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يف إطار االهتامم املستمر من وزارة الرتبىة والتوجىه الفني العام لالقتصاد املنزيل 
هندي هذا اجلهد املتواضع إىل القائمني عىل العملىة الرتبوية وإىل معلامت االقتصاد 
املنزيل آملني أن حيقق الكتاب الفائدة املرجوة منه، والثمرة املنشودة، سائلني العيل 

القدير أن ينفع به ؛ إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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تسعى وزارة الرتبية بكل جهودها وطاقاهتا إىل تطوير وحتديث املناهج الدراسية، 
لتالئم احتياجات املتعلامت يف املرحلة املتوسطة، ولتواكب التقدم والتطور العلمي، 
يف  الكبري  بدوره  إليامهنم  الوزارة  يف  املسؤولني  باهتامم  املنزيل  االقتصاد  حظي  وقد 

تقدم وتطور األرسة الكويتية.
ليظهر  املنهج  الفائدة واملعلومة واملتعة من مقومات هذا  أن تكون  وقد حرصنا 
من  فيه  بام  االنتفاع  من  املتعلمة  متكني  وهو  وتدريسه،  تأليفه  من  احلقيقي  اهلدف 

موضوعات مهمة تعد من أساسيات حياهتا.
ومن خالل مسرية التطوير الشاملة ملناهجه استحدثت مفاهيم تربوية حديثة هلذا 
املوارد،  إدارة  املتعددة. وهي  تكامليًا يف جماالته  اجتاهًا  يتجه  وأخذ  التطبيقي  العلم 

الغذاء والتغذية، العالقات األرسية، األنسجة واملالبس.
اشتمل كتاب االقتصاد املنزيل للمرحلة املتوسطة عىل 4 وحدات خمتلفة هي:

بإدارة  املتعلقة  باملهارات  املتعلمة  بتزويد  املوارد: وخيتص هذا املجال  إدارة   -1
املوارد مثل: املسكن - مواد التنظيف - األلوان - العملية اإلدارية- اخلريطة 

الذهنية - موارد األرسة - املستهلك - البيئة - العمل التطوعي.
املتعلقة  باملهارات  املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  وخيتص  والتغذية:  الغذاء   -2
أمهية   - الغذائي  اهلرم   - الغذائية  العنارص  مثل:  والتغذية  الغذاء  بمجال 

الغذاء - املقاييس واملكاييل - طرق حفظ األغذية - طرق طهي األطعمة
املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  خيتص  اإلبرة:  وأشغال  واملالبس  األنسجة   -3
ألياف  مثل:  اإلبرة  وأشغال  واملالبس  األنسجة  بمجال  املتعلقة  باملهارات 
النسيج - أشغال اإلبرة - التطريز - أنواع املالبس - أثر امللبس عىل املظهر 

الشخيص - التفصيل واخلياطة.
املتعلمة  بتزويد  املجال  هذا  وخيتص  األرسية:  والعالقات  الطفل  تربية   -4
باملهارات املتعلقة برتبية الطفل والعالقات األرسية مثل: األرسة - العالقات 



األرسية - مرحلة البلوغ واملراهقة - املهارات االجتامعية - املشكالت التي 
تواجهها والقدرة عىل حلها.

املنهج  إطار  ضمن  املجاالت  هذه  بني  والرتابط  التكامل  روعي  وقد 
بأهدافه وأنشطته التعليمية ووسائل تقويمه ملساعدة معلامت االقتصاد املنزيل 
عىل فهم وإدراك املفاهيم األساسية ومتكينهن من القيام هبذه املهمة الرتبوية 

السامية عىل أفضل وجه.
وقدمنا يف هذا الدليل ما ييل:

األهداف اخلاصة باملادة يف اجلانب املعريف والوجداين والنفس حركي.  -
الوسائل   - املقرتحة  التعليمية  األنشطة   - املحتوى  متضمنًا  البنائي  اهليكل   -

التي يمكن االستعانة هبا وغريها.
طرق التدريس عامة لتختار املعلمة منها ما يناسب كل وحدة تدريسية.  -

الوسائل التعليمية عىل اختالف أنواعها وعىل املعلمة الواعية أن ختتار لكل   -
وحدة ما يناسبها من هذه الوسائل.

أساليب التقويم سواء يف اجلانب النظري أو العميل.  -
نامذج لتخطيط وحدات تدريسية مصغرة.  -

وأخريًا إجابة األنشطة التي وردت يف كتاب املتعلمة.  -
ونحن نقدم هذا الدليل ملعلمة االقتصاد املنزيل آملني أن يكون عونًا هلا عىل تنفيذ 

وحدات املادة الدراسية عىل أكمل وجه.

مع متنىاتنا للجمىع بالتوفىق

جلنة التألىف
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املفهوم احلديث لالقتصاد املنزيل

كان املفهــوم الســائد لالقتصــاد املنــزيل أنــه يتضمــن األعــامل التــي تقــوم هبــا املــرأة داخــل 
املنــزل، لــذا كان تدريــس هــذه املــادة هيــدف إىل دراســة األعــامل اخلاصــة بالتدبــري املنــزيل مثــل 

أشــغال اإلبــرة، والطهــي، والغســيل والكــي ومــا شــابه....

ويف الســنوات األخــرية تغــري هــذا املفهــوم، وأصبــح االقتصــاد املنــزيل كغــريه مــن العلــوم 
ــلوكية  ــة والس ــة والبيولوجي ــوم الطبيعي ــن العل ــيات م ــق واألساس ــتخدم احلقائ ــة، يس التطبيقي
واالجتامعيــة والفنــون، ويقــوم برتكيزهــا عــىل احتياجــات وآمــال وأهــداف األرسة وأعضائهــا 
يف حتقيــق ذواهتــم، وذلــك كلــه مــن خــالل حقــول دراســية تشــمل الغــذاء والتغذيــة، املالبــس 
ــة، وإدارة املنــزل واقتصاديــات األرسة والثقافــة  ــة الطفــل والعالقــات األرسي واألنســجة، تربي

االســتهالكية وغريهــا.

ــع  ــث يف مجي ــور يبح ــل درايس متط ــه حق ــص بأن ــزيل يتلخ ــاد املن واملفهــوم الشــامل لالقتص
ــة  ــزيل بالفــرد والعائل ــق االقتصــاد املن ــاة األرسة، ويتعل ــزل وحي ــة باملن ــون املتعلق ــوم والفن العل
ــة، وهــو ليــس  ــة واالجتامعي ــخصية والعائلي ــداف الش ــق األه ــة، وحتقي ــاة األرسي ــة احلي وبتنمي
مقصــورا عــىل البيئــة املنزليــة وحدهــا، وإنــام يمتــد إىل البيئــة البرشيــة بصفــة عامــة داخــل املنــزل 

وخارجــه.



16

األهداف العـــــامة ملادة االقتصاد املنزيل 
 General goals

ــري يف  ــا أدى إىل تغي ــا مم ــة فطاهل ــىل الرتبي ــا ع ــي بظالهل ــة تلق ــريات احلديث ــك يف أن التغي الش
األهــداف واملناهــج وطــرق التدريــس لتتــالءم مــع التغــريات احلديثــة، وكان مــن الــروري 
اخــذ تلــك املتغــريات يف عــني االعتبــار عنــد وضــع األهــداف العامــة ملــادة االقتصــاد املنــزيل. 

إن اهلــدف الرتبــوي هــدف يتصــف بالعموميــة وعدم التفصيل ويتســع ليشــمل جممل النشــاطات 
والفعاليــات يف املجتمــع التعليمــي يف املراحــل الدراســية املختلفــة، وتصــف الســلوكيات الكلية 

النهائيــة التــي يتوقــع مــن املتعلــم أن يظهرهــا بعــد عمليتــي التعلــم والتعليم.

وختتلــف األهــداف العامــة حســب درجــة خصوصيتهــا ولكنهــا متيــل يف الغالــب إىل املــدى 
الطويــل يف طبيعتهــا واىل بعدهــا عــن النتائــج املدرســية املبــارشة، وهــى ركــن مــن أركان املنهــج 
الــدرايس بمفهومــه املتطــور، ويعــد حتديدها اخلطــوة األساســية يف بناء املنهــج وتنفيــذه وتقويمه. 

األهداف الرتبوية تتمثل يف: 

1- تعميــق اإليــامن بالديــن اإلســالمي واالعتــزاز بالقيــم اإلنســانية مــن خــالل التمســك 
بعــادات وتقاليــد املجتمــع الكويتــي واملحافظــة عــىل تراثــه وإحيائــه.

2- تدعيــم القيــم األخالقيــة واملامرســات الســلوكية االجيابيــة البنــاءة عــىل مســتوى األرسة 
واملجتمــع.

ــام  ــة، ب ــوارده الطبيعي ــة م ــي وتنمي ــع الكويت ــزاز باملجتم ــن واالعت ــوالء للوط ــة ال 3- تنمي
ــة.  ــة والرتبوي ــة والعلمي ــب الثقافي ــع اجلوان ــع يف مجي ــدم املجتم خي

ــم  ــبيل دع ــت يف س ــة الكوي ــة يف دول ــا وزارة الرتبي ــي تبذهل ــود الت ــراد للجه ــر األف 4- تقدي
ــزيل.  ــاد املن ــدان االقتص مي
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5- تعريــف األفــراد باألهــداف النبيلــة التــي تســعى مــادة االقتصــاد املنــزيل إىل حتقيقهــا يف 
املجتمــع، واإلملــام العميــق بأمهيتــه وتكاملــه مــع املــواد الدراســية األخــرى.

ــرد  ــلوك الف ــه س ــي توج ــؤولية الت ــاس باملس ــة اإلحس ــم وتنمي ــادئ والقي ــيخ املب 6- ترس
ــي. ــخيص واالجتامع الش

7- إمــداد األفــراد بالقــدرة عــىل اكتســاب املعــارف اإلنســانية املختلفــة يف إطــار مــن الفهــم 
والتســامح واحلــوار.

ــزًا للقيــم والتقاليــد  8- تنميــة روح العمــل التطوعــي واملشــاركة يف خدمــة املجتمــع، تعزي
العربيــة األصيلــة. 

ــخيص األرسي  ــتوى الش ــًا للمس ــم وفق ــروف حياهت ــل ظ ــىل تقب ــراد ع ــاعدة األف 9- مس
ــىل  ــل ع ــا، والعم ــع جوانبه ــن مجي ــاة م ــة احلي ــة مواكب ــة، وحماول ــن جه ــي م واالجتامع

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــا م ــتمرار يف تطويره ــينها واالس حتس

10- إثــراء وتقويــة جوانــب التــذوق الفنــي واجلــاميل للفــرد مــن خــالل إدراكــه للقيــم اجلاملية 
التــي تؤثــر يف تعامله وســلوكه.

11- إتاحــة الفــرص للفــرد ليتعلــم املهــارات التــي تســاعد عــىل رفــع مســتوى دخــل األرسة، 
واملســامهة يف رفــع مســتوى الدخــل القومــي بــام يتامشــى مــع قــدرة الفــرد يف مراحــل 

العمــر املختلفــة. 

ــهام يف  ــتطيع اإلس ــث يس ــرد بحي ــة الف ــرات وهتيئ ــتخدام اخل ــىل اس ــرد ع ــب الف 12- تدري
ــرة. ــة مثم ــداده بفعالي ــع وإم ــوض باملجتم ــة، والنه ــاة االجتامعي ــر احلي تطوي

13- تدريــب الفــرد عــىل اســتخدام األدوات املختلفــة وفتــح املجــال أمامــه مســتقباًل لالعتامد 
عــىل النفــس يف مواجهــة ظــروف احليــاة بــروح اإلبــداع واالبتكار. 
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14- تنميــة قــدرات الفــرد عــىل التخطيــط والتنظيــم، والقضــاء عــىل االرجتاليــة والســطحية 
مــن خــالل األنشــطة املتنوعــة.

15- تطويــر أســاليب ومهــارات التفكــري العلمــي املنظــم بأنواعــه ومســتوياته لــدى الفــرد، يف 
حــل املشــكالت ومواجهــة املواقــف احلياتيــة واختــاذ القــرار.

16- تشــجيع الفــرد عــىل العمــل التعــاوين واجلامعــي ضمــن برامــج املشــاركة امليدانيــة وتبادل 
اخلــرات فيــام بينهــم مــن خــالل التعلم الــذايت. 

17- التدريــب عــىل التعليــم املســتمر وتطويــر القــدرة عــىل التعامــل مــع املصــادر املختلفــة 
ــة.  للمعرفــة واملعلومــات، واســتخدام خمتلــف التقنيــات بصــورة متوازن

18- فتــح آفــاق الفــرد ملقومــات احليــاة، وتدريبــه عــىل التفكــري النقــدي عــن طريــق حتليــل 
عنــارص مناهــج االقتصــاد املنــزيل. 

19- تنميــة مهــارات اســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة إلنجــاز املهــام، وتيســري أســاليب إدارة 
احليــاة بالنســبة للفــرد واملجتمــع. 

20- االهتــامم بــذوي االحتياجــات اخلاصــة وتقديــر فــرص رعايتهــم وتعليمهــم واندماجهــم 
 . ملجتمع با
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طرق التدريس اخلاصة بامدة االقتصاد املنزيل 

ان اختىــار طريقــة معىنــة لتدريــس مــادة االقتصــاد املنــزيل تقررهــا عوامــل عــدة 
ــادئ  ــن املب ــة م ــاك جمموع ــإن هن ــذا ف ــة، هل ــادة العلمى ــة بامل ــروف املحىط ــري الظ ــري بتغ تتغ

ــيل: ــا ي ــادئ م ــذه املب ــن ه ــة، وم ــالىب الفعال ــون وراء األس ــم تك ــىكولوجىة للتعل الس

أهــداف املــادة وطبيعــة الفصــل وحجمــه، وقــدرة املعلمــة وشــخصيتها ونــوع الوحــدة   -1
ــة أن  ــىل املعلم ــب ع ــرق جي ــر أي الط ــة يف تقري ــارات مهم ــا اعتب ــذه كله ــة، وه التعليمي

تســتخدمها يف موقــف معــني.

ــة  ــط فكري ــا مناش ــي جتمعه ــق الت ــن احلقائ ــة م ــت جمموع ــزيل ليس ــاد املن ــادة االقتص م  -2
ــرق  ــا بط ــول إليه ــن الوص ــي أمك ــة الت ــة املنظم ــن املعرف ــزء م ــي ج ــام ه ــة، وإن معين
موضوعيــة تعتمــد أساســًا عــىل املالحظــة الدقيقــة والتجريــب والتفكــري املنطقــي،أي أن 

ــادة. ــن امل ــل ع ــزء ال ينفص ــرق ج الط

االقتصــاد املنــزيل جمموعــة مــن املفاهيــم والقوانــني والنظريــات التــي تبنــى مــن جمموعــة   -3
مــن احلقائــق، حتــى حتقــق وظيفــة العلــم عــىل التفســري والتنبــؤ.

تعتــر أفضــل طــرق التدريــس هــي تلــك التــي هتتــم بالتفاعــل بــني املتعلمــة واملــادة،   -4
ــن  ــًا م ــارس ألوان ــرف ومت ــًا أن تع ــد حق ــف تري ــها يف موق ــة نفس ــد املتعلم ــث جت بحي
األنشــطة التــي متكنهــا مــن املالحظــة والتجريــب واالستكشــاف واالســتقصاء، ورؤيــة 
ــات عــن التســاؤالت  ــى تصــل إىل إجاب العالقــات والوصــول إىل اســتنتاجات حت

ــدة. ــرى جدي ــف أخ ــري مواق ــدة يف تفس ــا اجلدي ــتخدم معرفته ــم تس ــة، ث املوضوعي
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طرق تدريس االقتصاد املنزيل تقوم عىل أسس تستمد وجودها وكىاهنا من: 

1- املعلمة وطبيعة عملها.

2- املتعلمة وإمكاناهتا وقدراهتا ومراحل نموها وخصائص كل مرحلة.

3- املــواد التــي يــراد تعليمهــا وطبيعتهــا وكيفيــة حتقيقهــا لألهــداف املقــررة التــي تنشــدها 
الدولــة.

4- وجــود مشــكلة هتتــم هبــا املتعلمــة وتشــرتك يف البحــث عــن حلهــا اشــرتاكًا فعــاالً، عــىل 
أن تعلــم أن اكتســاهبا للمهــارة أو فهمهــا ملعنــى مــا، يعينهــا عــىل حــل املشــكلة.
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- إسرتاتىجىة احلوار واملناقشة:
توجد مخسة أنواع من املناقشة وهي:

- املناقشــة االســتقصائىة: املناقشــة عــىل نمــط 
تنــس الطاولــة حيــث يطــرح املعلــم ســؤاالً 
ــىل  ــم ع ــق املعل ــم يعل ــني ث ــد املتعلم ــب اح فيجي
هــذه اإلجابــة ويطــرح ســؤاالً آخــر ويقــوم متعلم 

ــذا. ــم وهك ــق املعل ــم يعل ــة ث ــر باإلجاب آخ
ــرح  ــلة: يط ــرة الس ــة ك ــط لعب ــىل نم ــة ع - املناقش
للمتعلمــني احلريــة يف  ويــرتك  املعلــم ســؤاالً 
املناقشــة والتفاعــل اللفظــي مــع بعضهــم البعــض 
ــن  ــم م ــل املعل ــة، ويتدخ ــول املمكن ــرتاح احلل الق

ــرورة. ــد ال ــح عن ــر للتصحي ــني آلخ ح
ــا إذا  ــة م ــتخدم يف حال ــة: وتس ــة اجلامعى - املناقش
كانــت كثافــة الفصــل)30( متعلــاًم فأكثــر، أو 
يف حالــة مجــع اآلراء حــول قضيــة عامــة هتــم 

املتعلمــني.
التشــاور  جمموعــة  الصغــرية:  املجموعــات   -
تســتخدم يف حالــة مــا إذا كانــت كثافــة قاعــة 
الــدرس أقل مــن )30( حيــث جتلــس كل جمموعة 
U وتناقــش كل جمموعــة  )5-7( عــىل شــكل 
تقريــرًا ملــا توصلــت إليــه يف هنايــة املناقشــة.
- النــدوة: تســتخدم يف حالــة مــا إذا كانــت قاعــة 
الــدرس كبــرية جــدًا، ويتــم فيهــا اســتضافة بعض 
الشــخصيات البــارزة وينظــم املعلــم دقــة احلــوار 

بــني أعضــاء النــدوة واملتعلمــني.

التعلم الذايت:
هــو النشــاط التعلمــي الــذي يقــوم بــه املتعلــم مدفوعــًا 
ــه  ــة اســتعداداته وإمكانات ــة هبــدف تنمي برغبتــه الذاتي
ــة  ــق تنمي ــام حيق ــه ب ــه واهتاممات ــتجيبًا مليول ــه، مس وقدرات
ــه  ــع جمتمع ــح م ــل الناج ــا، والتفاع ــخصيته وتكامله ش
عــن طريــق االعتــامد عــىل نفســه والثقــة بقدراتــه يف عملية 
التعليــم والتعلــم، وفيــه نعلــم املتعلــم كيــف يتعلــم ومــن 

أيــن حيصــل عــىل مصــادر التعلــم.
أمهىة التعلم الذايت:

ــًا  ــى اهتامم ــزال يلق ــا ي ــذايت كان وم ــم ال )1( إن التعل
ــلوب  ــاره أس ــة، باعتب ــس والرتبي ــامء النف ــن عل ــريًا م كب
التعلــم األفضــل، ألنــه حيقــق لــكل متعلــم تعلــاًم 
يتناســب مــع قدراتــه ورسعتــه الذاتيــة يف التعلــم ويعتمــد 

ــم. ــه للتعل ــىل دافعيت ع
)2( يأخذ املتعلم دورًا إجيابيًا ونشطًا يف التعلم.

)3( يّمكــن التعلــم الــذايت املتعلــم مــن إتقــان املهــارات 
بنفســه،  نفســه  تعليــم  ملواصلــة  الالزمــة  األساســية 

ــاة. ــدى احلي ــه م ــتمر مع ويس
)4( إعــداد األبنــاء للمســتقبل وتعويدهــم حتمــل 

بأنفســهم. تعلمهــم  مســؤولية 
)5( تدريــب املتعلمــني عــىل حــل املشــكالت، وإجيــاد 

بيئــة خصبــة لإلبــداع.
متطــورًا  معرفيــًا  انفجــارًا  يشــهد  العــامل  إن   )6(
باســتمرار ال تســتوعبه نظــم التعلــم وطرائقهــا، ممــا حيتــم 
ــارات  ــان مه ــن إتق ــم م ــن املتعل ــرتاتيجية متك ــود إس وج
ــة  ــارج املدرس ــه خ ــم مع ــتمر التعل ــذايت ليس ــم ال التعل

ــاة. ــدى احلي وم
أهداف التعلم الذايت:

)1( اكتســاب مهــارات وعــادات التعلــم املســتمر 
ملواصلــة تعلمــه الــذايت بنفســه.

)2( يتحمل الفرد مسئولية تعليم نفسه بنفسه.
)3( املسامهة يف عملية التجديد الذايت للمجتمع.

)4( بناء جمتمع دائم التعلم.
)5( حتقيق الرتبية املستمرة مدى احلياة.



22

- إسرتاتىجىة حل املشكالت:
ــة  ــم الفرص ــح للمتعل ــية تتي ــة تدريس ــي خط ه
للتفكــري العلمــي، حيــث يتحــدى املتعلمــون 
ــا  ــا وبحثه ــون ملعاجلته ــة فيخطط ــكالت معين مش
ــتخلصون  ــا ويس ــات وينظموهن ــون البيان وجيمع

ــة. ــتنتاجاهتم اخلاص ــا اس منه
خطوات حل املشكالت:

- حتديد املشكلة 
- مجع البيانات عن املشكلة 
- اقرتاح احللول للمشكلة 

)فرض الفروض( 
- مناقشة احللول املقرتحة 

- التوصل اىل احلل األمثل للمشكلة 
)االستنتاج(

- تطبيق االستنتاجات
- إسرتاتىجىة لعب األدوار:

هــي إحــدى إســرتاتيجيات التدريــس التــي 
ــص  ــي، يتقم ــف واقع ــاكاة موق ــىل حم ــد ع تعتم
ــد  ــاط أح ــاركني يف النش ــن املش ــم م ــه كل متعل في
األدوار، ويتفاعــل مــع اآلخريــن يف حــدود عالقــة 
دور  املتعلــم  يتقمــص  وقــد  بأدوارهــم،  دوره 

شــخص أو يشء آخــر.
- ممىزات لعب األدوار:

- إعطــاء الفرصــة لظهــور املشــاعر واالنفعاالت 
حلقيقية ا

- زيادة الوعي بمشاعر اآلخرين وتقبلها
- اكتساب مهارات سلوكية واجتامعية

- تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني 
- عرض مواقف حمتملة احلدوث 
- سهولة استيعاب املادة التعليمية 

إسرتاتىجىة تعلم األقران:
ــم  ــون بعضه ــه املتعلم ــاعد في ــس يس ــام للتدري ــو نظ ه
ــز  ــه ومتمرك ــم موج ــاس أن التعلي ــىل أس ــى ع ــًا يبن  بعض
حــول  املتعلــم، مــع األخــذ يف االعتبــار بيئــة التعلــم الفعالــة 
التــي تركــز  عــىل اندمــاج الطالــب بشــكل كامــل يف عمليــة 
ــم  ــني بتعلي ــام املتعلم ــىل قي ــد ع ــاوين،و  يعتم ــم التع التعل

ــم.  ــت إرشاف  املعل ــًا حت ــم بعض بعضه

أنامط تعلم األقران: 

ــر  ــن العم ــران م ــس األق ــو تدري ــط األول:  ه   النم
نفســه عــر الفصــول أو بــني  الفصــول أو مــا يســمي 
بالتقســيم األفقــي، حيــث يقــوم املتعلمــون  بمســاعدة 
زمــالء آخريــن خــارج فصلهــم األصــيل، بحيــث يكونــون 
 يف املســتوى العمــري نفســه. وتوجــد أشــكال خمتلفــة 
ــي  ــط وه ــذا   النم ــران يف ه ــني األق ــة ب ــالت  املمكن للتفاع

ــايل:  ــو الت ــىل النح ع
توزيعــًا أزواج  يف  وأقراهنــم  املتعلمــني  توزيــع    -  

 عشوائيًا  أو يف جمموعات توزيعًا عشوائيًا. 
ــن  ــا م ــة لقرنائه ــه أو املجموع ــم لقرين ــار املتعل  -  اختي
الفصــل  اآلخــر.   -  توزيــع املتعلــم والقريــن يف أزواج وفقــًا 
ــل.  ــخصية - التحصي ــس- الش ــل: اجلن ــددة  مث ــري حم ملعاي

ــن  ــق الس ــران وف ــس األق ــو تدري ــاين:  ه ــط الث النم
ــم”  ــون ” املعل ــا يك ــرأيس،  وفيه ــم ال ــمى بالتنظي ــا يس أو م
وأقــران خمتلفــني يف املســتوى  الصفــي حيــث يــرتاوح 
ــر.  ــنه فأكث ــن س ــن  م ــب املعلم”والقري ــني ”الطال ــرق ب الف

النمــط الثالــث:  وهــو اندمــاج األقــران وفــق الســن 
يف برامــج غــري رســمية،  وفيــه يقــوم املتعلــم املعلــم األكــر 
ــنًا، أو  ــه س ــر من ــم أصغ ــاعدة  ملتعل ــاإلرشاف أو املس ــنًا ب س
ــة  ــة مقابل ــاعد جمموع ــا  تس ــتوي عمري ــىل مس ــة أع جمموع
ــج  ــاق برنام ــارج  نط ــطة خ ــًا يف أنش ــتوى عمري ــل مس أق

ــة. الدراس
  مزايا تعلم األقران: 

 -  يساعد عىل حتمل املسئولية
 -يتيح الفرص لتقويم األفراد واجلامعات 

-  يساعد عىل تطوير مهارات اإلدارة والتنظيم.
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- إسرتاتىجىة التعلم التعاوين: 
هــو موقــف تعليمــي / تعلمــي يعمــل فيــه املتعلمــون 
عــىل شــكل جمموعــات يف تفاعــل إجيــايب متبــادل، يشــعر 
فيــه كل فــرد أنــه مســئول عــن تعلمــه وتعلــم اآلخريــن، 

هبــدف حتقيــق أهــداف مشــرتكة.
- أمهىته:

ــه  ــح ل ــة ويتي ــة التعليمي ــور العملي ــم حم ــل املتعل جيع
والعمــل  والتعــاون  الفريــق  بــروح  للعمــل  فرصــة 
ــة  ــة واجلامعي ــئولية الفردي ــي املس ــه ينم ــام أن ــي، ك اجلامع
لــدى املتعلمــني وينمــي الثقــة بالنفــس، ويعــود املتعلمــني 
عــىل احــرتام آراء اآلخريــن، ويســاعد عــىل مراعــاة 

ــني.  ــني املتعلم ــة ب ــروق الفردي الف
االدوار املختلفة يف جمموعات التعلم النشط:

 - القائد مسؤول عن املجموعة 
تعليقــات  يســجل  والــذي  املقــرر  هــو  الكاتــب   - 

عــة  ملجمو ا
 - مسئول تسجيل النتائج 

 - امليقايت يضبط الوقت يف أثناء وتنفيذ النشاط.
دور املعلم يف التعلم التعاوين:

- اختيــار املوضــوع وحتديــد األهــداف وتنظيــم الصف 
وإدارته.

- تكويــن املجموعــات واإلعــداد لعمــل املجموعــات 
وحتديــد املصــادر واألنشــطة املختلفــة.

- إرشاد املتعلمني وتقديم املساعدة وقت احلاجة.
- املالحظة الواعية ملشاركة أفراد كل جمموعة.

ــلوكهم  ــن س ــر ع ــه تقري ــات بكتاب ــف املجموع - تكلي
ــاء التعلــم ومــا صادفهــم مــن معوقــات. أثن

- إعطــاء الفرصــة للمجموعــات لعــرض مــا توصلــوا 
إليــه أمــام بعضهــم.

ــم  ــط األفــكار بعــد انتهــاء العمــل التعــاوين وتقي - رب
ــني. أداء املتعلم

إسرتاتىجىة اإليضاح العميل:
مراحــل اإليضــاح العمــيل: فــرتة حتضــري يوضــح فيهــا 
الغــرض واحلاجــة إىل اســتعامل النمــوذج املعــروض. 
- فــرتة اإليضــاح العمــيل خلطــوات عمــل النمــوذج. - 

ــة. ــات املوضح ــىل العملي ــني ع ــب املتعلم ــرتة تدري ف
وقــد يقــوم املعلــم وحــده باإليضــاح العمــيل، أو املعلــم 

ومعــه متعلــم أو أكثــر، أو قــد يقــوم بــه أحــد املتعلمــني.
ممىزات اإليضاح العميل الناجح:

1- يعمــل عــىل حتســني طريقــة العمــل املتبعــة، ويبــني 
خطواهتــا بدقــة ووضــوح.

2- أن يصاحــب تنفيــذ كل خطــوة الــرشح اخلــاص هبــا 
مــع التــوازن بــني الــكالم وحركــة املعلــم.

3- أن تكــون اللغــة املســتعملة صحيحــة وســهلة 
املتعلمــني. املعلومــات ومناســبة ملســتوى 

4- أن تكــون األدوات واخلامــات املســتعملة والنــامذج 
املعروضــة مــن النــوع نفســه الــذي يســتخدمه املتعلمون. 
أمــام  واضحــة  العمــل  خطــوات  تكــون  أن   -5

. ملتعلمــني ا
6- إعطــاء الفرصــة للمتعلمــني بإلقــاء األســئلة أثنــاء 

العرض،عــىل أن تكــون يف صلــب املوضــوع.
7- تلخيــص اخلطــوات التــي ينتهــي مــن رشحهــا أوالً 

. ل و بأ
8- يفضــل تــرك األدوات التــي اســتخدمت والنموذج 

الــذي تــم عملــه معروضــًا أمــام املتعلمــني.
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التعلم النشط

ماهىة التعلم النشط:

ــة أو مناقشــة  لكــي يكــون التعلــم نشــطًا ينبغــي أن ينهمــك املتعلمــون يف قــراءة أو كتاب
ــه أو عمــل جتريبــي، وبصــورة أعمــق فالتعلــم النشــط  ــام يتعلمون أو حــل مشــكلة تتعلــق ب
هــو الــذي يتطلــب مــن املتعلمــني أن يســتخدموا مهــام تفكــري عليــا كالتحليــل والرتكيــب 

والتقويــم فيــام يتعلــق بــام يتعلمونــه.

بنـــاء عىل ما سبق فإن:

تعريــف التعلــم النشــط هـــــو: »طريقــة تدريــس تــرشك املتعلمــني يف عمــل أشيــــــاء 
جتبـــــرهم عــىل التفكــري فيــام يتعلمونــه«.

تغري دور املتعلم يف التعلم النشط..

ــدة  ــطة ع ــون بأنش ــوم املتعلم ــث يق ــة، حيــ ــة التعليمي ــط يف العملي ــارك نش ــم مش املتعل
تتصــل باملــادة املتعلمــة، مثــل: طــرح األســئلة، فــرض الفــروض، االشــرتاك يف مناقشــات، 

ــب.. ــة والتجري ــراءة، الكتاب ــث والق البح

تغري دور املعلم يف التعلم النشط..

ــو ال  ــم، فه ــهل للتعل ــد واملس ــه واملرش ــو املوج ــم ه ــون دور املعل ــط يك ــم النش يف التعل
يســيطر عــىل املوقــف التعليمــي )كــام يف النمــط الفوضــوي(، ولكنــه يديــر املوقــف التعليمــي 
إدارة ذكيــة بحيــث يوجــه املتعلمــني نحــو اهلــدف منــه، وهــذا يتطلــب منــه اإلملــام بمهــارات 
ــوقة  ــة املش ــف التعليمي ــم املواق ــات، وتصمي ــئلة وإدارة املناقش ــرح األس ــل بط ــة تتص مهم

واملثــرية وغريهــا..



25

توصف أنشطة املتعلم يف التعلم النشط بالتايل:

- حيرص املتعلم عىل فهم املعنى اإلمجايل للموضوع.

- خيصص املتعلم وقتًا كافيًا للتفكيـر بأمهية ما يتعلمه.

- حياول املتعلم ربط األفكار اجلديدة بمواقف احلياة التي يمكن أن تنطبق عليها.

- يربط املتعلم كل موضوع جديد يدرسه باملوضوعات السابقة ذات العالقة.

- حيــاول املتعلــم الربــط بــني األفــكار يف مــادة مــا مــع األفــكار األخــرى املقابلــة يف املــواد 
األخــرى.

فوائد التعلم النشط:

1- يزيد من إنتاج املتعلمني يف العمل.

2- حيفز املتعلمني عىل كثرة اإلنتاج.

3- ينمي العالقات الطبيعية بني املتعلمني وبعضهم بعضًا.

4- ينمي الثقة بالنفس.

5- يعود املتعلمني عىل اتباع قواعد العمل.

6- يساعد عىل انتشار املتعة واملرح.

7- إجياد تفاعل إجيايب بني املتعلمني.

8- ينمي الرغبة يف التعلم واإلتقان.

9- ينمي فهم مهارات التفكري العليا.
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التخطىط لنشاط يف التعلم النشط:

من املفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم أنشطة التعلم النشط:

1- مــا اهلــدف مــن النشــاط، أو مــا هــي أطــراف التفاعــل؟ متعلــم مــع آخــر جيلــس بجــواره، 
متعلــم مــع آخــر ال يعرفــه، جمموعــة مــن املتعلمــني..

2- ما موعد النشاط؟ بداية احلصة، منتصف احلصة، هنايـــة احلصة، أو احلصة بأكملها.

3- كم من الزمن يلزم للقيام بالنشاط؟

4- هل سيكتب املتعلمون إجاباهتم،أفكارهم، أسئلتهم، أم أهنم سيكتفون باملناقشة؟

5- هل سيسلمون اإلجابة؟ وهل سيكتبون أسامءهم عىل الورق؟

6- هل سيعطى املعلم املتعلمني وقتًا كافيًا للتفكري يف إجاباهتم ويف مناقشتها مع املعلم؟

7- هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله؟

8- هــل ســيزود املعلــم املتعلمــني بتغذيــة راجعــة حــول نشــاطهم؟ الحــظ أنــه حتــى ولــو 
كان املوضــوع خالفيــًا فــإن املتعلمــني بحاجــة إىل أن يعرفــوا رأي املعلــم يف املوضــوع أو 

القضيــة أو الســؤال موضــوع املناقشــة.

9- ما االستعدادات الالزمة للنشاط؟ وما املطلوب من املتعلمني للمسامهة الفعالة؟

خطـــوات حتـــويل وحدة تعلىمىة إىل التعلم النشط:

ــن  ــا ال يمك ــارك،و م ــه بالتش ــن تعلم ــا يمك ــاف،و م ــه باالكتش ــن تعلم ــا يمك ــدد م 1- ح
ــس. ــة التدري ــري طريق ــم بتغ ــري دور املعل ــا يتغ ــاء، وهن ــق اإللق ــن طري ــوى ع ــه س تعلم

2- صمــم الوحــدة بحيــث حيــل التعلــم النشــط حمــل التعلــم التقليــدي آخــذًا يف االعتبــار 
أهــداف الوحــدة وأهــداف املــادة.

3- صمم أنشطة مناسبة لبيئة التعلم النشط.
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4- صمــم أنشــطة إلقــاء )مناقشــة،رشح، توضيــح......( ألجــزاء الوحــدة التــي ال يمكــن 
تعليمهــا مــن خــالل التعلــم النشــط.

5- صمم أنشطة تساعد املتعلمني عىل تقويم تقدمهم خالل الوحدة.

6- صمم أنشطة تقويم مناسبة للتعلم النشط.

نصائح للبدء بتصمىم أنشطة التعلم النشط:

1- ابدأ بداية متواضعة وقصرية.

2- طــور خطــة لنشــاط التعلــم النشــط، جرهبــا، امجــع معلومــات حوهلــا، عدهلــا، ثــم جرهبــا 
ثانيــة.

3- جرب ما ستطلبه من املتعلمني بنفسك أوالً.

4- كن واضحًا مع املتعلمني مبينًا هلم اهلدف من النشاط وما تعرفه عن عملية التعلم.

5- اتفق مع املتعلمني عىل إشارة لوقف احلديث.

6- شكل أزواج عشوائية من املتعلمني يف األنشطة.

ــو  ــة( ه ــطة الواقعي ــن األنش ــريه م ــام يف غ ــط )ك ــم النش ــق التعل ــاح يف تطبي 7- إن رشط النج
ــد. ــة اجلدي ــية ومتابع ــات التدريس ــل يف املامرس ــري والتأم التفك

معوقات التعلم النشط:

- فهم املعلم لطبيعة عمله وأدواره، عدم االرتياح والقلق الناتج عن التغيري املطلوب.

- اخلوف من جتريب أي جديد.

- قرص زمن احلصة.

- زيادة أعداد املتعلمني يف بعض الصفوف.
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- نقص بعض األدوات واألجهزة.

- اخلوف من عدم مشاركة املتعلمني وعدم استخدامهم مهارات التفكري العليا.

- عدم تعلم حمتوى كاف.

- اخلوف من فقد السيطرة عىل املتعلمني.

- قلة مهارة املعلمني ملهارات إدارة املناقشات.

- اخلوف من نقد اآلخرين لكرس املألوف يف التعليم.
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إسرتاتىجىات التدريس املالئمة للتعلم النشط

ــة  ــة والعام ــس اخلاص ــرق التدري ــني ط ــج ب ــا مزي ــىل أهن ــس ع ــرتاتيجيات التدري ــرف إس تع
املتداخلــة واملناســبة ألهــداف املوقــف التعليمــي، وأيضــا يقصــد هبــا حتــركات املعلــم داخــل 
الفصــل وخارجــه، وهــي جمموعــة متجانســة مــن اخلطــوات املتتابعــة يمكــن للمعلــم حتويلهــا 
ــروف  ــدرايس وظ ــرر ال ــم واملق ــم واملتعل ــة املعل ــم طبيع ــية تالئ ــارات تدريس ــق ومه إىل طرائ
املوقــف التعليمــي واإلمكانيــات املتاحــة لتحقيــق هــدف أو أهــداف حمــددة مســبقًا للوصــول 

ملســتوى أفضــل.

مواصفات اإلسرتاتىجىة الناجحة:

- تكون مراعية للفروق الفردية.

- تراعي اإلمكانيات املتاحة.

- ترتبط بأهداف التدريس ونوع ونمط التدريس.

فوائد هذه اإلسرتاتىجىات بشكل عام:

• توفري فرص التعبري عن الذات، وعن االنفعاالت لدى املتعلمني.

• زيادة اهتامم املتعلمني بموضوع الدرس املطروح.

ــب املتعلمــني عــىل املناقشــة والتعــرف عــىل قواعدهــا، وتشــجيعهم عــىل االتصــال  • تدري
ــادل املعلومــات أو االستفســار عنهــا. مــع بعضهــم بعضــًا ؛ لتب

• إكســاب املتعلمــني قيــاًم واجتاهــات تعــدل ســلوكهم، وتســاعدهم عــىل حســن التــرصف يف 
مواقــف معينــة إذا وضعــوا فيهــا.

• تشجيع روح التلقائية لدى املتعلمني.
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• تنمية قدرة املتعلمني عىل تقبل اآلراء املختلفة، والبعد عن التعصب للرأي الواحد.

• تقوية إحساس املتعلمني باآلخرين، ومراعاة مشاعرهم، واحرتام أفكارهم.

بعض إسرتاتىجىات التدريس:

إسرتاتيجية العصف الذهني:

تعريف العصف الذهني:

يقصــد بــه توليــد وإنتــاج أفــكار وآراء إبداعيــة مــن األفــراد أو املجموعــات ملوضــوع أو 
ــكلة معينة. مش

مبادئ العصف الذهني:

- تأجيل احلكم عىل األفكار.

- الكم يولد الكيف.

القواعد األربعة الرئىسىة:

1- رضورة جتنب احلكم أو النقد أو التقويم.

2- إطالق حرية التفكري.

3-  كم األفكار املطلوب.

4- البناء عىل أفكار اآلخرين وتطويرها.
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خطوات إسرتاتىجىة العصف الذهني: 

1- حتديد ومناقشة املشكلة أو املوضوع.

2- إعادة صياغة املشكلة.

3- هتيئة جو اإلبداع والعصف الذهني. 

4- تعيني مقرر للجلسة ليدون األفكار.

5 - يقوم مقرر اجللسة بكتابة األفكار متسلسلة عىل السبورة.

ــرة  ــرب فك ــد أغ ــم حتدي ــب منه ــاركني، ويطل ــز املش ــة بتحفي ــس اجللس ــوم رئي 6- يق
وتطويرهــا لتصبــح فكــرة عمليــة أو مطالبتهــم بإمعــان النظــر يف األفــكار املطروحــة 

ــدة. ــرة جدي ــوالً إىل فك ــا وص ــط بينه ــا أو الرب ــتنتاج منه واالس

7- التقييــم: يقــوم رئيــس اجللســة بمناقشــة املشــاركني يف األفــكار املطروحــة مــن أجــل 
تقييمهــا وتصنيفهــا إىل:

* أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق.

* أفكار مفيدة ولكنها غري قابلة للتطبيق املبارش وحتتاج إىل مزيد من البحث.

* أفكار مستثناة ألهنا غري عملية وغري قابلة للتطبيق.

8- يلخص رئيس اجللسة األفكار القابلة للتطبيق ويعرضها عىل املشاركني.
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إسرتاتيجية األلعاب واأللغاز:

تعريف إسرتاتىجىة األلعاب واأللغاز:

ــم  ــلوكهم وقدراهت ــة س ــون لتنمي ــه املتعلم ــوم ب ــه يق ــاط موج ــه نش ــب بأن ــّرف اللع ُيع
ــلية. ــة والتس ــت املتع ــس الوق ــق يف نف ــمية والوجدانية،وحيق ــة واجلس العقلي

وأســلوب التعلــم باللعــب هــو اســتغالل أنشــطة اللعــب يف اكتســاب املعرفــة وتقريــب 
مبــادئ العلــم للمتعلمــني وتوســيع آفاقهــم املعرفيــة.

ممىزات إسرتاتىجىة األلعاب واأللغاز:

1- إن اللعــب أداة تربويــة تســاعد يف إحــداث تفاعــل الفــرد مــع عنــارص البيئــة لغــرض 
التعلــم وإنــامء الشــخصية والســلوك.

2- يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد يف إدراك معاين األشياء.

ــم  ــة وتعلي ــروق الفردي ــة الف ــه ملواجه ــم وتنظيم ــد التعل ــة يف تفري ــر أداة فعال 3- يعت
ــم. ــم وقدراهت ــًا إلمكاناهت ــني وفق املتعلم

ــض  ــل بع ــاعدهتم يف ح ــون ملس ــا املرب ــأ إليه ــة يلج ــة عالجي ــب طريق ــر اللع 4- يعت
ــني. ــض املتعلم ــا بع ــاين منه ــي يع ــكالت الت املش

5- يشكل اللعب أداة تعبري وتواصل بني املتعلمني.

ــة لــدى  ــة اإلبداعي ــة وحتســني املوهب 6- تعمــل األلعــاب عــىل تنشــيط القــدرات العقلي
املتعلمــني.

رشوط اختىار األلعاب:

1- أن تكون األلعاب هلا أهداف تربوية حمددة ويف نفس الوقت مثرية وممتعة.

2- أن تكون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغري معقدة.
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3- أن تكون اللعبة مناسبة خلرات وقدرات وميول املتعلمني.

4- أن يكون دور املتعلمني واضحًا وحمددًا يف اللعبة.

5- أن تكون اللعبة من بيئة املتعلمني.

6- أن يشعر املتعلمني باحلرية واالستقاللية يف اللعب.

إسرتاتيجية خرائط املفاهيم:

تعريف إسرتاتىجىة خرائط املفاهىم:

ــط  ــة ترب ــكال ختطيطي ــق أش ــن طري ــة ع ــل املعرف ــة يف متثي ــية فاعل ــة تدريس ــي طريق ه
 املفاهيــم بعضهــا بعضــًا بخطــوط أو أســهم يكتــب عليهــا كلــامت تســمى كلــامت الربط.

وتســتخدم خرائــط املفاهيــم يف تقديــم معلومــات جديــدة، واكتشــاف العالقــات بــني 
املفاهيــم، وتعميــق الفهــم، وتلخيــص املعلومــات، وتقويــم الــدرس.

ممىزات إسرتاتىجىة خرائط املفاهىم:

- تنظيم املعلومات يف دماغ املتعلم ؛ لسهولة اسرتجاعها.

- تبسيط املعلومات عىل شكل صور وكلامت.

- املساعدة عىل تذكر املعارف يف شكل معني. 

- ربط املفاهيم اجلديدة بالبنية املعرفية للمتعلم.

- تسهم يف إجياد عالقات بني املفاهيم.

- تنمية مهارات املتعلم يف تنظيم املفاهيم وتطبيقها وترتيبها.

- تزويد املتعلمني بملخص ختطيطي مركز ملا تعلموه.
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خطوات التنفىذ:

يمكن تصميم خريطة مفهوم باتباع اخلطوات التالية:

1- اختيار موضوع وليكن هو املفهوم الرئييس.

2- ترتيب أو تنظيم قائمة باملفاهيم األكثر عمومية وشموالً إىل األكثر حتديدًا.

3- تنظيم املفاهيم يف شكل يرز العالقة بينها.

4- ربــط املفاهيــم مــع بعضهــا بخطــوط، وتوضيــح نوعيــة العالقــة بينهــا بكلــامت تعــر 
. عنها

5- استخدام األلوان والصور قدر املستطاع.

إسرتاتيجية البطاقات املروحية:

تعريف إسرتاتىجىة البطاقات املروحىة:

تعتمــد عــىل تقييــم مســتوى فهــم املتعلــم للــدرس، وذلــك بوضــع جمموعــة من األســئلة 
يف بطاقــات يتــم عرضهــا بشــكل املروحة.

خطوات إسرتاتيجية البطاقات املروحية:
1- يصمــم املعلــم بطاقــة أســئلة عــن الــدروس الســابقة أو الــدرس احلــايل أو يكلــف 

املتعلمــني بإعدادهــا يف وقــت ســابق.

2- يقسم املتعلمني إىل جماميع صغرية )أربعة( يف كل جمموعة:

- املتعلــم األول: جيعــل البطاقــات عــىل شــكل مروحــة ويطلــب مــن املتعلــم الثــاين 
ســحب بطاقــة.

- املتعلــم الثــاين: يقــرأ بصــوت مرتفــع الســؤال عــىل املتعلــم الثالــث ويقــول لــه مثــاًل 
أمامــك مخــس ثــواين لإلجابــة.
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- املتعلم الثالث: جييب عن السؤال.

- املتعلــم الرابــع: يقيــم اإلجابــة إن كانــت صحيحــة يثنــي عــىل زميلــه ويشــجعه، وإن 
كانــت غــري صحيحــة يدربــه عــىل اإلجابــة الصحيحة.

3- تكرر املهمة بني املتعلمني يف بطاقات أخرى.

مميزات إسرتاتيجية البطاقات املروحية:

1-  استخدام املتعلم للمهارات املعرفية والعقلية.

2- سعي املتعلم بقوة لتحمل أكر قدر من املسؤولية من أجل تعلمه.

3- التنافس من اجل التفوق عىل املستوى الفردي.

ــني ذوي  ــع املتعلم ــيًا م ــل دراس ــل األق ــني ذوي التحصي ــاركة املتعلم ــج ومش 4- دم
ــيًا. ــىل دراس ــل األع التحصي

5- تشجيع التعليم املتبادل بني األفراد.

6- توفري فرصة للتفكري الفردي دون مقاطعة من أحد.

7- تنمية الثقة بالنفس لدى املتعلم.
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إسرتاتيجية اكشف أوراقك:

إسرتاتيجية ممتعة قد تستخدم يف أثناء أو هناية الوحدة التدريسية.

خطوات اإلسرتاتيجية: 

1- يصمــم املعلــم أو املتعلمــون بأنفســهم بطاقــات حتتــوي عــىل أســئلة وإجاباهتــا حــول 
الــدرس، وتوضــع هــذه البطاقــات يف منتصــف الطاولــة. 

ــة  ــىل أربع ــدة ع ــة الواح ــوى املجموع ــث حتت ــع بحي ــني إىل جمامي ــيم املتعلم ــم تقس 2- يت
ــني. متعلم

3- حيــدد املتعلمــون قائــدًا يف كل مــرة يقــوم باختيــار بطاقــة األســئلة ويقــرأ الســؤال ثــم 
يكتــب مــع زمالئــه اآلخرين اإلجابة ســواء يف ورقة أو يف ســبورة صغرية لــكل متعلم. 

4-عندمــا ينتهــي املتعلمــون مــن كتابــة إجاباهتــم يطلــب منهــم القائــد كشــف أوراقهــم 
بكلمــة )اكشــف أوراقــك(.

5- هينــئ القائــد املتعلمــني ذوي اإلجابــات الصحيحــة، ثــم يقومــون بالــرشح للمتعلمني 
الذيــن مل جييبــوا أ أو أجابــوا إجابــة غــري صحيحة. 

6- تعاد الطريقة مع تغيري قائد كل جمموعة.

إسرتاتيجية الظهر بالظهر:

خطوات إسرتاتيجية الظهر بالظهر:

1- يقســم املعلــم املتعلمــني إىل ثنائــي، وتكــون املقاعــد متعاكســة بحيــث يكــون الظهــر 
ــدأ النشــاط، وجيــب أن ال يلتفــت أي  بالظهــر، ويســمعون بعضهــام بعضــًا عندمــا يب

متعلــم إىل زميلــه يف أي وقــت.
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2- املتعلم األول لديه حمفز برصي)صورة مثال( واملتعلم الثاين لديه ورقة وقلم.

3- يصــف املتعلــم األول الصــورة للمتعلــم الثــاين الــذي يرســم وصــف زميلــه بدقــة من 
حيــث الشــكل، احلجم،التفاصيــل األحــداث يف الصــورة أو العمليــات الرئيســية،دون 

الرتكيــز عــىل جــودة الرســم.

ــث  ــت بحي ــم الوق ــط املعل ــه، ويضب ــب حاجت ــؤال حس ــاين أي س ــم الث ــأل املتعل 4- يس
ــدد. ــن حم ــاك زم ــون هن يك

5- يقارن املتعلم رسوماته بعد انتهاء الوقت، وقد يتبادل املتعلمون األدوار.

6- يقيــم املعلــم األعــامل ويركــز عــىل العمليــات واملهــارات التــي حدثــت مثــل طــرح 
األســئلة، اســتخالص األفــكار واالتصــال.

إسرتاتيجية ابحث عن النصف اآلخر:

يتــم توزيــع جمموعــة مــن البطاقــات )جــزء يضــم أســئلة واجلــزء اآلخــر يضــم إجابــات( 
عــىل املتعلمــني ويطلــب منهــم أن يبحثــوا عــن النصــف اآلخــر للبطاقة، ومــن جيــد البطاقة 
املكملــة يقــف يف زاويــة مــن الصــف مــرة أخــرى إىل أن ينتهــي الزمــن املخصص للنشــاط.

خطوات إسرتاتيجية ابحث عن النصف اآلخر:

1- توزيع البطاقات

2- البحث عن النصف اآلخر من البطاقة

3- استعراض اإلجابات الصحيحة

4- تبادل البطاقات بشكل عشوائي

5- تكرار اخلطوتني الثانية والثالثة
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فوائد إسرتاتيجية ابحث عن النصف اآلخر:

- التفاعل والتعاون بني املتعلمني.
- التعلم من األقران.

- قبول خيارات اآلخرين.
- خلق جو مرح وحركي.

- اختاذ القرار.

إسرتاتيجية القصة:

رشوط استخدام طريقة القصة يف التدريس 

1-  أن يكون هناك ارتباط بني القصة وبني موضوع الدرس.

2-  أن تكون القصة مناسبة لعمر املتعلمني ومستوى نضجهم العقيل.

3- أن تدور القصة حول أفكار ومعلومات وحقائق يتم من خالهلا حتقيق أهداف.

4-  أن تكــون األفــكار واحلقائــق واملعلومــات املتضمنــة يف القصــة قليلــة حتــى ال تــؤدي 
كثرهتــا إىل التشــتت وعــدم الرتكيــز.

5- أن تقــدم القصــة بأســلوب ســهل وشــيق جيــذب انتبــاه املتعلمــني ويدفعهــم إىل اإلنصــات 
واالهتــامم.



39

إسرتاتيجية األصابع اخلمسة:

تعريف إسرتاتيجية األصابع اخلمسة:
هــي عبــارة عــن ختطيــط منظــم عــىل شــكل يــد يســاعد عــىل االســتامع وبنــاء األســئلة 
مــن خــالل األســئلة اخلمــس األساســية )متــى، مــاذا، ملــاذا، كيــف، مــن( ويمكــن إضافة 

ــد احلاجة. ــن( عن )أي

خطوات إسرتاتيجية األصابع اخلمسة:

1-قراءة العناوين الرئيسة يف الدرس.

2-يتم كتابة األسئلة قبل بداية الدرس.

3-يتم حل األسئلة.

4-بعد االنتهاء،اطلب منهم تلخيص أبرز األفكار يف الدرس يف راحة اليد.

5-اعرض املخططات أمام املجموعات، ويطلب من كل جمموعة أن تقرأ اإلجابات.

إسرتاتيجية اخليال العلمي:

تعريف إسرتاتيجية اخليال العلمي:

هــي إحــدى طــرق التدريــس التكامليــة حيــث يســتطيع املتعلم مــن خالهلــا أن يوصل 
ــة  ــري ملموس ــة أو غ ــري معروف ــون غ ــد تك ــة ق ــل ملعلوم ــارات ومج ــع وإش ــزاء وقط أج

بالنســبة لــه، واهلــدف منهــا تســهيل اســتيعاب املعلومــة بطريقــة إبداعيــة مشــوقة.

الرشوط التي ينبغي مراعاهتا عند ممارسة التخيل يف الفصل:
1- ممارسة التخيل يف مكان مريح وهادئ. 

2- توفري وقت كاف يتالءم مع موضوع التخيل.
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3- يتطلب وجود قائد أو مرشد يقود التخيل ويعطي توجيهاته أثناء التخيل.

4-يفضل وجود مؤثرات صوتية تتناسب مع موضوع التخيل.

مميزات اإلسرتاتيجية:

1- إن ما نتعلمه عر التخيل هو أشبه بخرة حية حقيقية تبقى ملدة أطول يف ذاكرتنا.

2- التخيل مهارة تفكري إبداعية تقودنا إىل اكتشافات أفكار جديدة.

3- التعلم التخييل تعلم إتقاين.

إسرتاتيجية الرؤوس املرقمة  

خطوات اإلسرتاتيجية:

1- يقسم املعلم املتعلمني إىل جماميع من )6-4(.

2- يعطي كل عضو يف املجموعة رقم من )1- 6( حسب عدد املجموعة.

3- يطرح املعلم سؤااًل.

4- يناقــش املعلــم املتعلمــني شــفويًا ويتفقــون عــىل اإلجابــة بحيــث يكــون يف النهايــة كل 
متعلــم قــادر عــىل اإلجابة .

5- ينــادي املعلــم املتعلــم صاحــب الرقــم )4( مســتخدمًا طريقــة عشــوائية، ثــم يطــرح 
الســؤال مــرة أخــرى .

ــاق  ــد اتف ــني بع ــام املتعلم ــه أم ــة جمموعت ــدم إجاب ــه )4( ليق ــم رقم ــوم كل متعل 6- يق
ــة . ــىل اإلجاب ــة ع املجموع

* يف حــال اختلفــت إجابــة املتعلــم عــن املجموعــات األخــرى أو جــاء بأفــكار أخــرى 
جديــدة يوضــح الســبب ويذكــر تفســري ذلــك.
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إسرتاتيجية )قل شيئًا( 

تعريف إسرتاتيجية قل شيئًا: 

هــي إســرتاتيجية تســاعد عــىل تركيز ذهــن املتعلم، وتكســب املتعلــم مهــارات متعددة 
ــتامع(. ــارة االس ــق، مه ــري العمي ــئلة، التفك ــرح األس ــص، التنبؤ، ط ــراءة، التلخي )الق

خطوات اإلسرتاتيجية:

بعــد قــراءة مقالــة أو قصــة أو مشــاهد مقطــع فيديــو، يطلــب املعلــم مــن املتعلمــني 
بعــد أن يســتمعوا أو يشــاهدوا أو يقــرؤوا املهمــة املختــارة بالتوقــف والتحــدث لزمالئهم 
ــب  ــابقة حس ــوة الس ــاد اخلط ــة، وتع ــك املهم ــول تل ــؤال ح ــم أو س ــق لدهي ــول تعلي ح

طــول املهمــة.

وهنــاك الكثــري مــن اإلســرتاتىجىات التــي يمكنــك مــن خالهلــا االختىــار واإلبــداع يف 
احلصــة الدراســىة، واإلضافــة إىل هــذه اإلســرتاتىجىات متــاح لك.  
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 الوسائل التعلىمىة املعىنة والتقنىات احلديثة يف تدريس
االقتصاد املنزيل

ــي، والوســيلة   تعــد الوســيلة التعليميــة عنــرصًا أساســيًا مــن عنــارص املنهــج التعليم
ــم  ــتعني املعل ــني« ويس ــدف مع ــة أو ه ــق غاي ــتخدم لتحقي ــا يس ــي كل م ــام »ه ــا الع بمفهومه
بالوســيلة التعليميــة لتحقيــق غايتــه التعليميــة )توضيــح فكــرة غامضــة أو جتســيد املجــردات أو 

ــة...(. ــل الدقيق ــراز التفاصي إب

تعريف الوسائل التعليمية:

هــي جمموعــة املواقــف واملــواد واألجهــزة التعليميــة واألشــخاص الذيــن يتــم توظيفهــم 
ضمــن إجــراءات إســرتاتيجية التدريــس؛ بغيــة تســهيل عمليــة التعليــم والتعلــم، ممــا يســهم 

يف حتقيــق األهــداف التدريســية املرجــوة يف هنايــة املطــاف.

دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم:

إثراء عملية التعليم والتعلم.  -1
اقتصاد اجلهد والوقت.  -2

حتــايش الســقوط يف اللفظية:)واللفظيــة تعنــي اســتعامل املعلــم ألفاًظــا ال يؤوهلــا املتعلــم   -3
بنفــس املعنــى الــذي يقصــده املعلــم(.

تقريب الظاهرة أو املفهوم من املتعلم.  -4
إكساب املتعلم جمموعة من املهارات املرتبطة بالوسيلة التعليمية املستعملة.  -5

ــع  ــل م ــا يتفاع ــة عندم ــم خاص ــة التعل ــج لعملي ــو املنت ــم ه ــل املتعل ــىل جع ــاعد ع تس  -6
ــتطالع . ــب اس ــة وح ــة بتلقائي ــيلة التفاعلي الوس
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تنمي الكفايات املهنية للمعلم.  -7

تعــزز التواصــل الدائــم بــني املتعلمــني فيــام بينهــم مــن جهــة وبــني املعلــم واملتعلمــني   -8
مــن جهــة أخــرى )خدمــات اإلنرتنــت(.

9- تساعد عىل تنويع أساليب التعليم والتعلم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني.

أمهية الوسائل التعليمية:

تســاعد عــىل تثبيــت املعلومــات يف أذهــان املتعلمــني، فتكــون اخلــرات أبقــى أثــًرا وأقــل   -1
احتــاماًل للنســيان.

تعمل عىل حتريك واستثارة التفكري لدى املتعلمني وتشويقهم إىل التعلم.  -2

تساعد عىل إثارة نشاط املتعلمني وتشجيعهم عىل املشاركة والنقاش والتفاعل.   -3

توفــر الوقــت واجلهــد الــذي يبذلــه املعلــم ســواء يف توصيــل املعلومــة أو يف التحضــري   -4
ــداد. واإلع

تتغلــب عــىل حــدود الزمــان واملــكان يف الصــف، وذلــك مــن خــالل عــرض أحــداث   -5
وقعــت يف املــايض.

تبسط املعلومات الصعبة وتوضحها.  -6

حتسن عرض املادة وجتعل التعليم أكثر متعة.  -7

تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.  -8
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تصنيف الوسائل التعليمية.

عرفــت الوســائل التعليميــة تصنيفــات متعــددة، وحســب الغــرض مــن اســتعامهلا نجــد 
مــن بــني هــذه التصنيفــات مــا يــيل:

١-تصنىف الوسائل التعلىمىة عىل أساس احلواس:

أ- وسائط سمعية: كاملحارضة املسجلة، والتسجيالت الصوتية، واإلذاعة املدرسية.

ب- وســائط برصيــة: كالرســوم، والصــور، واملجســامت، واخلرائــط، والرشائــح، 
ــة. ــري الناطق ــة غ ــالم املتحرك واألف

ــون،  ــينام، والتليفزي ــة، والس ــة الناطق ــالم املتحرك ــة: كاألف ــمعية برصي ــائط س ج- وس
والتمثيليــات.

:Dale ٢- تصنىف عىل أساس طبىعة تفاعل املتعلم مع الوسىلة 

يصنف Dale الوسائل التعليمية إىل ثالثة أصناف رئيسة:

ــع  ــارش م ــل مب ــم يف تفاع ــا املتعل ــون فيه ــي يك ــي الت ــة: و ه ــائل املحسوس أ- الوس
الوســيلة التعليميــة الواقعيــة واحلقيقيــة ويســتعمل معظــم حواســه، فهــو يشــارك فيهــا 

ــل. ــاألداء والعم ب

ب- الوسائل شبه املحسوسة: حيث يستعمل املتعلم أساًسا حاستي السمع والبرص.

 ج- الوسائل املجردة:

ــات  ــبورية واللوح ــات السـ ــومات والبيان ــمل الرسـ ــرية: وتش ــوز البصـ - الرم
والرســـوم التخطيطيــة واخلرائــط.

- الرمـوز اللفظـــية: وهى تعبريات لفظية رمزية.
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مكونات الوسائل التعليمية:

إن الوســائل التعليميــة تتكــون مــن مكونــني رئيســيني مهــا: املــواد التعليميــة واألجهــزة 
واألدوات التعليميــة، ومكونــني آخريــن ثانويــني ال ُيشــرتط توفرمهــا يف كل وســيلة تعليمية 

ــخاص. ــا: املواقف واألش ومه

*  تعــرف املــواد التعليميــة بأهنــا: عبــارة عــن مادة خــام حتمل مــادة علميــة )حمتــوى تعليمي( 
مثــل: أرشطــة الكاســيت، الرامــج التعليميــة، الشــفافيات، الكتــب العلميــة، املجســامت 

ــات التعليمية. والعين

ــال درايس  ــة بمج ــة املرتبط ــات النوعي ــة املعلوم ــي: جمموع ــوى( ه ــة )املحت ــادة العلمي *  امل
ــات. ــاء الروتين ــة وحــدة بن ــل: األمحــاض األميني ــراد إكســاهبا للمتعلمــني. مث معــني، وُي

*  أمــا األجهــزة واألدوات التعليميــة فهــي املكونــات املاديــة التــي تســتخدم يف عــرض ونقل 
املــادة العلميــة التــي حتملهــا املــادة التعليميــة. مثــل: احلاســب اآليل )جهــاز تعليمــي(، 

جهــاز عــرض الشــفافيات )جهــاز تعليمــي(، الســبورة )أداة تعليميــة(. 

أسس ومعايري اختيار الوسيلة التعليمية:

١- مناسبة الوسىلة لألهداف التعلىمىة:

ــعى يف  ــدرس وتس ــة لل ــداف التعليمي ــع األه ــة م ــيلة التعليمي ــب الوس ــب أن تتناس جي
ــويش. ــن التش ــو م ــوح وختل ــم بالوض ــداف، وأن تتس ــذه األه ــق ه حتقي

٢- مالءمة الوسىلة خلصائص املتعلمني:

ــة  ــة واالنفعالي ــمية واملعرفي ــص اجلس ــع اخلصائ ــة م ــيلة التعليمي ــالءم الوس ــب أن تت جي
للمتعلمــني، وأن ترتبــط بخراهتــم الســابقة، وأن تتناســب مــع قدراهتــم العقليــة 

ــمية. واجلس
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٣- صدق املعلومات:

ــع، وأن  ــة للواق ــة ومطابق ــيلة صادق ــا الوس ــي تقدمه ــات الت ــون املعلوم ــي أن تك ينبغ
ــوع. ــن املوض ــة ع ــورة متكامل ــي ص تعط

٤- مناسبتها للمحتوى العلمي:

ــة  ــهل طريق ــي، وأن تس ــوى التعليم ــا باملحت ــًا وثيًق ــيلة ارتباط ــط الوس ــب أن ترتب جي
ــت. ــد ووق ــل جه ــم بأق ــوى إىل املتعل ــذا املحت ــول ه وص

٥- اقتصادية:
جيب أن تكون الوسيلة التعليمية غري مكلفة مادًيا.

٦- إمكانىة استخدامها مرات متعددة:
جيــب أن تســتخدم الوســيلة يف املواقــف التعليميــة املتشــاهبة واملتعــددة، وأن حتافــظ عــىل 

شــكلها وجودهتــا وفاعليتهــا يف إيصــال املعلومــة.

٧- توفر عنرص األمان:
جيــب أن ختلــو الوســيلة التعليميــة قــدر اإلمــكان مــن الظــروف التــي قــد تشــكل خطــًرا 

عــىل املعلــم أو املتعلــم.

٨- يتوفر فىها عنرص اجلامل واملنطقىة:
ــك  ــة، وذل ــرض املعلوم ــويق يف ع ــة والتش ــة باجلاذبي ــيلة التعليمي ــم الوس ــب أن تتس جي

ــني. ــاه املتعلم ــد انتب لش
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مميزات الوسائل التعليمية التقنية:

1- جتعل  التعلم أكثر رسعة وتكيفًا. 

2- تتيح جلميع احلواس املشاركة يف التعلم.

3- يصبح التعلم معها أكثر واقعية. 

4- تتيح الفرصة للجميع أن يتعلم. 

5- تثري التعلم بمصادر ووسائط متعددة ومتكاملة ومتنوعة. 

6- تزيد املشاركة اإلجيابية للمتعلمني يف عملية التعلم. 

7- تراعي الفروق الفردية للمتعلمني. 

8- توفر أنامًطا غري تقليدية للمتعلمني )التعلم اإللكرتوين التعلم التعاوين(. 

9- تستوعب األعداد املتزايدة من املتعلمني يف القاعات التعليمية. 

القواعد الواجب مراعاهتا عند اختيار الوسائل التعليمية التقنية: 

أواًل: قواعد قبل استخدام الوسىلة:

1- حتديد الوسيلة املناسبة.

2- التأكد من إمكانية احلصول عليها.

3- جتهيز متطلبات تشغيل الوسيلة.

4 - هتيئة مكان عرض الوسيلة.
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ثانىًا: قواعد عند استخدام الوسىلة:

1- التمهيد الستخدام الوسيلة.
2- استخدام الوسيلة يف التوقيت املناسب.

3- عرض الوسيلة يف املكان املناسب.
4- عرض الوسيلة بأسلوب شيق ومثري.

5- التأكد من رؤية مجيع املتعلمني للوسيلة خالل عرضها.
6- التأكد من تفاعل مجيع املتعلمني مع الوسيلة خالل عرضها.

7- إتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدام الوسيلة.
8- عدم اإلطالة يف عرض الوسيلة جتنًبا للملل.

9- عدم اإلجياز املخل يف عرض الوسيلة.
10- عدم ازدحام الدرس بعدد كبري من الوسائل.

ــن  ــم ع ــا النرصافه ــتخدامها جتنًب ــد اس ــني بع ــام املتعلم ــيلة أم ــاء الوس ــدم إبق 11- ع
ــم. ــة املعل متابع

12- اإلجابة عن أية استفسارات رضورية للمتعلم حول الوسيلة.

ثالًثا:قواعد بعد االنتهاء من استخدام الوسىلة: 

١- تقويــم الوســىلة: للتعــرف عــىل فعاليتها أو عــدم فعاليتها يف حتقيق اهلــدف منها، ومدى 
تفاعــل املتعلمــني معها، ومدى احلاجــة الســتخدامها أو عدم اســتخدامها مرة أخرى.

٢- صىانــة الوســىلة: أي إصــالح مــا قــد حيــدث هلــا مــن أعطــال، واســتبدال مــا قــد يتلــف 
ــرى. ــرة أخ ــتخدام م ــزة لالس ــون جاه ــي تك ــيقها، ك ــا وتنس ــادة تنظيفه ــا، وإع منه

ــا أو  ــني طلبه ــا حل ــظ عليه ــب حياف ــكان مناس ــا يف م ــىلة: أي ختزينه ــظ الوس ٣- حف
اســتخدامها يف مــرات قادمــة.
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٤- وسائل التقنىة التعلىمىة احلديثة:

.OVER HEAD PROJECTOR 1- السبورة الضوئية »جهاز عرض فوق الرأيس

.SLIDES 2- جهاز عرض الصور الشفافة األفالم الثابتة والرشائح

.MOVIE PROJECTOR 3- جهاز عرض األفالم املتحركة السينام

.VIDEO 4- جهاز الفيديو

 .Transparencies printing 5- جهاز طبع الشفافيات

6- احلاسب اآليل وملحقاته.

7- األجهزة اللوحيه / التابلت.

8- اهلواتف املحمولة.

9- القنوات التعليمية.
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التقويم

- مفهوم التقويم:

هــو عبــارة عــن اإلجــراءات العمليــة التــي هتــدف إىل تقديــر مــا يبــذل مــن جهــد لتحقيــق 
األهــداف الرتبويــة يف ضــوء مــا أتفــق عليــه مــن معايــري ومــا وضــع مــن ختطيــط مســبق، 
ــات يف  ــات وصعوب ــن عقب ــا م ــا يصادفه ــود وم ــذه اجله ــة ه ــدى فاعلي ــىل م ــم ع واحلك

التنفيــذ بقصــد حتســني األداء والوصــول بــه إىل حتقيــق األهــداف الرتبويــة.

- خصائص التقويم اجلىد:

ــي(  ــس حرك ــداين - نف ــريف - وج ــا )مع ــالف أنواعه ــىل اخت ــداف ع ــق األه 1- أن حيق
واختــالف مســتوياهتا.

2- أن يكون التقويم مستمًرا ومالزًما للعملية التعليمية من بدايتها وحتى هنايتها.
3- أن يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية. 

4- أن يقــوم عــىل أســاس مــن الديمقراطيــة، وهــذا يعنــي مشــاركة املتعلــم يف تقويــم نفســه 
ذاتًيــا.

5- أن يكون شاماًل لنواحي النمو املختلفة سواء العقلية،اجلسمية،النفسية واالجتامعية 
6- أن يعتمد عىل أساليب ووسائل متنوعة.

- وظائف التقويم:

ــب  ــرة جي ــد خ ــار يع ــة، فاالختب ــس غاي ــيلة ولي ــاره وس ــم باعتب ــر إىل التقوي ــب النظ جي
ــون يف  ــية والباحث ــج الدراس ــو املناه ــم ومصحح ــم واملعل ــن املتعل ــا كل م ــتفيد منه أن يس
تفضيــل طريقــة تدريــس معينــة، كــام يســتفيد منــه القائمــون بــاإلدارة العلميــة والتعليميــة 

ــة: ــح ذلــك يف النقــاط التالي ويمكــن توضي
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التقويم وسىلة للتشخىص ( ١

ملعرفــة مســتويات املتعلمــني وتشــخيص نواحي القــوة والضعف قبــل وأثناء وبعــد االنتهاء 
مــن دراســة الوحدة، بقصــد تطوير املــادة الدراســية وطرائــق التدريس لتناســب كل متعلم.

التقويم وسىلة للعالج ( ٢

ــة يف ســبيل  ــة الرتبوي ــح العملي ــي مــن شــأهنا تصحي ــات الت ــم املقرتحــات والتوصي لتقدي
ــودة. ــداف املنش ــول إىل األه الوص

التقويم وسىلة للوقاية ( ٣

وذلــك باختــاذ االحتياطــات الالزمــة لتجنــب املعوقــات واملشــكالت التــي ظهــرت أثنــاء 
العمليــة الرتبويــة )التعليــم - التعلــم(.

- أنواع التقويم:

أوال:- التقويم القبيل )القويم املبدئي - ما قبل التدريس(:

ــارات  ــة امله ــه يف حال ــة إنجازي ــفهية أو عملي ــة أو ش ــارات كتابي ــورة اختب ــم يف ص ويت
ــارات:  ــذه االختب ــل ه ــم يف مث ــا املعل ــب أن يراعيه ــي جي ــادئ الت ــم املب ــن أه ــة، وم التطبيقي

ــد للمســتوى املطلــوب، بحيــث - 1 ــدون حتدي ــة صيغــة الســؤال بشــكل عــام ب عمومي
ــدرة يملكهــا. ــة يعرفهــا أو ق ــا للمتعلــم الســتعامل أي معرف ــاب مفتوًح ــرتك الب ي

الوضــوح وفهــم الغايــة، أي مراعــاة الوضــوح اللغــوي ملســاعدة املتعلــم عــىل فهــم - 2
املقصــود دون معانــاة.

عــدم الرتكيــز عــىل عامــل الوقــت، كأن يعطــى ضعــف الوقــت املحــدد لإلجابــة عنــه - 3
يف حالــة اســتخدام االختبــار املعياري.
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* فوائد التقويم القبيل )التقويم املبدئي - ما قبل التدريس(:

1- حتديد معرفة أو مهارة املتعلمني كاًم ونوًعا قبل التدريس.

2- معرفــة املعلــم ملــدى تأثــري عمليــة التعليــم من خــالل معرفة مقــدار تعلــم املتعلم.

3- اســتفادة املعلــم مــن هــذه االختبــارات يف توزيــع وتعديــل تدريســه مــن حيــث 
كميــة املعلومــات ونوعهــا وطــرق التدريــس واألنشــطة املســتعملة إليصاهلــا 

ــم. ــرية منه ــات الصغ ــة أو املجموع ــني الفردي ــة املتعلم ــب حاج ــني حس للمتعلم

ثانىا - التقويم أثناء التدريس )التكويني - املستمر(:

ومتثــل هــذه املرحلــة مســؤولية املعلــم املطلقــة ويتــم تنفيذها خــالل عمليــة التعلم بواســطة 
املالحظــة واالختبــارات الدوريــة القصرية واألســئلة الشــفهية واملناقشــات الصفية. 

* فوائد التقويم أثناء التدريس )التكويني - املستمر(:

يســتفيد املعلــم مــن نتائــج هــذا التقويــم يف توجيــه تدريســه وتعديلــه املســتمر مــن 
حيــث املعلومــات واألنشــطة وطــرق التدريــس، وكذلــك يف االســتجابة حلاجــات 

املتعلمــني الفرديــة أثنــاء عمليــة التعليــم.

ثالًثا:- التقويم النهائي:

ــة  ــم يف حال ــل املعل ــن قب ــس م ــة التدري ــن عملي ــاء م ــد االنته ــة بع ــذه املرحل ــم ه وتت
االختبــارات التحصيليــة ووســائل املالحظــة املنظمــة.

* فوائد التقويم النهائي:

ــتعمل  ــام يس ــلوكًيا، ك ــا وس ــا وعاطفًي ــا وقيمًي ــردي فكرًي ــو الف ــدار النم ــف مق يكش
ــم نفســه عــىل املتعلمــني. ــري املعل للكشــف عــن مــدى تأث
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- أسالىب التقويم:

1- االختبارات املقالية.

2- االختبارات املوضوعية. 

3- االختبارات الشفوية.

4- االختبارات العملية.

االختبارات املقالىة:- ١

هناك وظائف جييد اختبار املقال قياسها وهي:

ــدة مــن  ــامط أساســية جدي القــدرة عــىل انتقــاء األفــكار وربطهــا وتنظيمهــا وخلــق أن
ــكاره. ــري عــن أف ــه يف التعب ــم لغت ــكار، وفيهــا يســتخدم املتعل األف

يتضمــن االختبــار املقــايل عــدًدا من األنــواع التي جيــب أن يشــتمل عليها االختبــار منها:

1- التعريف 2- التعليل 3- التفسير 4- الرشح 5- املقارنة 

االختبارات املوضوعىة:- ٢

يتضمــن أســئلة حمــددة وقصــرية، وإعــداد هــذا النــوع مــن االختبــارات يعتــر عمليــة 
فنيــة حتتــاج إىل خــرة وتنظيــم.

ومن معامل األسئلة املوضوعىة:

- حتكم عىل نسبة التحصيل العلمي للمتعلم.

- تتصف باملوضوعية شكاًل ومضموًنا وال ختضع ألهواء املعلم.

- تنمــي عنــد املتعلــم القــدرة عــىل رسعــة التفكــري وحتديــد اإلجابــات بدقــة وفهــم، 
واالبتعــاد عــن احلفــظ.
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- ال تتأثر درجة املتعلم بأسلوبه أو خطه.

- ال تأخــذ وقًتــا طويــاًل مــن املتعلــم يف اإلجابــة عنهــا أو مــن املصحــح يف تصحيحهــا 
عــىل الرغــم مــن كثــرة عددهــا.

- تكــون اإلجابــة ثابتة ومؤكــدة وال جمال لالختــالف حوهلا مهام كثر عــدد املصححني.

- تضفي عىل التصحيح صفة العدالة.

- تنقسم األسئلة املوضوعىة إىل أربعة أقسام وهي:

١( اختبار التكملة واألسئلة ذات اإلجابة القصرية:

عبــارة عــن فقــرات أو أســئلة يطلــب من املتعلــم أن يكملهــا كتابــة، أو أن جييــب عنها 
بعبــارة قصــرية، وتســتعمل هــذه االختبــارات يف قيــاس قــدرة املتعلمــني عــىل التذكــر 

مــن خــالل اســتعادهتم لبعــض الكلــامت أو املصطلحــات أو احلقائــق اجلزئيــة.

وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت:

1- أال تؤخذ اجلمل والعبارات حرفًيا من الكتاب املقرر.

2- أن تكون العبارات ختص املادة الدراسية التي تعلمها املتعلم.

ــا  ــا واضًح ــى معناه ــىل أن يبق ــارة ع ــن كل عب ــني م ــة أو اثنت ــذف كلم 3- أن حت
ــا. ومفهوًم

4- أن يتأكــد املعلــم عنــد احلــذف مــن أن اإلجابــة واحــدة )كلمــة واحــدة( فقــط 
تالئــم الفــراغ املوجــود.

5- أال يكــون أكثــر مــن فراغــني يف اجلملــة أو العبارة الواحــدة )ألن كثــرة الفراغات 
يفقــد وضــوح املعنى(.

ــىل  ــة ع ــهيل اإلجاب ــارة لتس ــن العب ــاين م ــف الث ــات يف النص ــون الفراغ 6- أن تك
ــؤال. ــوع الس ــكلة أو موض ــم للمش ــد فهمه ــم بع املتعل
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7- أن ترتاوح إجاباهتم املطلوبة بني كلمة أو رقم أو عبارة واحدة عىل األكثر.

8- أن تستخدم الصور والرسوم كلام أمكن. 

٢( اختبارات الصواب واخلطأ: 

ــارة  ــام العب ( أم ــة ) ــع عالم ــم أن يض ــن املتعل ــب م ــارات يطل ــن عب ــارة ع عب
ــة. ــري الصحيح ــارة غ ــام العب ــة )x( أم ــة وعالم الصحيح

وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت:

1- أن يكون املفهوم املتجسد يف السؤال صحيًحا أو غري صحيح.

2- أن يكــون نصــف األســئلة ذا إجابــة صحيحــة والنصــف اآلخــر إذا إجابــة غــري 
صحيحــة مــع مراعــاة خلــط أســئلة النصفــني عشــوائًيا.

3- أن تكون مجل أو عبارات األسئلة قصرية ما أمكن.

4- أال حتتوي عىل أسئلة تعجيزية أو غامضة هدفها إرباك املتعلم.

5- أال حيتوي السؤال عىل كلمة أو إشارة تؤدي مبارشة إىل اإلجابة الصحيحة.

6- أال تكــون مجــل أو عبــارات اإلجابــة الصحيحــة أطــول أو أقــرص مــن عبــارات 
اإلجابــة غــري صحيحــة.

7- أن تكــون صياغــة العبــارات أو اجلمــل دائــاًم يف حالة اإلثبــات ال النفي أو نفــي النفي. 

٣( اختبارات مزاوجة العنارص: 

ــرف  ــىل الط ــرات ع ــة فق ــكالت يف صيغ ــرات أو املش ــن الفق ــدد م ــود ع ــي وج ه
األيمــن مــن الصفحــة، تكــون اإلجابــة عنهــا يف الطــرف األيــرس ولكنهــا وضعــت 
برتتيــب خمالــف، واملطلــوب مــن املتعلــم أن يوصــل بــني املشــكلة وحلهــا باخلطــوط 

ــام. أو األرق
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وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت:

أن يستعمل االختبار ملرة واحدة فقط.- 1
أن خيتر كل سؤال نوًعا واحًدا من املعلومات.- 2
ــامء - 3 ــارص واألس ــة العن ــن قائم ــر م ــة أكث ــار أو اإلجاب ــة االختي ــون قائم أن تك

ــا. ــة عنه ــوب اإلجاب املطل
أن ترتــب عنــارص االختيــارات هجائًيــا أو حســب قيمتهــا الرقميــة أو حدوثهــا الزمنــي.- 4
أن يكون سؤال املطابقة عىل صفحة واحدة.- 5

٤( اختبارات االختىار من متعدد: 

ــة واحــدة  ــار إجاب ــات لســؤال واحــد يطلــب إىل املتعلــم اختي ــارة عــن عــدة إجاب عب
ــة الصحيحــة. ــل اإلجاب منهــا متث

وعند إعدادها جيب مراعاة اآليت:

أن تكــون دعامــة الســؤال واضحــة ومفيــدة وأن تكــون البدائــل موجزة ومتشــاهبة - 1
ــة والطول. الصيغ

عــىل املعلــم أن ال ينقــل أو ينســخ عبــارة مــن املــادة الدراســية ويصوغهــا ســؤااًل، - 2
ثــم يبحــث عــن اإلجابــة الصحيحــة ويضــع بنــوًدا قريبــة منهــا.

أال يقل عدد البدائل عن أربعة.- 3
أال حتتوي البدائل عىل إشارات اإلجابة الصحيحة.- 4
أن ال يكون هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة ضمن البدائل.- 5
أن ترتب البدائل هجائًيا أو زمنًيا.- 6
ــادة - 7 ــني أو امل ــيًئا للمتعلم ــي ش ــية ال تعن ــئلة هامش ــارص أو أس ــىل عن ــوي ع ال حتت

ــية. ــة الدراس العلمي
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أن يوضع قوسان )          ( بجانب كل سؤال لوضع رقم اإلجابة املختارة.- 8

أن تســتعمل الرســوم والصــور وغريهــا كلــام أمكــن خالل األســئلة إلضفــاء روح - 9
ــاع والفائدة. اإلمت

10- ال حتتوي اإلجابة عىل عبارة )مجيع ما سبق(. 

٣- االختبارات الشفوية:

وهــي تتشــابه مــع اختبــارات املقــال، غــري أنــه ال يســتخدم فيهــا الكتابــة وال تصحيــح 
اخلطــأ.

٤- االختبارات العملىة

وهــذه االختبــارات توضــع لقيــاس مــدى حتقيــق األهــداف النفــس حركيــة، وتتضمــن 
هــذه االختبــارات: 

1- بطاقة التدقيق

2- التنفيذ العميل جلزء من حمتوى املقرر

ويراعى يف هذه االختبارات ما ييل: 

1- أن يتناسب الوقت املحدد مع اجلزء املراد تنفيذه عملًيا

2- أن يوضع يف االعتبار املهارات العملية التي يراد قياسها

3- أن حتدد معايري لألداء العميل.
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معامل الوحدة التدريسىة 

تتكون الوحدة التدريسية الكاملة تربوًيا من العنارص الرئيسية التالية: 

1- جمال الوحدة الدراسية

2-عنوان الوحدة التدريسية

3- اليوم والتاريخ 

4-الصف واحلصة الدراسية وزمن تنفيذ الوحدة التدريسية

5- األهداف السلوكية اخلاصة بالوحدة التدريسية

6- التقويم املبدئي 

7- إسرتاتيجيات التعليم والتعلم )األنشطة التعليمية(

8- التقويم النهائي

9-معايري التقويم العميل

 10- املادة العلمية واملراجع واملصادر

11- التقويم الشفوي

12-اجلدول الزمني
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مالحظات احلصة الصف الىوم والتاريخ

وحدة تدريسية مصغرة يف جمال.........................................

عنوان الوحدة.........................................

زمن تنفيذ الوحدة:

األهداف السلوكية:

بعد دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن:

املجال املعريف:

........................................................................................................................................  -1

........................................................................................................................................  -2

........................................................................................................................................  -3

........................................................................................................................................  -4

........................................................................................................................................  -5

........................................................................................................................................  -6

املجال الوجداين:

........................................................................................................................................  -7

........................................................................................................................................  -8

........................................................................................................................................  -9

املجال النفس حركي:

 ......................................................................................................................................  -10
 ......................................................................................................................................  -11
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التقويم املبدئي

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

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

األنشطة التعليمية املقرتحة: 

اهلــدف............................................... ...................................................................رقــم   -1

اهلــدف............................................... ...................................................................رقــم   -2

اهلــدف............................................... ..................................................................رقــم   -3

التقويم النهائي: 

ــري  ــارات غ ــام العب ــة )×( أم ــة، وعالم ــارات الصحيح ــام العب ــة )/( أم ــي عالم س1: ضع
ــة: الصحيح

)     ( .................................................................................................................... -1
)     ( .................................................................................................................... -2
)     ( .................................................................................................................... -3
)     ( .................................................................................................................... -4

س2: أكميل العبارات التالية بكلامت مناسبة:

..................................................................................................................................... -1

..................................................................................................................................... -2

..................................................................................................................................... -3

..................................................................................................................................... -4
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س3: اختاري اإلجابة الصحيحة من بني األقواس:

....................................................................................................................................  -1

....................................................................................................................................  -2

....................................................................................................................................  -3

....................................................................................................................................  -4

س4: اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(.

املجموعة )ب(املجموعة )أ(
-1
-2
-3
-4
-5

س5: اكتبي املصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية:

 .................................................................................................................)                        ( -1
.................................................................................................................)                        ( -2
.................................................................................................................)                        ( -3

س6: أ - عريف ما ييل تعريًفا علمًيا سلياًم:
...........................................................................................................................................

س 7- عليل ملا ييل تعلياًل علمًيا سلياًم:
...........................................................................................................................................

س 8 - قارين بني ------- و------- من حيث: 
..........................................................................................................................................
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س9 - اذكري ثالث من:

.......................................................................................................................................... -1

.......................................................................................................................................... -2

.......................................................................................................................................... -3

س 10- اكتبي ما تعرفينه عن:

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

س 11 - ارشحي - وضحي

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

معايري التقويم العميل:

.......................................................................................................................................... -1

.......................................................................................................................................... -2

.......................................................................................................................................... -3

املادة العلمية:

الكتاب املدريس من ص )         ( إىل ص )         (

املراجع واملصادر:

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

التقويم الشفوي:

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

..........................................................................................................................................
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اجلدول الزمني لوحدة تدريسىة عىل أسبوعني:

األسبوع 

األنشطة
الثايناألول

التقويم الشفهي
التقويم املبدئي

األنشطة التعليمية املقرتحة
التقويم النهائي

اجلدول الزمني لوحدة تدريسىة ألسبوع واحد:

الزمنالنشاط
التقويم الشفهي
التقويم املبدئي

األنشطة التعليمية املقرتحة
التقويم النهائي
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ــي،  ــس حرك ــداين والنف ــريف والوج ــد املع ــلوكىة يف البع ــداف الس ــدول لأله ج
ــا: ــض عباراهت ــا وبع وصفه

)Cognitive Domain( أوالً: البعد املعريف
العبارات السلوكية الفئة ووصفها 

املعرفــة: تذكــر املــادة التــي تــم تعلمهــا 
ســابًقا

ــع  ــمى، تض ــدد، تس ــدد، حت ــمي، تع ــر، تس ــرف، تذك تع
قائمــة، تســرتجع 

االســتيعاب: القــدرة عــىل فهــم معنــى املــادة 
وحتويلهــا مــن شــكل إىل آخــر )الكلــامت إىل 

أرقام( 

توضــح، تفــرس، تــرشح، تصــف، تلخــص، تعطــي أمثلــة، 
تشــري إىل، تــرب مثــال.

املــادة  اســتعامل  عــىل  القــدرة  التطبيــق: 
املتعلمــة يف مواقــف حمسوســة وجديــدة.

تطبــق معلومــة، تســتخدم معلومــة، تثبــت باألدلــة )شــفهًيا 
وحتريرًيــا(، تســتعني، تســتعمل معلومــة )جيــب حتديــد 

ــة(. املعلوم
التحليــل: القــدرة عــىل تفتيــت وجتزئــة 
املــادة إىل عنارصهــا املكونــة هلــا لفهــم البنــاء 

ــادة. ــك امل ــي لتل التنظيم

حتلــل، متيــز، تفــرق، تصنــف، تــوازن، تفصــل بــني، 
تفحــص. تفــكك،  تســتنتج، 

الرتكيــب: القــدرة عــىل وضــع األجــزاء مــع 
بعضهــا البعــض لتشــكيل كل أو حمتــوى 

ــد. جدي

ــط،  ــم، ختط ــد تنظي ــرتح، تعي ــدل، تق ــر، تع ــم، تبتك  تصم
تكــون، تــزود باملعلومــات، تبــدع، تنظــم، تشــكل، تنتــج، 

ــدع. تب
ــة  ــىل قيم ــم ع ــىل احلك ــدرة ع ــم: الق التقوي
املــادة لغــرض مــا مــن خــالل وضــع معايــري 
حمــددة، معايــري داخليــة )تنظيــم املــادة( 
ومعايــري خارجيــة )مناســبة املــادة للهــدف(.

ــن،  ــس، تره ــل، تقي ــىل، تفاض ــم ع ــم، حتك ــارن، تقي تق
ــار. ختت
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)Affective Domain( ثانىًا: البعد الوجداين
ــاه  ــة لالنتب ــامت الذاتي ــة املتعل ــاه: رغب االنتب

ــة. ــريات معين إىل مث
تســتمع بيقظــة، تنتبــه، تتابــع، تركــز عــىل، تصغــي، تالحظ، 

. حتسن
ــرتك التقبل  ــة، تش ــب بحري ــع، جتي ــل، تطي ــادر، تتقب تســتجيب، تب

ــىل  ــق ع ــتعدادا، تواف ــدي اس ــش، تب يف، تناق
تشــارك، تثــري نقــاط جديــدة، تشــرتط طواعيــة، تعتنــي ب، االهتامم

ــا،  ــل م ــام بعم ــوع للقي ــاون يف، تتط ــا ب، تتع ــدي اهتامم تب
تقــرأ حــول املوضــوع، حتــرص.

ختتــار بحريــة، متــارس بحــامس، تتبنــى فكــرة، تظهــر والء لـ، تكوين اجتاه 
تبــذل جمهــودا، تبــادر ب، تدافــع عــن، تفضــل.

ترتب تبًعا لألمهية، توائم، تكيف، تعدل، تطور، ترر.تكوين النظام القيمي.
تســلك، تتــرصف، تواظــب، حتافــظ عــىل، تتطــوع ل، السلوك القيمي 

حتــرص. 
) Psychomotor Domain( ثالثًا: البعد النفس حركي

إىل  االســتجابة  االنعكاســية:  احلــركات 
بعفويــة. أو  إرادي  ال  بأســلوب  مثــريات 

كل فعــل مبــارش يــدل عــىل اكتســاب مهــارة نفــس حركيــة 
مــن مثــل:

ــرسج،  ــص، ت ــامش، تق ــوم الق ــب، تق ــف القال ــس، تش تقي
متكــن، تنقــل، تكــرر، تعيــد عمــل، حتــاول، جتــرب، 
ــه، تنتــج بكميــات، تــؤدي  تــؤدي، تنفــذ، تطبــق مــا تعلمت
بقليــل مــن األخطــاء، تتــدرب عــىل، تصنــع، تعمــل بكفــاءة 
نســبية، تعــرض طريقــة العمــل، تتقــن، تعمــل بثقــة، تنتــج.

ــلم  ــل س ــب تسلس ــة حس ــال مرتب ــذه األفع ــة: ه مالحظ
ــة  ــس حركي ــداف النف األه

بحــركات  القيــام  األساســية:  احلــركات 
اهلــدف. إىل  للوصــول  أساســية  إراديــة 

ــريات  ــتجابة إىل مث ــية: االس ــدرات احلس الق
ــق احلــواس. وصلــت عــن طري

ــة: تطــور قــدرات عامــة يف  القــدرات البدني
جوانــب الصــر والقــوة واملرونة والرشــاقة.
املهــارات احلركيــة: أداء نشــاط معقــد أو 

ــة. ــة والراع ــن الدق ــة م ــابك بدرج متش
االتصــال غــري اللفظــي: توصيــل العواطــف 

واملشــاعر عــن طريــق حــركات اجلســم.
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األهداف العامة يف جمال تربىة الطفل والعالقات األرسية 
)املرحلة املتوسطة( 

إدراك املفاهيم األساسية املختلفة للنمو اإلنساين ومراحله املختلفة.- 1

تنميــة مهــارات املتعلمــة يف حــل املشــكالت ومواجهــة املتغــريات يف احليــاة اليوميــة - 2
ــا. ــك ملجتمعه ــتثامر ذل ــا واس ــاف ذاهت الكتش

اكتســاب مهــارات وآداب فــن التعامــل مــع أفــراد األرسة واملجتمــع بــام يتناســب مــع القيــم - 3
اإلسالمية.

تعريــف املتعلمــة بحقوقهــا وواجباهتــا جتــاه أرسهتــا وجمتمعهــا وتنــاول قضاياهــا لتحقيــق - 4
أهدافهــا.

تنمية املتعلمة باملهارات االجتامعية يف مرحلة املراهقة.- 5

اهليكل البنائي لوحدة تربية الطفل والعالقات األرسية



69

رسية
ت األ

اهلىكل البنائي لوحدة تربىة الطفل والعالقا

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
تربية الطفل 
ت 

والعالقا
رسية 

األ

رسة
األ

رسة:
- مفهوم األ

رسة.
- أمهية األ

رسة.
- أشكال األ

- أدوار كل فــرد 
رسة 

مــن أفــراد األ
 -

- األم 
ب 

) األ
األبنــاء ( 

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة:

طــرق التدريــ
ب.

- التعلم باللع
- التعلم اإللكرتوين.

ف.
- االستكشا
رضة.

- املحا
- متثيل األدوار.
- التعلم الذايت. 

- التعلم التعاوين.
ت التعليمية.

- املجموعا
- اخلريطة الذهنية.

- إسرتاتيجية التعلم النشط.
ت-فيلم تعليمي - أوراق عمل.

صورا
ض م

- عر
رسة..

ضيحية ملفهوم األ
- مناقشة تو

رسة يمكــن االســتعانة 
ضيــح أدوار أفــراد األ

- لتو
ت.

رضا
ت / األفــالم / نــدوة حمــا

ت / البطاقــا
صــورا

بامل

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل
- أوراق عمل 

- أسئلة حول الفيلم.
- إعداد تقرير بعد 

رضة 
املحا

ني دور 
-مقارنه ب

كل فرد من أفراد 
رسة والوظيفة التي 

األ
يقوم هبا من خالل 
جدول حيتوي عىل 

أعامل، وتقوم املتعلمة 
ف األدوار.

صني
بت
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رسية
ت األ

اهلىكل البنائي لوحدة تربىة الطفل والعالقا

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
تربية الطفل 
ت 

والعالقا
رسية 

األ

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

- مراحــل النمــو 
اإلنســاين

- مرحلة املهد
- الطفولة املبكرة 

واملتأخرة
- املراهقة

- الرشد
- الشيخوخة.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة:

طــرق التدريــ
ب.

- التعلم باللع
- التعلم الذايت.

- التعلم التعاوين.
ت التعليمية.

- املجموعا
- التعلم اإللكرتوين.

صورة.
- تطبيق اخلريطة الذهنية م

- إسرتاتيجية التعلم النشط.
ت -  خمطط 

ت- فيلم تعليمي -  بطاقا
صورا

ض م
- عر

سهمي
ضيحيــة ملراحــل النمــو اإلنســاين ) مفهــوم 

- مناقشــة تو
كل مرحلــة () مرحلــة املهــد - الطفولــة املبكــرة واملتأخــرة 
- املراهقــة - الرشــد - الشــيخوخة (-عــن طريــق التعلــم 
ت 

صــورا
الــذايت/ التعــاوين / اإللكــرتوين، مســتعينة بامل

واألفــالم وأوراق عمــل وأفــالم تعليميــة.

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل
- أوراق عمل

- أسئلة حول الفيلم.
صور

- إعداد تقرير م
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رسية
ت األ

اهلىكل البنائي لوحدة تربىة الطفل والعالقا

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
تربية الطفل 
ت 

والعالقا
رسية 

األ

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

ض:
ث احلى

• حدو
- مفهومه.

ض 
- األعرا

صاحبة.
امل

- طرق العناية أثناء 
ض.

احلي
ني البلوغ 

- الفرق ب
واملراهقة.

صادر التأثري 
- م

صحة املراهق.
عىل 

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ت.

- حل املشكال
- التعلم الذايت. 

- التعلم التعاوين.
ت التعليمية.

- املجموعا
- التعلم اإللكرتوين.

- الطريقة احلوارية.
- إسرتاتيجية التعلم النشط.

ت.
ت- كتيبا

ت-فيلم تعليمي - بطاقا
صورا

ض م
عر

صاحبة 
ض امل

ض - األعــرا
ضيحيــة ملفهــوم احليــ

مناقشــة تو
ض عــن طريــق التعلــم التعــاوين / 

- طــرق العنايــة أثنــاء احليــ
ت.

ت / الطريقــة احلواريــة - ندوا
حــل املشــكال

ت / أوراق عمل.
صورا

االستعانة باألفالم / امل

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ما ب

واملقايل
- أوراق عمل 

- أسئلة حول الفيلم.
- جمله إرشادية 



72

رسية
ت األ

اهلىكل البنائي لوحدة تربىة الطفل والعالقا

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
تربية الطفل 
ت 

والعالقا
رسية 

األ

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

ت التي 
• املشكال

تواجه املراهق:
ب.

- الكذ
- العناد.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ت.

- حل املشكال
- التعلم الذايت. 

- التعلم التعاوين.
ت التعليمية.

- املجموعا
- التعلم اإللكرتوين.

ب.
- التعلم باللع

- حقيبة تعليمية.
- إسرتاتيجية التعلم النشط.

ت.
ت-فيلم تعليمي - بطاقا

صورا
ض م

عر
ت / اخلريطــة الذهنيــة / نــدوة / 

صــورا
االســتعانة بامل

أفــالم تعليميــة / رحلــة.

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل
- أوراق عمل 

- أسئلة حول الفيلم.
عمل خريطة ذهنية
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رسية
ت األ

اهلىكل البنائي لوحدة تربىة الطفل والعالقا

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
تربية الطفل 
ت 

والعالقا
رسية 

األ

مرحلة البلوغ 
واملراهقة

ت 
• تنمىــة املهــارا

االجتامعىــة:
ت 

صــا
- مهــارة اإلن

واحلوار.
- مهــارة اختيــار 

صدقــاء.
األ

- مهــارة التعامــل 
ضغــوط 

ال
مــع 

النفســية.
مهــارة الثقــة 

 -
س.

بالنفــ
- مهــارة العمــل 

التطوعــي.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ت.

- حل املشكال
- الطريقة احلوارية. 

- التعلم التعاوين.
ت التعليمية.

- املجموعا
- التعلم اإللكرتوين.

- حقيبة تعليمية.
- إسرتاتيجية التعلم النشط.

ت- أوراق 
ت-فيلــم تعليمــي - بطاقــا

صورا
ض م

عــر
ت القرآنيــة.

صغــريه - االستشــهاد باآليــا
عمــل - معلمــة 

ت / مشــاهد 
صــورا

ت / امل
االســتعانة باألفــالم / النــدوا

متثيليــة.

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل
- أوراق عمل 

- أسئلة حول الفيلم
- مناقشة حول الندوة

- الفيلم
ض مشـــاهد 

- عـــر
متثيليـــة، تقـــوم املتعلمـــة 
الطريقـــة 

باختيـــار 
ب للتعامـــل مـــع 

األنســـ
ف 

املوقـــ
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نموذج وحدة تدريسىة مصغرة يف جمال تربىة الطفل
والعالقات األرسية

مالحظات الزمن احلصة الصف التاريخ اليوم
حصتان

وحدة تدريسىة مصغرة يف جمال تربىة الطفل والعالقات األرسية
عنوان الوحدة: األرسة 

األهداف السلوكىة: 

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن: 

املجال املعريف: 

1 - تعرف شفهًيا مفهوم األرسة بأسلوب سليم. 

2- توضح شفهًيا األشكال الثالثة لألرسة.

3 - تثبت شفهًيا أمهية األرسة يف ثالث نقاط.

4- تفرق شفهًيا بني األرسة النواة واملمتدة من حيث األعضاء والصفات.

5 - تزود شفهًيا بثالثة من األدوار األساسية لألبناء يف األرسة.

6 - تقارن شفهًيا بني األم واألب من حيث أدوارمها يف األرسة.
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املجال الوجداين: 

7 - حتسن رعاية الصغار يف أرسهتا.

8 - تنتبه للدور املساند للعاملة املنزلية. 

التقويم املبدئي:

عرض صورة ألرسة جمتمعة حول املائدة، ثم يتم طرح األسئلة التالية::

1 - ماذا ترين يف الصورة أمامك؟ 

2 - من هم األفراد املوجودون يف الصورة؟

3 - ماذا يمثل هؤالء األفراد؟

األنشطة التعلىمىة املقرتحة: 

1 - مناقشــة واســتنتاج املتعلــامت ملفهــوم األرسة مــن خــالل الصــورة املعروضــة، وتــدون 
عــىل الســبورة. )1(

ــم يطلــب مــن املتعلــامت  ــدون عــىل الســبورة، ث ــة األرسة، وت ــح أمهي 2- مناقشــة وتوضي
ــة أرسهتــا يف حياهتــا. )3( ــارة بســيطة حــول أمهي ــة كلمــة أو عب كتاب

3 - مــن خــالل عــرض صــور تســتنتج املتعلــامت أشــكال األرسة مــع الــرشح مــن قبــل 
املعلمــة وتــدون عــىل الســبورة. )2( 

ــاء  ــث األعض ــن حي ــواة م ــدة واألرسة الن ــني األرسة املمت ــرق ب ــة ورشح للف 4- مناقش
ــدول. )4(  ــة يف ج ــل املتعلم ــن قب ــبورة م ــىل الس ــا ع ــع تدوينه ــات، م والصف

ــايس يف  ــامت دور األم واألب األس ــه املتعل ــن خالل ــتنتج م ــو تس ــع فيدي ــرض مقط 5- ع
ــة.)6 + 8( ــل املعلم ــن قب ــرشح م ــع ال ــة م ــة املنزلي ــاند للعامل ــدور املس األرسة وال
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ــرشح  ــع ال ــاء يف األرسة م ــة دور األبن ــم مناقش ــات، ويت ــامت إىل جمموع ــيم املتعل 7- تقس
ــل.)5 + 7( ــة العم ــدون يف ورق ــة، وت ــل املعلم ــن قب ــح م والتوضي

التقويم النهائي:

( أمــام العبــارة الصحىحــة، وعالمــة)x( أمــام العبــارة غــري  أوالً: ضعــي عالمــة )
الصحىحــة:

) 1 - تتسم األرسة النواة باستقاللية الدخل. )
)x( 2- األرسة املمتدة تتكون من جيلني وأكثر

) 3- االعتناء بالنظام داخل األرسة من مسؤوليات األم. )
) 4 - يتحمل األبناء جزًءا من مسؤولية والدهيم. )

) 5 - لألب دور أسايس يف توفري حاجات األرسة األساسية.)

ثانًىا: أكميل العبارات التالىة بكلامت مناسبة:

1 - تتكون األرسة النواة من الزوجني واألبناء. 
2 - األرسة املمتدة البسىطة تضم األجداد والزوجني واألبناء وزوجاهتم.

3 - يعتر األعامم من أعضاء األرسة املمتدة املركبة. 

ثالًثا: عريف مفهوم األرسة بأسلوب سلىم.

ــط  ــة األوىل لضب ــي الدعام ــاء، وه ــة واألبن ــزوج والزوج ــن ال ــون م ــة تتك ــدة اجتامعي وح
ــاة. ــه أول دروس احلي ــرد في ــى الف ــذي يتلق ــار ال ــي االط ــالق، وه ــدر األخ ــلوك ومص الس

رابًعا: عليل ملا يأيت تعلىاًل علمًىا سلىاًم:

دور العاملة املنزلىة املساند يف األرسة.

هلا دور مساند يف انجاز وتنفيذ كل ما هو عبء عىل ربة املنزل من األعامل املنزلية.
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خامًسا: لألرسة أمهىة كبرية، اذكري أمرين يدالن عىل تلك األمهىة.

1 - استمرار وبقاء اجلنس البرشي.

2 - غرس القيم يف الفرد.

3 - إشباع حاجات الفرد األساسية.

4 - إكساب الفرد أساليب التعامل االجتامعي املختلفة.

5 - تنمية املواهب والطاقات اإلبداعية لدى الفرد. 

املادة العلمىة:

كتاب الصف السابع من ص 19 إىل ص 27

املصادر واملراجع:

ــاد  ــد زي ــة  - أ. د / حمم ــة احلديث ــات واألدوار - دار الرتبي ــوم واملكون ــز املفه األرسة - موج
ــدان 2006 مح

اجلدول الزمني:

الزمن بنود اجلدول الزمني
5 تقويم شفوي
5 تقويم مبدئي

70  أنشطة تعليمية
10 تقويم هنائي
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األهداف العامة يف جمال األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
املرحلة املتوسطة

1- تعريف املتعلمة باألنسجة وأنواعها املختلفة ومصادرها وجماالت استخدامها.

2- إملام املتعلمة بتاريخ التطريز.

3- تزويد املتعلمة باملفاهيم األساسية ملهارات التطريز. 

4- تنمية ثقة املتعلمة بقدراهتا يف تنفيذ املهارات األساسية. 

5- تطبيق املهارات األساسية للتطريز. 
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س وأشغال اإلبرة
اهلىكل البنائي لوحدة األنسجة واملالب

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
األنسجة
س

واملالب
وأشغال 

اإلبرة 

ف النسيج
أليا

ف:
• األلىا

ف.
- مفهوم األليا

ف 
- تقسيم أليا

النسيج.
ت 

ف حتول
- كي

ف.
األليا

- مرحلة الغزل 
وأنواعه.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ب .

- التعلم باللع
- التعلم الذايت. 

- التعلم التعاوين.
صورة.

تطبيق اخلريطة الذهنية م
ت ونامذج.

ت-فيلم تعليمي- عينا
صورا

ض م
عر

- إسرتاتيجية التعلم النشط.
ف، مســتعينة 

ضيحيــة ملفهــوم األليــا
- مناقشــة تو

ف.
ت مــن األليــا

وعينــا
ت 

بالبطاقــا
ف النســيج مــع 

- مناقشــة اســتنتاجيه لتقســيم أليــا
ب 

ف حســ
ت خمتلفــة مــن األليــا

ت وعينــا
صــورا

ض م
عــر

صادرهــا وخمطــط ســهمي.
م

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل 
- أوراق العمل

- تقويــم الفيلــم بعــد 
ضــه

عر
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س وأشغال اإلبرة
اهلىكل البنائي لوحدة األنسجة واملالب

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
األنسجة
س

واملالب
وأشغال 

اإلبرة 

ف النسيج
أليا

- اخليوط. 
- ملحة تارخيية عن 

اخليوط.
- أنواع اخليوط.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

س اآلتيــة: 
طــرق التدريــ

- التعلم الذايت 
- التعلم التعاوين 

- متثيل األدوار
ت التعليمية 

- املجموعا
ب .

- التعلم باللع
ف.

- االستكشا
- التعلم اإللكرتوين.

- إسرتاتيجية التعلم النشط.
ت.

ت - فيلم تعليمي - عينا
صورا

ض م
- عر

ضيحيــة للخيــوط وأنواعهــا عــن طريــق 
- مناقشــة تو

صــور 
التعلــم الــذايت مســتعينة بال

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل 
- أوراق عمل

- تقويم الفيلم 
ضه.

التعليمي بعد عر
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س وأشغال اإلبرة
اهلىكل البنائي لوحدة األنسجة واملالب

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
األنسجة
س

واملالب
وأشغال 

اإلبرة 

- أشغال اإلبرة
- التطريز 

ف:
• األلىا

التطريز عر   -
صور

الع
- فن التطريز 

- أمهية التطريز.
س العامة 

- األس
للتطريز.

ت التطريز.
- أدوا

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ب .

- التعلم باللع
- متثيل األدوار. 

ت 
ت - أدوا

ت-فيلــم تعليمــي - بطاقــا
صورا

ض م
- عــر

ت .
صــة - نــامذج حيــة - بوســرتا

ص
ت متخ

تطريــز- جمــال
ت.

- مناقشة استنتاجيه ألمهية التطريز مستعينة بالبطاقا
س العامــة للتطريــز مســتعينة 

ضيحيــة لألســ
- مناقشــة تو

بفيلــم تعليمــي.
ت التطريــز وبيــان أمهية كل منهــا وأنواعها 

ض ألدوا
- عــر

ت.
مســتعينة بالعينا

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل 
ت 

- تسمي أدوا
التطريز متعرفة عليها 

س واختيار 
بحاسة اللم

ب منها للعمل
املناس
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س وأشغال اإلبرة
اهلىكل البنائي لوحدة األنسجة واملالب

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
األنسجة
س

واملالب
وأشغال 

اإلبرة 

- أشغال اإلبرة
- التطريز 

ف الرسمه:
• ش

- الطرق املستخدمة.
ت 

- األدوا
ف 

املستخدمة لش
الرسمة

- أمهية نقل رسمه 
التطريز 

- طرق نقل 
صميم إىل 

الت
ش.

القام

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
- البيان العميل

- التعلم اإلكرتوين.
ت -نامذج .

ت-فيلم تعليمي-بطاقا
صورا

ض م
- عر

ض 
ف الرســمه مــع عــر

ضيحيــة لطــرق شــ
- مناقشــة تو

ت لــكل منهــا وبيــان أمهيتهــا واســتخداماهتا.
صــورا

م

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي 

ني املو
ماب

واملقايل 
 

-
تقييم التطبيق 

العميل وفق معايري 
التطبيق العميل
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س وأشغال اإلبرة
اهلىكل البنائي لوحدة األنسجة واملالب

ف:........................السابع........................
ص

ال

املجال
املفاهىم

املحتوى
س - األنشطة التعلىمىة

طرق التدري
ب التقويم

أسالى
األنسجة
س

واملالب
وأشغال 

اإلبرة 

- أشغال اإلبرة
- التطريز 

• الغرز األساسىة 
البسىطة يف اخلىاطة 

والتطريز:
ت .

- التثبي
رساجة.

- غرزه ال
- غرزه الشالله.
رساجة 

- غرزه ال
الزخرفيه.

- غرزه الفرع.
- غرزه السلسلة.

ت.
- غرزه املارجري
- غرزه البذور.

- غرزه الركوكو.
- غرزه البطانية.

ضيــح للوحــدة التدريســية مســتخدمة إحــدى 
رشح وتو

 -
س اآلتيــة: 

طــرق التدريــ
ت التعليمية 

- املجموعا
- البيان العميل .

- التعلم اإللكرتوين.
ت .

ت-فيلم تعليمي-بطاقا
صورا

ض م
- عر

- وسائل مرحلية لتنفيذ الغرز 
ب التسمية واستخداماهتا مع 

ضيحية لسب
- مناقشة تو

ت لكل منها. 
ت وعينا

صورا
ض م

عر
ض عميل لطريقة تنفيذ كل غرزه مستعينة بنسيج 

- عر
ت وخيوط مناسبة ووسائل مرحلية.

متسع املساما
ت عملًيا عىل الغرز البسيطة.

ب املتعلام
- تدري

- أسئلة تقويمية منوعة 
ضوعي واملقايل

ني املو
ب

- تقييم التطبيق العميل 
التطبيق 

معايري 
وفق 

العميل
- يمكن لكل متعلمة 
ص 

خا
ف 

مل
إعداد 

ب لكل 
لنامذج التدري

ضعها داخل 
الغرز وو

ص 
خا

ف كمرجع 
املل

وتقييم املتعلمة.
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نموذج وحدة تدريسىة مصغرة يف جمال األنسجة واملالبس 
وأشغال اإلبرة

مالحظات الزمن احلصة الصف التاريخ اليوم
4 حصص

وحدة تدريسىة مصغرة يف جمال األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة
عنوان الوحدة: غرزة البطانىة 

األهداف السلوكىة: 

بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة تكون املتعلمة قادرة عىل أن: 

املجال املعريف: 

1 - تذكر شفهًيا يف نقطة سبب تسمية غرزه البطانية هبذا االسم. 

2- تعطي شفهًيا ثالثة أمثلة الستخدامات غرزه البطانية.

3- تثبت شفهًيا بدليل أمهية وضع اخليط حتت اإلهبام أثناء عمل الغرزه.

4 - متيز شفهًيا يف نقطة اجتاه غرزه البطانية. 

5- تزود شفهًيا ثالثة من األمور الواجب مراعاهتا عند عمل غرزه البطانية.

6 - تقيم شفهًيا العمل املنجز حسب معايري التقويم العميل.
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املجال الوجداين: 

7 - تكون يقظة لتساوي املسافة بني الغرز.
8 - حترص عىل استخدام الغرزه يف إهناء األطراف.

املجال النفس حركي: 

9 - تطرز القطعة الفنية بغرزه البطانية بإتقان.

التقويم املبدئي:

ــه  ــف أطراف ــم تنظي ــر ت ــل واآلخ ــه منس ــا أطراف ــامت، أحدمه ــام املتعل ــني أم ــرض مفرش ع
ــة. ــرز البطاني بغ

ثم يتم طرح األسئلة التالىة:
1-برأيك أي املفرشني أفضل وأكثر بقاء؟ ملاذا؟

2-اقرتحي طرق للمحافظة عىل أطراف املفرش؟

األنشطة التعلىمىة املقرتحة: 

ــرض  ــالل ع ــن خ ــم م ــذا االس ــة هب ــرزة البطاني ــمية غ ــبب تس ــتنتاج لس ــة واس 1 - مناقش
ــرزة. )1( ــا الغ ــذ عليه ــات منف ــامذج للبطاني ن

2- باالســتعانة بنــامذج خمتلفــة منفــذ عليهــا الغــرزة تســتنتج املتعلــامت اســتخدامات الغــرزة 
مــع التوضيــح مــن املعلمــة وتــدون عــىل الســبورة. )8+2(

3 - يتــم عــرض صــور لألمــور الواجــب مراعاهتــا عنــد عمــل الغــرزة مــع الــرشح مــن قبــل 
املعلمــة وتســتنتج املتعلمة ذلــك. )7+5(

ــا،  ــروض أمامه ــوذج املع ــالل النم ــن خ ــة م ــرزة البطاني ــاه غ ــتنتاج الجت ــة واس 4- مناقش
ــة. )4( ــل املتعلم ــن قب ــبورة م ــىل الس ــا ع وتدوينه
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5- بيــان عمــيل مــن قبــل املعلمــة عــىل النمــوذج اخلــاص هبــا خلطــوات عمــل الغــرزة، ثــم 
التطبيــق العمــيل مــن قبــل املتعلــامت عــىل قطــع التدريــب، ثــم القطعــة الفنيــة بــارشاف 

وتوجيــه املعلمــة.)3 + 9(
6- تقييم العمل املنجز حسب معايري التقويم العميل.)6(

التقويم النهائي:

( أمــام العبارة الصحىحــة، وعالمة)x( أمــام العبارة غــري الصحىحة: أوالً: ضعــي عالمــة )

) 1 - سميت غرزة البطانية بذلك الستخدامها يف تنظيف أطراف البطانية.)
)x( .2- يتم العمل بغرزة البطانية بخطني متعامدين

ثانًىا: أكميل الفراغات التالىة بكلمة مناسبة:

3 - غرزة البطانية لىس هلا اجتاه حمدد. 
4 - جيب تساوي املسافة بني غرز البطانية. 

ثالثًا: عليل ملا يأيت تعلىاًل علمًىا سلىاًم.

جيــب االنتبــاه لعــدم إدخــال اإلبــرة بــني الثنىــة ووجــه القــامش عنــد ثنــي األطــراف بغــرزة 
البطانىــة.

حتى ال تتسبب يف عدم تثبيت الثنية وعدم ظهور اخليط عىل وجه القطعة.

رابًعا: أذكري اثنني من استخدامات غرزة البطانىة. 

1- يطرز هبا ثنيات أطراف النسيج والبطاطني
2- تطرز من داخل املالبس لتنظيف اخلياطات.

3- تستخدم يف تثبيت القامش املضاف )األبليكة(.
4- تطرز يف عمل أوراق النباتات واألزهار.
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معايري التقويم العميل:

1 - الدقة يف تطريز القطعة الفنية.

املادة العلمىة:

كتاب الصف السابع من ص 212 إىل ص 215

املصادر واملراجع:

التطريز فن الرسم باإلبرة واخليط لألستاذة ليىل عبدالعزيز عبدالكريم

التقويم الشفوي:

األسبوع األول: 

١ - بام تتمىز غرزة الروكوكو؟

تتميز غرزه الروكو بشكلها احللزوين وهي من أشكال غرزه البذور.

٢ - عليل ملا يأيت تعلىال علمىا سلىام.

غرزه الروكوكو لىس هلا اجتاه حمدد.

ألهنا تدور حول حمور العمل املراد تنفيذه.

٣ - أذكري اثنني من استخدامات غرزه الروكوكو.

تستخدم يف جتميل كل من:

1 - املالبس. 2 - املفارش. 3 - القطع الفنية.
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األسبوع الثاين: 

١ - عليل ملا يأيت تعلىاًل علمًىا سلىاًم.

سبب تسمية غرزه البطانية بذلك.

ألهنا تستخدم يف حفظ أطراف البطانية.

٢- أذكري اثنني من استخدامات غرزه البطانىة.

1- يطرز هبا ثنيات أطراف النسيج والبطاطني.

2- تطرز من داخل املالبس لتنظيف اخلياطات.

3- تستخدم يف تثبيت القامش املضاف )األبليكة(.

4- تطرز يف عمل أوراق النباتات واألزهار.

٣ - حددي اجتاه غرزة البطانىة.

تبدأ من اليمني أو اليسار حسب راحة اليد.

اجلدول الزمني: 

األسبوع األول:

احلصة األوىل بنود اجلدول الزمني
5 تقويم شفوي
5 تقويم مبدئي

75 أنشطة تعليمية وتطبيق عميل
5 تقويم هنائي
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األسبوع الثاين:

احلصة األوىل بنود اجلدول الزمني
5 تقويم شفوي

---- تقويم مبدئي
85 أنشطة تعليمية وتطبيق عميل

----- تقويم هنائي
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حل أنشطة الكتاب

Textile Fibers :ألىاف النسىج
وعــىل الرغــم مــن تعــدد األليــاف الطبيعيــة والصناعيــة إال أنــه ال يمكــن اســتخدام مجيــع 

األليــاف يف صناعــة املنســوجات إال إذا توفــرت فيهــا رشوط وصفــات معينــة. 
ناقيش مع معلمتك أهم الرشوط الواجب توافرها يف صناعة املنسوجات.

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

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

وعــىل الرغــم مــن تعــدد األليــاف الطبيعيــة والصناعيــة إال أنــه ال يمكــن اســتخدام مجيــع 
ــدو  ــة لتغ ــات معين ــا رشوط وصف ــرت فيه ــوجات إال إذا توف ــة املنس ــاف يف صناع األلي
بصــورة صاحلــة، هلــذا جيــب أن تكــون األليــاف عــىل درجــة معينــة مــن الطــول واملتانــة 

ــة حتــى يمكــن غزهلــا إىل خيــوط ثــم نســجها. واملرون

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

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

مرحلة الغزل
ــوط  ــة إىل خي ــتتة واملفكك ــيج املش ــاف النس ــل ألي ــي حتوي ــزل ه ــة الغ ــن عملي ــة م الغاي
ــرى. ــيج األخ ــات النس ــة أو عملي ــة أو اخلياط ــج أو احلياك ــات النس ــتخدم يف عملي تس
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استخداماتهعىوبهممىزاتاخلىط

تكون القطن ما  بأوزان خمتلفة وغالبا  يأيت 
غرزه ناعمة 

- التطريزقليل املطاطية 
- خياطة

- امللبوسات 
قوية النايلون

شفافة 
الحتامل  كيه  يمكن  ال 

ذوبان اخليط.
خياطة املالبس النسائية 

الداخلية كذلك يستخدم يف 
التنجيد

-قوي البولسرت
-ال تتجعد أو تنكمش 

-غري مريح عىل اجللد 
- تسخن برسعة

األلبسة  صناعة  يف  تستخدم 
املقاومة واملضادة للحريق

صناعة احلبال
- قويةاحلرير

- ذات بريق عايل
العالية  احلرارة  درجات  حتمل   -

ومرونة عند الشد

- كلف فساتني السهرةغالية الثمن
- التطريز

- درجة عالية من املتانةالصوف
- قدرته العالية عىل املرونة

الغسيل  مع  يتلبد   -
باملاء الساخن 

قابل  شكلها  يكون   -
للتغيري بسهولة 

- حياكة الكروشية  والرتيكو
- صناعة املالبس الثقيلة 

- صناعة البطاطني

اخليوط 
املعدنية

الفضة ولكن  أو  الذهب  تصنع من 
اخليوط  من  النوع  هذا  استبدال  تم 
مثل  رخيصة  بمعادن  املعدنية 

النحاس واألملنيوم.

- خيوطها الذهبية 
والفضية غالية الثمن

- غري سلسلة يف 
االستخدام.

- تطريز الساري اهلندي 
واألثواب الكويتية القديمة 
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نامذج أسئلة التقويم النهائي
لوحدة تربىة الطفل والعالقات األرسية 

)موضوعي(:

ــري  ــارات غ ــام العب ــة )خطأ(أم ــة، وكلم ــارات الصحىح ــام العب ــح( أم ــي كلمة)ص ضع
الصحىحــة:

)صح( 1- تعتر األرسة اإلطار الذي يتلقى الفرد منه أول دروس احلياة.  

)خطأ( 2- األرسة املمتدة هي النمط الشائع يف معظم الدول األجنبية.  

)صح( 3- يتأخر احليض بسبب بعض العوامل الوراثية.    

)صح( 4- تعتر املراهقة فرتة انتقالية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج. 

)خطأ( 5- تكرار الكلامت السلبية عن النفس يؤدي إىل الثقة بالنفس.  

أكميل العبارات اآلتىة بكلامت مناسبة:

1-األرسة النواة واألرسة...املمتدة... من أشكال األرس.

2- واجبات األبناء...الر...بالوالدين و...اإلحسان...إليهام.

3- تتصف مرحلة املهد ب...النمو... اجلسمي الرسيع.

4- نشعر بالسعادة عندما نكون بصحبة أشخاص يشبهوننا يف...اهلوايات...و امليول.
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- اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:

املجموعة )ب(احللاملجموعة )أ(الرقم
من 18 إىل 35 سنة4مرحلة املهد1-
من 2 إىل 6 سنوات2مرحلة الطفولة املبكرة2- 
من 12إىل 18 سنة3مرحلة املراهقة3-
من 35 إىل 55 سنة-مرحلة الرشد4- 

من الوالدة إىل سنتني1

اختاري اإلجابة الصحىحة من بني األقواس اآلتىة:
١- األرسة املكونة من الزوجني وأطفاهلم تعد من األرسة:

)الكبرية(  )النواة(   )املمتدة(  

٢- صفة تؤدي إىل ضعف ثقة الناس بعضهم ببعض:
)الكسل(  )العنف(   )الكذب(  

٣- قدرة الفرد عىل التعامل مع املشكالت والنجاح يف جماالت احلىاة:
)الثقة بالنفس( )االضطراب النفيس(   )الغرور الزائد(  

اكتبي املصطلح العلمي الدال عىل العبارات اآلتىة:

1- )النمــو( تغــريات منتظمــة يف مجيــع النواحــي اجلســمية والعقليــة واالجتامعيــة لتحقيــق 
النضــج للفــرد.

2- )الكذب( خمالفة القول للواقع وهو خلق مذموم ناقض للصدق.
ــة  ــاركة الوجداني ــىل املش ــوم ع ــر تق ــخصني أو أكث ــني ش ــة ب ــة اجتامعي ــة( عالق 3- )الصداق

ــة. وتتجــرد مــن املنفعــة املادي
4- )البلــوغ( جمموعــة مــن التغــريات التــي يتــم خالهلــا حتــول اجلســم مــن الشــكل الطفــويل 

إىل الشــكل الناضــج.
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)األسئلة املقالىة(: 

عريف ما ييل تعريًفا سلىاًم:
١- األرسة: وحــدة اجتامعيــة تتكــون مــن الــزوج والزوجــة واألبنــاء وهــي الدعامــة األوىل 

للفــرد.
٢- اإلنصات: الرتكيز العميق فيام يقوله املتحدث وخضوع تام جلميع اجلوارح.

٣- الثقة بالنفس: إيامن الشخص بقدراته ورؤيته ألهدافه بوضوح.
ــع  ــام ينف ــه ب ــل يبذل ــان يف عم ــت اإلنس ــن وق ــض م ــص بع ــي: ختصي ــل التطوع ٤- العم

ــل. ــال مقاب ــن ب اآلخري

عليل ما يأيت تعلىاًل علمًىا سلىاًم:
١- لألرسة أمهىة كبرية يف صالح املجتمع.

- ألهنــا تغــرس القيــم وتنمــي املواهــب والطاقــات اإلبداعيــة لــدى الفرد وإكســابه أســاليب 
التعامــل االجتامعــي املختلفة. 

٢- تأخر احلىض عند بعض الفتىات.

- اإلجهاد - بعض األمراض - السمنة - عوامل وراثية.
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قارين:

١- قارين بني الصديقة والزمىلة من حىث التعريف.

من حىث التعريف 
مــن تشــاركك يف حتقيــق أهدافــك ويكــون بينكــام النصــح واإلرشــاد وتقــل املجاملة الصديقة

وتزيــد اخلدمــة النابعــة عــن طيــب خاطــر للمحافظــة عــىل العالقــة بصــورة طيبــة، 
وتكــون دائمــة الصــدق يف املعاملــة واحلــوار والنصيحة،ويطمئــن كل منهــام لآلخــر 

مــع احلــرص عــىل قضــاء حاجــات اآلخــر قبــل نفســه. 
ــل الزمىلة  ــخصية مث ــة ش ــس برغب ــان ولي ــرشوع أو الزم ــكان أو امل ــا امل ــك معه ــن جيمع م

ــرشوع  ــكان أو امل ــاء امل ــة بانته ــي العالق ــل واملرشوع،وتنته ــة والعم ــة املدرس زميل
ــه ــبب نفس ــودة الس ــة بع ــود العالق وتع

٢- قارين بني الضغوط النفسىة واجلسدية من حىث األعراض.

من حىث األعراض 
أعــراض 
جســدية 

 الصداع، الدوار، الغثيان، اضطراب يف الشهية، آالم يف العنق والظهر وغريها 

أعــراض 
ــىة  نفس

ــاب،  ــز، االكتئ ــة الرتكي ــل، قل ــوم، املل ــراب الن ــق، اضط ــر، القل ــة، التوت  العصبي
ــا. ــة وغريه العزل

اذكري ثالث لكل من:
١- أدوار األبناء اإلجيابىة يف األرسة. 

أ- حتمل جزء من مسؤولية الوالدين.

ب- االلتزام بعادات وتقاليد وأهداف األرسة.

ج - حب اإلخوان واحرتامهم والعطف عليهم.
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٢- مهارات التعامل الفعال مع من حولك.

ج - الثقة بالنفس ب - احلوار واإلنصات.  أ- اختيار األصدقاء. 

٣- أثر العمل التطوعي عىل الفرد واملجتمع.

ا- التطوع باب لألجر واملثوبة من اهلل تعاىل.

ب- التقارب بني فئات املجتمع ومتاسكها وتنمية الروابط بينهام.

ج- تنمية القدرات واملهارات الشخصية لألفراد يف املجتمع.

اكتبي ما تعرفني عن:
١-كىفىة اكتساب الصديقة:

أ- احرتام أفكارها ومشاعرها.        ب- إظهار تقديرك هلا.         ج- االبتسام الدائم هلا

٢-أمهىة احلوار بني اآلباء واألبناء:

إنشــاء عالقــة صداقــة بــني اآلبــاء واألبنــاء دعــم للنمــو النفــيس لــدى األبنــاء ويســاعد عــىل 
خلــق جــو أرسي ســليم، وفيــه دعــم للعالقــات األرسيــة ويســاعد عــىل تعزيــز ثقــة األبنــاء 
بأنفســهم وتشــجيعهم عــىل اختــاذ القــرار و حيقــق املشــاركة اإلجيابيــة بــني األبنــاء واآلبــاء يف 

رســم أهــداف األرسة والســعي لتحقيقهــا.
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نامذج أسئلة التقويم النهائي 
لوحدة األنسجة واملالبس وأشغال اإلبرة

األسئلة املوضوعىة:

ضعي كلمة )صح(أمام العبارة الصحىحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحىحة:
)صح( ختتلف ألياف النسيج يف طبيعتها من خامة إىل أخرى.      -1
احلرير من األلياف النباتية غالية الثمن.      )خطأ(  -2
)صح( خيوط القطن )املالونيه( تتكون من جمموعة من الفتالت بلون واحد.   -3
)خطا( غرزه الفرع هلا نفس الشكل من األمام واخللف.      -4

أكميل العبارات اآلتىة بكلامت مناسبة:

1-  ألياف األنسجة مأخوذة من مصادر خمتلفة.
2-  متر ألياف القطن بمرحلة ال متشيط من الشوائب.

3-  يعتر البشت من املالبس التي يلبسها الرجال يف املناسبات واألفراح.

اختاري من املجموعة )أ( ما يناسبها من املجموعة )ب(:

املجموعة )ب(احللاملجموعة )أ(الرقم
تشبه األغصان وفروع األشجار3غرزه الرساجه1
تعتر من الغزز البديلة لغرزة املكنة-غرزه البذور2
تستخدم يف ضم نسيجني1غرزه الفرع3
تعتر من طرق تنظيف اخلياطات5غرزه السلسلة4
هي حلقات متصلة مع بعضها البعض4غرزه البطانية5

يمكن استخدامها يف عمل مركز الزهرة2
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اختاري اإلجابة الصحىحة من بني األقواس اآلتىة: 

١- األلىاف السلىولوزية من األلىاف:

)املعدنية(  )احليوانية(   )النباتية(  

٢- جيب أن يكون طول خىط التطريز:

)قصرًيا( )متوسًطا(   )طوياًل(  

٣- من أدوات التطريز املهمة يف محاية اإلصبع 

)الكشتبان(  )الطارة(   )اإلبرة(  

٤- األقمشة املستخدمة للتطريز واملناسبة للمبتدئات:

)الستان(   )الشيفون( )التيل(  

اكتبي املصطلح العلمي الدال عىل العبارات اآلتىة:

ــة  ــىل هيئ ــون ع ــة تك ــواد كيميائي ــا م ــتخدم يف صناعته ــاف يس ــة(: ألي ــاف تركىبى ١- )ألى
ــة. ــروف معين ــت ظ ــر حت ــيطة وحت ــن بس عجائ

٢- )مرحلــة الغــزل(: حرفــة قديمــة يتــم فيهــا حتويــل األليــاف إىل خيــوط نظيفــة خاليــة مــن 
الشــوائب متجانســة، وعــىل درجــة عاليــة مــن اجلودة.

٣- )التطريــز(: زخرفــة القــامش بالغــرز بخيــوط ملونــة أو معدنيــة بأشــكال خمتلفة، بواســطة 
برة. إ

٤- )غــرزه الركوكــو(: غــرزه شــكلها حلــزوين وتعتــر شــكاًل مــن أشــكال غــرزه البــذور 
مــع زيــادة عــدد لفــات اخليــط.
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األسئلة املقالىة:

عريف ما ييل تعريًفا علمًىا سلىاًم:

١- ألىاف النسىج.
هي تلك الشعريات الرفيعة وهي أصغر وحدة مرئية يف أي إنتاج نسيجي.

٢- عريف اخلىوط.
جمموعة ألياف نسيجية تتحد وتتامسك فيام بينها.

عليل ما يأيت تعلىال علمىا سلىام:

١- يستخدم الكربون الفاتح عند أخذ العالمات.
حتى ال يتشوه القامش وتظهر العالمات بشكل غري مرغوب.

٢- خلط األلىاف الصناعىة والطبىعىة ذات اخلواص املتشاهبة.
ليجعلها ذات مواصفات وجودة وقيمة عالية 

قارين:

١- قارين بني الغزل الىدوي والغزل اآليل من حىث األدوات املستخدمة.
من حىث األدوات 

 يتم فيه غزل األلياف باستخدام األدوات البسيطة مثل املغزل.الغزل الىدوي 
يتم فيه غزل األلياف باستخدام اآلالت احلديثة.الغزل اآليل 

2- قارين بني غرزه السلسلة وغرزه املارجريت من حيث الشكل.
من حىث الشكل 

عبارة عن حلقات متداخلة مع بعضها البعض.غرزة السلسلة 
تنفذ بنفس طريقة تنفيذ غرزة السلسلة غري أهنا غرزة منفصلة.غرزة املارجريت
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اذكري ثالث لكل من:

مصادر األلىاف الطبىعىة.- 
3- معدنية 2- نباتية   1- حيوانية  

استخدامات غرزه البطانىة.- 
3- تنظيف اخلياطات 2- تثبيت األبليكة   1- ثنيات أطراف النسيج  

مراحل غزل الصوف - 

2- ترسحية من الشوائب 1- مرحلة جتميع الصوف من احليوانات  

3- متشيطه حتى يصبح ألياًفا

اكتبي ما تعرفىنه عن:

١- األلىاف الصناعىة

األليــاف التــي يمكــن ختليقهــا وتصنيعهــا مــن مــواد مل تكــن عــىل شــكل شــعريات جاهــزة 
للغــزل والنســيج، وتنقســم إىل أليــاف حمــوره وتركيبيــة وخماليــط األليــاف.

٢- أمهىة التطريز الىدوي

ــل  ــه وحيم ــل ب ــن يعم ــخصية وذوق م ــن ش ــا ع ــرًيا حقيقًي ــر تعب ــة، يع ــة العالي ــه الفني قيمت
ــكان. ــان أو م ــراغ يف أي زم ــت الف ــغل وق ــتخدم لش ــاص ويس ــه اخل طابع
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