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يصغهؾبد يف حبش انذسط

عح ايسضؽ Lesson Study
ْٗر يف ايتطٜٛط املٗين ٜٗسف اىل اغتساَ ١ايتعًِ املٗين مياضؽ ف ٘ٝفطٜل َٔ املعًُني زاخٌ املسضغ ١بسعِ َٔ قاز٠
املساضؽ ٚاملٝػط ٜٔزٚض ٠عح ايسضؽ ٚاييت تبسأ بهبط اهلسف ايبعٝس ٚتٓتٗ ٞبهتاب ١تكطٜط عح ايسضؽ َٔ أدٌ
عح األفهاض ايهربٚ ٣انتػاب عازات عكًَٓ ١ٝتذ ١يػس فذٛات ايتسضٜؼ )(. J. Hurd& C. Lewis,2011
زضؽ ايبشح Research Lesson
َٓطك ١قسز َٔ ٠احملت ٣ٛاملعطيف يف املكطض ايسضاغٜ ٞتِ اختٝاضٖا َٔ قبٌ فطٜل عح ايسضؽ بٗسف عجٗا ،عً٢
غب ٌٝاملجاٍ (ايسضؽ األ ٍٚيف ايفٝعٜا ٤يًكف األ ٍٚايجاْ ٟٛسطن ١ايهٛانب ٚاؾاشب.)١ٝ
ايعازات ايعكًHabits of Mind ١ٝ
منطٌ غري ٚاعٍ َٔ ايػًٛى املهتػب خالٍ عًُ ١ٝايتهطاض ،تُؤغؼ يف ايعكٌ يتكبح عاز ٠ايفطز يف سٌ َؿهالت٘،
نُا أْٗا منط َٔ األزا٤ات ايصن ١ٝيًفطز تكٛز إىل أفعاٍ إْتاد(kalik&kosta m 2008) ١ٝ
ٚؾب٘ ٖٛض ٜػُإ ( )Horsemanتسضٜب ايطًب ١عً ٢عازات ايعكٌ باؿبٌ ايص ٟتُٓػر خٛٝط٘ ٚيف ايٓٗا ١ٜال تػتطٝع
قطعٖ٘ٚ ،هصا عازات ايعكٌ فٗ ٞعًُ ١ٝتطٜٛط ١ٜتسضٜب ١ٝتُهتػب بايتُطٚ ٜٔاملُاضغ ١يتؤز ٟيف ايٓٗا ١ٜإىل إْتاز
َعطيف َتنيٖٚ ،صا ايتؿب ٘ٝزي ٌٌٝيًُطبني ٚاملعًُني عً ٢إٔ ٖص ٙايعازات يٝػت فطط ١ٜيف اإلْػإ; بٌ تأت َٔ ٞخالٍ
ايتسضٜب ٚايتعًِ (قطاَٚ ٞعُٛض.)ّ2005 ،
األفهاض ايهربBig Ideas ٣
ايكهاٜا ايطٝ٥ػٚ ١اييت ته ٕٛقٛض اٖتُاّ ٚمماضغات فطٜل عح ايسضؽ ط ١ًٝزٚض ٠عح ايسضؽ  ٖٞٚايتسضٜؼ،
ايطايب ،األٖساف ،احملت ٣ٛاملعطيف.
تكطٜط عح ايسضؽ Lesson Study Report
عباض ٠عٔ تٛثٝل فطٜل عح ايسضؽ ؾُٝع مماضغاتِٗ ٚتأَالتِٗ ايبشجٚ ١ٝإدطا٤اتِٗ ٚنٝف ١ٝتعًُِٗ َٚكازض شيو
ايتعًِ َٓص ايبس ٤مبٝجام عٌُ ايفطٜل نُٔ زٚض ٠عح زضؽ ٚاسس ٠أ ٚعس ٠زٚضات.
ٚميجٌ تكطٜط عح ايسضؽ املعطف ١ايٓاػٚ ١نٝف ١ٝتٛظٝفٗا ٚتكٛميٗا َٔ قبٌ أفطاز ايفطٜل يٝعهؼ َس ٣تكسَِٗ
ٚتعًُِٗ املٗين بٗسف ؼػني ايتسضٜؼ.
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فطٜل عح ايسضؽ Lesson study Team
فطٜل َٔ املعًُني بٓفؼ ايتدكل ٜرتاٚح عسزِٖ بني()6- 2نُٔ املسضغ ١شاتٗا ٜتعًَُ ٕٛعاً ٚمياضغ ٕٛزٚض ٠عح
ايسضؽ.
َٝػط عٌُ فطٜل عح ايسضؽ Facilitator
َؿطف تطبَ ٟٛتدكل يف َاز ٠زضاغَ ١ٝعٜ ١ٓٝعٚض ايفطٜل بكف ١زٚض ١ٜيسعِ املعًُني(فطٜل عح ايسضؽ) ٚإضؾازِٖ
ملكازض تعًُِٗ أثٓا ٤تطبٝل زٚض ٠عح ايسضؽ.
َٝجام عٌُ ايفطٜل Group Norms
قَ ِٝؿرتنٜ ١ػع ٢فطٜل عح ايسضؽ اىل ؼكٝكٗا أثٓا ٤ادتُاعاتِٗ ٚمماضغاتِٗ يف زٚض ٠عح ايسضؽ ٚااليتعاّ بٗا
َٔ أدٌ تػٝري ثكاف ١ايتسضٜؼ عًَ ٢س ٣بعٝس.
اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ )lesson study long Term (Lesson Study Theme
َٛنٛع عح ايسضؽ عباض ٠عٔ ٖسف بعٝس تتِ قٝاغت٘ َٔ قبٌ ايفطٜل بٗسف غس فذ ٠ٛتسضٜؼ َع ١ٓٝيف ن٤ٛ
األفهاض ايهرب ٣يبشح ايسضؽٚ ،قس ٜتطًب ؼكٝل ٖصا اهلسف غٓ ١أ ٚأنجط  ٖٛٚاملٛد٘ ايطٝ٥ؼ يًفطٜل يف مجٝع
مماضغاتِٗ.
زٚض ٠عح ايسضؽ Lesson Study Cycle
زٚض َٔ ٠املطاسٌ ٚاإلدطا٤ات يًُعًُني تػتُط أغابٝع خيتًف عسزٖا عػب خرب ٠ايفطٜل ،سٝح تكٌ تسضجيٝا َع
انتػاب املعًُني خرب ٠ناف ١ٝيف مماضغات عح ايسضؽ  ٚ،تبسأ ايسٚض ٠بهبط اهلسف ايبعٝس ثِ ايتدطٝط ايتسضٜؼ
ٚاملالسعٚ ١املٓاقؿٚ ١اغتدالم املعًَٛات ثِ املطادعٚ ١إعاز ٠ايتسضٜؼ ست ٢نتاب ١ايتكطٜط ْٚؿط.ٙ
فذ ٠ٛايتسضٜؼ Teaching Gap
ٜككس بفذ ٠ٛايتسضٜؼ نُا أؾاض ايٗٝا غتٝذًط ٖٝٚربت (  J. Stigler &J. Hiebert (1999إىل االختالفات بني
مماضغات ايتسضٜؼ ايالظَ ١يتشكٝل األٖساف ايتعًٚ ١ُٝٝاملُاضغات غري ايفاعً ،١عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ٚيٝؼ اؿكط:
ايفذ ٠ٛبني ططم ايتسضٜؼ اييت مياضغٗا املعًُني  ٚؼكل أٖساف ايتعًِ.
َٓاطل احملتContent Area ٣ٛ
َعاضف َٗٚاضات قسز ٠نُٔ احملت ٣ٛاملعطيف فكس تهَٛ ٕٛنٛع زضؽ أَ ٚفاٖ ِٝأغاغ ١ٝنُٔ املكطض ايسضاغٞ
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اؿُس هلل ضب ايعاملنيٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢أؾطف األْبٝاٚ ٤املطغًنيْ ،بٓٝا قُس ٚعً  ٢هي ٘ ٚق شب٘
أمجعني.
تبصٍ األْعُ ١ايتعً ١ُٝٝدٗٛزًا َػ تُط ٔ َ ٠أد ٌ االضتك ا ٤ب ايتعًٚ ِٝؼػ ني عًُٝات ٘ ٚكطدات ٘ٚ ،ي صيو
فإْٗا تطنع عً ٢ايتطٜٛط املٗين يًُعًُني باعتباض ٙنطٚضًَ ٠شٚ ١خ ٝاضاً اغ رتاتٝذٝاً ملٛادٗ  ١ؼ سٜات َٚتطًب ات
ايتػٝريٚ ،ؼكٝل تطًعات املؤغػات ايتعًٚ ١ ُٝٝغاٜاتٗ اٚ .ق س تٓٛع ت َ ساخٌ ٚمن اشز ايتط ٜٛط املٗ ين يًُعًُ ني يف
أفهاضٖا  ٚأزٚاتٗا ٚٚغ اٚ ٌ٥أغ ايٝب تٓف ٝصٖا مب ا ٜتُاؾ  َ ٢ع طبٝع ٚ ١فًػ ف ١ايت سضٜؼ ٚاي تعًِٚ ،ب طظ َ ٔ تً و
ايُٓاشز :عح ايسضؽ (ٚ ) Lesson Studyايصٜ ٟعس أزا ٠فاعً ١يف تفع ٌٝايتطٜٛط املٗ ين زاخ ٌ املسضغ ٚ ،١مل ا ي ٘
َٔ أثط يف ؼػني ايتسضٜؼ ٚضفع إلاظ ايطالب ،إش ٜك ٛز ٙاملعًُ  ٕٛبايتع ا ٕٚف ُٝا بٚ ِٗٓ ٝبايتع ا َ ٕٚع ايك ٝازات
زاخٌ املسضغٚ ١خاضدٗا ،فٝتعًَُ ٕٛعاً ٜٚتطٛضَٝٓٗ ٕٚاً َٔ خالٍ َا ٜعطف "بسٚض ٠عح ايسضؽ Lesson Study

ٚ " Cycleاييت تطنع عً ٢ايكه اٜا ٚاألفه اض ايه ربٚ ٣تعُ ٝل فٗ ِ احملت  ٣ٛايعًُ ٚ ٞؼػ ني ايت سضٜؼ ٚس ٌ
َؿ هالت٘ٚ ،ؼػ ني تعً ِ ايط الب ٚايتػً ب عً  ٢ن عف ايتشك  ٌٝايسضاغ َٚ ،ٞعاؾ  ١املؿ هالت ايرتب١ ٜٛ
ٚايتعً ١ُٝٝنُٔ غٝام املسضغٚ ١ته ٜٔٛؾبهَ ١رتابطَ ١ع املساضؽ األخط.٣
ٚيكس أظٗطت ايعسٜس َٔ ايسضاغات فاعً ٖ ١ ٝصا ايُٓ ٛشز ٔ َٚ ،شي و زضاغ  ١ف ٝسٚ ّ1995 TIMSS ٜٛاي يت
نؿفت أَُٖ ١ٝسخٌ عح اي سضؽ يف ايتط ٜٛط املٗ ين يًُعًُ ني ٚؼػ ني ايت سضٜؼ ْٚت ا٥ر ؼك  ٌٝايط الب يف
ايٝابإ (.غتٝذًط ٖٚريبت.)ّ1999،
ٚقس بسأ ٖصا املٓش ٢يف ايتطٜٛط املٗ ين ٜٓتؿ ط ٚتعك س ي ٘ امل ؤتطات ايعاملٚ ،١ ٝاْطًك ت ايعس ٜس َ ٔ اي سٍٚ
اي س ٍٚاوغ ١ٜٛٝ

املتكسَ  ١يف ايػ طب نايٛال ٜات املتش س ٠األَطٜهٚ ١ ٝبطٜطاْ ٝا ٚايػ ٜٛس ٚنٓ سا ٚيف بع

نايكني ْٖٛٚر ن ْٛر ٚغ ٓػافٛضا ،يف األخ ص بٗ صا املٓش ٚ ٢اعتُ از ٙزاخ ٌ امل ساضؽ َ ٔ أد ٌ تط ٜٛط املعًُ ني
َٗٓٝاًٚ ،ضفع ْتا٥ر ايتعًِ ( غريبٔ ٚنٛب.)2006 ،
ٚمل تهٔ ٚظاض ٠ايتعً ِٝباملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜمبععٍ عٔ ٖصا ايتٛد٘ ايعامل ،ٞيصا فك س ق اّ املطن ع
ايٛطين يًتطٜٛط املٗين ايتعً ُٞٝبتبين َؿطٚع ايتط ٜٛط املٗ ين ايك ا ِ٥عً  ٢املسضغ ( ١ع ح اي سضؽ) ٚبٓ اٚ ٤إع ساز
ٖصا ايربْاَر ايتسضٜيب يتأٖ ٌٝاملؿطفني ايرتبٜٛني ٚايكٝازات املسضغٚ ١ٝاملعًُني يتُهني املسضغ َٔ ١تٓف ٝص ع ح
ايسضؽٚ ،إْتاز مناشز َٔ عح ايسضؽَ :فشٛقٚ ١قهُ ١يتسضٜؼ فعاٍ ٚتعًِ عُٝل.
غاً٥ني املٛىل عع ٚدٌ ايتٛفٝل  ٚايكبٚ ٍٛاإلخالم يف ايعٌُ،إْ٘ ٚي ٞايتٛفٝل.
انهغُخ انؼهًُخ نهًششوع
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إسشبداد املشبسكني:

أخ ٞاملسضب(املٝػط):
ْؿهط يهِ سهٛضنِ ٖصا ايربْاَر ايصْ ٟػع َٔ ٢خالي٘ إىل انتػاب ثكاف ١دسٜس٠
م ٛؼػني ايتسضٜؼ ٚاغتساَ ١ايتطٜٛط املٗ ين ايك ا ِ٥عً  ٢املسضغ ٚ ١ته  ٜٔٛاػاٖ ات إجياب١ ٝ
مُٖٛا َٔ خالٍ َسخٌ عح ايسضؽ ٚ ،Lesson Study Approachسطقاً عً  ٢ؼك ٝل شي و،
فإْٓا ْأٌَ َٓهِ االيتعاّ مبٝجام عٌُ فطٜل عح ايسضؽ ٚايصٜ ٟتُجٌ يف ايتاي:ٞ
 ايعٌُ ايتؿاضن ٞايفعاٍ ( ايتعًِ َعاً ) نُٔ فطٜل عح ايسضؽ.
 االغتعساز ايسا ِ٥يًتعًِ املػتُط َٔ أدٌ انتػاب ثكاف ١تسضٜؼ فعاٍ. .
 ايتفهري بسقٚٚ ١نٛح َٚط ١ْٚخالٍ مماضغَ ١طاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽ.
 اإلقػا ٤بتفِٗ يألفهاض ٚايكٓاعات اؾسٜس ٠س ٍٛتػٝري ثكاف ١ايتسضٜؼ.
 املُاضغٚ ١ايتأٌَ ( اإلزضاى ايٛاع َٔ ) ٞأدٌ ؼػني ٚتطٜٛط األزا.٤
 ايٓكس ٚايتك ِٜٛاملػتُط يألزا ٤ايصاتٚ ٞأزا ٤ايفطٜل.
 ططح األغٚ ١ً٦املؿهالت ٚايبشح عٔ اؿً ٍٛاحملتًُ.١
 املبازضٚ ٠املجابطٚ ٠االْهباط َٔ أدٌ ايٓذاح ٚؼكٝل األٖساف.
 مجع ايبٝاْات ٚؼً ٌٝاالغتٓتادات يًعٌُ ايصاتٚ ٞاؾُاع.ٞ
 ايػع َٔ ٞأدٌ ايتٛاقٌ بٛنٛح َع أعها ٤فطٜل عح ايسضؽ.
 اؿطم عً ٢بٓا ٤عالقات إجيابَ ١ٝع فطٜل عح ايسضؽ.
 ايعٌُ عً ٢إْتاز املعطفٚ ١تٛثٝكٗا ْٚؿطٖا.
 ايػع ٞاملػتُط يتػٝري ثكاف ١ايتسضٜؼ نُٔ أفطاز ب ١٦ٝاملسضغ.١

9

زي ٌٝايربْاَر:
اغِ ايربْاَر:
عح ايسضؽ َ ( Lesson Studyسخٌ يًتطٜٛط املٗين ايكا ِ٥عً ٢املسضغ.) ١
اهلسف ايعاّ يًربْاَر:
تأٖ ٌٝاملٝػطٚ ٜٔاملعًُني ٚته َٔ ِٗٓٝتطبٝل عح ايسضؽٚ ،ته ٜٔٛاالػاٖات االجياب ١ٝم ٙٛمبا
ٜػِٗ يف ؼػني ايتسضٜؼ ٚتعًِ ايطالب.
األٖساف اـاق:١
يف ْٗا ١ٜايربْاَر ٜتٛقع إٔ ٜه ٕٛاملؿاضى قازض ًا عً:٢
 ؼسٜس َفٗ ّٛفذ ٠ٛايتسضٜؼ ( ٚ ) Teaching Gapايعٛاٌَ املؤثط ٠يف ايتسضٜؼ ايفعاٍ.
 تطبٝل َطاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽ Lesson Study Cycle

 ايتعطف عً ٢زٚض عح ايسضؽ يف تػٝري ثكاف ١ايتسضٜؼ .
 تٛظٝف ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ ١يف ايتسضٜؼ.
 مماضغ ١ايتفهري ايتأًَ ٞس ٍٛاألفهاض ايهرب ٣يف ؼػني ايتسضٜؼ.
 ؽطٝط ايسضٚؽ ايكف ١ٝيف ن ٤ٛتطبٝل عح ايسضؽ.
 تٓفٝص ايسضٚؽ ايكف ١ٝيف ن ٤ٛتطبٝل عح ايسضؽ.
 تك ِٜٛايسضٚؽ ايكف ١ٝيف ن ٤ٛتطبٝل عح ايسضؽ.
 تطبٝل َٓع ١َٛق ِٝعٌُ فطم عح ايسضؽ.
 نتاب ١تكطٜط عح ايسضؽ.
ايف ١٦املػتٗسف:١
املدتك ٕٛيف ايتطٜٛط املٗين  ،املؿطف ٕٛايرتبَٝ( ٕٜٛٛػط ٚفطم عٌُ عح ايسضؽ)،املعًُ.ٕٛ
َس ٠ايربْاَر:
 5أٜاّ ×  4غاعات تسضٜب 20 = ١ٝغاع ١تسضٜب١ٝ
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قٛاعس املُاضغٚ ١ايتعًِ أثٓا ٤تٓفٝص ايربْاَر:
مياضؽ املؿاضى أثٓا ٤تٓفٝص ايربْاَر فُٛع َٔ ١ايتكٓٝات ايفاعً َٔ ١أدٌ ايتُهٔ َٔ فِٗ ٚإزضاى
ٚتطبٝل َطاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽٚ ،املتُجً ١يف:
 املُاضغٚ ١تطبٝل املطاسٌ .
 ايتأٌَ ٚاإلزضاى ايٛاعٚ ٞاغتدالم املعطف.١
 ايتسضٜؼ املكػط.
 دًػات ايعكف ايصٖين.
 تج ٌٝاألزٚاض .
 االغتككاٚ ٤سٌ املؿهالت.
 املالسع. ١
 املؿاضن ١يف ؽطٝط ٚتٓفٝص ايسضٚؽ( فطزٜا ٚمجاعٝا ).
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هي ١ٝتك ِٜٛايربْاَر :
ٜعترب تك ِٜٛايربْاَر َطسًٖ ١اَ ١دساً يٓذاح ايتطبٝل ٚايٛق ٍٛإىل ؼكٝل أٖساف٘
ٚؼسٜس َس ٣اؾسٚ ،َ٘ٓ ٣ٚغٝتِ تك ِٜٛايربْاَر اؿاي ٞملعطفَ ١س ٣فاعًٝت٘ يف تهني
املٝػطٚ ٜٔاملعًُني يف فاٍ تطبٝل منٛشز ايتطٜٛط املٗين املػتساّ َٔ خالٍ َسخٌ عح
ايسضؽٚ ،فل َا :ًٜٞ
وشتىى
التكىيي

فرتة التٍفًر

األداة املشتخدوة

اهلدف وَ التكىيي
قًاض زد الفعن األولٌ لمربٌاور عمى
املًشسيَ واملعمىني وَ سًح:

التفاعن
Reaction

أثٍاء تٍفًر الربٌاور

التعمي
Learning

أثٍاء تٍفًر الربٌاور

التطبًل

أثٍاء عىمًة تطبًل

استباٌة

األهداف  ،والتصىًي  ،األدوات
املشتخدوة  ،املدة الزوًٍة  ،فرتة
التٍفًر  ،وٍاسبة املادة العمىًة ،
البًئة التدزيبًة  ،املدزبني.

ٌظاطات التعمي ،

قًاض ودى التىكَ وَ فهي وتطبًل

وبطاقة املالسظة

وساسن دوزة حبح الدزض.

ودمشات االستخالص وتأوالتهي سىه األفكاز الكربى لبشح
الًىوًة

( الشمىك )
Behavior

وممازسة منىذز
التطىيس املهين

والسظة وباطسة

الدزض
ودى تطبًل املظازكني ملا تعمىىه يف
الربٌاور عىمًا
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حمزىي انربَبيظ
الًىً
األوه
الجاٌٌ

الجالح

السابع
اخلاوص

اجلمشة

الزوَ

وىضىع اجلمشة

األٚىل

فذ ٠ٛايتسضٜؼ

 105ز

ايجاْ١ٝ

منٛشز عح ايسضؽ

 105ز

األٚىل

نبط اهلسف ايبعٝس

 105ز

ايجاْ١ٝ

ؽطٝط ايسضؽ (تأَالت ايفطٜل س ٍٛاألٖساف)

 105ز

األٚىل

ؽطٝط ايسضؽ (تأَالت ايفطٜل س ٍٛاحملت) ٣ٛ

 105ز

ايجاْ١ٝ

ؽطٝط ايسضؽ (تأَالت ايفطٜل س ٍٛتعًِ ايطالب ٚادطا٤ات ايتسضٜؼ)

 105ز

األٚىل

ؽطٝط ايسضؽ (خط ١ايسضؽ ٚ،ؽطٝط ايػبٛض)٠

 105ز

ايجاْ١ٝ

تٓفٝص ايتسضٜؼ ٚاملالسعٚ ١املٓاقؿ١

 105ز

األٚىل

املطادعٚ ١إعاز ٠ايتسضٜؼ

 105ز

ايجاْ١ٝ

نتاب ١ايتكطٜط

 105ز
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انُىو األول

اجلهغخ (األوىل)
فغىح انزذسَظ Teaching Gap
الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر ا لتعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 ؼسٜس َفٗ ّٛفذ ٠ٛايتسضٜؼ ٚايعٛاٌَ املؤثط ٠يف عًُ ١ٝايتسضٜؼ.
 ايتفطٜل بني ايتسضٜؼ ايفعاٍ ٚايتسضٜؼ ايعاٖط.ٟ
 تٛنٝح عٛاٌَ ؼػني ايتسضٜؼ.
 ؼسٜس ايعٛاٌَ ايفاعً ١يف غس فذ ٠ٛايتسضٜؼ.

وىضىعات اجلمشة:
ْ تا٥ر أعاخ فذ ٠ٛايتسضٜؼ ٚزضاغ ١فٝسTIMSS ٜٛ

 ايتسضٜؼ ايعاٖطٚ ٟاْعهاغات٘ ايػًب ١ٝعً ٢ايتعًِ.
 ايتسضٜؼ ايفعاٍ.
 عٓاقط ايعًُ ١ٝايتسضٜػ.١ٝ

15

خطة اجلمشة األوىل:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عطض املسضبَ :كسَ ١عٔ املؿطٚع (َطاسٌ تطبٝك٘)

15ز

2

ْؿاط (  :) 1- 1- 1ايعٛاٌَ املػبب ١يفذ ٠ٛايتسضٜؼ.

 20ز

3

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 20ز

4

عطض فٝس :ٜٛثكاف ١املسضغٚ ١ايتطٜٛط املٗين ايكا ِ٥عً ٢املسضغ ١يف ايٝابإ

30ز

5

عطض املسضب  :فذ ٠ٛايتسضٜؼ.

 20ز
501
د

المجموع
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انُشبط : ) 1-1-1 ( :انؼىايم املغججخ نفغىح انزذسَظ.
ٖسف ايٓؿاط:
ؼسٜس ايعٛاٌَ املػبب ١يفذ ٠ٛايتسضٜؼ.
املطًٛب يف ايٓؿاط :

يف ايعاّ  ّ1993مت ايبس ٤إلدطا ٤زضاغ ١ايفٝس ، TIMSS ٜٛسٝح قاَت اؿه ١َٛاألَطٜه ١ٝبتٌُٜٛ
تًو ايسضاغٚ ١شيو يًٛقٛف عً ٢أغباب تفٛم ْتا٥ر ايتعً ِٝيف ايس ٍٚاملتكسَ ١نايٝابإ َٚعطف ١ايعٛاٌَ
اييت أزت إىل فاعً ١ٝايتسضٜؼ ٚضفع َػت ٣ٛايتعًِ ٚايتشك ٌٝايعًُ ٞيس ٣ايطالبٚ .ناْت ايسضاغ ١عباض٠
عٔ َالسع ١يعًُ ١ٝايتسضٜؼ يف عسز َٔ املساضؽ األَطٜهٚ ١ٝاألملاْٚ ١ٝايٝاباْ .١ٝسٝح قاَت ايسضاغ١
بتكٜٛط فٝس ٜٛمل٦ات املكاطع ٚاؿكل يًُعًُني يف ايس ٍٚايجالخ ٚعجٗا ٚؼًًٗٝا بػطض ايٛقٍٛ
ألغباب تفٛم ْتا٥ر ايتسضٜؼ يف ايٝابإ.
أخ ٞاملؿاضى:
( أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغٚ ١دٛز فذ ٠ٛبني مماضغات املعًِ ايتسضٜػٚ ١ٝؼكٝل أٖساف ايتعًِ )،بايتعا َ ٕٚع
أفطاز فطٜك و  ْ،اقـ ٖ ص ٙايعب اضَ ٠ب ٓٝا ن ٝف ميه ٔ إٔ ؼ سخ ٖ ص ٙايفذ ٚ، ٠ٛن ٝف ميه ٔ
َعاؾتٗا؟.
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املادة عمىًة :) 1- 1- 1 ( :فذىة التدزيص وٌتائر أحباخ دزاسات TIMSS

تٛقًت ايسضاغ ١ايػابك ١إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر ٚاألفهاض ٚاملفاٖ ِٝايعًُٚ ١ٝايرتب ١ٜٛاييت أغُٗت يف
تػٝري َٓش ٢ايهجري َٔ املُاضغات املتبع ١يف ايتسضٜؼ ٚايتعًِ ٚغاُٖت يف إقالح ايٓعِ ايتعًٚ .١ُٝٝفُٝا
 ًٜٞأبطظ ايٓتا٥ر اييت نؿفتٗا ايسضاغ ١يتشػني ايتعًٚ ِٝتطٜٛط:ٙ

 انزشكُض ػهً انزذسَظ ونُظ املؼهًني.
عًُ ١ٝايتسضٜؼ َٔ َٓعٛض ؾاٌَ يٝػت َكتكط ٠عً ٢مماضغات املعًِ ٚسس ٙزاخٌ ايكف بٌ تؿرتى
فُٛع َٔ ١ايعٓاقط اييت ال تكٌ أُٖ ١ٝيف زٚضٖا َٔٚ ،ايعٓاقط األغاغ ١ٝيف عًُ ١ٝايتسضٜؼ :املعًِ،
املتعًِ ،احملت ٣ٛاملعطيف ،ايب ١٦ٝايكف ،١ٝايكٝاز ٠املسضغ.١ٝ
ٖ َٔٚصا ٜتهح أُٖ ١ٝايتٛد٘ م ٛايتطٜٛط املٗين املعتُس عً ٢املسضغْ ١عطاً يفاعًٝت٘ يف إؾطاى مجٝع
عٓاقط عًُ ١ٝايتسضٜؼ يف عًُ ١ٝايتطٜٛط

 انزغىَش املهين يٍ واعجبد ويغئىنُبد املؼهًني .
نًُا نإ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝزاعُا َٚععظا يسافع ١ٝاملعًُني م ٛتعًُِٗ املٗين ،عٝح ٜسضن ٕٛتاَا إٔ
ايتطٜٛط املٗين نُٔ ٚادباتِٗ َٚػٛ٦يٝاتِٗ ٚدع ٤ال ٜتذعأ َٔ َٗٓ ١ايتسضٜؼ ،نًُا اْعهؼ شيو عً٢
اغتساَ ١ايتعًِ املٗين يًُعًُني ٚؼػني كطدات ايتعً ِٝاُٖٗا تعًِ ايطالب.

 انزذسَظ َشبط صقبيف.
ايتسضٜؼ عباض ٠عٔ ْؿاط ثكايف فكس نؿفت ايسضاغات املتعًك ١بايفٝس ٜٛتُٝؼ يًسضٚؽ يف ايٝابإ
ٚاملاْٝا ٚايٛالٜات املتشس، ٠إٔ ططٜك ١ايتسضٜؼ ؽتًف بؿهٌ نبري َٔ بًس إىل بًس هخطٚ ،يهٓٗا
َتؿابٗ ١إىل سس نبري بني املعًُني يف ْفؼ ايبًسٚ .ؾب٘ غتٝذًط ٖٝٚربت تًو ايجكاف ١باؿُ
ايٓ DNA ٟٚٛيًتسضٜؼ ٚ،أطًل عًٗٝا بايٓػذ ايجكاف، ١ٝمما جيعٌ تًو ايططا٥ل تٓتؿط يف نٌ َسضغ١
ٚغطف ١قف ١ٝتكطٜبا يتؿهٌ ثكاف ١تسضٜؼ ٚبايتايٜ ٞكعب تػٝري تًو ايعازات ٚاملُاضغات عٓسَا ْطغب
بتػٝريٖا خاق ١عٓسَا ته ٕٛبطاَر ايتطٜٛط املٗين تكًٝسٚ ١ٜقا ١ُ٥فكط عً ٢قاعات تسضٜب املعًُني.
ٜٓٚبػ ٞإٔ ٜهٖ ٕٛسا االغتٓتاز دسٜطا باالٖتُاّ َٔ قبٌ ايكٝازات ايتعً، ١ُٝٝألٕ عًُ ١ٝؼػني ايتسضٜؼ
ال تتِ َٔ فطاغ ،بٌ نذع َٔ ٤ثكاف ١ايتسضٜؼ اييت ٖ ٞغايبا َا تهَ ٕٛعكسٜٚ ٠كعب ايتأثري عًٗٝا
ٚايتعطف عً ٢طبٝع ١ثكاف ١ايتسضٜؼ قس ته ٕٛعاَال َػاعسا يٓذاح ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝألٕ تًو ايكٝازات
ايتعً ٖٞ ١ُٝٝدع َٔ ٤ايجكاف ١اييت ؼٝط بتعًِ املعًُني(.ايؿُط.)2015،ٟ
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 انزشكُض املغزًش ػهً أهذاف رؼهى انغالة.
إٕ ايػطض َٔ ايتسضٜؼ اؾٝس ٖ ٛايتعًِ اؾٝس ،نُا إٔ نجط ٠ايتػٝري يف ايرباَر ٚاملؿاضٜع ٜؤز ٟإىل
عسّ ٚنٛح ايطؤ ١ٜس ٍٛتعًِ ايطالب ٜٚ،كبح تطنٝع املعًُني عً ٢ادطا٤ات ٚٚغاٚ ٌ٥ازٚات ايتسضٜؼ
أنجط َٔ ايرتنٝع عً ٢أٖساف تعًِ ايطالبٜٚ .هُٔ ايتشس ٟيس ٣ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝبهٝفَ ١ٝػاعس٠
املعًُني عً ٢تُٓ ١ٝفطم ايتعًِ اييت ال تعٌُ فكط عً ٢ؼػني تعًِ ايطالب ،بٌ يتشفٝع ايطالب مٛ
ايتعًِ ٚ،عٓسَا ؼطم ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝعًَ ٢ػاعس ٠املعًُني يف ظٜازَ ٠عطفتِٗ م ٛايتسضٜؼ فإٕ
شيو ٜؤز ٟإىل ؼػني ططٜكتِٗ ٚمماضغاتِٗ يف ايتسضٜؼ.

 ثُبء َظبو رغىَش يهين رايت ميكٍ املؼهًني يٍ انزؼهى املهين املغزًش.
ٜٚككس بصيو إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ْعاّ تطٜٛط َٗين يف املسضغ، ١ميهٔ أفطازٖا َٔ ايتعًِ املٗين املػتُط
ٚاالغتفاز َٔ ٠خرباتِٗ ٚػاضبِٗ  ٚ،ؽًٝل املعًُني َٔ ععيتِٗ ٚايتعًِ َعاً َٚؿاضن ١املعطفٚ ١اـرب٠
ٚتسٜٚطٖا ْٚؿطٖا ،مما ٜػِٗ يف اغتساَ ١ايتطٜٛط املٗين ٚاغتُطاضٜت٘ زاخٌ ب ١٦ٝايعٌُ اؿكٝك.١ٝ

َُ جغٍ أٌ َكىٌ انزغىَش املهين يغزًشاً ودمزذاً ويزذسعبً ،ورشاكًُبً.
مبا إٔ ايتسضٜؼ ْؿاط ثكايف ٜطتبط بايجكاف ١ايػا٥س ٠فايتػٝري حيتاز ٚقت ٚدٗس ٚخطٛات بطٚ ١٦ٝيٝػت
غطٜعٚ ١فذا .١ٝ٥فايتشػني املػتُط ٖ ٛايصٜ ٟػِٗ يف تطٜٛط ايتسضٜؼ ٚيٝؼ ايتػٝري ايػطٜع ٚايهبري.
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خصبئص انزغىَش املهين انقبئى ػهً املذسعخ:
تؿري ايسضاغات ايبشج ١ٝيف فاٍ ايتطٜٛط املٗين يًُعًُني ٚتُٓٝتِٗ إىل فاعًَ ١ٝسخٌ عح ايسضؽ يف
ؼػني ايت سضٜؼ ٚاملعطف ١ايعُٝك ١يًُعًُني مما ٜػِٗ بفاعً ١ٝيف ؼػني تعًِ ايطالب ٚضفع َػت٣ٛ
ايتشك ٌٝايعًُ.) Cerbin & Kopp,2006 ( .ٞ
ايتطٜٛط املٗين يًُعًِ َٔ خالٍ:

ّ
1
2

بطاَر ايتسضٜب خاضز املسضغ١

َسخٌ عح ايسضؽ

ٜك ٛزٜٚ ٙك  ّٛبتك ُٚ ُ٘ٝتٓف ٝص َ ٙسضب

ٜكٛز ٙاملعًِ بٓفػٜ٘ ٔ َ ٖٛٚ ،ك ُِ ٜٓٚف صايتطٜٛط

خاضد ٞيف ايػايب ال مياضؽ َٗٓ ١ايتسضٜؼ

املٗين ٚؼػ.٘ٓٝ

ايتعا ٕٚبني املعًُني ؾب٘ َفكٛز يف ايتط ٜٛط

ٜعتُ س تٓف ٝص ٙعً  ٢مماضغ  ١ايتع ا ٕٚايفع اٍ ب ني

املٗين املعتُس عً ٢بطاَر ايتسضٜب يًُعًُني.

أفطاز ايفطٜل ٚبٓا ٤فتُعات تعًِ َٗٓ ١ٝفاعً.١

غ ري َػ تساّ س ٝح  ٜتِ تٓف ٝص يف ف رتات
3

ظََٓ ١ٝتكطعٚ ١غري َرتابطَٓ ١طكٝاًٚ ،غ ري
َطتبط بعًُ ١ٝايتسضٜؼ زاخٌ املسضغ.١

ٜعتُس عًَ ٢بسأ ايتعًِ املٗين املػتساّ  ٖٛٚ ،د ع٤
َٔ َٗاّ املعًِ زاخٌ املسضغ.١

قتٛاٖ ا ٜطن ع عً  ٢ططا ٥ل ايت سضٜؼ
ْٚعط ٜات اي تعًِٚ ،غايب اً تطن ع عً ٢
4

َٗ اضات ت سضٜؼ بؿ هٌ دع ٞ ٥ال ُٜعٗ ط
املٛق ف ايتعً ٞ ُٝايتعًُ  ٞاؿكٝك ٞ

ٜطن ع عً  ٢ؼػ ني ايت سضٜؼ نُٛق ف تعًٞ ُٝ
تعًَُ ٞتهاٌَ.

ٚاملتهاٌَ.
5

ٜطنع عً ٢املعًُني ٚتطٜٛط َٗاضاتِٗ

ٜطنع عً ٢تطٜٛط ايتسضٜؼ ٚؼػني ايتعًِ

6

ال ٜتِ يف ايػايب زعُ٘ َٔ ايكٝاز ٠املسضغ١ٝ

َسع َٔ ّٛايكٝاز ٠املسضغ١ٝ

8

ٜعاجل َؿهالت بعٝس ٠عٔ غٝام ايتسضٜؼ

ٜعاجل َؿهالت ٚاقعٚ ١ٝنُٔ غٝام ايتسضٜؼ

9

َهًف َازٜا

غري َهًف َازٜا

10

ال تٗتِ بايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ ١يًُعًُني

11

ٜتٝح ايفطق ١يًُعًُني يف ايتأَ ٌ س  ٍٛمماضغ اتِٗ
يف ايتسضٜؼ ٚبٓا ٤عازات عكًَٓ ١ٝتذ١

غري زاعِ يًُعًُ ني س  ٍٛت أَالتِٗ يف إْت از

ٜسعِ املسضغٚ ١املعًُ ٕٛعً  ٢ؾ هٌ فتُ ع تعً ِ

املعطف١

َٗين يف إْتاز املعطفٚ ١تٛظٝفٗا.
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انُىو األول

اجلهغخ (انضبَُخ)
منىرط حبش انذسط
Lesson Study Model
الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقبئق

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 تٛنٝح منٛشز عح ايسضؽ ٚأُٖٝت٘ يف ؼػني ايتسضٜؼ.
 ايتعطف عً ٢أغؼ تطبٝل عح ايسضؽ.
 ايتعطف عً ٢زٚض ٠عح ايسضؽ.
 تٛظٝف ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ ١يف ايتسضٜؼ.
 ايتعطف عً ٢أُٖ ١ٝتأٌَ املعًُني يألفهاض ايهرب ٣يف عح ايسضؽ.

وىضىعات اجلمشة:
 منٛشز عح ايسضؽ.
 أغؼ عح ايسضؽ.
 ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ.١
 األفهاض ايهرب ٣يف عح ايسضؽ.
 زٚض ٠عح ايسضؽ.
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خطة اجلمشة الجاًٌة:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عطض املسضب :منٛشز عح ايسضؽ

 15ز

2

ْؿاط( )1- 2- 1أغؼ عح ايسضؽ

30ز

3

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

15ز

4

ْؿاط )2- 2- 1(:ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ١

 30ز

5

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 15ز
 501د

المجموع
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املبدح انؼهًُخ (َشبط )1-2-1منىرط حبش انذسط

منٛشز عح ايسضؽ:

)Jennifer, S&Gary.A, Michelle. (2007

أٚال  :أغؼ تطبٝل عح ايسضؽ يف املسضغ:١
قبٌ االيتشام يف ٖصا ايربْاَر عًٓٝا إٔ ْسضى َعاً إٔ َطسً ١ايبسا ١ٜتؿهٌ ؼسٜاً عٓس تطبٝل عح
ايسضؽ يف املساضؽ َ ٚهاتب ايتعًٜٚ ِٝعتُس لاح عح ايسضؽ ٚاغتساَت٘ عً ٢ايتدطٝط ايفعاٍ ٚضغب١
ٚزعِ ايكٝازات ايتعًٚ ١ُٝٝقاز ٠املساضؽ ٚاملعًُني ٚيعٌ أبطظ ايتشسٜات اييت قس تٛادٗٗا املساضؽ َٖ ٞس٣
اغتعساز املعًُني يتطبٝل عح ايسضؽ ٚضغبتِٗ ٚاغتُطاضٜتِٗ.
ٖٓٚاى بع

األغؼ اييت ٜٓبػ ٞإٔ تسضنٗا انقُبداد انزؼهًُُخ يف إزاضات َٚهاتب ايتعًٚ ِٝقاز٠

املساضؽ قبٌ ايؿطٚع يف تطبٝل عح ايسضؽ َٔ ،أُٖٗا:
َ .1س ٣اغتعساز َٚؿاضن ١املعًُني يف تطبٝل عح ايسضؽ ،سٝح ٜٓطًل عح ايسضؽ َٔ ضغب ١شات١ٝ
َٔ قبٌ املعًُني أْفػِْٗٚ ،كرتح إٔ ٜعكس َهتب ايتعًٚ ِٝضؾ ١عٌُ يططح األفهاض س ٍٛنٝف١ٝ
زعٚ ٠ٛزعِ املعًُني يًُؿاضن ١يف عح ايسضؽ َجٌ عكس يكا ٤تعطٜف ٞفاعٌ س ٍٛاملؿطٚع عهٛض
املعًُني ٚبع

ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝيتٛنٝح أُٖ ١ٝاملؿطٚع ٚايػطض َٓ٘ ٚنٝف ١ٝايسعِ ٚايٓتا٥ر

املتٛقع.١
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 .2إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ٚقت يًتعا ٕٚيعكس االدتُاعات ايسٚض ١ٜيًُعًُني َٔ أدٌ مماضغ ١زٚض ٠عح ايسضؽ
يف املسضغ ١نُٔ غاعات ايعٌُٚ ،ادتُاعات أخط ٣يفطم عح ايسضؽ َٔ خالٍ ايتكٓٚ ١ٝؾبهات
ايتٛاقٌ االدتُاع ٞأ ٚاملٓكات اإليهرت ١ْٝٚأ ٚايربٜس اإليهرت.ْٞٚ
 .3زعِ املػؤٚينيٜ :ؿهٌ زعِ ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝيف َهاتب ٚإزاضات ايتعً ِٝيكاز ٠املساضؽ ٚاملعًُني
أَطًا سامساً ٚدٖٛطٜاً عٓس تطبٝل عح ايسضؽ يف املسضغٜٚ ١تطًب شيو عكس ٚضف عٌُ ٚادتُاعات
َٔ قبٌ ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝيبشح فطم زعِ املعًُني ٚاغتساَ ١ايتعًِ املٗين يف املسضغ.١
 .4اـط ١اإلدطا ٖٞٚ :Action Plan١ٝ٥اـط ١ايعَٓ ١ٝيفطٜل عح ايسضؽ ٚقا٥س املسضغَٝٚ ١ػط عٌُ
ايفطٜل عٓس بسا ١ٜتطبٝل املؿطٚع ٜٓٚ ،بػ ٞإٔ تهٚ ٕٛانشٚ ١ؾاًََٚ ١هتًُ ١ايعٓاقط ٚاإلدطا٤ات
خالٍ َطسً ١زٚض ٠عح ايسضؽ َٔ سٝح مماضغات ايفطٜل ٚخطتِٗ ايعَٓٚ ١ٝايتٛقعات املطًٛب١
َٚكازض ايتعًِ ٚغريٖا(ايؿُط.)ّ2015ٟ
ثاْٝا  :ايعازات ايعكً ٖٞٚ :.١ٝايك ِٝاييت ٜهتػبٗا املعًُ ٕٛأثٓا ٤اْعكاز ادتُاعاتِٗ ٚمماضغاتِٗ أثٓا٤
زٚض ٠عح ايسضؽ َ جٌ ايتعًِ َعاً ؼسٜس املؿهالت ٚؼًًٗٝا َٚعاؾتٗا ٚاملجابطٚ ،٠ايتفهري فٛم املعطيف
ٚ،ايتفهري مبطٚ ١ْٚايػع ٞؿٌ املؿهالت اييت تعرتض األفطاز ٚتكس ِٜتًو اؿً ٍٛيآلخطٚ ٜٔغريٖا
َٔ ايكٚ ِٝاييت تهاف ملٝجام عٌُ اجملُٛعٚ Group Norms ١بؿهٌ تسضجي ٞيف نٌ زٚض ٠عح زضؽ
يتتؿهٌ يس ِٜٗعازات عكًَٓ ١ٝتذ ١عًَ ٢س ٣بعٝس.
ثايجا :األفهاض ايهرب ٖٞٚ :٣تتعًل بايعٓاقط ايتاي:١ٝ
 .1ايتسضٜؼ ٖٞٚ :تأَالت املعًُني ٚايبشح عٔ سً ٍٛس ٍٛإدطا٤اتِٗ يًتسضٜؼ ظُٝع َهْٛات٘
ٚايعٛاٌَ املؤثط ٠فَٗٓ ٘ٝا عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ططا٥ل ايتسضٜؼ أزٚات ايتك ،ِٜٛايٛغا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ
املٓاغب ،١ؽطٝطِٗ يًػبٛضٚ ٠غريٖا ٚاييت تهُٔ هلِ ؼكٝل أٖساف تعًِ طالبِٗ.
 .2ايطايب  ٖٞٚ :تأَالت املعًُني ٚايبشح عٔ اؿً ٍٛس ٍٛنٝف ١ٝتعًِ ايطالب ٚاغتعسازاتِٗ َٛٝٚهلِ
ٚاٖتُاَاتِٗ ٚقسضاتِٗ َٔ أدٌ ؼكٝل أٖساف ايتعًِ.
 .3احملت ٣ٛاملعطيف :سٝح مياضؽ املعًُ ٕٛتأَالتِٗ سَ ٍٛس ٣فُِٗٗ  ٚنٝف ١ٝاغتٝعابِٗ يًُفاِٖٝ
ٚاملعاضف ٚاملٗاضات يف احملت ٣ٛاملعطيف يسضؽ ايبشح قبٌ االْتكاٍ إىل ؽطٝط ايسضؽ ٚتٓفٝص، ٙنُا
إٔ تأَالت املعًُني يًُشت ٣ٛاملعطيف تهؿف ْكاط ايكٚ ٠ٛايفذٛات يف املٓاٖر ايسضاغ.١ٝ
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 .4األٖساف ٖٞٚ :تأَالت املعًُني س ٍٛمجٝع األٖساف َٚس ٣تهاًَٗا ٚاضتباطٗا أثٓا ٤مماضغاتِٗ يف
عًُ ١ٝايتدطٝط َجٌ أٖساف ايسضؽ ،ايفكٌ ،ايٛسس ،٠املطسً ١ايتعًٚ ،١ُٝٝنصيو َس ٣اضتباطٗا
باهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ (ايؿُط.)ّ2015،ٟ
خاَػا  :زٚض ٠عح ايسضؽ :Lesson Study Cycle
ٜعس منٛشز عح ايسضؽ أسس االػاٖات أ ٚاملساخٌ اؿسٜج ١يف ايتطٜٛط املٗين يتشػني ايتسضٜؼ
ٚػٜٛس ٙنُٔ غٝام املسضغ (١ايتطٜٛط املٗين املعتُس عً ٢املسضغٚ ) ١شيو َٔ أدٌ غس فذ ٠ٛايتسضٜؼ
ٚاييت تططقٓا إيٗٝا يف اؾًػ ١األٚىلٜٚ ،تِ تٓفٝص َسخٌ عح ايسضؽ يف ؾهٌ زٚضَ ٠تهاًَٚ ١شات
خطٛات َٚطاسٌ عجَ ١ٝتت ابعَٓ ١طكٝاً ٜٓفصٖا املعًُ ٕٛيف ؾهٌ فطم زاخٌ املسضغ ١بٓا ً٤عً٢
ؽككاتِٗ املٗٓ ١ٝاملؿرتن ،١تتهُٔ ٖص ٙايسٚض ٠ايعسٜس َٔ املُاضغات ٚاإلدطا٤ات املػتُط ٠يتشكٝل
أٖسافِٗ ايبعٝسٚ ٠اييت تٗسف زاً ُ٥ا إىل ؼػني ايتسضٜؼ ٚػٜٛس تعًِ ايطالب.
 ٚتطتهع تًو املُاضغات ايبشج ١ٝاملػتُط ٠عً ٢تأَالت املعًُني س ٍٛنٝف ١ٝؼػني ايتسضٜؼ ٚتعًِ
ايطالب بسعِ ٚتٛد َٔ ٘ٝؾطنا ٤هخطَ ٜٔجٌ َٝػط عٌُ ايفطٜلٚ ،إزاض ٠املسضغٚ ،١اـربا َٔ ٤خاضز
املسضغٚ ،١ايكٝازات ايتعً ،١ُٝٝعٝح ٜهتػب َٔ ٕٛتًو املُاضغات عازات عكًَٓ ١ٝتذ.١

ٜب سأ تطب ٝل ع ح اي سضؽ يف املسضغ  ١بتؿ ه ٌٝف طم ع ح اي سضؽ َ ٔ َ Lesson Study Teamsعًُ ٞ
ايتدكل ،يس ِٜٗايسافعٚ ١ٝايطغب ١يف تطبٝل عح ايسضؽ َٝ ٚػط عٌُ ايفطٜل  Facilitatorاي صٜ ٟعُ ٌ
عً ٢تٝػ ري أعُ اهلِ ٛ ٜٚ،دِٗٗ م َ ٛك ازض اي تعًِ املتٓٛع  ١ن ُٔ خط  ١ظَٓ ١ ٝخ الٍ ن ٌ فك ٌ زضاغ ٞ
،باإلناف ١إىل ايتٛاقٌ َع اؾٗات األخط ٣اييت تعني املعًُني يف ؼكٝل أٖسافِٗ.
ٚمياضؽ فطٜل عح ايسضؽ َع ًا إدطا٤ات عج ١ٝتأًَ ١ ٝس  ٍٛمماضغ اتِٗ يف ن ٌ فك ٌ زضاغ  ٔ َ ٞخ الٍ
زٚض ٠عح ايسضؽ  Lesson Study Cycleتتأيف َٔ املطاسٌ ايتاي:١ٝ
َ .1طسً :١نبط اهلسف ايبعٝس Lesson study Theme

َ .2طسً :١ؽطٝط ايسضؽ
َ .3طسً :١تٓفٝص ايتسضٜؼ ٚاملالسع.١
َ .4طسً :١املٓاقؿٚ ١مجع املعًَٛات.
َ .5طسً :١املطادع.١
َ .6طسً :١إعاز ٠ايتسضٜؼ.
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َ .7طسً :١نتاب ١ايتكطٜط.
بعس تؿه ٌٝفطٜل عح ايسضؽ يف املسضغ ١يف ن ٤ٛأغؼ عح ايسضؽ ،جيتُع ايفطٜل َع َٝػط عٌُ
ايفطٜل(املؿطف ايرتبٚ )ٟٛبسعِ َباؾط َٔ قا٥س املسضغ، ١ثِ ٜتفكٛا َعا سَ ٍٛعاٜري عٌُ ايفطٜل املٓعُ١
الدتُاعِٗ ٚااليتعاّ بٗا ،ثِ ٜبسؤ ٕٚبٛنع اـط ١اإلدطا ١ٝ٥يًفطٜل س ٍٛتطبٝل زٚض ٠عح ايسضؽ قبٌ
نٌ ادتُاع بتكُ ِٝمنٛشز حيفغ يف ًَف خام يبشح ايسضؽ ٜٚػُ ٢تكطٜط عح ايسضؽ تؿٌُ عسز
األغابٝع َٛٚ،اعٝس ادتُاعاتِٗ ٚ،ايٓتا٥ر املتٛقع.١
 َٔٚاملِٗ إٔ ٜسضى فطٜل عح ايسضؽ إٔ تكطٜط عح ايسضؽ ٜبسأ َٓص تؿه ٌٝفطٜل عح
ايسضؽ(املعًُني) ٚجيط ٕٚايتك ِٜٛتهٜٛين ٚايتأَالت سٛي٘ بؿهٌ َػتُط ستْٗ ٢ا ١ٜزٚض ٠عح ايسضؽ.
ٚفُٝا  ًٜٞتٛنٝح ملطاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽ

املشؽهخ األوىل :ضجظ اهلذف انجؼُذ
ٜبسأ فطٜل عح ايسضؽ يف نبط َٛنٛع عح ايسضؽ  ٖٛٚاهلسف ايبعٝس ايصٜ ٟطغب ايفطٜل بتشكٝك٘
خالٍ غٓٛات; ٚيف أغًب عٛخ ايسضؽ تػتُط زٚضات عٛخ ايسضؽ ملس ٠تكٌ يف ايػايب إىل  4غٓٛات
ٖٚ.صا اهلسف ايبعٝس ٖ ٛاملٛد٘ ؾُٝع إدطا٤ات ٚمماضغات ايفطٜل يف بك ١ٝاملطاسٌ َٔ زٚض ٠عح ايسضؽ.

املشؽهخ انضبَُخ :ختغُظ انذسط
 ٖٞٚاملطسً ١األطَ ٍٛس ،٠سٝح حيسز ايفطٜل َٛنٛع زضؽ َعني َٔ احملتَ ٣ٛع تٛنٝح أغباب
اختٝاضِٖ هلصا ايسضؽَ ،جٌ قعٛب ١احملت ٣ٛعً ٢ايطالب ٚقعٛب ١تسضٜػ٘ ٚغريٖا َٔ األغباب .بعس شيو
جيتُع ايفطٜل َعا َٔ أدٌ نبط أٖساف ايٛسس ،٠ايفكٌ ،ايسضؽٚ ،تكُ ِٝخط ١ايسضؽ ٚؽطٝط
ايػبٛضٚ .٠يٝؼ ايػطض األغاؽ َٔ ٖص ٙاملطسً ٖٛ ١بٓا ٤خط ١ايسضؽ بكسض إدطا ٤مماضغات عج ١ٝتتٓاٍٚ
ؼسٜس َؿهالت ايتسضٜؼ ٚؼًًٗٝا ٚػطٜبٗا ٚٚنع اؿً ٍٛملعاؾتٗا ٚتأًَٗا .

املشؽهخ انضبنضخ :رُفُز انزذسَظ واملالؽظخ
بعس اْت ٗا ٤ايفطٜل َٔ ؽطٝط ايسضؽ ٜٓ ،تكٌ إىل َطسً ١تٓفٝص ايتسضٜؼ َٚالسعت٘ بتٛادس َالسعني
تت زعٛتِٗ غًفا َ،جٌ ايكٝازات ايتعً، ١ُٝٝاؾاَعات ،ايباسجني ٚاملٗتُني يف عح ايسضؽ ،املعًُني
اؾسز َ،سٜط ٟاملساضؽ ٚ،غريِٖ َع َطاعا ٠ؾطٚط املالسع.١

املشؽهخ انشاثؼخ :املُبقشخ ومجغ املؼهىيبد
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جيتُع فطٜل عح ايسضؽ ،اـربا، ٤املالسعٜٚ، ٕٛبسأ ايفطٜل َٔ خالٍ املعًِ َٓفص ايسضؽ بتٛنٝح
َس ٣لاسِٗ يف ايتدطٝط يًسضؽ َٚاٖ ٞايعكبات اييت ٚادٗتِٗ خالٍ تٓفٝس ايسضؽ ثِ جيٝب ٕٛعٔ
أغ ١ً٦املالسعني ،بعس شيو ٜكسّ اـربا ٤تٛدٗٝاتِٗ يًفطٜل ،يٝػتفٝسٚا َٓٗا يف َطسً ١املطادع.١

املشؽهخ اخلبيغخ :املشاعؼخ
جيتُع ايفطٜل يف َطسً ١املطادع َٔ ١أدٌ َٓاقؿ ١أبطظ املالسعات ٚايتٛدٗٝات يًدربا ٤يف َطسً ١املٓاقؿ١
ٚتعس ٌٜخط ١ايسضؽ ،اغتعسازاً إلعاز ٠ايتسضٜؼ َط ٠أخط.٣

املشؽهخ انغبدعخ :إػبدح انزذسَظ
بعس َطادع ١ايسضؽ ٚتٓكٝش٘ ٜتِ تسضٜؼ ايسضؽ ْفػ٘ َط ٠أخط ،٣يف فكٌ دسٜسٚ ،مبعًِ هخط َٔ ْفؼ
اجملُٛعٚ ،١ميهٔ زعَ ٠ٛعًُني َٔ خاضز اجملُٛع ١ؿهٛض ٖصا ايسضؽَ .ع تٛادس املالسعني ٚ،قس
تكتكط املالسعٖٓ ١ا عً ٢ايفطٜل ٚاملٝػط ٚاـبري .

املشؽهخ انغبثؼخ :كزبثخ انزقشَش
 ٖٞٚاملطسً ١األخري َٔ ٠زٚض ٠عح ايسضؽ ،سٝح ٜتأٌَ ايفطٜل مجٝع َطاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽ ٚجيًب
األزٚات ٚايتكاضٜط ٚايػذالت ٚايكٛض ٚغريٖا ٚتٓعُٗٝا ،ثِ ٜهتب ٕٛايتكطٜط اـتاَ ٞيسٚض ٠عح
ايسضؽ ٚفل ؾطٚط نتاب ١ايتكطٜط .نُا إٔ تكطٜط عح ايسضؽ ميجٌ ًَه ١ٝفهط ١ٜيفطٜل عح
ايسضؽ بعس اعتُازٖا .ثِ ؼتفغ امل سضغ ١بٓػد َ٘ٓ ١يالغتفاز َ٘ٓ ٠غٛا َٔ ٤خالٍ املعًُني اؾسز أٚ
املٗتُني يف املٓاٖر ايتعً(.١ُٝٝايؿُط)2015،ٟ
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انُشبط : ) 1-2-1 ( :أعظ حبش انذسط
هدف النشاط :
ايتعطف عً ٢أُٖ ١ٝأغؼ عح ايسضؽ يف تطبٝل ايتطٜٛط املٗين ايكا ِ٥عً ٢املسضغ.١
المطلوب في النشاط :
أخ ٞاملؿاضىٜ :طتهع تطبٝل عح ايسضؽ يف املسضغ ١عً ٢بع األغؼ َٓٗا:

 .1اغتعساز َٚؿاضن ١املعًُني يف تطبٝل عح ايسضؽ ٚ،أُٖ ١ٝزعٛتِٗ يًُؿاضن ١يف عح ايسضؽ.
 .2إٔ ٜه  ٖٓ ٕٛاى ٚق ت يًتع ا ٚ ٕٚاالدتُاع ات ب ني املعًُ ني ٚاملٝػ ط ن ُٔ غ اعات ايعُ ٌ زاخ ٌ
املسضغٚ ١دس ٍٚاؿكل يًُعًُني.
ْاقـ َع ظَال٥و ،ايفطم ٚاملعٝكات ٚاؿً ٍٛاملكرتس.١
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اغتعساز َٚؿاضن ١املعًُني يف تطبٝل عح ايسضؽ ٚ،أُٖ ١ٝزعٛتِٗ يًُؿاضن ١يف عح ايسضؽ.
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إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ٚقت يًتعا ٚ ٕٚاالدتُاعات بني املعًُني ٚاملٝػط نُٔ غاعات ايعٌُ زاخٌ املسضغٚ ١دسٍٚ
اؿكل يًُعًُني.
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انُشبط: ) 2-2-1 ( :انؼبداد انؼقهُخ املُزغخ
ٖسف ايٓؿاط:

ايتعطف عً ٢نٝف ١ٝتطبٝل ايعازات ايعكً ١ٝيف عح ايسضؽ.
المطلوب في النشاط :
أخ  ٞاملؿ اضى  ٔ َ :أٖ ساف ع ح اي سضؽ ته  ٜٔٛع ازات عكًَٓ ١ ٝتذ  ١ي س ٣املعًُ ني ت اضؽ بؿ هٌ
َػتُط .
بايتعاَ ٕٚع أفطاز فُٛعتوْ :اقـ نٝف ميهٔ ؼ ٌ ٜٛاملُاضغ ات اي ١ َٝٛٝيًُعًُ ني إىل ع ازات عكً١ ٝ
َٓتذ ١؟ َٚاٖ ٞأبطظ املعٝكات ٚاؿً ٍٛاملكرتس١؟
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ْؿاط:) 2- 1- 1( :ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ١
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يبدح ػهًُخ( )2-2-1انؼبداد انؼقهُخ املُزغخ Habits of Minds
سٝح إٔ املساضؽ َعٓ ١ٝبكهاٜا ايتعًِ فإٕ عازات ايعكٌ تكسّ فُٛع َٔ ١ايػًٛنٝات اييت
ٜػع ٢مٖٛا املعًُٚ ٕٛايطالب بٛعٚ ٞبكٛض ٠زا.١ُ٥
يكس أقبح تأَني االتفام اؾُاع ٞأنجط قعٛب َٔ ١ش ٟقبٌ َٚ،ع ظٜاز ٠تكبٌ اجملتُع يالختالفات
ايػًٛن ١ٝتتعطض املساضؽ يهػٛط َٔ أدٌ تكبٌ ٖص ٙاالختالفات ٚيف ايٛقت شات٘ إضغاْ ٤عاّ غًٛنٞ
َٛسس يًتفهري ٚايتعًِ.
 ٚنجريا َا لس إٔ االتفام عً ٢ظَ ٟسضغ ٞأغٌٗ َٔ االتفام عً ٢فُٛع َٔ ١ايك ِٝاملطتبط ١بايفهط
ٚيعٌ ايػبب يف شيو ٖ ٛإٔ االتفاقات س ٍٛايك ِٝتتطًب ايػًٛنٝات يف اجملتُع املسضغ ٞنً٘ ،أَا
االتفام س ٍٛأَٛض َجٌ املالبؼ فٝتطًب تػٝريات بايٓػب ١يًطالب.
ٜط ٣غٓٝر( ) 1990إٔ ايجكاف( ٖٞ ١اجملتُع ٜفهط غٜٛا) .فعٓسَا ٜؿرتى األفطاز يف فِٗ َعَٓ ٢ا فإِْٗ
ٜتفاٚن ٕٛس ٍٛثكافٜٚ ١بْٗٛاٚ .عٓسَا تكبح اجملُٛعات أنجط َٗاض ٠يف اغتدساّ عازات ايعكٌ لس إٔ
ايعازات ؽًل إعاز ٠تفاٚض يًُؤغػ ١عٔ ططٜل ايٓفاش إىل ْعاّ ايكٜٚ .ِٝؤزٖ ٟصا ايٓعاّ اىل تػٝري
املُاضغات ٚاملعتكسات يف املؤغػ ١نًٗا.
فُع اغتدساّ عازات ايعكٌ ٜك ّٛعكٌ اجملُٛع ١بإْاض ٠ايكهاٜا ٚسٌ املؿهالت ٚاغتٝعاب االختالفات.
نصيو فإٕ اجملُٛع ١تبين  َٔ ،خالٍ عازات ايعكٌ َٓ ،اخا َٔ ايجك ١يف ايعالقات اإلْػاْٚ ١ٝيف
عًُٝات ايتفاعٌ ٚيف املؤغػ ١نًٗا .
افرتض إٔ َسضغَ ١ا قس تبٓت ضؤ ١ٜس ٍٛعازات ايعكٌ املؿرتن ١بني مجٝع ايعاًَني فٗٝا  ،غٛف لس إٔ
ايكفٛف ٚاملٛاز ايسضاغ ١ٝغٝتِ ػاٚظٖا ٚغتؤز ٟايطؤ ١ٜإىل ْؿ ٤ٛايتعاّ مبذُٛعَ ١تػكَٔ ١
ايػًٛنٝات اييت غتبين فتُعا تعًُٝاٚ .غٛف ٜه ٕٛؼكٝل ٖص ٙايػًٛنٝات ٚامل ٍٛٝأَطا َطدشا
ألْٗا غتتععظ ٚتٓتكٌ إىل مجٝع أٚد٘ ايعٌُ ٚغتُاضؽ عً ٢ؾهٌ َتعاٜس يف املسضغٚ ١يف ايبٝت ٚاجملتُع.
َٔ املِٗ إٔ ْسضى إٔ عازات ايعكٌ جيب إٔ تاضؽ بكٛضَٓ ٠تعُ ، ١أ ٟعًٓٝا إٔ ْطبل عًُٝا َا ْكٛي٘
يفعٝا ٚ،جيب إٔ ْسضى اٜها إٔ يسٜٓا فُٛع َٔ ١ايػًٛنٝات قس اعتسْا عًٗٝا ٚأْٓا غٓعٌُ الغتبساهلا
بػًٛنٝات أخط ٣أفهٌ ست ٢تؿهٌ قُٝا َع َطٚض ايٛقت عٓس تهطاض تطبٝكٗا ٚااليتعاّ بٗا.
َاٖ ٞعازات ايعكٌ؟
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ٖ ٞأمناط َٔ ايػًٛى ايصن ٞتسٜط ٚتٓعِ ٚتطتب ايعًُٝات ايعكًٚ ،١ٝاييت تته  ٔ َ ٕٛخ الٍ اغتذابات
ايفطز ألمناط َع َٔ ١ٓٝاملؿهالت ؼتاز إىل تفهري ٚتأٌَٖ ،ص ٙاالغ تذابات تتش  ٍٛإي  ٢عازات بفعٌ
ايتسضٜب ٚايتهطاض تٛظف فٗٝا املٗاضات ايصٖٓ ١ٝعٓس َٛادٗ ١املٛاق ف املؿ هً ١بػ طعٚ ١زقٚ ،١تؤز ٟإىل
لاح ايفطز يف سٝات٘ األنازميٚ ١ٝايعًُٚ ١ٝاالدتُاع( ١ٝسػني)ّ2013،
تكٓٝف نٛغتا ٚنايٝو يًعازات ايعكً:١ٝ
فُٝا  ًٜٞاغتعطاض يهٌ عاز َٔ ٠عازات ايعكٌ مبا تتهُٓ٘ َٔ َعَٓٚ ،٢ا ؼتاد٘ َٔ َٗاضات يتشكٝل
نٌ عازٚ ،٠تٓع ِٝايعًُٝات ايفهط ١ٜنُا أؾاض إيٗٝا نٌ َٔ نٛغتا ٚنايٝو
).)costa&kallik,2003
 .1املجابطٚ :٠قس قٓفٗا هضثط نٛغتا يف ايبسا ٖٞٚ ،١ٜقسض ٠ايفطز عً ٢االيتعاّ َٛٚاقً ١ايعٌُ باملٗاّ
املٛنً ١إيٚ ٘ٝاالغتُطاض بايرتنٝع فٗٝا بهٌ اْتبا ٖٞٚ ،ٙمبجاب ١اإلقطاض عً ٢ايٓذاحٚ ،سٌ
املؿهالتَٛٚ ،ادٗ ١ايتشسٜات بططم َتٓٛع ١ز ٕٚتٛقف أ ٚإسباطٚ ،قس ـل نال َٔ
نٛغتا ٚنايٝو َعٓاٖا بكٛهلُا ٖٞ :ايتُػو باملُٗ ١ست ٢ي ٛنٓت تطٜس االغتػالّٚ .سٝح
أؾاضا إٔ املجابط ٖٞ ٠قسض ٠ايفطز عًَٛ ٢اقً ١ايعٌُ ٚاملٗاّ ٚاغتدساَ٘ تؿهَٔ ١ًٝ
االغرتاتٝذٝات ؿٌ املؿهالت بططٜكَٓ ١عَُٗٓٚ ١ذٚ ١ٝاييت تعٗط يس ٣ايفطز َٔ خالٍ األقٛاٍ
اييت تسٍ عً ٢شيو ٚ.املجابطَ ٠اٖ ٞإال املٛاظبٚ ١عسّ ايرتادعٚ ،ضف

ايتكٛقعٚ ،اـٍُٛ

ٚايهػٌٚ ،االْععاٍٚٚ ،نع اغرتاتٝذٝات دسٜس ٠يف اؿٝا ٠ألْٗا تجٌ زاُ٥اً ايبشح عُا ٖٛ
دسٜس
 .2ايتشهِ بايتٗٛض  :عطف نٛغتا ٚنايٝو ايتشهِ بايتٗٛض :أْٗا "ايتفهري قبٌ ايفعٌ" ٖٞٚ ،إٔ
ميتًو ايفطز ايكسض ٠عً ٢ايتأْٚ ٞايتفهريٚ ،اإلقػا ٤يًتعًُٝات قبٌ إٔ ٜبسأ باملُٗٚ ١فِٗ
ايتٛدٗٝات ٚتطٜٛط االغرتاتٝذٝات يًتعاٌَ َع املُٗٚ ١ايكسض ٠عًٚ ٢نع خطٚ ١قب ٍٛاالقرتاسات
يتشػني األزاٚ ٤االغتُاع يٛدٗات ايٓعط ٚاييت تعٗط َٔ يس ٣ايفطز َٔ خالٍ األقٛاٍ ايساي ١عًٗٝا
 .3اإلقػا ٤بتفِٗ ٚتعاطف  :شنط نٌ َٔ نٛغتا ٚنايٝو إٔ ٖص ٙايعاز ٠كتك ١بتشػؼ
َؿاعط اوخطٚ ٜٔاالٖتُاّ بٗاٚ ،إٔ قسض ٠ايفطز عً ٢اإلقػا ٤ايتاّ يآلخط ،ٜٔتعين قسضت٘ عً٢
زضاغٚ ١ؼً ٌٝاملعاْ ٞبني ايػطٛض ،نُا اْتكسا أغايٝب ايتعًِ املعتاز ٠بكٛهلُا َٔ :املًفت يالْتباٙ
أْٓا ْكه َٔ% 55 ٞسٝاتٓا ٚمٔ ْكػَٚ ،ٞع شيو فإٕ اإلقػا ٖٛ ٤أقٌ ؾْ ٤ٞتعًُ٘ يف املساضؽ.
فهجري َا ٜك ٍٛاألفطاز أِْٗ َكػ ٕٛيآلخطٚ ،ٜٔيهِٓٗ يف اؿكٝك ١جيٗع ٕٚيف عكٛهلِ ملا
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غٝكٛي ،ٕٛعٓسَا ٜأت ٞزٚضِٖ يف اؿسٜح ،يصا مٔ عاد ١إٔ ْعًِ ايطالب َٗاضات اإلقػا٤
(إعاز ٠ايكٝاغ - ١ايتػاؤٍ  -تٓع ِٝأزٚاض املتهًِ.
 .4ايتفهري مبطٚ :١ْٚتعترب َٔ أقعب عازات ايعكٌ (نُا أعًٔ هضثط نٜٛػتًط)ٚ ،يهٔ َٔ
ايػٗٛي ١تطبٝكٗا ،ألْ٘ اعتاز عً ٢ضؤ ١ٜقسمي ١اعتاز عًٗٝاٚ ،ضؤ ١ٜاألؾٝا َٔ ٤خالهلا ٜٚ.عطفٗا
أخط( ٕٚبأْٗا " فٔ َعاؾَ ١عًَٛات بعٗٓٝا عً ٢خالف ايططٜك ١اييت اعتُست غابكاً يف َعاؾتٗا،
ٚاملط ١ْٚتعين قسض ٠ايفطز عً ٢اغتدساّ ططم غري تكًٝس ١ٜيف سٌ املؿهالت َٛٚادٗ ١ايتشسٜات .
ٜؤنس نٛغتا ٚنايٝو إٔ ايتفهري مبط ٖٞ ١ْٚقسض ٠ايفطز عً ٢ايتفهري ببساٚ ٌ٥خٝاضات
ٚسًٚٚ ٍٛدٗات ْعط َتعسزٚ ٠كتًفَ ١ع طالق ١يف اؿسٜحٚ ،قابً ١ٝيًتهٝف َع املٛاقف
املدتًف ١اييت تعطض عًٚ ٘ٝتتهح عً ٢ايفطز َٔ خالٍ األقٛاٍ ايساي ١عًٗٝا
 .5ايتفهري س ٍٛايتفهري(ايتفهري فٛم املعطيف)ٜ :ؿري نٌ َٔ نٛغتا ٚنايٝو إٔ ايتفهري
س ٍٛايتفهري (أ ٚايتفهري َا ٚضا ٤املعطيف) ٜعين قسضتٓا عًَ ٢عطف ١سسٚز َا ْعطف َٚا ال
ْعطف ،فٓكبح بصيو أنجط إزضانا ألفعايٓاٚ ،يتأثريٖا عً ٢اوخطٚ ٜٔايب ٖٞٚ ،١٦ٝأٜها قسض٠
ايفطز عً ٢شنط اـطٛات ايالظَ ١ـط ١عًُ٘ ٚٚقف َا ٜعطفَٚ ،ا حيتاز ملعطفت٘ ٚايكسض ٠عً٢
تك ِٝٝنفا ٠٤خطت٘ٚ ،تػاعس ٙيف َُٗت٘ ٚؾطح اغرتاتٝذٝات٘ يف قٓع ايكطاضٚ ،ؽطٝط
االغرتاتٝذٝاتٚ ،قس أٚدعا ٖص ٙايعاز ٠بكٛهلُا" :إٔ ايتفهري يف تفهريى أْتٜٚ".كٓف َطظاْٛ
)Marzano, R.J., &.Kendall, J.S. (2007

ْعاّ ايتفهري فٛم املعطيف إىل أضبعَ ١ػتٜٛات عكً١ٝ

ٖطَ ١ٝنُا :ًٜٞ
َ .1طاقب ١ايسقٜ :١ه ٕٛاملتعًِ قازضا عً ٢ؼسٜس َس ٣زقت٘ س ٍٛداْب َٔ دٛاْب املعطف ١غٛا٤
ناْت س ٍٛاملعًَٛات ،اإلدطا٤ات ايعكً ١ٝأ ٚاإلدطا٤ات ايٓفؼ سطنٚ ١ٝايسفاع عٔ زقت٘ َٔ
خالٍ اغتسالالت٘ٚ .ستٜ ٢تشكل شيو البس َٔ إٔ ٜهَ ٕٛطاقبا يٛنٛس٘ ػا ٙتًو املعطف.١
 َٔٚاألغ ١ً٦املٓاغب ١يف َطاقب ١ايسق:١
سَ ٍٛاشا تعتكس بأْو زقٝل؟ سَ ٍٛاشا تعتكس أْو غري زقٝل؟ نٝف تعطف أْو تػري بؿهٌ
قشٝح؟ افشل اـطٛات اييت اغتدسَتٗا  .نٝف تتأنس اْٗا أَجًَٓ ١اغب١؟ افشل
أغبابو ٌٖ .اْت زقٝل يف سهُو؟ ملاشا ْعِ ٚملاشا ال؟ قسّ أزي ١س ٍٛاغتٓتاداتو؟
َ .2طاقب ١ايٛنٛح ٜ :ه ٕٛاملتعًِ قازضا عً ٢ؼسٜس َس ٣ايٛنٛح يس ٜ٘س ٍٛداْب َٔ دٛاْب
املعطف ١غٛا ٤ناْت املعًَٛات أ ٚاإلدطا٤ات ايعكً ١ٝأ ٚاإلدطا٤ات ايٓفؼ سطنٚ . ١ٝست٢
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ٜتشكل شيو البس َٔ إٔ ٜهَ ٕٛطاقبا إلدطا٤ات٘ ػا ٙشيو اؾاْب َٔ املعطف َٔٚ .١األغ١ً٦
املٓاغب ١يف َطاقب ١ايٛنٛح:
َا ايص ٟنٓت ٚانشا سٛي٘؟ َا ايص ٟمل أنٔ ٚانشا سٛي٘ ؟نٝف أغتطٝع إٔ أفِٗ
بؿهٌ أفهٌ؟
َ .3طاقب ١اإلدطا٤اتٜ :ه ٕٛاملتعًِ قازضا عًَ ٢طاقب ١إدطا٤ات٘ إللاظ ٖسف قسز س ٍٛداْب
َٔ دٛاْب املعطف ١غٛا ٤ناْت س ٍٛاملعًَٛات أ ٚاإلدطا٤ات ايعكً ١ٝأ ٚاإلدطا٤ات ايٓفؼ
سطن .١ٝستٜ ٢تشكل شيو البس َٔ إٔ ٜه ٕٛقسزا ألٖساف٘ ػا ٙشيو اؾاْب َٔ املعطف.١
 َٔٚاألغ ١ً٦املٓاغب ١ملطاقب ١اإلدطا٤ات:
ق، ِٝسسز َس، ٣سسز َس ٣فاعً ١ٝ؟
 .4ؼسٜس األٖسافٜ :ه ٕٛاملتعًِ قازضا عً ٢نبط ٖسف َتعًل ظاْب َٔ دٛاْب املعطف ١غٛا٤
ناْت س ٍٛاملعًَٛات أ ٚاإلدطا٤ات ايعكً ١ٝأ ٚاإلدطا٤ات ايٓفؼ سطنٜٚ ١ٝطٛض خط ١يتشكٝل
شيو اهلسف  َٔٚ.األغ ١ً٦املٓاغب ١يتشسٜس األٖساف ػا ٙدٛاْب املعطف ١ايجالخ.
َا ايص ٟتطغب بإلاظٙ؟ سسز ؾ٦ٝا َا تٛز ؼكٝك٘( .ايؿُط.)ّ2016،ٟ
 .6ايهفاح َٔ ادٌ ايسقٜٚ : ١عطف نٛغتا ٚنايٝو (ٖ, Kallick & Costa (2003 ،96:1صٙ
ايعاز ٠بكٛهلُا ٖٛ" :ايعٌُ َٔ أدٌ ايهُاٍٚ ،األْاقٚ ١اؿطفٚ ،١ٝتفشل املعًَٛات يًتأنس َٔ
قشتٗاَٚ ،طادعَ ١تطًبات املٗاّ ٚتفشل َا مت الاظٚ ،ٙايتأنس َٔ إٔ ايعٌُ ٜتفل َع املعاٜري
َٚطادع ١ايكٛاعس اييت ٜٓبػ ٞااليتعاّ بٗا"ٚ .أنسا عً ٢نطٚض ٠إٔ ٜعطف ايطالب إٔ ايهفاح َٔ
أدٌ ايسق ١ق ١ُٝعع ،١ُٝيٝؼ يف ايكف ايسضاغ ٞفكط ،بٌ يف اؿٝا ٠ايعاَ ١نهٌ ٚ.قس
عطفٗا نٌ َٔ (ايكباغ ،بٓنت ،اؾعٝس) ايهفاح َٔ أدٌ ايسق ١ايكسض ٠عً ٢ايعٌُ املتٛاقٌ
عطفٚ ١ٝإتكإ ز ٕٚأخطاٚ ٤باقتكاز يف ايطاقٚ ،١تتهُٔ اؿطف ١ٝايسقٚ ١ايٛفاٚ ٤اإلخالم
ٚإعاز ٠ايعٌُ باغتُطاضٚ ،أخص ايٛقت ايهايف يتفشل َٓتذاتِٗ ٚايتأنس َٔ أْٗا تتٛافل َع
املعاٜري اييت ٜٓبػ ٞااليتعاّ بٗا.
 .7ايتػاؤٍ ٚططح املؿهًٜ : ١عطف نٛغتا ٚنايٝو ايتػاؤٍ ٚسٌ املؿهالت بأْٗا تعين ايبشح
عٔ َؿهالت إلجياز سً ٍٛهلاٚ ،تطٜٛط املٛقف ايتبازي َٔ ٞخالٍ تٛيٝس عسز َٔ ايبسا ٌ٥ؿٌ
املؿهالت عٓسَا ؼسخ أ ٚعٓسَا تعطض عً َٔ ٘ٝخالٍ اؿك ٍٛعًَ ٢عًَٛات َٔ َكازض
َتعسزٚ ٠ايكسض ٠عً ٢اؽاش ايكطاض ٜٚ.ك ٍٛأيربت أٜٓؿتا" :ٜٔإٕ قٝاغ ١املؿهً ١أنجط أَُٖٔ ١ٝ
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سًٗاٚ ،إجياز اؿٌ ٜه ٕٛفطز َٗاض ٠ضٜان ١ٝأ ٚػطٜب ،١ٝأَا ططح أغٚ ١ً٦استُاالت دسٜس،٠
ٚايتُعٔ يف َؿهالت قسمي َٔ ١ظا ١ٜٚدسٜس ٠فصاى ٜتطًب خٝاالً خالقاًٜٚ ،بؿط بتكسّ سكٝك".ٞ
 .8تطبٝل املعاضف ايػابك ١يف َٛاقف دسٜسٜٚ :٠ككس بٗا االغتدساّ األَجٌ يًُعاضف ايػابكْٚ ١كًٗا
إىل ٚنع ٜتذاٚظ َا مت تعًُٗا ف ٖٞٚ .٘ٝقسض ٠ايفطز عً ٢اغتدالم املعٓ َٔ ٢ػطبَ ١اٚ ،ايػري
قسَا  َٔٚثِ تطبٝك٘ عًٚ ٢نع دسٜس ٚايطبط بني فهطتني كتًفتنيٚ ،قسض ٠ايفطز عًْ ٢كٌ
املٗاضٚ ٠تٛظٝفٗا يف مجٝع َٓاس ٞسٝات٘ .
 .9ايتفهري ٚايتٛاقٌ بٛنٛح ٚزقٜٚ :١ط ٣نٛغتا ٚنايٝو إٔ ايتفهري ٚايتٛاقٌ بٛنٛح ٚزقٖٞ ١
قسض ٠ايفطز عً ٢تٛقَ ٌٝا ٜطٜس بسق ١غٛا ٤نإ شيو نتاب ١أ ٚؾفٜٛا َػتدسَا يػ ١زقٝك١
يٛقف أعُاٍ ٚؼسٜس ايكفا ت ايطٝ٥ػٚ ،١تٝٝع ايتؿابٗات ٚاالختالفاتٚ ،ايكسض ٠عً ٢قٓع
قطاضات أنجط مشٛيٚ ،١ٝايسق ١سٝاٍ األفعاٍٚ ،ايكسض ٠عً ٢اغتدساّ َكطًشات قسز،٠
ٚاالبتعاز عٔ األفطاز يف ايتعُٚ ِٝزعِ فطنٝاتِٗ ببٝاْات َكبٛيٜٚ ،١ط ٣أٜهاً إٔ ايًػٚ ١ايتفهري
أَطإ َتالظَإ دٖٛطٜاًٚ ،ال ميهٔ فكًُٗا عٔ بعهُٗا ايبع  ،فُٗا نٛدٗني يعًُٚ ١اسس.٠
 .10االغتذاب ١بطٖبٚ ١زٖؿٜٚ :١ط ٣نٛغتا ٚنايٝو إٔ االغتذاب ١بسٖؿٚ ١ضٖب: ٖٞ ١ايكسض ٠عً٢
االغتُتاع بإجياز اؿًَٛٚ ٍٛاقً ١ايتعًِ َس ٣اؿٝاٚ ،٠ايتٛاقٌ َع ايعاملٚ ،ايؿعٛض باالْبٗاض
ٚايػطٚض يف ايتعًِٚ ،ايتككٚ ،ٞاالٖتُاّٚ ،االنتؿافٚ ،اإلقساّ عً ٢املداططٚ ،سب
االغتطالع.
 .11اغتدساّ ايبٝاْات ظُٝع اؿٛاؽٜٚ :عطفٗا (ايعتٝيب ) 2013 ،بأْٗا تعين اغتدساّ اؿٛاؽ
ناف ١يف اؿك ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚاؾتكام َععِ ايتعًِ ايًػٚ ،ٟٛايجكايفٚ ،املاز َٔ ٟايبَٔ ١٦ٝ
خالٍ َالسع ١األؾٝاٚ ،٤اغتٝعابٗا عٔ ططٜل اؿٛاؽ بُٓٝا ٜط ٣نٛغتا ٚنايٝو إٔ مجع
ايبٝاْات باغتدساّ مجٝع اؿٛاؽ ٖ :ٞإتاس ١انرب عسز ممهٔ َٔ ايفطم الغتدساّ اؿٛاؽ
َجٌ ايبكط ،ايػُع ،ايًُؼ ،اؿطن ،١ايؿِ ،ايتصٚمٚ ،ايؿعٛض يف ظٜاز ٠عسز اؿٛاؽ املٓؿط١
الظزٜاز ايتعًِٚ .تعس اؿٛاؽ قٓٛات ايسَاغ يًتعًِ ،فكس ٚنح إٔ مجٝع خربات املعطف ١تسخٌ إىل
ايسَاغ عرب َػاضات سٛاغٓا املتعسز( ٠ايبكط /ايػُع /ايؿِ /ايتصٚم /ايًُؼ)ٚ ،إٔ األفطاز
ايصٜ ٜٔتُتع ٕٛمبػاضات سػَ ١ٝفتٛسٜٚ ١كعٚ ١سازٜ ،٠ػتٛعبَ ٕٛعًَٛات َٔ ايب ،١٦ٝأنجط مما
ٜػتٛعب ش ٚٚاملػاضات ايصابً ١أ ٚايهػٛيٖٚ ،١صا َا جيعٌ املتعًِ ايص ٟخيؿ ٢ملؼ األؾٝا- ٤
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كاف ١إٔ تتػذ ٜسا ٙأَ ٚالبػ٘ َٚا ؾاب٘ شيو – ٜعٌُ يف إطاض نٝل َٔ االغرتاتٝذٝات اؿػ١ٝ
ؿٌ املؿهالت.
 .12ايتكٛض ٚاالبتهاض ٚايتذسٜسٜ :ط( ٣ايعتٝيب )2013 ،أْ٘ تكٛض سً ٍٛيًُؿهالت بططٜك ١كتًف١
بفشل اإلَهاْات ايبس َٔ ١ًٜعس ٠ظٚاٜاٚ ،امل ٌٝيتكٛض ايؿدل ْفػ٘ يف أزٚاض كتًف١
باغتدساّ ايتؿابٗاتٚ ،اإلقساّ عً ٢املداططٚ ،االْسفاع بسٚافع زاخً ١ٝال خاضدٚ ،١ٝاالْفتاح عً٢
ايٓكسٚ ،تكس ِٜايٓاتر يآلخط ٜٔيًشهِ عً ٘ٝيتٗصٜب٘ ٚاالضتكا ٤ب٘ ٜٚ.عطف٘ نٌ َٔ نٛغتا
ٚنايٝو بإٔ ايتكٛض ٚاالبتهاض ٚايتذسٜس ٜعين :قسض ٠ايفطز تكٛض ْفػ٘ يف أزٚاض كتًف،١
َٛٚاقف َتٓٛعٚ ١تكُك٘ األزٚاض ٚاؿً ٍٛايبسٚ ،١ًٜايتفهري َٔ عس ٠ظٚاٜاٚ ،ايكسض ٠عً ٢ايتعبري
عٔ أفهاض اوخطٚ ٜٔططسٗا َٓٚاقؿتٗا ٚتبٓٗٝاٚ ،ايتفهري بأفهاض غري عازٚ ،١ٜاملٛاظب ١عً٢
املُٗٚ ١إْٗا ٤ايعٌُ املطًٛب.
 .13اٌقساّ عً ٢كاطط َػؤٚيٜٚ :١عطفٗا (ايعتٝيب ) 2013 ،بأْٗا ٚدٛز زافع ق ٟٛتكعب ايػٝطط٠
عًٜ ٘ٝسع ٛإىل االْطالم إىل َا ٚضا ٤اؿسٚزٜٚ ،بس ٚايؿدل ٚنأْ٘ فرب عًٚ ٢نع ْفػ٘ يف
َٛاقف ال ٜعطف ْتا٥ذٗاٜٚ ،كبٌ االضتباى ٚايتؿٜٛـ ٚعسّ ايٝكنيٚ ،اضتفاع كاطط ايفؿٌ نذع٤
َٔ ايعًُ ١ٝايعاز ،١ٜنُا تع ين االٖتُاّ باملعاضف ايػابكٚ ،١االٖتُاّ بايٓتا٥رَٚ ،عطف ١أْ٘ يٝؼ
نٌ املداطط تػتشل اإلقساّ عًٗٝا.
 .14إجياز ايسعابٜٚ : ١عطفٗا (ايكها ) 2014 ،٠بأْٗا قسض ٠ايفطز عً ٢تكس ِٜمناشز َٔ ايػًٛى اييت
تسع ٛإىل ايػطٚض ٚاملتع ،١ايسعاب ١ؼطض ايطاقٚ ١تسفعٗا إىل اإلبساع ٚإثاضَٗ ٠اضات ايتفهري عاي١ٝ
املػتٜٚ ٣ٛط ٣نٛغتا ٚنايٝو إٔ إجياز ايسعاب :ٖٞ ١قسض ٠ايفطز عً ٢تكس ِٜمناشز َٔ
ايػًٛنٝات اييت تسع ٛعً ٢ايػطٚض ٚاملتعٚ ١ايهشو َٔ خالٍ ايتعًِ َٔ ساالت َٔ عسّ ايتطابل
ٚاملفاضقات ٚايجػطات ٚاَتالى ايكسض ٠عً ٢تفِٗ ايبٗذٚ ١ايػطٚض ٚ.تبني نٌ َٔ (ايكباغ ،بٓنت،
اؾعٝس( 718: 2006 ،إٔ إجياز ايسعاب ٖٛ ١ايكسض ٠عً ٢إزضاى األٚناع َٔ َٛقع َٓاغب ٚأقٌٝ
َٚجري يالٖتُاّ ٚاغتشػإ زعابات اوخطٚ ،ٜٔايػطٚض ٚاملتعٚ ١ايهشو َٔ خالٍ ايتعًِ َٔ
ساالت عسّ ايتطابل ٚاملفاضقات ٚايجػطات َٔٚ .األقٛاٍ ايساي ١عً ٢شيو "غري َعك .......ٍٛيطٝف،
مج".ٌٝ
 .15ايتفهري ايتبازي ٞأ ٚايتعاٜ :ْٞٚعطفٗا (ايعتٝيب ) 2013 ،بأْٗا ايكسض ٠عً ٢ايعٌُٚ ،ايتٛاقٌ َع
اوخط ٜٔيف فُٛعاتٚ ،اؿػاغ ١ٝػا ٙاالستٝاداتٚ ،ايكسض ٠عً ٢تربٜط األفهاضٚ ،اختباض
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َس ٣قالس ١ٝاغرتاتٝذٝات اؿً ٍٛعً ٢اوخطٚ ،ٜٔتطٜٛط اغتعساز ٚاْفتاح ٜػاعس عً ٢تكبٌ
ايتػص ١ٜايطادعٚ .١تعطف نٌ َٔ (ايكباغ ،بٓنت ،اؾعٝس) 2006 :ايتفهري ايتبازي ٞبأْ٘ قسض٠
ايفطز عً ٢تربٜط األفهاضٚ ،اختباض َس ٣قالس ١ٝاغرتاتٝذٝات سً ٍٛاوخطٚ ،ٜٔتكبٌ ايتػص١ٜ
ايطادع َٔ ١قسٜل ْاقسٚ ،ايعٌُ نُٔ فُٛعاتٚ ،ايتٛاقٌ َع اوخطٚ ،ٜٔاؿػاغ ١ٝػاٙ
استٝاداتِٗ َٔٚ ،األقٛاٍ ايساي ١عً ٢شيو " َا ضأٜو يف....ي ٛغاعستين ،....إْ ٞأضَ ٣ا ال تط" ٣
ٜٚط ٣نٛغتا ٚنايٝو ايتفهري ايتبازي ٞبأْ٘ قسض ٠ايفطز عً ٢تربٜط األفهاضٚ ،اختٝاض َس٣
قالس ١ٝاغرتاتٝذٝات اؿًٚ ،ٍٛتكبٌ ايتػص ١ٜايطادعٚ ١ايتفاعٌ ٚايتعاٚ ٕٚايعٌُ نُٔ
فُٛعاتٚ ،املػاُٖ ١يف املُٜٗٚ .١ؤنس نٛغتا ٚنايٝو إٔ سٌ املؿهالت أقبح سايٝا عً٢
زضد ١عاي َٔ ١ٝايتعكٝس ،يسضد ١إٔ ال أسس – يف ايػايب – ٜػتطٝع إٔ ٜك ّٛب٘ يٛسس ،ٙاألَط ايصٟ
حيتِ إٔ ٜه ٕٛايفطز أنجط تٛاقال َع اوخطٚ ٜٔأنجط سػاغ ١ٝػا ٙاستٝاداتِٗ ٖٚ.صا ٜتطًب
ايعٌُ يف فُٛعات تعا ،١ْٝٚشيو ألٕ األفطاز املتعاْٚني ٜسضن ٕٛأِْٗ غٜٛا أق ٣ٛبهجري فهطٜا
َٚازٜا َٔ أ ٟفطز حيٝا يٛسس ;ٙفايعٌُ اؾُاعٜٛ ٞفط ب ١٦ٝقاؿ ١يتعًِ ايهجري َٔ عازات ايعكٌ
 .16االغتعساز ايسا ِ٥يًتعًِ املػتُطٜٚ :ط ٣نٛغتا ٚنايٝو إٔ االغتعساز ايسا ِ٥يًتعًِ املػتُط ٖ:ٛ
قسض ٠ايفطز عً ٢ايتعًِ املػتُطٚ ،اَتالى ايجكٚ ،١سب االغتطالعٚ ،ايبشح املتٛاقٌ يططم
أفهٌ َٔ أدٌ ايتشػنيٚ ،ايتعسٚ ،ٌٜؼػني ايصات ٚ.تؤنس (سػاّ ايس) 2008 ،ٜٔإٔ (ايتعًِ
املػتُط) ٚتعً ٖٛ ُ٘ٝؾعاض تطفع٘ ايرتب ١ٝاؿسٜج ١ايٚ ،ّٛٝتٓاز ٟب٘ ناف ١املؤغػات ايرتب١ٜٛ
ايعاملٜٚ ،١ٝككس باالغتعساز ايسا ِ٥يًتعًِ املػتُط نُا تؿري "ؼفٝع ايعكٌ يطًب املعطف،١
ٚايتعًِ َٔ اؿٝاٚ ٠أسساثٗاٚ ،انتػاب اـربٚ ٠ايتذطبَٗٓ ١ا.
ٚميهٔ االغتفازٖ َٔ ٠ص ٙايتكٓٝفات يف ؼسٜس عازات عكًَ ١ٝتسضد ١نٌ عاّ زضاغ ٞتسضز يف َٝجام
عٌُ ايفطٜل عٓس بسا ١ ٜتؿه ٌٝفطم عح ايسضؽ ٚ،االتفام َعا عً ٢تًو ايعازات ٚااليتعاّ بٗا
ٚمماضغتٗا بؿهٌ َتهطض ست ٢تتش ٍٛاىل عازات .
نُا ميهٔ االغتفاز َٔ ٠ايتكٓٝفات س ٍٛايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ ١يف تعًِ ايطالب أٜها ٚإزضادٗا
نُٔ األٖساف ايبعٝس.٠
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انُىو انضبين

اجلهغخ (األوىل)

يشؽهخ ضجظ اهلذف انجؼُذ
Lesson Study Theme

الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقبئق

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 ؼسٜس ايػطض َٔ اهلسف ايبعٝس
 ايتعطف عًَ ٢كازض اؾتكام اهلسف ايبعٝس.
 نبط اهلسف ايبعٝس يف ن ٤ٛخكا٥ل ايطالب.

وىضىعات اجلمشة:
َ كازض اؾتكام ٚنبط األٖساف ايبعٝس٠
 نبط اهلسف ايبعٝس يف ن ٤ٛخكا٥ل ايطالب.
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خطة اجلمشة األوىل:
م

الزمن

اإلجراءات

 1عطض املسضب :اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ

 30ز

ْ 2ؿاط (  ) 1- 1- 2نبط اهلسف ايبعٝس يف ن ٤ٛخكا٥ل ايطالب.

 45ز

 3عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 30ز
 501د

المجموع
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 45د

انُشبط : ) 1-1-2 ( :ضجظ اهلذف انجؼُذ يف ضىء خصبئص انغالة

هدف النشاط :
نبط اهلسف ايبعٝس يف ن ٤ٛخكا٥ل ايطالب.
المطلوب في النشاط :
أخ ٞاملؿاضى بايتعاَ ٕٚع ظَال٥و  َٔٚخالٍ قطا ٠٤املاز ٠ايعًُ )1- 1- 2 ( ١ٝاغتدسّ امل ٓعِ ايب ٝاْ ٞيف
تٓفٝص املُٗات ايتاي:١ٝ
 .1دًػ  ١عك ف شٖ ين  َ :ا ايك فات املجاي ١ ٝي تعًِ ايط الب يف ن  ٤ٛؽكك هِ ٚاي يت تطغب  ٕٛإٔ
ٜتكفٛا بٗا بعس ثالخ غٓٛاتَٚ ،ا ايكفات اؿاي ١ٝاييت ٜتكف ٕٛبٗا اوٕ .
َ .2ا أٚد٘ املكاضْ ١بني ايكفات املجايٚ ١ٝايكفات ايفعً ١ ٝيًط الب ٚ،ن ٝف ميه ٔ غ س ايفذ  ٠ٛب ني
ٖص ٙايكفات؟
 .3تأَ ٌ َ ع ظَال ٥و ث ِ ْاقؿ ٛا َع ا نٝف ١ ٝاختك اض اؾُ ٌ ٚايهًُ ات س َ ٍٛكرتس اتهِ يػ س
ايفذ ٚ، ٠ٛاغتبساهلا مبكطًشات أغاغ ١ٝتػين عٔ بع

اؾٌُ ٚايهًُات املهطض.٠

 .4نطض ايعًُٚ ١ٝأعس قٝاغ ١اؾٌُ عسَ ٠طات قاٚال ق ٝاغ ٖ ١سفا يف مجً ٚ ١اس س ٠يُٝج ٌ اهل سف
ايبعٝس.
 .5أنتب األٖساف ايتفك ١ًٝٝيًٗسف ايبعٝس املكرتح.
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َٓعِ بٝاْ ٞيًٓؿاط:) 1- 1- 2 ( :

خكا٥ل
ايطالب ايفعً١ٝ
(اؿاي)١ٝ

اـكا٥ل املجاي١ٝ
(املأَٛي)١

قاضٕ بني ايكفات املجاي١ٝ
ٚايكفات اؿاي ١ٝاييت مت
اغتٓتادٗا

اهلسف ايبعٝس
َػٛز1 ٠
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استكىاه

اهلسف ايبعٝس
َػٛز2 ٠

اهلسف ايبعٝس
َػٛز3 ٠

نبط اهلسف ايبعٝس
(مجً ١كتكط)٠

األٖساف ايتفك١ًٝٝ
يًٗسف ايبعٝس
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يبدح ػهًُخ( )1-1-2يىضىع حبش انذسط (اهلذف انجؼُذ):
اهلسف ايبعٝس (َٛنٛع عح ايسضؽ) Lesson Study Theme
عباض ٠عٔ ٖسف ٜػع ٢فطٜل عح ايسضؽ إىل ؼكٝك٘ٚ ،عاز ٠ميتس إىل ( )5- 3غٓٛات.
ٚميج ٌ ايػ طض َ ٔ اهل سف ايبع ٝس غ س فذ  ٠ٛت سضٜؼ تع ٝل َ ٔ تعً ِ ايط الب ٜٚ،ت ٝح يًُعًُ ني ايفطق ١
يًرتنٝع عً ٢غًٛى ٚتك طفات  َٗٚاضات ايط الب اي يت ؼك ل تعًُٗ ِ  َٚ ،س ٣اي تػري يف ع ازاتِٗ ايعكً١ ٝ
َجٌ ،املُاضغات ايطٜان  ، ١ٝاملط ١ ْٚيف اي تفهري  ،االغ تسالٍ املٓطك  ، ٞايطالق  ١ايًفع ، ١ ٝاالغتكك ا٤
ايعًُ ، ٞسٌ املؿهالت ،ايتفهري ايٓاقس ٚغريٖا.
 ٔ َٚاملٗ ِ إٔ ٜه  ٕٛاهل سف ايبع ٝس ٚان شا ع ٝح ٜػ ٌٗ عً  ٢املالسع ني انتؿ اف٘ أثٓ اَ ٤ؿ اٖس٠
مماضغات ٚغًٛى ايطالب يف َطسً ١ايتسضٜؼ(.ايؿُط.)1435،ٟ
َتٜ ٢تِ نبط َٛنٛع عح ايسضؽ ؟
بعس زع ٠ٛاملعًُني ٚتؿه ٌٝايفطٜل يًُؿاضن ١يف عح ايسضؽٜ ،عكس فطٜل عح ايسضؽ َع املٝػط
عس ٠ادتُاعاتٚ ،قس ٜه َٔ ٕٛاملٓاغب زع ٠ٛخبري يف املٓاٖر أ ٚعح ايسضؽ ،غٛا ٤نإ أغتاشاً
داَعً ٝا أَ ٚؿطفاً تطبٜٛاً أَ ٚعًُ ًا خبرياً .
نٝف ٜتِ نبط َٛنٛع عح ايسضؽ ؟
تعس قٝاغَٛ ١نٛع عح ايسضؽ(اهلسف ايبعٝس) ٚنبط٘ أَطا يٝؼ غٗال يس ٣نجري َٔ املعًُني خاق١
عٓس بسا ١ٜتطبٝل املسضغ ١يبشح ايسضؽ ٚ،قس ٜتطًب نبط اهلسف عس ٠ادتُاعات َٔ فطٜل عح
ايسضؽ .
ٚتتِ عًُ ١ٝاؾتكام ٚنبط اهلسف ايبعٝس ( َٛنٛع عح ايسضؽ ) َٔ خالٍ االعتُاز عً ٢عسَ ٠كازض
ميهٔ إٔ ْصنط َٓٗا:
َ .1كاضْ ١خكا٥ل ايطايب املجايَ ) Ideal Qualities ( ١ٝع خكا٥كِٗ ايفعً( ١ٝاؿاي)١ٝ
(ٚ،) Actual Qualitiesتعس ايططٜك ١ايؿا٥ع ١يف نبط اهلسف ايبعٝس.
 .2األٖساف ايتعً( ١ُٝٝاملاز، ٠املطسً ،١املسضغ.)١
 .3ايعازات ايعكً ١ٝاملٓتذ.١
َ .4عاٜري ايتسضٜؼ.
َ .5ؿاضٜع أ ٚبطاَر اغرتاتٝذٚ ١ٝظاض.١ٜ
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وكازٌة خصائص الطالب املجالًة Ideal Qualitiesوع خصائصهي الفعمًة .Actual Qualities
ططٜك ١ؾا٥ع ١يف قٝاغ ١اهلسف ايبعٝس سٝح ٜعكس فطٜل عح ايسضؽ عس ٠ادتُاعات يف ن ٤ٛاـط١
ايفكً ١ٝاييت أعسٖا ايفطٜل يف بسا ١ٜايفكٌ ايسضاغَٚ ، ٞع َٝػط ايفطٜل  ،نُٔ َٛاعٝس قسز.٠
تبسأ عازٖ ٠ص ٙاالدتُاعات بتصنري فطٜل عح ايسضؽ مبعاٜري عٌُ اجملُٛع، ١اييت ؼسثٓا عٓٗا غابكا
 ،ثِ ٜتِ عكس دًػ ١عكف شٖين ٜتٓاٚي َٔ ٕٛخالهلا َا :ًٜٞ
.1

خكا٥ل ايطايب املجايٚ ١ٝاييت ْأٌَ َٔ طالبٓا ايٛق ٍٛإيٗٝا ٚؼكٝكٗا.

.2

خكا٥ل ايطالب ايفعً.١ٝ

.3

غس ايفذ َٔ ٠ٛخالٍ املكاضْ ١بني تًو اـكا٥ل.

.4

نتابٚ ١قٝاغَٛ ١نٛع عح ايسضؽ (اهلسف ايبعٝس).

وجاه يف وادة العمىً

أٚال :ايكفات املجاي: Ideal qualities ١ٝ
ٜتعا ٕٚفطٜل عح ايسضؽ يف اإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ ايتاي:ٞ
َاٖ ٞايكفات اييت تطغب َٔ طالبو إٔ ٜتكفٛا بٗا بعس عس ٠غٓٛات َٔ اوٕ ؟
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ يف َاز ٠ايعً ّٛيًُطسً ١االبتسا:١ٝ٥
 )1يس ِٜٗزافع ١ٝشات ١ٝم ٛايتعًِ.
 )2يس ِٜٗفِٗ عُٝل يًُفاٖٚ ِٝاملعاضف ٚاملٗاضات ايعًُ.١ٝ
ٜ )3فهط ٕٚبؿهٌ َػتكٌ ٜٚسافعٜٚ ٕٛربضْ ٕٚتا٥ذِٗ.
ٜ )4ػتٓس ٕٚعًَ ٢السعاتِٗ ٚقسضاتِٗ املعطف ١ٝيف تفػرياتِٗ ٚٚقفِٗ.
 )5مياضغ ٕٛايتفهري املٓطك ٞيًطبط بني ايسيٚ ٌٝايتفػري َٔ خالٍ َطادع ١ايبٝاْات ٚايعٛاٌَ املؤثط ٠يف
ايتذطبٚ، ١عٌُ خالق ١يًبٝاْات ٚٚ ،نع ايربٖإ املٓطك ٞس ٍٛعالقات ايػبب بايٓتٝذ.١
 )6تٝٝع ٚؼً ٌٝايتفػريات ٚايتٛقعات ايبس.١ًٜ
 )7اغتدساّ ايطٜانٝات يف نٌ أؾهاٍ االغتككا ٤ايعًُ.ٞ
 )8مياضغ ٕٛايتفهري ايعًُٚ ٞاالغتككا ٤يف انتػاب املعطفٚ ١اْتادٗا.
 )9مياضغ ٕٛعازات عكً ١ٝإجياب.١ٝ
)10

خكا٥ل اخط......٣

ثاْٝا :ايكفات ايفعً:Actual qualities ١ٝ
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ٜتعا ٕٚفطٜل عح ايسضؽ يف اإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ ايتاي:ٞ
َاٖ ٞايكفات ايفعً ١ٝيطالبو اوٕ؟
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
 )1تسْ ٞزافع ١ٝايطالب م ٛتعًِ املاز.٠
 )2تعًُِٗ غطش. ٞ
 )3غري َتعاْٚني َع ظَال ِٗ٥اوخط.ٜٔ
ٜ )4عتُس ٕٚعً ٢اوخط ٜٔيف تعًُِٗ.
 )5ال مياضغ ٕٛايتفهري ايعًُ ٞيف ايتعًِ.
 )6ال مياضغ ٕٛايتفهري ايٓاقس.
 )7قسضاتِٗ يف ايتفهري ايفعاٍ نعٝف.١
 )8ال ٜفهط ٕٚبؿهٌ َػتكٌ ٚ،ال ٜسافع ٕٛعٔ أفهاضِٖ.
 )9خكا٥ل أخط..........٣
ثايجا :ضزّ ايفذ ٠ٛبني ايكفات املجايٚ ١ٝايفعً:١ٝ
ٜتعا ٕٚفطٜل عح ايسضؽ يف اإلداب ١عً ٢ايػؤاٍ ايتاي:ٞ
قاضْٛا بني ايكفات ايػابكٚ، ١فهطٚا س ٍٛنٝف ١ٝضزّ تًو ايفذٚ، ٠ٛنٝف ؼػٓ َٔ ٕٛايتسضٜؼ.
عً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
 )1ضبط األْؿط ١بٛاقع اؿٝا.٠
 )2تكُ ِٝأْؿط ١تجري تفهريِٖ ٚزافعٝتِٗ م ٛايتعًِ َجٌ أْؿط ١ايططٜك ١ايعًُٚ ١ٝاالغتككا ٤يف سٌ
املؿهالت ٚايتفهري ايٓاقس.
 )3بٓا ٤أْؿط ١تتشس ٣تفهريِٖ.
 )4تطبٝل ايتعًِ ايتعا ْٞٚيبع

األْؿط.١

 )5زَر َٗاضات ايتفهري نُٔ األْؿط.١
 )6أخط................. ٣
قٝاغَٛ ١نٛع عح ايسضؽ(اهلسف ايبعٝس):
بعس ْٗا ١ٜاؾًػات ايػابكٜ ١عٌُ فطٜل عح ايسضؽ عً ٢قٝاغ ١اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ َٚطادعت٘،
ثِ بايتعاَ ٕٚع َٝػط عٌُ ايفطٜل ٜتِ عطض قٝاغ ١اهلسف عً ٢خبري يف عح ايسضؽ أ ٚاغتؿاضٟ
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(أنازميَ، ٞؿطف تطبَ ، ٟٛعًِ خبري ) ٚغريِٖ ملطادعتٗاٚ ،قس ٜتِ تعسًٜٗا عسَ ٠طات ،ستٜ ٢تِ
اعتُازٖا.
اؾسٜط بايصنط أْ٘ ٜتِ إعاز ٠قٝاغ ١مجًَٛ ١نٛع عح ايسضؽ(اهلسف ايبعٝس) عسَ ٠طاتَ ،جٌ اختعاٍ
عسز ايهًُات يف اؾًُ ،١اغتبساٍ بع

ايهًُات ...ستٜ ٢تِ اعتُازٖا يف ايٓٗآٜ .١ٜبػ ٞأٜها عً٢

فطٜل عح ايسضؽ االستفاظ ظُٝع َػٛزات قٝاغ ١عح ايسضؽ ،غٛا ٤ناْت ٚضق ١ٝأ ٚايهرت،١ْٝٚ
ٚاالغتفازَٗٓ ٠ا خالٍ نتاب ١ايتكطٜط ايٓٗاٚ، ٞ٥أٜها ستٜ ٢ػتفٝس َٓٗا املعًُ ٕٛاؾسز يف َعطف١
نٝف ١ٝقٝاغَٛ ١نٛع عح.
يضبل ػهً يىضىع حبش انذسط يف انشَبضُبد:
David

عىف َصجؼ عالثُب يفكشٍَ يغزقهني(يزؼهًني) َغزًزؼىٌ ثبنؼًم يؼب الثزكبس ؽهىل إثذاػُخ يف ؽبالد ويىاقف غري يأنىفخ
Our students will become independent thinkers (learners) who enjoy working together to produce
creative solutions in unfamiliar situations.
Burghes&Derek Robinson (2009) Lesson Study: Enhancing Mathematics Teaching and Learning. University of Plymouth www.cfbt.com

قس ٜعٌُ فطٜل عح ايسضؽ عً ٢ؼ ٌٜٛاهلسف ايبعٝس (َٛنٛع عح ايسضؽ) إىل أٖساف أنجط ؼسٜساً
ٚقابً ١يًكٝاؽ ،تهِٓٗ َٔ تك ِٝٝلاسِٗ خالٍ ايػٓٛات احملسز ٠ملٛنٛع عح ايسضؽ ٚ ،بايتايٞ
ته ٕٛاألٖساف ايتفك ١ًٝٝملٛنٛع عح ايسضؽ ايػابل ( عً ٢غب ٌٝاملجاٍ) َا :ًٜٞ
ٜ )1ػتُتع ٕٛبأْؿط ١ايطٜانٝات َٔ :خالٍ زعِ تعًِ ايطالب يف إٔ ٜػتُتعٛاٚ ،يس ِٜٗزافع ١ٝشات١ٝ
م ٛعًُٝات ايتفهري يف أْؿط ١ايطٜانٝاتٚ ،ايبشح عٔ األمناط ٚسٌ املؿهالت.
ٜ )2هتػب ٕٛايجك ١يف أْفػِٗ ٚقسضاتِٗ :تطٜٛط ثك ١ايطالب يف قسضاتِٗ ايطٜانَٛٚ ١ٝادَُٗٗ ١ات
ضٜان ١ٝغري َأيٛف.١
ٜ )3كبً ٕٛايتشسٚ ٟاملجابط :٠ؼفٝع اغتعسازات ايطالب ٚقاٚالتِٗ مَ ٛؿهالت ضٜان ١ٝغري َأيٛف١
ٚتطٜٛط املجابط ٠يس ِٜٗيف سٌ املؿهالت ز ٕٚتجبٝط يععميتِٗ ٚزافعٝتِٗ عٓس اإلخفاقات األٚي ١ٝيف
سٌ تًو املٗاّ.
ٜ )4تفاعًَ ٕٛع اوخط ٜٔيتطٜٛط أفهاض دسٜس :٠تؿذٝع ايطالب يف َؿاضن ١األفهاض ٚايٓتا٥ر
ٚتؿذٝعِٗ عً ٢تٛظٝف عًُٝات املكاضْٚ ١ايتشًٚ ٌٝايتكٚ ،ِٝٝؼسٜس قالسٝات اإلدابات ٚؼسٟ
ايٓتا٥ر ٚايتفاٚض عً ٢األفهاض اييت ٜطٜس ٕٚاالتفام عًٗٝا.
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َجاٍ هخط :عٔ َسضغ ١تػٛتا االبتساٖ، ١ٝ٥ريٚؾُٝا ،ايٝابإ

(Tsuta Elementary School, Hiroshima,

)Japan

ٜؿعط ايطالب يف ٖص ٙاملسضغ ١بايبٗذٚ ١ايػعاز ٠نُا أِْٗ طالب َطٝعَٚ ٕٛتشُػ ٕٛدساً س ٍٛايتعًِ.
َٚع شيوٜ ،بس ٚنُا ي ٛأِْٗ مل ٜهتػبٛا َٗاضات ايتفهري ايعُٝل سَ ٍٛؿهًَ ١عٚ ،١ٓٝعسّ
االغتُاع ٚاالْتبا ٙإىل تعًٝكات ايطالب اوخطٚ ،ٜٔاسرتاّ هضا ٤ظَالٚ .ِٗ٥عال ٠ٚعً ٢شيوٜٓ ،تاب ايطالب
ايكًل ٚاـٛف َٔ ايٛقٛع يف اـطأ أَاّ ظَال ِٗ٥اوخط ٜٔنًُا اْتكًٛا إىل َػتٜٛات ايكفٛف ايعًٝا
(اـاَؼ ٚايكف ايػازؽ)ْٚ ،تٝذ ١هلصا اـٛف ،فإِْٗ ٜكبش ٕٛأقٌ اغتعسازا نُؿاضنني فاعًني
يف عًُ ١ٝايتعًِ.
ٚملعاؾٖ ١ص ٙاملؿهالت ،قطضت َسضغتٓا اختٝاض َٛنٛع عح ايسضؽ ايتايٞ

Yoshida, M&Femandez

):(2004

بعٓٛإ
"تعزيز قدزة الطالب عمى التفكري بأٌفشهي ،والكدزة عمى االبتكاز ،والتعمي وَ بعطهي البعض".
ٚؾعطْا أْ٘ َٔ خالٍ اختٝاض ٖصا املٛنٛع يبشح ايسضؽ فإْ٘ ميهٓٓا إٔ ْبين يف نٌ طايب زافع١ٝ
عاي ١ٝيًتعًِ (عٓسَا ٜٛادَٗٛ ٕٛنٛعا دسٜسا)ٚتعً ُِٗٝنٝف ٜععظ ٕٚتعًُِٗ َٔ أفهاض ايطالب
اوخط َٔٚ ٜٔأخطاٚ( ِٗ٥أخطا ٤اوخطٚ ،)ٜٔيف ايٛقت ْفػ٘ تععٜع ؾعٛض ايٓذاح بني مجٝع ايطالب.

َالسع:١
ٜٓبػ ٞعً ٢املٝػط يف نٌ ادتُاع تصنري أفطاز ايفطٜل مبٝجام عٌُ ايفطٜل ٚااليتعاّ ب٘ (َجٌ اسرتاّ
ٚدٗات ايٓعط األخط، ٣االغتُاع ٚاإلْكات ٚعسّ املكاطعٚ ١غريٖا).
ٜٚفهٌ عاز ٠إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ًَكل أْ ٚػدَٝ َٔ ١جام عٌُ ايفطٜل يف نٌ ادتُاع.
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انُىو انضبين

اجلهغخ (انضبَُخ)

يشؽهخ انزخغُظ
(أوال :رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل األهذاف)

الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 ؼسٜس زضؽ ايبشح (.)Research Lesson
 إجياز ايعالقات بني األٖساف ايتعً( ١ُٝٝايٛسس، ٠ايفكٌ ،ايسضؽ).

وىضىعات اجلمشة:
 خطٛات َطسً ١ايتدطٝط يف عح ايسضؽ
 ؼسٜس زضؽ ايبشح.
 تأَالت فطٜل عح ايسضؽ س ٍٛاألٖساف
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خطة اجلمشة الجاًٌة:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عطض املسضب :خطٛات َطسً ١ايتدطٝط يف عح ايسضؽ

 15ز

2

ْؿاط( )1- 2- 2ؼسٜس زضؽ ايبشح .

 30ز

3

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 20ز

4

ْؿاط( )2- 2- 2تأَالت فطٜل عح ايسضؽ س ٍٛاألٖساف

25ز

5

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

15ز
المجموع

 501د
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يبدح ػهًُخ( )1-2-2خغىاد يشؽهخ انزخغُظ يف دوسح حبش انذسط
تعس َطسً ١ايتدطٝط َٔ أِٖ َطاسٌ ايتطٜٛط املٗين يفطٜل عح ايسضؽ ،سٝح جيط ٟايفطٜل عس٠
مماضغات تجٌ ايتعًِ املٗين هلِ ٚاييت قس تػتػطم أغابٝع ستَٛ ٢عس تٓفٝص ايتسضٜؼ نُا يف اإلدطا٤ات
ايتاي:١ٝ
أٚال :ؼسٜس زضؽ ايبشح:
ْككس بسضؽ ايبشح ،بايسضؽ املطاز عج٘ يف َكطض زضاغَ ٞعني  ٚ ،تؿٌُ عًُ ١ٝؼسٜس زضؽ ايبشح
اإلدطا٤ات ايتاي:١ٝ
 اختٝاض ٚسسٚ َٔ ٠سسات املكطض ايسضاغ ، ٞعً ٢غب ٌٝاملجاٍٚ ،سس ٠ايكٚ ٣ٛايطاق ،١األعساز
ٚايعًُٝات ،املٓار يف املٓاطل ايكشطا، ١ٜٚاؾًُ ١األمس.١ٝ
 اختٝاض َٛنٛع زضؽ نُٔ تًو ايٛسس.٠
 تٛنٝح أغباب اختٝاض تًو ايٛسسٚ ٠ايسضؽ ،غٛا ٤ناْت تًو األغباب َتعًك ١بتعًِ ايطالب أٚ
تسضٜؼ املعًُني.
ثاْٝا :املُاضغات ايتأًَ ١ٝيفطٜل عح ايسضؽ س ٍٛاألفهاض ايهرب ٣األضبع:١
 .1تأَالت ايفطٜل س ٍٛاألٖساف.
 .2تأَالت ايفطٜل س ٍٛاحملت. ٣ٛ
 .3تأَالت ايفطٜل س ٍٛتعًِ ايطايب.
 .4تأَالت ايفطٜل س ٍٛإدطا٤ات ايتسضٜؼ(املعًِ).
تعس ٖص ٙاـط َٔ ٠ٛأِٖ اـطٛات يف عح ايسضؽ ٚ،تجٌ ايتعًِ املٗين يًفطٜل ْتٝذ ١مماضغاتِٗ
ايتأًَ ١ٝاييت تعتُس عً ٢ايتفهري ايتأًَ ٞس ٍٛاألفهاض ايهرب ٣باإلناف ١إىل َطاقبَ ١س ٣ؼػِٓٗ يف
ايتسضٜؼ.
ٜ ٚعس ايتفهري ايتأًَ ٞأسس األمناط املػتدسَ ١يف ايتفهري املٛد٘ م ٛسٌ َؿهًَ ١ع ١ٓٝأ ٚغُٛض
َعني يف تعًِ أفطاز فطٜل عح ايسضؽ ،فُذُٛعَ ١ع َٔ ١ٓٝايعطٚف اييت ْػُٗٝا املؿهً ١تتطًب
فُٛعَ ١ع َٔ ١ٓٝاغتذابات تٗسف إىل ايٛق ٍٛؿٌ َعني.
نُا إٔ ايتفهري ايتأًَ ٞدع َٔ ٤عًُ ١ٝايتفهري ايٓاقس سٝح ٜتِ ف ٘ٝعًُٝات ؼًٚ ٌٝضقس يألسهاّ
سَ ٍٛا مت اؽاش َٔ ٙإدطا٤ات أثٓا ٤ايتفهري يف اؿٌ ،مما ٜهػب املعًُني ايكسض ٠عً ٢ايٓعط إىل
املعطف ١عصض ٚثبات; ألْ٘ ٜتعاٌَ َع األغباب اييت تسعِ تًو املعطفٚ، ١االغتٓتادات اييت تكٛزِٖ إيٗٝا،
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ٚبايتاي ٞفإٕ املؿاضن ١ايفاعً ١ألفطاز فطٜل عح ايسضؽ يف ايتفهري ايتأًَ ٞتطنع عًْ ٢كس َعاضفِٗ
َٚ،ا حيتاد ٕٛإىل َعطفت٘ ٚ،ايطبط بني ساالت ايتعًِ املدتًف.١
ٖٓٚاى ايعسٜس َٔ األزٚات اييت ميهٔ إٔ ٜػتفٝس َٓٗا فطٜل عح ايسضؽ يف تأَالتِٗ ز ٕٚؼسٜس أزا٠
َعٚ، ١ٓٝتؿرتى مجٝع تًو األزٚات باملٓاقؿات ايعُٝكٚ ١ططح األغ ١ً٦ايػابطٚ ٠ايٓاقس ٠بني أعها ٤ايفطٜل
سَ ٍٛؿهًَ ١عٚ ١ٓٝإجياز اؿً ٍٛبايتؿاضى َع خربا ٤سَٛ ٍٛنٛع َعني.
ٚسٝح إٔ َطسً ١ايتدطٝط تؿهٌ َطسً ١َُٗ ١يف ايتعًِ املٗين يًفطٜل ،فإٕ ايفطٜل قس ٜػتعني مبكازض
َع ١ٓٝيتشسٜس استٝاداتِٗ ايٛاقعٚ ١ٝسٌ َؿهالتِٗ ٚإظاي ١ايػُٛض يسَ، ِٜٗجٌ تٛد ٘ٝزع ٠ٛملعًِ خبري
يعٜاض ٠ايفطٜل ،اَ ٚؿطف تطب ، ٟٛأنازمي ، ٞيؿطح ٚتٛنٝح قتَ ٣ٛعطيف قسز ،ا َٔ ٚخالٍ عكس
بطْاَر تسضٜيب س ٍٛاحملت، ٣ٛػطٜب َٛقف تعً ، ُٞٝأ ٚغريَ َٔ ٙكازض ايتعًِ املتعسز.٠
نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜسضى أفطاز ايفطٜل إٔ عًُ ١ٝايتدطٝط َطتهع ٠عً ٢اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ عٝح
ٜٛد٘ مجٝع مماضغاتِٗ ٚتأَالتِٗ ٜٚػع ٕٛإىل ؼكٝك٘ ٜٚ،هٚ ٕٛانشا أثط ٙعً ٢تعًِ ايطالب ٚميهٔ
انتؿاف٘ َٚالسعت٘ أثٓاَ ٤طسً ١ايتسضٜؼ .
 :1تأَالت ايفطٜل س ٍٛاألٖساف.
تتاظ املٓاٖر ايسضاغ ١ٝيسٜٓا بٛنٛح األٖساف يف املكطضات ايسضاغ ١ٝمما ٜػٌٗ عً ٢ايفطٜل َٔ مماضغ١
تأَالتِٗ س ٍٛأْٛاع األٖساف َٚس ٣تهاًَٗا ٚاضتباطٗا أثٓا ٤مماضغاتِٗ يف عًُ ١ٝايتدطٝط َجٌ أٖساف
ايسضؽ ،ايفكٌ ،ايٛسس ،٠املطسً ١ايتعًٚ، ١ُٝٝاملعاٜري.
 َٔٚتًو األٖساف:
 أٖساف ايسضؽ ٚاألفهاض اـاقٚ ١املفطزات األغاغ ١ٝيف ايسضؽ ٚ،تأٌَ مجٝع تًو األٖساف َٔ
سٝح َس ٣تطابطٗا َع أٖساف ايسضؽ.
 أٖساف ايفكٌ.
 أٖساف ايٛسس.٠
َ عاٜري تسضٜؼ املاز.٠
 :2تأَالت ايفطٜل س ٍٛاحملت.٣ٛ
تعس ٖص ٙاملطسً ١يف غا ١ٜاألُٖ ١ٝيًُعًُني سٝح إٔ فِٗ ٚاغتٝعاب احملت ٣ٛاملعطيف ٜؿهٌ ايكاعس٠
األغاغ ١ٝاييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓطًل َٓٗا املعًُني يف ؽطٝط ايتسضٜؼ ٚتٛظٝف أزٚات٘ بفاعً ١ٝيتشكٝل
أٖساف ايتعًِ.
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ٚجيط ٟفطٜل عح ايسضؽ يف ٖص ٙاملطسًْٛ ١عني َٔ اإلدطا٤ات:
َٓ .1اقؿ ١احملت ٣ٛاملعطيف ٚانتؿاف َس ٣ساداتِٗ س ٍٛتعًِ املاز ٠ايعًُٚٚ ١ٝنع اؿً ٍٛاملٓاغب١
يتعًُِٗ املٗين س ٍٛاحملتَ َٔ ٣ٛكازض كتًفَ ١جٌ ٚضف ايعٌُ ،احملانطٚ ٠ايؿطح املباؾط
،ايرباَر ايتسضٜب، ١ٝايعٜاضات ،ايتذاضب ايعًُ، ١ٝايبشٛخ ،املٛاقع اإليهرت، ١ْٝٚايكطا٠٤
،اجملالت ايعًُ، ١ٝايٓؿطات ،املكابالت ،املؤتطات ٚغريٖا.
 .2انتؿاف ا يعالقات ٚاالضتباطات بني املفاٖ ِٝيف زضٚؽ ايٛسسٚ ٠قفٛف املطسً ١ايسضاغ ١ٝبػطض
ؼسٜس اـربات ايػابك ١يًطالب ٚنصيو انتؿاف فذٛات املٓٗر .
 :3تأَالت ايفطٜل س ٍٛتعًِ ايطالب.
ٜططح ايفطٜل تػاؤالتِٗ س ٍٛنٝف ١ٝتعًِ ايطالب ٚ،نٝف ٜٛظف ٕٛاألْؿط َٔ ١أدٌ ؼكٝل اهلسف
ايبع ٝس يبشح ايسضؽ َٚ،اٖ ٞايكعٛبات احملتًُٚ ١اييت قس تٛاد٘ ايطالب؟ َٚاٖ ٞاملفاٖ ِٝاييت ٜٓبػٞ
عً ٢املعًُني ايرتنٝع عًٗٝا؟ َٚ،اٖ ٞايعٛاٌَ املؤثط ٠عً ٢تعًِ ايطالب َٔ أدٌ ؼكٝل األٖساف؟ َٚا
َس ٣ايٛنٛح يسِٜٗ؟.
 :4تأَالت ايفطٜل س ٍٛادطا٤ات ايتسضٜؼ.
ٜككس بتأَالت ايفطٜل س ٍٛادطا٤ات ايتسضٜؼ بتأَالتِٗ س ٍٛاألزٚات ٚايططا٥ل ٚاالغرتاتٝذٝات اييت
مياضغٗا املعًُني َٚس ٣ؼككٗٝا ألٖساف ايتعًِ ،سٝح ٜتأًَ ٕٛسَ ٍٛس ٣ؼكٝل ططم ايتسضٜؼ ألٖساف
ايتعًِ ٚ،دٛز ٠األغ ١ً٦ايكفٚ ١ٝأزٚات ايتكٚ، ِٜٛفاعً ١ٝايٛغا ٌ٥ايتعًٚ، ١ُٝٝإزاض ٠ايكف ٚ،ؽطٝط
اي سضؽ ٚ،قس حيتاز أفطاز ايفطٜل إىل تعًِ ٚمماضغ ١تًو األزٚات َٔ املٝػط أَ َٔ ٚعًُني أخط ٜٔأَٔ ٚ
خالٍ ايتذطٜب َٓٚاقؿْ ١تا٥ر ػطبتِٗ ٚتكُٗٝٝا َٚس ٣ؼكٝكٗا ألٖساف ايتعًِ .بعس شيو ٜتِ بٓا ٤خط١
ايسضؽ ثِ ؽطٝط ايػبٛض ٠يف ن ٤ٛتًو اـطٜ ٚ ١تفل ايفطٜل يف تٓفٝص تسضٜؼ ػطٜيب بني بعهِٗ
يًتشكل َٔ خطٛات غري ايسضؽ قبٌ االْتكاٍ إىل َطسً ١تٓفٝص ايتسضٜؼ.
ثايجا :بٓا ٤خط ١ايسضؽ.
ضابعا :ؽطٝط ايػبٛض.٠
خاَػا :تسضٜؼ ػطٜيب بني أفطاز ايفطٜل ٚ،اإلغتعساز ملطسً ١تٓفٝص ايتسضٜؼ.
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انُشبط : ) 1-2-2 ( :حتذَذ دسط انجؾش

هدف النشاط :
ؼسٜس زضؽ ايبشح .
المطلوب في النشاط:
أخ  ٞاملؿ اضى :ت أتَ ٞطسً  ١ايتدط ٝط بع س َطسً  ١ن بط اهل سف ايبع ٝس يبش ح اي سضؽ َ ٞ ٖٚ ،طسً ١
تػتػطم ظَٓا أطٚ ٍٛؽتًف َستٗا عػب خرب ٠أفطاز ايفطٜل .
ْاقـ َع أفطاز فُٛعتو األْؿط ١ايتايَ ١ٝع نتاب ١املطًٛب َٔ املٗاّ يف املٓعُات ايبٝاْ:١ٝ
 .1اخت ٝاض أس س املك طضات ايسضاغ  ١ٝيف إس س ٣املطاس ٌ ايتعً ١ ُٝٝايجالخ(ابتساَ ،١ ٝ٥تٛغ ط ،١ثاْ)١ ٜٛ
سػب ايتدكل .
 .2اختٝاض زضؽ َٔ ايسضٚؽ ٜعتكس ايفطٜل أْ٘ ٜؿهٌ ؼسٜا يًطالب  ،يُٝجٌ زضؽ ايبشح.
 .3تٛنٝح األغباب املٓطك ١ٝيف اختٝاض ايفطٜل يسضؽ ايبش ح يف ن  ٤ٛاحملت  ٣ٛاملع طيف ي سضؽ ايبش ح
،تعًِ ايطالبَ ،ػببات أخط.٣
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َٛنٛع زضؽ ايبشح (ايسضؽ املطاز عج٘):
األغباب املٓطك ١ٝيف اختٝاض ايسضؽ :

َالسع : ١تصنط إٔ زضؽ ايبشح املدتاض غٛف ٜػتُط عج٘ َٔ قبٌ ايفطٜل ستْٗ ٢ا ١ٜايربْاَر ايتسضٜيب.
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انُشبط : ) 2-2-2 ( :رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل األهذاف
هدف النشاط :
تأٌَ ايعالقات بني أٖساف ايسضؽ ،ايفكٌ ،ايٛسس٠
المطلوب في النشاط:
بايتعا َ ٕٚع أف طاز فطٜك و ،اخ رت زضؽ ايبش ح ايػ ابل يف نت اب ايطاي ب أ ٚزي ٌ ٝاملعً ِ ،ث ِ تأَ ٌ
ايعالقات بني األٖساف ٚاملفاٖٚ ِٝاملفطزات ٚاألفهاض ايطٝ٥ػٚ ١ايعاَ  ١يف ٚس س ٠ناًَ  .١ث ِ انت ب
تأَالتو س ٍٛتًو ايعالقات.
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وٍظي بًاٌٌٌ( :ظاط ) 2- 2- 2:أكىن املٍظي البًاٌٌ التالٌ:
اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ

أٖساف ايٛسس٠

أٖساف ايفكٌ:

أٖساف ايسضؽ

َفاَٖ، ِٝفطزات أغاغ١ٝ
يف ايسضؽ
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تأَالتو س ٍٛايعالقات بني َهْٛات ٚأٖساف ايٛسسٚ ٠زضؽ ايبشح:
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يبدح ػهًُخ( )1-2-2خشَغخ انىؽذح
بعس إٔ ٜتِ ؼسٜس زضؽ ايبشح ٜعٌُ فطٜل عح ايسضؽ عً ٢خطٜط ١ايٛسس ٠سٝح ٜتأًَ ٕٛناٌَ
قت ٣ٛايٛسس َٔ ٠نُٓٗا زضؽ ايبشح املدتاضٚ ،فِٗ االضتباطات بني ايسضٚؽ ٚعسز اؿكل (ايعَٔ)
املٓاغب ١يتشكٝل تًو األٖساف ٚ ،ايفذٛات بني األٖساف ٚاملفاَٖٚ ِٝت ٢اضتباطٗا ٚايعالقات فُٝا بٗٓٝا.
َجاٍ عً ٢خطٜط ١ايٛسس ٠يف َٓٗر ايعً ّٛيًُطسً ١االبتسا( ١ٝ٥ايكف ايػازؽ)
خشَغخ انىؽذح Unit Map
الصف
انىحذح

السادس االبتدائي (العلوم  -الفصل الدراسي األول)
يىضىع
يفزداد
انفكزح
انفصم
انذرص
انفكزح
انؼبيخ
انؼبيخ
َظزٌخ
انخهٍخ
انفصم
األول:
انخالٌب

فٍى
تشتزك
جًٍغ
انًخهىقبد
انحٍخ؟

انىحذح
األونى:
تُىع
انحٍبح

انخهٍخ
انُظٍج
انجهبس
انحٍىي
انُقم انظهجً
انخبصٍخ
اإلطًىسٌخ
انُقم انُشظ

انخهٍخ
انُجبتٍخ
وانخهٍخ
انحٍىاٍَخ

اَقظبو
انخالٌب
انفصم
انثبًَ:
انخهٍخ
وانىراثخ

كٍف تُقم
انًخهىقبد
انحٍخ
انصفبد
إنى
أثُبئهب؟

دورح انحٍبح
االَقظبو
انًتظبوي
االَقظبو
انًُصف
انىراثخ
انصفخ
انظبئذح
يخطظ
انظالنخ

انىراثخ
وانصفبد

األطئهخ
األطبطٍخ
نهذرص
كٍف
تُتظى
أجظبو
انًخهىقبد
انحٍخ؟

كٍف تقىو
انخالٌب
ثبنؼًهٍبد
انحٍىٌخ؟

كٍف تُتج
انخهٍخ
خالٌب
جذٌذح؟

كٍف تُتقم
انصفبد
يٍ اَثبء
إنى
األثُبء؟

يفزداد انذرص
انخهٍخ
انُظٍج
انؼضى
انجهبس انحٍىي
انؼُصز
انًزكت

انُقم انظهجً
االَتشبر
انخبصٍخ اإلطًىسٌخ
انجُبء انضىئً
انتُفض انخهىي
انُقم انُشظ
دورح انخهٍخ
انكزيىطىو
االَقظبو انًتظبوي
انخهٍخ
انًخصجخ(انالقحخ)
االَقظبو
انًُصف(االختشانً).
يشٍج يذكز
يشٍج يؤَث
انىراثخ
انصفخ انًىروثخ
انغزٌشح
انصفخ انًكتظجخ
انجٍٍ
انصفخ انظبئذح
انصفخ انًتُحٍخ
يخطظ انظالنخ
حبيم انصفخ

أهذاف انذرص
.5

.2

.5
.2

ػذد
انحصص

ٌفهى أٌ انخالٌب هً
انىحذاد انجُبئٍخ
األطبطٍخ فً جًٍغ
انًخهىقبد انحٍخ.
ٌىضح كٍف تؤدي
انخالٌب واألَظجخ
واألػضبء ،واألجهشح
يؼب وظبئف انحٍبح
األطبطٍخ.
ًٌٍش ثٍٍ انخالٌب انُجبتٍخ
وانخالٌب انحٍىاٍَخ.
ٌُبقش ػًهٍتً انجُبء
انضىئً وانتُفض فً
انخالٌب.

ٌ .5هخص دورح حٍبح
انخهٍخ.
ٌ .2قبرٌ ثٍٍ طزائق تكبثز
انًخهىقبد انحٍخ.

.5
.2
.3
.4

ٌىضح انصفبد انظبئذح
وانصفبد انًتُحٍخ.
ٌقبرٌ ثٍٍ انصفبد
انظبئذح وانصفبد
انًتُحٍخ.
ٌصف كٍفٍخ اَتقبل
انصفبد يٍ جٍم إنى
جٍم آخز.
ٌهخص أهًٍخ تجبرة
انؼبنى يُذل.
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انُىو انضبنش

اجلهغخ (األوىل )

يشؽهـــخ انزخغُــظ
(صبَُب :رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل احملزىي املؼشيف)

الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 مماضغ ١ايتفهري ايتأًَ ٞس ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف.
 ؼسٜس استٝادات٘ ايتسضٜب ١ٝس ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف.

وىضىعات اجلمشة:
 تأَالت فطٜل عح ايسضؽ س ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف.
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خطة اجلمشة األوىل:
م

اإلجراءات

الزمن

1

عطض املسضب :تأَالت ايفطٜل س ٍٛاألفهاض ايهرب (٣احملت ٣ٛاملعطيف)

10ز

2

ْؿاط( :)1- 1- 3تأَالت فطٜل عح ايسضؽ س ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف

 50ز

3

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 45ز
 501د

المجموع
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انُشبط : ) 1-1-3 ( :رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل احملزىي
هدف النشاط :
تعُٝل ايفِٗ ألفطاز فطٜل عح ايسضؽ(املعًُني) س ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف يًسضؽ
المطلوب في النشاط :
اقطأ زضؽ ايبشح ايص ٟمت اختٝاض َٔ ٙقبٌ ايفطٜل ،ثِ بايتعاَ ٕٚع ظَال٥و :
.1

تأٌَ احملت ٣ٛاملعطيف يًسضؽ بػطض ؼكٝل ايفِٗ ايعُٝل.

.2

بطأٜو َا اؿً ٍٛاملٓاغب ١يًُعًُني عٓسَا ٜه ٕٛيس ِٜٗفُٗا غطشٝا ػا ٙاحملت٣ٛ
املعطيف يًسضؽ ايص ٟاخرتت٘ َع فطٜكو؟

.3

ؾاضى تأَالتو س ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف َع ظَال٥و نُٔ اجملُٛع.١

.4

اختٝاض أسس أفطاز اجملُٛع ١يؿطح احملت ٣ٛاملعطيف يًسضؽ يبك ١ٝاجملُٛعات زاخٌ ايكاع.١
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يبدح ػهًُخ( : )1-1-3رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل احملزىي
ٜؿهٌ احملت ٣ٛايعًُ ٞيًُاز ٠األغا ؽ ايصٜٓ ٟبػ ٞإٔ ٜٓطًل َٓ٘ املعًِ اثٓا ٤ؽطٝط زضؽ ايبشح
،سٝح إٔ ايفِٗ ايعُٝل يًُشت ٣ٛايعًُ ٞيًُاز ٠ميهٔ املعًِ َٔ بٓا ٤خط ١زضؽ عح فاعً١
ٚ،اختٝاض أزٚات َٓاغبَ ، ١جٌ اختٝاض ططم ايتسضٜؼ ٚأزٚات ايتكٚ ِٜٛايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب١
،تهٓ٘ َٔ تٓفٝص تسضٜؼ فاعٌ حيكل أٖساف ايسضؽ.
ٚيف اؾاْب األخط الميهٔ تٛقع زضؽ دٝس عٓسَا ٜه ٕٛايتعًِ غطشٝا ػا ٙاملاز ٠ايعًُ١ٝ
ٜٓٚعهؼ شيو أٜها عً ٢ؽطٝط زضؽ ايبشح ٚاختٝاض ٚغا ٌ٥تعًٚ ١ُٝٝأزٚات ٚططا٥ل تسضٜؼ غري
فاعًٚ ١ال ؼكل أٖساف ايسضؽ .
ٜٚككس بتأَالت ايفطٜل س ٍٛاحملت ٖٛ ٣ٛططح تػاؤالت سَ ٍٛعاضف َٗٚاضات أَ ٚفاٖ ِٝأ ٚعًُٝات
عكًَ ١ٝع ١ٓٝبٗسف ؼكٝل فِٗ عُٝل يس ٣أفطاز ايفطٜل س ٍٛاحملت ٣ٛاملعطيف.
ٜٚعس فِٗ احملت ٣ٛاملعطيف ايكاعس ٠األغاغ ١ٝاييت ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓطًل َٓٗا املعًِ يف ؽطٝط ايتسضٜؼ
ٚتٛظٝف أزٚات٘ بفاعً ١ٝيتشكٝل أٖساف ايتعًِ .
ٚال ٜتٛقع َٔ أ فطاز ايفطٜل ؼكٝل ايػطض َٔ عح ايسضؽ عٓسَا ٜه ٕٛيس ِٜٗفُٗا غطشٝا ػاٙ
املفاٖ ٚ ِٝاملٗاضات ٚاملعاضف يف احملت ٣ٛاملعطيف.
ٜ ٚػع ٢املعًُ ٕٛيف ٖص ٙاملطسً ١اىل َٓاقؿَ ١س ٣اضتباط املعاضف ٚاملفاٖٚ ِٝاألفهاض ٚاألْؿط ١بني
ايسضٚؽ نُٔ ايٛسسٚ ٠نصيو اضتباطٗا َع ايكفٛف ايػابك ١أ ٚايالسك ١يسضؽ ايبشحٚ ،اجياز ْكاط
ايكٚ ٠ٛايهعف يف املٓٗر ٚانتؿاف املالسعات س ٍٛاملٓٗر.
ٜٚربظ زٚض َٝػط فطٜل عح ايسضؽ(املؿطف ايرتب )ٟٛيف زعِ املعًُني ٚتًب ١ٝاستٝاداتِٗ س ٍٛتعًِ
احملت ٣ٛاملعطيف ٚإجياز فطم َٚكازض ايتعًِ املتٓٛع َٔٚ، ١تًو االدطا٤ات اييت تػاِٖ يف تعًِ املعًُني
يًُشت ٣ٛاملعطيف:
 أفطاز ايفطٜل أْفػِٗ :سٝح ٜتعًَُ ٕٛعا سَٓ ٍٛاطل َع َٔ ١ٓٝاحملت ٣ٛاملعطيف ،خكٛقا عٓسَا
ٜه ٕٛأسس أفطاز ايفطٜل خبريا يف تسضٜؼ َعاضف أَٗ ٚاضات َع ١ٓٝنُٔ احملت ٣ٛاملعطيف.
َٝ ػط عٌُ ايفطٜل(املؿطف ايرتب :)ٟٛميجٌ املؿطف ايرتب ٟٛخبريا يف احملت ٣ٛاملعطيف ٚ،أسس َكازض
ايتعًِ ألفطاز ايفطٜل.
َٛ اقع إيهرت، ١ْٝٚنتب ،فالت عًُ ، ١ٝعٛخ َ،كاطع فٝس ٜٛيسضٚؽ قسز. ٠
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َ عًِ خبري َٔ َسضغ ١أخط :٣قس ٜهطط املٝػط إىل عكس يكا ٤أ ٚظٜاضَ ٠عًِ أخط يف َسضغ ١أخط ٣يسٜ٘
خرب ٠سَ ٍٛعاضف َٗٚاضات َع.١ٓٝ
 زع ٠ٛخبري أنازمي.ٞ
 بطْاَر تسضٜيب َتدكل يف احملت ٣ٛاملعطيف ،عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ،بطْاَر االغتٝعاب املفاٖ.ُٞٝ
َجاٍَ :عًِ ايطٜانٝات:
ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛيس ٜ٘اغتٝعاب َفاٖٚ، ُٞٝفِٗ يًعًُٝات ٚايعالقات ايطٜان ٚ، ١ٝيس ٜ٘طالق١
أدطاٜٚ ١ٝ٥ككس بٗا املٗاض ٠يف تٓفٝص اإلدطا٤ات ايطٜان ١ٝمبطٚ ١ْٚزقٚ ١نفاٚ ٠٤بؿهٌ َٓاغب .
باإلناف ١إىل ايهفا ٠٤اإلغرتاتٝذ ٖٞٚ : ١ٝايكسض ٠عً ٢قٝاغٚ ١سٌ املؿانٌ ايطٜانٚ ١ٝميتًو
أٜها ايتفهري ايتهٝف :ٞأ ٟقسضت٘ عً ٢ايتفهري املٓطكٚ ٞايؿطح ٚايتفػري ٚايتربٜط باإلناف ١إىل
َٗاضت٘ يف ايتكطف اإلْتاد :ٞأ ٟامل ٌٝاملعتاز يطؤ ١ٜايطٜانٝات عً ٢أْٗا َعكٛيَٚ ١فٝسٚ ٠دسٜط٠
باإلٖتُاّ إىل داْب اإلعتكاز يف اإلدتٗاز ٚفعاي ١ٝاملعًِ ْفػ٘.
ٜٓاقـ فطٜل عح ايسضؽ أثٓا ٤ادتُاعاتِٗ احملت ٣ٛاملعطيف س ٍٛاملفاٖٚ ِٝاملعاضف ٚاملٗاضات اييت
قس تعٝكِٗ َٔ تكس ِٜزضؽ دٝس َٔ أدٌ ته َٔ ِٗٓٝؼكٝل أٖساف شيو ايسضؽ.
ٚقس ٜتطًب َٔ ايفطٜل مبػاعسَٝ ٠ػط عٌُ ايفطٜل تٛادس خبري يف احملت ٣ٛاملعطيف َجٌ املؿطف
ايرتب ٟٛاملتدكل َ،عًِ يس ٜ٘خربٚ ٠اغع ١يف املاز ٠ايعًُٚ، ١ٝيف بع

اؿاالت ٜتطًب عكس

بطْاَر تسضٜيب َتدكل س ٍٛزضؽ َعني أَ ٚفاٖ ِٝعًُ ١ٝتعٝل َٔ ؼكٝل تسضٜؼ فعاٍ.
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يبدح اصشائُخ ( : )1-1-3رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل احملزىي (يبدح انؼهىو)
( يفهىو اجلُُبد وانصفخ انىساصُخ ) :
 عكس فطٜل عح ايسضؽ(املعًُني ) َع َٝػط عٌُ ايفطٜل ادتُاعا ملس ٠سكتني
زضاغٝتني نُٔ اؾس ٍٚاملسضغ ٞنُا يف خطتِٗ اإلدطاٚ، ١ٝ٥نإ اهلسف
َٔ اإلدتُاع يف ٖصا األغبٛع ٖ ٛايتشكل سَ ٍٛس ٣اغتٝعابِٗ يًُشت ٣ٛاملعطيف
يسضؽ يبشح ٚنإ بعٓٛإ اؾٓٝات ٚعالقتٗا بايكفات ايٛضاثٚ، ١ٝنإ
ٖٓاى ْؿاط عٔ عالق ١اؾٓٝات بكف ١ؾهٌ ايبصٚض املػتسٜطٚ ٠اجملعس ٠يف
ْبات ايباظال ٤نُا يف ايكٛض ٠املٛنش.١
 يكس اختاض ايفطٜل ٖصا ايسضؽ ألْ٘ ٜؿهٌ ؼسٜا يس ٣ايطالب ٚ،نصيو يس٣
أفطاز ايفطٜل.

بع

 اقرتح املٝػط إٔ ٜتٛىل أسسِٖ ؾطح ٖصا احملت ٣ٛأَاّ ظَال ٘٥بٗسف تعُٝل
ايفِٗ يس. ِٜٗ
 طًب ظَ ًِٗٝاـبري بٗصا ايسضؽ َٔ ظَال ٘٥يف ايفطٜل بإٔ ٜتأًَٛا احملت٣ٛ
املعطيف املتعًل مبفٗ ّٛايكف ١ايٛضاثٚ ١ٝعالقتٗا باؾٓٝات َٚس ٣االضتباطات بني ٖص ٜٔاملفَٗٛني َع
ايعسٜس َٔ املفاٖ ِٝاألخطَٚ، ٣س ٣فُِٗٗ ،ثِ ططح عً ِٗٝعس ٠أغ ١ً٦غابط ٠س ٍٛاملفاٖ ِٝاملطتبط١
مبفٗ ّٛاؾٓٝات ٚايكف ١ايٛضاث َٔ ١ٝأدٌ ايتشكل سَ ٍٛس ٣ايفِٗ يس، ِٜٗنُا :ًٜٞ
.1

َاشا تعين تًو اؿطٚف اإللًٝع١ٜ؟

.2

ملاشا نتبت ايكف ١املػتسٜط ٠عطٚف نبري ٠بُٓٝا ايكف ١اجملعس ٠نتبت عطٚف قػري.٠

.3

ملاشا نتبت نٌ قفٚ ١ضاث ١ٝعطفني ٚيٝؼ سطف ٚاسس فكط؟

.4

مبا أْٗا تػُ ٢باؾٓٝات (ايعٛاٌَ ايٛضاث )١ٝفُا ٖ ٞاؾٓٝات؟

.5

ا ٜٔتٛدس؟  َِ ٚترتنب؟ ٚنٝف ؼسز ايكف ١ايٛضاث١ٝ؟
ايٓ Dna ٟٚٛ؟ َِ ٜرتنب؟

.6

أٜٛ ٜٔدس اؿُ

.7

َا زٚض اؿُ

.8

أٜ ٜٔتِ تكٓٝع اؿُ

ايٓ Dna ٟٚٛيف قٓع ايربٚتني؟
ايٓmRna ٟٚٛ؟
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.9
.10

َاٖ ٞايؿفط ٠ايٛضاث١ٝ؟ مما ترتنب؟ ٚنٝف ؽتًف عٔ تطنٝب اؿُ
ملاشا ال ؼٌُ ايؿفط ٠ايٛضاثَ ١ٝباؾط ٠يف اؿُ

ايٟٓٚٛ؟

ايٟٓٚٛ؟ بسال َٔ اؿُ

ايٟٓٚٛ

mRna؟
.11
.12

ؼت ٟٛايٓٛا ٠عً ٢غالف ْ ، ٟٚٛنٝف ٜٓتكٌ اؿُ
ٜتِ بٓا ٤اؿُ

ايٓ mRna ٟٚٛيف ايٓٛا َٔ ٠خالٍ اسس ؾطٜط ٞاؿُ

َا َٖ ٛكسض ايٓٛٝنًٝتٝسات امله ١ْٛيًشُ
.13

اؿُ

ايٓ َٔ mRna ٟٚٛخالهلا؟
ايٓ، Dna ٟٚٛ

ايٓ ٟٚٛايٓاتر؟

ايَٓ Dna ٟٚٛؤيف َٔ ؾطٜطني سًعْٝٚني َطتبطإ َع بعهُٗا ايبع

 ،نٝف

ٜتِ اغتدساّ أسس ايؿطٜطني عٓس عًُ ١ٝايٓػذ  Replication؟
.14

مباشا ؽتًف عًُ ١ٝايٓػذ عٔ عًُ ١ٝاملهاعف١؟

.15

أٜٓ ٜٔتكٌ اؿُ

.16

أ ٜٔتته ٕٛايطٜبٛغَٛات ؟ قف ؾهٌ ايطٜبٛغَٛات؟

.17

َا زٚض ايطٜبٛغَٛات يف قٓع ايربٚتني؟

.18

ٜكٓع اؿُ

ايٓ mRna ٟٚٛبعس خطٚد٘ َٔ ايٓٛا٠؟

ايٓ Dna ٟٚٛنال َٔ األمحاض ايَٓ، tRna، mRna ١ٜٚٛاايفطم بني

تطنٝبُٗا َٔ سٝح ايؿفط ٠ايٛضاثٚ ١ٝايؿفط ٠ايٛضاث ١ٝاملهاز٠؟
.19

عسز ايؿفطات ايٛضاث ١ٝايجالث ١ٝاحملتًُ 64 ٖٞ ١ؾفطٚ ٠ضاث ، ١ٝفػط شيو.
ايٓ tRna ٟٚٛ؟

.20

ملاشا ؼٌُ اؿُٛض األَ َٔ ١ٝٓٝخالٍ اؿُ

.21

َا َٖ ٛكسض األمحاض األَ ١ٝٓٝاييت حيًُٗا tRna

.22

َا املككٛز بايؿفط ٠ايٛضاثٚ ١ٝايؿفط ٠ايٛضاث ١ٝاملهاز ٠هلا؟

.23

ي ٛناْت ايؿفط ٠ايٛضاث ١ٝيف  (GCC CAT TTA AAT GCG) ٖٞ Dnaفُا ٖ ٛتطنٝب
ايؿفط ٠ايٛضاث ١ٝيف mRna؟

.24

َاٖ ٛتطنٝب ايؿفط ٠ايٛضاث ١ٝاملهاز ٠يًرتنٝب ايػابل؟

.25

نٝف تطتبط اؿُٛض األََ ١ٝٓٝع بعهٗا ايبع ؟
ايٓ Dna ٟٚٛيف شيو؟

.26

َا أُٖ rRna ١ٝ؟ ٚأٜ ٜٔكٓع؟ َٚا زٚض اؿُ

.27

َا عالق rRna ١يف تكٓٝع ايربٚتني؟

.28

نٝف تتٛقف عًُ ١ٝبٓا ٤ايربٚتني ٚفكا يًؿفط ٠ايٛضاث١ٝ؟

.29

َا عالق ١قٓع ايربٚتني بسضاغ ١ايكفات ايٛضاث١ٝ؟ اشنط أَجً.١
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َا عالق ١ايؿبه ١االْسٚبالظَ ١ٝيف قٓع ايربٚتني؟

.30

 َٔٚ خالٍ تًو املٓاقؿ ١انتؿف املعًِ اـبري إٔ يس ٣بع

ظَال ٘٥تعًُا َتفاٚتا ٜػًب عً٘ٝ

ايتعًِ ايػطش ٞػا ٙاملفاٖ ِٝاملطتبط ١مبفٗ ّٛاؾٓٝات ٚايكف ١ايٛضاث َٔٚ، ١ٝتًو املفاِٖٝ
ايتاي:١ٝ
 oاـً١ٝ
 oايػٝتٛبالظّ
 oايٓٛا٠
 oايطٜبٛغَٛات
 oايهطَٚػَٛات
 oاؿُ

ايٓDna ٟٚٛ

 oايٓٛٝنًٝتٝسات
 oايكٛاعس ايٓٝرتٚد١ٝٓٝ
 oاؾٓٝات
 oايهطَٚاتٝسات
 oاـً ١ٝاؾػس١ٜ
 oاـً ١ٝاؾٓػ١ٝ
 oتطنٝب ايعٖط٠
 oاالْكػاّ غري املباؾط
 oاالْكػاّ االختعايٞ
o
o
o
o
o

ايعبٛض
mRna
tRna
rRna
ايؿفط ٠ايٛضاث١ٝ

َ oهاز ايؿفط ٠ايٛضاث١ٝ
 oايربٚتٓٝات
 oايطابط ١ايببتٝس١ٜ
 oاإلْعِٜ
 oايبصض٠
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 oايالقش١
 oاألَؿاز
 oايططاظ اؾٝين(ايرتنٝب ايٛضاث)ٞ
 oايؿهٌ املعٗط(ٟايكفات ايؿهً)١ٝ
 oايػٝازdominant ٠
 oدني َتُاثٌ ايرتنٝب (ْك)ٞ
 oدني غري َتُاثٌ ايرتنٝب (ٖذني)
 oقف ١غا٥سٚ ٠قفَ ١تٓش.١ٝ

 بسأ املعًِ اـبري ٜؿطح ٜٚفػط ٜٚططح عً ِٗٝاألغ ١ً٦اييت ؼكل ايتعًِ ش ٟاملعٜٓٚ ٢طغِ يف بع
األسٝإ ايعهٝات ٚايرتانٝب يف اـًٜٛٚ ١ٝدس ايعالقات بني تًو املفاَٖ ِٝػتدسَا ايٛغاٌ٥
ايتعً ١ُٝٝاملدتًف. ١
 بعس شيو طًب َٔ ظَال ٘٥تأٌَ ٖص ٙايطمس ١ايتٛنٝش َٔ ١ٝأدٌ فِٗ ايعًُ ١ٝاؿ ١ٜٛٝيعًُ ١ٝقٓع
ايربٚتني يف اـًٚ ١ٝزٚض اؾٓٝات يف تًو ايعًُ:١ٝ
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 اْتكٌ املعًِ اـبري بعس شيو إىل اإلداب ١عٔ ايػؤاٍ املتعًل بعالق ١اؾٓٝات بكف ١ايبصٚض املػتسٜط٠
ٚايبصٚض اجملعسَ ٚ، ٠ا ٖ ٛغبب ايتذعس ٚاالغتساضَٚ ٠ا عالق ١اؾٓٝات.
ٚ نإ ٜػريا عً ٢املعًُني بعس شيو ايسضؽ ايص ٟقسَ٘ هلِ ظَ ًِٗٝباإلداب ١عٔ ايػؤاٍ نُا :ًٜٞ
إٕ اوي( ٌٝأسس اؾهاٍ اؾني) اي صٜ ٟعُ ٌ عً  ٢بٓ ا ٤ايؿ فط ٠ايٛضاث ٜ ١ ٝؤز ٟاىل بٓ ا ٤ب طٚتني ٖ ٛ
أْ ع ٖٚ ( Starch branching enzyme) SBEIِٜصا األْ عٜ ِٜعُ ٌ عً  ٢ؼف ٝع ته  ٜٔٛنُ ٝات
نبري َٔ ٠ايٓؿا ٤ايص ٟخيعٕ يف ايبصٚض ايٓانذ ١اغتعسازاً يُٓ ٛاؾٓني فٗٝاٚ .ؼسخ قف ١ايبصٚض
اجملعس ٠يًباظال ٔ َ ٤خ الٍ ٚد ٛز ظٚز َ ٔ اؾ ٓٝات اي يت تعطن ت يطف طٚ ٠ضاث ١ ٝتعُ ٌ عً ْ ٢ك ل
ْؿاط ٖصااألْع .ِٜسٝح إٔ األْع ِٜايصٜ ٟعٌُ عً  ٢بٓ ا ٤ايٓؿ ا ٤يف ايب صٚض  ٜتِ تجبٝط ٘ ٚيف املكاب ٌ
 ٜؤز ٟشي و اىل ت طانِ نُ ٝات ن بري ٔ َ ٠ايػ هطٚظ ٚامل ا ٤خ الٍ من  ٛايب صضٚ.٠ظٜاز ٠ايه ػط
األمسٛظ ٟيف زاخٌ ايبصضٜ ٠ػبب فكسإ املاٚ، ٤يف ْٗا ١ٜاملطاف تتش ٍٛايبصض ٠اىل ايؿ هٌ اجملع س
بػبب عسّ ته ٕٛايٓؿا ٤ايهايف ٚفكسإ املا ٤خالٍ َطسً ١ايٓ هر يًبصضٚ.٠يف املكابٌ ف إٕ ايب صٚض
اييت ته ٕٛخالٜاٖا ؼت ٟٛعً ٢دني ٚاسس عً  ٢األق ٌ َ ٔ اؾ ٓٝات ايػ ا٥سٚ ٠اي ص ٟحي سز ق ف١
ايبصٚض املػتسٜط ٠تعٌُ ٖص ٙاؾٓٝات عً ٢بٓا ٤ؾفطٚ ٠ضاث ١ ٝتك ٓع األْ ع SBEI ِٜاي ص ٟب سٚض ٜ ٠بين
نُٝات عاي َٔ ١ٝايٓؿا ٤يف ايبصضٚ ٠بايتايٜ ٞػاِٖ ايٓؿا ٤يف َٛاظْ ١ايهػط األمسٛظ ٟمم ا ٜكً ٌ
َٔ ْككإ املا ٤يف ايبصضٚ ٠ايٓتٝذ ١ايٓٗا ٖٛ ١ٝ٥إٔ ته  ٕٛايب صضَ ٠ػ تسٜطٚ ٠ؼت  ٟٛعً  ٢نُ ٝات
أعً َٔ ٢ايٓؿا.٤
إٕ اؾ ني ٖ  ٛد ع ٤ق سز َ ٔ اؿُ

ايٓ ٚ Dna ٟٚٛاي صٜ ٟرتن ب َ ٔ تطت ٝب َ ٔ ايكٛاع س

ايٓٝرتٚد ١ٝٓٝميٝع ٙعٔ غري َٔ ٙاؾٓٝات ٖٚ،صا ا يرتتٝب ٜعٌُ عً ٢بٓا ٤ؾفطٚ ٠ضاث ١ٝتعٌُ عً ٢بٓا٤
تطتٝب األمحاض األَٚ ١ٝٓٝفكا يتػًػٌ ايكٛاع س ايٓٝرتٚد ١ ٝٓٝيف ايؿ فط ٠ايٛضاث ١ ٝيرتت بط ب طٚابط
ببتٝس ١ٜيٝته ٕٛيف ايٓٗا ١ٜبطٚتني ٖ ٛأْعٚ ،، SBEI ِٜعٓسَا ؼسخ ايطفط ٠حيسخ خًٌ يف تطتٝب
ايكٛاعس ايٓٝرتٚدٚ ١ٝٓٝتكبح ايؿفط  ٠ايٛضاث ١ٝكتًف ١مما ميٓع َٔ بٓا ٤األْع ِٜاملدكل.
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انُىو انضبنش

اجلهغخ (انضبَُخ )

يشؽــهخ انزخغُــظ
(صبنضب :رأيالد فشَق حبش انذسط ؽىل رؼهى انغالة واعشاءاد انزذسَظ)

الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 مماضغ ١ايتفهري ايتأًَ ٞس ٍٛاألفهاض ايهرب( ٣ايطايب ،ايتسضٜؼ)

وىضىعات اجلمشة:
 تأَالت فطٜل عح ايسضؽ س ٍٛتعًِ ايطالب ٚ،ادطا٤ات ايتسضٜؼ.

74
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عطض املسضب :تأَالت ايفطٜل س ٍٛاألفهاض ايهرب( ٣ايطايب،املعًِ)

10ز

2

ْؿاط( :)1- 2- 3تأَالت ايفطٜل س ٍٛتعًِ ايطالب ٚإدطا٤ات ايتسضٜؼ
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املبدح انؼهًُخ ( : ) 1-2-3رأيالد انفشَق ؽىل رؼهى انغالة واعشاءاهتى يف انزذسَظ
ٜتأٌَ املعًُ(ٕٛفطٜل عح ايسضؽ) ٜٓٚاقؿَ ٕٛعا اغتعسازات ايطالب س ٍٛتعًِ املعاضف ٚاملٗ اضات
ٚخرباتِٗ ايػابكٚ ١اػاٖاتِٗ س ٍٛزضؽ ايبشح  ٚنٝف ١ٝتعًُِٗ َٚ ،اٖ ٞاألغ ١ً٦اييت  ٜأًَٔ َ ٕٛ
طالبِٗ اإلداب ١عًٗٝا خالٍ ايسضؽ؟ َٚاٖ ٞأبطظ املعٝكات املتٛقع ١يف ايسضؽ؟  َٚا خ رباتِٗ ايػ ابك١
س ٍٛاملفاٖ ِٝاملطتبط ١بايسضؽ؟ ٚنٝف حيكك ٕٛاهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ؟
ٜبين ايفطٜل بعس شيو ادطا٤اتِٗ س ٍٛايتسضٜؼ اييت ؼكل أٖساف ايتعًِ ن ُٔ خط  ١زضؽ ايبش ح.
ٚق س ٜتأَ ٌ ايفط ٜل خطٜط  ١ايٛس س ٠ملعطف  ١اي سضٚؽ ايػ ابك ،١اي يت زضغ ٗا ايط الب ٚن صيو زضٚؽ
ايكفٛف ٚاملطسً ١ايػابكَٚ ،١ا تٓاٚيتٗا َٔ َٛانٝع َٚفاَٖ ِٝطتبط ١بايسضؽ املطاز تٓفٝص.ٙ
ٜتأَ ٌ فط ٜل ع ح اي سضؽ س  ٍٛنٝف ١ ٝؼك ٝل اهل سف ايبع ٝس َ ٔ خ الٍ اد طا٤اتِٗ يف ايت سضٜؼ ،
عٝح ٜه ٕٛأثطٚ ٙانشا يف تعًِ ايطالب عٓس تٓفٝص ايسضؽ يف املطسً ١املكبً.١
ٜتأَ ٌ املعًُ َ ٕٛاَ سَٓ ٣اغ ب ١اد طا٤ات ايت سضٜؼ يف ؼك ٝل أٖ ساف اي تعًِ ٚاهل سف ايبع ٝس ،عً ٢
غب ٌٝاملجاٍ:
 .1ططٜك ١ايتسضٜؼ َٚسَٓ ٣اغبتٗا يتشكٝل أٖساف ايسضؽ.
 .2أزٚات ايتكَٚ ِٜٛس ٣دٛزتٗا يف تعًِ ايطالب.
َ .3طاسٌ غري ايسضؽ.
 .4ايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاملٓاغب ١اييت تػاِٖ بفعاي ١ٝيف ؼكٝل أٖساف ايتعًِ.
 .5ايب ١٦ٝايكف ١ٝاألَٓ ١اييت تععظ َٔ تعًِ ايطالب ٚؼكٝل األٖساف.
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انُشبط : ) 1-2-3 ( :رأيالد انفشَق ؽىل رؼهى انغالة وإعشاءاد انزذسَظ

هدف النشاط :
مماضغ ١ايتفهري ايتأًَ ٞس ٍٛنٝف ١ٝتعًِ ايطالب م ٛايسضؽ.
املطًٛب يف ايٓؿاط:
َٔ خالٍ زضؽ ايبشح ايػابل ْاقـ َع أفطاز فطٜكو ايٓكاط ايتاي ١ٝيف ن ٤ٛخرباتو يف ايتسضٜؼ:
 َ .1اٖ ٞخ ربات ايط الب ايػ ابكٚ ١اغ تعسازاتِٗ س  ٍٛاملع اضف ٚاملٗ اضات يف احملت  ٣ٛاملع طيف ي سضؽ
ايبشح ؟
 .2نٝف ٜسضؽ املعًُٖ ٕٛصا احملت ٣ٛغايبا؟ ٚنح ضأٜو.
 .3تأٌَ قت ٣ٛزضؽ ايبشح ف سزا ،ث ِ اق رتح َ ع ظَ ال٤ى اد طا٤ات ت سضٜؼ (املعً ِ) تعتك س ٕٚأْٗ ا
غٛف ؼكل أٖساف ايسضؽ ٚاهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ.
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خربات ايطالب ايػابكٚ ١اغتعسازاتِٗ س ٍٛاملعاضف ٚاملٗاضات يف احملت ٣ٛاملعطيف يسضؽ ايبشح
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نٝف ٜسضؽ املعًُٖ ٕٛصا احملت ٣ٛغايبا؟ ٚنح ضأٜو.
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تأٌَ قت ٣ٛزضؽ ايبشح فسزا ،ثِ اقرتح َع ظَال٤ى ادطا٤ات تسضٜؼ ( اد طا٤ات املعًِ) تعتكس ٕٚأْٗا غ ٛف
ؼكل أٖساف ايسضؽ ٚاهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ؟ زافع عٔ َكرتساتو.
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َجاٍ :زضؽ ايتهاثط يف املدًٛقات اؿ- ١ٝايكف ايػازؽ.
 لس إٔ ايطالب ي س ِٜٗن عف يف َٗ اضات ط طح األغ  ١ً٦ايعًُ، ١ ٝي صيو ْعتك س أْ ٘ عٓ سَا ٜط ٛض
ايط الب َٗ اضات اإلغتكك ا ٤ي س، ِٜٗف إِْٗ غ ٛف ٜط ٛض ٕٚأٜه ا َٗ اضات ط طح األغ  ١ً٦ايعًُ١ ٝ
ٚ،اغتكك ا ٤دٛاْ ب دس ٜس ٔ َ ٠ايع امل احمل ٝط بِٗٚ،اغ تدساّ َالسع اتِٗ يبٓ ا ٤ايتفػ ريات
املال ١ُ٥يألغ ١ً٦املططٚس.١
 عٓسَا ٜططس ٕٛايطالب األغ ،١ً٦غٛف ٜتِ زعُِٗ ب إٔ ٜبشج ٛا ع ٔ اداباتٗ ا ع ٔ طط ٜل اي طبط
بني َالسعاتِٗ ٚاملعطف ١ايعًُ ١ٝي سٚ. ِٜٗع ٔ طط ٜل ايبش ح ع ٔ املعً َٛات َ ٔ َك ازض َٛثٛق ،١
إناف ١إىل َالسعاتِٗ ٚاغتككا٥اتِٗ اـاقَٚ ١كاضْ ١اداباتِٗ مبا ٜعطف٘ ايعًُا ٤س ٍٛايعامل.
 زضؽ ايطالب َفٗ ّٛايتهاثط اؾٓػٚ ٞايالدٓػٚ ٞنصيو َفٗ ّٛزٚضات اؿٝاٚ ٠نٝف حيكٌ
اإلخكاب يف اؿٛٝاْات َٚاشا حيسخ يًبٜٛه ١املدكب ١يف ايكف اـاَؼ االبتساٚ ،ٞ٥قس تعس
َسخال دٝسا يًطالب يف فِٗ ايٛضاثٚ ١ايكفات يف املدًٛقات اؿٚ ،١ٝيهٔ ال ْتٛقع إٔ غايبٝتِٗ يسٜ٘
فِٗ ػا ٙتًو املفاٖ ِٝيطبطٗا َع َفاٖ ِٝايسضؽ اؿاي.ٞ
ْ تٛقع ٚدٛز عسز نبري َٔ ايطالب يسَ ِٜٗؿهً ١يف فِٗ ٚمماضغ ١ايططٜك ١ايعًُٚ ١ٝايتفهري
ايعًُ َٔ ٞخالٍ خرباتٓا ايػابك.١
 يكس زضؽ ايطالب يف بسا ١ٜايٛسسْ ٠عط ١ٜاـًٚ ،١ٝاـً ١ٝايٓباتٚ ١ٝاؿٛٝاَْٚ ،١ٝتٛقع إٔ يسِٜٗ
َعطفَ ١تفاٚت ١سَ ٍٛفٗ ّٛاـًٚ ١ٝتطنٝبٗاٚ ،قس متاز إىل أْؿطَ ١ػاْس ٠عً ٢غب ٌٝاملجاٍ
َؿاٖس ٠اـً ١ٝبؿهٌ عاّ عرب اجملٗط املطنب َ،كاضْ ١بني اـًٝتني ٚأٚد٘ ايؿب٘ ٚاالختالف
بُٗٓٝا ،يطبط املفاٖ ِٝايػابك ١مبفاٖ ِٝايسضؽ اؿاي.ٞ
 زضؽ ايطالب يف ايٛسس ٠األٚىل ،ايفكٌ ايجاْ ،ٞايسضؽ األ ،ٍٚنٝف تٓتر اـً ١ٝخالٜا دسٜس٠؟
ْٚتٛقع َ ٔ ايطالب إٔ يسَ ِٜٗعاضف دٝس ٠س ٍٛزٚض ٠اـًٚ ١ٝايهطَٛٚغٚ ّٛاالْكػاّ اـًٚ ٟٛأْٛاع
األَؿاز ٚيهٔ قس متاز إىل أْؿط ١تك ِٜٛقبً ٞيتًو املفاٖ ِٝيف بسا ١ٜايسضؽ.
ْ تٛقع َٔ ايطالب عٓسَا مياضغ ٕٛأْؿط ١بؿهٌ تعا ،ْٞٚته ٕٛزافعٝتِٗ م ٛايتعًِ أفهٌ.
ْ تٛقع إْ٘ عٓسَا ْططح اغَ ١ً٦طتبط ١بٛاقع اؿٝاَ ٚ ٠جري ٠الٖتُاّ ٚتفهري ايطالب يف بسا ١ٜايسضؽ
عٛنا عٔ األغ ١ً٦اييت ٚضزت يف زي ٌٝاملعًِ ،قس تعٜس َٔ زافعٝتِٗ ٚتططح يس ِٜٗايفه ٍٛاملعطيف
ٚػعًِٗ ٜٓػُػ ٕٛيف تعًِ ايسضؽ.
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 غٛف ته ٕٛأزٚاتٓا يف ايتك ٖٞ ِٜٛاألغ ١ً٦اييت تعُل فِٗ ايطالب ٚ،أٚضام عٌُ ٚ،غٛف ْكسّ هلِ
ايتػص ١ٜايطادع ١ايتكشٝشٚ ١ٝايتأنٝس ١ٜاملٓاغب. ١
 تٛظٝف ايػبٛض ٠يف َؿاضن ١ايطالب ٚ،سٌ األْؿطٚ، ١تعط ٞقٛض ٠ناًَ ١ألفهاض ايسضؽ ،
َٓٚعُ ١بؿهٌ دٝس ٚتعرب عٔ مجٝع اإلدطا٤ات ٚاألْؿط ١يف خط ١ايسضؽ عٓسَا ٜٓتٗ ٞظَٔ اؿك١
ز ٕٚسصف.
 ضغِ اـً ١ٝاؿٛٝا ْٚ ١ٝاـً ١ٝايٓبات ١ٝأَاّ ايطالب يف ايػبٛض ٠يٝكاضْٛا بني اـًٝتنيٜٚ ،تسضبٛا عً٢
ايطغِ ايتدطٝط.ٞ
َجاٍ أخط يف َاز ٠ايعً :ّٛيًكفٛف ( َٔ )3,2,1املطسً ١اإلبتسا.١ٝ٥
ايعًِ ْؿاط اغتككاٞ٥
جيتُع ايفطٜل بعس قطاٖ ٠٤صا احملتٚ ٣ٛفُٗ٘ ٚاغتٝعاب٘ نُا تططقٓا غابكا إىل تأَالت ايفطٜل س ٍٛ
احملت ٚ، ٣ٛق س ته  ٕٛت أَالتِٗ ْتٝذ  ١خ رباتِٗ ايػ ابك ١ػ ا ٙتعً ِ ايط الب م  ٖ ٛصا املٛن ٛع
األغاغ  ٞيف مج ٝع ق فٛف املطسً  ١اإلبتساٚ، ١ ٝ٥أتف ل مج ٝع اف طاز ايفط ٜل عً  ٢إٔ ي س ٣طالبٗ ِ
َؿهً ١سكٝك ١ٝػا ٙمماضغ ١اإلغتككا ٤ايعًُ ٞضغِ أُٖٝت٘ يف َٓاٖر ايعً.ّٛ
 يف ٖص ٙا ملطسًٜ ١ه ٕٛيس ٣طالبٓا َ ٌ ٝم  ٛايٓت ا٥ر احملػٛغ ٚ. ١مماضغ  ١اإلغتكك ا ٤اي صٟ
ٜتهُٔ اختباضات عازي ٖٞٚ ١اإلختباضات اييت تطنع عًَ ٢تػري ٚاسس فكط.
 ل س إٔ ايعس ٜس َ ٔ طالبٓ ا يف املطاس ٌ املبه ط ٠غ ري ق ازض ٜٔعً  ٢ايبٓ ا ٤ايفع اٍ ألفه اضِٖ
ٚتفػ رياتِٗ ٚتعع ٜع ايف طم يتط ٜٛط ق سضاتِٗ عً  ٢مماضغ  ١ايعًِ.ي صا جي ب عً  ٢ايط الب
مماضغ ١ايعًِ بططا٥ل تتٓاغب ٚقسضاتِٗ ايعكًٚ ١ٝاؾػُ.١ٝ
 لس إٔ ايطالب يس ِٜٗنعف يف َٗاضات ططح األغ ١ً٦ايعًُ، ١ٝيصيو ْعتكس أْ٘ عٓسَا ٜط ٛض
ايطالب َٗاضات اإلغتككا ٤يس، ِٜٗفإِْٗ غٛف ٜطٛض ٕٚأٜها َٗاضات ططح األغ  ١ً٦ايعًُ١ ٝ
ٚ،اغتككا ٤دٛاْب دسٜس َٔ ٠ايع امل احمل ٝط بِٗٚ،اغ تدساّ َالسع اتِٗ يبٓ ا ٤ايتفػ ريات
املال ١ُ٥يألغ ١ً٦املططٚس.١
 عٓ سَا ٜططس  ٕٛايط الب األغ  ،١ً٦غ ٛف  ٜتِ زعُٗ ِ ب إٔ ٜبشج ٛا ع ٔ اداباتٗ ا ع ٔ طط ٜل
ايطبط بني َالسعاتِٗ ٚاملعطف ١ايعًُ ١ٝيسٚ. ِٜٗعٔ ططٜل ايبش ح ع ٔ املعً َٛات َ ٔ َك ازض
َٛثٛق ،١إناف ١إىل َالسعاتِٗ ٚاغتككا٥اتِٗ اـاقَٚ ١كاضْ ١اداباتِٗ مبا ٜعطف ٘ ايعًُ ا٤
س ٍٛايعامل.
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 جيب إٔ ٜتعًِ ايطالب َٔ خالٍ اإلغتككا َٗ ٤اضات ايتٛاق ٌ ٚتب ازٍ األفه اض ٚايتفػ ريات
ايعًَُ ١ٝع أقطاِْٗ يف ايكف أ ٚيف ايكفٛف األخط.٣
يضبل :يف يبدح انشَبضُبد
يًكف ايػازؽ اإلبتساٞ٥
َجاٍ َٔ ايطٜانٝات زضؽ االستُاٍ ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ ٞايكف ايػازؽ االبتساٞ٥
ٜ ب سأ ايط الب ايتع طف عً َ ٢فٗ  ّٛاالستُ اٍ َ ٔ ايك ف ايج اْ ٞاالبت سا ٞ٥بتُ ٝع اؿ سخ
األنٝس ٚاؿسخ املػتشٚ ٌٝاألنجط إَهاْٚ ١ٝاألقٌ إَهاْ ١ٝي صيو ال ْتٛق ع إٔ ٜه ٕٛ
يس ٣ايطالب َؿه ً ١يف تٛقع االستُاٍ نشسخ
ٜ تطٛض َفٗ ّٛاؿسخ يس ٣ايطالب َٔ ايكف ايجاْ ٞاالبتسا ٞ٥ست ٢ايكف ايطابع االبتساٞ٥
بعٗ ٛض ايتع بري ايًفع  (( ٞاالستُ اٍ ))يف ٚق ف اؿ سخ َٚكاضْ  ١االَهاْ ات ي صيو ف إٕ
َفطز ٠استُاٍ يٝػت دسٜس ٠عً ٢ايطالب
 زضؽ ايطالب يف ايكف ايطابع ٚايكف اـ اَؼ ا البت سا ٞ٥ط طم ايتٓب ؤ ب ايٓٛاتر َ ٔ تٓب ؤ
بػٝط اىل إَهاْ ١ٝإجياز ق ١ُٝاالستُاٍ بايطبط بني االستُاٍ ٚايهػٛض ٚقس متاز اىل
اْؿطَ ١ػاْس ٠يطبط ٖص ٙاملفاٖ ِٝايػابك ١مبف اٖ ِٝاي سضؽ ٚتك  ِٜٛقبً  ٞيتً و يًُع اضف
ايػابك١
ْ تٛق ع إٔ ٜٛا د ٘ ايط الب َؿ هً ١يف س ٌ املع ازالت ي صيو مت از أْؿ ط ١ملطادع  ١س ٌ
املعازالت َع ايطالب ٚاغتسعا ٤خرباتِٗ ايػابك ١سٛهلا ٖٚصا َِٗ دسا ٚغٝفسٜٓا يف تكسِٜ
َفٗ ّٛاستُاٍ اؿازثتإ املتتاَتإ
 يف بسا ١ٜايفكٌ (( ايٛسس )) ٠زضؽ ايطالب ايٓػب ٚايهػٛض االعتٝازٚ ١ٜايعؿطٚ ١ٜيسِٜٗ
َعطف ١دٝس ٠س ٍٛسػاب ايٓػب ٚنتابتٗا عً ٢ؾهٌ نػط يف ابػط قٛضٖٚ ٠صا ٜفٝس
يف نتاب ٚ ١تبػ ٝط االستُ االت املُهٓ  ١عً  ٢ق ٛض ٠نػ ٛض نُ ا مت از ألْؿ ط١
نُ سخٌ يً سضؽ ت طبط ب ني استُ اٍ ٚق ٛع سازث َ ١عَٚ ،١ ٓٝهاْ ١ ٝإجي از االستُ اٍ
باغتعُاٍ ايٓػبْٚ ١عتكس أْٗا أفهٌ ططٜك ١الغتٗالٍ ايسضؽ .
ْ تٛقع إٔ ضبط َفاٖ ِٝايسضؽ بأَج ًٚ َٔ ١اقع اؿٝا ٠غٝه ٕٛي٘ أثط نبري يف إثاض ٠زافع١ٝ
ايطالب م ٛايتعًِ ٚخاق ١عٓسَا تٓفص بؿهٌ تعاْٞٚ
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(يزنيل)

انُشبطَ : ) 2-2-3 ( :شبط :االعزؼذاد نجُبء خغخ دسط انجؾش

هدف النشاط :
بٓا ٤خط ١زضؽ ايبشح بؿهٌ فطز.ٟ
المطلوب في النشاط :
ْف ص مبف طزى ايٓؿ اطني ( )2- 1- 4(ٚ )1- 1- 4يف اؾًػ  ١األٚىل يً ّٛ ٝايطاب عٚ .ن ٔ َػ تعسا
ملٓاقؿتٗا يف اي ّٛٝايطابع َع ظَال٥و.
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انُىو انشاثغ

اجلهغخ ( األوىل )

يشؽهـــخ انزخغُـــظ
(ثُبء خغخ دسط انجؾش وختغُظ انغجىسح)

الزوَ الكمٌ لمذمشات:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 بٓا ٤خط ١زضؽ ايبشح
 ؽطٝط ايػبٛض.٠
 تٓفٝص تسضٜؼ ػطٜيب بني أفطاز فطٜل عح ايسضؽ قبٌ َطسً ١ايتسضٜؼ ٚاملالسع.١

وىضىعات اجلمشات:
 خط ١ايسضؽ
 ؽطٝط ايػبٛض.٠
 تٓفٝص تسضٜؼ ػطٜيب يفطٜل عح ايسضؽ.
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خطة اجلمشة األوىل:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عطض املسضب :خط ١ايسضؽ

10ز

2

ْؿاط( )1- 1- 4خط ١ايسضؽ

40ز

3

عطض املسضب :ؽطٝط ايػبٛض٠

10ز

4

ْؿاط( )2- 1- 4ؽطٝط ايػبٛض٠

25ز

5

ْؿاط( )3- 1- 4تٓفٝص ػطٜيب يًتسضٜؼ

20ز
 501د

المجموع
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 40د

انُشبط : ) 1-1-4 ( :خغخ انذسط
ٖسف ايٓؿاط :
بٓا ٤خط ١ايسضؽ
املطًٛب يف ايٓؿاط :

أخ  ٞاملؿ اضى  :بايتع ا َ ٕٚع أف طاز فطٜك و ق ُِ خط  ١يً سضؽ تٛن ح َطاس ٌ غ ري اي سضؽ ٚزٚض املعً ِ
ٚايط الب ٚتعه ؼ َ ا تعًُت ٘ أثٓ ا ٤مماضغ اتو ايتأًَ ١ ٝس  ٍٛاألفه اض ايه رب( ٣األٖ ساف ،احملت ، ٣ٛ
ايطايب ،ادطا٤ات ايتسضٜؼ).
ٚميهٓو االغتفاز َٔ ٠املٓعِ ايبٝاْ ٞايتاي( ١ٝاختٝاض )ٟأ ٚأَٓ ٟعِ تعتكس أْ٘ َٓاغب.
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منىرط يقزشػ
امساء فسيل حبح الدزض
الصف/املادة/التازيخ
وصف

األهداف
اهلدف البعًد لبشح
الدزض
Lesson study
theme
وىضىع دزض البشح:
األهداف

أهداف الىسدة والفصن

أهداف الدزض(التعمي)

استعدادات الطالب
(تأوالت الفسيل سىه
تعمي الطالب)
لتشكًل أهداف
الدزض
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دوز املعمي (ادساءات التدزيص)

دوز الطالب (التعمي)
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دوز املعمي (ادساءات التدزيص)

دوز الطالب (التعمي)

َاتعًُٓا ٙخالٍ ايسضؽ:
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ٚضق ١عٌُ
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املبدح انؼهًُخ( :)1-1-4خغخ دسط انجؾش
وجاه (  :) 1خط ة دزض لمصف السابع االبتدائٌ
املىضىع :خصائص الكهسباء

َٛنٛع عح ايسضؽ ( اهلسف ايبعٝس ) :مياضؽ ايطايب ايتفهري ايعًُ ٞيف سٌ املؿهالتٚ ،يس ٜ٘زافع ١ٝمٛ
تعًِ ايعً.ّٛ
أٖساف ايسضؽٜ :ه ٕٛايطايب قازضا عً:٢
ٜ .1عطف َا ٖ ٛايتٝاض ايهٗطبا.ٞ٥
ٜ .2كُِ زا٥ط ٠نٗطبا ١ٝ٥بايتػًػٌ ٚجيطب ٜٚالسغ ؾطٚط تٛق ٌٝايتٝاض ايهٗطبا.ٞ٥
املكسض( :ايؿُط) ٖ1435،ٟ

أْؿط ١ايطالب

زعِ َٚؿاضن ١املعًِ

ْ اقـ ايط الب يف بسا ١ ٜاي سضؽ ع ٔ أُٖ ١ ٝايهٗطب ا ٤يف ٜتٓاقـ ايطالب َع بعه ِٗ اي بع

ٚق س ته  ٔ َ ٕٛن ُٔ

سٝاتِٗ ٚنٝف ميهٔ ْكًٗا َٔ َهإ اىل هخط.

اإلداب ات احملتًُ  ١إٔ ايهٗطب ا ٤تٓتك ٌ ع رب أغ الى

اغأهلِ عٔ :نٝف ٚقًت ايهٗطبا ٤إىل َٓاظيٓا ٚاملسضغ١؟

نٗطباٚ ١ٝ٥زٚا٥ط ٚقس ؽعٕ يف بطاضٜات

يٓذعٌ املكباح ٜه٤ٞ
ٜعٌُ نٌ طايب عً ٢تؿػ ٌٝاملك باح َ ٔ خ الٍ تٛق  ٌٝزا ٥طٜ ٠عٌُ ن ٌ طاي ب عً  ٢تك ُ ِٝزا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥بػ ٝط ١يف
قاٚي  ١تؿ ػ ٌٝاملك باح َ ٔ خ الٍ األغ الى ٚايبطاض١ ٜ

نٗطبا ١ٝ٥بػٝط.١

الس غ ايط الب ث ِ اغ أهلِ ن ٝف أن ا ٤املك باح  َٚاٖ ٞاؾاف.١
ايؿطٚط اييت ٜٓبػ ٞإٔ تتٛفط يعٌُ زا٥ط ٠نٗطبا.١ٝ٥
ٜػتدسّ املعً ِ ًَك كات يف ايػ بٛض ،٠عب اض ٠ع ٔ ق ٛض بطاض١ ٜ
دافَٚ ١كباح ٜٚػأٍ ايطالب نٝف ْٛقٌ بني ٖص ٙاالؾٝا٤؟

خي طز أس س ايط الب إىل ايػ بٛضٜٚ ٠هُ ٌ اي سا٥ط٠

ثِ ٜػ أهلِ َ ا ٖ َ ٛفٗ  ّٛاي سا٥ط ٠ايهٗطبا ١ ٝ٥املهتًُ ٚ ١مل اشا ايهٗطبا ١ ٝ٥ث ِٜ .تٓ اقـ ايط الب َ ع بعه ِٗ يٝػ تٓتذٛا
َفٗ ّٛايسا٥ط ٠ايهٗطبا ١ٝ٥املػًك.١

مسٝت بسا٥ط ٠نٗطبا١ٝ٥؟
ثِ ٜطًب َِٓٗ سٌ ايٓؿاط يف ٚضق ١ايعٌُ  َٔٚثِ ٜهع املًك ل
األ.ٍٚ

يٓهتؿف أنجط
ٜػتدسّ املعًِ ق ٛضاً ًَك ك ١يًبطاض ٜات ٚاملك ابٝح ًٜٚك كٗا ٜتٓ اقـ ايط الب َ ع بعه ِٗ اي بع  ،ث ِ خي طز طاي ب أٚ
ٜٚػ أهلِ ن ٝف ْعُ ٌ زا ٥ط ٠نٗطباَ ١ ٝ٥ؤيف  ٔ َ ١بطاض ١ ٜأنجط إىل ايػبٛض ٠يٝعٌُ عً  ٢تٛق  ٌٝزا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥عً ٢
ٚاس سَٚ ٠ك باسني؟ ن ٝف ْعُ ٌ عً  ٢تٛق  ٌٝبط اضٜتني َكباسني ٚبطاض ١ٜدافٚ .١خيطز طايب أ ٚأنجط إىل ايػ بٛض٠
َٚك باح ٚاس س فك ط َ .ع َالسع  ١إ ايط الب ق س ٜف اد ٕٛ٦يتٛق ٌٝزا٥ط ٠عً ٢ايتٛاي.ٞ
املعً ِ بعُ ٌ زا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥عً  ٢ايت ٛاظٜٓٚ ٟبػ  ٞتؿ ذٝعِٗ
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عً ٢شيو

يٓعٌُ زا٥ط ٠نٗطبا َٔ ١ٝ٥خالٍ ايتٛق ٌٝعً ٢ايتٛاي!!!ٞ
اوٕ ٜطً ب املعً ِ َ ٔ ايط الب تك ُ ِٝزا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥عً ٜ ٢عٌُ ن ٌ طاي ب زا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥عً  ٢ايتت ايٚ ٞق س ٜػ اعس
ايتػًػ ٌ َ ٔ خ الٍ بطاضٚ ١ ٜاس سَٚ ٠ك باسنيٚ .بع س شي و بعهِٗ ايبع

َٔ خالٍ َالسعَٓٚ ١اقؿ ١بعه ِٗ اي بع ،

ٜطًب َِٓٗ س ٌ ايٓؿ اط ايج اْ ٞيف ٚضق  ١ايعُ ٌ ٚاغ تٓتاز أث ط ث ِ جي طب ن ٌ طاي ب إظاي  ١بطاضٚ ١ ٜاس سٚ ٠أث ط شي و عً ٢
ايسا٥ط ٠ايهٗطبا ١ٝ٥ثِ حيٌ ايٓؿاط يف ٚضق ١ايعٌُ.

إظاي ١أ ٚتعطٌ أسس املكابٝح يف ايسا٥ط ٠ايهٗطبا.١ٝ٥

ٜػ أٍ املعً ِ غ ؤاال ٖ ٌ تتٛق ع إٔ اي سٚا٥ط ايهٗطبا ١ ٝ٥يف ٜػ تُط ايٓك اف ب ني ايط الب س  َ ٍٛس ٣ططٜك  ١ايتٛق  ٌٝيف
املسضغ ١أ ٚاملٓعٍ تتِ بٗصا ايؿهٌ أّ بططٜك ١أخطٚ ٣ملاشا؟

املسضغ ١أ ٚاملٓعٍ.

يٓهتؿف أنجط
ٜطً ب املعً ِ َ ٔ ايط الب تٛق  ٌٝزا ٥ط ٠نٗطبا ١ ٝ٥أخ طٜ ٣ك ُِ ايط الب اي سا٥ط ٠ايهٗطباٚ ١ ٝ٥جيطب  ٕٛإظاي  ١بطاض١ ٜ
بايتت ايٚ ٞيه ٔ َ ٔ خ الٍ بط اضٜتني َٚك باح ٚاس س ٚاسسٜٚ ٠ؿطسَ ٕٛالسعاتِٗٚ .جيٝب ٕٛعًٚ ٢ضق ١ايعٌُ.
ٜٚػ تٓتذ َ ٕٛا حي سخ عٓ س اظاي  ١بطاضٚ ١ ٜاس س ٔ َ ٠اي سا٥ط٠
ايهٗطبا .١ٝ٥ثِ ٜكسّ ايٓؿ اط ايج اْ ٞيف ٚضق  ١ايعُ ٌ أ ٖ ٟصٙ
اي سٚا٥ط ايهٗطبا ١ ٝ٥تع رب ع ٔ ايتٛق  ٌٝعً ٜ ٢تٓاقـ ايطالب َٔ ادٌ ايٛق ٍٛاىل َا تعًُ ٙٛيف ايسضؽ .ثِ
ايتتاي(ٞايتػًػ ٌ)؟ ٚمل اشا؟ ٚمي ط املعً ِ ب ني ايط الب يٝؿ اٖس ٜهتب ٕٛيف ٚضق ١ايعٌُ.
اغتذاباتِٗ ٜٚؿذعِٗ عً ٢ايعٌُ ايتعا.ْٞٚ

ٜك ٛز املعً ِ س ٛاضا َ ع ايط الب َ ٔ خ الٍ اغ  ١ً٦اغتكك ا١ٝ٥
ت ؤز ٟإىل ًَد ل افه اض اي سضؽ ث ِ ٜه ع املًك ل ٜٚطً ب
َِٓٗ نتابت٘ يف ٚضق ١ايعٌُ

اـالق:١
 ايتٝاض ايهٗطبا ٖٛ ٞ٥اغتُطاض يًؿشٓات ايهٗطبا ١ٝ٥عرب االدػاّ املٛقًَ ١جٌ االغالى ايهٗطبا.١ٝ٥
ٜ ػتُط ايتٝاض ايهٗطبا ٞ٥فكط يف ايسٚا٥ط ايهٗطبا ١ٝ٥املػًك.١
 يف ايسٚا٥ط عً ٢ايتػًػٌ ٜػتُط ايتٝاض ايهٗطبا ٞ٥يف اػاٚ ٙاسس نُٔ ايسا٥ط ٠ايهٗطبا ١ٝ٥املػًك١
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وسقخ ػًم
ايتاضٜذ:
االغِ:
ايكف ايطابع االبتسا.ٞ٥
ايٓؿاط (:) 1

َاشا تعين ٖص ٙايسٚا٥ط ايهٗطبا١ٝ٥؟ غِ َهْٛات ايسا٥ط ٠ايهٗطبا١ٝ٥

ايٓؿاط (  :) 2أٖ ٟص ٙايسٚا٥ط ايهٗطبا ١ٝ٥تعرب عٔ ايتٛق ٌٝعً ٢ايتٛاي( ٞايتػًػٌ)؟ ٚملاشا (فػط إدابتو)؟

َا تعًُت٘ خالٍ زضؽ اي:ّٛٝ
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وجاه (  :) 2خطة دزض لمصف السابع االبتدائٌ
املىضىع :استكظاف الكشىز

َٛنٛع عح ايسضؽ :تَُٓٗ ١ٝاض ٠ايبشح ٚاالغتهؿاف يس ٣ايطايب ٚ،إثاض ٠زافعٝت٘ م ٛتعًِ ايطٜانٝات .
أٖساف ايسضؽٜ :ه ٕٛايطايب قازضا عً:٢
 .1اغتهؿاف ايهػٛض املتهاف.١٦
ٜ .2هتب ايطايب ايهػٛض املتهافٜٚ ١٦السغ ؾطٚط تهافؤ نػط.ٜٔ

أْؿط ١ايطالب

زعِ َٚؿاضن ١املعًِ

ٌٖ ْػتدسّ ايهػط يف سٝاتٓا اي ١ َٝٛٝ؟  .ن ٌ طاي ب ٜفه ط ٜتٓاقـ ايطالب فُٝا ب ، ِٗٓٝثِ ٜػ ُح هل ِ بػ طز أَجً  ٔ َ ١اؿ ٝاْ ٠ػ تدسّ
بأَجً  ١سٝاتْ ١ ٝػ تدسّ بٗ ا ايهػ ط ،ث ِ  ٜٓاقـ ظَ ٘ ًٝمب ا فٗٝا ايهػٛض َٔ اإلدابات احملتًُ ١ايٓكف  ٚايطبع نًٛٝ
فهط ف . ٘ٝثِ ٜػُع إدابات ايطالب

يُٓجٌ ايهػط
ٜٓفص املعًِ َع ايطالب ْؿاطاً سطنٝاً

ٜعٌُ نٌ طايب عً ٢انتؿاف ايهػط املطًٛب ٚتجً٘ٝ

ٜطًب املعًِ َٔ نٌ طايب ضفع  6أقالّ
ث ِ ٜطً ب َ ِٓٗ ضف ع  ٔ َ 6/2األق الّ ٜت ابع ايط الب أثٓ ا ٤ضف ع
االقالّ
ث ِ ٜطً ب َ ِٓٗ ضف ع  ٔ َ 3/1األق الّ ٜت ابع ايط الب أثٓ ا ٤ضف ع خيطز طاي ب إىل ايػ بٛضٜٚ ٠ؿ طح اىل ظَال ٘ ٥إدابات ٘ ٜٚهت ب ايهػ ط اي صٟ
االقالّ

َجً٘ .

ث ِ ٜطً ب َ ِٓٗ ضف ع  ٔ َ 6/3األق الّ ٜت ابع ايط الب أثٓ ا ٤ضف ع
االقالّ
ث ِ ٜطً ب َ ِٓٗ ضف ع  ٔ َ 2/1األق الّ ٜت ابع ايط الب أثٓ ا ٤ضف ع
االقالّ
ٌٖ انتؿفتِ أُٖ ١ٝايهػٛض يف تج ٌٝاؾع َٔ ٤فُٛع. ١

يٓهتؿف
بٗصا ايٓؿاط غٛف ْهتؿف عالق ١ايتػا ٟٚبني نػط. ٜٔ

ٜهتب ايطالب َاشا ميجٌ ن ٌ نػ ط  ،ث ِ تطت ب ايكط ع نُ ا يف ايؿ هٌ

ٜػًِ املعًِ نٌ فُٛع ١ن ٝؼ حي  ٟٛعً  ٢ؾ طا٥ح ايهػ ٛض أزْ اٜ ٚ ، ٙهت ب ؼ ت ن ٌ ؾ هٌ ايهػ ط ٜٔاملتػ اٜٚني نُ ا يف املج اٍ
ٜ ٚطً ب َ ٔ ايط الب تػ ُ ١ٝن ٌ قطع  ، ١تطت ب ايكط ع ايتاي: ٞ
املتػا ١ٜٚفٛم بعهٗا ،نتاب ١ايهػٛض املتػ اٜ ، ١ٜٚت ابع عُ ٌ
ايط الب ٜ ٚك سّ هل ِ اي سعِ اي الظّ ،ث ِ ٜطً ب َ ِٓٗ ع طض
ايكطع املتػا ١ٜٚعً ٢ايػبٛض. ٠
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منٛزز يهٝؼ ايٛغا: ٌ٥

2/6 = 3/9
ٜطتب طايب َٔ نٌ فُٛعَ ١ا تٛقًٛا ي٘ عً ٢ايػبٛضٜٚ ٠ؿ طح يعَالٚ ، ٘ ٥
ٜػتهؿف ايهػٛض املتػا. ١ٜٚ

يٓهتؿف انجط
ٜػتدسّ املعًِ ٚضق ١ايعٌُ (ٜٚ )1طًب َ ٔ ايط الب تج ٌ ٝن ٌ
يف س ٌ ٚضق  ١ايعُ ٌ ث ِ خي طز طاي ب أٚ

نػط َطًٛب بططٜكتني كتًفتني

ٜتٓ اقـ ايط الب َ ع بعه ِٗ اي بع

ٜطاقب املعًِ اجملُٛعات ٜٚكسّ ايسعِ ٚاملػاْس ٠عٓس اؿاد١

أنج ط َ ٔ ن ٌ فُٛع  ١إىل ايػ بٛض ٠يُٝج ٌ ايهػ ٛض املطًٛب ٚ ١ط طم اؿ ٌ
اييت اغتدسَٖٛا.

ٜعٝس املعًِ ايكٛض ًَكك ١ألعُاٍ ايطالب ٜٚطً ب َ ِٓٗ ؼس ٜس
ايهػٛض املتػا١ٜٚ

ٜتٓاقـ ايطالب فُٝا بٜٚ ِٗٓٝتٛقً ٕٛاىل إٔ

ٜػُ ٞاملعًِ ٖص ٙايهػٛض بايهػٛض املتهاف١٦

8/4 = 2/1 ٚ 6/3 = 2/1 ، 4/ 2 = 2/1

يٓهتب نػطَ ٜٔتهاف٦ني !!!
ٛ ٜظع املعً ِ ٚضق  ١ايعُ ٌ (  )2عً  ٢مج ٝع ايط الب ٜٚطً ب َ ِٓٗ حيسز نٌ طايب ايهػط ٜٔاملته اف٦ني  ،ث ِ ٜفه ط يف ؼس ٜس ايعالق  ١ب ني
نتاب ١ايهػط ٜٔاملتهاف٦ني يف ايؿهٌ املطغ ، ّٛثِ ؼسٜس ايبػطني  ٚاملكاَني
ايعالق ١بني ايبػطني  ٚاملكاَني

ٜتٛق ٌ ايط الب اىل أْ ٘ ضمب ا مت از إٔ ل ط ٟعًُ ١ ٝايكػ ُ ١عً  ٢ايبػ ط ٚ
املكاّ يهٌ َٔ ايهػط ٜٔيٓتٛقٌ إىل ؼسٜس ايعالق. ١

ٜػُح املعًِ بته ٜٔٛفُٛعات ثٓا ١ٝ٥ملٓاقؿ ١اؿًٍٛ

ٜػتُط ايٓكاف بني ايطالب س ٍٛططٜك ١نتاب ١ايهػٛض املهاف ١٦يهػط .

ٜعطض املعًِ سً ٍٛايطالب عً ٢ايػبٛضٜٓٚ ٠اقؿِٗ فٗٝا

اـالق: ١
عٓس نطب أ ٚقػُ ١بػط َ ٚكاّ ايهػط بايعسز ْفػ٘ ٜعط ٞنػطاً َهاف٦اً ي٘ .
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وسقخ انؼًم ( ) 1

نٌ فُٛع ١تجٌ نٌ نػط بططٜكتني كتًفتني يف املػتطٝالت أزْا. ٙ
(أ)

(ة)

ثبنزؼبوٌ يغ أفشاد جمًىػزك يضم

ثبنزؼبوٌ يغ أفشاد جمًىػزك يضم

 4/2يٍ املغزغُم ثغشَقزني خمزهفزني

 6/3يٍ املغزغُم ثغشَقزني خمزهفزني

( عـ )

(د)

ثبنزؼبوٌ يغ أفشاد جمًىػزك يضم

ثبنزؼبوٌ يغ أفشاد جمًىػزك يضم

 8/4يٍ املغزغُم ثغشَقزني خمزهفزني

 2/1يٍ املغزغُم ثغشَقزني خمزهفزني
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وسقخ انؼًم ( ) 2

نٌ طايب ٜهتب نػطَ ٜٔتهاف٦ني َٔ ايؿهٌ املطغ ، ّٛثِ حيسز ايعالق ١بني ايبػطني  ٚاملكاَني
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 25د

انُشبط : ) 2-1-4 ( :ختغُظ انغجىسح
هدف النشاط :
تطبٝل َٗاضات ؽطٝط ايػبٛض٠
املطًٛب َٔ ايٓؿاط:

أخ ٞاملؿاضى  ،بايتعاَ ٕٚع ظَ ال٤ى خط ط ايػ بٛض ٠يف ن  ٤ٛخط  ١اي سضؽ يٛٝن ح َطاس ٌ غ ري اي سضؽ
ٚايكٛض ٠ايهً ١ ٝي ً سضؽ أَ اّ ايط الب ٜٚػ اعسِٖ عً  ٢ضب ط أد عا ٤كتًف  ٔ َ ١اي سضؽ َٚطاس ٌ تكسَ ٘
ٜٚت ٝح ايفطق  ١هل ِ يف ايت صنط ٚاملكاضْ ٚ ١املٓاقؿ ٚ ١تًد ٝل االفه اض االغاغ  ١ٝمم ا ٜػ اِٖ يف ؼك ٝل
أٖساف ايسضؽ.
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ختغُظ عري انذسط Lesson Flowيف انغجىسح
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املبدح انؼهًُخ ( )1-1-4ختغُظ انغجىسح.
ختطًط الشبىزة.
تعس ايػبٛضٚ ٠غ ١ًٝتعً ١ُٝٝتعًُ ١َُٗ ١ٝيف ايتسضٜؼ ،غٛا ٤ناْت غبٛض ٠طباؾري ١ٜعاز ١ٜأ ٚغبٛض٠
بٝها ،٤أ ٚغبٛض ٠تفاعً(١ٝايصن.)١ٝ
ٜٚعٌُ فطٜل عح ايسضؽ عً ٢تكٜٛط ؽطٝط ايػبٛضٚ ٠ازضادٗا نُٔ تكطٜط عح ايسضؽ ٚ،نتاب١
تأَالت ايفطٜل ٚادطا٤اتِٗ َٓٚاقؿاتِٗ ٚايػطض َٔ ططٜك ١ايتدطٝط يف تكطٜط عح ايسضؽ.
 َٔٚاإلدطا٤ات اييت ٜتبعٗا فطٜل عح ايسضؽ عٓس ؽطٝط ايػبٛض ٠بعس انتُاٍ خطتِٗ َا :ًٜٞ
َٓ عُ ١بؿهٌ دٝس ٚتعرب عٔ مجٝع اإلدطا٤ات ٚاألْؿط ١يف خط ١ايسضؽ عٓسَا ٜٓتٗ ٞظَٔ اؿك١
ز ٕٚسصف.
ٚ انشٚ ١ال ٜٛدس غُٛض أ ٚإدطا٤ات مل تطز يف خط ١ايسضؽ.
 تػتدسّ األيٛإ ٚاملًككات ٚايكٛض .
 تتٝح ايفطق ١يًطالب إٔ ٜٓاقؿٛا أفهاضِٖ ٚأفهاض ظَال ِٗ٥أَاّ ايفكٌ.
ٜ تِ ايتدطٝط هلا قبٌ تٓفٝص ايسضؽ عسَ ٠طات ٚ،مياضؽ ايفطٜل زضغاً َكػطاً َع بعهِٗ َٓٚاقؿ١
ْكاط ايكٚ ٠ٛايهعف ٜٚ،هتب ٕٛتأَالتِٗ سٛهلا.
ٜ تِ تكٜٛط ؽطٝط ايػبٛضٚ ٠ازضادٗا نُٔ تكطٜط عح ايسضؽ ٚ،نتاب ١تأَالت ايفطٜل ٚادطا٤اتِٗ
َٓٚاقؿاتِٗ ٚايػطض َٔ ططٜك ١ايتدطٝط يف تكطٜط عح ايسضؽ.
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 20د

انُشبط : ) 2-1-4 ( :رُفُز جتشَيب نهزذسَظ

هدف النشاط :
تٓفٝص تسضٜؼ ػطٜيب ألفطاز ايفطٜل قبٌ االْتكاٍ إىل َطسً ١ايتسضٜؼ ٚاملالسع. ١
المطلوب في النشاط :
بعس ْٗا ١ٜبٓا ٤خط ١زضؽ ايبش ح ٚؽط ٝط ايػ بٛض ٔ َ، ٠املٓاغ ب إٔ ٜٓف ص مج ٝع أف طاز ايفط ٜل ايت سضٜؼ
بؿهٌ ػطٜيب بني بعهِٗ ايبع

قبٌ االْتكاٍ إىل َطسً ١ايتسضٜؼ.

 .1تٓفٝص ايتسضٜؼ بؿهٌ ػطٜيب نُٔ اجملُٛع 15- 10( ١زقٝك.)١
 .2اختٝاض أسس املؿاضنني يٓٝفص َطسً ١ايتسضٜؼ يف اؾًػ ١ايكازَ.١
 .3اختٝاض َكطض اؾًػ، ١ضٝ٥ؼ اؾًػ ١اغتعسازا ملطسً ١املٓاقؿ ١يف اؾًػ ١ايكازَ.١
 .4يف ْٗا ١ٜايٓؿاط ٜتِ ػٗٝع ايكاعٚ، ١تطتٝب املكاعس ٚ،ايػبٛض، ٠اغتعسازا يًذًػ ١ايكازَ.١

103

انُىو انشاثغ

اجلهغخ ( انضبَُخ )

يشؽهخ رُفُز انزذسَظ واملالؽظخ واملُبقشخ
الزوَ الكمٌ لمذمشات:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 تطبٝل إدطا٤ات ايتسضٜؼ.
 تطبٝل إدطا٤ات َالسع ١ايتسضٜؼ.
 تطبٝل إدطا٤ات َٓاقؿ ١ايتسضٜؼ.

وىضىعات اجلمشات:
 تطبٝل ايتسضٜؼ.
َ السع ١ايتسضٜؼ.
َٓ اقؿ ١ايتسضٜؼ.
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خطة اجلمشة الجاًٌة:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عسض املدزب :تىدًهات سىه وسسمة املالسظة ووٍاقظة التدزيص

 20د

2

ٌظاط( )1- 2- 4تطبًل وسسمة التدزيص واملالسظة

 45د

3

االستعداد ملسسمة املٍاقظة

 10د

4

ٌظاط( )2- 2- 4تطبًل وسسمة وٍاقظة التدزيص

30د
 501د

المجموع
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املادة العمىًة  ) 1- 2- 4( :وسسمة تٍفًر التدزيص واملالسظة:
بعس إٔ ٜٓتٗ ٞايفطٜل َ ٔ إع ساز خط  ١اي سضؽ ،جيتُ ع َٝػ ط عُ ٌ ايفط ٜل َ ع املعًُ ني الخت ٝاض املعً ِ اي صٟ
غٛف ٜٓفص ايتسضٜؼ ٜٚ ،رتى هلِ اؿط ١ٜيف االختٝاض ٚ،تؤنس ايعسٜس َٔ ايسضاغات عً ٢ع ٛخ اي سضؽ إٔ
أغًب أفطاز فطم عح اي سضؽ ٜه  ٕٛي س ِٜٗايطغب ٚ ١االغ تعساز يف ايتٓف ٝص  َ،سضنني أْ ٘ ْت از دٗ ٛزِٖ
ٚمماضغاتِٗ ايتعا ١ْٝٚيف َطسً ١ايتدطٝط ٚنًُا نإ ايفطٜل ًَتعَا مبعاٜري عٌُ اجملُٛع ١نًُ ا ظازت
زافعٝتِٗ م ٛايتسضٜؼ. Lewis, C., Perry, R., & Hurd, J. (2004).

ويشبل تٍفًر التدزيص بعض اإلدساءات وجن:
ٜتفل فطٜل عح ايسضؽ َع قا٥س املسضغ ١سَٛ ٍٛعس تٓفٝص ايتسضٜؼ ٚتٛنٝح إد طا٤ات ٖ ص ٙاملطسً ١
 َٔٚ ،تًو اإلدطا٤ات:
 )1جيتُع َٝػط عٌُ ايفطٜل َع املعًُني قبٌ تٓفٝص ايتسضٜؼ بٛقت نايف الختٝاض املعًِ ايص ٟغ ٛف ٜٓف ص
ايسضؽ.
 )2ايتأنس َٔ تٛافط مجٝع األزٚات ٚايٛغاْٚ ٌ٥ػذ َٔ خطط ايسضؽ يًُالسعني.
 )3إب الغ ط الب ايفك ٌ قب ٌ َٛع س تٓف ٝص اي سضؽ بٛق ت َٓاغ ب( ّٜٛعً  ٢األق ٌ) ٚايػ طض َ ٔ ظ ٜاض٠
املالسعني ٚايهٛٝف هلِ.
 )4االدتُاع َ ع املالسع ني (امل سع ٔ َ ٜٔٛخ اضز املسضغ ٚ ١زاخً ٗا يًُؿ اضن ١يف سه ٛض َطسً  ١ايت سضٜؼ
ٚاملالسعٚ ،)١تٛنٝح ايػطض َٔ زٚض ٠عح ايسضؽ ٚ،نٝفَ ١ٝالسع ١ايسضؽ.
 )5إبالغ املالسعني (املعًُني ،ايهٛٝف املؿاضنني) بعسّ اؿسٜح َع ايطالب خالٍ ايت سضٜؼ ٚايرتن ٝع
عً  ٢مماضغ ات ايط الب ٚتعًُٗ ِ  َٚس ٣تهاَ ٌ خط  ١اي سضؽ َ ع َٛن ٛع ع ح ايسضؽ(اهل سف ايبع ٝس)
َٚس ٣ؼكل أٖساف ايسضؽ ٚتعًِ ايطالب.
 )6عٌُ خطٜط ١قف، ١ٝؾُٝع ايطالب ٚ،تٛظٜع ْػ ذ ؾُ ٝع املالسع ني ،يالغ تفاز َٗٓ ٠ا خ الٍ املٓاقؿ ١
بعس ايسضؽ.
 )7قس حيت از ايفط ٜل إىل تك ٜٛط اي سضؽ ن اَال بايف ٝس ٜٛأ ٚق ٛضًا يػ ًٛى ايط الب أثٓ ا ٤تٓف ٝص األْؿ ط١
يعطنٗا السكا يف َٓٚاقؿتٗا يف َطسً ١املٓاقؿ.١
 )8تَٗ ١٦ٝهإ ادتُاع املٓاقؿ ١قبٌ تٓفٝص ايتسضٜؼ.
ًٜ )9تعّ املعًِ َٓفص ايتسضٜؼ ظُٝع إد طا٤ات خط  ١اي سضؽ يًفط ٜل ٚع سّ اـ طٚز عٓٗ ا ٜٚ،عه ؼ تك ٝس
املعًِ بإدطا٤ات ايتسضٜؼ يف خط ١ايسضؽ دٗٛز ايفطٜل يف َطسً ١ايتدطٝط .
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 45د

انُشبط : ) 1-2-4 ( :رُفُز انزذسَظ ويالؽظزه
هدف النشاط :
ٜٓفص املؿاضن ٕٛايتسضٜؼ ٚتتِ َالسع ١ايتسضٜؼ يف ن ٤ٛخط ١زضؽ ايبشح.
المطلوب في النشاط :
تٓفٝص ايتسضٜؼ يسضؽ ايبشح ٚفل اإلدطا٤ات املتفك٘ عًٗٝا يف خط ١ايسضؽ.
.1
.2

َطاعا ٠أغؼ املالسع ١اييت مت االتفام عًٗٝا َػبكاً.

107

أبطظ املالسعات

108

املبدح انؼهًُخ ( :)1-1-5يشؽهخ يُبقشخ رذسَظ دسط انجؾش
بع س ْٗا ١ ٜايت سضٜؼ جيتُ ع فط ٜل ع ح اي سضؽ ٚمج ٝع املالسع ني ايه ٛٝف ٚاملؿ اضنني يف غطف ١
اإلدتُاعات اجملٗع ٠غًفا ٚ ،إعساز دٗاظ ايعطض ملؿاٖسَ ٠ك اطع ايف ٝس ٜٛأ ٚايك ٛض ٜٚ ،ب سأ اإلدتُ اع َ ٔ
خالٍ اإلدطا٤ات ايتاي:١ٝ
ُٜ هًف أسس أفطاز فطٜل عح ايسضؽ َٔ املعًُني بط٥اغ ١اإلدتُاع.
ٜ هًف أسس أفطاز فط ٜل ع ح اي سضؽ َ ٔ املعًُ ني ب سٚض ايهات ب ؾُ ٝع املٓاقؿ ات ٚايتٛق ٝات اي يت
تسٚض خالٍ فرت ٠اإلدتُاع.
ٜ ؿ اضى يف اإلدتُ اع مج ٝع املالسع ني يف اي سضؽ  ِ ٖٚايك ٝازات ايتعً، ١ ُٝٝاـ ربا ٤اإلغتؿ اضٕٜٛ
،اإلنازمي، ٕٛٝبع

اٚيٝا ٤األَٛض ،املعًُ ٕٛاؾسز ٚاملٗتُ ٕٛببشح ايسضؽ.

ٜ ب سأ اإلدتُ اع َ ٔ خ الٍ ضٝ ٥ؼ اؾًػ  ١س ٝح ٜطس ب بايه ٛٝف ٜٚع طف بأمس ا ٤فط ٜل ع ح اي سضؽ
ٚ،ايػطض َٔ اإلدتُاع ،ثِ ٜتٝح ايفطق ١يعََٓ ًِٗٝفص ايسضؽ يٝتش سخ ع ٔ أب طظ اإلجياب ٝات ٚايػ ًبٝات
اييت ٚادٗت٘ خالٍ ايتسضٜؼ ٜٚتشسخ زاُ٥ا عٔ زٚض ايفطٜل  .بعس شيو ٜٓتكٌ ضٝ٥ؼ اؾًػ ١إىل ططح اغ ١ً٦
عً ٢املالسعني ايهٛٝف بٗسف ؼػني مماضغاتِٗ يف ايتسضٜؼ َػتكبال ٜٚ،ب سأ ع از ٠ب املعًُني ايه ٛٝف
ٚ .بعس اإلْتٗاٜ ٤رتى ضٝ٥ؼ اؾًػ ١اؿط ١ٜإىل اـ ربا ٤بتك س ِٜايتٛد ٗٝات ٚاإلضؾ ازات اي يت تػ اعس فط ٜل
ع ح اي سضؽ عً  ٢ايتط ٜٛط ٚ،يف أغً ب اؿ االت ته  ٕٛعب اضاتِٗ َؿ ذعٖٚ ١ازف ٚ .١يف خت اّ اإلدتُ اع
ٜؿهط ضٝ٥ؼ اؾًػ ١ظَالٜٚ ٙ٤ؿهط اؿهٛض عًَ ٢ؿاضناتِٗ يف االدتُاع .
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 30د

انُشبط : ) 2-2-4 ( :يشؽهخ يُبقشخ انزذسَظ

هدف النشاط :
تطبٝل مماضغات ٚإدطا٤ات املٓاقؿٚ ١اغتدالم املعًَٛات بعس تٓفٝص زضؽ ايبشح.
المطلوب في النشاط :
اتب ع تعً ُٝات ضٝ ٥ؼ اؾًػ  ١ث ِ ؾ اضى بفاعً ١ ٝخ الٍ َطسً  ١ادتُ اع َٓاقؿ  ١ت سضٜؼ زضؽ ايبش ح ،
ٚاغ تدًل املعً َٛات َت أَالً مج ٝع أد عا ٤خط  ١زضؽ ايبش ح شات األُٖ ١ ٝيف تعً ِ ايط الب َ .ع َطاع ا٠
ايتػاؤالت ايتاي:١ٝ
.1

َ-ا َس ٣ؼكل أٖساف ايسضؽ ؟

.2

َ-ا َس ٣تعًِ ايطالب ٚاغتٝعابِٗ ملفاٖ ِٝايسضؽ ٚقتٛا ٙ؟

.3

َ-اشا تعًُٓا َٔ ٖص ٙاـرب٠؟

.4

-نٝف ميهٔ تطٜٛط خط ١زضؽ ايبشح.
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َالسعاتو أثٓا ٤املٓاقؿ١

111

انُىو اخلبيظ

اجلهغخ ( األوىل)

يشؽهخ املشاعؼخ وإػبدح انزذسَظ
الزوَ الكمٌ لمذمشات:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 تطبٝل َطسًَ ١طادع ١خط ١ايسضؽ.
 تطبٝل َطسً ١إعاز ٠ايتسضٜؼ.

وىضىعات اجلمشات:
َ طسً ١املطادع ١ـط ١ايسضؽ .
َ طسً ١إعاز ٠ايتسضٜؼ ٚاملالسع.١

112

خطة اجلمشة األوىل:
م

الزمن

اإلجراءات
عطض املسضبَ :طسً ١املطادعٚ ١إعاز ٠ايتسضٜؼ ٚاملالسع١

15د

ْؿاط( )1- 1- 5تطبٝل َطسً ١املطادع ١ـط ١ايسضؽ

 30د

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 15د

ْؿاط ( )2- 1- 5تطبٝل َطسً ١إعاز ٠ايتسضٜؼ ٚاملالسع١

45د
 501د

المجموع
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املبدح انؼهًُخ( :)1-1-5يشؽهخ يشاعؼخ وإػبدح انزذسَظ
يف َطسً  ١املطادع ، ١جيتُ ع فط ٜل ع ح اي سضؽ ٜٚ،ت أًَ ٕٛتٛق ٝات ٚإضؾ ازات املالسع ني ٚاـ ربا ٤يف
َطسًَٓ ١اقؿ ١ايتسضٜؼ ايػابكٜٚ، ١عًُ ٕٛعً ٢ؼػني خط ١ايسضؽ َٔ خالٍ مناشز ٜكُُْٗٛا بأْفػ ِٗ
ٚحيتفع ٕٛبٗا َع نتاب ١تأَالتِٗ سٛهلا ٚاالستفاظ بٗا عٓس نتاب ١ايتكطٜط ايٓٗا ٞ٥يبشح ايسضؽ.
ٜٓٚبػ  ٞإٔ  ٜسضى فط ٜل ع ح اي سضؽ إٔ خط  ١اي سضؽ ايػ ابك ١الظاي ت تج ٌ َػ ٛز ٠ست  ٢انتُ اٍ زٚض٠
عح ايسضؽ أ ٚعٓسَا ٜط ٣ايفطٜل أ ٚاـربا ٤أْ٘ يٝؼ َٔ ايهطٚض ٠إعاز ٠ايتسضٜؼ َط ٠أخط.٣
ٚيهٔ ٜفهٌ يف نجري َٔ زٚضات عح ايسضؽ إعاز ٠ايتسضٜؼ ،س ٝح تت ٝح ايفطق  ١هل ِ يف تطب ٝل خط ١
اي سضؽ يف فك ٌ دس ٜس ٚط الب د سز ،باإلن اف ١إىل إتاس  ١ايفطق  ١يعه  ٛأخ ط يف فط ٜل ع ح اي سضؽ
يتٓفٝص ايتسضٜؼ.
بعس إٔ ٜٓتٗ ٞفطٜل عح ايسضؽ َٔ َطادع ١خط ١زضؽ ايبشح ،
 ٜتِ إع از ٠ايت سضٜؼ َٚالسعت ٘ ٚميه ٔ زع َ ٠ٛالسع ني د سز أ ٚب ٓفؼ فُٛع  ١املالسع  ١ايػ ابك ١إٕ
ناْت يف ْفؼ ايٜٚ ّٛٝتِ َالسعَ ١ا مت تعس ًٜ٘يف خط ١زضؽ ايبشح.
ٚبٓفؼ ايططٜك ١ايػابكٜ ١تِ َٓاقؿ ١ايتسضٜؼ ٚايرتنٝع عً ٢ايعٓاقط اييت أدط ٟتعسًٜٗا يف اـط.١
بعس ْٗا ١ٜاملٓاقؿٜٓ، ١تكٌ ايفطٜل إىل َطسً ١نتاب ١ايتكطٜط.
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30د

انُشبط : ) 1-1-5 ( :رغجُق يشؽهخ املشاعؼخ خلغخ انذسط
هدف النشاط :
تطبٝل َطسًَ ١طادع ١ايتسضٜؼ يف زٚض ٠عح ايسضؽ.
المطلوب في النشاط :
بايتعاَ ٕٚع أفطاز فطٜكو َ،ػتفٝسا املٓعِ ايبٝاْ ٞيًٓؿاط ( : )1- 1- 5
.1

تأٌَ ايتٛقٝات ٚاإلضؾازات َٔ قبٌ املالسعني ٚخ ربا ٤ايت سضٜؼ يف َطسً َٓ ١اقؿ  ١ايت سضٜؼ
يف تكطٜط َكطض اؾًػ. ١

.2

ضادع خط ١زضؽ ايبشح ٚ،عسٍ َا تطآَ ٙاغباً َٔ أدٌ ؼػني ايتسضٜؼ.
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يُظى ثُبين َ :شبط )1-1-5( :يشاعؼخ خغخ دسط انجؾش
أِٖ ايتٛقٝات ٚاإلضؾازات خالٍ َطسً ١املٓاقؿ ١يتشػني خط ١زضؽ ايبشح:
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منىرط يقزشػ
امساء فسيل حبح الدزض
الصف/املادة/التازيخ
وصف

األهداف
اهلدف البعًد لبشح
الدزض
Lesson study
theme
وىضىع دزض البشح:
األهداف

أهداف الىسدة والفصن

أهداف الدزض(التعمي)

استعدادات الطالب
(تأوالت الفسيل سىه
تعمي الطالب)
لتشكًل أهداف
الدزض
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دوز املعمي (ادساءات التدزيص)

دوز الطالب (التعمي)

118

دوز املعمي (ادساءات التدزيص)

دوز الطالب (التعمي)

َاتعًُٓا ٙخالٍ ايسضؽ:

119

ٚضق ١عٌُ

120

45د

انُشبط : ) 2-1-5 ( :رغجُق يشؽهخ إػبدح انزذسَظ واملالؽظخ
هدف النشاط :
ٜٓفص املؿاضن ٕٛايتسضٜؼ بُٓٝا ايبك ١ٝميجٌ زٚض املالسعني.
المطلوب في النشاط :
 تٓفٝص إعاز ٠ايتسضٜؼ ٚاملالسع..١
َ طاعا ٠أغؼ املالسع ١اييت مت االتفام عًٗٝا َػبكاً.

121

أبطظ املالسعات

122

انُىو اخلبيظ

اجلهغخ (انضبَُخ)

يشؽهخ كزبثخ رقشَش حبش انذسط
الزوَ الكمٌ لمذمشة:

(  ) 505دقٍقخ

ٌىاتر التعمي املتىقعة وَ هره اجلمشة:
في نهاية الجلسة يتوقع أن يكون المشارك قادرا ً على:
 نتاب ١تكطٜط عح ايسضؽ .
 اقرتاح خط ١س ٍٛتطبٝل املؿطٚع بعس ايربْاَر ايتسضٜيب.

وىضىعات اجلمشة:
 إدطا٤ات ٚخطٛات نتاب ١تكطٜط عح ايسضؽ.
 اـط ١اإلدطا ١ٝ٥يًُسضب املطنع ٟيف املؿطٚع.
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خطة اجلمشة الجاًٌة:
م

الزمن

اإلجراءات

1

عطض املسضب :تكطٜط عح ايسضؽ ٚاـط ١ايعَٓ ١ٝيفطٜل عح ايسضؽ

10د

2

ْؿاط( : )1- 2- 5تكطٜط عح ايسضؽ

20د

3

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿ١

 15د

4

ْؿاط( )2- 2- 5اـط ١اإلدطا ١ٝ٥يًُسضب املطنع ٟيف املؿطٚع

30د

5

عطض اجملُٛعات ٚاملٓاقؿٚ ١نتاب ١ايتٛقٝات ٚاملكرتسات

 30د
 501د

المجموع
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 20د

انُشبط : ) 1-2-5 ( :رقشَش حبش انذسط
هدف النشاط :

ؼسٜس َٛاقفات تكطٜط عح زضؽ اؾٝس.
المطلوب في النشاط :
بايتعاَ ٕٚع فطٜكو :

اقطأ املاز ٠اي عًُ ١ٝملٛاقفات تكطٜط عح اي سضؽ ،ث ِ ع رب ع ٔ ضأ ٜو س َٛ ٍٛاق فات تكط ٜط ع ح اي سضؽ
اؾٝس.

125

املبدح انؼهًُخ :) 1-2-5( :يىاصفبد رقشَش حبش انذسط اجلُذ.
 ٖٞٚاملطسً ١األخري َٔ ٠زٚض ٠عح ايسضؽ ،سٝح ٜتأٌَ ايفط ٜل مج ٝع َطاس ٌ زٚض ٠ع ح اي سضؽ ٚجيً ب
األزٚات ٚايتك اضٜط ٚايػ ذالت ٚايك ٛض ٚغريٖ ا ٚتٓع ُٗٝا ،ث ِ ٜهتب  ٕٛايتكط ٜط اـت اَ ٞي سٚض ٠ع ح
اي سضؽ ٚف ل ؾ طٚط نتاب  ١ايتكط ٜط .نُ ا إٔ تكط ٜط ع ح اي سضؽ ميج ٌ ًَه ١ ٝفهط ١ ٜيفط ٜل ع ح
ايسضؽ بعس اعتُازٖا .ث ِ ؼ تفغ املسضغ  ١بٓػ د ٘ َٓ ١يالغ تفاز ٘ َٓ ٠غ ٛا ٔ َ ٤خ الٍ املعًُ ني اؾ سز أٚ
املٗتُني يف املٓاٖر ايتعً١ُٝٝ
ٜعه ؼ تكط ٜط ع ح اي سضؽ اؾ ٝس اي تعًِ املٗ ين يًُعًُ ني  َٚ،س ٣تك سَِٗ ٚ،ت أَالتِٗ س  ٍٛاألفه اض
ايهربٚ، ٣ايتعاَِٗ مبٝجام عٌُ ايفطٜل.
ٚميهٔ إٔ ٜه ٕٛتكطٜط عح ايسضؽ ٚضقٝا أ ٚايهرتْٝٚا ٜ،ؿٌُ َا:ًٜٞ
َٛ .1نٛع عح ايسضؽ (يف ايػالف اـاضد.)ٞ
 .2امسا ٤فطٜل عح ايسضؽ (املعًُ.)ٕٛ
َ .3كسَ.١
 .4تأَالتِٗ سَٝ ٍٛجام عٌُ ايفطٜل.
 .5ت أَالت ايفط ٜل س  ٍٛاـط  ١ايعَٓ ١ ٝيًفط ٜل (تؿ ٌُ َٛاع ٝس االدتُاع ات ،األْؿ ط، ١اي سعٛات
،املؿاضنَ، ٕٛكازض ايتعًِ ) يسٚض ٠عح ايسضؽ.
 .6تأَالت ايفطٜل س ٍٛؼسٜس زضؽ ايبشح.
 .7تأَالت ايفطٜل س ٍٛنبط اهلسف ايبعٝس.
 .8تأَالت ايفطٜل سَ ٍٛطسً ١ايتدطٝط (األٖساف ،احملت، ٣ٛتعًِ ايطالب ،ادطا٤ات ايتسضٜؼ).
 .9تأَالتِٗ س ٍٛادطا٤ات تٓفٝص ايتسضٜؼ .
 .10تأَالت ايفطٜل س ٍٛادطا٤ات املالسع.١
 .11تأَالت ايفطٜل س ٍٛإدطا٤ات املٓاقؿ.١
 .12تأَالت ايفطٜل س ٍٛادطا٤ات املطادع.١
 .13تأَالت ايفطٜل س ٍٛإعاز ٠ايتسضٜؼ.
 .14تأَالت ايفطٜل س ٍٛتكطٜط عح ايسضؽ.
ٜطفل عازَ ٠ع ايتكطٜط ،ايكٛض َ،كاطع فٝسَ ، ٜٛكازض أخطٜ ٣عتكس ايفطٜل بأُٖٝتٗا.
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َٓعِ بٝاْْ :ٞؿاط( :)1- 2- 5عرب عٔ ضأٜو سَٛ ٍٛاقفات تكطٜط عح ايسضؽ اؾٝس.
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 30د

انُشبط : ) 2-2-5 ( :اخلغخ اإلعشائُخ نهًذسة املشكضٌ يف رغجُق املششوع
ٖسف ايٓؿاط :
تكُ ِٝخط ١ادطا ١ٝ٥يًُطسً ١ايكازَ ١بعس ايربْاَر
املطًٛب يف ايٓؿاط :
بايتعاَ ٕٚع فطٜكو:
تأٌَ اـط ١ايعَٓ ١ٝملطاسٌ تٓفٝص املؿطٚع يف ايعاّ ايسضاغ،. ٖ1439/1438 ٞثِ ْاقؿٛا َعا:
 .1ايفطم ايساعُٚ ١املعٝكات املتٛقعٚ ١اؿً ٍٛاملكرتس ١يف تطبٝل املؿطٚع يف املساضؽ .
 .2قُِ خط ١ادطاَ ١ٝ٥كرتس ١يسٚضى نُسضب املطنع ٟيف تطبٝل املؿطٚع بعس ايربْاَر.
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َشبط( )2-2-5اخلغخ اإلعشائُخ نهًذسة املشكضٌ يف رغجُق املششوع
أِٖ ايفطم ٚاملعٝكات ٚاؿً ٍٛاملكرتس ١يف تطبٝل املؿطٚع:
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َاز ٠إثطا:١ٝ٥
زٚض َٝػط عٌُ فطٜل عح ايسضؽ:
 تٝػري عٌُ فطٜل عح ايسضؽ .
 تطٜٛط ثكاف ١املسضغ ١ايتعا ١ْٝٚبايتعاَ ٕٚع َسٜط املسضغ.١
 سهٛض مجٝع يكا٤ات ٚادتُاعات فطٜل عح ايسضؽ ٚ،ايتدطٝط حملاٚض ايًكا.٤
 إعساز األزٚات ٚمناشز تك ِٝٝفطٜل عح ايسضؽ يف نٌ َطسًَ َٔ ١طاسٌ زٚض ٠عح ايسضؽ.
 ايتٓػٝل َع ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝيػس استٝادات فطٜل عح ايسضؽ.
 دًب َكازض ايتعًِ يفطٜل عح ايسضؽ.
 تععٜع زافع ١ٝفطٜل عح ايسضؽ خالٍ ايًكا٤ات ٚاملٓاقؿات ايسٚض.١ٜ
 ايتٓػٝل َع َسٜط املسضغ ١س ٍٛخط ١فطٜل عح ايسضؽ ايفكً( ١ٝخط ١املسضغ.)١
 ؼكٝل َٝجام فطٜل عح ايسضؽ ٚنٝف ١ٝايتعاٌَ َع اـالف.
 املؿاضن ١يف تؿه ٌٝفطم عح ايسضؽ يف املٓطك.١
 ايتدطٝط يألغ ١ً٦املطؾس ٠يف نٌ ادتُاع بايتعاَ ٕٚع فطٜل عح ايسضؽ.
زٚض قا٥س املسضغَ ١ع فطٜل عح ايسضؽ:
 تطٜٛط ثكاف ١املسضغ ١ايتعا.١ْٝٚ
 املؿاضنٚ ١االطالع عً ٢خط ١فطٜل عح ايسضؽ اإلدطا.١ٝ٥
 املؿاضن ١يف بع

االدتُاعات ٚايًكا٤ات يفطٜل عح ايسضؽ َع َٝػط عٌُ ايفطٜل.

 تٝػري عٌُ فطٜل عح ايسضؽ .
 ايتعاَ ٕٚع َٝػط عٌُ فطٜل عح ايسضؽ.
 املؿاضن ١يف مجٝع َطاسٌ تٓفٝص ايتسضٜؼ ٚاملٓاقؿ ١يف زٚض ٠عح ايسضؽ.
 االغتفاز َٔ ٠تكاضٜط عح ايسضؽ يًُعًُني اؾسز ٚقً ًٞٝاـرب.٠
 تؿذٝع املعًُني اؾسز يف االْهُاّ يبشح ايسضؽ.
 ايػع ٞم ٛاغتساَ ١عح ايسضؽ.
 زع ٠ٛبك ١ٝاملعًُني يًُؿاضن ١يف عح ايسضؽ .
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اـط ١ايعَٓ ١ٝملطاسٌ تٓفٝص املؿطٚع يف ايعاّ ايسضاغ: ٖ1439/1438 ٞ

املػتٗسفٕٛ

األٖساف

املكط

املٓفصٕٚ

عسز ايػاعات

ألغبٛع

ايتاضٜذ

املؿطف ٕٛايرتب ٕٜٛٛنُا

تسضٜب َسضبني َطنعٜني يف

ايطٜاض

املسضبني اـربا٤

 20غاع ١تسضٜب ١ٝملس٠

يف املطفل()2

إزاضات ايتعً ِٝيتسضٜب املٝػط ٜٔيف

دس٠

َطفل ()4

مخػ ١أٜاّ

ايعاؾط

ٖ1439/3/5- 1

ايجاْ ٞعؿط

ٖ1439/3/19- 15

َسضاَ ٤هاتب ايتعًِٝ

(خالٍ ايفرت)٠

ٚاملؿطفني ايرتبٜٛني ؾُٝع

ؼسٜس املعًُني ٚقاز ٠املساضؽ

املٛاز يف َهاتب ايتعًِٝ

املتُٝعٚ ٜٔاملتٛقع َؿاضنتِٗ

املهاتب

(بطْاَر تسضٜيب)

ايؿطق١ٝ
عػري
ايتعطٜف مبؿطٚع عح ايسضؽ .
ؼسٜس األزٚاض ٚاملػؤٚيٝات.

َهاتب
ايتعًِٝ

املسضبني املطنعٜني

 3غاعات

املطفل()2

ملسّٜٛ ٠
(ٚضؾ ١عٌُ)

َٚبازضتِٗ يف تطبٝل عح ايسضؽ.
املعًُٚ ٕٛقاز ٠املساضؽ

ايجايح عؿط

ايتعطٜف مبؿطٚع عح ايسضؽ

َهاتب

ٚأُٖٝت٘ ٚ .زع ٠ٛاملعًُني ٚقاز٠

ايتعًِٝ

املساضؽ يًُؿاضن ١يف املؿطٚع.
ٖ1439/3/26- 22

اـاَؼ عؿط

ٖ1439/4/10- 6

ايػازؽ عؿط

1439/4/17- 13

املسضبني املطنعٜني

()3غاعات

املطفل()2

يكا ٤عاّ



ْتا٥ر ؼسٜس املٛاز ايسضاغ ١ٝاملػتٗسفٚ ١املعًُني ٚقاز ٠املساضؽ يف تٓفٝص املؿطٚع يف َهاتب ايتعً.ِٝ



تطؾٝح املؿطفني ايرتبٜٛني عػب ايتدكل يف ن ٤ٛايٓتا٥ر يف ايفكط ٠ايػابك.١



ؼسٜس َكطات ايتسضٜب يًُؿطفني ٚقاز ٠املساضؽ.

تسضٜب املؿطف ٕٛايرتبٕٜٛٛ

إعساز َٝػط ٟفطم عح ايسضؽ

إزاضات

املطؾشني نُٝػط ٜٔيف

يف نٌ َهتب تعًِٝ

ايتعًِٝ

ن ٤ٛاملٛاز ايسضاغ١ٝ

املسضبني املطنعٜني

 20غاع ١تسضٜب١ٝ

املطفل()2

ملس ٠مخػ ١أٜاّ

املػتٗسف.١
قاز ٠املساضؽ عػب

تسضٜب قاز ٠املساضؽ يف َهاتب

َهاتب

املٝػط ٜٔنُٔ

املساضؽ املدتاض.٠

ايتعً ِٝس ٍٛنٝف ١ٝقٝاز ٠عح

ايتعًِٝ

نٌ َهتب تعًِٝ

ايسضؽ

()8
غاعات تسضٜب١ٝ
ملسَٜٛ ٠ني

ايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْٞ
اؿاز ٟعؿط

ٖ1438/7/29
حيسز السكا

تطبٝل املؿطٚع يف األغبٛع ايجاْ َٔ ٞايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ ٞيًعاّ ايسضاغ ٖ1439/1438 ٞيف املساضؽ
إضغاٍ تكاضٜط عٛخ ايسضؽ ٚفل ايهٛابط ٚايؿطٚط إىل املطنع ايٛطين يًتطٜٛط املٗين ايتعًُٞٝ
َؤتط عح ايسضؽ ايػَٓ( ٟٛؿاضن ١عٛخ ايسضؽ املعتُس )٠يف املطنع ايٛطين يًتطٜٛط املٗين ايتعً.ُٞٝ
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هي ١ٝتطبٝل املؿطٚع يف َهاتب ايتعًِٝ
إزاضات ايتعًِٝ
املعًُٕٛ
املػتٗسفٕٛ

مجٝع َهاتب ايتعً ِٝيف مجٝع إزاضات ايتعً.ِٝ
مج ٝع َعًُ  ٞامل ٛاز ايسضاغ  ١ٝيف مج ٝع املطاس ٌ ايتعً* ١ ُٝٝعسز املعًُني يف نٌ فطٜل عح
(االبتساٝ٥

 ١املتٛغ

ط ،١اي جاْٜٛ

ٚ )١ف

لن

ٛابط ع

ح زضؽ ( )6- 2يف املسضغ ١ايٛاسسَٔ ٠

ايسضؽ.
قاز ٠املساضؽ
املسضب

ٜتِ االختٝاض ٚفل نٛابط ٚأغؼ عح ايسضؽ يف اإلطاض ايتٓعُٞٝ


املطنعٟ

ٜتِ تطؾٝح َؿطيف (َٛاز زضاغ )١ٝميتًه ٕٛخرب ٠يف املاز ٠ايعًُ(١ٝاحملت ٣ٛاملعطيف) َٔ نٌ إزاض ٠تعًِٝ
يتسضٜب بك ١ٝظَال ِٗ٥املؿطفني (املٝػط )ٜٔعػب األعساز املٛنش ١يف املطفل(.)2

(َؿطف َٛاز) 
املٝػطٜٔ

نٌ ؽكل.

مياضؽ املسضب املطنع ٟزٚض املٝػط َع بك ١ٝظَال ٘٥بعس ْٗا ١ٜايتسضٜب عػب ؽكك٘.

ٜتِ تطؾٝح َؿطيف (َٛاز زضاغ)١ٝملُاضغ ١زٚض املٝػط ٚخبري احملت ٣ٛيف نٌ َهتب تعً. ِٝ

(َؿطيف َٛاز) (اْعط املطفل )3
املطاسٌ



املطسً ١االبتسا( ١ٝ٥مجٝع ايتدككات ايسضاغ)١ٝ

ايتعً١ُٝٝ



املطسً ١املتٛغط( ١مجٝع ايتدككات ايسضاغ)١ٝ

املػتٗسف١



املطسً ١ايجاْ( ١ٜٛمجٝع ايتدككات ايسضاغ)١ٝ

اؿس األزْ٢



فطٜل عح زضؽ يف َٛاز ايعًٚ ّٛايطٜانٝات ملعًُ ٞاملطسً ١االبتسا ١ٝ٥يف نٌ َهتب تعً.ِٝ

يتطبٝل



فطٜل عح زضؽ يف َٛاز ايعًٚ ّٛايطٜانٝات ملعًُ ٞاملطسً ١املتٛغط ١يف نٌ َهتب تعً.ِٝ

املؿطٚع



فطٜل عح زضؽ يف َٛاز ايعًٚ ّٛايطٜانٝات ملعًُ ٞاملطسً ١ايجاْ ١ٜٛيف نٌ َهتب تعً.ِٝ



زٚض ٠عح زضؽ ٚاسس ٠عً ٢األقٌ نٌ عاّ زضاغ ٞيهٌ فطٜل.



َٝػط ملٛاز ايعًٚ ّٛايطٜانٝات نشس أزْ ٢يف نٌ َهتب تعً.ِٝ

نٛابط



أغؼ عح ايسضؽ

ايرتؾٝح



إضؾازات قبٌ تٓفٝص َؿطٚع عح ايسضؽ يف َهاتب ايتعً.ِٝ

يًُعًُني ٚقازٜ( ٠طد ٢االطالع عً ٢اإلطاض ايتٓفٝص ٟيًُؿطٚع)
املساضؽ
ٚاملٝػطٜٔ
ٚاملسضبني
يف َهاتب
ٚإزاضات
ايتعًِٝ
*َالسعات

عٓس عسّ انتُاٍ ايعسز املجاي ٞيفطٜل عح ايسضؽ َٔ املعًُني ( )6- 2نُٔ املسضغٜ، ١عٌُ املٝػط بايتعاَ ٕٚع
قاز ٠املساضؽ ٚاملعًُ َٔ ٕٛبٓا ٤فطٜل َٔ املعًُني يف ْفؼ ايتدكل َٔ عسز َٔ املساضؽ نُٔ ايٓطام اؾػطايف
املٓاغب ٜٚتِ ايتٛاقٌ إيهرتْٝٚا أ ٚبؿهٌ َباؾط نُذتُع تعًِ
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َػاض ظَين َكرتح يتطبٝل َؿطٚع عح ايسضؽ يف املساضؽ يف بسا ١ٜايفكٌ ايسضاغ ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ ايسضاغٞ
ٖ1439/1438
أْؿط ١ايتطٜٛط املٗين

األغبٛع

 .1ادتُاع قا٥س املسضغَ ١ع املعًُني يف بسا ١ٜتطبٝل عح ايسضؽ.
 .2إعساز َٝجام عٌُ ايفطٜل.
 .3إعساز اـط ١اإلدطا ١ٝ٥يًفطم.

َطسً ١زٚض ٠عح ايسضؽ

أغبٛع ايتَٗٚ ١٦ٝطسً١
ؼسٜس اهلسف ايبعٝس يبشح
ايسضؽ

 .4ؼسٜس اهلسف ايبعٝس يبشح ايسضؽ.
 .5ايبس ٤يف نتاب ١تكطٜط عح ايسضؽ
 .1االيتعاّ مبٝجام عٌُ ايفطٜل.

َطسً ١ايتدطٝط

 .2ؼسٜس زضؽ ايبشح.
 .3نبط األٖساف (ايسضؽ ،ايفكٌ ،ايٛسس.)٠
 .4ؽطٝط ايسضؽ يف ن ٤ٛاألفهاض ايهربٚ ٣اهلسف ايبعٝس (تأَالت ايفطٜل).
 .5إعساز خطٜط ١ايٛسس.٠
 .6ؼسٜس االستٝادات املٗٓ ١ٝيًفطٜل.
 .7تًب ١ٝاستٝادات ايفطٜل املٗٓ.١ٝ
 .8إعساز خط ١ايسضؽ(املػٛز)٠
 .9ؽطٝط ايػبٛض.٠
 .10ػطٜب ايتسضٜؼ نُٔ ايفطٜل.
 .11اختٝاض أسس أفطاز ايفطٜل يتٓفٝص ايتسضٜؼ.
 .12تٛد ٘ٝايسع ٠ٛملهتب ايتعًٚ ِٝاملػٛ٦يني ٚايكٝازات ٚاملٗتُني ؿهٛض َطسً١
ايتسضٜؼ ٚاملالسع.١
 .13اغتهُاٍ تكطٜط عح ايسضؽ .
 .1عكس ادتُاع َع املالسعني.
 .2ايبس ٤يف تٓفٝص ايتسضٜؼ ٚاملالسع.١

َطسً ١تٓفٝص ايتسضٜؼ
ٚاملالسعٚ ١املٓاقؿ١

 .3ايبس ٤يف املٓاقؿٚ ١اغتدالم املعًَٛات.
 .4ايبس ٤يف املطادعٚ ١تعس ٌٜخط ١ايسضؽ (ايٓٗا)١ٝ٥

َطسً ١إعاز ٠ايتسضٜؼ

 .5إعاز ٠ايتسضٜؼ ٚاملالسع. ١

ٚاملالسعٚ ١املٓاقؿ١

 .6املٓاقؿ ١اـتاَ١ٝ
 .7سفٌ َكػط يتهط ِٜاملعًُني زاخٌ املسضغ.١
ايعاؾط

 .1اغتهُاٍ تكطٜط عح ايسضؽ
 .2إضغا ْػد َٔ ١ايتكطٜط ملهتب ايتعً. ِٝ

َطسً ١نتابْٚ ١ؿط تكطٜط
عح ايسضؽ

 .3ؼه ِٝتكاضٜط عح ايسضؽ .
 .4إضغاٍ تكاضٜط عح ايسضؽ إىل املطنع ايٛطين يًتطٜٛط املٗين ايتعً.ُٞٝ
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إسشبداد قجم رُفُز يششوع حبش انذسط يف يكبرت انزؼهُى:
تعس بسا ١ٜتطبٝل عح ايسضؽ يف املسضغ َٔ ١أِٖ ايكطاضات اؿامس ١ملهاتب ايتعً ِٝسٝح ٜتطًب َٔ
ايكٝازات ايتدطٝط اؾٝس ٚاالختٝاض املجاي ٞيًُساضؽ ٚاملعًُني ٚقاز ٠املساضؽ ٚاملٝػط َٔٚ ،ٜٔاإلضؾازات
اييت تسعِ ايكٝازات يف اؽاش ايكطاضات يتطبٝل املؿطٚع َا :ًٜٞ
ٜٓ .1طًل عح ايسضؽ َٔ اغتعساز ٚضغب ١شات ١ٝيس ٣املعًُني قبٌ تٓفٝص املؿطٚع يف املسضغٜٚ ١تطًب يف
ايبسا ١ٜتعطٜف املؿطٚع ٚأُٖٝت٘ يًُعًُني ٚقاز ٠املساضؽ ٜٚ ،فهٌ تطبٝل املؿطٚع يف بساٜت٘ عً ٢عسز
قً َٔ ٌٝاملساضؽ يف ن ٤ٛأغؼ عح ايسضؽ نُا َٖٛ ٞنش ١يف ايسي.ٌٝ
 .2أبطظ املفاٖ ِٝاـاط ١٦يس ٣ايكٝازات ايتعًٚ ١ُٝٝقاز ٠املساضؽ ٚاملعًُ ٕٛإٔ عح ايسضؽ عباض ٠ؽطٝط
زضؽ ٚتٓفٝص ايسضٚؽ ايتطبٝك ١ٝأ ٚتكُ ِٝزضٚؽ منٛشد َٔ ١ٝخالٍ فطم َٔ املعًُني بُٓٝا عح
ايسضؽ عباض ٠عٔ اػا ٙيف ايتطٜٛط املٗين ٜػع ٢املعًُٚ ٕٛبؿهٌ تعا َٔ ْٞٚايبشح ٚايتككَٔ ٞ
خالٍ زضؽ قسز س ٍٛاألفهاض ايهربٚ ٣انتػاب قٚ ِٝعازات عكًَٓ ١ٝتذ ١بؿهٌ تسضجي ٞعرب
أٖساف ممتس ٠بػطض ؼػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝايتعًِ.
ٜ .3ؿهٌ زعِ ايكٝازات ايتعً ١ُٝٝيًُساضؽ يف بسا ١ٜتطبٝل املؿطٚع زٚضا دٖٛطٜا يف عح ايسضؽ
،سٝح تعكس ايٛضف ٚايًكا٤ات َٔ أدٌ َٓاقؿ ١نٝف ١ٝزعِ املساضؽ ٚتععٜع زافع ١ٝاملعًُني يالغتُطاض
يف تطبٝل  ٚاغتساَ ١ايتطٜٛط املٗين يف املسضغ.١
ٜ .4عس عح ايسضؽ منٛشد ا َطْا عٓس تطبٝك٘ٚ ،ال ٜٛدس ٖٓاى ططٜكَ ١جً ٢يف ايتٓفٝص مما ٜؿذع
املساضؽ َٚهاتب ايتعً َٔ ِٝايتعسٚ ٌٜاالبتهاض َػتكبال عٓسَا تهتػب املساضؽ اـرب ٠ايهاف١ٝ
نُا تؿري إي ٘ٝأغًب ايسضاغات ٚاألعاخ املٗتُ ١يف عح ايسضؽ.
 .5ؼتفغ املسضغ ١بٓػذ َٔ تكاضٜط عح ايسضؽ َٓٚذعات املعًُني َٔ ادٌ االغتفازَٗٓ ٠ا يف تطٜٛط
املعًُني سسٜج ٞايعٗس يف ايتسضٜؼ َع أَهاْْ ١ٝؿطٖا.
 .6غٛف ٜٓعِ املطنع ايٛطين يًتطٜٛط املٗين ايتعًَ ُٞٝؤتط تعً ُٞٝغٓ ٟٛس ٍٛايتطٜٛط املٗين ايكاِ٥
عً ٢املسضغٜ ١ؿاضى خالي٘ املعًُٚ ٕٛاملعًُات يف فطم عح ايسضؽ ٚعطض عٛثِٗ ٚابتهاضاتِٗ
املعطف ١ٝباإلناف ١إىل قاز ٠املساضؽ س ٍٛلاسِٗ يف قٝاز ٠عح ايسضؽ ٚاغتساَ ١ايتطٜٛط املٗين يف
َساضغِٗ ٜٚعتُس تطؾٝح املساضؽ بعس اعتُاز تكاضٜط عح ايسضؽ يف نَ ٤ٛعاٜري عح ايسضؽ أُٖٗا
االبتهاض ٚاألقاي َٔ ١خالٍ تكاضٜط عح ايسضؽ ٜٚتِ تهطميِٗ ْٚؿط دٗٛزِٖ اعالَٝا .
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رأيالد ؽىل احملزىي (يبدح انفُضَبء)
َاز ٠ايفٝعٜا٤

ايك ٚ ٠ٛاؿ طن١

تٛنٝح املفاٖٚ ِٝايكٛاْني ايتاي:١ٝ
 تٛنٝح َفٗ ّٛايك. ٠ٛ ايتُج ٌٝايبٝاْ ٞيًك.٠ٛ قاْْٛٝ ٕٛتٔ األٚ ٍٚايككٛض ايصاتٞ قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْٚ ٞاغتدساَات٘إٕ اؿاي ١ايطبٝع ١ٝأل ٟدػِ ٖ ٛايػه ، ٕٛفإشا ُٚنع دػِ يف ساي ١سطن ١فإْ٘ مي ٌٝإىل ايػه، ٕٛ
ٚقس شنط داي ًٛٝٝإشا ٚقٌ دػِ َتشطى إىل ايػه ٕٛفإٕ شيو حيسخ بػبب ( قَ ) ٠ٛجٌ االستهاى
ٚ ،يهٔ َا ْالسع٘ يف تسضٜؼ املفاٖ ِٝايعًُ ١ٝاملطتبط ١بايكٚ ٣ٛاؿطنٚ ١دٛز َفاٖٚ ِٝتكٛضات
خاط ١٦بػبب عسّ ؽكل املعًُني بايفٝعٜا ٤أ ٚغطش ١ٝتسضٜؼ املكطض ز ٕٚتعُٝل ايفِٗ يًُفاَٖ ِٝجٌ
ايكٚ ٠ٛاييت تعٌُ عً ٢ؼطٜو اؾػِ َازاّ اؾػِ يف ساي ١اؿطنٚ ، ١اْ٘ ٜتػاضع يف اػا ٙايك٠ٛ
األنرب املؤثط ٠عً ،٘ٝيصا غٓعطض املفاٖ ِٝاألغاغ ١ٝعٓس تسضٜؼ َٛنٛع ايكٚ ٠ٛاؿطن ١اييت تُػاعس
يف تعُٝل ايفِٗ يًك ٚ ، ٠ٛغٓطبط ايك ٠ٛبكٛاْني ْٛٝتٔ األٚ ٍٚايجاْ. ٞ
يسضاغ ١قٛاْني اؿطنُْٓ ١اقـ َفٗ ّٛايك ٠ٛألُٖٝتٗا ،فاألدػاّ تتعطض يهجري َٔ ايك ٣ٛفُا املككٛز
بايك٠ٛ؟
جيطب فطٜل عح ايسضؽ ٖصا ايٓؿاط:
األزٚات ( :عًَُ ١عسْٚ / ١ٝضم )
اـطٛات  :إشا ٚنعت ايعًُ ١املعسْ ١ٝعً ٢غطح ايطاٚيٚ ،١املطًٛب َٓو ؼطٜو اؾػِ عً ٢غطح
ايطاٚي ١ز ٕٚضفع٘ عٓٗا َ .اشا تالسغ؟
أططح األغ :١ً٦نٝف ميهٔ ؼطٜو اؾػِ ؟ نٝف ميهٔ ٚقف ايك ٠ٛ؟
ايك ٠ٛغشب أ ٚزفع تؤز ٟإىل تػري اؿطن.١
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إشا ٚنعت نط ٠عً ٢غطح األضض فإْٗا تبك ٢غانٓ ١يف َهاْٗا ٚال تتشطى ،إال إشا ضنًتٗا بكسَو
ٚنصيو ايهتاب املٛدٛز عًَ ٢هتبو ٜ ،بك ٢غانٓاً َامل تطفع٘ بٝسى ٚإشا تطنت ايهتاب بعس
ضفع٘ فإٕ ق ٠ٛاؾاشب ١ٝاألضن ١ٝتػشب٘ يف اػا ٙاألغفٌ  ،تالسغ يف نٌ ساي َٔ ١اؿاالت ايػابك ١إٔ
سطن ١ايهط ٠أ ٚايهتاب تػريت بفعٌ َؤثط غشب أ ٚزفع أ ٟإٔ األدػاّ تتػاضع أ ٚتتباطأ أ ٚتُػري اػاٙ
سطنتٗا فكط عٓسَا ٜؤثط فٗٝا َؤثط غشب أ ٚزفع .
تج ٌٝايك ٠ٛبٝاْٝا:
ايك ٠ٛنَُ ١ٝتذٗ ،١نٝف ميهٔ تج ٌٝايك ٣ٛ؟
( سسز ايك ٣ٛعً ٢ايكٛض )

ٌٜطَع يًك ( ٠ٛم )ٚ ،نًُا ناْت ايك ٠ٛأنرب نإ املتذٗ ١أط.ٍٛ
عٓس زضاغ ١تأثري ق ٠ٛيف سطن ١دػِ َا ٜ،تِ ؼسٜس اؾػِ ٜٚطًل عً ٘ٝاغِ ( ايٓعاّ ) ٚنٌ َا
حيٝط ب٘ ٜٚؤثط ف ٘ٝبكُٜ ٠ٛػُ ٢احملٝط اـاضد. ٞ
تتٛيس ق ٣ٛايتالَؼ عٓسَا ٜالَؼ دػِ َٔ احملٝط اـاضد ٞايٓعاّ ٜٚؤثط ف ٘ٝبك. ٠ٛ
سسز ق ٠ٛايتالَؼ (ايتُاؽ ) يف اؿاالت ايتاي:١ٝ
– دٗاظ اؿاغب املٛنٛع عً ٢ايطاٚي١
 غكٛط ايهتاب إىل األضضقاضٕ بني ق ٣ٛايتُاؽ اييت مت ؼسٜسٖا ٚايؿهٌ ايتاي.ٞ
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 َا ايص ٟغبب ايتػاضع يًهتاب عٓسَا غكط إىل األضض ؟ اؾاشب ١ٝاألضن.١ٝ ٌٖ ايهتاب يف تالَؼ َع األضض؟ ال.ْطًل عًٖ ٢ص ٙايك" ٠ٛق ٠ٛاجملاٍ "
 أشنط أَجً ١يك ٣ٛال ٜٛدس تالَؼ بُٗٓٝا ؟ َجٌ ق ٠ٛاؾاشب ١ٝاألضن ( ، ١ٝايك ٠ٛاملػٓاطٝػ) ١ٝ،إبط ٠ايبٛقً ( ١تتأضدح بفعٌ ايك ٠ٛاملػٓاطٝػ. ) ١ٝ
كططات اؾػِ اؿط:
إٕ ايُٓاشز ايتكٜٛطٚ ١ٜاملدططات ايتٛنٝش ١ٝتػاعس يف ؼً ٌٝايك ٣ٛاملؤثط ٠يف سطن ١اؾػِ.
خطٛات تج ٌٝايك ٣ٛاملؤثط ٠يف دػِ:
 ضغِ املدطط يتٛنٝح اؿاي.١
 ضغِ زا٥ط ٠س ٍٛايٓعاّ.
 ؼسٜس املٛاقع اييت تؤثط فٗٝا ق ٠ٛايتالَؼ ٚق ٣ٛاجملاٍ .
اغتدساّ منٛشز اؾػ ِٝايٓكط: ٞ
 تجٌ اؾػِ بٓكط. ١
 تجٌ نٌ ق ٠ٛبػِٗ اظضم ٜؿري إىل االػا ٙايص ٟتؤثط ف ٘ٝايكَ ٠ٛع َطاعا ٠تتٓاغب ط ٍٛايػِٗ
َع ايك. ٠ٛ
 اغتعُاٍ ايطَع ايكٚ ٠ٛؼسٜس نٌ َٔ املػبب ٚاؾػِ ايصٜ ٟؤثط ف ٘ٝايك. ٠ٛ
 اختٝاض االػا ٙاملٛدب يًك ٠ٛاألنرب .
قاْْٛٝ ٕٛتٔ األ :ٍٚخيتل قاْْٛٝ ٕٛتٔ األ ٍٚباألدػاّ اييت ته ٕٛفٗٝا ايك ٣ٛاحملكً ١املؤثط ٠عً٢
اؾػِ تػا ٟٚقفط ،أ ٟإٔ اؾػِ ٚاقع ؼت تأثري عسز َٔ ايكٚ ٣ٛاجملُٛع االػاٖ ٞهلص ٙايكٜ ٠ٛػاٟٚ
قفط.
تطبٝل:
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ؼطى قطاض بػطع 80 ١نًِ /غاعٚ ١فذأ ٠ؾاٖس ؾاسَٓ ١تٛقف ١عً ٢غه ١اؿسٜس ؟ َاشا ٜعٌُ ؟
ٚملاشا؟

َ ا ايص ٟدعٌ ايكطاض ٜبط ٧سطنت٘ ؟ ( تأثط بك) ٠ٛ
َ ا أثط ايك ٠ٛعً ٢ايػطعٚ ١االػا ٙ؟ ( تػريت ايػطع ١ظٜاز/ ٠بط / ٤تػري اػا ٙاؿطن) ١
عٓسَا تٌؤثط ق ٠ٛيف دػِ َا فإْٗا تػري غطعت٘ املتذٗ ،١أ ٟتُهػب٘ تػاضعًا.
 سسز ايٓعاّ ٚاملػبب ٚاػاٖات ايك ٣ٛاملؤثط ٠عً ٢نتاب َٛنٛع عً ٢طاٚي ١عٓس زفع٘.
 ملاشا اؾػِ غانٔ ؟ ألٕ ايك ٠ٛاحملكً ١تػا ٟٚقفط .
َ ا َكساض ايػطع ١املتذٗ ١؟ تػا ٟٚقفط .
 أشنط أَجً ١ألدػاّ غانٓ ١يف ايػطف ١؟ سسز ايك ٠ٛاملؤثط ٠عًٗٝا؟
َ اضأٜو يف ايعباض ٠ايتاي(١ٝاؾػِ ايػانٔ ال تؤثط عً ٘ٝق)٠ٛ
َ ا ايك ٣ٛاييت تؤثط يف اؾػِ ٚيهٓٗا ال تػري سطنت٘ ؟ َٚا ْٛع االتعإ ؟ ( قَ ٠ٛتعْْٛ ، ) ١ع
االتعإ (غه) ْٞٛ
 ٌٖ ميهٔ إٔ تؤثط قَ ٠ٛتعْ ١عً ٢دػِ َتشطى ؟ ْعِ
َجاٍ :عٓسَا تػري ايػٝاضَ( ٠جال ) يف خط َػتكٚ ِٝبػطع ١ثابت. ١

ْؿاط:
 إشا ؼطى بام بػطع ١ثابت ١يف خط َػتك، ِٝسسز ايك ٣ٛاملؤثط ٠عً ٘ٝ؟
(ق ٠ٛزفع احملطى  -ق ٠ٛاالستهاىٚ ).نح بايطغِ؟
َ اشا حيسخ عٓسَا ٜٛاد٘ َٓعطف ؟
ٜك ّٛبتػري اػا ٙايػٝاض ٠أ ٚتػري غطعتٗا ،فعٓس ظٜاز ٠غطع ١ايػٝاضٜ ٠عٜس َٔ ق ٠ٛزفع احملطى يتكبح
أنرب َٔ ق ٠ٛاالستهاى .
َ ا ْٛع ايك ٣ٛاملؤثط ٠يف اؾػِ ؟ ق ٣ٛغري َتعْ. ١
 أشنط أَجً ١يك ٣ٛغري َتعْ ١؟
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األدػاّ املتشطنَ ١تعْ ١إشا ناْت ايك ٠ٛاحملكً ١عًٗٝا تػا ٟٚقفطا ( اتعإ سطن.) ٞ
َاضأٜو يف ايعباضات ايتاي:١ٝ
( إٔ نٌ دػِ َتشطى غٝكف عٔ اؿطن ١يف ايٓٗا.)١ٜ
( تًعّ ق ٠ٛاناف ١ٝإلبكا ٤اؾػِ َتشطنا بايػطعْ ١فػٗا ٚاإلػاْ ٙفػ٘)
 اؾػِ املتشطى غٝتٛقف عٓسَا تؤثط عً ٘ٝق ٣ٛغري َتعَْ ١جٌ االستهاى  ،ايك ٖٞ ٠ٛاملػبب
يًشطنٚ ١غٝػتُط يف اؿطن ١بػطع ١ثابتٚ ١يف االػاْ ٙفػ٘.
ٚيكس زضؽ ْٛٝتٔ ايك ٣ٛاملتعْٚ ١غري املتعْٚ ١تٛقٌ إىل قاْْٛٝ ٕٛتٔ األ.ٍٚ
ْل ايكاْ : ٕٛإٔ اؾػِ ٜبك ٢عً ٢سايت٘ َٔ سٝح ايػه ٕٛأ ٚاؿطن ١املٓتعُ ١يف خط َػتكَ ِٝا
مل ٜؤثط ف ٘ٝق ٠ٛقكً ١تػري سايت٘ .
ٜػُ ٢قاْْٛٝ ٕٛتٔ األ ٍٚبكاْ ٕٛايككٛض ،فٌٗ ايككٛض ق ٠ٛ؟
ايككٛض ايصات :ٞمماْع ١اؾػِ يًتػري يف سايت٘ َٔ سٝح ايػه ٕٛأ ٚاؿطن ١فإشا نإ غانٓاً ميٌٝ
إىل إٔ ٜبك ٢غانٓا  ٚإشا نإ َتشطناً بػطعَ ١تذٗ ١ثابت ١فإْ٘ مي ٌٝإىل االغتُطاض يف اػا ٙسطنت٘
ٚبايػطعْ ١فػٗا.
اَجً ١عً ٢ايككٛض ايصات:ٞ
 عٓسَا تٓعسّ اؾاشبٜ ١ٝكبح ٚظٕ نٌ َٔ ايفأض ٚايف ٌٝقفط  ،فإشا بسأا ايطن

مٛى فأُٜٗا

ٜكف بكٛض ٠أغٌٗ ؟ ٚملاشا ؟
ايفأض غٝكف أٚال ألٕ نتًت٘ أقٌ ٚبايتاي ٞايككٛض ايصات ٞأقٌ.
 نٝف ٜفػط ايكاْ ٕٛاأل ٍٚيٓٛٝتٔ عٌُ سعاّ األَإ يف ايػٝاض ٠يف َٓع سسٚخ اإلقابات يف سٛازخ
االقطساّ ؟
حيسخ تٓاقل فذا ٞ٥يف تػاضع اؾػِ بػبب االقطساّ ٚ ،ألٕ اؾػِ ٜتشطى غط َػتك ِٝغٝػتُط
يف اؿطنٚ ١قس ٜكطسّ بعداز ايػٝاض ٠األَاَ ٞفٝعٌُ سعاّ األَإ عً ٢إناف ١ق ٠ٛتػري َٔ ايػطع١
املتذٗ ١يًذػِ ٚتؤز ٟإىل ايٛقٛف.
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مجع ايك :٣ٛأٚدس ايك ٣ٛاحملكً ١يف اؿايتني ؟.

ايك ٣ٛاحملكً ٖٞ ١اييت ؼسز نٝف ١ٝتػري سطن ١اؾػِ عٓسَا تُٛثط ف ٘ٝأنجط َٔ ق.٠ٛ
ايكٚ ٠ٛايتػاضع
 نٝف ٜتشطى اؾػِ عٓسَا تُؤثط ف ٘ٝق ٠ٛأ ٚأنجط؟
يتشسٜس ايعالق ١بني نٌ َٔ ايكٚ ٠ٛايتػاضع ٚايػطع ١املتذٗ ١متاز إىل ايتأثري يف دػِ َا بك ٠ٛثابت١
يف اػاَ ٙعني.
 نٝف ميهٔ ايتأثري عً ٢اؾػِ بك٠ٛ؟
ْؿاط :عطض األزٚات ٚطًب تٓفٝص اـطٛات احملسز.٠
األزٚات  :عطبَٝٚ ١عإ ْابهَ ٞسضز بٛسسات ْٛٝتٔ ٚمخػ ١أدػاّ كتًف ١ايهتٌ ٚ ،خٝط .
 نٝف ميهٔ َعطف ١ايك ٠ٛايالظَ ١يتشطٜو ايعطب ١؟
اـطٛات:

قٝاؽ نتً ١ايعطبٚ ١األدػاّ املهاف.١-قٝاؽ ايك ٠ٛاملبصٚي ١ؿطن ١اؾػِ يهٌ

نتً.١
 تػذ ٌٝايبٝاْات يف دس.ٍٚ تج ٌٝايبٝاْات عً ٢املٓش ٢ايبٝاْ ٞعً ٢إٔ ته ٕٛايهتً ١عً ٢احملٛض ايػٝين ٚايك٠ٛعً ٢احملٛض ايكاز.ٟ
َٓاقؿ: ١
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َ ا ايعالق ١بني نتً ١ايعطبٚ ١ايك ٣ٛايكك ٣ٛايالظَ ١يتشطٜهٗا ؟ نًُا اظزازت ايهتً ١تعزاز ايك٠ٛ
ايالظَ ١يتشطٜهٗا .
 ملاشا ًٜعّ ٚدٛز ق ٠ٛالغتُطاض سطن ١ايعطب ١بػطع ١ثابت ١؟ يًتػًب عً ٢االستهاى.
 ملاشا ايك ٠ٛايالظَ ١البتسا ٤سطن ١ايعطب ١أنرب َٔ تًو اييت تًعّ يالغتُطاض يف سطنتٗا ؟
ألٕ االستهاى بني ايعطبٚ ١غطح ايطاٚيٜ ١ه ٕٛأنرب عٓسَا ته ٕٛايعطب ١غانٓ.١
 يتٛنٝح ايػطع ١املتذٗ ١يًذػِ خالٍ فرت ٠ظَٓ ١ٝأعطض ايطغِ ايبٝاْ ٞايتاي ٞؾػِ ُٜػشب
بطباط َطاطَ ٞؿسٚز .

ٜؤثط ايطباط املطاط ٞبك ٠ٛثابت ١عً ٢اؾػِ َ ،اشا ْالسغ عً ٢ايػطع ١املتذٗ١؟
ايعٜاز ٠ايجابت ١يف ايػطع ١املتذْٗ ١تٝذ ١ايتػاضع ايجابت ايص ٟانػب٘ ايطباط املطاط ٞاملؿسٚزيًذػِ.
 نٝف ٜعتُس ايتػاضع عً ٢ايك٠ٛ؟
ٜٛنح ايطغِ ايبٝاْ ٞايعالق ١بني ( ايتػاضع  -ايك ) ٠ٛيعسز َٔ
ايعطبات
َ ٌٝايطغِ ايبٝاْ= ٞ

ك

ت&م
ت = امل × ٌٝم
تػاضع اؾػِ ٜػا ٟٚقكً ١ايك ٣ٛاملؤثط ٠فَ ٘ٝكػ ١َٛعً ٢نتً ١اؾػِ.
ت=

ق المحصلة
ك

.
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تػاضع دػِ ٜػا ٟٚقكً ١ايك ٣ٛاملؤثط ٠فَ ٘ٝكػَٛا عً ٢نتً ١اؾػِ ْ ٖٛٚل قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْٞ
ايصٜ ٟطبط بني قكً ١ايك ٣ٛاملؤثط ٠يف اؾػِ ٚتػاضع٘ ٚنتًت٘.
تطبٝل:
ٚ نح ايك ٣ٛاملؤثط ٠عٓس زفع ؾدل ٜتعجل عً ٢اؾًٝس ببط َٔ ٤اـًف ؟
ٜتػاضع ٜٚتشطى بكٛض ٠أغطع ٚشيو بػبب ايك ٠ٛغري املتعْ ١املؤثط ٠فْ ٘ٝتٝذ ١زفع٘ ٚ ،بعس ايسفع ٜتعجل
بػطع ١ثابتْ ١ػبٝا ألٕ ايك ٠ٛاحملكً ١تػا ٟٚتكطٜباً قفط .
 عطب ١تتسسطز عًَ ٢ػاض َا بػطعَ ١تذٗ ١ثابت ١فٌٗ ٖصا ٜعين عسّ ٚدٛز ق ٣ٛتؤثط يف ايعطب ١؟
ال ،إٕ األضض ٚاملػا ض ٜؤثطإ يف ايعطب ١بك.٠ٛ
 ملاشا ال تتػري ايػطع ١املتذٗ١؟
ألٕ قكً ١ايك ٠ٛاملؤثط ٠يف ايعطب ١تػا ٟٚقفط.
 ٌٖ ميهٔ ؾػِ إٔ ٜػتُط يف تػاضع٘ عٓسَا تع ٍٚايك ٠ٛاملؤثط ٠ف ٘ٝ؟
ال ،اؾػِ ٜتػاضع عٓسَا ْؤثط ف ٘ٝبكٚ ، ٠ٛعٓسَا تع ٍٚايك ٠ٛفإٕ اؾػِ ٜػتُط يف سطنت٘
بػطع ١ثابتَ ١امل تؤثط ف ٘ٝق ٠ٛأخطَ ٣جٌ ( َطنب ١ايفها) ٤
ْؿاط:
زسطز عطب ١أ ٚازفعٗا عً ٢غطح ايطاٚيٚ ١يف أثٓا ٤سطنتٗا أزفعٗا ثاْ ١ٝيف إػاَ ٙا عٝح ٜه ٕٛتػري
ٚانح يف غطعتٗا ؟
َ اشا عًُت ايك ٠ٛ؟ تػبب يف ايػطع ١املتذٗ١
َ ا ايعالق ١بني اػا ٙايكٚ ٠ٛايتػاضع ؟ ايكٚ ٠ٛايتػاضع يف االػاْ ٙفػ١
َٓاقؿَ :١ا ضأٜو يف ايعباض(٠نٌ ق ٣ٛتؤثط يف دػِ تهػب٘ تػاضعا يف اػا ٙتاثريٖا أ ٚيف اػا ٙايك٠ٛ
األنرب)
تطبٝل:
قاّ أسس ايطالب بسفع دػِ يف اػا ٙايػطب ٚقاّ طايب هخط بسفع٘ يف اػا ٙايؿُاٍ ؟146

اؾػِ غٝتشطى يف االػا ٙايؿُاٍ ايػطبٞ
اغتدساّ قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْ:ٞ
ُٜػتدسّ قاْْٛٝ ٕٛتٔ ايجاْ ٞيف سػاب تػاضع اؾػِ عٓسَا ته ٕٛايهتًٚ ١ايك ٠ٛاملؤثط ٠فَ ٘ٝعًَٛتني ،
ٚتػاضع اؾػِ ٜػا ٟٚايتػري يف ايػطع ١املتذٗ ١عً ٢ايتػري يف ايعَٔ ٚايكٛض ايتاي ١ٝتٛنح االغتدساَات
:
ْككإ ايػطع١

ظٜاز ٠ايػطع١

سػاب
ايتػاضع َٔ ايعالق ١ايطٜان: ١ٝ
ت=

ق المحصلة
ك
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