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  البرنامج التدريبيالجدول الزمني لتنفيذ 
اليوم 

 وموضوعه
 رقم النشاط واسمه رقم الجلسة

 الزمن
 ساعة دقيقة

الرفاه : 1
والجوانب 
 النفسية 

 نشاط افتتاحي: 1.1
  كيف تكون عودتنا للمدارس؟ : 1.1.1 -
 : أهداف اليوم التدريبي األول1.1.2 -

30 - 

تعليمات الصحة : 1.2
 ة العام

 - 20  تعليمات الصحة العامة: 1.2.1 -

 -  20 مصادر المعلومات: اعتمد وتجنب!(: 1مهّمة ): 1.2.2 -

الرفاه النفسي : 1.3
 واالجتماعي 

 - 10 الرفاه النفسي واًلجتماعي  :1.3.1 -
 - 40 البيئة المدرسية والصفية: تتّبع وِصف!(: 2مهّمة ) :1.3.2 -

 - 20 استراحة

 قوى الشخصية: 1.4
 - 20 للطالب والمعلم قوى الشخصية  :1.4.1 -
 - 60 !طّورهاقوى الشخصية: (: 3مهّمة ) :1.4.2 -

 لمدرسةلعودة إلى اا: 1.5
  استقبال الطلبة و 

 - 10 لمدرسة واستقبال الطلبة لعودة إلى اا: 1.5.1 -

 - 70 لمدرسة: لعب األدوار!العودة إلى ايوم (: 4مهّمة ): 1.5.2 -

فاقد : 2
التعّلم 

والجوانب 
 التعليمية 

 : نشاط افتتاحي2.1
 التدريس عند المستوى الصحيح وأدوات التشخيص: 2.1.1 -
 الثاني: أهداف اليوم التدريبي 2.1.2 -

30 - 

بنية برنامج التعّلم : 2.2
المبني على المفاهيم 
 والنتاجات األساسية

بنية برنامج التعّلم المبني على المفاهيم (: 5مهّمة ): 2.2.1 -
 والنتاجات األساسية  

70  - 

 - 20 استراحة

تطبيق برنامج التعّلم : 2.3
المبني على المفاهيم 
 والنتاجات األساسية

تطبيق برنامج التعّلم المبني على (: 6مهّمة ) :2.3.1 -
 المفاهيم والنتاجات األساسية

160 - 

 - 20 النشاط الختامي  :2.3.2 -
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 لبرنامج التدريبيامصطلحات مسرد 
 

 التعريف  المصطلح الرقم
المستجد، ويعني الحفاا  علاى مساافة ًل تقال إجراٌء ُيتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا  التباعد الجسدي .  1

عن متر واحد عن اآلخرين وتجناب قضااء الوقات فاي أمااكن مزدحماة أو علاى شاكل 
 (2020بتصرف: يونيسف، ) مجموعات كبيرة.

أي إجراء لتنظيف اليدين، بماا فاي ذلاس غسال اليادين بالمااء والصاابون النظياف لمادة  نظافة اليدين . 2
)إلزالاة األوسااو و/أو الماواد العضاوية و/أو الميكروباات ذاتيااا( ثانية علاى األقال  20

وفرس اليدين باستخدام الكحاول )للتقليال مان أو مناع نماو الميكروباات(، وتجناب لماس 
 (2020بتصرف: يونيسف، ) العينين والفم واألنف.

األفاراد، وقاد التمييز على أساس التاريخ المرضي للشخص والتي تمّيزه عن غيره مان  الوصمة . 3
ظهاااارت فااااي ساااايان جائحااااة كورونااااا ماااان خااااالل التمييااااز ضااااد أشااااخاص ُيعتقااااد أّنهاااام 

 .مرتبطون بالمرض بسبب إصابته أو إصابة أحد من عائلته
 (2020بتصرف: يونيسف، )

متالزمااة ناتجااة عاان اإلجهاااد الفكااري واًلنفعااالي الشااديد والضاايت الماازمن فااي البياات  اإلرهاق . 4
 (2020يونيسف، ) بتصرف: .و/أو المدرسة

يمااءات ودودة واساتخدام اللياة اللفظياة  التواصل . 5 الحفا  على التواصل البصاري ولياة الجساد واا
 (2020بتصرف: يونيسف، )من كلمات داعمة. 

نشااط أو تمارين أو روتاين أو عااادة نقاوم بهاا عان قصااد بنّياة العناياة بصاحتنا النفسااية  الرعاية الذاتية . 6
 (2020بتصرف: يونيسف، ) .والجسديةوالعاطفية 

عن ظروف الحياة، ويمكن فهمها على أّنها كيفية شعور الناس وكيفياة عملهام  الرضا الرفاه .7
 .وأدائهم، سواء على المستوى الشخصي أو اًلجتماعي، وكيف يقّيمون حياتهم ككل

  (2020بتصرف: يونيسف، )
فضائل إنسانية ُتساعد  6قوة ضمن  24مجموعة من اإلمكانات القابلة للتطوير كا  قوى الشخصية  . 8

 الفرد الذي يقوم باغتنامها إلى تحسين األداء العقلي والسلوكي. 
(Peterson & Seligman, 2004) 

تّم و  تتطلبه المرحلة العمرية والتخصص من الطلبة التعّلم الذيما فات من التعلم:  فاقد التعّلم  . 9
 . جراء إغالن المدرسة ا أو عدم تعّلمه أصالا نسيانه إلى حٍد مفقدانه أو 

 (2020بتصرف: يونيسف، )
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 للبرنامج التدريبياإلطار العام 
 البرنامج التدريبيمقدمة : أواًل 

شانِنِه تييياُر مجارى العماِل فاي جمياِع القطاعااِت  إنَّ الظروَف السائدَة اآلَن في ظلِّ هذِه الجائحِة غيُر اعتياديٍة، وقْد أحدَثْت أثراا كبيراا مانْ 
 الجائحاُة، على العموِم، وقطاِع التعليِم على وجِه الخصوِص. وبيّضِ النظِر عِن األثِر السلبيِّ أو اإليجاابيِّ الاذي تركْتاُه وماا زاَلاْت تترُكاهُ 

ِة. وماْن خاالِل هاذا البرناامِج سانعمُل علاى زياادِة المروناِة النفسايِة والرفااِه إًّل أنَّ ُجلَّ األهميِة اآلَن في اًلستجابِة اإليجابيِة والبّنااءِة للجائحا
، وفااي إي ا فااي تقلاايِص فاقااِد الااتعّلِم بشااكٍل مسااتمرٍّ دارياايَن، إلااى جانااِب الُمضاايِّ ُقاادما جاااِد الباادائِل للطلبااِة والقااائميَن علااى التعلاايِم ماان فنياايَن واا

 يِة التعّلميِة عن ُقرٍب أو عن ُبعٍد.والعملياِت المناسبِة لدعِم العمليِة التعليم
 

 ا: مسوغات بناء البرنامج التدريبي ثانيً 
  تهيئااة المعلاام ًلسااتقبال الطلبااة فيمااا يصااب فااي تعزيااز الرفاااه النفسااي واًلجتماااعي وتقلاايص فاقااد الااتعّلم فااي المدرسااةقااد ُتلّخااص عبااارة  

المعلاام معرفياااا ومهارياااا ووجاادانياا يرفااع اسااتعداد المعلمااين لخااوض المواقااف تهيئااة مسااّوغات بناااء البرنااامج التاادريبي. كمااا ُيشااار إلااى أن 
  .التربوية المتعددة بنجاعة أكبر

 
 النتاجات العامة للبرنامج التدريبيا: ثالثً 

يساتدعي ترسايَخ الاتعّلِم  مااتعزيِز الرفاِه النفسيِّ واالجتماعيِّ وتقليِص فاقِد التعّلِم في المدرسِة يهدف البرنامج التدريبي بصفة عاّمة إلى 
 . المبنيِّ على المفاهيِم والنتاجاِت األساسيةِ 

 
 النتاجات الخاصة بالبرنامج التدريبيا: رابعً 

 تحقيق اآلتي:  اليومين التدريبينُيتوقع من المعلم في نهاية كل يوم من ليايات تحقيق النتاجات العاّمة السابقة، 
. لذا ُيتوقع من والمعلمينسبل الرفاه النفسي واًلجتماعي للطلبة توفير يسعى البرنامج التدريبي من خالل يومه األول إلى اليوم األول: 

 في نهاية اليوم التدريبي األول أن ُيصبحوا قادرين على:  ينالمعلم
   تعريِف جوانِب اًلستقباِل اآلمِن للطلبِة عنَد العودِة إلى المدرسِة 
  ِالمعلوماِت المتعلقِة بالصحِة العامِة  تقييم مصادر 
  ِّتحليِل مضموِن الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعي 
  ِّاغتناِم البيئِة المدرسيِة والصفيِة لتوفيِر الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعي 
   تطويِر ُقوى الشخصيِة الخاصِة بالطلبِة والمعلميَن في مواقَف تربويٍة 
 مدرسِة واستقباِل الطلبِة بطريقٍة آمنٍة ومشجعٍة التخطيِت ليوِم العودِة إلى ال 
  تقديِر أهميِة توفيِر سبِل الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعيِّ في تهيئِة الطلبِة للعودِة إلى المدرسِة 
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في نهاية اليوم  ينلذا ُيتوقع من المعلم .تقليص فاقد التعّلم لدى الطلبةيسعى البرنامج التدريبي من خالل يومه األول إلى اليوم الثاني: 
  التدريبي األول أن ُيصبحوا قادرين على:  

   ربِت الممارساِت التدريسيِة بحاجاِت الطلبِة 
  ِتطبيِق مصفوفِة المفاهيِم األساسيِة والنتاجاِت ومؤشراِت األداء 
  تقديِر أهميِة تقليِص فاقِد التعّلِم لدى الطلبِة 

 
 وآليات عرضه منهجية بناء البرنامج التدريبي: اخامسً 

 من خالل مراعاة المراحل اآلتية: (ICAREنموذج ) تم بناء البرنامج باًلعتماد على
 ( المقدمة/التمهياادI = Introduction:)  تمهيااد للنشاااط وأهدافااه، و/ أو شااروط ومتطلبااات تنفيااذ النشاااط، والاازمن المطلااوب لتنفيااذ

 لتنفيذ األنشطة. ت البرنامج والقراءات والمعدات/البرمجيات الالزمةالنشاط، والمواد القرائية المطلوبة. والتعرف على متطلبا
 ( المحتاوى أو التوصايلC = Connect or Content:)  ويتضامن ماواد الاتعلم والمحتاوى التادريبي الماراد إيصااله للمشااركين مان

 .اف الحقائق والمفاهيم والمبادئحقائق ومفاهيم ومبادئ، و/ أو عمليات، كما يزود هذا القسم المشاركين بما يحتاجونه ًلكتش
 التطبيق (A = Apply::) .تنفيذ وتطبيق المشاركين ألنشطة المحتوى، وتدريباته وتمريناته المختلفة، وأسئلة التفكير.... إلخ 
 ( اًلنعكاس والتنملR = Reflectتفكير المشاركين في عملية التعلم والمعرفة والمهارات واًلتجاهات التي اكتسابوها فاي :)  التادريب

    من خالل مناقشة المواضيع، أو اًلختبارات الذاتية والتقويمات البنائية والختامية.
 ( اًلمتااداد أو التقااويمE = Evaluate or Extend تااوفير فاارص لتخصاايص خباارات الااتعلم بمااواد وأنشااطة تعليميااة اختياريااة :)

 إضافية.
 

 منهجية تقييم البرنامج التدريبيا: سادسً 
 : األمور اآلتيةعلى منهجية التقييم تقوم 
 . استبانة رضا المعلممستوى رضا المعلم عن البرنامج التدريبي من خالل  .1
  سلم تقدير عدديمن خالل مهّمات البرنامج التدريبي مالحظة أداء المعلم في تنفيذ اًلنخراط في مهّمات البرنامج التدريبي: ويتم  .2
 

 ينبيي على المدرب طباعة ُنسخ حسب عدد المعلمين المشاركين قبل بدء البرنامج التدريبي.  مالحظة هاّمة:
الراطب اًلكتروني   

JKFbfzbmrrC/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1T1KSSRvuQO5eKey_dWrZy  
 

 نماذج التقييم: وفيما يلي 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1T1KSSRvuQO5eKey_dWrZyJKFbfzbmrrC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1KSSRvuQO5eKey_dWrZyJKFbfzbmrrC/view?usp=sharing
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 (1 ) 
  مستوى رضا المعلماستبانة 

 اسم المعلم: 
 

 الرقم الوزاري: 
 

 المدرسة: 
 

 المديرية: 
 

 : التدريبتاريخ  : عنوان التدريب اسم المدرب: 
 

 ممتاز الورشة التدريبية  محتوى 
(5) 

 جيد جداا 
(4) 

 جيد
(3) 

 مقبول
(2) 

 ضعيف
(1 ) 

      المادة العلمية كافية )مناسبة لمدة الورشة(  .1
      المادة العلمية ضرورية )ًل يمكن تقليلها/زيادتها(  .2
      المادة العلمية موثوقة )مبنية على أسس علمية موّثقة(  .3
      المادة التدريبية عملية )قابلة للتطبيق(  .4
      المادة التدريبية مترابطة )متسلسلة(  .5

      الورشة التدريبية  أسلوب عرض
      تقديم تمارين وأنشطة عملية  .6
      تقديم جلسات نقاش مفتوحة وتفاعلية  .7
      تتيح للمشارس اًلحتفا  بمحتواهاالتي تقديم مجموعة من المواد  .8
      تقديم ما يتناسب مع محتوى المادة التدريبية  .9
      تقديم ما هو جّدي ومرح )الجمع بين اًلحتراف والدعابة(  .10

      الورشة التدريبية  ميّسر
      مراعاة اختالف الخبرات والمعارف بين المشاركين  .11
      توضيح المفاهيم والعمليات المطروحة في المادة التدريبية  .12
      تحفيز المشاركين على المشاركة والعمل  .13
      إدارة الجلسات وييسرها بسالسة ومرونة  .14
       التدريبإلهام المشاركين وتشجيعهم لنقل أثر  .15

      الورشة التدريبية  تجهيزات
      استخدام قّيم للتكنولوجيا )الداتا شو، شرائح العرض، إلخ( .16
      مساحة القاعة مناسبة لعدد الحضور  .17
      ترتيب المقاعد يتناسب مع مادة وأسلوب الورشة  .18
      الوسائل كافية إلجراء التمارين  .19
      تسليم وثائق ومالحق حول الورشة التدريبية  .20

  المجموع %
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(2 ) 
 مدى انخراط المعلم في التدريب

 (عدديالتقدير السلم )
 اسم المعلم: 

 
 الرقم الوزاري: 

 
 المدرسة: 

 
 المديرية: 

 
 المديرية:  اسم المدرب: 

 
إعادة نسخ هذا النموذج حسب عدد المعلمين المشاركين في البرنامج التدريبي، ثام بنااءا علاى مالحظتاس عزيزي المدرب/ المدربة، ُيرجى 

ن الدرجاة أ بشاكل يعكاس مادى انخراطاه فاي التادريب، حيا ُيرجاى وضاع تقادير عاددي ألداء المعلم فاي تنفياذ مهّماات البرناامج التدريبياة 
(. يعتمااد اًلنخااراط علااى طبيعااة كاال مهّمااة ومتطلباتهااا ومؤشاارات تحقيقهااا، ولااذا 1(، واألدنااى )5األعلااى لالنخااراط فااي كاال مهّمااة هااي )

 ُيمكنس تدوين بعض المالحظات بجانب خانة الدرجة لتبرير الدرجة المعطاة. 
 

 المالحظة الدرجة المهمة اليوم التدريبي

 األول

مصادر المعلومات: اعتمد (: 1مهّمة )
 وتجنب!

/5  

البيئة المدرسية والصفية: تتّبع (: 2مهّمة )
 وِصف!

/5  

  5/ قوى الشخصية: طّورها!(: 3مهّمة )
يوم العودة إلى المدرسة: لعب (: 4مهّمة )
 األدوار!

/5  

 الثاني

برنامج التعّلم المبني على بنية (: 5مهّمة )
  األساسيةالمفاهيم والنتاجات 

/5  

برنامج التعّلم المبني على تطبيق (: 6مهّمة )
 المفاهيم والنتاجات األساسية

/5  

  30/ المجموع %
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 زمة للتدريب )مستلزمات التدريب( : المواد الال اعً ساب
 

 األدوات والقرطاسية: 
 جهاز حاسوب.  -
 (. Data Showجهاز العرض ) -
 . FlipChartأوران عرض  -
 بطاقات ملونة.  -
 أقالم تخطيت.  -
 ًلصق عادي. -
 .(Sticky Notes) ورن ًلصق -
 . A4ورن أبيض  -
 . حبرأقالم  -
 

 مواد المعلم )أدوات التدريب(: 
 اليوم التدريبي األول )نسخ ورقية(:  -

  مصادر المعلومات: اعتمد وتجنب: 1.1ورقة العمل  
  البيئة المدرسية والصفية: تتّبع وِصف: 1.2ورقة العمل  
  قوى الشخصية: طّورها 1.3ورقة العمل : 
  يوم العودة إلى المدرسة: لعب األدوار!1.4ورقة العمل : 
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 والمتدربين إرشادات عامة للمدربينا: ثامنً 
اقرأ المادة التدريبية بعناية ألنه يجب استخدام هذه المادة في التدريب على هاذا الموضاوع وًل يجاوز اساتعمال أي ماواد أو شافافيات  .1

 أخرى.
قم باإلعداد للجلسات التدريبية التي ستدرب فيها إعداداا جيداا كي يكون واضحاا في ذهنس ما ستفعله. ثم ضع خطاة للتادريب وتنكاد  .2

 أنس تعرف أهداف الجلسة وتفهمها وأنس حضرت جميع المواد الالزمة.
توفر المصادر، وهذا يعني أن علياس دائمااا أن تصال حافظ دائماا على أن تكون اليرفة مهينة حسب الطريقة التي تريدها وتنكد من  .3

 قبل البداية المبرمجة للتدريب.
 عند تقديم مالحظاتس، ليكن صوتس واضحا ولتبدو مبتسماا وواثقاا من نفسس. .4
عنااد تقااديم مالحظاتااس، يرجااى اسااتعمال النصااوص الموجااودة فااي هااذا الاادليل وحاااول قاادر اًلمكااان اًللتاازام بالوقاات المخصااص لكاال  .5

 لة، هذا ُيمكنس من اًلبقاء على السرعة المناسبة لعملية التدريب.مداخ
عنااد تقااديم النشاااطات. قاام دائماااا باإلشااارة إلااى هاادف ذلااس الجاازء ماان المااادة فااي مرحلااة مبكاارة )لاايس بالضاارورة أن يكااون ذلااس عنااد  .6

عاان طريااق ربطااه بالموضااوع السااابق(. علااى ساابيل المثااال.  –تريااد التهيئااة لااذلس الجاازء ماان العماال بطريقااة مااا  أنااسفربمااا  –البدايااة 
 ًلحظ أنه لم يتم طرح هذه النقطة بشكل منفصل في اإلرشادات المخصصة لكل جزء من أجزاء العمل.

ذا كااان النشاااط طااويالا  .7 عنااد تقااديم النشاااطات، قاام دائماااا باايعالم المشاااركين عاان الماادة الزمنيااة المخصصااة لهاام للقيااام بكاال مهمااة، واا
 ب ان تبين الزمن المخصص لكل جزء.ويتكون من عدة أجزاء يج

جاباتهم. .8  عند استخالص اًلستجابات من المشاركين، تجنب إصدار األحكام اللفظية على استجاباتهم واا
أكااد دائماااا علااى ضاارورة أن يقاادم جميااع أعضاااء المجموعااة التيذيااة الراجعااة  –عنااد تلقااي التيذيااة الراجعااة ماان نشاااطات المجموعااة  .9

حااد أن يهاايمن علااى باااقي أعضاااء المجموعااة ماان الضااروري أن تقااوم كاال مجموعااة باختيااار ممثلهااا بالاادور. ًل تساامح لشااخص وا
بيرض تقديم التيذياة الراجعاة فاي بداياة التماارين التاي تتطلاب ذلاس كاي تتااح الفرصاة ألعضااء المجموعاة األقال ثقاة بشاكل خااص 

 بنن يعدو أنفسهم للمهمة.
 استعمل بطاقات األسماء لتدوير المشاركين. –فة أكد على أن يشترس المشاركون في مجموعات مختل .10
عند استعمال جهاز العرض تجناب ان تقاف أماماه بال قاف إلاى جانباه كاي تساتطيع اإلشاارة إلاى أي قضاية مان القضاايا التاي ترياد  .11

 راع أنس تواجه المشاركين. –إثارتها 
فضالا عن أنه يوجد نسخ منها في المواد التدريبية التي عند عرض الشرائح ًل تقم بقراءتها، ألن المشاركين يستطيعون قراءتها هذا  .12

 بين أيديهم.
تجنااب وضااع الكثياار ماان النقاااط علااى اللوحااة ألن وجااود الفااراو األباايض يااؤثر علااى جااودة الكلمااات  Flip chartعنااد إعااداد لوحااة  .13

 ويؤكدها.
 ن المطلوب فهماا صحيحاا. قم بالتجول بين المشاركين أثناء عملهم. كي تسمع نقاشاتهم وتتنكد من أنهم يفهمو  .14



12 

 إذا وجدت نفسس طرفاا في نقاشات المجموعات فال تظهر بمظهر الخبير الذي يمتلس اإلجابات الصحيحة ويعطيها. .15
ذا  .16 إذا وجاادت إحاادى المجموعااات نفسااها عالقااة فااي إحاادى القضااايا. فااال باااس ماان تقااديم فكاارة أو فكاارتين لاادفع العماال إلااى األمااام. واا

 بعدها بسرعة إلى مجموعة أخرى.فعلت ذلس انتقل 
 ابدأ الجلسة الثانية بعد اًلستراحة حسب الوقت المحدد بدقة لبداية الجلسة الثانية حتى ولو لم يكن جميع المشاركين موجودين. .17
 احرص دائماا على أن تنهي الجلسة بمالحظة إيجابية ومراجعة للتعلم الذي حصل أثناء الجلسة. .18
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 والجوانب النفسيةالرفاه : اليوم األول
 المقدمة 

حااول األولااى النشاااط اًلفتتاااحي  الجلسااةكاااآلتي: تتناااول  جلسااات خمااسمن ل ضااوزع فعاليااات اليااوم التاادريبي األو تتاا
، تعليمااات الصااحة العامااة فااي ظاال جائحااة كورونااا، وتتناااول الجلسااة الثانيااة كيفيااة العااودة إلااى المدرسااة بطريقااة آمنااة

قاااوى  تطاااويرالعمااال علاااى ، ياااتم الرابعاااة الجلساااة. وضااامن الرفااااه النفساااي واًلجتمااااعيحاااول  الثالثاااة تتمحاااور الجلساااةو 
العاودة إلاى التادريب علاى الياوم األول عناد وُيختاتم الياوم بالجلساة الخامساة حاول  .الشخصية بالنسبة للمعلام وللطالاب

 .المدرسة واستقبال الطلبة
 

 :لليوم األول العامةالنتاجات 
 . توفير سبل الرفاه النفسي واًلجتماعي للطلبة والمعلمين خالل يومه األول إلى يسعى البرنامج التدريبي من

  

 :لليوم األولالنتاجات الخاصة 
  في نهاية اليوم التدريبي األول أن ُيصبحوا قادرين على: ينُيتوقع من المعلم

   تعريِف جوانِب اًلستقباِل اآلمِن للطلبِة عنَد العودِة إلى المدرسِة 
  تقييم مصادِر المعلوماِت المتعلقِة بالصحِة العامِة 
  ِّتحليِل مضموِن الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعي 
  ِّاغتناِم البيئِة المدرسيِة والصفيِة لتوفيِر الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعي 
   تطويِر ُقوى الشخصيِة الخاصِة بالطلبِة والمعلميَن في مواقَف تربويٍة 
 عودِة إلى المدرسِة واستقباِل الطلبِة بطريقٍة آمنٍة ومشجعٍة التخطيِت ليوِم ال 
  تقديِر أهميِة توفيِر سبِل الرفاِه النفسيِّ واًلجتماعيِّ في تهيئِة الطلبِة للعودِة إلى المدرسِة 

 
  :لليوم األولة والتعلم القبلي ئالتهي
 (.6 - 1)الشرائح لتعارف ونتاجاته العامة والخاصة، ومكّوناته، ونشاط ابالمشاركين، وُيقّدم عنوان المسان ومقّدمته، المدرب/اة ُيرحب 
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 :لليوم األول يالجدول الزمن
اليوم 

 وموضوعه
 رقم النشاط واسمه رقم الجلسة

 الزمن
 ساعة دقيقة

الرفاه : 1
والجوانب 
 النفسية 

 : نشاط افتتاحي1.1
 كيف تكون عودتنا للمدارس؟  : 1.1.1 -
 اليوم التدريبي األول: أهداف 1.1.2 -

30 - 

تعليمات الصحة : 1.2
 العامة 

 - 20  تعليمات الصحة العامة: 1.2.1 -

 -  20 مصادر المعلومات: اعتمد وتجنب!(: 1مهّمة ): 1.2.2 -

: الرفاه النفسي 1.3
 واالجتماعي 

 - 10 الرفاه النفسي واًلجتماعي  :1.3.1 -
 - 40 والصفية: تتّبع وِصف!البيئة المدرسية (: 2مهّمة ) :1.3.2 -

 - 20 استراحة

 : قوى الشخصية1.4
 - 20 قوى الشخصية للطالب والمعلم  :1.4.1 -
 - 60 !طّورهاقوى الشخصية: (: 3مهّمة ) :1.4.2 -

: العودة إلى المدرسة 1.5
 واستقبال الطلبة  

 - 10 : العودة إلى المدرسة واستقبال الطلبة 1.5.1 -

 - 70 يوم العودة إلى المدرسة: لعب األدوار!(: 4مهّمة ): 1.5.2 -
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  الرفاه والجوانب النفسية :األولاليوم  جلسات
 برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:

 : الرفاه والجوانب النفسية1اليوم: 
  نشاط افتتاحي :1.1الجلسة: 

 دقيقة  30: الجلسةزمن 
 : أهداف اليوم التدريبي األول1.1.2كيف تكون عودتنا للمدارس؟  : 1.1.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 ما أهم اًلحترازات الواجب برأيس، كيف ينبيي أن تكون عودتنا للمدارس؟ :  ينويطرح السؤال (8ثم  7الشريحة ) يعرض المدرب/اة

 دقائق لإلجابة عن السؤال.  5ويترس للمشاركين التفكير في   أخذها لعودة آمنة؟
   :الجلسةنتاج 

  تعريف جوانب اًلستقبال اآلمن للطلبة عند العودة إلى المدرسة    

 التعلم القبلي: 
 ًل يوجد 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart) 

 : الجلسةمستلزمات 
  ًل يوجد 

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 )جابات(، محاضرة )عرض تقديمي  التفاعل )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
  فاقد التعّلم، و الرفاه، الصحة العامةلوح هي: ورقة عرض/ عناوين على  3إلجابات المشاركين، يكتب  المدرب/اةقبل أن يستمع . 
  باستقبال اإلجابات من المشاركين ويوثقها تحت كل عنوان من هذه العناوين الثالثة باًلستعانة برأي المشاركين.  المدرب/اةيبدأ 
 أن هذه اإلجابات هي محور التدريب لهذين اليومين. ويعقب  (9الشريحة ) يعرض المدرب/اة  
 وجلساته يعرض أهداف اليوم التدريبي األول(، و 11-10الشريحة ) يعرض المدرب/اة. 
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 برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:
 : الرفاه والجوانب النفسية1اليوم: 

 : تعليمات الصحة العامة1.2الجلسة: 
 دقيقة  40: الجلسةزمن 

 وتجنب!مصادر المعلومات: اعتمد (: 1مهّمة ): 1.2.2 تعليمات الصحة العامة؛: 1.2.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 ( 13 - 12يعرض المدرب/اة الشريحة )ماا المصادر الاذي  ما هي تعليمات الصحة العاّمة في ظل جائحاة كوروناا؟؟:  ينويطرح السؤال

 دقائق لإلجابة عن السؤال. 5ويترس للمشاركين التفكير في   اعتمدت عليه؟؟

   :الجلسةنتاج 
 مصادر المعلومات المتعلقة بالصحة العامة تقييم 

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart) 

 : الجلسةمستلزمات 
 فيديو العودة للمدارس وفيديو في المدرسة 
  وتجنب!مصادر المعلومات: اعتمد : 1.1ورقة العمل 

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 جابات(، م  حاضرة )عرض تقديمي(، عرض فيديو، مهّمة عمليةالتفاعل )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
 ( 15 - 14يعرض المدرب/اة شريحة)  :وُيبين أبرز اًلحترازات 

 !الكمامةنبدأ بلبس  -
إجراٌء ُيتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ويعني الحفا  على مسافة ًل تقل عن متر واحد التباعد الجسدي:  -

 عن اآلخرين وتجنب قضاء الوقت في أماكن مزدحمة أو على شكل مجموعات كبيرة. 
على األقل  ثانية 20أي إجراء لتنظيف اليدين، بما في ذلس غسل اليدين بالماء والصابون النظيف لمدة  نظافة اليدين: -

)إلزالة األوساو و/أو المواد العضوية و/أو الميكروبات ذاتياا( وفرس اليدين باستخدام الكحول )للتقليل من أو منع نمو 
 الميكروبات(، وتجنب لمس العينين والفم واألنف.

 !النظافة العامة والتعقيمنكمل باا  -
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 أي عالمة تدل على المرض )ورقة حقائق(. األعراض:  مالحظة -
التمييز على أساس التاريخ المرضي للشخص والتي تمّيزه عن غيره من األفراد، وقد ظهرت في سيان  الوصمة: نعم -

 جائحة كورونا من خالل التمييز ضد أشخاص ُيعتقد أّنهم مرتبطون بالمرض بسبب إصابته أو إصابة أحد من عائلته.
 ! )حسب اإلجراءات المنصوص عليها(عند مالحظة األعراض على أي شخصالتبليغ واإلحالة ننهي باا  -

 ( 16يعرض المدرب/اة شريحة) لعرض فيديو العودة للمدارس وفيديو في المدرسة حول اًلحترازات الصادرة عن وزارة الصحة ،
 .ثم يناقش المشاركين حول وجود احترازات أخرى ومصادر المعلومات التي أخذوا منها هذه اًلحترازات

 ( 17يعرض المدرب/اة شريحة )مصادر المعلومات: اعتمد : 1.1ورقة العمل باستخدام  وُيشرس المعلمين في المهمة األولى
  بشكل فردي على اعتماد أو تجنب المواقف.  المعلمون عمل لي، وتجنب!

 (دقائق للنقاش 10، للعمل بشكل فرديدقائق  10) 
  عند إجابتهم على ورقة العمل، ثم عند النقاش، يقدم لهم اإلجابة النموذجية كما  المشاركينمالحظة للمدرب: يتجول المدرب بين

 في الجدول: 
  الموقف        الرقم 

 ☒أتجّنب  وصلني من أختي على الواتساب فيديو يُشير إلى عدم أهمية لبس الكمامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا.  .1

 الرسمية ومنها لبس الكمامة.التغذية الراجعة: االلتزام بالتعليمات 

2.  
يظهر على القناة الرسمية مادة توعية مجتمعية حول اإلبقاء على مسافة أمان ال تقل عن متر ونصف للوقاية من 

 عدوى فيروس كورونا.
 ☑أعتمد 

3.  
في جلسة عائلية، قال أحدهم: "سوف يتم إغالق جميع القطاعات، وسيكون هناك حظر شامل بسبب انتشار 

 ورونا." فايروس ك
 ☒أتجّنب 

 التغذية الراجعة: االكتفاء باألخبار الرسمية وعدم االستماع إلى اإلشاعات.

4.  
رأيت ملصقًا في المركز الصحي يدعو إلى عدم المصافحة والتقبيل عند إلقاء التحية للوقاية من عدوى فيروس 

 كورونا. 
 ☑أعتمد 

5.  
ثانية ال تكفي وأنت في المنزل، بل  20أخبرني جاري أن غسل اليدين بالماء والصابون حتى ولمدة تزيد عن 

 يجب وضع المعقمات كل ساعة. 
 ☒أتجّنب 

 التغذية الراجعة: االطالع على النشرات الرسمية للنظافة ومنها نظافة اليدين.

6.  
على إحدى المواقع اإلخبارية، قرأت خبًرا حول أن اللقاح المتاح حاليًا ال يُساعد على الوقاية من فيروس 

 كورونا." 
 ☒أتجّنب 

 التغذية الراجعة: االكتفاء باألخبار الرسمية وعدم االستماع إلى اإلشاعات.

7.  
ب منه أبي قبلي. فقال لي: "اشرب! ذهبت لزيارة والدّي في القرية، وضيّفني أخي فنجانًا من القهوة قد شر

 القهوة الساخنة تقتل الفيروس." 
 ☒أتجّنب 

 التغذية الراجعة: االلتزام بالتعليمات الرسمية ومنها استخدام نفس أواني اآلخرين دون تنظيفها.

8.  
تصفحت تطبيق "الطبي" على الهاتف، ووجدت أن من لديه عرض ارتفاع درجة الحرارة، عليه عزل نفسه 

 حتى تظهر نتيجة فحص فيروس كورونا أنها سلبية. 
 ☑أعتمد 

9.  
يقول أحد أقربائي: "ال داعي لاللتزام بتعليمات الصحة العامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا بما أنك قد 

 لقاح." تلقيّت جرعتي ال
 ☒أتجّنب 

 التغذية الراجعة: االكتفاء باألخبار الرسمية وعدم االستماع إلى اإلشاعات.

10.  
زميلتي تقول: "ال داعي ألخذ المطعوم! فقد يُصاب أي شخص حتى لو كان قد تلقى جرعة ـأو جرعتين من 

 اللقاح." 
 ☒أتجّنب 

 االستماع إلى اإلشاعات.التغذية الراجعة: االكتفاء باألخبار الرسمية وعدم 
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 مصادر المعلومات: اعتمد وتجنب!: 1.1ورقة العمل 
 

 . ☒أو تجّنبها  ☑أجب عن المواقف اآلتية إما باعتمادها 
  ☑أعتمد        الموقف  الرقم 

 أم 
 ☒أتجّنب 

وصلني من أختي على الواتساب فيديو ُيشاير إلاى عادم أهمياة لابس الكماماة للوقاياة مان عادوى   .1
 فيروس كورونا.

 

يظهر على القناة الرسمية مادة توعية مجتمعية حول اإلبقاء على مسافة أمان ًل تقل عان متار   .2
 ونصف للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

 

في جلسة عائلية، قال أحدهم:  سوف يتم إغالن جميع القطاعات، وسيكون هناس حظر شامل   .3
 بسبب انتشار فايروس كورونا.  

 

رأيت ملصقاا في المركاز الصاحي يادعو إلاى عادم المصاافحة والتقبيال عناد إلقااء التحياة للوقاياة   .4
 من عدوى فيروس كورونا. 

 

ثانياة ًل تكفاي وأنات  20أخبرني جاري أن غسل اليدين بالماء والصابون حتى ولمادة تزياد عان   .5
 في المنزل، بل يجب وضع المعقمات كل ساعة. 

 

على إحدى المواقع اإلخبارياة، قارأت خباراا حاول أن اللقااح المتااح حاليااا ًل ُيسااعد علاى الوقاياة   .6
 من فيروس كورونا.  

 

ذهبت لزيارة والدّي في القرياة، وضاّيفني أخاي فنجانااا مان القهاوة قاد شارب مناه أباي قبلاي. فقاال   .7
 لي:  اشرب! القهوة الساخنة تقتل الفيروس.  

 

ارتفاع درجة الحرارة، علياه لديه عرض تصفحت تطبيق  الطبي  على الهاتف، ووجدت أن من   .8
 عزل نفسه حتى تظهر نتيجة فحص فيروس كورونا أنها سلبية. 

 

يقول أحد أقربائي:  ًل داعي لاللتزام بتعليمات الصحة العامة للوقاية من عدوى فيروس كورونا   .9
 بما أنس قد تلقّيت جرعتي اللقاح.  

 

زميلتي تقول:  ًل داعي ألخذ المطعوم! فقد ُيصاب أي شخص حتى لو كان قد تلقى جرعة انو   .10
 جرعتين من اللقاح.  
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 ورقة حقائق(: 1.1نشرة )
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 (. الجاهزية للعودة: حزمة تدريب إعداد المعلم. المكتب اإلقليمي للشرن األوست وشمال إفريقيا. عّمان، األردن 2020يونيسف، )
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  برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:
 : الرفاه والجوانب النفسية1اليوم: 

 : الرفاه النفسي واًلجتماعي1.3الجلسة: 
 دقيقة  50: الجلسةزمن 

 تتّبع وِصف!(: البيئة المدرسية والصفية: 2: مهّمة )1.3.2؛ : الرفاه النفسي واًلجتماعي1.3.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 ما هي أهم األمور التي يجب مراعاتها لزيادة رفاه الطلبة النفسي ويطرح السؤالين:   (19ثم  18الشريحة ) يعرض المدرب/اة

دقائق لإلجابة عن  5ويترس للمشاركين التفكير في   كيف يمكنس تقديم الرفاه لطلبتس؟؟ واًلجتماعي عن العودة للمدرسة؟؟
 السؤال. 

   :الجلسةنتاج 
  تحليل مضمون الرفاه النفسي واًلجتماعي 
  اغتنام البيئة المدرسية والصفية لتوفير الرفاه النفسي واًلجتماعي    

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart) 

 : الجلسةمستلزمات 
  البيئة المدرسية والصفية: تتّبع وِصف: 1.2ورقة العمل 

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 )جابات(، محاضرة )عرض تقديمي  ، مهمة عملية التفاعل )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
  على شكل كلمات مفتاحية على ورقة عرض/ لوحباستقبال اإلجابات من المشاركين ويوثقها  المدرب/اةيبدأ . 
 وُيشير إلى أن هناس العديد من الدراسات بتذكير المشاركين في التدريب للسنة السابقة ويعقب  (20الشريحة ) يعرض المدرب/اة

تقريراا بريطانياا ُيوجز أن هناس خمس طرن تقود إلى الرفاه (، إًل أن هناس Well-beingواألبحا  التي تناولت موضوع الرفاه )
 باًلعتماد على دًلئل تجريبية عالمية تمت صياغتها على شكل نصائح، وهي:

(: إن تواصلس اإليجابي مع من حولس من األقارب واألصدقاء وزمالء العمل والجيران في مجتمعس Connectتواَصل ) ̶
 تثمر في تقوية روابطس مع من حولس وتمّتع بالرفاه.ُيثري من رفاهس بشكل كبير، لذا اس
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(: إن أفعالس الحركية وخصوصاا تلس التي تستمتع في القيام بها ُتحّسن من انفعاًلتس بشكل Be Activeتنّشت ) ̶
 ملحو ، لذا امِش، والعب، أو ببساطة افعل ما يرون لس ضمن أي مكان متاح.

وم به هنا واآلن وتنملس في مواقف حياتس وانفعاًلتس تجاهها يزيد من (: إن جلب الوعي لما تقTake Noticeتيّقظ ) ̶
تقديرس لما حولس عموماا وما يهّمس فعالا على وجه الخصوص، لذا ًلحظ وركز انتباهس ووّجه فضولس نحو ما تشعر 

 به من حولس وفي داخلس، وِعش اللحظة وتمّتع في كل ما هو جميل.
تحّديات لتعّلم أمور جديدة في حياتس يزيد من ثقتس بنفسس ومن درجة متعة (: إن خوض الKeep Learningتعّلم ) ̶

القيام باألمور، لذا جّرب أمراا جديداا، وأعد استكشاف اًلهتمامات القديمة، والتحق بني برنامج للتعّلم، وُقم بمهام أخرى 
 في عملس، وحاول إصالح أشيائس بنفسس.

مجتمعس، وما ُتقدمه لمن حولس يزيد من شعورس بالمكافنة وُيقّوي روابطس (: إن تحقيقس لسعادتس متعلق بGiveأعِت ) ̶
بهم، لذا كافئ نفسس بالعطاء عندما تبتسم في وجه الناس وتتالطف معهم، وعندما ُتقّدم اًلمتنان للمحسن، وتعفو عن 

 المسيء، وعندما تتطوع أيضاا.
  هذا الجزء من خالل التركيز على أن هذه الطرن يمكن أن تترابت وتتقاطع مع بعضها البعض، وهي تؤثر على  المدرب/اةينهي

فهو هدف يقضي اإلنسان عمره سعياا لتحقيقه،  ،أو الرفاه من السهل الوصول إلى الرضا أو إلى السعادةبعضها البعض. وليس 
 الطرن.لى التوازن بين هذه إذا تم الحفا  ع النفسي الرفاهلكن يمكن اًلقتراب من 

 ويعقب بعرض أبرز اًلحترازات الخاصة بالرفاه: (، 21الشريحة ) يعرض المدرب/اة 
 متالزمة ناتجة عن اإلجهاد الفكري واًلنفعالي الشديد والضيت المزمن في البيت و/أو المدرسة. اإلرهاق:  مالحظة ̶
يماءاالتواصل:  ̶  ت ودودة واستخدام اللية اللفظية من كلمات داعمة. الحفا  على التواصل البصري ولية الجسد واا
نشاط أو تمرين أو روتين أو عادة نقوم بها عن قصد بنّية العناية بصحتنا النفسية والعاطفية  الرعاية الذاتية:تحفيز  ̶

 والجسدية.
عن ظروف الحياة، ويمكن فهمها على أّنها كيفية شعور الناس وكيفية عملهم وأدائهم، سواء على  الرضاالرفاه: تعزيز  ̶

 المستوى الشخصي أو اًلجتماعي، وكيف يقّيمون حياتهم ككل.
 ( 22يعرض المدرب/اة شريحة ) البيئة المدرسية والصفية: 1.2العمل  ورقة العباستخدام  الثانيةوُيشرس المعلمين في المهمة :

وضع أكبر عدد ممكن من إجراءات توفير بيئة ُتراعي  علىمجموعات من نفس الصف  3عمل المعلمون في لي، تّبع وِصفت
  .تحسين مستوى الرفاه لدى الطالب منذ دخوله بوابة المدرسة حتى خروجه منها

 (دقائق للنقاش 10دقائق،  10دقائق لعرض كل مجموعة =  3دقيقة للتحضير،  20)
  لتتبع جميع المرافق المدرسية )بوابة المدرسة، األسوار، الممرات،  للمدرب: يتجول المدرب بين المجموعات وُيوّجههممالحظة

مجلة الحائت، الساحة، المشارب، دورات المياه، المختبرات، اليرف الصفية، غرف اإلدارة، إلخ، وتوصيف كيفية توفير جو آمن 
 . تطبيقها لهذا اليرض حتى لو كانت على مستوى المدرسة كاإلذاعة المدرسية مثالا في هذه المرافق وذكر النشاطات الممكن 

 دقيقة( 20)استراحة 
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 البيئة المدرسية والصفية: تتّبع وِصف: 1.2ورقة العمل 
 

الرفاه وضع أكبر عدد ممكن من إجراءات توفير بيئة ُتراعي تحسين مستوى  موعات من نفس الصف علىمج 3يعمل المعلمون في 
 . لدى الطالب منذ دخوله بوابة المدرسة حتى خروجه منها

 
 دقائق للنقاش( 10دقيقة،  10دقائق لعرض كل مجموعة =  3دقيقة للتحضير،  20)

 
 : ةهذه اإلجراءات والمرافق المدرسي رسم توضيحي يعكس
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 برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:
 : الرفاه والجوانب النفسية1اليوم: 

 : قوى الشخصية1.4الجلسة: 
 دقيقة  80: الجلسةزمن 

 (: قوى الشخصية: طّورها!3: مهّمة )1.4.2 ؛: قوى الشخصية للطالب والمعلم1.4.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 وأثره على رفاه المعلم والطالب في الفصل  وُيشير إلى أنه قد تم تناول موضوع قوى الشخصية (24الشريحة ) يعرض المدرب/اة

 عن ثالثة قوائم هي:  وعلى مستوى المملكة( في تلس الفترة)، وتم الكشف الدراسي الثاني من العام الدراسي السابق
، ويتم حالياا تشجيع المعلمين على اغتنامها من خالل المرحلة األردني )واقع( معلمفي  تمّيًزاقوى الشخصية األكثر  ̶

 موضوعات مجتمعات التعّلم
 المرحلة األردني )منمول( معلمفي  رغبةقوى الشخصية األكثر  ̶
   المرحلة األردني )منمول( طالبفي  رغبةقوى الشخصية األكثر  ̶

 .وأما القائمتين الثانية والثالثة سيتم التركيز عليهما في هذه الجلسة من هذا التدريب
   :الجلسةنتاج 

 قوى الشخصية الخاصة بالطلبة والمعلمين في مواقف تربوية تطوير    

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart) 

 : الجلسةمستلزمات 
  قوى الشخصية: طّورها1.3ورقة العمل : 

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 )جابات(، محاضرة )عرض تقديمي  ، مهمة عملية التفاعل )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
 وُيشير إلى أن قوى الشخصية لدى المعلم ُتؤثر في الطلبة كما لييرها من الجوانب أثر على  (25الشريحة ) يعرض المدرب/اة

  ثم يستمع إلى عّدة إجابات من المعلمين، ثم يبّين اإلجابة من كيف يكون المعلم مؤثراا في طلبته؟؟؟ الطلبة، ثم يسنل المعلمين  
 خالل الحركات على الشريحة: 

 :مؤثر المعلم
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  )ُيقّدم أداءا نموذجياا يتبعه الطلبة )مثل حل المسنلة في الرياضيات 
 بترس المجال أكثر أمام الطلبة ليستخدموا طرقهم الخاصة بالحل... مدى تنثيره في الطلبة إدارة  المطلوب من المعلم ̶

  )ا نموذجياا يتبعه الطلبة )مثل اًلستماع للمتكلم كقاعدة من قواعد السلوس  ُيقّدم سلوكا
ا أمام طلبته... تنثيره في الطلبة زيادة  المطلوب من المعلم ̶  بالحرص على تقديم أفضل السلوكات بشكل عام وخصوصا

  نمطاا تعّلمياا ُمفّضالا يتبعه الطلبة )مثل األشكال اإليضاحية كنسلوب بصري( ُيقّدم 
بالحرص على تقديم أساليب تعّلمية متنوعة ُتراعي تفضيالت وحاجات مدى تنثيره في الطلبة إدارة  المطلوب من المعلم ̶

 الطلبة المتنوعة...
  ا على الطلبة من خالل قواه الشخصية... وهذا ما سيتم يكون المعلم وُيشير إلى أنه  (26المدرب/اة الشريحة )يعرض مؤثراا أيضا

 .التركيز عليه في هذه الجلسة
  وُيشير إلى أنه وبعد دراسة عبر حضارية وضمن ثقافات مختلفة، ُوجد أن اإلنسان يمتلس قوى  (27المدرب/اة الشريحة )يعرض

ى لذلس هناس ما ُيسّمى بالقوى الشخصية المميزة والقوى الشخصية جميعها، ولكن تتفاوت درجة اتقان الفرد للقو  24الشخصية الا 
  :بصورة مختصرة كاآلتي 6األقل تمّيزاا، وأن هذا الترتيب يختلف عند الفرد من فترة إلى أخرى. وتنتي القوى ضمن الفضائل الاا 

  :قوى عقلية ُتعنى باكتساب التعّلم واًلستخدام األمثل للمعرفةتحوي الحكمة 
 الدافعية(  قوى انفعالية تتضمن تدريب اإلرادة على تحقيق األهدافتحوي : الشجاعة( 
  :اآلخرين  مع التفاعل اإليجابيشخصية( تتضّمن -قوى اجتماعية )بينتحوي اإلنسانية 
  :قوى مجتمعية ُتعنى بتوفير حياة حضارية سليمة للمجتمع بكافة مكّوناتهتحوي العدالة 
  :اإلفراط واليلو والتطرف قوى الحماية منتحوي اًلعتدال 
  :ضفاء القيمة المعنوية على األعمال تحوي السمو  قوى ُتعنى بتشكيل روابت مع العالم األكبر، واا
 ( 28يعرض المدرب/اة شريحة ) األداء، ثم يعرض السؤال وتحسن زيد من الرفاه النفسي توُيشير إلى أن قوى الشخصية عموماا

 : بالصييتين اآلتيتين
 من تحب تواجدهم ومن تود غيابهم؟ ما الفرن بين 
 ما الفرن بين الذين يقدرونس وبين الذين ينتقدونس؟ 
  إلى عدة إجابات ثم ُيعقب بعرض الحركة اآلتية:  المدرب/اةيستمع 
  هؤًلء... يرون، يقدرون، يؤمنون باا، إمكاناتس وقواس 
  أما هؤًلء... فال... بل قد يركزون على قصورس وضعفس 
  الوعي بالقوى الشخصية والعمل على اغتنامها وتطويرها  على هموتساعد ،أن البيئة التي تدعم األفراد وُتمكنهم ب/اةالمدر ثم ُيعقب

 تزيد من ثقتهم بننفسهم وبالتالي عطائهم وتقديم أفضل األداء. و  عموماا يزيد من الرفاه النفسي للفرد
 ( 30ثم  29يعرض المدرب/اة شريحة ) ( حول قوى الشخصية2021)مبادرة القراءة والحساب،  أردنيويقدم نتيجة تقرير:  
  المرحلة األردني )واقع(: معلمفي  تمّيًزاقوى الشخصية األكثر  
مننن أجننل أن ... ثاام يعقااب: أن اليايااة ماان الكشااف عنهااا هااو  التعاااطف( 6الحااب ( 5التواضااع ( 4اللطااف ( 3 العاادل( 2لصاادن ( ا1

 نغتنمها في مواقف صفية
  المرحلة األردني )منمول(: معلمفي  رغبةقوى الشخصية األكثر  
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من أجل أن نطّورها ... ثم يعقب: أن الياية من الكشف عنها هو  الُمثابرة( 6الحكم ( 5 العدل( 4الدعابة ( 3 القيادة( 2اإلبداع ( 1
 في مواقف صفية

  المرحلة األردني )منمول(: طالبفي  رغبةقوى الشخصية األكثر  
 ؟في مواقف صفية نعّلمهاكيف ... ثم يسنل:  اًلمتنان( 6الجرأة ( 5تنظيم الذات ( 4الحماس ( 3 حب التعّلم( 2 الُمثابرة( 1
  أن في المهمة القادة سيتم التركيز على القائمتين الثانية والثالثة، وذلس ليايات:  المدرب/اةثم ُيشير 

 رفع ثقة المعلم والطالب بننفسهم ̶
 وبالتالي زيادة الرفاه لديهم  ̶
 وبالتالي تحسين أداء تعليم المعلم وتعّلم الطالب  ̶

 ( 31يعرض المدرب/اة شريحة ) عمل لي، : قوى الشخصية: طّورها1.3مل ورقة العباستخدام  الثالثةوُيشرس المعلمين في المهمة
 تصميم مواقف صفية:  علىمجموعات من نفس الصف  3المعلمون في 

 المرحلة.  معلمفي  رغبةلتطوير قوى الشخصية األكثر  ̶
 المرحلة.  طالبفي  رغبةلتطوير قوى الشخصية األكثر  ̶

 (دقيقة للنقاش 15دقيقة،  15دقائق لعرض كل مجموعة =  5دقيقة للتحضير،  30)
 لتصميم المواقف الصفية( حول أفكار مقترحة 2نحو النشرة ) مالحظة للمدرب: يتجول المدرب بين المجموعات وُيوّجههم . 
 على عجالة في نهاية الجلسة علاى أن هاذه القاوى هاي األكثار رغباة فاي ضاوء تكراراتهاا مان المعلماين فاي جمياع المدرب/اة  ُيعقب

نمنا عليننا التركينز علنى منا نحتاجنه فعلًينا والمملكاة،  يجب التأكيد على المشاركين أنه علينا عدم التنأثر كثينًرا بنالتقرير أيًضنا  وا 
 .)إذا اختلفت حاجتنا المحلية عن تلك التي في القوائم( لنطّوره ونعّلمه لطلبتنا في منطقتنا المحلية من قوى الشخصية
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 قوى الشخصية: طّورها: 1.3ورقة العمل 
 

 تصميم مواقف صفية:  موعات من نفس الصف/ المرحلة علىمج 3يعمل المعلمون في 
 المرحلة.  معلمفي  رغبةلتطوير قوى الشخصية األكثر  .1
 المرحلة.  طالبفي  رغبةلتطوير قوى الشخصية األكثر  .2

 للنقاش( دقيقة 15دقيقة،  15دقائق لعرض كل مجموعة =  5دقيقة للتحضير،  30) 
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 (: أفكار مقترحة 1.2نشرة )
 قوى الشخصية األكثر رغبة في معلم المرحلةأواًل: 

 الُمثابرة( 6 الحكم( 5 العدل( 4 الدعابة( 3 القيادة( 2 اإلبداع( 1هي: المرحلة  معلمفي  رغبةقوى الشخصية األكثر 
 عمال لوحاة للمشااعر يرسام/  : التفكير في طرن وأفكار جديدة تحفز الطلبة على التعبير عن مشاعرهماإلبداع : بشكل مستمر، مثالا

 يلصق الطالب عليها في نهاية كل يوم مشاعره )سعيد، حزين، خائف، حيادي(. ويمكن مناقشة الطلبة بهذه المشاعر وأسبابها. 
 المعلم واألهال ويكاون المعلام قادوة )ُملِهماا( ونموذجاا يحتاذى  يشمل : عمل ضمن فريقالقيادة : صاقات أو نشارات توزياع ملباه، ماثالا

 توعوية لألهالي فيما يخص تقديم الدعم النفسي واًلجتماعي ألبنائهم الطلبة ليكون دورهم داعماا لدور المعلم في اليرفة الصفية. 
 وتشاجيعهم كالمساابقات ماثالا  نشر جو من الراحة واألمان والتحفيز للطلبة من خالل إشراس الطلبة بننشطة يحبون عملهاا :الدعابة ،

يجاااد جاو ماان علاى ر  تطبياق أنشااطة وألعاااب تفاعلياة متنوعااة، مثاال: ) الماارحوايااة قصصااهم الخاصاة، ورساام رسااومات تعبار عاانهم، واا
 .(المسابقات، األشيال اليدوية، الرسم والقص والتلوين وغيرها

 إيجاد فرص متكافئة للطلبة للتقدم في مستوى تعلمهمالعدل : : بشاكل فاردي  للعمالتحديد وقت معين بشكل ياومي أو أسابوعي ، مثالا
 مع الطلبة الذين ًل يظهرون تقدماا في تفاعلهم مع زمالئهم وفي تعلمهم. 

 الحكننم : : جمااع أكباار قاادر ممكاان ماان البيانااات حااول الطلبااة لتعميااق فهمهاام لمسااتوى الطلبااة وأوضاااعهم النفسااية واًلجتماعيااة، مااثالا
 عطاؤهم اًلنتباه الالزم من خالل نبرة الصوت وتعابير الوجه.اإلصياء الفّعال للطلبة واا 

 علااى المشاااركة والحاادي  وطاارح أي سااؤال دون التااردد أو هم تشااجيعو  ،: المحاولااة المسااتمرة لاادمج الطلبااة دون كلاال أو ملاالالمثننابرة
:  الهاادئين والخجاولين. الطلبااةالخاوف، وخاصاة  ى التقليال ماان السالوكات الساالبية، تعزياز ساالوكات الطلباة اإليجابياة والعماال علامااثالا

ويمكن اًلستعانة بلوحة التعزيز التي تحوي صورة لكل طالاب ماع اسامه ووضاع نجاوم لكال سالوس إيجاابي يقاوم باه الطالاب. ويمكان 
تشااجيع الساالوكات اإليجابياااة الجماعيااة مااان خااالل تشاااجيع الطلبااة علااى مسااااعدة بعضااهم بعضاااا علااى القياااام بالساالوكات اإليجابياااة 

 اد عن السلبية.واًلبتع
 تطبيق نشاط ياومي )أشاكر رباي علاى...(، إذ ياذكر الطلباة كال ياوم  . مثاُل:تشجيع الطلبة على اًلمتنان للنعم التي لديهم: االمتنان

 حضر شطيرة لذيذة، لديه صديق عزيز وهكذالديه معلم جيد، أمور يشكرون هللا عليها ولو كانت بسيطة، مثل: أنه  3
 

 األكثر رغبة في طالب المرحلة قوى الشخصيةثانًيا: 
 اًلمتنان( 6 الجرأة( 5 تنظيم الذات( 4 الحماس( 3 حب التعّلم( 2 الُمثابرة( 1هي: المرحلة  طالبفي  رغبةقوى الشخصية األكثر 

: تحضير لوحة مثل لوحة قواعد السلوس بعناوان     تحتاوي علاى بعاض الممارساات التاي مان شاننها التادّرب علاى تطاوير أثاابُر وأتعّلامُ مثالا
 قوى الشخصية هذه، مثل: 

  المشاركة أتجنب ☒.   للمشاركة أتحمس ☑نشاط، عند العمل على. 
  ،بمشاركتي أبدأ ☒.   بهدوء أستنذن ☑عندما أود المشاركة. 
  ،صحته من وأتنكد الحل أبدأ ☑.   بحلها أستعجل ☒عندما أجد المسنلة سهلة. 
  ،المساعدة أطلب ☑.   وحدي حلها أحاول ☑عندما أجد المسنلة صعبة . 
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  ،الحل عن أتوقف! أستسلم ☒. أخرى  مرة أحاول! بنس ًل ☑إذا أخطنُت بحل المسنلة. 
  ،الخطن من أخاف ☒.   حلها في أفكر ☑عندما أجد مسنلة جديدة. 
  ،بنفسي أفتخر ☑المعلم.    أشكر ☑عند إتقاني التعلم . 
  ،وحدي أعمل ☒.  زمالئي مع أتعاون  ☑في العمل الجماعي.  

 
 وُيمكن وضع لوحات بخت جميل ُيكتب عليها عبارات مثل: 

 .حاول، اجتهد، تنشت، غامر 
 .المحاولة الخاطئة، خطوة صحيحة نحو التعلم 
 .ُكن مهذباا، واشكر معلمس وزمالءس من حولس 
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 المفاهيم والنتاجات األساسيةبرنامج التعّلم المبني على  اسم البرنامج:
 : الرفاه والجوانب النفسية1اليوم: 

 : العودة إلى المدرسة واستقبال الطلبة  1.5الجلسة: 
 دقيقة  80: الجلسةزمن 

 (: يوم العودة إلى المدرسة: لعب األدوار!4: مهّمة )1.5.2 ؛: العودة إلى المدرسة واستقبال الطلبة1.5.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 تحساااين الرفااااه و  أخاااذ احتااارازات الصاااحة العاماااةجاااانبي وُيشاااير إلاااى أناااه قاااد تااام تنااااول  (33ثااام  32الشاااريحة ) يعااارض المدرب/ااااة

فاقاد  تقلايصفي هذا اليوم وسيتم إتمامه كذلس ضمن هذين الجانبين، أما الياوم الثالا  سُيخصاص كاامالا لجاناب والجوانب النفسية 
 . التعّلم

   :الجلسةنتاج 
  التخطيت ليوم العودة إلى المدرسة واستقبال الطلبة بطريقة آمنة ومشجعة 
 تقدير أهمية توفير سبل الرفاه النفسي واًلجتماعي في تهيئة الطلبة للعودة إلى المدرسة    

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،تخطيتأقالم شرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart) بالونات، ألوان، أوران ملونة ، 

 : الجلسةمستلزمات 
  يوم العودة إلى المدرسة: لعب األدوار!1.4ورقة العمل : 

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 جابات(، محاضرة )عرض تقديمي( التفاعل  ، مهمة عملية )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
  يوم العودة إلى المدرسة: لعب 1.4مل ورقة العباستخدام  الرابعةوُيشرس المعلمين في المهمة ( 34شريحة )يعرض المدرب/اة :

تحضير اليوم المقترح وتقديمه في مشهد تمثيلي يعبر عن يوم  علىمجموعات من نفس الصف  3عمل المعلمون في لياألدوار!، 
  .العودة إلى المدرسة

 (دقائق للنقاش 10دقيقة،  30لعرض كل مجموعة = دقائق  10دقيقة للتحضير،  30)
  (3ويطلب منهم اًللتزام قدر اإلمكان بالسيناريو المطروح في النشرة )مالحظة للمدرب: يتجول المدرب بين المجموعات . 
 

  



31 

 : يوم العودة إلى المدرسة: لعب األدوار!1.4ورقة العمل 
 مجموعات من نفس الصف على:  3يعمل المعلمون في 

 تحضير اليوم المقترح وتقديمه في مشهد تمثيلي يعبر عن يوم العودة إلى المدرسة. •
 

 دقائق للنقاش( 10دقيقة،  30دقائق لعرض كل مجموعة =  10دقيقة للتحضير،  30)
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 (: السيناريو المقترح لليوم األول 1.3نشرة )
 

 استقبال الطلبة في اليوم األول:
  بالبالونات.تزيين المدرسة والصفوف 
  ا(، )أحب مدرستي ا وعاماا سعيدا ا حميدا إلصان عبارات ترحيبية وتشجيعية للطلبة، مثل: )مدرستي الجميلة، اشتقت لِس(، )َعودا

 وألتزم بكمامتي(، )عدنا من جديد، لعاٍم دراسيٍّ سعيد(.
 وفهم، وفريق ًلستقبال األهالي وشكرهم يتم تقسيم المعلمات والطاقم اإلداري إلى فرن كاآلتي: فريق لتوجيه الطلبة إلى صف

بالغهم بموعد الميادرة. )على األغلب لن يسمح لألهل بالدخول  على جهودهم وطمننتهم بنن أبناءهم سيكونون بخير واا
ا على السالمة(، وفريق للتنكد من سير األمور كما هو مخطت له واًللتزام بالوقت خالل تنفيذ اإلجراءات.  للمدرسة حرصا

 مكن تطبيقها في اليوم األول:أنشطة ي
رقم واسم 
 النشاط

الوقت  خطوات تنفيذ النشاط الهدف من النشاط
الالزم 
لتنفيذ 
 النشاط

مكان 
تنفيذ 
 النشاط

 األدوات الالزمة

الصنننننحة  .1
 والنظافة

 
(Ready to 

come 
back: 

Teacher 
Prepared-

ness 
Training 
Package, 
UNICEF, 
2020) 

 

نشاااااااااااااااااار الممارسااااااااااااااااااات 
باااااااين الطلباااااااة الصاااااااحية 

للتعاماااااااال مااااااااع جائحااااااااة 
 كورونا.

  يتفااااق المعلاااام مااااع الطلبااااة علااااى القواعااااد التااااي
يجاااااب اًللتااااازام بهاااااا للمحافظاااااة علاااااى نظافاااااة 
اليدين، مثل غسل اليدين أو تعقيمهما بالمعقم 

 قبل وبعد تناول الطعام.
  يطبق المعلم الطريقة الصحيحة ليسال اليادين

 ووضع المعقم.
  أغنياة تتعلاق بالنظافاة ييني المعلم ماع الطلباة

أثناء غسال اليادين أو وضاع المطهار. )يمكان 
أن يؤلف المعلم األغنية بالتعاون ماع الطلباة، 

 أو غناء أغنية تتحد  عن النظافة(.
 ( يصااانع الطلباااة ماااع المعلااام ملصاااقااPoster )

عاان النظافااة وتعقاايم الياادين ويااتم إلصاااقه فااي 
 اليرفة الصفية. 

  يز للطلباة ياتم يمكن أن يضع المعلم لوحة تعز
فيهاااا وضاااع نقااااط للطلباااة عناااد قياااامهم بيسااال 

 أيديهم أو استخدام المعقم.
 .يطلب المعلم من جميع الطلبة تعقيم أيديهم 

40 
 دقيقة

اليرفة 
 الصفية

  ،صاااااااااااااااااااااااابون
 ومقعم أيدي

  صاااااااااااااااااااااحائف
 أعمال

 أقالم تلوين 
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رقم واسم 
 النشاط

الوقت  خطوات تنفيذ النشاط الهدف من النشاط
الالزم 
لتنفيذ 
 النشاط

مكان 
تنفيذ 
 النشاط

 األدوات الالزمة

رسنننننننننننننم  .2
 تعبيري 

تعبياااااااااار الطلبااااااااااة عاااااااااان 
مشاااااااااااااااااعرهم بااااااااااااااااالعودة 
للمدرسااااااااة بعااااااااد غياااااااااب 

 طويل.

  المعلاااام صااااحائف أعمااااال علااااى سااااور يلصااااق
)إذا تعاااّذر ذلاااس، يمكااان  المدرساااة الاااداخلي.

إلصاااااااان الصاااااااحائف فااااااااي أروقاااااااة المدرسااااااااة 
الداخلية أو على األرض ثم تعليقها في مكاان 

 مناسب(
  يرسااام الطلباااة رساااومات تعبااار عااان مشااااعرهم

حاااول العاااودة للمدرساااة بعاااد غيااااب طويااال ماااع 
كتابااة بعاااض الكلماااات أو األفكاااار التاااي تعبااار 

هااااذه المشاااااعر. )مالحظااااة للمعلاااام: ماااان  عاااان
الطبيعاااي وجاااود مشااااعر مختلفاااة لااادى الطلباااة 
منها السرور والساعادة والخاوف والقلاق، ولكان 
ماان المهاام طمننااة هااؤًلء الطلبااة وأنااس سااتكون 
اااااااا، وأنهااااااام سااااااايجدون فاااااااي  إلاااااااى جاااااااانبهم دائما

 المدرسة كل ما هو جميل(.
  يمكاااان إبقاااااء الرسااااومات معلقااااة علااااى السااااور

 إلصاقها في الممرات.الداخلي أو 
  يطلاااااااب المعلااااااام مااااااان الطلباااااااة غسااااااال أياااااااديهم

 وتعقيمها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 دقيقة

ساحة 
المدرسة 
)بجانب 
 السور(

  صاااااااااااااااااااااحائف
 أعمال

 أقالم تلوين 
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رقم واسم 
 النشاط

الوقت  خطوات تنفيذ النشاط الهدف من النشاط
الالزم 
لتنفيذ 
 النشاط

مكان 
تنفيذ 
 النشاط

 األدوات الالزمة

أرّكنننننننننننننز  .3
 وأطّبق

 
 )اًلتحاد
 الدولي
 لجمعيات
 الصليب
 األحمر
 لالواله

 األحمر
 إنقاذ ومؤسسة
 في الطفل

الدنمارس 
(2014 .)

 مرونة برنامج
لب: الطا
 النفسي الدعم
 وخارج داخل

 المدارس(

تنميااة وممارسااة التركيااز 
لااادى الطلباااة مااان خاااالل 
تنشيطهم وتحفيزهم على 
المشااااااااركة فااااااااي نشاااااااااط 

 حركي.

  ،يوضاح المعلاام للطلباة أنااه سيشايل الموساايقى
وعلايهم التحاارس فاي المكااان أو الارقص والقفااز 
أثناء تشييل الموسايقى. )إذا كاان هنااس طلباة 

 الحركة من يتمكنوا ًل وقد إعاقات من يعانون 
 إشاراكهم مان تنكاد مان الطلباة، غيارهم مثال

 وتشاركية(. بناءة بطريقة
  عنااادما تتوقاااف الموسااايقى، يطلاااب المعلااام مااان

الطلبااااة القيااااام باألشااااياء التااااي يطلبهااااا ماااانهم، 
 مثل:

يجلاااااس الطلباااااة الاااااذين يبااااادأ اسااااامهم بحااااارف  ˗
 األلف/ الفاء/ العين، ...إلخ.

ن يرتاااادون لوناااااا أباااايض/ يسااااتمر الطلبااااة الااااذي ˗
 أحمر/ أزرن، ...إلخ بالحركة.

/ 7/ 5يقاارفص الطلباااة المولاااودون فاااي شاااهر  ˗
 ، ...إلخ.12

  يحرص المعلم على تييير األمار فاي كال مارة
 تتوقف الموسيقى.

  بعد انتهاء النشاط، يناقش المعلم الطلباة بهاذه
 األسئلة:

 اآلن؟ تشعر كيف ˗
طلاب مناس  ماا فعال علاى كثياراا تركاز هال ˗

 ه؟عمل
اساتطعت عمال ماا طلاب  عنادما شعرت كيف ˗

 لام التاي عان المارات ومااذا مناس بساهولة؟
 أداء ما طلب منس بسهولة؟ من فيها تتمكن

 التركياز أن نانجح فاي  يمكان أنناا تعتقاد هال ˗
معينة من خالل المثابرة كما فعلنا  أمور على

 النشاط؟ في هذا

15 
 دقيقة

اليرفة 
 الصفية

  موسيقى 
 باساااااتخدام)

كمبياوتر  هااتف،
أو أي آلاااااااااااااااااااااااااااااااة 
موساايقية متاااوفرة( 
أو يمكااااااااااااااااااااااان أن 
يطبااااااااااال المعلااااااااااام 
.  على مقعد مثالا
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رقم واسم 
 النشاط

الوقت  خطوات تنفيذ النشاط الهدف من النشاط
الالزم 
لتنفيذ 
 النشاط

مكان 
تنفيذ 
 النشاط

 األدوات الالزمة

أثننننننننننننابُر  .4
 وأتعّلمُ 

 

تنمياااااة قاااااوى الشخصاااااية 
 لدى الطلبة

  يجااذب المعلاام انتباااه الطلبااة بااالقول: سنساانلكم
اآلن مجموعاااااااةا مااااااان األسااااااائلة وأرجاااااااو مااااااانكم 
ا. )يمكاااان اسااااتخدام  اًلنتباااااه لكاااال سااااؤاٍل جياااادا

)العاميااة( عنااد تطبيااق النشاااط الليااة المحكيااة 
 لتقريب الفكرة للطلبة(.

  ا تلااو اآلخاار يساانل المعلاام األساائلة اآلتيااة واحاادا
 ويناقش إجاباتها مع الطلبة:

أتحمااااااااااس  □عناااااااااد العماااااااااال علاااااااااى نشاااااااااااط،  ˗
 أتجنب المشاركة. □للمشاركة.     

 □أسااتنذن بهاادوء.   □عناادما أود المشاااركة،  ˗
 أبدأ بمشاركتي.

أساااااااتعجل  □ة، عنااااااادما أجاااااااد المسااااااانلة ساااااااهل ˗
 أبدأ الحل وأتنكد من صحته. □بحلها.    

أحاااول حلهااا  □عناادما أجااد المساانلة صااعبة،  ˗
أطلاااااااب المسااااااااعدة. )للمعلااااااام:  □وحااااااادي.   

 اإلجابتان صحيحتان(
ًل بااااااانس!  □إذا أخطااااااانُت بحااااااال المسااااااانلة،   ˗

أستسااالم! أتوقاااف عااان  □أحااااول مااارة أخااارى. 
 الحل.

       أفكار فاي حلهاا.   □عندما أجد مسنلة جديدة،  ˗
 أخاف من الخطن. □

 □أشااااكر المعلاااام.    □عنااااد إتقاااااني الااااتعلم،  ˗
أفتخااااااااااااار بنفساااااااااااااي. )للمعلااااااااااااام: اإلجابتاااااااااااااان 

 صحيحتان(
أتعااون ماع زمالئاي.   □في العمل الجماعي،  ˗

 أعمل وحدي. □
 
 

30 
 دقيقة

اليرفة 
 الصفية

  ملصق يحاوي
الساااااااااااااااااالوكات 
المرغوبااااااااااااااااااااااة 
والساااااااااااااالوكات 
غيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 المرغوبة.
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رقم واسم 
 النشاط

الوقت  خطوات تنفيذ النشاط الهدف من النشاط
الالزم 
لتنفيذ 
 النشاط

مكان 
تنفيذ 
 النشاط

 األدوات الالزمة

  يلخااص جميااع األفكااار يعاارض المعلاام ملصااقاا
ويعلقااااه فااااي اليرفاااة الصاااافية. )تكااااون  الساااابقة

اإلجابااااات الصااااحيحة ملونااااة علااااى البوسااااتر، 
بحي  تظهار اإلجاباات الصاحيحة التاي يجاب 
عملها واإلجابات الخاطئة التي يجب اًلبتعااد 

السااالوكات المرغوباااة والسااالوكات غيااار عنهاااا )
(. )مالحظاة: مقتاارح لشاكل الملصااق المرغوباة

 مرفق أدناه(
 كل ياومي بانن يحصالوا يذّكر المعلم الطلبة بش

 .10/10على 
يننننننننننومي  .5

 األول
 الطلبااااة باااااليوم  تنّماااال

 األول.
  بناااء جساار للتواصاال

 هالي. مع األ

  يااوزع المعلاام علااى كاال طالااب بطاقااات )يااومي
 األول(. )مقترح شكل البطاقة مرفق أدناه(

  المعلااام مااان كااال طالاااب تعبئاااة البطاقاااة يطلاااب
 وتلوينها.

  يطلب المعلم من الطلباة إطاالع أهااليهم علاى
 البطاقات وتعليقها في غرفهم على الحائت.

  يشااااجع المعلاااام الطلبااااة علااااى تواصاااال أهاااااليهم
 معه/ها. 

30 
 دقيقة

اليرفة 
 الصفية

  بطاقاااااااااااااااااااااااااااات
)يااااااااااااااااااااااااااااااااومي 

 األول(
 ألوان وأقالم 

 على الطلبة.توزيع الكتيبات في نهاية اليوم 
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 شكل الملصق
 

 
 أثابُر وأتعّلمُ 

 
  المشاركة أتجنب ☒.   للمشاركة أتحمس ☑نشاط، عند العمل على. 
  ،بمشاركتي أبدأ ☒.   بهدوء أستنذن ☑عندما أود المشاركة. 
  ،صحته من وأتنكد الحل أبدأ ☑.   بحلها أستعجل ☒عندما أجد المسنلة سهلة. 
  ،المساعدة أطلب ☑.   وحدي حلها أحاول ☑عندما أجد المسنلة صعبة . 
  ،الحل عن أتوقف! أستسلم ☒. أخرى  مرة أحاول! بنس ًل ☑إذا أخطنُت بحل المسنلة. 
  ،الخطن من أخاف ☒.   حلها في أفكر ☑عندما أجد مسنلة جديدة. 
  ،بنفسي أفتخر ☑المعلم.    أشكر ☑عند إتقاني التعلم . 

  .وحدي أعمل ☒.  زمالئي مع أتعاون  ☑في العمل الجماعي، 
 

 حاول، اجتهد، تنشت، غامر.
 المحاولة الخاطئة، خطوة صحيحة نحو التعلم.
 ُكن مهذباا، واشكر معلمس وزمالءس من حولس.

 
 مع كلمة أحسنت! 10/10مالحظة للتصميم: وضع عالمة 
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 بطاقة )يومي األول(مقترح 
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 التعليميةفاقد التعّلم والجوانب الثاني: اليوم 
 المقدمة 

حول األولى النشاط اًلفتتاحي  الجلسةكاآلتي: تتناول  جلسات ثال ضمن  الثانيتتوزع فعاليات اليوم التدريبي 
برنامج التعّلم المبني على المفاهيم ، وتتناول الجلسة الثانية التدريس عند المستوى الصحيح وأدوات التشخيص

 .البرنامجتطبيق  الثالثةالجلسة وتتناول ، والنتاجات األساسية
 :الثانيلليوم النتاجات العامة 

 . تقليص فاقد التعّلم لدى الطلبةإلى  الثانييسعى البرنامج التدريبي من خالل يومه 
 :الثانيلليوم النتاجات الخاصة 

  قادرين على: واأن ُيصبح الثانيفي نهاية اليوم التدريبي  ينُيتوقع من المعلم
   ربِت الممارساِت التدريسيِة بحاجاِت الطلبِة 
  ِتطبيِق مصفوفِة المفاهيِم األساسيِة والنتاجاِت ومؤشراِت األداء 
  ِتقديِر أهميِة تقليِص فاقِد التعّلِم لدى الطلبة 

 : الثانيلليوم التهيئة والتعلم القبلي 
 . وتمهيد لمحتوى اليوم الثانيكمراجعة لليوم األول  بالمشاركين، ويقوم بنشاطالمدرب/اة ُيرحب 

 :الثانيلليوم  يالجدول الزمن
اليوم 

 وموضوعه
 رقم النشاط واسمه رقم الجلسة

 الزمن
 ساعة دقيقة

فاقد : 2
التعّلم 

والجوانب 
 التعليمية 

 : نشاط افتتاحي2.1
 التدريس عند المستوى الصحيح وأدوات التشخيص: 2.1.1 -
 الثاني: أهداف اليوم التدريبي 2.1.2 -

30 - 

بنية برنامج التعّلم : 2.2
المبني على المفاهيم 
 والنتاجات األساسية

بنية برنامج التعّلم المبني على المفاهيم (: 5مهّمة ): 2.2.1 -
  والنتاجات األساسية 

70  - 

 - 20 استراحة

تطبيق برنامج التعّلم : 2.3
المبني على المفاهيم 
 والنتاجات األساسية

تطبيق برنامج التعّلم المبني على (: 6مهّمة ) :2.3.1 -
 المفاهيم والنتاجات األساسية

160 - 

 - 20 النشاط الختامي  :2.3.2 -
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 فاقد التعّلم والجوانب التعليمية :الثانياليوم  جلسات
 برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:

 والجوانب التعليميةفاقد التعّلم : 2اليوم: 
 : نشاط افتتاحي2.1الجلسة: 

 دقيقة  30: الجلسةزمن 
 : أهداف اليوم التدريبي الثاني2.1.2؛ : التدريس عند المستوى الصحيح وأدوات التشخيص2.1.1األنشطة: 

 التهيئة والتحفيز: 
 مان أيان نبادأ فاي التادريس؟برأيس، كياف ينبياي أن نقلاص فاقاد الاتعّلم؟ ويطرح السؤالين:   (37 – 36الشريحة ) يعرض المدرب/اة  

 . دقائق لإلجابة عن السؤال 5ويترس للمشاركين التفكير في 
   :الجلسةنتاج 

 ربت الممارسات التدريسية بحاجات الطلبة   

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart)  

 : الجلسةمستلزمات 
 ىالدليل التطبيقي ألدوات تشخيص القدرات القرائية والحسابية للصفوف الثالثة األول ةُنسخ  

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
 جابات(، محاضرة )عرض تقديمي( التفاعل  ، مهمة عملية )سؤال واا

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
 ( 40 – 38يعرض المدرب/اة شريحة ) للتدريس عند ويذكر المشاركين بنموذج التدريس عند المستوى الصحيح، ويشير إلى أنه

المستوى الصحيح، ينبيي أن نبدأ بعملية تقييم تشخيصية تكشف عن مهارات جميع الطلبة... وهذا يحتاج إلى أدوات، وقد تم جمع 
 ى" الدليل التطبيقي ألدوات تشخيص القدرات القرائية والحسابية للصفوف الثالثة األول  األدوات فيما ُيسمى بااا

 ( ويشرح مكونات الدليل. 41يعرض المدرب/اة شريحة ) 
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 ( وُيقّدم أفكاراا لتقديم التدخالت العالجية وأبرزها: 42يعرض المدرب/اة شريحة )تدريس ومجموعات متمايزة أثناء الحصة الصفية ،

 مشاركة األهل، تعليم األقران، ما بعد الدوام )ساعتان بعد الدوام(، صفية حصص النشاط من خالل أنشطة ًل
 
 ( ويقدم أهداف اليوم التدريبي الثاني وجلساته. 44ثم  43يعرض المدرب/اة شريحة ) 
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 برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية اسم البرنامج:
 فاقد التعّلم والجوانب التعليمية: 2اليوم: 

  برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسيةبنية : 2.2الجلسة: 
 دقيقة  70: الجلسةزمن 

  برنامج التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسيةبنية (: 5: مهّمة )2.2.1األنشطة: 
 التهيئة والتحفيز: 

 برناامج الاتعّلم المبناي علاى المفااهيم والنتاجاات بنياة التعّرف إلاى وُيشير إلى أنه حان وقت  (47-45الشريحة ) يعرض المدرب/اة
 . ، ويقدم خصائص البرنامجاألساسية

   :الجلسةنتاج 
  ِتطبيِق مصفوفِة المفاهيِم األساسيِة والنتاجاِت ومؤشراِت األداء 
  الطلبةِ تقديِر أهميِة تقليِص فاقِد التعّلِم لدى 

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart)  

 : الجلسةمستلزمات 
  مصفوفِة المفاهيِم األساسيِة والنتاجاِت ومؤشراِت األداءِ ُنسخ 
  ىللصفوف الثالثة األول في اللية العربية والرياضياتُنسخ كتب التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية  

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
  مهمة عملية 

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
 ( 48يعرض المدرب/اة شريحة ) األساسيِة والنتاجاِت ومؤشراِت مصفوفِة المفاهيِم باستخدام  الخامسةوُيشرس المعلمين في المهمة

 6المعلمون في عمل المعلمون في لي، على المفاهيم والنتاجات األساسيةالتعّلم المبني كتب للية العربية والرياضيات و  األداءِ 
، قراءة تفصيلية لمحتوى المصفوفة والكتبعلى:  لية عربية، رياضيات( X)األول، الثاني، الثال   مجموعات من نفس الصف

 (دقائق للنقاش 10دقيقة،  30دقائق لعرض كل مجموعة =  5دقيقة للقراءة،  30. )تقديم الكتب على شكل محطات تعّلميةو 
  الكتبالقراءة العميقة والفهم العميق لمحتوى ويطلب منهم مالحظة للمدرب: يتجول المدرب بين المجموعات . 

 (49، شريحة دقيقة 20)استراحة 
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 التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسيةبرنامج  اسم البرنامج:
 فاقد التعّلم والجوانب التعليمية: 2اليوم: 

 على المفاهيم والنتاجات األساسيةالتعّلم المبني تطبيق برنامج : 2.3الجلسة: 
 دقيقة  180: الجلسةزمن 

 : النشاط الختامي2.3.2 ؛المفاهيم والنتاجات األساسيةعلى التعّلم المبني تطبيق برنامج (: 6: مهّمة )2.3.1األنشطة: 
 التهيئة والتحفيز: 

 التطبيقوُيشير إلى أنه حان وقت  (50الشريحة ) يعرض المدرب/اة . 
   :الجلسةنتاج 

  ِتقديِر أهميِة تقليِص فاقِد التعّلِم لدى الطلبة 

 التعلم القبلي: 
  جميع ما سبق من البرنامج التدريبي الحالي 

 :الجلسةأدوات 
  ،أقالم تخطيتشرائح العرض ،( أوران عرضFlip Chart)  

 : الجلسةمستلزمات 
 ىللصفوف الثالثة األول ُنسخ كتب التعّلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية في اللية العربية والرياضيات  

 : الجلسةاستراتيجيات تنفيذ 
  مهمة عملية 

  :الجلسةت تنفيذ اإجراء
  كتاب الاتعّلم المبناي علااى المفااهيم والنتاجاات األساساية فااي باسااتخدام  السادساةوُيشارس المعلمااين فاي المهماة ( 51المدرب/ااة شاريحة )يعارض

لياة عربياة،  X)األول، الثاني، الثالا   مجموعات من نفس الصف 6عمل المعلمون في لي، ىللصفوف الثالثة األول اللية العربية والرياضيات
 على:  رياضيات(

 تحضير الدرسين األول والثاني  ̶
 تطبيق حصص صفية مصيرة  ̶

 (دقائق للنقاش 10دقيقة،  90دقيقة لتطبيق كل مجموعة =  15دقيقة للتحضير،  60) 
  واحترازات الصحة العامة وكذلس  الكتببمحتوى ويطلب منهم اًللتزام قدر مالحظة للمدرب: يتجول المدرب بين المجموعات

 . اعتبارات الرفاه النفسي واًلجتماعي في التدريس
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 ( 52يعرض المدرب/اة شريحة)  ،ما الذي حملته معس في حقيبتس لتعود  ويبدأ بنخذ نقاط التعّلم من كل مشارسلختام التدريب(

  .استبانة مستوى رضا المعلمتعبئة ، ثم يطلب منهم به إلى مدرستس ليستمر انتقال أثر التدريب؟(
 
 
 

  :للبرنامجالتقويم الختامي 
 استطالع، ومالحظة  استراتيجية التقويم:

  أداة التقويم:
 (8صفحة رقم ) مستوى رضا المعلم )استبانة(أداة قياس  ̶

o الموجودة في مواد المعلميننموذج اًلستبانة بتعبئة المعلمين المشاركين  يقوم . 
 (9المعلم في التدريب )سلم التقدير العددي( صفحة رقم )أداة مدى انخراط  ̶

o سجل الحضوروُيوّثق نتائجها على نماذج سلم التقدير العددية لكل معلم مشارس في التدريب مع نهاية التدريب المدرب  ُيكمل . 
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 مواقف تعليمية/ الرياضيات
 األول بمستوى رياض األطفال/ الصف  الحساب

 

 

 مالحظات الزمن اإلجراءات النتاج

  تهيئة:

 ترحب المعلمة بالطلبة 

وتقول:  لقد جئت اليوم  وفي جعبتي  الحكايا 

واأللغاز وقبل أن أبدأ يا أحيائي تعالوا نلعب 

 لعبة العد 

حتى  1تقوم المعلمة بالعد مع الطلبة من 

 عشرون

وتسأل ما الرقم الذي يليه؟  6ثم تقول رقم، مثل 

 ؟ 7أم  6من األكبر؟ 

تطلب من أحد الطلبة أن  يبينه على لوحة ثم 

 األعداد

 ومن طالب آخر أن يبينه على خط األعداد 

 ومن طالب آخر أن يكتبه على السبورة

 تشكر الطلبة 

وتطلب من أحد الطلبة أن يقترح رقم آخر 

 وتكرر نفس المهام  السابقة 

 ما الرقم الذي يليه؟ 

 من األكبر؟

 أن  يبينوه على لوحة األعداد

 أن  يبينوه على خط  األعداد

 وكتابته على السبورة

 ثم تقول: واآلن دعونا نبدأ الدرس

 هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ

 

 لوحة األعداد 

 خط األعداد

 20حتى  1من 

  أن يتمكن الطالب
من حل المسائل 
 -الكالمية )الجمع 

 التغيير(

 

كرات  4تحضر المعلمة صندوق وتضع قيه 

ملونة  وتقول  في الصندوق عدد من الكرات 

 من يقوم بعدها؟ 

وتظهر األرقام من  4من يبحث معي عن الرقم 

أمام الطلبة وبعد اختيار الطلبة الرقم  10إلى  1

4 

 أمام الطلبة  4تضع المعلمة الرقم 

 كرات إلى الصندوق 3تقول المعلمة: سأضيف 

كم هل زاد عدد الكرات في الصندوق أم ما رأي

 قل؟

ثم تقول: نعم لقد زاد عدد الكرات، وأصبح لدي 

عدد من الكرات أكثر، من يبحث معي عن 

أمام  10إلى  1وتظهر األرقام من  3الرقم 

 3الطلبة وبعد اختيار الطلبة الرقم 

أمام الطلبة وتقول من  3تضع المعلمة الرقم 

في  يساعدني ألعرف كم كرة أصبح

  

 كرات بالستيكية ملونة 9

حتى  1بطاقات األعداد من 

10 
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 الصندوق؟

 بعد اإلجابة تسأل الطلبة: كيف وصلتم للحل؟

تستمع لإلجابات وتحثهم على التفكير بطرق 

مختلفة وبعد االستماع إليهم تشكرهم  وتقول 

 بأن كل الطرق صحيحة 

على خط األعداد وتطلب  4وتشير إلى الرقم 

من أحد الطلبة أن يقوم بالقفز على خط األعداد  

قفزات( حتى يصل  3ة )بعدد الكرات المضاف

وتقول هذه طريقة جديدة وهي القفز  7للرقم 

عن  7على خط األعداد وتسأل: كم يزيد الرقم 

 يزيد بثالث أرقام 7؟ أحسنتم الرقم 4الرقم 

 

 المعلمة: واآلن سنقوم بحل لغز آخر:

ترسم المعلمة على السبورة شجرة  يقف عليها 

 5يقف على شجرة التفاح عصافير  وتكتب:  5

 عصافير

 تسأل الطلبة: كم عصفورعلى الشجرة؟

 على خط األعداد؟ 5من يبين الرقم 

 ؟5من يكتب الرقم 

 أحسنتم يا صغاري

 لنعود للقصة تقرأ وهي تشير إلى العبارة:

وتضيف   عصافير 5يقف على شجرة التفاح 

عصافير جديدة   5وفي المساء جاءت  عبارة

 ووقفت معهم على الشجرة.

 وتسأل: الجديدة 5العصافير الوتقوم برسم 

 فكم عصفور يقف على الشجرة؟

 ؟لنصل لعدد العصافيرمن يساعدني منكم 

جميعكم رائعون وأنا سعيدة ألني أراكم 

 متحمسون

ومن منكم  يخبرني مالذي يجب أن نعرفه 

 اآلن؟

ماذا يقول اللغز؟ تسمح ألكثر من طالب أن 

 يقول ما المطلوب من المسألة بلغته الخاصة

ثم تقول من لديه منكم خطة لنصل لحل 

 المسألة؟

 سأعطيكم دقيقتين للتفكير

وتتابع المعلمة أعمال الطلبة وتنظر للطرق 

التي استخدموها وتقدم التغذية الراجعة وتعزز 

الطلبة على أدائهم ثم تطلب من بعض الطلبة 

 عرض طرق وصولهم للحل

سواء بالعد، أو بالرسم، أو خط األعداد وتقدم 

 عزيز والتغذية الراجعة الت

 

المعلمة من الطلبة  فتح المالزم التعليمية  تطلب

 17ص  17ورقة العمل على 

 وتساعد الطلبة في ذلك

 ثم تطلب منهم كتابة االسم في أعلى الصفحة

 

 

 

 أقالم ملونة
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 وتقول سأقوم اآلن بقراءة القصة لكم

وأنتم ستحاولون الوصول للحل هيا يا أصدقائي 

 لنبدأ...

 األولىتبدا المعلمة بقراءة القصة 

أكثر من مرة ثم تطلب من الطلبة التفكير في 

 الحل وكتابته في المكان المخصص

وتقوم بالتجول بين الطلبة واالستماع منهم 

للمطلوب منهم وما هي خططهم للوصول إلى 

الحل وتقديم التغذية الراجعة الفردية المناسبة 

 وتعزيزهم

ؤال الطلبة عن المطلوب وبعد االنتهاء تقوم بس

منهم؟ وكيف وصلوا للحل؟ وتوضيح ذلك على 

 السبورة أمام الطلبة

 

ثم تقول واآلن سنعمل معا ونقوم بحل مسألة 

 جديدة هل أنتم مستعدون؟ استمعوا لي جيدا  

 ثانيةالتبدا المعلمة بقراءة القصة 

أكثر من مرة ثم تطلب من الطلبة التفكير في 

 ان المخصصالحل وكتابته في المك

وتقوم بالتجول بين الطلبة واالستماع منهم 

للمطلوب منهم وما هي خططهم للوصول إلى 

الحل وتقديم التغذية الراجعة الفردية المناسبة 

 وتعزيزهم

وبعد االنتهاء تقوم بسؤال الطلبة عن المطلوب 

منهم؟ وكيف وصلوا للحل؟ وتوضيح ذلك على 

 السبورة أمام الطلبة

 

مة الطلبة وتقول : من منكم ثم تشكر المعل

 يستطيع أن يؤلف مسألة 

تستمع ألكثر من مسألة وتختار حسب الوقت 

 مسألة ويقوم الطلبة اآلخرين بحلها

وتخبرهم بأن واجب اليوم هو القيام بتأليف 

 مسألة حسابية
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 األولالصف مستوى /  الحساب

 
 مالحظات الزمن اإلجراءات النتاج

المعلمة: أهاًل بكم أحبتيي، هيل تعلميون ييا أصيدقائي بيأن   تهيئة:
هنياك أنواًعييا لاعيداد فييي الحسياب. نعييم... هنياك أعييداد  

 فردية وأعداد  زوجية. تعالوا لنتعرف عليها. 

  

  أن يتعرف الطالب
على مفهوم 

األعداد الفردية  
 واألعداد الزوجية 

  كلتييا المعلميية: ارفعييوا أيييديكم االثنتييين، كييم اصييبعًا فييي
 ((10اليدين. )يجيب الطلبة )

  .تسأل المعلمة: هل نستطيع أن نضيم  كيل اصيبعين معيا
)نعييم( ويفعلييون ذلييك بجييور ميين المييرح وتقييوم المعلميية 

 بمتابعتهم. )تشكرالمعلمة الطلبة(
  المعلمة: اآلن، ارفعوا اليد اليمنى لوحدها، كم اصبعًا في

 اليد.

 ( ( أصابع. )تشكرالمعلمة ال5يجيب الطلبة)طلبة 
  تطلب المعلمة منهم أن يضموا كل اصبعين معاً، وعندما

تييرى حيييرتهم تسييألهم عيين الييذي حييدر معهييم. )يخبرهييا 
 الطلبة بأن هناك اصبع لوحده!(

  تسأل المعلمية الطلبية: مياذا الحظيتم  عنيدما ضيممنا كيل
 .10اصبعين معًا في العدد 

  تسيتمع المعلمية إلجابيات الطلبية حتيى تصيل ل جابية: ال
 باق وال يوجد عدد منفرد. )تشكرالمعلمة الطلبة( يوجد

  تسيييأل المعلمييية: مييياذا الحظيييتم عنيييدما حاولنيييا ضيييم كيييل
 .5اصبعين معًا في العدد 

  تستمع المعلمة إلجاباتهم حتيى تصيل ل جابية: فيي العيدد
يبقيييى هنييياك اصيييبع منفيييرد لوحيييده، أو بييياق لوحيييده.  5

 )تشكرالمعلمة الطلبة(

  السييبورة، وتطلييب ميين الطلبيية ترسييم المعلميية يييدين علييى
 وضع دائرة على كل اصبعين معًا.

 .تسأل المعلمة: هل هناك باق 

  ترسم المعلمة يدًا واحيدةً وتطليب وضيع دائيرة عليى كيل
زوج من األصابع، وعندما يقوم أحد الطلبة بالرسم على 
السبورة تسأل المعلمة: ماذا الحظت. )تكون اإلجابية أن 

 ا( هناك اصبع بقي لوحده منفردً 

  .تؤكييد المعلميية بأنييه منفييرد لوحييده وال يوجييد لديييه رفيييق
 )تشكرالمعلمة الطلبة(

  يعمل الطلبية فيي مجموعيات، وتيوزع المعلمية عليى كيل
مجموعيية عييدد ميين حبييات الفاصييولياء، المعلميية: عليييكم 
اآلن وضع كل حبتين معًا، وبعد ذلك كتابة العدد الكاميل 

اء العمييييل( فييييي دفيييياتركم. )تتييييابع المعلميييية الطلبيييية أثنيييي
 )تشكرالمعلمة الطلبة(

  المعلمة: لتيذكر كيل مجموعية العيدد اليذي حصيلت علييه
 وتكتبه على السبورة.

  المعلميية: هييل شييكلت الحبييات ثنائيييات أم أن هنيياك حبيية
 بقيت لوحدها.

  المعلمية: إن األعييداد التيي لييم يتبقييى فيهيا حبيية فاصييولياء
 لوحدها تسيمى أعيداد زوجيية ألنهيا شيّكلت أزواًجيا )كيل
حبتيين فاصييولياء معًيا شييكلتا ثنائيًييا وال يوجيد بيياق( وأمييا 
األعداد التي بقيي فيهيا عيدد لوحيده دون رفييق هيذا عيدد 

 فردي.

  :المعلميية: سييأروي لكييم اآلن حكاييية، اسييتمعوا لييي جيييدًا

 حبات الفاصولياء 
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كييرة ملونيية، أراد أن يضييع كييل كييرتين  12لييدى رامييي )
معًا في صندوق من الكرتيون، كييف أسياعد راميي عليى 

 سيبقى لديه كرة منفردة.(ذلك. هل 

  كيرة أمامهيا وتطليب متطيوعاين اثنيين  12تضع المعلمية
 من الطلبة لمساعدتها.

  يقوم الطلبة بضيم كيل كيرتين معًيا، وتسيأل المعلمية: هيل
نجحنا بضم كل كيرتين معًيا. هيل هنياك بياق. هيل العيدد 

عييدد  زوجييي أم فييردي. )تسييتمع المعلميية إلجابييات  12
 الطلبة وتشكرهم( 

 (، هييييل تييييرون 13المعلميييية: اآلن افتحييييوا الكتيييياب )ص
صييورة الكييرات. عليييكم مسيياعدة رامييي علييى ضييم كييل 
كرتين معًيا لتشيكيل عيددر زوجيير. )تتيابع المعلمية الطلبية 

 أثناء القيام بالحل وتقدم التغذية الراجعة المناسبة(

 ( مضارب تنس على السبورة، وتقول: 9ترسم المعلمة )
وتفكيير بصييوتر تيينس(، مضييارب  9فييي نيياد رياضييي )

: هل العدد  زوجي أم فردي. كيف سأعرف. مين  9عالر
 منكم يساعدني في ذلك.

  9تسييتمع إلجابييات الطلبيية ثييم تختييار أحييدهم ليبييين العييدد 
عليييى خيييط األعيييداد، وتختيييار طالبًيييا  خييير ليكتيييب عيييدد 

( على السبورة،  وتختار طالبًا ثالثًا ليضع 9المضارب )
ب. وعنييدما يتبقييى دائييرة حييول كييل زوج ميين المضييار
زوجييي أم فييردي.  9مضييرب واحييد  تسييأل: هييل العييدد 

 ولماذا. )تشكرالمعلمة الطلبة(

  المعلمة: اآلن حوطوا كيل زوج مين المضيارب معًيا فيي
(. )تتابع الطلبة أثناء القيام بالحل 13رسمة الكتاب )ص 

 وتقدم التغذية الراجعة المناسبة(

 إليى صيورة  المعلمة: دعونا نجيرب مثيااًل  خير، انظيروا
 (.13هذه األحصنة )ص 

  حصياناً( هيل العيدد  14تقرأ المعلمة: )في مزرعة جدي
 زوجي أم فردي. 14

  تسيييأل المعلمييية: كييييف أمييييز العيييدد الزوجيييي مييين العيييدد
 الفردي. )تستمع إلجابات الطلبة وتشكرهم(

  :أرسم أشياء تمثل العدد المعطىأحوط والمعلمة 
نفييرد يكييون العييدد كييل اثنييين منهييا معييا، فييئذا بقييي شييي  م

 فرديا، وإذا لم يبقى فيكون العدد زوجيا

المعلميية: اآلن أحبتييي، سييتعملون فييي مجموعيياتكم مييرة  

اخرى لضم كل حصانين معاً واكتشاف اذا ما كان العدد 

زوجي أم فردي. )تتابع المعلمة العمل وتقدم التغذية  14

 الراجعة المناسبة(

 ن اإلجابية التيي بعد انتهياء الطلبية مين العميل، تسيألهم عي
 توصلوا إليها وتبريريها.

  المعلمة: اآلن سننتقل إليى تيدريب جدييد ممتيع، وسييكون
 هناك خطأ ما في التدريب وعليكم اكتشافه. 

  تقييييرأ المعلميييية المطلييييوب ميييين التييييدريب وتطلييييب ميييين
قال المجموعات المتابعة معها: )تدريب اكتشف الخطأ(: 

هييو عييدد  سيييف أن عييدد حبييات الفراوليية بالشييكل اآلتييي
زوجي، هل قول سيف صحيح. أبرر إجابتي مدّونًا عدد 

 حبات الفراولة.

  تطليييب المعلمييية مييين المجموعيييات العميييل وتتيييابع كيييل
 مجموعة وتسأل كيف تم التوصل ل جابة وتناقشهم.

 

 

 

 

 

 

 كرة بالستيكية ملونة 12
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  بعييد االنتهيياء ميين عمييل الطلبيية، تطلييب المعلميية ميين أحييد
المجموعات توضيح كيف وصلت للحل وما الخطة التي 

ا وتعرض أكثر مين طريقية للحيل اذا وجيدت ذليك اتبعته
 أثناء المتابعة.

 .المعلمة: أنا فخورة بكم وبما تعملون 

  تيييوزع المعلمييية حبيييات الفاصيييولياء عليييى المجموعيييات
، وتشيير إليى 3وتطلب من الطلبة االنتقال للتدريب رقيم 

 خط األعداد وتطلب من الطلبة قراءة األعداد معاً.

 رة حييول العيدد الفييردي ميين المعلمية: اآلن ستضييعون دائي
الموضييحة علييى الخييط، ويمكيينكم االسييتعانة  عييدادبييين األ

بحبييات الفاصييولياء الكتشيياف العييدد إذا كييان زوجيًييا أم 
 فرديًا.

  المعلمييية: ميييا رأيكيييم أن تيييذكروني أواًل ميييا هيييو العيييدد
 الفردي. وما هو العدد الزوجي. )أنتم رائعون(

 كيييل  تطليييب المعلمييية مييين المجموعيييات العميييل وتتيييابع
مجموعيية وتسييأل كيييف تييم التوصييل ل جابيية وتناقشييهم 
وبعد االنتهاء تطلب من أحد المجموعيات توضييح كييف 

 وصلت للحل.

  المعلمة: لقد حان دوركيم  للعيب ميع زمالئكيم واكتشياف
ما إذا كان العدد زوجيًا أم فرديًا. )تشرح المعلمية اللعبية 

 للطلبة( 

 لطلبة عن بعض تنتقل المعلمة إلى لوحة األعداد وتسأل ا
األعيييداد بشيييكل عشيييوائي هيييل هيييو فيييردي. أم زوجيييي. 

 وكيف عرف ذلك.

  الفرديييية مييين  عيييداداألالمعلمييية: اآلن، أعطيييوني بعيييض
 الزوجية. األعدادمخيلتكم وبعض 

 .تناقش المعلمة الطلبة بئجاباتهم وتثني عليهم 
 .المعلمة: ما الذي تعلمتموه اليوم 
  !أحسنتم أحبتي 

 

 

 

 الثاني مستوى الصف / الحساب
 مالحظات الزمن اإلجراءات النتاج

المعلمة: أهال بكم أحبتي. ما رأيكم أن نعد   تهيئة:
 .10واحدات حتى ال

 100ال  المعلمة: اآلن سنعد عشرات حتى. 

  المعلمة: هل تستطيعون عد عشرات حتى
  10. تعالوا نحاول )تعُد معهم( 1000العدد 
. لقد 1000... حتى يصلوا إلى العدد 30  20

 كنتم مبدعين.

  المعلمة: اليوم سنذهب في رحلة إلى مدينة
والقيمة  100 عددالمئات وسنتعرف على ال

 المنزلية له.

  

  يتعرف الطالب على أن
 المنزلية للعدد مئةالقيمة 

   تحضيير المعلميية عشيير محسوسييات )مكعبييات
 كرات...(

  المعلمة: ما العدد الموجود. )يجيب أحد الطلبة
10 ) 

  أحسييينتم، 10المعلمييية: كيييم واحيييد فيييي العيييدد .

  

محسوسات )مكعبات/  10

 كرات(

 

 حزم أعواد  كل حزمة 10
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 .10في العدد  واحدات 10يوجد 
  تعرض المعلمية حيزم األعيواد وتقيول فيي كيل

تعييالوا نعييد الحييزم  واحييدات 10حزميية يوجييد 
بشكل عشرات. )يعد الطلبة حتى يصلوا العيدد 

 ( أحسنتم، 100
 .100كم عشرة يوجد في العدد 

 . 10وكم واحد في العدد  

تطلب المعلمية مين أحيد الطلبية أن يحيدد العيدد 

 على لوحة األعداد،  10

عليييى  100ومييين طاليييب  خييير تحدييييد العيييدد 

 اللوحة.

  10والعيدد فيي سيطر،  1تكتب المعلمية العيدد 
فييي السييطر  100فييي السييطر الثيياني، والعييدد 

الثاليير وتسييأل: مييا العييدد األكبيير. لميياذا. مييا 
 القيمة المنزلية لكل عدد من هذه األعداد.

  تييذّكر المعلميية الطلبيية باآلحيياد، وتكتييب بجانييب
الواحد  حاد، والعشرة عشرات، وتسيأل: تيرى 

 . )أحسنتم(100ما اسم القيمة المنزلية للعدد 

 المعلمة بصوت عال وتقول: تفكر 
 9إلى  1اآلحاد تسكن األعداد من  ةفي منزل  

بييرأيكم مييا هييي األعييداد التييي تسييكن فييي منزليية 

 .  العشرات.

 99حتيى  10يسيتنت  الطلبية أنهيا األعيداد مين 

وتشارك المعلمة في النقاش وتطلب من الطلبة 

إعطييياء أمثلييية ألعيييداد فيييي منزلييية العشيييرات 

ثيييييم كتابتهيييييا عليييييى وتمثيلهيييييا بالمحسوسيييييات 

 السبورة.

  وتسيييأل: مييين كيييم  100تنتقيييل المعلمييية للعيييدد
. )يجييب الطلبية مين 100منزلة يتكيون العيدد 

 منازل( 3

  تطلب المعلمة من أحد الطلبة كتابة العدد ومين
 طالب  خر بيانه على لوحة األعداد.

  وتسيأل: ميياذا يوجييد  100تشيير المعلميية للعييدد
والعشرات. )صفر( في منزلة اآلحاد. )صفر( 

 ( .أحسنتم.1والمئات. )
 ( في 1) رقمتسأل المعلمة: ما القيمة المنزلية لل

 (100)منزلة المئات. 

  2وتشيييير للعيييدد  200تعيييرض بطاقييية للعيييدد 
(. ومييا 2)يقييع الييرقم  وتسييأل: فييي أي منزليية

 قيمته المنزلية.

  تلصييق المعلميية بطاقييات القيييم المنزلييية علييى
ت        مئيات، ثيم السبورة:  حاد       عشيرا

وتسأل: كم حزمة من العشرات  حزم  4تحمل 
 لدي. كم عود في كل حزمة. 

. 4 سنضيييييع اليييييرقم  فيييييي أي منزلييييية نضيييييع

 )أحسنتم(

  4توضح المعلمة اإلجابية ميرة أخيرى وتكتيب 
 في منزلة العشرات، 

 اعواد 10فيها 

 

 

 لوحة األعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقات مكتوب عليها 

 القيمة المنزلية

 آحاد 1بطاقة 

 عشرات 2بطاقة

 مئات 3بطاقة 

 الصق
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 وتوضح أنهيا  نموذج المئةإلى  المعلمة  تشير(
نقوم  وتخبر الطلبة بأننا سيمربع(  100تحتوي 
  نموذج المئةبتسميتها 

فكييم مئيية  نميياذج ( 6تقييول لييو كييان لييدينا )ثييم 

. من يكتب العدد. ما القيمة المنزلية للعدد لدينا

6. 

 600تطلب المعلمة من أحد الطلبة كتابة العدد 

فيييي لوحييية المنيييازل وتقيييدم التغذيييية الراجعييية 

 المناسبة.

  9تقييول المعلميية: بييأن صييديقتنا سييهى رّكبييت 
كيم  عشير واحيداتالنموذج الواحد  نماذج وفي

 (واحدات 90العدد لدى سهى. )

  ،ًوتخبييرهم بييأن سييهى أضييافت نموذجييا جديييدا
فكم عشرة لدى سهى. وكيم واحيد ليدى سيهى. 

 (واحدات 100عشرات،   10)

  100تبين المعلمة أن عشر عشيرات تسياوي ،
 100وتبييييين أنهييييا تعنييييي بهييييا  100وتكتييييب 
 واحدات.

  ( 7الكتييياب الصيييفحة )المعلمييية: اآلن افتحيييوا
وانظييروا إلييى هييذه النميياذج الموجييودة بيياللون 

 الوردي، كم تساوي العشر عشرات.
  تنتقل المعلمة للنماذج باللون األخضير وتطليب

 منهم مناقشتها كمجموعة وتبرير اإلجابة.

  يعييييرض الطلبيييية اإلجابييييات ويكتبونهييييا علييييى
 السبورة. 

  تطلب المعلمة من الطلبة االنتقال لتدريب  خر
)أحاول( ويعميل الطلبية فيي مجموعياتهم عليى 
اكتشييييياف عيييييدد العشيييييرات وعيييييدد النمييييياذج 

 ويقومون بكتابتها.

  تتجييول المعلميية بييينهم وتنيياقش حلييولهم وكيييف
توصييييلوا للحلييييول وتقييييدم التغذييييية الراجعيييية 

 المناسبة.
  يعييييرض الطلبيييية طييييرق الحييييل المتنوعيييية إن

 وجدت، ويكتبون الحلول على السبورة.
 الفراشييات الموجييودة فييي  تشييير المعلميية إلييى

التدريب وتقول: هناك بعيض الفراشيات تخفيي 
أعييداداً بييين جناحاتهييا، ودورنييا اكتشيياف هييذه 
األعداد، هيا للعمل ضمن مجموعاتكم وسيأقوم 

 بتحديد الوقت لنرى المجموعة األسرع.

  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتنيياقش حلييولهم
وكيف توصلوا للحلول وتقيدم التغذيية الراجعية 

 لمناسبة ومن ثم عرض الحل.ا

  :50تنتقل المعلمة للتدريب الذي يلييه، وتسيأل 
عشييرة كييم تسيياوي. )تنيياقش الطلبيية باإلجابيية 

كم  ةعشر 20وتطلب منهم إعطاء أمثلة، مثل: 
 تساوي.(

  تشييكر المعلميية الطلبيية وتشييير للتمييرين األخييير
كيسيييياً مييين الكييييرات  20ليييدى سييييف : 8ص 

عشيير  الزجاجييية، إذ يحتييوي كييل كيييس علييى
 كرات زجاجية، كم كرة زجاجية لدى سيف.
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  المعلمة: اآلن ستعملون في مجموعاتكم لوضع
 الحل المناسب مع تقديم تبرير للحل.

  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتنيياقش حلييولهم
وكيف توصلوا للحلول وتقيدم التغذيية الراجعية 
المناسييبة وميين ثييم عييرض اإلجابييات والحلييول 

 لسبورة. المختلفة  وكتابتها على ا
  المعلميية: أشيييكركم أحبتييي عليييى هييذه الحصييية

المميييزة. هييل تسييتطيعون غخبيياري مييا الييذي 
 تعلمتموه اليوم.

  تثبيييت المعلمييية لوحييية المنيييازل وتشيييير للقيمييية
وتقول: لقد أصيبح ليدينا صيديقة  100المنزلية 

 جديدة سنستمتع بالتعلم معها.

 

 

 

 لثالثاالصف مستوى /  الحساب
 مالحظات الزمن اإلجراءات النتاج

أهيياًل بكييم أحبتييي، كيييف حييالكم. اليييوم  :المعلميية  تهيئة:

 ستتعلمون شيئًا جديدًا عن حقائق الضرب.

  مكعبات أمامها وتسأل: ما عدد  8تظهر المعلمة
 . 8المكعبات. ما نصف ال 

  المعلميية: أحتيياج مسيياعدة ميينكم، ميين يمكيين أن
 يساعدني.

  ،تختار أحد الطلبة ليجيب عن السيؤال. أحسينت
 . 8هو  4وضعف ال  4هو  8نصف ال

  :مييا 8فييي تنصيييف ال ميين يسيياعدني المعلميية ،
. )تختييار أحييد 2. ومييا ضييعف ال4نصييف ال 

 الطلبة ل جابة عن السؤال(

  وتسيأل:  8  4   2تكتب المعلمة عليى السيبورة
 ما العالقة  بين هذه األعداد.

  فكرة المضاعفة والتنصيف.تؤكد المعلمة على 
  مكعبات، وتسأل: ما نصف ال  6تخرج المعلمة

 .3. وما ضعف 6

 ل المعلمية بصيوت عييال: هيل هيذا ينطبييق ءتتسيا
 على جداول الضرب. دعونا نرى ذلك.

 مكعبات 8 

 الطالب العالقة  ذكرأن ي
بين حقائق ضرب األعداد 

، 3واألعداد  8،  4،  2
6 

 :تكتب المعلمة على السبورة 

 إذا كان ناتج 

 
 .تسأل المعلمة: ما العالقة بين نوات  الضرب 

  تستمع المعلمية إلجابيات الطلبية وتناقشيها معهيم
 وتقدم التغذية الراجعة المناسبة وتثني عليهم.

  هيييو  4المعلمييية: إن نيييات  الضيييرب فيييي العيييدد
، ونيات  الضيرب فيي 2ضعف النات  فيي العيدد 

 .4هو ضعف النات  في العدد  8العدد 

  

 

 

 

 

  تقوم المعلمة بالتجول بينهم
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 فييي  8وال 4معلميية: اآلن، أكملييوا جييدولي ال ال
( باالسييتعانة بجييدول ضييرب 31كتييبكم )صييفحة 

 وفكرة المضاعفة.  2ال 

  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتناقشييهم بحلييولهم
وكييف توصييلوا للحلييول وتقيدم التغذييية الراجعيية 

 المناسبة. 

  .تعرض المعلمة الحل أمام الطلبة 

  مضيياعفة المعلميية: هييل أنييتم مسييتعدون لتجربيية
 2جديدة والتأكد بأن النات  يتضاعف مثل عداد أ
 .8و 4و

 :تكتب المعلمة مثال  خر على السبورة 

 
  تسيتمع 6و  3تسأل المعلمية: ميا العالقية بيين( .

. 48وال  24ل جابييييية(، وميييييا العالقييييية بيييييين 
 )تستمع ل جابة(

 فييي   عييدادالمعلميية: الحظييوا كيييف تضيياعفت األ
منزلة اآلحاد ومنزلة العشرات،  ونات  الضرب 

 . 3هو ضعف النات  في العدد  6في العدد 
  تطلب المعلمة من الطلبة محاولية اكميال جيدول

 32فيييييي كتيييييبهم صيييييفحة  6الضيييييرب للعيييييدد 
 .3مستعينين بجدول الضرب للعدد 

  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتناقشييهم بحلييولهم
تغذييية الراجعيية وكييف توصييلوا للحلييول وتقيدم ال

 المناسبة. 
  تعرض المعلمة الحل أمام الطلبة وتوضح فكيرة

 المضاعفة على السبورة.

 هيو  8المعلمة: من حقائق الضرب أن جدول ال
وكييذلك  2هيو ضيعف ال 4وأن ال 4ضيعف ال 
وهيذا يسياعدنا عليى  3هيو ضيعف  6جدول ال 

 الوصول إلى اإلجابات بطريقة أسرع.

 ة ميينكم كتابيية المعلميية: اآلن علييى كييل مجموعيي
أمثلة تبين هيذه الحقيائق. )تتيرك المعلمية للطلبية 

 حرية اختيار الجداول واألعداد(

  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتناقشييهم بحلييولهم
وكييف توصييلوا للحلييول وتقيدم التغذييية الراجعيية 

 المناسبة. 
  تتجييول المعلميية بييين الطلبيية وتناقشييهم بحلييولهم

الراجعيية  وكييف توصييلوا للحلييول وتقيدم التغذييية
 المناسبة. 

 .المعلمة: أشكركم أحبتي، لقد كنتم مميزين 
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  خطة درس(: 3النشرة )
  عنوان الدرس :                                     عنوان الوحدة :                                          المبحث :                         الصف / المستوى :            

  إلى :      /      /                    /   التاريخ : من :      /                           )      (عدد   الحصص                                                                                          

 التعلم القبلي :                                                 التكامل األفقي :              التكامل الرأسي :                                                                             

 

 

 الرقم

 

 الخاصةالنتاجات 

 

المواد واالدوات                    

 والتجهيزات

 

استراتيجيات 

 التدريس

 التنفيـــــذ التقويم

 

 االستراتيجية

 

 األداة

 

 اإلجراءات

 

 الزمن

        

 

     

 التأمل الذاتي :

 أشعر بالرضا عن  :   ....................................................................... 

          ................................................................................................... 

 ......................................تحديات واجهتني : ................................... 

 اقتراحات للتحسين : .......................................................................
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