
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة عىل التدريب

 الصف الرابع
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 نظرة عامة عىل الدرس

 الهدف التعليمي العام 

  تهدف هذه الوحدة إىل مساعدة الطالب عىل تعزيز الشعور لديهم بمكانهم  
فهم كيفية ارتباط العنارص المختلفة  ك  وكذل  الواسع، العالم   ف 

  يعتنقها كل منهم. ولذا فقد تم تصميم الوحدة عىل صورة سلسلة تضم خمسة 
مع بعضها البعض هذا العالم مقارنة بالقيم الشخصية الت 

استيعاب   من إمكانية استخدام كل درس بشكل مستقل. كذلك فقد تم تصميم كل درس بصورة تجعل من السهل  وذلك عىل الرغم  دروس

  الدروس االتية: الدروس 
  ترد ف 

 الت 

 

 الدروس المساعدة 

 الدرس األول  تطوير الهوية الذاتية    

ي الدرس  البيئة المحيطة التعرف عىل   
 الثان 

 الثالث الدرس  الدول والموارد   

  سبيل تحقيقهاأهداف التنمية   
 الرابع الدرس  المستدامة والخطوات العملية ف 

  العامة والخطوات ربط األهداف   
 
 الخامس الدرس  معا

 الهدف التعليمي المحدد

  هوياتهم الذاتية ويعرفوا كيفية التعبير عنها، فضال عن معرفة مكانهم داخل العالم األوسع.  •
 أن يفكر الطالب ف 

  تطوير الصحة البيئية والحد من  •
  يمكن أن تسهم ف 

 النفايات. أن يقوم الطالب بتحديد الطرق الت 

  الفصل.  •
وع تخرج ويمارسوا األداء أمام زمالئهم ف    مشر

 أن يشارك الطالب ف 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الدرس األول  –الصف الرابع 

 تطوير الهوية الذاتية 
 

 

ي الزم إلطارا
 دقيقة.  45 : ن 

 ( ةغون اللنالفنون الجميلة وف)الفنون  :المواد

( دل عالسالم وال : المعايي    والمؤسسات القوية )الهدف السادس عشر

 كوين لوكوود   : المصمم

 

 

ي  واألساس الملخص
   : المنطق 

 من خمسة دروس
ٌ
يستكشف الطالب مفهوم الهوية  مستوى الكفاية لديهم. خالل هذه الدروس    تسهم ب تطوير   ، يبدأ الطالب سلسلة

وذلك بدءا من السؤال حول " من أكون؟" وسوف تشتمل عملية التعلم هذه عىل مناقشة للهوية الفردية للطالب وكذلك هوية أقرانهم  

  أن يشتمل    خلية كاالهتمامات والقيم. وكذلك)الهوية الداداخل الفصل الدراس   
لك عىل  ذالهوية الخارجية كالمظهر والملبس(. وينبغ 

  تدفع الطال 
  كيفية تشب نحو البعض المناقشات الت 

  وسوف يناقش الطال هوياتهم.  لكيل القيم  تفكير ف 
تعنيهم ولماذا هم   ب األمور الت 

  معنُيون بها.  
هم  كما يبدؤون ف    تهتم بها أرسهم وغير

ث له  ممن يتفاعلون معهم. ويقدمون ت   التفكير حول األمور الت  ا لما قد يكي  الناس  صور 

  ج
 . ميع أنحاء العالمف 

 

   أهداف التدريس اإلجرائية: 

  تتشكل بها الهويات من خالل مجموعة متنوعة  عىل  دأ الطالب استكشاف مفهوم الهوية. وأن يبحثوا.  أن يب
وجه التحديد. عن الطريقة الت 

كير   من العوامل 
لمعلم من الطالب التحدث عن أنفسهم وعن  . وسوف يطلب اعىل القيم كقوة رئيسية مسؤولة عن تحديد الهويةمع الي 

  الفصلأ .التحدث  اهتماماتهم وعن األشياء المهمة بالنسبة لهم: كما يتعير  عىل الطالب
.  يضا الربط بير  قيمتهم الخاصة وقيم زمالئهم ف 

  
كة وأخرى بالقيم غير   ذلك إعداد قائمة بالقيم   بما ف 

كة بينهم المشي    أن المشي 
ما قد يكون   يكون لدى الطالب القدرة عىل مناقشة  . وينبغ 

كة. كذلك    عليه األمر حال فقدان الناس للقيم المشي 
اتيجيات لبناء عالقات جيدة مع أولئك   أن تكون لديهم القدرة ينبغ  عىل تطوير اسي 

 . الناس ألشياء مختلفة  فهم السبب وراء تقويم جيه الطالب وإرشادهم نحو ويتعير  تو  . الذين قد ال يشاركونهم نفس القيم

 

 الدرس: فهم أهداف 

تل  ،هوياتنا   أن يدرك الطالب أن هناك المديد من األشياء المسؤولة عن تشكيل ا ب تحديد  وأن قيمنا  "من نكون" وأن  عب دورا أساسي 

 . قد يعطون قيمة ألشياء أخرى همالناس عىل اختالف مشارب  

 

 : أساسيةأسئلة 

 " الهوية؟"ماذا تقصد عندما نتحدث عن  •

  يمكننا بها اإلجابة عىل سؤال  •
 " ؟من أكون"ما ه  بعض الطرق المختلفة الت 

  تشكل هويتنا ذكر  •
 أمثلة لألشياء الت 

  تمثل أهمية بالنسبة لنا ما األش •
 ؟ ياء الت 



 

 

 

 ر بأن هذه األشياء مهمة ة علماذا نش •

  يرى زمالؤنا وأصدقاؤنا  •
اننا ما األشياء الت   بأنها مهمة؟ وجير

 ؟األشياء مهمةهل نعتقد أيضا أن هذه   •

 شياء األخرى؟بأهمية األ  يعتقدونكيف نتعامل مع أولئك الذين  •

 

 ن يتمكن الطالب من(: الهدف التعليمي المحدد )أ

  شكلت ع الش •
 . شخصيتهمور باالرتياح عند الحديث عن أنفسهم وعن األشياء الت 

  بما   د من المكونات المختلفة لهوياتهم، الحديث عن العدي  •
 . بالنسبة لهم ذلك األشياء األكير أهمية ف 

 زمالئهم. البحث عن أوجه التشابه واالختالف بير  قيمهم وقيم   •

 . التعبير عن أنفسهم )هوياتهم( بالصور والكلمات •

 زمالئهم. التناوب بذ التحدث والرد والتعليق عىل  •

 . إدراك قيمة االختالف •

 

 . م قصص األطفال الفردية المخصصة للطالبيقيم الطالب حسب فهمه التقويم: 

 

 : تسلسل األنشطة

 دقائق(:  5مقدمة الموضوع )

بأنهم سيجرون تدريّبا إلظهار أوجه  يبدأ هذا النشاط بوضع   يخير المعلم الطالب  الناس. ويستطيع المعلم أن  التشابه واالختالف بير  

ة بما فيه الكفاية بحيث تستوعب جميع الطالب داخلها. وقد     منتصف الفصل. ويجب أن تكون الدائرة كبير
عالمة "دائرة" عىل األرض ف 

يتم نقل المكاتب إىل أحد الجوانب عىل سبيل المثال(. ثم يدعو المعلم الطالب للدخول    )كأنبعض أثاث الفصل    يتطلب ذ لك تحريك

  
     إذا أجابوا ب »نعم« عىل بعض األسئلة كأن يقول المعلم: "فلتتقدم داخل الدائرة إذا كنت  الدائرة   ف 

ترتدي نظارة / إذا كان شعرك بت 

اوات...   تتحدث لفة مختلفة / إذا كنت تحب أكل الخض  اللون / إذا كان لديك أخت/ إذا سافرت من قبل إىل دولة أخرى / إذا كنت 

 وهكذا". 

المعلم   "حديثه  وينه   ا  قائال  طالب  إذا كنت  الدائرة  داخل     فلتتقدم 
أو ف  األستاذ  ]إسم   فصل  مدرسة  المعلمة[  المعلم/  ]اسم  األستاذة 

ا داخل الدائرة.   المدرسة[!" وسوف ينته  المطاف بالطالب جميع 

 

 دقائق(:  10االجابة عىل السؤال "من أكون؟" )

   ؟" أكونمن عىل سؤال " سيقوم الطالب بالتفكير إجابات 
ط أن يكمل كل طالب إجا بناًء عىل بعض األمثلة الت  السؤال قائال   بته عنتشي 

 يمكن للطالب إعطاء  وف  هذا الجزء من التمرين،  "أنا شخص ........"

ة بحسب اهتمامات وه  أنا شخص أو "  شخص يحب اآليس كريم"  أنا وايات وقدرات كل طالب. وذلك مثل "المزيد من اإلجابات المبارسر

  الجري بشعة فائقة«. ويمكن إجراءيم
 ذلك الجزء من التمرين عىل السبورة أو عىل الورق لكل طالب عىل حدة. ويمكن للمعلم كنت 

  إجاباتهم )عىل سبيل المثال،  أن يوجه الطالب إىل 
قال العديد من الطالب »أنا شخص يحب ...«    هل مالحظة أوجه الشبه واالختالف ف 

  
  يمكن لشخص ما  أيضا أن يستغل هذا الوقت ف تحفير  الطالب للتفكير  ( ويمكن للمعلم...؟ أو »أنا شخص يمكنت 

  الطرق الت 
يعيش  ف 

  
 . جزء مختلف من العالم أن يجيب بها عىل هذه األسئلة ف 

 

 : دقائق( 5كرة القيم )عرض ف



 

 

 

  يرونها مهمة. ويمكن للطالب    الب التفكير بعمق أكير حول هوياتهميطلب المعلم من الط  
ثون له وماهية األشياء الت  من حيث ما يكي 

كة بينهم. قد   إضافة هذه يحتاج الطالب إىل بعض األمثلة عىل   األشياء إىل القوائم الحالية وتطبيق نفس العملية لتحديد األشياء المشي 

 : القيام بذلك بأنفسهم. مثلذلك قبل أن يتمكنوا من 

  مهمة" أو "
 مع االخرين".  أنا شخص أرى أنه من المهم أن نكون لطفاء / طيبير  "أنا شخص أرى أن عائلت 

 

 : دقائق( 3-2شاط )رض النع

ط  يحتوي عىل إجابات عن نقا. ويظهر المعلم كتابه الخاص الذي  الشخصيةيوضح المعلم للطالب أنهم سوف يقومون بتأليف قصصهم   

 أو كليهما. ثم يقوم المعلم بتوزي    ع  أو مرسومةهذه اإلجابات إما مكتوبة  ويعرضصفحة.  محددة هذ كل

 . كراسات فارغة عىل الطالب باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من لوازم الرسم

 

وع فنون اللغة ) / مشر ي
 : دقيقة( 25بدء النشاط الفن 

  غستي
     ل الطالب الوقت المتبق 

     تأليف قصصهم. وال شك أن الطالب سينهون هذا النشاط من الحصة الدراسية ف 
وسيكون هناك ما يكق 

  األشياء ال  حظةزمالءهم عىل قصصهم الشخصية ومال   من الوقت ليطلعوا 
  ت 

. وبإمكان المعلم أن يعرض تلك  القصصهذه     تشابهت ف 

 . شاشات العرض داخل الفصول الكراسات عىل

 

 

 

: مصادر    للمعلمي  

 

 : من أكون؟  1مجال التعلم

 خطط الدرس:   – الهوية الفردية والمجتمعية 

  

https://tiny.cc/G3L4R1 

https://tiny.cc/G4L1R2 



 

 

 

ي الدرس  –الصف الرابع 
 الثان 

 البيئة  علم - المجتمغ   المحيط / المجتمع
 

 

ي الزم إلطارا
 دقيقة  45 : ن 

 علوم  :المواد

الصحية  :  المعايي   والنظافة  النظيفة  وأسعار سادسال  )الهدف المياه  نظيفة  وطاقة  عدم   (  أوجه  من  والحد  السابع(  )الهدف  معقولة 

ومجتمعات  )الهدفالمساواة   ( ومدن  المسؤوالن    )الهدفمحلية مستدامة    العارسر واإلنتاج  ( واالستهالك       )الهدفالحادي عشر
الثان 

) ( والحياة  عشر ( عىلوالحياة تحت الماء )الهدف الرابع عشر  . الير )الهدف الخامس عشر

 : شارون جياي ىل المصمم

 

 

:   الملخص ي
 واألساس المنطق 

  تعلم الطالب،  
   بتحديدها وشاركوا قيمهم الفردية مع أقرانه  حقيقة القيم وقاموا   ، األول   الدرس   ف 

م. أما هذا الدرس فسيتوسع الطالب ف 

. وسوف يطلع الطالب  المستدامةالبيئة    تعريفهم للقيم من خالل ربط قيمهم الفردية بقيم المجتمع. وخاصة فيما يتعلق بمسألة تعزيز 

عمليات ه    ثالث  وإعادةمن    )الحد عىل  لتحويل  التدوير  وإعادة  االستخدام،   االستخدام،  حون طرقا  وسيقي       النفايات( 
ف  الموجودة 

األكياس البالستيكية عىل سبيل  أو العلب أو الزجاجات أو   )كالورق   يحض  المعلم نوعا واحدا من النفايات   ملحوظة: مجتمعهم اىل موارد.  

ا    المثال( األكير انتشار 
 . من النفاياتالدرس ه  الزجاجات إال أنه يمكن استبدالها بنوع آخر   هذا   ا المجتمع. والنفايات المستخدمة ف 

 

  (: الهدف التعليمي المحدد )األهداف الشاملة

  ()الشعور.  1عىل كيفية بناء مجتمع مستدام. وكيفية تحقيق أهداف التنمية الشاملة عن طريق    أن يتمكن الطالب من التفكير والتعرف 

( إظهار المعرفة  2معرفة أن النفايات يمكن تحويلها إىل موارد   وإعادة    االستخدام، وإعادة    ستخدام، الحد من اال )   بالعمليات الثالث. )التفكير

  المجتمع إىل موار. ووعيهم إىل واقع عير استحداث طرق مبتكرة لتحويل النفاي  ( تحويل معرفتهم)العمل. 3التدوير(. 
 ات الموجودة ف 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ا بيئية عىل  • ار   . مجتمعاتنا وعىل العالمأن يعرف الطالب أن النفايات تخلف أرص 

  أن تظل النفايات عىل صورتها األوىل بل يمكن تحويلها إىل موارد مفيدة عير  •
 . مبتكرةتطبيق أفكار  أنه ال ينبغ 

•  
 
  أن يكون التفكير اإلبداع  مصحوبا

  مجتمعاتنا  ينبغ 
  بإجراء ينتج عنه تعبير إيجانر  ف 

 العالم كذلك.  وف 

 

 : أسئلة أساسية

 بالعمليات الثالث التالية؟ )الحد من االستخدام، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير(. ماذا يقصد  •

  مجتمعاتنا؟  •
  نراها ف 

 ما طبيعة النفايات الت 

  مجتمعنا اىل موارد مفيدة؟  •
 كيف يمكننا تحويل النفايات ف 

 

 

 



 

 

 

 

 خالل قائمة التقويم المرجعية سيتمكن الطالب من(:  )منالهدف التعليمي المحدد 

 
 التقويم

 
 السلوك / المهارة 

 المالحظ 

 
وط   الشر

 
 ف الهد

للطالب يمكن  هذه   هل    تعريف 
 العمليات الثالثة؟ 

 
 هل يمكنهم ذكر

 ؟ عملية مثال عىل كل

   
ف  العمليات  هذه  الطالب  يناقش 

ة.   مجموعات صغير
ة     مجموعات صغير

العمل ف 
الطالب   المعلم  )يتابع 
جميع  فهم  من  ويتأكد 
لمفهوم   المجموعات 

 العمليات الثالث(. 
 
 
 

 
ح ورسر العمليات   تحديد 
من الثالث   )الحد 

وإعادة  االستخدام، 
وإعادة  االستخدام، 

 التدوير(. 
 

  المناقشة؟
 هل يشارك الطالب ف 

 
زمالئه   مع  الطالب  يتعلون  هل 

 إلعداد قائمة بالنفايات؟ 
 

بيانات   بعرض  هل يقوم الطالب 
واضحة   بطريقة  النفايات  حول 

 وسهلة الفهم؟  
 
 

يمكن أن يتم إما:    وقنا لحجم حجرة الدراسة
تقسيم1 مجموعات  .  إىل  والعمل    الطالب 

قائمة إعداد      عىل 
ف  الموجودة    بالنفايات 

يخصص وأن  لكل    مجتمعهم  طالب 
ليقوم أمام  مجموعة  القائمة  هذه   بعرض 

   
يقوم كل طالب    . أن2  الفصل. أو زمالءه ف 

بيانات النفايات   بعرض  من  واحد  نوع    عن 
  الموجودة 
 مجتمعهم.  ف 

أو   مجموعات    
ف  العمل 

وعرض  فردى  بشكل 
 المعلومات أمام زمالءهم. 

داخل   معلومات  عرض 
النفايات   حول  الفصل 
  مجتمعاتهم. 

 الموجودة ف 

منتج   الطالب  لدى  أصبح  هل 
ء    

سر اىل  من  تحويله  تم    
نهان 

 يمكن استخدامه مرة أخرى؟ 

  مجموعات أو بشكل  
يقوم الطالب، سواء ف 

فردي، بتحويل هذا النوع من النفايات الذي  
استخدامه   يمكن  ء   

سر إىل  المعلم  ه  أحض 
 مرة أخرى 

بشكل  أو  مجموعات    
ف 

 فردي. 
مبتكرة   وسيلة  إيجاد 
   
الت  النفايات  لتحويل 

ء    
سر إىل  المعلم  ها  أحض 

مرة   استخدامه  يمكن 
 أخرى. 

  



 

 

 

 تسلسل األنشطة: 

 

 دقائق  6: االفتتاحي النشاط  

  أن  ، يسأل المعلم الطالب عما يتذكرونه من الدرس األول   -مراجعة الدرس األول  
ادرين عىل التحدث عن قيمهم قيكون الطالب    إذ ينبغ 

 الفردية. 

 

الشخصية؟ هل يمكن أن نظل أصدقاء    يشارك قيمهأسئلة: من منكم من يتذكر ماذا كانت تلك القيم؟ هل يمكن ألّي منكم أن   •

 حت  وإن اختلفت قيمنا؟

  يذكر المعلم 
 . افتتاحيته لهذا الدرس أنه سيتم خالله تعريف الطالب بقيم مجتمعهم ف 

  عن أسئلة: هل يستطيع أ •
ن    يرى أنها مهمة ألرستهحدكم أن يخير

  القيمة المهمة   وماه    ؟القيم الت 
 مجتمعنا؟ ف 

عىلبعد   أكير  بصورة  الموضوع  كير  
بي  المعلم  يقوم  الطالب  من  اإلجابات  لبعض  بالتنمية   االستماع  يتعلق  فيما  المجتمع  قيم 

 .المستدامة

  أسئلة: ما الذي ينب •
م ؟ أن يفكر فيه مجتمعنا حيال البيئةغ   . الطبيعة؟ علل  وحيال الطبيعة؟ وهل نحي 

 

 دقيقة 14وإعادة التدوير(:  إعادة االستخدام،و  من االستخدام،المفاهيم الثالثة )الحد 

o  ء نتخلص )النفاياتيقوم المعلم بتعريف الطالب عىل مفهوم النفايات وأثرها  
:  ه  أي سر  

 منه( حيث يقوم باآلن 

ا يسبب تلوث  •
 
بة إبراز خطر النفايات عىل البيئة باستخدام الصور: فإلقاء النفايات بعيد  الهواء والمياه والي 

 . بالمجتمع  أن التخلص من النفايات أمّر ضار جدا  التأكيد عىل •

     النفاياتوحثهم عىل مناقشة مشكلة    مجموعات،تقسيم الطالب إىل   •
  يرونها ف 

حثهم عىل القيام بعصف    أو   مجتمعهم الت 

  بشكل فردي )حسب حجم الطالب 
   ذهت 

  . الفصل(ف 

  استطاعوا حضها   ر بعض الطالب ب لعرض قائمة بالنفاياتاختيا •
 . الت 

  رأيكما ه    أسئلة:  " •
 ؟ النفايات وما ه  آثارها ف 

ءماذا علينا آن نفعل؟ هناك  •  
 . ما يمكن لكل منا القيام به سر

 

وإعادة االستخدام:   االستخدام، من    )الحد ثالثة  ال  يث يحدد مفهوم كل عنض من العنارص يقوم المعلم بتقسيم الطالب إىل مجموعات. ح  -

  للتوصل لطرق تطبيق هذا المفهوم عقد  وحث الطالب عىل ر(. وإعادة التدوي 
 . جلسات عصف ذهت 

 

o  (: التدوير وإعادةمن االستخدام، وإعادة االستخدام، تعريف الطالب بالمفاهيم الثالثة )الحد 

يمكناالستخدامالحد من   • للمساعدة عىل الحفاظ عىل البيئة. ولذا  يطلب من الطالب عقد   : ه  أفضل وسيلة  للمعلم أن 

  للتفكير  سة عصف  جل
  ذهت 

ة )عىل سبيل المثال،األغراض اليومية    طرق للحد من استخدام   ف    مجموعاتهم الصغير
يمكنك  ف 

ائه، ال تاستعارة   من رسر
ً
ء بدال  

  الماءشف الشر
 .(أسنانكستخدم كمية أقل عند تنظيف وا ف 

  أخرى. وليقم الطالب بعصف   •
ة )عىل سبيل   ذهت    مجموعاتهم الصغير

  طرق للحد من استخدام األغراض اليومية ف 
للتفكير ف 

ءالمثال، يمكنك استعارة   
  الماء واستخدم كمية أقل عند تنظيف أسنانك.( الشر

ائه، ال تشف ف   بدال من رسر

إلعادة استخ • نجد طرقا  أن  يمكننا  منها،  والتخلص  مرة  إعادة االستخدام: البد من رم  األشياء  الطالب  دامها  وليقم  أخرى. 

  بعصف  
للتوصل اىل هذه الطرق )عىل سبيل المثال، بدال من استخدام األكياس البالستيكية، أحض  كيسا من القماش   ذهت 

 عند الذهاب اىل محل البقالة، وبدال من استخدام االكواب الورقية / البالستيكية، استخدم الكوب الخاص بك(. 



 

 

 

  ال يمكن إعادة استخدامها يمكن إعادة تدويرها إعادة التدوير: معظم ا •
ٌ للتفكير    ألشياء الت   

  ولذا يقوم الطالب بعصف ذهت 
 ف 

 . (بتقسيم المواد المختلفة وفّصلها عن بعضها البعض  كيفية القيام بذلك )عىل سبيل المثال: قم

 

o  :ما الذي   أسئلة  
  الحد من االستخدام؟ الثال  مجتمعنا؟ وما ه  المفاهيم 4علينا فعله حيال النفايات الموجودة   ينبغ 

  ثة؟ وماذا يعت 

  
 التدوير؟إعادة  وما المقصود بإعادة استخدامها؟ وماذا يعت 

 

 دقيقة 15 شاط: الن

بتوزي    ع زجاجة عىل كل طالب   • ء مبدع   مجموعات أو كانوا فرادى(  كانوا    )سواءيقوم المعلم   
واطلب منهم تحويل الزجاجة إىل سر

 . يمكن إعادة استخدامه

يط وغراء وأوراق ملونة حسب الحاجة • ويد الطالب بمقص ورسر  . قم بي  

  بالنظر  البعض،انصح الطالب بالتعاون مع بعضهم  •
ام. والتوصل إىل حل إبداع   أفكارهم واالستماع إليها بكل   ف   .  للمشكلةاحي 

  طبقوها عىل زجاجاتهم.  5دقائق من األنشطة، خصص  10بعد  •
 دقائق لكل مجموعة )أو فرد( ك  تعرض فيها لزمالئه الفكرة الت 

ء مفيد؟أسئلة:  •  
 كيف يمكننا تحويل هذه النفايات إىل سر

 

 :  دقائق  5النشاط الختامي

  
تسببها النفايات للبيئة، ويسال الطالب عن المفاهيم الثالثة لمساعدة البيئة عىل يقوم المعلم بالتأكيد مرة أخرى عىل المخاطر الت 

مواجهة هذه المخاطر، كما يقوم المعلم بأنهاء الحصة الدراسية بعد تذكير الطالب بأن هناك شيئا يمكن لكل منا القيان به لمساعدة 

 البيئة للتصدي لهذه المخاطر. 

 

  الحفاظ عىل البيئة؟ ما الذي يمكننا فعله للحفاظ عىل   ما الذى تعلمناه اليوم عنأسئلة: 
النفايات؟ كيف تساهم المفاهيم الثالثة ف 

 البيئة؟ 

 

 

 

 مصادر الطالب: 

 

 إدارة النفايات: 

  لصحة األطفال: 
 األطفال: المعهد الوطت 

 فيديو عبارة عن أغنية للمفاهيم الثالثة:  

 

 :  مصادر للمعلمي  

 

 النفايات: تعريف 

   تأثير النفايات عىل البيئة: 

   االستفادة من النفايات: 

 : مناهج وأنشطة لألطفال والمعلمير  

 المفاهيم الثالثة للبيئة: 

 )فيديو( طرق مبتكرة إلعادة تدوير الزجاجات: 

http://tiny.cc/G4L2R1 

http://tiny.cc/G4L2R2 

http://tiny.cc/G4L2R3 

http://tiny.cc/G4L2R5 

http://tiny.cc/G4L2R4 

http://tiny.cc/G4L2R6 

http://tiny.cc/G4L2R7 

http://tiny.cc/G4L2R8 

http://tiny.cc/G4L2R9 



 

 

 

 الثالث الدرس  –صف الرابع ال

 الدولة: تاري    خ العالم، والجغرافيا 
 

ي الزم إلطارا
 دقيقة.  45 : ن 

 الدراسات االجتماعية  : ةداالم

 : هولينغ ييب المصمم

)الهدف السادس(  :  المعايي   ( والمياه النظيفة والنظافة الصحية   
)الهدف الثان  )الهدف األول( والقضاء عىل الجوع  القضاء عىل الفقر 

وا والصناعة  الثامن(  )الهدف  االقتصاد  ونمو  الالئق  والعمل  السابع(  )الهدف  معقولة  وأسعار  نظيفة  األساسية وطاقة  والهياكل  البتكار 

)   عشر
(.   ، )الهدف الثان  اكات لتحقيق األهداف )الهدف السابع عشر ( وعقد الشر   عشر

 االستهالك واإلنتاج المسؤوالن )الهدف الثان 

 

 

  : ي
 الملخص واألساس المنطق 

  محيطهم  
  يجدونها ف 

 لألشياء المادية الت 
ٌ
الطالب إدراك يتكون لدى  يتعير   بمجرد أن  السابق، فإنه  االنتهاء من الدرس  بعد  كالنفايات 

الدول   مختلف  بير   تربط    
الت  السمة  تكون  قد    

الت  النفايات(  عن  )وأحيانا  الموارد  عن  المزيد  لمعرفة  الحاىل   للدرس  الطالب  انتقال 

بير  الدول والمناطق المختلفة. ذلك  والمناطق. ومن خالل البحث عن مصدر الموارد اليومية، فسيعرف الطالب أن هناك ترابطا وتداخال 

هم للدرس التاىل  الذي يتناول الموارد المتاحة  
 عن أنه من خالل إعداد الطالب وتجهير 

ً
العالم، فسيتكون لدى الطالب شعور نحو    فضال

 . ابط عىل ديناميكيات التفاعل عىل المستوى العالم   كيفية تأثير هذا النمط من الي 

 

   )األهداف الشاملة(: الهدف التعليمي المحدد 

ادها. وبالنسبة للطالب    أن يكون لدى الطالب القدرة عىل التفكير   . ولماذا يتم استير   موطنها األصىل 
السبب وراء إنتاج بعض المواد ف 

نقاط   أفكارهم وصياغة  تدوين  القدرة عىل  لديهم  فستكون  الذهنية.  الخرائط  ا عىل استخدام  فعلي  تدريبهم  تم  النقاش متخذين  الذين 

 .  الخرائط الذهنية كدليل لهم. كما سيكون لديهم القدرة عىل تحديد بعض إيجابيات وسلبيات االرتباط اإلقليم  والعالم 

 

  فهم أهداف الدرس: 

ابط  أن يدرك الطالب أن بعض مواردهم اليومية تد تنتج داخل بلدهم أو منطقتهم. بينما ُينتج بعضها ف أماكن أخرى. وآن يستوعبوا   الي 

 بير  هذه المناطق من خالل تبادل الموارد. 

 

 : أسئلة أساسية

 اين تنتج هذه الموارد؟  •

 كم يبعد منشأ هذا المنتج عنا؟ •

  نحتاجها إلنتاج هذه الموارد؟  •
 ما ه  الظروف والموارد الت 

 هل يمكننا انتاج هذه المواد محليا؟  •

  مكان اخر؟  •
 هل يمكن ان ننتج هذه المواد ف 

 يمكننا اختيار مكان انتاج هذه الموارد؟ كيف  •

  حاجة لهذه المواد ولكن ال يمكننا انتاجه محليا؟  إذا ماذا يحدث  •
 كنا ف 

اده؟  •  ما ه  إيجابيات وسلبيات انتاج هذه المواد محليا مقارنة باستير



 

 

 

 من االخر؟ أفضلهل تعتقد ان هناك منتجا  •

 

 : يتمكن الطالب من(أن الهدف التعليمي المحدد ) 

•   
ادها باإلضافة إىل معرفة أحد المواد الت    يتم استير

 تنتج محليا.   معرفة وتحديد أحد المواد الشائعة الت 

 . معرفة ظروف إنتاج مادة واحدة عىل األقل •

 . تحديد دولة أو منطقة واحدة عىل األقل يتم بينها وبير  دولتهم/ منطقتهم تبادل تجاري •

 

   التقويم: 

  ، عىل الخرائط الذهنيةيتم تقويم الطالب بناًء 
  تدور داخل الفصول الدراسية و  ومشاركتهم ف النقاشات الت 

   ف 
 جلسات العصف الذهت 

 . والحوارات المختلفة

 

 : تسلسل األنشطة

وبدال  )تخمير  الدولة المنتجة لها.    ويطلب من الطالب   أو الموارد الصور من قائمة المنتجات  يقوم المعلم بعرض  دقائق(    5) •

ة. حيث يحاول أحد الطالب    ذلك وإذا سمح وقت الحصة: فإنه يقوم بتحويل من   ذلك العمل إىل نشاط للمجموعات الصغير

 إنتاج هذه المادة من خالل قراءة اسم المنتج المدون عليها بينما يقوم المشاركير  هذه 
ٌ
  4بقية الطالب   المجموعة معرفة مكان

 . (وعة بمحاولة تخمير  اسم البلد المنتج المجم

يقوم المعلم باختيار أحد المواد المستوردة: ويوضح للطالب كيفية استخدام الخريطة الذهنية من خالل جلسة   دقائق( 10)  •

المواد وإنتاجها محليا كما يحث المعلم   اد  لدراسة إيجابيات وسلبيات استير   يشارك فيها جميع الطالب 
  الت 

العصف الذهت 

 .منطقة بلد المنشأ 4بلدهم / منطقتهم. وتلك المتوفرة #  4الطالب عىل دراسة العوامل أو المواد المتوفرة 

ا    دقائق(  10) •
 
ة لعمل خريطة ذهنية. وتصميمها   آخر، يختار المعلم بعد ذلك مادة أو مورد ثم يقسم الطالب إىل مجموعات صغير

 الفصل.  4عىل ملصق يوضع 

ة    يعرض  دقيقة(  15) • الصغير المجموعات  تصممها    
الت  الذهنية  الخرائط    المعلم 

يقسم    ف  ثم  الدراسية.  الفصول  واجهات 

اد المواد  الخرائط. حيث قد ترى إحدى المجموعتان بأنه من    الطالب إىل مجموعتير  لينشأ بينهما حواٌر حول هذه  األفضل استير

ا.    بينما  أو المنتج  لخرائط  من ملصق ا  المعلم للطالب بتدوين آرائهم  ويسمحترى المجموعة الثانية أنه من األفضل إنتاجه محلي 

 أخرى
ٌ
  أعدتها مجموعات

 . الذهنية الت 

   (  دقائق  5) •
  تشير إىل أن الدول والمناطق دائمةف 

ابط. ومن ثم يناقش الطالب    اختتام النقاش يعرض ال معلم الفكرة الت  الي 

 . بعض إيجابيات وسلبيات االرتباط بير  هذه المناطق

 

 

 : مصادر للطالب

 . اإلقليمية للطالب للتعرف عىل بلد المنشأ خريطة العالم أو الخريطة  

 

 : مصادر للمعلمي   

حات اآلتية ا من قائمة المقي 
 
ا وآخر مستورد  محلي 

 
 : قد يختار المعلمون منتجا

 زيت الطه  / بهارات  • مياه    •

 أقالم • أغذية مصنعة  •

 وقود    • ثمار    •



 

 

 

وبات  • مالبس •  مشر

وات    •    • خض 
 جهاز كهربان 

 كتاب • التشييد   مواد البناء /  •



 

 

 

 الدرس الرابع  –الصف الرابع 

 أهداف التنمية المستدامة والخطوات العملية  –العالم 
 

 

 

ي الزم إلطارا
 دقيقة  45 : ن 

 الرياضيات : ةداالم

 إيفا فالفيا & مارتينير  أوربيغوزو : المصمم

( : المعايي    
( والتعليم الجيد  الهدف الثالثوالصحة الجيدة والرفاه )القضاء عىل الفقر )الهدف األول( والقضاء عىل الجوع )الهدف الثان 

 )الهدف الرابع( والمساواة بير  الجنسير  )الهدف الخامس(. 

 

 

  : ي
 الملخص واألساس المنطق 

تتكون لديهم  كيست   العالم حيث 
ف    دورهم  شف الطالب موقفهم كمواطنير  

رؤية عامة حول االحصائيات العالمية، وكذلك التفكير ف 

.  كمواطنير  عالميير    وصناع محتملير  للتغيير االجتماع 

 

   اهداف التدريس اإلجرائية: 

مناقشة     
ف  الحسابية  األدوات  من  يستفيدوا  وأن  فيه،  يعيشون  الذي  بالعالم  الصلة  ذات  والبيانات  االحصائيات  الطالب  يفهم  أن 

  الذات  
  التأمل ف 

  العالم وتصنيف األديان واإلنجازات التعليمية. وسيطلب منهم االنخراط ف 
الموضوعات الرئيسية، مثل عدد السكان ف 

 والتفكير النقدي والعمل والمناقشات الجماعية. 

 

 فهم أهداف الدرس: 

ومقارنة الحقائق المختلفة وزيادة الوع  بالقضايا  يفهم الطالب أن االحصائيات والرياضيات ه  عبارة عن أدوات لوصف العالم   •

 الهامة. 

يفهم الطالب أن معرفة الموضوعات العالمية الرئيسية ه  عنض أساس  الستكشاف عالقتهم بالعالم من حولهم، ومن ثم   •

  نهاية المطاف بما من شأنه تحسير  العالم. 
 القيام ف 

 

 أسئلة أساسية: 

 أهمية لوصف العالم؟ لماذا تعتير النسب المئوية ذات   •

  مقارنة االحصائيات المختلفة؟ •
 كيف تستخدم الرسوم البيانية ف 

للصورة   • تلك البيانات؟ وما ه  رؤيتك  العالم؟ وبماذا تشعر حيال    فهم الحقائق المختلفة حول 
هل هذه البيانات مفيدة ف 

 الشاملة للعالم؟ 

تفعله حت  تغير العالم لألفضل؟ وهل تعتقد أن االحصائيات هل يغير ذلك من رؤيتك للعالم من حولك؟ وماذا بمقدورك أن   •

ورة معالجة موضوعات بعينها   إلقناعمفيدة   تحدث التغيير المرجو؟ ك  الناس بض 

 

 يتمكن الطالب من(:  )أنالمحدد  التعليمي الهدف 



 

 

 

 

  مناقشة    البيانية استخدام النسب المئوية والرسوم   •
ةحول القضايا العالمية بعينها ضمن مجموعات    آرائهمف  وسيكون   صغير

ة لالهتمام أو للدهشة أو تحمل بيانات صادمة، ومن   عليهم كتابة جملة واحدة عىل األقل تحمل نسبا مئوية لموضوعات مثير

 ثم مناقشة الموضوع. 

ان العالم وتوزي    ع األديان واإلنجازات  استخدام النسب المئوية والرسوم البيانية لوصف الموضوعات الرئيسية، مثل عدد سك •

 التعليمية وأداء وعرض جماع  عن األرقان الرئيسية المتعلقة بأحد أهداف التنمية المستدامة. 

•   
ف  يدرج    التفكير  المناسب، وسوف  اتخاذ االجراء  والتشجيع عىل  الملحة،  ورة  بالض  العميق  الشعور  لنقل  قوة االحصائيات 

  خاتمة العرض الذي سيقدمونه. 
 الطالب هذه األفكار ف 

 

 التقويم:  

ية وعورض جماعية.   يتم تقيم الطالب بناء عىل أسئلة فردية تحفير 

 

 

 تسلسل األنشطة: 

 )الشعور(: مقدمة  •

o  شخصا ...." وهذا الفيديو متاح عير الموقع  100شاهد الفيديو " اذا كان العالم  
ون   : اإللكي 

http://www.100people.org 

o   حالة عدم توفر الفيديو، يمكنك أعداد رسوم بيانية باستخدام بيانات من الموقع  
 : التاىل  ف 

https://www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics 

 

 التحفي   عىل التحاور:  •

o  التالية: يطلب المعلم من الطالب مناقشة التساؤالت 

o  تجذب انتباههم؟  
 ما ه  األرقام الت 

o تتعلق بتلك األرقام؟  
 ما ه  الموضوعات الت 

 

 

ي يتناقش الطالب  
 
 : مجموعات ثنائية ويكتبون أفكارهم بشكل فردي ف

  جذيت انتباهه عىل قطعطلب من كل طالب كتابة أحد اي  •
لرقم  بهذا ا  المتعلق يكتب الموضوع    ة من الورق وكذلكألرقام الت 

ا لالهتماموماذا يرى هذا الموضوع  ا أو  اغير عاد أو  أو  أو صادما  مثير  . غير ذلك مهم 

تلك    هكل طالب عما يشعر به تجا  من الوقت. ولكن البد وأن يعير   طالما كان هناك متسعيمكن للطالب كتابة أكير من جملة   •

 . البيانات

•   
: يكتبها الطالب يجب أن تكون عىل الجملة الت   النحو التاىل 

o  "................... من بير  المائة شخص هناك أشخاص" 

o  "................. وجدت أن ..................... وذلك ألن" 

 ثم يذكر المعلم بعض األمثلة ويكتب النسب المئوية عىل السبورة.  •

   

 :)  النسب المئوية )التفكي 

about:blank
about:blank


 

 

 

  قدمها الطالب إىل نسب   •
وصف  ستكون الطريقة الوحيدة ل   مدونة عىل السبورة. وهذه   مئويةيقوم المعلم بتحويل األرقام الت 

  أثارت
 . الطالب  انتباه  ومناقشة المعلومات الت 

   :  مثال •
ا ويمان       15يكاد أحدهم أن يموت جوم 

لها لعل إىل  الوزن. حيث يحو   زيادة  من  21منهم من نقص التغذية: بينما يعان 

 و  أن يموت  %1< يكاد  --اىل   الت  عىل النحو   مئويةنسب  
 
     15%جوعا

 . منهم من زيادة الوزن  21%يعانون من نقص التغذية ويعان 

  دونوه •
يك: يتبادل الطالب العبارات الت  . وسوف تناقش كل مجموعة ا ويقومون بتحويل األرقام إىل نسب مئويةالعمل مع رسر

  زوجية أفكارها ويقومون بتدوينها 
 . أوراقهم الفردية ف 

 

 :)  الرسوم البيانية )التفكي 

    المئويةم بتوضيح كيفية تقديم عرض مقارٍن للنسب يقوم المعل
  ف 

  عمستبالبلوكات كل رسم بيت 
ذلك بمجموعة أرقام ألحد الفئات ينا ف 

  ال
  مجموعات  ت 

  الطالب الثنائية.  نوقشت ف 

 

 عرض البيانات )تمثيل البيانات(: 

بالنسبة لهم )يمكن أن يعمل الطالب عىل أحد   االهتمامبأحد    المتعلقةعىل مجموعة من البيانات    مجموعات  يعمل الطالب   •

  
  قادرين عىل القراءة   % 83من النسب. فمىل  سبيل المثال: سيكون    فقطتشتمل عىل اثنير     الموضوعات األكير بساطة والت 

أن أو  والكتابة،   17%  والكتابة  القراءة  مقارنات  عاجزين عن  الطالب  يجري  أن  الممكن  ذلك  أومن  ا من 
 
تعقيد .  .  أكير  وبالتاىل 

:   سيحتاج الطالب إىل عمل لوحة تشمل ما   
 يأن 

o  .النسب المئوية 

o بالبلوكات )يمكن للمعلم أن يزود كل طالب بقطعة منتمثيل البيانا  
     ت عىل رسم بيان 

الورق تشتمل عىل المحاور الت 

  
  . (يحتاج إليها الطالب لالنتهاء من عداد الرسم البيان 

o  يرى الطالب أنها أساسية لتلك األرقام. ويمكن  بعض النقاط المحدودة حول األفكار  
وا إىل ما إذا لا  الت  طالب أن يشير

 . ب وجودها و/ أو كيفية حلها وسب ورهم حيالها كانوا يستشعرون وجود مشكلة. وما هو شع 

 . مواد العرضجميع المجموعات بتسليم    تقوم بعض المجموعات بعرض لوحاتها عىل الفصل ويشاركونهم أفكارهم: بينما تقوم  •

 

 

 

 : مصادر للطالب

يوردها     
الت  البيانية وكذلك  المئويةدونها عىل السبورة عن النسب  المعلم وب األمثلة  الرسوم  توجيهاته للطالب عند إعدادهم    والرسوم 

 البيانية. 

  

  : مصادر للمعلمي   

 شخص:  100

    

http://tiny.cc/G4L4R1 



 

 

 

 

 الدرس الخامس  –الصف الرابع 

   –لربط بير  جميع المعارف والمهارات ا
 المنتج النهان 

 

 

ي الزم إلطارا
 دقيقة  45: ن 

 المشح واللغة  : ةداالم

 مادري ظاريوال : المصمم

: عالم   (. السالم والعدل والمؤسسات القوية )الهدف السادس عشر  ايي 

 

 

: واألساس  الملخص ي
   المنطق 

للطالب لالستفادة من   الفرصة  الدرس  الدروس    المعارفيتيح هذا  المكتسبة من    السابقة    األربعةوالمهارات 
للفنون    ف  وع  تطوير مشر

  تربط بير  
 . من المواد المختلفة المستسقاة التعليميةجميع المعارف والمهارات. وسيساعد ذلك عىل ترابط المادة  المشحية الت 

 

   االجرائية:  التدريسأهداف 

ا. الشخصية وبير  العالم األوسع    الربط بير  هويتهم أن يكون لدى الطالب القدرة عىل  
 
  واستشعار دورهم    نطاق

تعزيز النمو المستدام    ف 

  يش  وكذلك معرفة
ة الت  سيكون للطالب القدرة    كما   ، المستدامة(  هدها العالم )وذلك من خالل فهمهم ألهداف التنميةالمشكالت الكبير

ٌ من تأليفهم  . يدرك الطالب أهمية التعبير عن األفكار من خالل المشح وبالتاىل   ،عىل التعبير عن ذلك من خالل عمل مشح 

 

 فهم أهداف الدرس: 

 . ية استخدام المشح كوسيلة للتعبير معرفة كيف •

ابط الفعىل  بير  الذات والمجتمع واألمة  •
 . والعالممعرفة مدى الي 

   معرفة موقف / دور الفرد  •
 . زيز النمو المستدامتعف 

ا.  - بقية العالم معرفة مكانهم بالنسبة ل • ا وتاريخي   جغرافي 

 

 أسئلة أساسية: 

  . والتحدث واألداء ومختلف الفنون( )الكتابة  المختلفةما ه  وسائل التعبير   •

 عىل نحو مختلف؟  العالممك عىل فهم هل تساعدك قي •

 لنا وحدنا؟  ا متاحةالعالم حالي    لمتوفرة موارد ا هل ال •

  علينا أن نهتم بالمشكالت   •
 العالمية؟هل ينبغ 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 (: الهدف التعليمي المحدد )أن يتمكن الطالب من

 
 التقويم

 
 المهارة / السلوك

 المالحظ 

 
وط   الشر

 
 الهدف 

أن   الطالب  يستطيع  هل 
الموجودة   الموارد  يحدد 

 بالعالم؟ 

تظهر   أو  سوف  المهارة 
  كتاباتهم / العمل  

السلوك ف 
 المشح  

من  4-3من الدروس  أكير  عالم  وجود  إدراك 
 عالمهم الخاص 

التحدث   للطالب  يمكن  هل 
السياق     

ف  القيم  عن 
؟   العالم 

أو   المهارة  تظهر  سوف 
  كتاباتهم / العمل  

السلوك ف 
 المشح  

قيمهم  4-1من الدروس  ارتباط  كيفية  فهم 
 بالعالم 

محتوى   يعكس  هل 
   
الت  األفكار  تمت  المشحية 
  الفصل

الدراس     مناقشتها ف 
  الدروس 

 ؟  4-1ف 

ة  كتابة المشحية   مجموعات صغير
عمل  ف  اىل  أفكارهم  ترجمة 

 مشح  

بعضهم   الطالب  يساعد  هل 
   
ف  العمل  أثناء  البعض 

 مجموعات؟
ذلك )قد   مختلفا    يبدو 

لمختلف   بالنسبة 
 المجموعات(

األفكار  من أجزاء  اقشة  وكتابة 
 المشحية بعدها 

 

ة    مجموعات صغير
  العمل بشكل  ف 

 تعاون 

  

 :التقويم

  يمكن أن تساعد المعلم 
 : وتلك األدوات ه   ، المنشود من الدرس   تقويم مدى تحقق الهدف  هناك عدد قىل  من أدوات التقويم الت 

  ال •
  كتبها الطالب )تجد ف 

 . المرفقات قواعد المشحية باللون األحمر(  مشحية الت 

  المخصصة للمشحية تساعد المعلم عىل معرفة ما إذا تم تحقيق •
 . ال  أهداف التعلم السابقة أم جلسة العصف الذهت 

    النمو المستداممبارسر عن  فيه الطالب بشكل غير  موجز يسأل مسح/استبيان  •
حل المشكالت العالمية )مرفق مثال ودورهم ف 

   -لك( عىل ذ
  " المذكور أعاله. 1" الهدف رقم  ويتم تضمير  إجاباتهم ف 

 

ا للدروس األربعة     ختام 
ا ألن هذا الدرس يأن   . قد تم تقويمه بالفعل فإن محتوى تلك الدروس يكون  السابقة، ونظر 

 

   تسلسل األنشطة: 

 سيقوم المعلم بـ ...........  الزمن سيقوم الطالب بـ..... 



 

 

 

 الهدف(محاولة )فهم 
تقديم مدخالتهم بشأن وسائل التعبير  

 المختلفة. 

مشحية    أ.  دقائق  5 بكتابة  الطالب  يقوم  أن  )وهو  الفصل  هدف  وتوضيح  تحديد 
أيضا   السابقة.  األربعة  الدروس  من  المستخلصة  المعلومات  فيها  يعالجون 

المشح    واستخدامالحديث عن وسائل مختلفة للتعبير عن أفكار أحد الطالب  
 كوسيلة لتحقيق هذه الغاية. 

األسئلة   وطرح  األمثلة  من  االستفادة 
 كانوا ال يفهمون الغاية منها.   إذا 

 تقديم مثال عىل المشحية وموجز لما يريد المعلم منهم القيام به.  ب.  دقائق  5

لألفكار     
الذهت  العصف  جلسة 

تكون   أن    
ينبغ  ما  حول  المطروحة 

مشحيتهم   مجموعة  عليه  بصفتهم 
ة من الطالب.   كبير

  المخصصة للمشحية. تحديد نطاق    ج.  دقائق  10
تيسير مهام جلسة العصف الذهت 

  موضوع واحد. )واذا كان هناك عدد كبير من 
مدخالت الطالب وحضها ف 

لكتابة مشحيات  وحثهم  مجموعتير   اىل  تقسيمهم  للمعلم  فيمكن  الطالب 
 مختلفة(. 

تكليف طالب / مجموعات مختلفة بكتابة أجزاء من المشحية وذلك إذا   د.  دقائق  5 موعاتتحديد األدوار / المج
  أن يكلف الطالب بأكير من  

كان الفصل يضم عدد كبير من الطالب )وال ينبغ 
 سطور ويتوقف ذلك عىل عدد الطالب بالفصل(.  5-10

اىل   المشحية  تقسيم  ومنها  مختلفة،  بطرق  المشحية  أجزاء  تقسيم  يمكن 
وتكل مشاهد  المشاهد  أربعة  هذه  بأداء  المجموعات   / الطالب  جميع  يف 

 وتقسيم األدوار بينهم. 

  لكتابة الجزء المكلفير  به.  ه.  دقيقة  20 كتابة األجزاء المكلفير  بها 
 منح الطالب الوقت الكاف 

 تجميع كافة أجزاء المشحية وتنسيقها.  و.  دقيقة واحدة تقديم أجزائهم 

 
  الحصة التالية. ويمكن للطالب بعد ذلك  

تيب أجزاء المشحية وتنقيحها، ليقوم بعد ذلك بمشاركتها مع الطالب ف  سيقوم المعلم بي 
  الفصل أو أمام المدرسة بأكملها، أو يمكنهم تأجيلها لتكون ضمن عروض 

 نهاية العام الدراس  اختيار أداء العمل المشح  ف 

 

 

 

 مصادر الطالب: 

 مثال لبعض األعمال المشحية:  •

 مالحظات من الدروس األربعة السابقة )الملخصات / الموجز(.  •

 

 :  مصادر المعلمي  

 مثال لبعض األعمال المشحية:  •

 

 المعايي  والقواعد: 

: هل يعكس محتوى  .1  
 المشحية ما يأن 

http://tiny.cc/G4L5R1 

http://tiny.cc/G4L5R1 



 

 

 

 قيم الطالب  •

 قيم االستدامة •

 االرتباط بالعالم  •

 

 هل المشحية .......  .2

ة لدرجة تستحق المشاهدة؟ •  مثير

 سهلة الفهم؟  •

  اضحة؟و  •


