل على كلٍّ من:  •
التشبيه المرسل

التشبيه البليغ
التشبيه التمثيلّي

الحال المفردة
الحال جملةً فعليّةً

التقويــم التقويم أســئلة  إجابــة  إلــى  الطلبــة  يوّجــه   -
التكوينــّي  بمجموعــات ثنائيـّـة أو ثالثيـّـة  داخــل 
بًــا ومعــّزًزا  الصــّف، ويتابــع حلولهــم، مصوِّ

المناســبة. الراجعــة  التغذيــة  ومقّدًمــا 
ــئلة  ــن أس ــة ع ــى اإلجاب ــة إل ــم الطلب ــه المعلّ يوّج  -
فــي  أو  ثنائيًّــا  أو  فرديًّــا  الختامــّي  التقويــم 
مجموعــات ثالثيـّـة، داخــل الصــّف – إْن ســمح لــه 
الوقــت بذلــك- ولــه أن يكلّفهــم بحلّهــا فرديـًّـا واجبـًـا 
بيتيًّــا. ويطلــب إليهــم إحضارهــا فــي اليــوم اآلتــي 
لتصويبهــا وتقديــم التغذيــة الراجعــة المناســبة.

ــي  ــة بعضهــم بعًضــا ف يشــارك الطلب  •
إجابــة أســئلة التقويــم التكوينــّي علــى 
شــكل مجموعــات )ثتائيّــة أو ثالثيّــة( 

ــا تــارةً أخــرى. شــفويًّا تــارة وكتابيًّ
يجيــب الطلبــة عــن أســئلة التقويــم   •

الختامــّي. 

 إرشادات ألولياء األمور 
1 - تهيئتكم البيئة المناسبة للتعلّم البيتّي.                4 - استماعكم لقراءات أبنائكم النصَّ الشعرّي.

2 - محاورة أبنائكم في مضمون النص الشعرّي.      5 - تحفيز أبنائكم لحّل الواجب البيتّي ) إْن ُوِجد(.
3 - تحفيز أبنائكم لتحضير الدرس القادم واالستعداد له جيًدا.



38

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Participate in a 

class discussion. 

-Discuss the importance of family 

and roles of father, mother...   Explain 
-Creating a real discussion through 

questions such as: “What can I do? 

What was it?” to motivate students 

to think deeply in order to provide 

evidence for the validity of an opinion 

or to refute.

• Listen to new 

vocabulary and 

learn meanings.

• Use notebooks 

and write new 

vocabulary.

• Enjoy singing 

with the song.

-Make short dialogues with different 

students about family to present 

new vocabulary.

-Play a song about family members

https://www.youtube.com/

watch?v=d_WQEw13TCo

 Elaborate 
-Creating a real discussion through ques-

tions such as: “What can I do? What 

was it?” to motivate students to think 

deeply in order to provide evidence for 

the validity of an opinion or to refute.

• Listen to teacher’s 

feedback.

• Try to correct 

mistakes )if there 

any(.

Criteria 
 Very Good

 Satisfactory

 Poor

- Spoke clearly and correctly

   )       (

- Wrote letters correctly )       (

- Knew meanings of the new

  vocabulary )       (  

 Evaluate 
-Introducing new ideas and forging new 

valuable connections, such as: make 

connections, compare, analyze.



39

Subject: English

Sub-concepts 
- family members

Learning outcomes  

• identify family members

Procedures

Concept: My Family

Grade: Two Duration: two classes

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Talk about one’s 

family.

 • Ask others to talk 

about their fami-

lies as well.

• Participate in dis-

cussing pictures 

and talking about 

families. 

-Introduce the conept of family 

members. 

-Show pictures of family members.

 Engage 
- Participation by employing previous 

knowledge, such as: analyzing pictures, 

watching a video, asking,  meditating.

• Follow the exam-

ples and produce 

similar dialogues.

•Analyze pictures 

and talk about dif-

ferent contexts.

- Ask each student to talk about 

one’s family members.

-Tell students to find family mem-

bers in the booklet.

 Explore 
- Providing a model for students in or-

der to reach the base or solve the prob-

lem by collecting and linking data. 

Such as: brainstorming, hypothesis 

testing, data analysis, problem solving, 

categorizing, predicting.
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LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Do the tasks 

provided in the 

textbook.

• Check the answers 

and correct mis-

takes with peer 

and teacher.

-Prepare a worksheet on preposi-

tions and position.

-Ask students to do the worksheet 

in groups and present answers.

 Explain 
-Creating a real discussion through 

questions such as: “What can I do? 

What was it?” to motivate students 

to think deeply in order to provide 

evidence for the validity of an opinion 

or to refute.

• Talk about shown 

pictures and pro-

duce more situa-

tions.

• Write a paragraph 

describing things 

in your room and 

read it to the class. 

- Use the internet )videos, ani-

mated pictures( to create more 

situations and involve students 

in a search for more contexts.

-Share a link for elaboration, such 

as: https://www.woodwardeng-

lish.com/lesson/basic-preposi-

tions-of-place/

 Elaborate 
-Introducing new ideas and forging new 

valuable connections, such as: make 

connections, compare, analyze.

• Show work, give 

opinions and eval-

uate each other’s 

work.

• Listen to teacher’s 

feedback.

• Practice orally 

telling positions 

of items around in 

pairs.

Criteria 
 Very Good

 Satisfactory

 Poor

-Told position of objects    

-Asked and answered )where is

  the……?( )       (   

-Distinguished prepositions of 

  place. )       (   

-Handled questions and comments  

  )       (

 Evaluate 
-Reflection on the critical thinking 

process and the use of metacognitive 

strategies in the learning process, such 

as: self-assessment, reflection on the 

learning process, performance indica-

tors.

-)This should be linked to the final eval-

uation of the learning material.
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Subject: English

Sub-concepts 
Position, places

Learning outcomes  

• demonstrate recognition of prepositions of place

Procedures

Concept: Prepositions of place )My computer is on the table(

Grade: Four Duration: one class

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Give similar examples using 

items and objects in the class.

• Choose the correct prep-

osition from the word list 

below to fill in the blanks for 

each sentence. 

Over, behind, beside, under…

• Answer questions of teacher 

and students, and make com-

ments on ideas.

• Ask about things’ positions.

- Demonstrate the concept of 

preposition by giving some 

examples.

- Show the class a list of preposi-

tions. Then, give an example on 

each: 

 “The cat is under the table.”

 Engage 
-Participation by employing 

previous knowledge, such 

as: analyzing pictures, 

watching a video, asking,  

meditating.

• Give more examples using 

prepositions of place.

• Choose a picture and start 

telling objects’ positions in 

the picture.

• Describe the position of 

things around you.

- Ask students to fill the blanks 

with suitable preposition.  

-Ask students about the function 

of prepositions.

-Ask students to give examples 

from the picture of the unit.

 Explore 
-Providing a model for stu-

dents in order to reach the 

base or solve the problem 

by collecting and linking 

data. Such as: brainstorm-

ing, hypothesis testing, data 

analysis, problem solving, 

categorizing, predicting.
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LearnerTeacherStrategic phases/5Es

 • Answer questions pro-

viding evidence, from 

the text or from previous 

knowledge.

-Read the outcomes of the mod-

ule with students. 

-Ask students what the effects of 

global warming are. Ask them 

to provide evidence. Write 

them on the board.

 Explain 
-Creating a real discussion through 

questions such as: “What can I 

do? What was it?” to motivate 

students to think deeply in order 

to provide evidence for the validi-

ty of an opinion or to refute.

• Say opinions about a 
video.

• Draw comparisons 
between two sources 
)text and video(, and 
make connections about 
various facts related to 
global warming.

-By using a lab top/iPad, show a 

video related to global warm-

ing, then ask students about 

their opinions. Ask them to 

connect it with the lesson and 

compare ideas in both sources.
    https://youtu.be/oJAbATJCugs

 Elaborate 
-Introducing new ideas and forging 

new valuable connections, such 

as: make connections, compare, 

analyze.

• Receive feedback from 

teacher, write down 

notes “reflection on the 

learning process” and 

discuss some points with 

teacher.

 Criteria 
 Very Good

 Satisfactory

 Poor

-Spoke clearly, correctly, distinct-
ly and confidently )       (

-Used full, correct sentences 
while employing suitable ad-
verbs of frequency 

-Provided opinions about a video 
)       (

-Handled questions and coment 
from the class very well )    ( 

 Evaluate 
-Reflection on the critical thinking 

process and the use of metacog-

nitive strategies in the learning 

process, such as: self-assessment, 

reflection on the learning process, 

performance indicators

)This should be linked to the final 

evaluation of the learning material.

- Common mistakes and misconceptions: confusion between present simple and present continuous.
- Directions for parents: encourage their children to revise main and sub-concepts, and complete assigned tasks. 
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Subject: English

Sub-concepts 
environmental threats
adverbs of frequency

Learning outcomes  

•read a text about environmental threats, and answer questions based on the reading material

•use adverbs of frequency to express routine or repeated activities in fighting environmental threats
Procedures

Concept: Routine )or repeated activities(

Grade: Eighth Duration: one class

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Analyze pictures and say 

ideas.

• Answer questions using 

adverbs of frequency.

• Relate between environ-

mentally friendly actions 

)walking instead of driv-

ing, recycling, reusing… 

etc.( and meditating natu-

ral benefits.

-Initiate a discussion about the reasons 
for global warming and the way it is 
affecting the weather and the living 
conditions in Jordan and the region 

)Show pictures(. Use this opportunity to 
revise the Present Simple by asking: 
Do you ever walk to school? Whose 
parents drive them to school? Do you 
recycle paper/other objects in your 
house? How? )Prompt students to use 
adverbs of frequency(.

 Engage 
-Participation by employ-

ing previous knowledge, 

such as: analyzing pic-

tures, watching a video, 

asking,  meditating.

• Say words related to 
global warming in a brain 
storming activity.

•  Analyze pictures and say 
ideas. Think of the title 
and relate it to the pictures.

• Answer the “Essential 
question”  by providing 
predictions about future 
)threats and alternatives(. 
Write answers and present 
them to the class.

-Ask students to think of all the words 
they believe are relevant to global 
warming, and write them on the board. 

-Ask students to read the title of the 
lesson, to look at the pictures and to 
tell you what they think about it )they 
should answer in full sentences(. 

-Tell students to think of “Essential 
question,” write answers, then select 
some to present their answers to the 
class.

 Explore 
-Providing a model for 

students in order to 
reach the base or solve 
the problem by collect-
ing and linking data. 
Such as: brainstorm-
ing, hypothesis testing, 
data analysis, problem 
solving, categorizing, 
predicting.
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LearnerTeacherStrategic phases/5Es

 • Show answers to teacher and 
present them to the class.

• Participate in a class discus-
sion.

• Answer questions of teacher 
and other students providing 
evidence, from the text or 
from previous knowledge.

-Read the outcomes to 
students to explain the 
objective of the exercise.

-Start a class discussion 
about the predictions 
whereby students should 
explain their ideas. 

-Ask students to present 
their ideas while provid-
ing evidence. Write ideas 
on the board.

 Explain 
-Creating a real discussion 

through questions such as: 
“What can I do? What was it?” 
to motivate students to think 
deeply in order to provide 
evidence for the validity of an 
opinion or to refute.

• Draw comparisons between 
two sources )picture and 
students’ work(, and make 
connections.

• Compare work with peers 
to ensure follwoing steps of 
predicting.

-Go back to the picture of 
the steps of predicting, 
and then make sure that all 
students went through all 
of the steps in their work.

 Elaborate 
-Introducing new ideas and forg-

ing new valuable connections, 
such as: make connections, com-
pare, analyze.

• receive feedback from teacher, 

write down notes “reflection 

on the learning process” and 

discuss some points with 

teacher.

• Complete the activity by 

writing their predictions in the 

exercise )homework(.

 Criteria 
 Very Good

 Satisfactory

 Poor

-Spoke clearly, correctly, 
distinctly and confidently 
)     (

-Used full, correct sentences 
while employing suitable 
future forms )     (

-Created clear and relevant 
mental visualizations )     (

-Handled questions and 
comments from the class 
very well )     (

 Evaluate 
-Reflection on the critical thinking 

process and the use of metacog-

nitive strategies in the learning 

process, such as: self-assessment, 

reflection on the learning pro-

cess, performance indicators

)This should be linked to the final 

evaluation of the learning mate-

rial.

- Common mistakes and misconceptions: confusion between “be going to” and “will”.
- Directions for parents: encourage thier children to do homework. 
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Subject: English

Sub-concepts 
Future
“be going to” and “will”

Learning outcomes  

•make predictions about the future using “be going to” and “will”

•write a paragraph, making predictions related to the future
Procedures

Concept: Predictions

Grade: Tenth Duration: one class

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Analyze pictures and 

read information.

• Ask questions about 

future forms and predic-

tions.

• Relate between student’s

  answers and previous 

knowledge.

-Tell students that they are going to 
write about future predictions based 
on a current situation.

-Use the photocopial picture beneath to 
present to students steps of predict-
ing, and ask them to work in groups. 

 Engage 
-Participation by employing 

previous knowledge, such 

as: analyzing pictures, 

watching a video, asking,  

meditating.

• Say ideas related to each 
of the two contexts in a 
brain storming activity.

• Visualize pictures and 
say ideas. Think of the 
steps in the picture and 
try to do some visualiza-
tion: mind map, draw-
ings…etc..

• Begin writing predictions. 

-Ask students to think of all the pos-
sibilities that can be relevant to the 
writing exercise )students’ answers 
should be in future forms:“be going 
to” and “will”(. You can say one an-
swer as a model answer, for example: 
Kareem will go back home because it 
might be dangerous to stay outside.

 Explore 
-Providing a model for 

students in order to 
reach the base or solve 
the problem by collect-
ing and linking data. 
Such as: brainstorming, 
hypothesis testing, data 
analysis, problem solving, 
categorizing, predicting.
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LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Say opinions about shown pictures.
• Draw comparisons between two 

sources )text and pictures in the 
internet(, and make connections 
about various designs of Job ad-
vertisement.

• Discuss with teacher their ideas 
about the Job advertisement 
which they will design )home-
work(. 

-By using a lab top/iPad, 
show some ideas of Job 
advertisement.

-Focus on the idea that 
students are supposed to 
design a Job advertise-
ment, not only write a 
paragraph. They should 
include data and pic-
tures to make it attrac-
tive. )show the picture 
below as an example(.

  Elaborate 
-Introducing new ideas and forg-

ing new valuable connections, 
such as: make connections, com-
pare, analyze.

• Show and read Job advertisement.

 • Receive feedback from peers, 

write down notes “reflection on 

the learning process” and discuss 

some points with peers.

-Ask students to evaluate 
each other’s work by 
writing a list of com-
ments )peer-assessment(.

 Evaluate 
-Reflection on the critical thinking 

process and the use of metacog-
nitive strategies in the learning 
process, such as: self-assessment, 
reflection on the learning pro-
cess, performance indicators

)This should be linked to the final 
evaluation of the learning material.

- Common mistakes and misconceptions: confusion between “Writing” and “Designing” a Job advertisement.
- Directions for parents: encourage their children to revise main and sub-concepts, visit websites to get some crea-

tive ideas and complete assigned tasks. 
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Subject: English

Sub-concepts 
Jobs
Job advertisement

Learning outcomes  
•identify the main ideas in informational materials and explain how the details support the main idea 
•design an advertisement using appropriate language form and structure 
Procedures

Concept: Preference

Grade: Eleventh Duration: two classes

LearnerTeacherStrategic phases/5Es

• Say ideas using jobs colocations.

• Answer questions of teach-

er and students, and make 

comments on ideas.

• Ask about Job advertise-

ment.

-Start a discussion about jobs and 
Job advertisement )benefits, el-
ements, and ways of designing(.

 Engage 
-Participation by employing 

previous knowledge, such as: 

analyzing pictures, watching a 

video, asking,  meditating.

• Say words related to Job 
advertisementin a brain 
storming activity.

• Analyze the sample, and say 
ideas and comments. 

• Think of the elements in the 
sample and highlight them.

• Ask questions about more 
necessary traits in a “bus 
driver”.

-Ask students to think of all the 
words they believe are relevant 
to Job advertisement.

 - Show the “bus driver” adver-
tisement, and prompt students to 
say their ideas and comments. 

-Tell students to highlight ele-
ments of Job advertisement in 
the sample.

 Explore 
-Providing a model for stu-

dents in order to reach the 
base or solve the problem 
by collecting and linking 
data. Such as: brainstorm-
ing, hypothesis testing, data 
analysis, problem solving, 
categorizing, predicting.

 • Answer questions providing 
evidence, from the text or 
from previous knowledge.

-Read the outcomes of the exer-

cise with students. 

-Ask students about what they can 

say about ways of designing a 

Job advertisement. Write ideas 

on the board.

 Explain 
-Creating a real discussion 

through questions such as: 
“What can I do? What was 
it?” to motivate students to 
think deeply in order to pro-
vide evidence for the validity 
of an opinion or to refute.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلّمدور المعلّمدورة التعلم الخماسية

- يطلب المعلم من الطلبة النظر إلى  أجسامهم، وتسمية االندماج/ التهيئة
أعضاء الجسم الدالة على اثنين.

- يبين المعلم المدلول الحسي للعدد )2( من خالل المحسوسات.
- يقول المعلم: سنتدرب على شكل العدد )2(. هيّا انظروا 

إلى الشكل في الكتيب.

• يقول كل طالب من الطلبة: 
لي عينان اثنتان، واذنان 

اثنتان، ولي يدان، وقدمان.

- يسرد المعلم قصة العدد اثنين التي يعدها مسبقًا، بأسلوب االستكشاف
واضح ومعبر.

- يعيد المعلم سرد القصة على مسامع الطلبة، ويطلب إليهم 
اكتشاف العدد الذي تكرر في القصة.

- يطرح المعلم أسئلة بشأن القصة الخاصة باألشياء الدالة 
على اثنين فيها.

• يستمع الطلبة للمعلم.
• يكتشف الطلبة العدد 

وينطقونه.

- يحضر المعلم مسبقًا مجموعة من المواد المحسوسة، الشرح/ التفسير
بطاقة  إلى  إضافة  الطلبة،  أمام  الدرج  على  ويضعها 
العدد )2(، مثل: كومة من الخرز أو ماصات العصير، 
ثم يطلب من أحد الطلبة سحب ماصتين، وعّدهما مع 

بطاقة العدد )2(.
- يعرض المعلم بطاقة العدد )2( مرتين، ويقول هذا العدد 

يسمى )2(.
- يعرض المعلم صوًرا تحتوي شيئين، مثل )كتابان، قلمان، 

علمان(، ويسأل الطلبة كم عددها؟
اللوح  على   )2( العدد  كتابة  على  الطلبة  المعلم  يدّرب   -
موضًحا الطريقة الصحيحة باتباع األسهم في أثناء الكتابة.

• ينتبه الطلبة للمعلم.
• يجيب الطلبة عن أسئلة 

المعلم.
• يربط الطلبة عدد األشكال 

المحسوسة والمرسومة مع 
العدد )2(.

المبحث: الرياضيات

المفهوم: قراءة العدد، كتابة العدد                                        الموضوع: العدد )2( ، )3(

الزمن: حصة واحدةالصّف: األول األساسّي

نتاجات التعلم 
• يميّز شكل العدد.

• يكتب العدد حسب إشارة األسهم.
إستراتيجية التدريس  

التدريس المباشر.
إجراءات التنفيذ 
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلّمدور المعلّمدورة التعلم الخماسية

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

- يوجــه المعلــم الطلبــة إلــى االنتبــاه إلــى األدوات 
واألشــياء مــن حولهــم، وذكــر أمثلــة علــى 

ــدد )2(. ــى الع ــدل عل ــياء ت أش
ــم الطلبــة رســم أشــكاٍل تــدل علــى  - يكلــف المعل

ــة العــدد.  ــي دفاترهــم وكتاب العــدد )2( ف

• ينتبه الطلبة إلى األشياء من حولهم.
• يحضر الطلبة شيئين اثنين: دفترين، 

قصتين، قلمين.
• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم بشكل 

جيد.
• يكتب الطلبة العدد )2( في دفاترهم 

بشكل مرتب.
  مالحظة: يكرر الطلبة الخطوات 

السابقة مع العدد )3(.

- يكلــف المعلــم الطلبــة كتابــة العــدد )2( فــي التقويم
دفاترهــم بشــكل صحيــح.

ــم الخطــوات الســابقة مــع  مالحظــة: يكــرر المعل
ــدد )3(. الع

- يكلــف المعلــم الطلبــة حــلَّ ورقــة العمــل )2( في 
الكتيــب، وتتبـّـع شــكل العــدد كمــا فــي المثــال ثــم 

يكتبونه.

• يحــل الطلبــة ورقــة العمــل )2( فــي 
لكتيب. ا

 إرشادات ألولياء األمور 
1 - الطلب إلى أبنائكم ذكر أشياء في البيت والبيئة المحيطة مكونة من شيئين.

2 - حث أبنائكم على االستمرار في كتابة العدد )2( كتابة صحيحة.
3 - تحفيز أبنائكم للتعلم وكتابة الواجب المطلوب منهم.
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ــش االندماج/ التهيئة ــداد ويناق ــب باألع ــارة التالع ــتخدم مه  - يس
ــفوي: ــو ش ــى نح ــة عل ــئلةَ اآلتي ــة األس الطلب

               7+2=          7+12= 
               7+22=        7+32= 

-  ثم تطويرها لتصبح األعداد ضمن )99(
               17+2=         17+12= 
               17+22=       17+32= 

- يستمع إلى أكبر عدد من إجابات الطلبة.

• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم.
• يستمع الطلبة إلجابات زمالئهم.

- يكتــب المســألة 26 + 43 علــى اللــوح ويســأل االستكشاف
الطلبــة: كيــف يمكــن إيجــاد الناتــج؟

 - يســتمع إلجابــات الطلبــة مــن دون تقديــم التغذيــة 
الراجعــة، ويحفــز أكبــر عــدد منهم إلى المشــاركة 

بسؤالهم: 
أ - من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  
- يذكــر المعلــم للطلبــة أنهــم يســتطيعون اإلجابــة 
عــن الســؤال بشــكل صحيــح فــي نهايــة الــدرس.
ــة ويحددهــا  ــة المنزلي ــي القيم ــة ف - يراجــع الطلب

ــن. ــن منزلتي ألعــداد ضم

• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم.
• يفند الطلبة إجابة زمالئهم.

• يشــارك الطلبــة فــي تقديــم إجابــات 
أخــرى مختلفــة.

المبحث: الرياضيات

المفهوم: جمع األعداد من منزلتين                          المفاهيم الفرعية: األعداد من منزلتين، الجمع

الزمن: حصة واحدةالصّف: الثاني األساسي

نتاجات التعلم 
• يجمع األعداد ضمن منزلتين من دون إعادة التجميع.

• يحل مسائل على جمع األعداد ضمن منزلتين.
إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره: 
- محسوسات مثل: )قطع دنيز، وفاصولياء، 
وأقالم أو عيدان مجمعة في حزم وأخرى 

غير مجمعة(، ألواح صغيرة.
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مراحل 
إستراتيجية/
دورة التعلم 

الخماسية

دور المتعلمدور المعلم

 الشرح/
التفسير

- يوجــه الطلبــة إلى حل المســألة )45 + 32( مســتعماًل النماذج 
"المحسوســات"، وكتابــة الناتج علــى لوحه الصغير.

يتابع أعمال الطلبة، ويقدم التغذية الراجعة.  -
يوضح للطلبة أن: 2 +30 =32،   -

 وأن )30 + 2 + 45 = 32 + 45(، وذلك لتسهيل عملية الجمع.
يوضــح كيفيــة إيجــاد ناتــج جمــع المســألة عموديـًّـا علــى اللــوح   -

مــع التركيــز علــى ضــرورة ترتيــب المنــازل فــوق بعضهــا.
ضمــن   )51+35( ناتــج:  إيجــاد  إلــى  الطلبــة  يوجــه   -
ــع  ــوح الصغيــر ويتاب ــى الل ــة عل ــة اإلجاب مجموعــات، وكتاب

لهــم. الراجعــة  التغذيــة  حلولهــم ويقــدم 
ــى  ــن عل ــن منزلتي ــع ضم ــن الجم ــة ع ــألة حياتي ــب مس يكت  -
ــع  ــا، م ــع أفقيًّ ــج الجم ــاد نات ــة إيج ــح كيفي ــم يوض ــوح، ث الل
ــال  ــث مث ــه بمثل ــم اآلحــاد )بإحاطت ــز رق ــى تميي ــز عل التركي
فــي كال العدديــن(، ويميــز رقــم العشــرات )بإحاطتــه بمربــع 

ــا.    ــهيل جمعهم ــك لتس ــرة(، وذل أو دائ
يقســم الطلبــة مجموعــاٍت غيــر متجانســة، ويوجههــم إلــى حل   -
ــم،  ــع حلوله ــي، ويتاب ــب المدرس ــي الكتي ب( ف ــرِّ ــئلة )أج أس
ويقــدم التغذيــة الراجعــة إليهــم، والدعــم الــالزم حيــن الحاجــة.

يوجه الطلبة إلى حل ورقة العمل المرفقة وا.جبًا بيتيًّا.  -

• يصغــي الطلبــة إلــى توجيهــات 
. للمعلم

• يجيب الطلبة عن األسئلة.

• يعمل الطلبة في مجموعات 
لحل أسئلة )أجرب(.

• يكتب الطلبة ناتج المسألة على 
لوحه الصغير.

• يشارك الطلبة في تقييم حل 
زميله.

التوسع/ 
اإلثراء/ 
تطوير 
المعرفة

- يوجه المعلم الطلبة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
- أجد ناتج  كل من:

16 +  = 49
21+ 13+ 4 =
48 + 32 =

• يستخدم الطلبة إحدى طرائق 
الجمع إليجاد الناتج.
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يوجــه الطلبــة إلــى إيجــاد ناتــج )24+63( علــى التقويم  -
ــل  ــب ح ــم كل طال ــم يقي ــرة، ث ــم الصغي ألواحه
زميلــه فــي المقعــد، أو يوجههــم إلــى حــل ورقــة 

العمــل المرفقــة.
ــى حــل أســئلة »أجــرب« فــي  ــة إل - يوجــه الطلب

ــب المدرســي. الكتي
ــث  ــن، بحي ــن فريقي ــابقة بي ــم مس ــري المعل - يج
يســحب أحــد الفريقيــن ســؤااًل مــن صنــدوق 
ويجيــب عنــه، ثــم يســحب الفريــق اآلخر ســؤااًل 
ــى نحــو  ــدوق، ومــن يجــب عل آخــر مــن الصن
صحيــح تســجل لــه نقطــة، ولــكل فريــق 5 

محــاوالت.

• يجيــب الطلبــة عــن أســئلة التقويــم فــي 
لكتيب. ا

ــة  ــم إجاب ــي تقيي ــة ف ــارك الطلب • يش
زمالئهــم.

• يشارك الطلبة في المسابقة.

األخطاء الشائعة ومعالجتها 
يخطئ بعض الطلبة في جمع األعداد عموديًّا، ويمكن معالجة ذلك باالستعانة بلوحة المنازل لجمع العددين. وقد 

يخطئ بعضهم في الجمع األفقي، ويمكن معالجة ذلك بالتركيز على وضع عالمة فارقة )مثل المثلث أو المربع أو 
الدائرة( على منزلة اآلحاد في العددين، وعالمة أخرى على منزلة العشرات، وهكذا. 

 إرشادات ألولياء األمور 
- مساعدة أبنائكم على عمل لوحة منازل ليستخدموها في إيجاد ناتج الجمع، وتنفيذ إحدى اللعبتين في كتيب 

الطالب معهم باستمرار لتعزيز مهارات الجمع لديهم. 
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اسم الطالب: 
 

أجد ناتج كل من:

ورقة عمل / جمع األعداد ضمن منزلتين
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 - يحضــر كــرة إســفنجية ويرميهــا علــى أحــد الطلبــة االندماج/ التهيئة
ليجيــب عــن ســؤال يتعلــق بحقائــق الضــرب حتــى 
ــم بعــد  ــى المعل ــب الكــرة إل ــد الطال ــم يعي 5×10، ث

انتهائــه مــن اإلجابــة.
- يكــرر العمليــة علــى طالــب ثــاٍن فثالــث فرابــع، مــع 

التركيــز علــى حقائــق الضــرب فــي العــدد 3.

• يجيــب الطلبــة عــن أســئلة 
المعلــم.

إلجابــات  الطلبــة  يســتمع   •
. ئهــم مال ز

7 االستكشاف علــى  يحتــوي  ســيارات  )مصــف  المســألة  يكتــب   -
صفــوف، يتســع كل صــف لـــِ 6 ســيارات، فمــا عــدد 

التــي يمكــن أن يتســع لهــا المصــف؟(. الســيارات 
   يسأل المعلم الطلبة:

أ  - مــا عــدد الســيارات التــي يمكــن أن يتســع لهــا 
المصــف؟ لمــاذا؟

ب- ما جملة الضرب التي تعبر عن المسألة؟ 
ــة  ــم التغذي ــة، مــن دون تقدي ــات الطلب - يســتمع إلجاب
الراجعــة، ويحفــز أكبــر عــدد منهــم علــى المشــاركة 

بســؤالهم: 
أ  - من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  
- يذكــر المعلــم للطلبــة أنهــم يســتطيعون اإلجابــة عــن 

الســؤال فــي نهايــة الــدرس.
- يراجــع الطلبــة فــي مفهــوم الضــرب بوصفــه جمًعــا 
متكــرًرا وتحويــل جملــة الجمــع إلــى جملــة ضــرب 
ويمكــن االســتعانة بالمحسوســات ومراجعتهــم فــي 

حقائــق الضــرب فــي العــدد 3.

الطلبــة عــن أســئلة  • يجيــب 
المعلــم.

• يفند الطلبة إجابة زمالئهم.
تقديــم  فــي  الطلبــة  • يشــارك 
ومختلفــة. أخــرى  إجابــات 

المبحث: الرياضيات

المفهوم: حقائق الضرب في العدد 6                 المفاهيم الفرعية:  حقائق الضرب، الجمع المتكرر

الزمن: حصة واحدةالصّف: الرابع األساسي

نتاجات التعلم 
• يذكر حقائق الضرب في العدد 6.

• يوظف حقائق الضرب في العدد 6 في
   حل مسائل حياتية.

إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره: 
- محسوسات مثل: )قطع دنيز، وفاصولياء، وأقالم، وعيدان، 

وخرز(، كرة إسفنجية، بطاقات تحتوي كل منها سؤااًل عن 
حقائق الضرب في العدد 6.
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بطاقــات الشرح/ التفسير ويــوزع  مجموعــاٍت  الطلبــة  يقســم   -
مــن الكرتــون )10 بطاقــات لــكل مجموعــة( 
ُكتــب فــي كل منهــا ســؤال عــن إحــدى حقائــق 
الضــرب فــي العــدد 6 ويــوزع محسوســات 
فــي  اســتعمالها  لغايــات  علــى كل مجموعــة 
ــج  ــة النات ــة وكتاب ــي كل بطاق إيجــاد الضــرب ف

علــى البطاقــة.
يتابــع الطلبــة فــي أثنــاء العمــل فــي مجموعــات،   -

ويقــدم الدعــم الــالزم حيــن الحاجــة.
يكتــب حقائــق الضــرب فــي العــدد 6 علــى   -
اللــوح بمشــاركة الطلبــة بالرجــوع إلــى النتائــج 
التــي توصلــوا إليهــا فــي أثنــاء العمــل فــي 

مجموعــات.
- يوضح للطلبة أن 6×7  تساوي  سبع ستات 

ويكتبها على صورة جمع متكرر
 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6                    

  ثم يمثلها على خط األعداد.
ــوي  ــوح تحت ــى الل ــة عل - يعــرض لوحــة كرتوني
حقائــق الضــرب فــي العــدد 3، ويســاعد المعلــم 
ــة  ــى العالق ــئلة للتوصــل إل ــه بطــرح األس طلبت

ــن 3 و 6. ــق ضــرب العددي ــن حقائ بي
ــى  ــفنجية عل ــرة اإلس ــي الك ــدرس برم ــم ال يخت  -
ــى حــدة وســؤاله  ــة كل عل ــن الطلب مجموعــة م
عــن إحــدى حقائــق الضــرب فــي األعــداد مــن 

1 حتــى 6.

إلــى  جيــًدا  الطلبــة  يصغــي   •
المعلــم. توجيهــات 

ــات  ــي مجموع ــة ف ــل الطلب • يعم
الضــرب  حقائــق  إليجــاد 
باســتعمال   6 العــدد  فــي 

. ت ســا لمحسو ا
ــتنتاج  ــى اس ــة إل ــل الطلب • يتوص
العالقــة بيــن حقائــق ضــرب 

و6.  ،3 العدديــن 
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التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

- يوجه المعلم الطلبة إلى حّل ما يأتي:
إذا كان 39= 3× 13، فجْد ناتج ? = 6× 13

- إذا علمت أن:
5×12 = 60   6×12 = 72  7×12 =?
- يطلب إلى الطلبة الدخول إلى الرابط اإللكتروني 

اآلتي للعبة الضرب.
   https://www.multiplication.com/

games/play/multiplication-4-row

ــف  ــة التنصي ــة عالق ــتخدم الطلب • يس
المتكــرر  الجمــع  أو  والمضاعفــة 

ــج:  ــاد نات إليج
 13 × 6 = ?
 7 × 12 = ?

ــي التقويم ــاول( ف ــئلة )أح ــل أس ــى ح ــة إل ــه الطلب - يوج
الكتيــب المدرســي.

- يمكــن أن يجــري مســابقة بيــن فريقيــن عــن 
حقائــق ضــرب األعــداد مــن 1 إلــى 6 ، بحيــث 
يســحب كل فريــق ســؤااًل مــن صنــدوق ويجيــب 
عنــه، ثــم يســحب الفريــق اآلخــر ســؤااًل، ومــن 
ــة،  ــه نقط ــجل ل ــح تس ــو صحي ــى نح ــب عل يج

ــق 5 محــاوالت. ــكل فري ول

• يجيــب الطلبــة عــن أســئلة )أحــاول( 
فــي الكتيــب.

إجابــة  تقييــم  فــي  الطلبــة  يشــارك   •
زمالئــه.

• يشارك الطلبة في المسابقة.

األخطاء الشائعة ومعالجتها  
قد ينسى الطلبة بعض حقائق الضرب في العدد 6 أو أي عدد آخر؛ لذا يمكن توجيههم إلى استعمال العد القفزي

60 ,.… ,18 ,12 ,6 لتذكيرهم  بحقائق الضرب في العدد 6.

 إرشادات ألولياء األمور 
- مساعدة أبنائكم على حفظ حقائق ضرب األعداد من 1 إلى 6، والدخول إلى الرابط اإللكتروني اآلتي لالستمتاع 

بلعبة حقائق الضرب:
https://www.multiplication.com/games/play/multiplication-4-row
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- يكتــب عنــوان المفهــوم )العدد العشــري( علــى اللوح، االندماج/ التهيئة
ويســأل الطلبــة عــن توقعاتهــم بشــأن الموضــوع 

ــذي ســيتعلمونه. ال
- يستمع ألكبر عدد من إجابات الطلبة.

أســئلة  عــن  الطلبــة  يجيــب   •
. لمعلــم ا

إلجابــات  الطلبــة  يســتمع   •
 . ئهــم مال ز

- يكتــب مجموعــة مــن الكســور المتكافئــة علــى االستكشاف
اللــوح مثــل:

   
- يوجه األسئلة اآلتية إلى الطلبة:

1 (؟ 
2 أ  - من يقرأ هذا الكسر)يشير المعلم إلى الكسر 

       من يوافقه اإلجابة؟
      ويكرر المعلم السؤال بشـأن الكسرين اآلخرين.

ب- ما العالقة  بين هذه الكسور؟ كسور متكافئة
جـ- كيف يمكن أن تقرؤوا هذا العدد )يشير المعلم

      إلى 0.5(؟
د  - ما العالقة بين هذا العدد )يشير إلى 0.5( 

      والكسور المكتوبة حسب توقعاتكم؟
ــة  ــم التغذي ــن دون تقدي ــة م ــات الطلب ــتمع إلجاب - يس
الراجعــة، ويحفــز أكبــر عــدد منهــم للمشــاركة 

بســؤالهم فــي كل مــرة: 
أ  - من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  
- يبيــن للطلبــة أنهــم يســتطيعون اإلجابــة عــن الســؤال 

فــي نهايــة الــدرس. 
- يراجع الطلبة في الكسور المتكافئة.

• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم.
• يفند الطلبة إجابة زمالئهم.

• يشــارك الطلبــة فــي تقديــم إجابات 
أخــرى ومختلفة.

المبحث: الرياضيات

المفهوم: العدد العشري         المفاهيم الفرعية:  العدد العشري، الصورة الكسرية، الصورة العشرية

الزمن: حصتانالصّف: السادس األساسي

نتاجات التعلم 
• يتعرف العدد العشري.

• يحول من الصورة الكسرية إلى الصورة العشرية.

• يحول من الصورة العشرية إلى الصورة الكسرية.
إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره: 
- نماذج لكسور متكافئة، لوحة المنازل 

العشرية، ألواح صغيرة، أقالم.

1
2 0.5

5
10

4
8
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مراحل 
إستراتيجية/
دورة التعلم 

الخماسية

دور المتعلمدور المعلم

 الشرح/
التفسير

يوضــح تعريــف الكســر العشــري للطلبــة، ويربــط بيــن الكســر العشــري   -
ــرية  ــور عش ــاذج لكس ــتعانة بنم ــع االس ــه م ــئ ل ــادي المكاف ــر الع والكس

.
 

3
10  ، 12

100 مقامهــا 10 أو 100 مثــل: 
ــدد  ــوم الع ــح مفه ــي توضي ــور ف ــاذج الكس ــازل ونم ــة المن ــتخدم لوح - يس
ــام(،  ــية )باألرق ــة القياس ــه: الصيغ ــي كتابت ــة ف ــغ الثالث ــري والصي العش
والصيغــة اللفظيــة )بالكلمــات(، والصيغــة التحليليــة )علــى صــورة قيــم 

ــا +(.  ــة بينه ــة منفصل منزلي
ــه بإحــدى  ــى كتابت ــة إل ــوح، ويوجــه الطلب ــى الل ــب عــدًدا عشــريًّا عل يكت  -
ــل: اكتــب العــدد العشــري  ــرة )مث ــى ألواحهــم الصغي ــغ الثــالث عل الصي
2.15 بالصيغــة اللفظيــة، اكتــب العــدد )خمســة وأربعــة وثالثــون جــزًءا 
مــن مئــة( بالصيغــة القياســية، ثــم رفــع األلــواح إلــى األعلــى. )ليتحقــق 
المعلــم مــن حلولهــم علــى نحــو ســريع ، ويقــدم التغذيــة الراجعــة والدعــم 

الــالزم حيــن الحاجــة(.
يتابــع حلــول الطلبــة ويقــدم التغذيــة الراجعــة المناســبة، والدعــم الــالزم   -
حيــن الحاجــة، ويمكــن اختيــار بعــض األلــواح التــي تحتــوي علــى 
إجابــات غيــر صحيحــة، وســؤال الطلبــة: مــا الخطــأ فــي هــذه اإلجابــة؟ 

ــه؟ ــن تصويب ــف يمك كي
من  العشرية  األعداد  تحويل  كيفية  لتوضيح  الطلبة  مع   3 مثال  يناقش   -
الصورة العشرية إلى الصورة الكسرية، ثم يوجه الطلبة إلى حل )أحاول 

3( ضمن مجموعات ويتابع حلولهم ويقدم التغذية الراجعة إليهم.

 علــى الســبورة ويســأل الطلبــة كيــف يمكــن تحويلــه مــن 
1
4 - يكتــب الكســر 

الصــورة الكســرية إلــى الصــورة العشــرية باســتعمال الكســور المتكافئــة؟ 
- يســتمع إلجابــات الطلبــة ويســألهم فــي كل مــرة: مــن يؤيــد اإلجابــة؟ مــن 

لديــه إجابــة أخــرى؟ 
.1

3
20 - يكرر الخطوتين السابقتين للعدد الكسري 

ــوي  ــوزع قصاصــات يحت ــة، وي ــر متجانس ــاٍت غي ــة مجموع ــم الطلب يقس  -
كل منهــا علــى كســرين مقاماتهمــا ) 2 أو 4  أو 5 أو 20 أو 40 أو 50(، 

ــة الكســرين علــى صــورة كســر عشــري. ويُطلــب منهــم كتاب
ــة الراجعــة والدعــم  ــدم التغذي ــع مناقشــة المجموعــات وحلولهــم، ويق يتاب  -

ــن الحاجــة. ــالزم حي ال
يســأل الطلبــة: كيــف يمكــن تحويــل الكســر إلــى كســر عشــري باســتعمال   -

الكســور المتكافئــة؟ ويســتمع إلجابــات أكبــر عــدد ممكــن منهــم.
إلى  تحويله  يمكن  كيف  الطلبة:  ويسأل  اللوح  على   1

8 الكسر  يكتب   -
في  ويناقشهم  منهم.  عدد  أكبر  إلجابات  ويستمع  العشرية؟  الصورة 
رأيهم عن سهولة الطريقة السابقة في كتابة كسر مكافئ مقامه 10، أو 

100، أو 1000، ويوضح الحاجة إلى استعمال طريقة أخرى للحل.

إلــى  جيــًدا  الطلبــة  يصغــي   •
. لمعلــم ا

• يجيــب الطلبــة عــن األســئلة 
التــي يوجههــا المعلــم فــي أثنــاء 

ــرح. الش
• يكتــب الطلبــة مجموعــة مــن 
األعــداد العشــرية مســتعملين 
إحــدى الصيــغ الثــالث )حســب 
المطلــوب مــن الســؤال( علــى 
ــه. ــر الخــاص ب ــوح الصغي الل

إلــى  جيــًدا  الطلبــة  يصغــي   •
المعلــم ويجيبــون عــن األســئلة 
أثنــاء  فــي  يوجههــا  التــي 

الشــرح.
فــي  الطلبــة زمالءهــم  يشــارك   •
ــاول 3(. ــل )أح ــي ح ــة ف المجموع
أســئلة  عــن  الطلبــة  يجيــب   •

. لمعلــم ا
• يفند الطلبة إجابة زمالئهم.

تقديــم  فــي  الطلبــة  يشــارك   •
ــن  ــة ع ــرى مختلف ــات أخ إجاب
األســئلة التــي يطرحهــا المعلــم 

ليجيبــوا عنهــا.
زمالءهــم  الطلبــة  يشــارك   •
حــل  فــي  المجموعــة  فــي 

. )4 حــاول أ (
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يحل السؤال باستعمال طريقة القسمة على اللوح مع التركيز على ضرورة   -
وضع الفاصلة العشرية في المكان الصحيح، ويذّكر الطلبة بأن الكسور 

مثل: 0.200 و0.20 و0.2 متساوية. 
- يوجــه الطلبــة إلــى حــل )أحــاول 4( فــي مجموعــات ويتابــع حلولهــم ويقــدم 

التغذيــة الراجعــة لهــم.

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

يطلب المعلم إلى الطلبة حل السؤال اآلتي:
أحدد الكسر األكبر:

               
3
8        0.21      

• يستعمل الطلبة إحدى 
طرائق التحويل بين 
الصورتين الكسرية 

والعشرية لتحديد 
الكسر األكبر بين 
كسرين معطيين.

يوجه المعلم الطلبة إلى:التقويم
- حل أسئلة )أقيم تعلمي( في الكتيب المدرسي.

- الدخــول إلــى لعبــة التحويــل مــن الكســور إلــى الكســور العشــرية 
علــى الرابــط اآلتــي:

https://www.mathplayground.com/ASB_Puppy_
Chase_Decimals.html

• يجيب الطلبة عن 
أسئلة التقويم في 

الكتيب.
• يشارك الطلبة في 

تقديم إجابات أخرى 
ومختلفة.

األخطاء الشائعة ومعالجتها  
يخطئ بعض الطلبة في قراءة العدد العشري، خاصة المنازل العشرية، ويمكن معالجة ذلك باالستعانة بلوحة 

المنازل العشرية. وقد يخطئ بعضهم في أثناء التحويل من الصورة العشرية الى الصورة الكسرية، فال يبسطون 
الكسر إلى  أبسط صورة أو يقسمون البسط والمقام على أعداد مختلفة، ويمكن معالجة ذلك بالتركيز على مفهوم 

الكسور المتكافئة، وآلية تبسيط الكسور، ويمكن االستعانة بنماذج الكسور ما أمكن. 

 إرشادات ألولياء األمور 
- مساعدة أبنائكم على عمل لوحة منازل عشرية، والطلب إليهم قراءة أعداد عشرية باالستعانة بلوحة المنازل.
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ــه، االندماج/ التهيئة ــن وتحليل ــن مربعي ــرق بي ــوم )الف ــوان المفه ــب عن - يكت
ــة  ــوح، ويســأل الطلب ــى الل ــه( عل ــن وتحليل ــوع مكعبي مجم

مــا يأتــي:
أ  - ما توقعاتكم بشأن الموضوع الذي ستتعلمونه؟  

ب- ماذا يعني الفرق بين مربعين؟  
جـ- ماذا يعني مجموع مكعبين؟  

  د  - ماذا يعني تحليل العدد أو المقدار الجبري؟
- يســتمع ألكبــر عــدد مــن إجابــات الطلبــة، مــع تقديــم التغذيــة 

الراجعــة إليهــم؛ بســؤالهم فــي كل مرة:
أ- َمن يؤيد اإلجابة؟  

ب- َمن لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  

• يجيــب الطلبــة عــن أســئلة 
المعلــم.

• يســتمع الطلبــة إلجابــات 
زمالئهــم. 

- يرسم مربعين أحدهما داخل اآلخر على اللوح، ويسّمي االستكشاف
ص،  األصغر  المربع  وضلع  س،  األكبر  المربع  ضلع 
ويظلل المنطقة الواقعة بينهما، ثم يوجه األسئلة اآلتية إلى 

الطلبة:

أ  ـ ما مساحة المنطقة المظللة؟ اقترح طريقة لحسابها.  
ب- ما مساحة المربع الكبير؟ وما مساحة المربع الصغير؟  

-  يستمع إلجابات الطلبة، من دون تقديم التغذية الراجعة، ويحفز 
أكبر عدد منهم للمشاركة بسؤالهم في كل مرة:  

أ- َمن يؤيد اإلجابة؟   
ب- َمن لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  

- ينبه الطلبة إلى أنهم يستطيعون اإلجابة عن السؤال في 
نهاية الدرس.  

ــئلة  ــن أس ــة ع ــب الطلب • يجي
ــم. المعل

• يفند الطلبة إجابة زمالئهم.
ــم  ــي تقدي ــة ف ــارك الطلب • يش
إجابــات أخــرى ومختلفــة.

المبحث: الرياضيات

المفهوم: الفرق بين مربعين وتحليله، مجموع مكعبين وتحليله
المفاهيم الفرعية: مربع العدد، التحليل إلى العوامل

الزمن: حصة واحدةالصّف: العاشر األساسي

نتاجات التعلم 
• يتعرف الفرق بين مربعين.

• يحلل مقداًرا جبريًّا على صورة
  فرق بين مربعين.

إجراءات التنفيذ 

أدوات التعلّم ومصادره: 
ورقة عمل )يكتب عليها خطوات النشاط الموجود في بند التفسير(، كرة إسفنجية، 
صندوق يحتوي على أسئلة عن تحليل المقادير الجبرية )فرق مربعين، مجموع 

مكعبين، فرق مكعبين، وإخراج عامل مشترك، وحل كليهما مًعا(.

ص
س
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مراحل 
إستراتيجية/
دورة التعلم 

الخماسية

دور المتعلمدور المعلم

 الشرح/
التفسير

يــوزع ورقــة عمــل علــى الطلبــة فــي اليــوم الســابق ويوجههــم إلــى   -
ــي توصــل إليهــا كل منهــم  ــج الت ــا ومناقشــة النتائ ــا منزليًّ حلهــا واجبً

مــع زميــل.
يذّكــر الطلبــة بمفهــوم تحليــل العــدد ١٢ مثــال إلــى عواملــه األوليــة،   -

ــل المقــدار الجبــري مثــل: ــم يحل ث
)8 س ل + 4 س( إلى عوامله األولية.    

يناقش الطلبة في النتائج التي توصلوا إليها في أثناء حلهم البند )أ(   -
من ورقة العمل )الواجب المنزلي السابق( ويستقرئ قاعدة تحليل 
الفرق بين مربعين. ويمكن اختيار بعض اإلجابات التي تحتوي 
على أخطاء ويسأل الطلبة: ما الخطأ في هذه اإلجابة؟ كيف يمكن 

تصويبه؟
يكتــب قاعــدة تحليــل فــرق بيــن مربعيــن علــى الســبورة ويوضحهــا   -
للطلبــة بمناقشــة أمثلــة عليهــا ويحللهــا بمشــاركة بعــض الطلبــة ليحلوا 

علــى الســبورة.
ــة تحليــل فــرق بيــن مربعيــن  ــة لتوضيــح كيفي ــال ٢ مــع الطلب يناقــش مث  -
بعضهــا علــى شــكل أقــواس أو كســور أو يحلــل بأكثــر مــن خطــوة )مثــل: 
ــى  ــة إل ــم يوجــه الطلب ــم فــرق بيــن مربعيــن( ث إخــراج عامــل مشــترك ث
حــل )أحــاول ٢( ضمــن مجموعــات ويتابــع حلولهــم ويقــدم التغذيــة 

الراجعــة لهــم.
يناقــش الطلبــة فــي النتائــج التــي توصلــوا إليهــا فــي أثنــاء حلهــم البنديــن   -
ــتقرئ  ــابق( ويس ــي الس ــل )الواجــب المنزل ــة العم ــن ورق )ب(، )جـــ( م
قاعــدة تحليــل مجمــوع مكعبيــن، ثــم يحلــل الفــرق بيــن مكعبيــن ويوضــح 

ــة بينهمــا. العالق
يكتــب قاعــدة تحليــل كل مــن: مجمــوع مكعبيــن، والفــرق بينهمــا علــى   -
الســبورة ويوضحهــا للطلبــة بمناقشــة أمثلــة علــى كل قاعــدة ويحللهــا 

بمشــاركة بعــض الطلبــة ليحلــوا علــى الســبورة.
يوجــه الطلبــة إلــى حــل أســئلة متنوعــة عــن تحليــل المقاديــر الثالثــة   -
ضمــن مجموعــات ويتابــع حلولهــم ويقــدم التغذيــة الراجعــة لهــم 

ــة. ــن الحاج ــالزم حي ــم ال والدع
- يوجــه الطلبــة إلــى حــل أختبــر تعلمــي فــي مجموعــات ويتابــع حلولهــم 

ويقــدم التغذيــة الراجعــة لهم.

ــل  ــة العم ــة ورق ــل الطلب • يح
اليــوم  فــي  منزليًّــا  واجبًــا 
ــجلون  ــة ويس ــابق للحص الس
ــتنتاجات  ــات واالس المالحظ
ويناقشــونها مــع الزمــالء.

• يصغي الطلبة جيًدا إلى 
المعلم ويجيبون عن األسئلة 

التي يوجهها في أثناء 
الشرح.

• يستمع الطلبة جيًدا للمعلم في 
أثناء الشرح، ويشاركون في 

حل المثال على السبورة.
• يشارك الطلبة زمالءهم في 
المجموعة في حل )أحاول 

 .)٢
• يستقرئ الطلبة قاعدة تحليل 

كل من: مجموع مكعبين، 
والفرق بينهما، ويشاركون 
في إجابات أسئلة المعلم في 

أثناء الشرح.
• يشارك الطلبة زمالءهم في 
أثناء العمل في مجموعات 

لحل أسئلة على تحليل 
المقادير المختلفة.

• يشارك الطلبة في تقديم 
إجابات أخرى ومختلفة.
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التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

ــن،  ــن اآلتيي ــار أحــد الموضوعي ــى اختي ــة إل ــم الطلب - يوجــه المعل
ــق المصــدر؛  ــع توثي ــم م ــي بحثه ــت ف ــبكة اإلنترن ــتخدام ش واس

ــم.   ــى زمالئه ــم يعرضــوه عل ــه، ث ــًرا عن ــدوا تقري ليع
أ  - بعض التطبيقات الحياتية  لتحليل الفرق بين مربعين.     
ب- أهم إنجازات العلماء العرب والمسلمين في علم الجبر.  

• يختار الطلبة أحد 
الموضوعات، 

ويبحث في شبكة 
اإلنترنت عنه، 

ثم يعدون تقريًرا 
ينشرونه على 

موقع المدرسة، أو 
يقرؤونه في اإلذاعة 

المدرسية.
- يوجــه الطلبــة إلــى حــل أســئلة )أقيــم تعلُّمــي( فــي الكتيــب التقويم

المدرســي.
- يوجــه المعلــم طلبتــه إلــى تقييــم ذاتهــم مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة 

اآلتيــة كلٍّ منهــم علــى ورقــة:
أ  - ما الفرق بين مربعين؟  

ب- كيف تحلل الفرق بين مربعين إلى عوامله األولية؟  
جـ- ما مجموع مكعبين؟  

د  - كيف تحلل مجموع مكعبين إلى عوامله األولية؟  
- ويمكــن للمعلــم أن يجــري مســابقة بيــن فريقيــن، أو تنفيــذ لعبــة رمــي 
الكــرة علــى طالــب ويطلــب إليــه حــل ســؤال عــن التحليــل يســحبه مــن 

صنــدوق أعــده المعلــم ســابقا.

• يجيب الطلبة عن 
أسئلة التقويم في 

الكتيب.
• يشارك الطلبة في 

تقديم إجابات أخرى 
ومختلفة.

األخطاء الشائعة ومعالجتها 
قد يخطئ بعض الطلبة في تحليل الفرق بين مربعين في المسائل التي تحتوي أكثر من خطوة تحليل، ويمكن معالجة 

ذلك بتوجيههم إلى حل مزيد من األسئلة.
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التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية
الصف: العاشر

المبحث: الرياضيات
ورقة العمل: تحليل مقادير جبرية

النتاج: يستقرئ تحليل مقدار جبري )الفرق بين مربعين، مجموع مكعبين، والفرق بين مكعبين(.

أ( أجد ناتج كل مما يأتي ثم أسجل مالحظاتي:
• )أ – ب( )أ + ب(  

• )ع – ل( )ع + ل(  
• )هـ - و( ) هـ + و(  
• )هـ + و( )هـ + و(  

• أالحظ أن ناتج الضرب في )١(، )٢(، )3( يُمثِّل: ..........................................................  
• أستنتج أن  ك٢ – ن٢ = )            ( )              (  

ب( أجد ناتج كل مما يأتي ثم أسجل مالحظاتي:
• )أ + ب( )أ٢ - أ ب + ب٢(  

• )ع + ل( )ع٢ - ع ل + ل٢(  
• )هـ + و( ) هـ٢ - هـ و + و٢(  
• )هـ + و( ) هـ٢ + هـ و + و٢(  

• أالحظ أن ناتج الضرب في )١(، )٢(، )3( يُمثِّل: ..........................................................  
• أستنتج أن  ك3 + ن3 = )            ( )                          (  

جـ( أجد ناتج كل مما يأتي ثم أسجل مالحظاتي:
• )أ - ب( )أ٢ + أ ب + ب٢(  

• )ع - ل( )ع٢ + ع ل + ل٢(  
• )هـ - و( ) هـ٢ + هـ و + و٢(  
• )هـ - و( ) هـ٢ - هـ و + و٢(  

• أالحظ أن ناتج الضرب في )١(، )٢(، )3( يُمثِّل: ..........................................................  
• أستنتج أن  ك3 - ن3 = )            ( )                          (  
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- يكتــب عنــوان الموضــوع علــى الســبورة، ثــم يســأل االندماج/ التهيئة
الطلبــة عــن توقعاتهــم بشــأن مــا ســيتعلمونه فــي هــذا 

الموضــوع؟
ــة  ــم التغذي ــن دون تقدي ــة، م ــات الطلب ــتمع إلجاب -  يس
الراجعــة، ويحفــز أكبــر عــدد منهــم علــى المشــاركة 

بســؤالهم: 
أ- من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  

• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم.
• يستمع الطلبة إلجابات 

زمالئهم. 

بدايــة االستكشاف فــي  المســألة  قــراءة  إلــى  الطلبــة  - يوجــه 
المدرســي. الكتيــب  فــي  الموضــوع 

أ  - يسأل الطلبة: كيف يمكن حل هذا السؤال؟  
ب- كيف يمكن إيجاد قاعدة االقتران المطلوب؟  

- يســتمع إلــى إجابــات الطلبــة، مــن دون تقديــم التغذيــة 
للمشــاركة  أكبــر عــدد منهــم  الراجعــة، ويحفــز 

ــؤالهم:  بس
أ  - من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  
- يراجع الطلبة في مجال االقتران ومداه.

• يجيب الطلبة عن أسئلة المعلم.
• يفند إجابة زمالئهم.

• يشارك الطلبة في تقديم إجابات 
أخرى ومختلفة.

المبحث: الرياضيات

المفهوم: تركيب االقترانات   المفاهيم الفرعية:  تركيب اقترانين، مجال االقتران المركب، مدى االقتران المركب
الصّف: الحادي عشر )العلمي، واألدبي، والصناعي، والفندقي والسياحي( 

الزمن: حصة واحدة

نتاجات التعلم 
• يتعرف تركيب اقترانين.

• يجد قاعدة اقتران ناتج عن تركيب اقترانين.
إجراءات التنفيذ 
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مراحل 
إستراتيجية/
دورة التعلم 

الخماسية

دور المتعلمدور المعلم

 الشرح/
التفسير

يرســم مخططــات ســهمية لعالقتين ويوضح مفهــوم تركيب   -
العالقتيــن وكيفيــة إيجــاد صــورة عــدد باســتخدامهما  )مثــل 
الشــكل اآلتــي(، ثــم ينتقــل إلــى تعريــف تركيــب اقترانيــن 
ويكتــب نصــه علــى الســبورة ويحــدد شــروط تركيــب 

االقترانــات.

 

يناقــش مثــال1 علــى الســبورة لتوضيــح كيفيــة إيجــاد   -
صــورة عــدد تحــت تأثيــر تركيــب اقترانيــن.

يــوزع الطلبــة فــي مجموعــات ويوجههــم إلــى حــل أحــاول   -
فــي الكتيــب المدرســي ويتابــع الطلبــة فــي أثنــاء العمــل فــي 

مجموعــات، ويقــدم الدعــم الــالزم حيــن الحاجــة.
السبورة  على  ُكتبت  التي  الحلول  تأمل  إلى  الطلبة  يوجه   -

يسألهم عن مالحظاتهم.
- يســتمع إلجابــات الطلبــة، ويحفــز أكبــر عــدد منهــم علــى 

المشــاركة مــن خــالل ســؤالهم: 
أ  - من يؤيد اإلجابة؟   

ب- من لديه إجابة أخرى؟ اذكرها.  
   ويحــاول اســتدراجهم إلــى اســتنتاج أن عمليــة تركيــب 
ــرط  ــن ش ــق م ــة التحق ــة، وأهمي ــت تبديلي ــات ليس االقتران

تركيــب االقترانيــن. 
- يوجــه الطلبــة إلــى حــل أســئلة )أقيــم تعلمــي( ضمــن 
مجموعــات ثنائيــة، ويتابــع حلولهــم لتقديم التغذيــة الراجعة 

ــن الحاجــة. ــالزم حي والدعــم ال
يختم الدرس من خالل رمي كرة إسفنجية على مجموعة من   -

الطلبة كل على حدة ويسأله: ماذا تعلمت اليوم؟

توجيهات  إلى  جيًدا  الطلبة  • يصغي 
المعلم.

• يعمل الطلبة في مجموعات لحل 
)أحاول( من الكتيب المدرسي.

أن  استنتاج  إلى  الطلبة  يتوصل   •
ليست  االقترانات  تركيب  عملية 

تبديلية.

مجموعات  في  الطلبة  يعمل   •
ثنائية لحل أسئلة )أقيّم تعلّمي(.

       f                 g
1     →       9      →     36
4     →       6      →     24
5     →       5      →     20
0     →      10     →     40



66

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

ــة  ــم كتاب ــن، ث ــي اقتراني ــة قاعدت ــى كتاب ــة إل ــم الطلب - يوجــه المعل
ــا. ــج عــن تركيبهم ــران نات ــدة اقت قاع

ــي  ــي اآلت ــط اإللكترون ــى الراب ــول  إل ــة الدخ ــى الطلب ــب إل - يطل
ــرب. ــة الض للعب

https://www.multiplication.com/games/play/
multiplication-4-row

• يستخدم الطلبة 
معرفتهم في تركيب 

االقترانات والشروط 
الالزمة وتوظيف 

ذلك في الحل.

- يوجــه المعلــم الطلبــة إلــى حــل أســئلة )أقيـّـم تعلّمــي( فــي الكتيــب التقويم
المدرسي.

- يمكــن أن يجــري المعلــم مســابقة بيــن فريقيــن حــول إيجــاد قاعــدة 
اقتــران مركــب، حيــث يســحب كل فريــق ســؤااًل مــن صنــدوق 
ــق اآلخــر، ومــن يجــب بشــكل  ــم يســحب الفري ــه، ث ــب عن ويجي

ــه نقطــة. ولــكل فريــق 5 محــاوالت. صحيــح تســجل ل

• يجيب الطلبة عن 
أسئلة )أجرب( في 

الكتيب.
• يشارك الطلبة في 
تقديم إجابة زميله.

في  الطبة  يشارك   •
المسابقة.

األخطاء الشائعة ومعالجتها  
ــد ضــرورةَ  (f)g تعنــي تطبيــق قاعــدة g أواًل ثــم قاعــدة f، وقــد يخطــئ بعــض الطلبــة فيعكســون ذلــك؛ لــذا أكِّ ))
(g أواًل، ووضــح أنــه يمكــن التحقــق مــن صحــة  إيجــاد صــورة العــدد  فــي االقتــران األقــرب إليــه؛ أي إيجــاد )
ــن،  ــي االقتراني ــق قاعدت ــى مــن تطبي ــن: األول ــا بطريقتي ــا ويجــدون صورته ــم ألعــداد يختارونه الحــل بتعويــض قي

ــن. ــة اإلجابتي ــج عــن التركيــب ومقارن ــران النات ــق قاعــدة االقت ــة بتطبي والثاني
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إذا علمت أن f)x( = -3x + 7  ,  g)x( = 2x2 – 8  أجد ما يأتي:  

ورقة عمل 

1(  f)g) )) 2(  f)gof() )

3(   if   f) ( = 3  – 5   and g) ( = 2,
       find )f go()3(

4(  if  f) ( = –9  – 9  and g) ( =    –9 ,
     find )f go()10(
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يعرض قصة األرنب الصغير والثعلب.االندماج/ التهيئة
- يعرض صورة لمكونات بيئة، ويوجه الطلبة إلى تَْعداد 

المكونات البيئية الحية وغير الحية التي تعلموها.
يعرض أربع صور لحيوانات، ويوجه الطلبة إلى   -
إعطاء نوع واحد من الكائنات الحية الّتي يتغذى عليها 

الكائن الحي الّذي ُعرضت صورته.
يطرح السؤال اآلتي: ما نوع العالقات بين الكائنات الحية؟  -

- يستقبل إجابات الطلبة، ويعزز الطلبة بعد اإلجابة.

يستمع الطلبة للقصة.  •
يجيب الطلبة أسئلة المعلم.  •

يتأمل الطلبة الصور.  •

إجابــة  فــي  يفكرالطلبــة   •
 . ل ا لســؤ ا

• يجيب الطلبة السؤال.
يوجه الطلبة إلى تنفيذ نشاط )أكتشف(.االستكشاف  -

يقسم الطلبة مجموعاٍت.   -
يوزع المواد واألدوات.  -

يعطي تعليمات النشاط وإرشاداته.   -
يكلف الطلبة تنفيَذ النشاط، ويتابعهم في أثناء تنفيذ   -

النشاط.

ينتبه الطلبة إلى المعلم.  •

يتسلم الطلبة المواد واألدوات.  •
ينتبه الطلبة للتعليمات.  •

ينفــذ الطلبــة خطــوات النشــاط   •
المعلــم،  تعليمــات  وفــق 
ويطلبــون المســاعدة حيثمــا 

يلــزم.
ثم يطرح الشرح/ التفسير لكلمة »سلسلة«،  اللغوي  المعنى  يوضح   -

ا إذا كانت هنالك طريقة يُمكن بها وصف  سؤال عمَّ
عالقات التغذية بين الكائنات الحية.

- يستقبل إجابات الطلبة، يعزز الطلبة بعد اإلجابة.
يعرض  ثم  وشرحها،  الصحيحة  اإلجابة  يعرض   -

عنوان الدرس »السلسلة الغذائية«.

إجابــة  الطلبــة  يحــاول   •
. ل ا لســؤ ا

ينتبه الطلبة لإلجابة.  •

المبحث: العلوم

المفهوم: السلسلة الغذائية                      المفاهيم الفرعية: مفترس، فريسة، منتجات، مستهلكات

الزمن: حصة واحدةالصّف: الثاني األساسي

نتاجات التعلم 
• يكّون الطالب سلسلة غذائية.

إجراءات التنفيذ 
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دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

- يعرض سلسلة غذائية ويطرح األسئلة اآلتية:الشرح/ التفسير
أ  - مم تتكون السلسلة الغذائية؟

ب- على ماذا يتغذى األرنب في السلسلة الُمعطاة؟
جـ- على ماذا يتغذى الثعلب وفقًا للسلسلة الُمعطاة؟
الذئب واألرنب في  تبديل أماكن  د - هل يُمكن 

التخطيط الُمعطى؟
هـ- إلى أي ناحية يتجه رأس السهم ؟ إلى اتجاه 

الكائن الُمْفتَِرس أم إلى اتجاه الفريسة؟
 و - هل هناك أهمية التجاه السهم؟

يعرض فيديو عن السلسلة الغذائية، وبعد عرض   -
تتكون  مَم  اآلتي:  السؤال  المعلم  يطرح  الفيديو 

السلسلة الغذائية الُمعطاة؟

مــع  األســئلة  الطلبــة  يناقــش   •
اإلجابــات  ويدونــون  المعلــم 
علــى اللــوح بمســاعدة المعلــم.

يجيــب الطلبــة الســؤال وفقًــا   •
ــذي  ــو الّ ــي الفيدي ــِرَح ف ــا ُش لم

ُعــرض.

التوسع/ اإلثراء/ تطوير 
المعرفة

اللوح وفق  البحر على  - يكتب سلسلة غذائية من 
اآلتي: 

يفترس  الذي  الحبّار  على  القرش  سمك  يتغذى    
األسماك الصغيرة.

الغذائية  السلسلة  عن  التعبير  إلى  الطلبة  يوجه   -
بالرسم، ثم يستقبل إجاباتهم ويعززهم.

• يفكر الطلبة في اإلجابة.
يجيب الطلبة السؤال.   •

يطرح السؤال اآلتي: ماذا تعلمتم اليوم؟التقويم  -
يكلف الطلبة حلَّ  )أقيم تعلمي(.  -

ــم  ــي الســؤال ث ــة ف يتفكــر الطلب  •
يجيبُونــه.

)أقيّــم  أســئلة  الطلبــة  يحــل   •
. ) تعلّمــي

 إرشادات ألولياء األمور 
 - تشجيع أبنائكم وتحفيزهم وإشعارهم بأهمية هذا الموضوع.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

ثــم االندماج/ التهيئة القصــة  قــراءة  علــى  الطلبــة  يشــجع   -
معبــرة. بســيطة  بلغــة  روايتهــا 

يستخدم إستراتيجية األسئلة السابرة:    -
ــى ســطح  ــا عل ــا مســماًرا حديديًّ ــو تركن أ  - ل

ــه؟ المــاء، فمــاذا يحــدث ل
ب- ماذا يحدث لسفينة كبيرة مصنوعة من الحديد؟

يجــذب انتبــاه الطلبــة إلــى عــرض عملــي   -
بمشــاركة الطلبــة يتضمــن توفيــر حــوض فيــه 
مــاء مــع قطعــة مــن ورق األلمنيــوم، ويصنــع 
ــع  ــا. يض ــا مفرًغ ــوم مكعبً ــة األلمني ــن ورق م
ــي  ــوض. يثن ــاء الح ــطح م ــى س ــب عل المكع
ــى  ــع عل ــى يتجم ــد حت ــاطة الي ــب بوس المكع
ــي  ــة ف ــم يضــع الكتل ــة متراصــة، ث شــكل كتل

ــاء.  حــوض الم

ثــم يروونهــا  القصــة،  الطلبــة  يقــرأ   •
الطلبــة. أمــام 

يحاول الطلبة اإلجابة، ويتوصلون مع   •
أما  يغرق،  المسمار  أن  إلى  زمالئهم 

السفينة فإنها تطفو.

والزمــالء  للمعلــم  الطلبــة  ينتبــه   •
الحظــوه. مــا  فــي  ويفكــرون 

- يوجه الطلبة إلى تنفيذ نشاط )أستكشف(.االستكشاف
-  يقسم الطلبة مجموعاٍت. 

يكلــف الطلبــة تنفيــَذ النشــاط الــوارد فــي بنــد   -
)أستكشــف(، ويناقــش األســئلة الــواردة.

ينفذ الطلبة نشاطًا.  •
ينتبه الطلبة إلى المعلم.  •

يشارك  الطلبة ويعطون حلواًل.  •

يوجــه المجموعــات إلــى عــرض النتائــج الشرح/ التفسير  -
التــي توصلــت إليهــا.

يناقش الطلبة.  -
ينفــذ عرًضــا عمليـًّـا بوضــع وعــاء فيــه مــاء،   -

ويغمــر قطعــة فليــن باليــد ثــم يتركهــا.

يعرض الطلبة إجابة أسئلة   •
)أستكشف(.

ينتبــه الطلبــة إلــى العــرض العملــي   •
للتوصــل إلــى وجــود قــوة تدفــع قطعــة 

ــاء. ــن نحــو ســطح الم الفلي

المبحث: العلوم

المفهوم: الكثافة                                                                   المفاهيم الفرعية: قوة الطفو

الزمن: حصة واحدةالصّف: السادس األساسي

نتاجات التعلم 
. • يصمُم تجربة لقياِس كثافِة بعِض الموادِّ

• يصنُف مجموعة مَن الموادِّ حسَب خاصيِة الطفِو فوَق الماِء.
إجراءات التنفيذ 
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

ــا حــدث الشرح/ التفسير ــى تفســير م ــة إل -يوجــه الطلب
ويتوصــل معهــم إلــى مفهــوم قــوة 

ــو. الطف
يطــرح ســؤااًل: كيــف نســتطيع تحديــد   -
إن كان الجســم ســيطفو أم ينغمــر أم 
ــاء؟ ــي الم ــه ف ــد وضع ــا عن ــى معلقً يبق
نشــاط  تنفيــذ  إلــى  الطلبــة  يوجــه   -
لحســاب كثافــة 3 مكعبــات مــن مــواد 

. مختلفــة

يكتب الطلبة النتيجة على اللوح:  •
  جميع األجسام الموضوعة في الماء تتعرض 
لقوة طفو، أحيانًا تكون أكبر من وزن الجسم 

فيطفو على السطح، وأحيانًا تكون أقل من 
وزن الجسم فينغمر.  وإذا تساوت القوتان 

فإن الجسم يبقى معلقًا في الماء.
مفهوم  إلى  ويتوصلون  اإلجابة  الطلبة  يناقش   •

الكثافة بمساعدة المعلم.
ينفذ الطلبة النشاط بتوجيهات من المعلم.  •

يعرض الطلبة النتائج بالتوصل إلى أن كثافة   •
المادة هي النسبة بين الكتلة إلى الحجم، وهي 

ثابتة للمادة الواحدة. 

التوسع/ اإلثراء/ تطوير 
المعرفة

لماذا تكون السباحة في البحار أسهل   -
من السباحة في األنهار؟

يبحــث الطلبــة ويعرضــون مــا توصلــوا   •
إليــه علــى الزمــالء أْو أفــراد األســرة.

يكلف الطلبة تنفيَذ  بند )أقيّم تعلّمي(.التقويم يحــل الطلبــة أســئلة )أقيـّـم تعلّمــي(، ويكتبون -   •
فقــرة تأمــل ذاتــي توضــح تعلمهــم.

 إرشادات ألولياء األمور 
- مساعدة أبنائكم على البحث عن إجابة تطوير المعرفة، وتشجيعهم على ذلك، وحثهم على توثيق عملهم باستخدام 

كاميرا.
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مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

يلفت انتباه الطلبة إلى الموقف الحياتي ويطرح االندماج/ التهيئة  -
رمضان؟  شهر  يبدأ  متى  اآلتيين:  السؤالين 

ومتى ينتهي؟ 
يلفت انتباه الطلبة إلى أن اإلجابة على نحو بسيط    -

تتمركز حول مفهومين علينا توضيحهما.

ينتبــه الطلبــة إلــى المعلــم ويفكــرون   •
فــي اإلجابــة.

يكلف الطلبة النشاطَ المنزلي. االستكشاف  -
ــة  ــم مراقب ــاهدة فيل ــى مش ــة عل - يشــجع الطلب

ــر. ــهًرا، ويصــور القم ــماء ش الس
يستخدم إستراتيجية المناقشة.  -

مــَن  طــوٍر  كلَّ  قــارن  الســؤال:  يطــرح   -
األطــواِر فــي الفيديــو باألطــواِر فــي الجــدوِل 

.)١٠( صفحــة 

مسبقًا:  منزليًّا  نشاطًا  الطلبة  ينفذ   •
مراقبة شكل القمر في السماء.

ورقة  ويحلّون  الفيديو  الطلبة  يشاهد   •
العمل الفردية.

بالمعجون  نشاطًا  الطلبة  يطبق   •
نمثل  لونين  باختيار  )الصلصال(، 
بهما القمر والضوء الذي ينعكس عليه 

من الشمس.
يشارك ويعطي حلواًل.  •

يعــرض فيديــو يشــرح اختــالف شــكل القمــر الشرح/ التفسير  -
ــب باســتخدام  إســتراتيجية محطــات  بالترتي

التنــاوب والتعلــم الذاتــي.
يكلف الطلبة تنفيَذ  بند )أطبق(.  -

يشاهد الفيديو، ويتوصلون إلى مفهوم   •
أطوار القمر.

ينفذ الطلبة بند )أطبق( جماعيًّا.  •

التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

الظلماِء  الليلِة  )وفي  بقصِة  العنوان  يرتبطُ   -
بأسلوبك  واكتبها  عْنها،  ابحْث  البدُر(.  يفتقَُد 

. الخاصِّ

يبحــث ويعرضــون مــا توصلــوا إليــه   •
ــراِد األســرة. ــى الزمــالء أْو أف عل

المفهوم: أطوار القمر                                                        
المفاهيم الفرعية: المحاُق، الهالُل األوُل، التربيُع األوُل، األحدب األول، األحدُب األخيُر، التربيُع األخيُر، الهالُل األخير

نتاجات التعلم 
• يصف ظاهرة أطوار القمر.

إجراءات التنفيذ 

الزمن: حصة واحدةالصّف: الثامن األساسيالمبحث: العلوم

أدوات التعلم ومصادره اإلضافية: 
الذي  الفيديو  لمشاهدِة  السريعِة؛  االستجابِة  رمز  مسُح 

يظهُر دوراَن القمِر حوَل األرِض.



73

مراحل إستراتيجية/
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يكلف الطلبة تنفيَذ  بند )أقيّم تعلّمي(.التقويم يحــل الطلبــة أســئلة )أقيـّـم تعلّمــي(، ويكتبون -   •
فقــرة تأمــل ذاتــي توضــح تعلمهــم.

 إرشادات ألولياء األمور 
- مساعدة أبنائكم على تنفيذ نشاط مراقبة القمر، وتشجيعهم على ذلك وحثهم على توثيق عملهم باستخدام كاميرا.

ُل أْن أبدأَ مَن اليوِم الذي ال يكوُن القمر ظاهًرا فيِه )أطلُب المساعدةَ  - أراقُب القمَر مدةَ شهٍر كامٍل،  ويفضَّ
مْن أحِد أفراِد األسرِة(، وأرسُم شكلَهُ بعَد كلِّ أسبوٍع.

ورقة عمل 
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إعداد االندماج/ التهيئة في  ريم  قصة  تمثيل  على  الطلبة  يحث   -
)كيكة( عيد ميالد أخيها، ويطرح السؤال اآلتي: 

كيف يمكن لريم إعداد الكيكة بمقادير دقيقة؟
يوجه الطلبة إلى تأمل الصور في بند )أتهيأ(،   -
ويستمع إلى إجابة األسئلة، دون التعليق عليها.

يتفاعل الطلبة مع المعلم.  •

يجيــب الطلبة األســئلة لمعرفــة األدوات   •
 7 القيــاس صفحــة  فــي  المســتخدمة 
كل  تقيســها  التــي  والكميــة  )أتهيــأ(، 

أداة.

يقسم الطلبة مجموعاٍت.االستكشاف  -
يعطي تعليمات النشاط وإرشاداته.  -

يكلف الطلبة تنفيَذ النشاط .  -
ويوجه  النشاط  تنفيذ  أثناء  في  الطلبة  يتابع   -

أسئلة.
شعور  مالحظة  عند  الطلبة  دافعية  يستثير   -
انتهاء  وينتظر  الحماس،  وقلة  بالملل  الطلبة 
ربط  طريق  عن  بشغف  الدراسية  الحصة 
إيجابيًّا  تعزيًزا  ويقدم  الحياة،  بواقع  الدرس 
لفظيًّا وماديًّا، ويوظف التكنولوجيا والتقنيات 

الحديثة في الدرس.

ينتبه الطلبة إلى المعلم.  •
ينتبه الطلبة إلى التعليمات.  •

ــوة  ــو وعب ــاط الدل ــة نش ــق الطلب يطب  •
المــاء )أكتشــف(.

المفهوم: عملية القياس                                                        
المفاهيم الفرعية: الكمية القياسية، الكمية المتجهة، دقة القياس، المعايرة، الخطأ البشري، خطأ األداة

نتاجات التعلم 
• يذكر عناصر عملية القياس.

إجراءات التنفيذ 

الزمن: حصة واحدةالصّف: العاشرالمبحث: الفيزياء

أدوات التعلم ومصادره اإلضافية  
- مسُح رمز االستجابِة السريعِة لمشاهدة الفيديو،  

والتوصل إلى الفرق بين ضبط القياس ودقة القياس.
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ويكلف الشرح/ التفسير التعلم(،  )جدول  إستراتيجية  يستخدم   -
التعلم بثالثة أعمدة في  كل طالب رسَم جدول 
دفتره )ماذا نعرف؟ ماذا نريد أن نعرف؟ ماذا 
بمشاركة  اللوح  على  كذلك  ويرسم  تعلمنا؟(، 
نريد  وماذا  نعرف؟  ماذا  خانتا:  وتُمَل  الطلبة، 

أن نعرف؟
يوجه الطلبة إلى صياغة مفهوم عملية القياس،   -

ويحدد عناصر عملية القياس.
القياس،  وخطأ  القياس  دقة  مفهوم  يوضح   -
الفيزياء،  كتاب  طول  قياس  إلى  الطلبة  ه  يُوجَّ
ويكتب القياسات التي يحصل عليها كل طالب 
في  ويضعها  يجمعها  ثم  ورق،  قصاصة  على 

صندوق أمام الطلبة.

دقة  مفهوم  إلى  للتوصل  سابرة  أسئلة  يطرح   -
القياس وخطأ القياس.

الطلبة  ويكلف  والحذاء  المشابك  نشاط  ينفذ   -
في  العمل  إستراتيجية  باستخدام  )أطبق(  حلَّ 

مجموعات.

المعـــــارف  الطلبـــة  يشــارك   •
ويتشاركونها ويناقشون )بمجموعات 

تعاونية أو تعلم األقران(.

يكتب الطلبة مفهوم القياس على   •
عملية  عناصر  ويحددون  اللوح 

القياس.
يقيس الطلبة طول الكتاب باستخدام   •

المسطرة فرديًّا.
يسلم الطلبة القصاصة للمعلم.  •

اللوح  على  القياسات  الطلبة  يكتب   •
القياسات  حول  دائرة  يضعون  ثم 
تحت  أحمر  وخطًّا  المتقاربة، 
القياسات البعيدة عن باقي القياسات.
يتوصل الطلبة لمفهوم دقة القياس   •

وخطأ القياس.
ينفذ الطلبة نشاط المشابك والحذاء   •

وباقي أسئلة )أطبق(.

التوسع/ اإلثراء/ تطوير 
المعرفة

يستخدم إستراتيجية االستقصاء والتعلم النشط   -
)في المختبر(، ويتوصل إلى عناصر القياس 
ودقة القياس، يزود الطلبة بأدوات قياس مثل: 

أميتر، فولتميتر، ميزان نابضي ....

يشارك الطلبة المعارف   •
ويشتاركونها ويناقشونها 

)بمجموعات تعاونية أو تعلم 
األقران(.
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األخطاء الشائعة ومعالجتها 
قد يقرأ الطلبة القياس من أداة القياس دون مراعاة زاوية النظر، فيجب التركيز على الطلبة بتعليمهم الطريقة الصحيحة.

 إرشادات ألولياء األمور 
1- توفير المواد واألدوات المناسبة.

2- توجيه أبنائكم إلى البرامج والمشاهدات اليومية التي تربطهم بدرسهم.
3-  متابعة أبنائكم بسؤالهم:  ماذا تعلمتم؟ وما الجديد فيه؟.

4- تعزيز القيم وروح التعاون بين أبنائكم وأقرانهم بحثّهم على االحترام المتبادل والمشاركة الفاعلة.

مراحل إستراتيجية/
دور المتعلمدور المعلمدورة التعلم الخماسية

ينفذ )أقيّم تعلّمي( بوساطة إستراتيجية العمل التقويم  -
في مجموعات.

يكلف الطلبة إكماَل جدول التعلم، خانة )ماذا   -
تعلمنا؟(.

يربطُ العنوان بقصِة )هيا نتعلم مع ريم (. من   -
يجيب ريم ويساعدها؟

ينفذ الطلبة )أقيّم تعلّمي(.  •

يكمــل الطلبــة جــدول التعلــم، خانة   •
)مــاذا تعلمنــا؟(.

واجب منزلي: ينفذ الطلبة ورقة   •
العمل. )عملية القياس(
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 أستخرج كلمة السر بعد شطب الكلمات اآلتية:

اسم الطالب:................................ .

عمودي:                                              أفقي:

1 - أداة تقيس التيار الكهربائي ...............         1 - أحد عناصر القياس ......................
2 - وحدة قياس الكتلة ...............                    2 - ينتج من خطأ في قراءة أداة القياس هو  .....................

3 - مؤشر األداة على الصفر يسمى .............     3 - عنصر من عناصر القياس تستخدم فيه ساعة التوقيت............

" كلمة السر" هي: ............................... )أَذكُرها(.

ورقة عمل 
)عملية القياس(
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يلفــت انتبــاه الطلبــة إلــى لقــب ســيدة المملكــة النباتيــة االندماج/ التهيئة  -
ويطــرح الســؤال الــوارد فــي التهيئــة.

المعلــم  إلــى  الطلبــة  ينتبــه   •
اإلجابــة. فــي  ويفكــرون 

يســتخدم إســتراتيجية )أكتشــف(، ويوجــه الطلبــة االستكشاف  -
ــب. ــي الكتي ــورة ف ــل الص ــى تأم إل

يطــرح الســؤال اآلتــي: كيــف يمتــص النبــات المــاء   -
واألمــالح المعدنيــة مــن التربــة؟

يطبــق إســتراتيجية )فكــر زاوج شــارك(، و)العصف   -
الذهني(.

الصــورة  الطلبــة  يتأمــل   •
البصريــة  والمنظمــات 
الــواردة فــي بند »أستكشــف« 

األســئلة. إلجابــة 
ــي  ــالء ف ــة الزم ــش الطلب يناق  •

الــواردة. المعلومــات 

يعرض فيديو يشرح خصائص النباتات البذرية.الشرح/ التفسير  -
يقســم الطلبــة مجموعــاٍت، ويوجــه المجموعــات   -

ــي: ــا يأت ــة م ــى مناقش إل
أ  - ما أنواع األنسجة النباتية؟  

ب- ما موقع األنسجة النباتية المختلفة في النبات؟  
ــَت الكافــي للتوصــل إلــى  يعطــي المجموعــات الوق  -
ــة  ــجة النباتي ــواع األنس ــن أن ــوع م ــص كل ن خصائ

ــات. ــي النب ــا ف ــن وجوده وأماك
يكلف الطلبة تنفيَذ  بند )أوظف تعلّمي(.  -

الفيديــو  الطلبـــة  يشـــاهد   •
ويتوصلون إلى مفهوم النباتات 
مغطاة البذور والنباتات معراة 

البذور.
يناقش الطلبة األسئلة مستعينين   •

بالصور.
في  الوقت  الطلبة  يستثمر   •
للتوصل  الخصائص  نقاش 

إلى أنواع األنسجة النباتية.
تعلمي(  )أوظف  بند  الطلبة  ينفذ   •

جماعيًّا.

المبحث: العلوم الحياتية

المفهوم: النباتات الوعائية    المفاهيم الفرعية: النباتات البذرية، النباتات مغطاة البذور، النباتات معراة البذور.

الزمن: حصة واحدةالصّف: الحادي عشر

نتاجات التعلم 
• يتعرُف الطالب النباتاِت

   الوعائية البذريةَ.

إجراءات التنفيذ 

 
-/https://quizizz.com/admin/quiz/5eb0710fd4c6b6001b8a288b 

فيديو النباتات البذرية
-

أدوات التعلم ومصادره
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التوسع/ اإلثراء/ 
تطوير المعرفة

يكتب العبارةَ اآلتيةَ على اللوح ويكلف الطلبة مناقشتها:   -
)عنَد قطِع شجرٍة واحدٍة في الغابِة، فإنَّنا نخسُر كثيًرا 

مَن الكائناِت الحيِة(.

ــم  ــة زمالءهــم ث ــش الطلب يناق  •
ــه  ــوا إلي يعرضــون مــا توصل

ــالء. ــي الزم ــى باق عل

يكلف الطلبة تنفيَذ االختباراإللكتروني في الرابط:التقويم  -
   -/https://quizizz.com/admin/

quiz/5eb0710fd4c6b6001b8a288b 

يكلف الطلبة تنفيَذ بند )أقيّم تعلّمي(.  -

التقييم  أسئلة  الطلبة  يحل   •
)أقيّم  بند  وفي  الرابط،  في 
فقرة )تأمل  تعلّمي(، ويكتبون 

ذاتي( توضح تعلمهم. 




