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المقدمة

أخي املعلم .. ُأختي املعلمة ..
أنت تبني فكًرا ووجداًنا وخربات ومهارات حياتية ألبناء وطننا الكويت، فاحرص عىل أن 
يكون بناؤك وفق عقيدهتا وقيمها وعاداهتا و تقاليدها، فإّن امتالك أبنائنا هلذه املادة العلمية عن 

تاريخ بالدهم دولة الكويت؛ هو حتصني هلم من االخرتاق الثقايف، وحفاظ عىل هويتهم.

 إن األمم ال تنهض وال تتقدم إال بعقول مفكرة ومبدعة وخملصة يف عملها ، فاحرص عىل 
بناء  بناء هذه العقول، وأن يكون عملك رسالة وطنية، اهلدف منها  أن تكون ممن يسهمون يف 
جيل مثقف وخملص لوطنه وعمله، ومنتج صحيح العقيدة، ومتني اخللق، ومنفتح عىل الثقافات 

األخرى .

خالل  من  التعليمية  العملية  تطورات  مواكبة  املعلمة  أختي  و  املعلم  أخي  عليك  جيب  كام 
م والتعليم . استخدام اإلسرتاتيجيات احلديثة للتعلُّ

                                                                                                                                                املؤلفون
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م النشط: • التعلُّ
شهدت السنوات القليلة املاضية تسارع وترية التقدم العلمي والتكنولوجي، مما أدى إىل أن يواجه التعليم  

حتديات كثرية متعددة ومتسارعة؛ وذلك نتيجة التغريات اهلائلة يف املعارف واملعلومات، وتتطلب هذه التحديات 

املتقدمة منها والنامية، وقد أدى ذلك إىل إجياد مداخل  العامل  التعليم يف معظم دول  مراجعة شاملة ملنظومة 

التعليم وحتديثه ، وقد ركزت هذه املداخل عىل دور املتعلم وجعلته حمور العملية  واجتاهات حديثة لتطوير 

التعليمية، وأكدت إمكانية تعلم كل متعلم، والوصول به إىل مستوى اإلتقان إذا توافر له أسلوب التعلم الذي 

مه. يتناسب وقدراته وذكاءاته وأنامط تعلُّ

م النشط؟ • ما هو التعلُّ
الرتبوية  املامرسات  مجيع  وتشمل   ، التعليمي  املوقف  يف  املتعلم  إجيابية  عىل  تعتمد  تربوية  فلسفة  هو 

العمل  خالل  من  م  التعلُّ يتم  حيث  ؛  تقديره  و  املتعلم  دور  تفعيل  إىل  هتدف  التي  التدريسية  واإلجراءات 

والبحث والتجريب، واعتامد املتعلم عىل ذاته يف احلصول عىل املعلومات واكتساب املهارات وتكوين القيم 

واالجتاهات ، فهو ال يركز عىل احلفظ والتلقني، وإنام عىل تنمية التفكري، والقدرة عىل حل املشكالت، وعىل 

املعلومات،  اكتساب  النشط ال يكون عىل  التعلم  فالرتكيز يف  ، ومن هنا  التعاوين  العمل اجلامعي، والتعلم 

وإنام عىل الطريق واألسلوب الذي يكتسب به التلميذ املعلومات واملهارات والقيم التي يتدرب عليها أثناء 

حصوله عىل املعلومات.

ٌم قائٌم عىل األنشطة املختلفة التي يامرسها املتعلم، والتي ينتج عنها  م النشط : هو تعلُّ  • فالتعلُّ
سلوكيات تعتمد عىل مشاركة املتعلم الفاعلة واإلجيابية يف املوقف التعليمي .

م النشط؟ ما املقصود بالتعلُّ
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إسرتاتيجية
 ) أوجد اخلطأ ( 

ــرتاتيجية  ــذه اإلس ــجع ه تش

عــىل التفكــري الناقــد، وتقبــل 

وعــىل  واألفـكـــار،  اآلراء 

ــاب  ــئلة، واستيعـ ــاء األس بن

خــالل  مـــن  املفـاهـــيم، 

وتدويــن  اخلطــأ  اكتشــاف 

البيانــات.

إسرتاتيجية 
خريطة املفاهيم.

ــدد  ــة حت ــوم ختطيطي ــكال ورس أش
بطـــريقة  وتـــرتب   ، املفـــاهيم 
متسلســلة هرمـــية بحـــيث يوضع 
أعــىل  يف  األســايس  املفـــهوم 
حتتــه  تنــدرج  ثــم  اخلريطــة، 
املفاهيــم األقــل عموميــة، مــع 
وجود روابــط توضح العـــالقات 
تـلخـيـــص  هبــدف  بـــينها، 
املعـلومـــات أو اســتكامل بياناهتــا 

الناقصــة.

إسرتاتيجية
) مخاسية ملاذا؟ ( 

تـستخـــدم  إسـرتاتيـــجية 
جـــذور  عــن  للبـحـــث 
املشــكلة، وحاجــة املتعلــم 
وإذ  العـميـــق،  للفـهـــم 
ــارات  ــم مه ــتخدم املتعل يس
تفكــري عليــا عنــد حتديــد 
املشــكلة أو الفكــرة املطلوبــة 

املفهــوم. أو 

إسرتاتيجية 
الظهر بالظهر.

نشــاط يشــجع املتعلمــني عــىل 
بعًضــا،  بعضهــم  مــع  العمــل 
ويطــور لدهيم مهارات االتصـــال 
واملالحظــة والتـــوضيح، وحيـــفز 

مهــارات االســتامع النشــطة.

أمثلة عىل إسرتاتيجيات التعلم النشط
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إسرتاتيجية ) ماذا 
أعرف؟ وماذا 

أريد أن أعرف ؟ 
وماذا تعلمت؟(

تقـوم عـىل إعطــاء املتعلمني 

الفرصـة  ليتذكـروا ويعرضوا 

مـا يمتلكـون مـن معرفة عن 

موضـوع مـا، إضــافة إلــى 

منحهـم فرصـة التفكـري فيـام 

يأملـون أن يتعلمـوه، إضافـة 

وتقـديمــهم  عرضــهم  إىل 

ملـا  راجعـة  تغذيـة  للمعلـم 

الـدرس. تعلمـوه يف هنايـة 

إسرتاتيجية 
تدريب األقران
 أو فحصهم.

تسـتخدم عندما يالحـظ املعلم 

مل  املتعلمـني  بعـض  هنـاك  أن 

يتــمكنوا مـن حتــقيق أهـداف 

املعــلم  حيـدد  وهنـا  الـدرس، 

املتفــوقني،  املتعــلمني  بعـض 

ويـوكل إليهم تدريـب زمالئهم 

لفهـم الـدرس، ويكـون ذلـك 

جمموعـات  أو  مجاعيـة  بصـورة 

فرديـة.

إسرتاتيجية 
املفاهيم 

الكارتونية 
املتحركة.

كارتونيـة  متحركـة  رسـوم 

لشـخصيات مـا جيـري بينهـا 

حوار حـول موضـوع معني، 

ويظهر هـذا احلوار عـىل هيئة 

مربـع نص مع كل شـخصية، 

ويطلـب مـن املتعلـم حتديـد 

وجهات النظـر الصحيحة يف 

ضـوء خـربات املتعلمـني عن 

املوضوع.

إسرتاتيجية 
البطاقات 
املروحية.

اإلســرتاتيجية  هــذه  تعتمــد 

فهــم  مســتوى  تقييــم  عــىل 

وذلــك  للــدرس،  املتـــعلم 

بوضــع جمموعــة مــن األســئلة 

عرضهــا  يتــم  بـطـــاقات  يف 

بشكـــل املروحــة.
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إسرتاتيجية 
التدريس 
التباديل.

ــذ  ــذي يأخ ــي ال ــاط التعليم ــو النش ه
ــم  ــني املعل ــادل ب ــوار املتب ــكل احل ش
و متعلميــه، أو بــني املتعلمــني مــع 
بعضهــم بعًضــا حــول قطعــة مــن 
عليــه  يرتتــب  ممــا  مقــروء،  نــّص 
مهــم. بحيــث يتبادلــون األدوار  تعلُّ
الفرعيــة  لإلســرتاتيجيات  طبقــًا 
ــاؤل/ ــة )التـنبـؤ/التـسـ املتـضـمـنـ
التوضيــح/ التلـــخيص( هبدف فـــهم 

املــادة املقــروءة.

إسرتاتيجية 
املخيلة 
املوجهة 

أو التعلم 
بالتخيل.

ـــَصّور  ـــدث أو َتـ ـــيُّل ح ـ خَتَ
يف  موقـــٍف  أو  جــــسٍم 

ـــِم. ّيلـــِة املتعلِّ خُمَ

إسرتاتيجية 
الكريس 
الساخن.

و  شائـقــة  و  سهـلــة  إستـراتيـجــية 
باإلمكــان اسـتخدامها يف أي موضوع، 
كام أهنا ُتَعـدُّ من الطرق الفعالة عـنــدما 
يريـد املعـلم ترســيخ قـيم  و معتقدات 
معيــنة. و هـي تنمي عدة مهـارات مثل 
القـراءة وبناء األسـئلة و تبـادل األفكار 
، كـام أهنـا مفضلـة عندمـا يريـد املعلـم 
مفاهيـم  أو  معـني  بموضـوع  التفصيـل 

 . معينة
السـاخن  الكـريس  يف  املعلـم  جيلـس 
هبـدف تشـجيع الطـالب عـىل تكويـن 

األسـئلة.
الطريقـة يكـون الكـريس يف  بنفــس   -
املنــتصف والــطالب حيــيطون بـه،  و 

املفتوحـة. األسـئلة  عـىل  يشـجعهم 

إسرتاتيجية 
املساجلة 
احللقية.

هــــذه  تــــنــاســــب 
مرحـــلة  اإلسرتاتيجـــية 
والتمــهـــيد  التــهيـــئة 
الكـــتشاف  للــــدرس؛ 
املفاهيـــم عنــد املتعلمــني، 
ــة  ــىل  تنمي ــاعد ع ــام تس ك
التـفــكـــري  مـهـــارات 
ومـهـــارات  النــاقـــد، 
وتـنـــظيم  االسـتـــامع، 
ــي  ــة، وه ــل املجموع عم
ــف  ــري العص ــة لتث مصمم
ــني. ــدى املتعلم ــي ل الذهن
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إسرتاتيجية   
املواجهة 
)اكشف  
أوراقك(.

إســرتاتيجية ممتعــة تســتخدم يف 
هنايــة الــدرس، أو يف مرحلــة 
ــالل  ــتامي، أو خ ــقويم اخلـ التـ
الــدرس، حيــث يصمــم املعلــم 
ــوي  ــات حتت ــون بطاق أو املتعلم
ــول  ــا ح ــئلة وإجاباهت ــىل أس ع
الــدرس ، تــوزع عــىل قائــد كل 
ــؤال،  ــرأ الس ــم يق ــة، ث جمموع
ويكتــب املتعلمــون اإلجابــة يف 
ورقــة أو ســبورة صغــرية لــكل 
منهــم  يطلــب  ثــم  متعلــم، 
إجـابـــاهتم  كشــف  القائــد 
ــك(. ــف أوراق ــلمة )اكش بـكـ

إسرتاتيجية 
)نموذج 
فراير(.

عبـارة عـن نمـوذج مقسـم إىل 
أربعة أقسـام )تعريـف املفهوم/ 
مثــال دال / مثــال غـري دال /
حيـث  املـفــهوم(  خصــائص 
يقـوم املعلـم بتكليـف املتعلمني 
تعبئـة النمـوذج بصـورة مجاعية 
ينفـذه  أن  ويمكـن  فرديـة.  أو 
ـاًم ذاتيـًا يف اإلعـداد  املتعلـم تعلُّ
املسـبق للدرس وتلخيصـه َوْفقًا 
للنمـوذج ، ويمكـن اسـتخدامه 
يف استكشـاف املفاهيـم اخلاطئة 

لـدى املتعلمـني.

• يستخدم املعلم إسرتاتيجية ) القفل واملفتاح ( الستنتاج جمموعة من املفاهيم.
.)FUTABACG( يطرح املعلم أسئلة تفاُعليَّة عن حمتوى الدرس باستخدام برنامج •

• يستمع املتعلم إىل أغنية وطنية ليفخر ويعتز بالصفات الطيبة آلبائه وأجداده.
.) google earth( يشاهد املتعلُم موقع دولة الكويت باستخدام برنامج •

ُم إىل نرشة األخبار اجلوية ليصف طقس دولة الكويت خالل فصل الصيف. • يستمع املتعلِّ
• عرض عّينات لبعض احلرف اليدوية يف الكويت قدياًم.

أمثلة عىل األنشطة االستهاللية:
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• عرض صور فوتوغرافية آلثار جزيرة فيلكا.

• طرح أسئلة حول حمتوى الدرس باستخدام إسرتاتيجية الكريس الساخن.

• عرض فيلم وثائقي عن االستعامر األوريب للخليج العريب، ثم اإلجابة عن أسئلة الدرس.

• يالحظ خريطة متحركة ألهم اجلزر الكويتية.

• يرتب صور حّكام دولة الكويت ترتيبًا تصاعدًيا.

• عرض مشهد متثييل عن أرسى دولة  الكويت يف سجون العراق أثناء الغزو العراقي؛ ليبدي رأيه يف أنواع  

املعاناة والظلم التي عانى منها شباب الكويت يف سجون الطاغية. 

• يالحظ اخلط الزمني عىل السبورة الذكية موضًحا التسلسل التارخيي لنشأة دولة الكويت.

• يزور املتعلم موقع الديوان األمريي لدولة الكويت ليناقش مع معلمه السرية الذاتية للشيخ مبارك الصباح.

قبل  والوافدين  املواطنني  ليفرق بني عدد  الكويت؛  دولة  السكانية يف  الرتكيبة  • عرض إحصائية توضح   

النفط وبعده.

﴾ سورة آل  • االستامع إىل آية قرآنية ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ 

عمران اآلية )١٦٩( ليعتز ويفخر بشهداء بالده.

• قراءة خرب من صحيفة يومية عن اكتشاف حجر أثري يف منطقة بحرة؛ ليدلل عىل األمهية احلضارية للمنطقة.

• يركب املتعلم خريطة دولة الكويت باستخدام لعبة )puzzles( يف فريق عمل بمجموعته.

• يتقمص املتعلم دور الراوي ليرسد قصة هجرة ) آل صباح ( من موطنهم األصيل بمنطقة اهلدار يف نجد 

إىل دولة الكويت.

• حيتفل املتعلم مع زمالئه داخل الفصل بمناسبة العيد الوطني برفع األعالم وارتداء األزياء الوطنية لتعزيز 

قيمة الوالء للوطن.
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•  ما هو اهلدف السلوكي؟

ناتج تعليمي متوقع من قبل املتعلم بعد عملية التدريس يظهر عىل شكل سلوك يمكن مالحظته وقياسه.

• أمهية األهداف السلوكية:
1- تسهيل اختيار حمتوى املادة الدراسية . 

٢- تسهيل اختيار طريقة التدريس املناسبة . 
م ألهنا تعمل كدافع للسلوك .  ٣- حتفيز الطالب عىل التعلُّ

٤- تساعد املعلم عىل حتليل العملية التعليمية . 
٥- تعمل  دلياًل أو مرشًدا للمعلم ، فيهتم باجلوانب التي تستحق االهتامم .

٦- تساعد عىل تعريف املتعّلمني بمستويات السلوك أو األداء املطلوب منهم، وكذلك حتديد نوع األنشطة 
التعليمّية ومداها. 

٧- تساعد املعلِّمني عىل حتديد أفضل وسائل االّتصال الرتبوّي، وعىل وضع إطار علمّي دقيق للمنهج أو 
للدرس. 

٨- تساعد عىل اختيار اخلربات التعليمّية وترتيبها. 
٩- تساعد عىل حتديد أسس تقويم أداء املتعّلم.

• أن يكون حمدًدا وواضًحا وقاباًل للقياس.
• أن يركز عىل سلوك التلميذ، وليس عىل سلوك املعلم؛ ألن املتعلم هو حمور العملية التعليمية.

• أن حيتوي عىل فعل سلوكي يشري إىل نوع األداء.
• أن حيتوي عىل ناتج التعلم ال أنشطته.

• أن حيتوي عىل احلد األدنى املتوقع ملستوى أداء املتعلم.

رشوط صياغة اهلدف السلوكي:

األهداف السلوكية
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قام ) بلوم ( بتصنيف األهداف إىل ثالثة جماالت سلوكية:

املجال الوجدايناملجال النفيس احلركي )املهاري(املجال املعريف

مجيع أشكال األنشطة 
الفكرية والذهنية 

والعمليات العقلية التي 
تصنف يف )٦( مستويات:

1- التذكر 2- الفهم

3- التطبيق 4- التحليل

5- الرتكيب 6- التقويم

 القيم وامليولاملجهود العضيل و املهارات احلركية
واالجتاهات واملشاعر

• صياغة اهلدف السلوكي: 

أن + فعل سلوكي + املتعلم + املحتوى العلمي + رشط األداء + مستوى األداء

تصنيف األهداف السلوكية
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مِ مصادُر التعلُّ

صورخرائط متحركةالكتاب املدريس

دوريات وجمالت وصحفأوراق عملعروض تقديميَّة

إحصائياتجمسامت تعليميَّةأفالم وثائقيَّة

أشكال بيانيةعّيناتأغاٍن وطنية

خط زمنيأجهزة تكنولوجيَّةخرائط ذهنية

مواقع إلكرتونيةأطالسألعاب تعليميَّة تربويَّة

مشهد متثييلموسوعاتبرامج إلكرتونيَّة

بطاقات ملونةكتب تارخييَّة )مراجع(وثائق تارخييَّة

)١( الكشوف اجلغرافية والتنافس االستعامري )اهلولنديون /الربيطانيون(.

)٢( الكشوف اجلغرافية والتنافس االستعامري الربتغايل.

)٣( نظرة تارخيية عىل جذور العالقة الكويتية-العراقية.

)٤( حكام دولة الكويت: الشيخ أمحد اجلابر الصباح.

نامذج من الدروس:
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أواًل - الكشوف اجلغرافيةالصفاحلصةالتاريخاليوم
 و التنافس االستعامري

ثانًيا - اهلولنديون
ثالًثا - الربيطانيون

FUTABA CG  النشاط االستهاليل : طرح أسئلة تفاعلية حول االستعامر األوريب و أهدافه باستخدام برنامج

التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
احلقـائـق:

هـولنــدا  ظـهــور   -١
يف  اســتعامرية  كقــوة 
أواخــــر  يف  الشــرق 
الســادس عرش. القـرن 
٢- وصـول األسـطـول 
ــيا  ــى آسـ ــدي إلـ اهلولن
ــد  ــزر اهلن ــه جــ وبلوغـ
ــام ١٥٩٥م. ــة ع الرشقي

يف نـهايــة الدرس أتوقع أن 
ا عىل  يكـون الطــالب قـادرً

أن :
خريطــة  عــىل  ١-حيــدد 
مــن: الصــامء كاّلً  العــامل 
ــدا - بـريـطانـيا(،  )هـولـنـ
ــرنامج   ــتخدام بـ وذلك باس
 GOOGLE EARTH   

)مهــاري(
مـــنــافــسة  ٢-يـعـلــل 
للـربتــغاليني  اهلولندييــن 
الوصـول  يف  اإلســبان  و 
الشــرق،  و ذلـك مـن  إىل 
خـريـطــة  مالحظة  خـالل 
الربتغـاليــة  املستعــمرات 

)حتليـل(. واإلسبانــية. 

ــتم  ــداف سـيـ ــق األه لتحقي
اســتخدام الوسائـــل التالية :
إستـراتيـــجية  باستخـــدام 
ــو(. ــزأة )جيكس ــام املج امله
برنــامــج  ١-باسـتخـــدام 

:GOOGLE EARTH

العـامل  خريطـة  عـىل  حـدد 
)هولنـدا- دولتـي  الصـامء 

بريطانيـا(.
خـريــطـــة  الحــــظ   -٢
الربتــغالــية  املسـتعمــرات 

واإلسبانــية ثـم :
علــل منــافســة اهلولنـديني 
للـربتـغـــال و اإلســـبــان 
الشــرق   إىل  الـوصــول  يف 
إسـرتاتيـجـية  باسـتـخــدام 

الكرتونيـة. املفاهيـم 

حتــقـيـــق  بــعـــــد 
األهـــداف يفتـــرض أن 
ــن الطالــب مــن  يتمكَّ
ــيل :  ــا ي ـ ــة عمَّ اإلجاب

عـلــــى  ١-حـــــدد 
خريــــطة العـــامل الصـــامء 

دولتـــي:
)هولندا- بريطانيا(.

مــنـافــسة  ٢-عـلــل 
للبــرتغال  اهلولندييــن 
فـــي  واألســـبـــان 
الـرشق. إىل  الوصـول 
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التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
٣- سـيــاســــة 
الـهولندييــــن يف 

الـــرشق.
٤- مل يسـتمــــر 
ر  سـتـعــــام ال ا
يف  اهلـولنــــدي 
ـــرتة  ـــة ف املنطقـ

. يلـــة طو
طـــمــــَع   -٥
ن  نيو يـــطا لرب ا
يف السـيطرة عـىل 
العـريب. اخلليـج 

٣- يدلل علــى نجــاح 
اهلــولندي  االسـتعــامر 
ذلـك  و  الـرشق،  فــي 
الصــور  خـالل  مـن 
الكرتــونـيــة   )ورقـــة 
)إسرتاتيجيــة  عمـل(. 
املـفـاهـيـم الكرتونيـة(. 

)تقويـم(.
ســبب  يسـتـنـتــج   -٤
الــتنافس الربيطـاين مـع 
يف  االسـتعامرية  القـوى 
مـن  ذلـك  و  الـرشق، 
ك.م(   ( قـراءة  خـالل 
األوىل  الفقـرة  صـــ٥٩ 
مخاسـية  )إستــراتيجية 

)حتليـل(. ملـاذا؟(. 
ضــعـــف  يفـنِّــد   -٥
السـيطرة  يف  بريـطانـيــا 
علــى الـشـــرق مـــن 
مقطـع  مشـاهدة  خـالل 
"االســتـعامر  فـيـديـــو 
)تقويم(. الربيـطـانـي". 

ــة  ــور الكرتوني ــظ الص ٣- الح
ــم: ث

دلــل عــىل نجــاح االستـــعامر 
الشـــرق  فـــي  اهلولـنـــدي 
إسرتاتـيـجـــية باستــخـــدام 

 )مخاسية ملاذا؟(.
ــرة  ــرأ )ك.م( صـــ٥٩ الفق ٤-اق
ــتنتج  ــل(: اس ــة عم األوىل )ورق
ــع  ــاين م ــس الربيط ــبب التناف س
القــوى االســتعامرية يف الــرشق .
الربيطانيــون  وضــع  -ملــاذا 
ــدا  ــكات هولن ــىل ممتل ــم ع أيدهي

اهلنــد ؟ يف 
-ملاذا اهنار النفوذ اهلولندي ؟

ــس  ــدة التناف ــاذا ازدادت ح -مل
ــني ؟ ــني واهلولندي ــني الربيطاني ب
يف  الربيطانيــون  طمــع  -ملــاذا 
الســيطرة عــىل اخلليــج العــريب ؟
فيـديـــو  ٥- شاهـــد مقـــطع 
)االسـتـعـــامر الـربيـطـــاين( ، 
ثـــم فّنـــد ضعـــف بريـــطانيا يف 

السيطـــرة عــىل الــرشق 
إستـراتيـــجية  *باستـخـــدام 

ــاح. ــفل و املفـتـ القـ

٣- دّلـل علــى نجــاح 
االستــعامر اهلولـندي يف 

الـرشق.
ســبــب  اذكـــر   -٤
الربيـطانــي  التـنــافس 
مع القـوى االستعـامريـة 

الشــرق. يف 
٥- فّنـد ضعـف بريطانيا 
يف السـيطرة عـىل الرشق.
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التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
بـريـطـانـيا  ٦-ظــهرت 
كـقــوة استـعامريــة بعـد 
اهلولنـدي. النفـوذ  اهنيـار 

املفاهيم : استعامر
املهارات:

املشكالت : االستعامر
التعميم: كل الدول 

االستعامرية هلا أهداف 
توسعية.

 القيم : نحمد اهلل عىل 
نعمه.

 املقارنات: استعامر 
هولندي- استعامر 

بريطاين.

بـيــن  ٦-يــقــارن 
اهلولندي  االسـتــعامر 
ر  ســتــعــام ال ا و
مـن حيـث  الربيطـاين 
 - ية ر ا سـتمر ال ا (
خـالل  مـن  السـبب( 
القفـل  إسرتاتـيجــية 

و املفتاح. )تركيب(.
يبـــدي رأيــــه فــي 
األوربــي  االسـتعامر 
و أهدافــه التوسعـية، 
خـالل  مـن  ذلـك  و 
املناقـشــة و احلــوار. 

)وجـداين(.

٦- اقـرأ البطاقـات  
: ثم 

قارن بني االستـعامر 
ي  لــنـــد لـهـو ا
ر  ســتــعــام ال ا و
نــي  يــطــا لـرب ا
حــــيــث  مــــن 
)االسـتـمراريــة-

السـبب(.

ــتعامر  ــن االس ــارن بـيـ ٦- قـــ
ــدي و االســـتــعـمـار  اهلولـنـ
ــث  ــن حيـ ــي مـ الربيـــطــانـ

)االستمرارية-الســبب(.

النشاط اخلتامي :
إستـراتـيـجيــة  باسـتـخــدام 
املواجهـة- طـرح جمموعـة مـن 
األسـئلة التفاعليـة  -عىل طريقة 
االسـتعامرْين  عـن  التحـدي- 
الربيـطـانــي(   - )اهلـولـنــدي 

بربناجمـي باالسـتعانة 
Game Buzzer

.Spin The Bottle

مهاريمعريف

- الربط 
بني السبب
 و النتيجة
- التدليل 
- التحليل

- نفي 
األباطيل 

- حتديد 
عىل 

اخلريطة 
- حتليل 
خريطة

إبداء رأيوجداين

النشاط الالصفي: اجـمع صورًا عن دوافع االستعامر األوريب.
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الصفاحلصةالتاريخاليوم
الكشوف اجلغرافية

 و التنافس االستعامري
الربتغاليون

التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
الـحقـائـق:

ســـعــــت  -١
الـــدول األوربيــــة 
مــــطلع  فــــي 
 ١٦ ال  الــــقرن 
ـــا يف  ـــد نفوذهـ ملـ
ــط  ــة املحيـ منطقـ

. ي هلنـــد ا

يف هنايــة الــدرس أتوقــع 
ــادًرا  ــون الطالب ق أن يك

عــىل أن :
االهـــتامم  يميِّــز   -١  
باكتشـــاف  األوربـــي 
طــرق جتاريــة جديــدة 
مــن خــالل مالحظــة 
ــم.  ــامل القدي ــة الع خريط

)حتليــل(.

ســـيتم   األهـــداف   لتحقيـــق 
اســـتخدام الوســـائل التاليـــة : 
 ١- الحـــظ خريطـــة العـــامل 

ثم: القديـــم، 
األوريب  االهتـــامم  عـــىل  دلِّل 
جتاريـــة  طـــرق  باكتشـــاف 

جديـــدة.
:make it باستخدام برنامج •

بعــــد حتــقــــيق 
ف  ا هـــــد أل ا
تـــمكن  يفــرتض 
مـــن  الـطـالـــب 
ــيل : ــام ي ــة ع اإلجاب
هــــن  بـــر -١
االهـتمـــام  عــىل 
األوربـي باكتـشاف 
جتاريــــة  طــــرق 

. ة يــد جد

املفاهيم  من  جمموعة  الستنتاج   ) املفتاح  و  )القفل  إسرتاتيجية  استخدام   : االستهاليل  النشاط 
)الكشوف و االستعامر(.
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التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
الربتغاليون  ٢-لعب 
دوًرا  واهلولـنديـــون 
تاريــخ  يف  ـا  ـً مهـم
األوربـي  االستـعـامر 

العـريب. للخليــج 
الربتــغال  ُتــَعدُّ   -٣
النــظم  أســوأ  مــن 
فــي  االســتــعامرية 
العـربــي. اخللـيــج 
٤ـ وقعــت تغـريات 
الربتغاليني  أوضاع  يف 
أواخـر  الـرشق يف  يف 

القـرن ١٦.

٢- يرســــم خريـطـــــة 
عــن  تسلســلية  مفاهيــم 
ــة  ــتعامر ملنطق ــل االس عوام
اخلليــج العــريب، وذلــك 
مـــن خــالل مـالحـــظة 
ــرتونية. ــات اإللكــ البطاق

ــاري(. )مه
ــار الربتغــال  ٣- يفنــد اعتب
النظــــم  مـــن أفضــــل 
اخلليــج  يف  االســتعامرية 
ــالل  ــن خــ ــريب مــ العــ
فيديــو  مقطــع  مشــاهدة 
ــايل( ــتعامر الربتغــ )االســ
ن  سيـــا لكر ا . ) يم تقو (
 class الســـاخـــنـــان 

.r o o m

ــري  ــىل تغــ ــن عـ ٤- يربهـ
أوضـــاع الربتغــــاليني يف 
ـــرن  ـــر الق ـــرشق يف أواخ ال
١٦ مـــن خـــالل مالحظـــــة 
ــة  ــور )املـخـيـلــ الـصـــ

ــهة(.)حتليل(. املوجــ

٢ - الحـظ البطاقات اإللكرتونية  
ثم : 

ارســـم خريـطـــة مفـاهـــيــم 
االستعامر  عوامل  عن  تسلسلـية 

ملنطقة اخلليج العريب 
•باســـتــخدام إســــرتاتـيجية 
الكرسيني الساخنـني + استـخدام 

:  class room برنامج
مـــقـــطــع  شــــاهـــد   -٣
فيــديـو )االستــعامر الربتغايل ( 

: ثم 
من  الـربتــغـال  اعتـبار  فـنـد: 
يف  االستعامرية  النظم  أفــضل 

اخلليج العريب
إسرتاتــيجـــية  باستــــخدام   •

ــة. ــلة املوجــهــ املخـيـ
٤- الحـظ الصـور ثم :

أوضـــاع  تغـري  عـىل  برهــــن 
الربتغاليـني يف الـرشق يف أواخـر 

 ١٦ القـرن 
 stop  باسـتـخــدام برنـامـج  •

.motion

ــل  ــدد عوام ٢- ع
ــة  ــتعامر ملنطق االس

ــريب. ــج الع اخللي
اعتبــار  فـــند   -٣
ــن  ــال مــ الربتغــ
أفـضـــل النـــظم 
االستعــامريـــة يف 
ــريب. ــج العـ اخلليـ

٤- فـــّند: كيــف 
كانـــت  أوضــــاع 
الربتغاليــــني فــي 
ــر  ــرشق يف أواخ ال

 .١٦ القــرن 
عــىل  برهــن   -٥
اهنيــار االســتعامر 
ــي  ــي فـ الربتـغالـ
منطـــقة اخلـــليج 

العــريب.
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٥- اهنـيـــار االستــعــامر 
الربتغـايل يف منطقـة اخلليـج 

العـريب.
 املفـاهـيــم : اسـتـعــامر - 

يـعــاربـة.

املهارات :

القيـم : نحمـد اهلل عىل نعمة 
احلرية. 

التعميم : ســوء معـامـلــة 
األوريب.  االستــعــامر 

املشكلة : االستعامر.

ــيار  ٥- يدلل عىل اهنـ
االستـــعامر الربتغــايل 
اخلليــج  منطقــة  يف 
ــالل  ــن خ ــريب م الع
 ٥٨ ص  .م  قــراءة 
 stop الفقــرة األوىل 
motion )حتليــل(.
حكــاًم  يصــدر   -٦
االســتعامر  عــىل 
الربتغــايل يف منطقــة 
ــن  ــريب م ــج الع اخللي
و  املناقـــشة  خــالل 
)تقويــم(. احلـــوار 

٧- يســتنكر دوافــع 
الــدول األوربيــة يف 
باالســتعامر  قيامهــا 
ــة  ــالل املناقش ــن خ م
ــوار )وجداين(. و احل

٥- اقــرأ يف الكتــاب 
املــدريس ثــم : 

اهنيــار  دلــل عــىل 
االســتعامر الربتغــايل 
اخلليــج  منطقــة  يف 

العــريب.
ــة و  ــد املناقش ٦- بع

ــوار: احل
ــا عىل  أصــدر حكًمـ

االســتعامر الربتغــايل 
اخلليــج  منطقــة  يف 

ــريب. الع

٥- برهــن عـىل أسـباب 
الربتغايل  االسـتعامر  اهنيار 
يف منطقـة اخلليـج العريب.

النشاط اخلتامي :
األسئلة  من  طرح جمموعة 
التـفـاعـليـة بـاسـتـخدام 

.Heads up برنامج مهاريمعريف
- الربط بني 

السبب 
و النتيجة.

- نفي 
األباطيل.
-إصدار 

حكم.
- تدليل.

- رسم 
خريطة 
مفاهيم.
- حتديد 
خريطة.
- حتليل 
خريطة.

إبداء رأيوجداين

النشاط الالصفي: ارسم خريطة العامل القديم،  ثم حدد :
 أ . طرق التجارة البحرية.                         ب . مركز التوابل
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نظرة تارخيية عىل جذور 

العالقة
 الكويتية -العراقية

التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
احلـقـائـق:

١- لــــم تـكــــن 
عوائـــق  هنـــاك 
حدوديـــة تفصــــل 
أو تــــشري إىل حـــدود 
وفـــق  الكويـــت 
اتــــفاقية ١٩١٣بـــني 
الكويت والعــــراق، 
فكــــان التـنــــقل 

ــهاًل. ــنهام سـ بـيــ
 ٢- كان الكويتيـــون 
جيلبـــون املـــاء مـــن 

ـــرب. ـــط الع ش

يف هنــاية الدرس أتــوقع 
أن يـكون الطـالب قادًرا 

: أن  عىل 
 ١-  يربهن عىل العـالقة 
الطـيبة التي كانـت تربط 
بني الكــويت والعــراق 

)حتليل( ا.  ـً قديم
حـدود  إىل  يشــري    -٢
وفـق  الكويــت  دولــة 
 . ١٩١٣م  عـام  اتفاقيـة 

)مهـاري(

سـيتم  األهـداف  لتحـقيق 
اسـتخدام الوسـائل الـتالية : 

• الحظ الفيديو املعروض :
الطيبة  العالقة  عىل  برهن  ثم 
التي كانت تربط بني الكويت 

والعراق قدياًم.
• من خالل استخدام برنامج 

إىل  يشـيـر   )google earth(

اتفاقية  وفق  الكويت  حدود 
عام ١٩١٣م.

األهـداف  حتقيـق  بعـد 
يفـرتض متكـن الطالب 
مـن اإلجابـة عـام يـيل :

• برهــن عـىل العالقـة 
الكويـت  بـني  الطــيبة 

قديـاًم. والعـراق 
• أشــر إلــى حــدود 
الكويـت وفـق اتفاقيـة 

. ١م ٩ ١ ٣

النشاط االستهاليل : مقطع فيديو )الشيخ جابراألمحد الصباح -رمحه اهلل- وهو ُيَقبُِّل أرض 
الوطن يف عام ١٩٩١م( ليستنتج املتعلم احلدث الذي دعا الشيخ لتقبيل األرض. 
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الــعــــراق  وّرث   -٣
للـكويـــت  مشـاكــــل 
وبـدأ  العثامنيـة،  والدولـة 

يستغلهــا.
٤- عقــدت الكويت مع 
احلاميـة  اتفاقيــة  بريطانيـا 

١٨٩٩م.
٥- اخــتيــار الـمـلــك 
أول  احلسني  بن  فيـصل 
العراق  مملكة  عىل  ملك 

اهلاشــمية ١٩٢١م .
٦- كـان نــوري السعيـد 
الكويت  لضـم  ا  ـً متحمس

لالحتاد اهلاشمي.
املفاهيم: االحتاد اهلاشمي.
عـن  الــدفـــاع  القيـم: 
يف  الكويتـــي  املوقـف 
ملحـــاوالت  التصـــدي 
بسـط الـــدول نفوذهـــا 
علـى أراضــي الكـويت.
احلدود  مشكلة   : املشكلة 

بني الكويت والعراق.

٣-يسـتخلص تعـرض 
لتهــديدات  الكويــت 
العــــثامنية. الدولـــة 

)تقويم(
مشكــلة  جيــدول   -٤
الكويـت  بـني  احلـدود 
عهــد  فــي  والعـراق 
العثـــامين  العــــراق 
واجلمهوريـة. وامللكيـة 

)حتليل(
عــــن  يـدافـــع   -٥
املـــوقف الكويتــي يف 
ملحــاوالت  التصــدي 
ــا  ــدول نفوذه ــط ال بس
عــــىل أرايض الكويت. 

)وجــداين(

التـــقرير  خــالل  مــن   •
: جــي ر خلا ا

ــرض  ــخلص تعــ اســتــ
هتديــدات  إىل  الكويــت 

الـــدولة العثامنيــة.

ــدود  ــكلة احل ــْدِوُل مش  جُيَ
الكويــت والعــراق  بــني 
وامللـــكي  العثمـــانـــي 

واجلمهــوري.

• استـخلــص تعـرض 
دولـــة الكويـت إلــى 
الدولــــة  هتديـــدات 

العثامنيـة.

مشــكــلة  َجــْدِوْل   •
الكويـت  بـني  احلـدود 
والعـــراق فــي عــهد 
العـثــــامين  العـــراق 
وامللكـي واجلمهـوري. 

النشاط اخلتامي :
الكرسـي  إسرتاتــيجية 
الساخــن لإلجابـة عن 
جمموعـة مـن األسـئلة.

النشاط الالصفي: ما األساليب التي اتبعتها الدولة العثامنية للتدخل يف شؤون الكويت ؟
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احلاكم العارش : الشيخ 
أمحد اجلابر الصباح

التقويم املصاحبأنشطة النمواألهداف السلوكيةاملادة العلمية
احلقـائـق:

ــد  ــيخ أمح ــوىل الش ١- ت
ــر  ــم يف عم ــر  احلك اجلاب
ــا عقــب وفــاة  ال٣٥ عاًم
ــن  ــامل ب ــيخ س ــه الش عم
وقتهــا  كان  إذ  مبــارك، 
األمــري  للقــاء  موفــًدا 
عبدالعزيــــز آل ســــعود 
ويمكــن  الريــاض،  يف 
ــد  ــيخ أمح ــول إن الش الق
احلكــم  تــوىل  اجلابــر 
مــن  عصيبــة  فــرتة  يف 
السيـاســــة  فـتـــرات 

للكويــت. اخلارجيــة 

يف هنايـة الـدرس أتوقع 
الطالـب  يكـــون  أن 

قـادًرا عـىل أن :

١-  يـفـــرس املـفهـوم 
الــدرس. يف  الــوارد 

) فهم (

سـيتم  األهـداف  لتحقيـق 
التالية :  استخدام الوسـائل 

• اقـرأ التقـــرير اخلارجـي 
)ويكيبيديـا( ثـم : 

فّســـر املفاهيم الـواردة يف 
الـدرس.

األهـداف  حتقيـق  بعــد 
يفـرتض متكـنُ  الطالـب 

مـن اإلجابـة عـاّم يـيل:

• خلـص مفهوم املسـابلة 
األمثلـة  بعـض  واذكـر 

املوضحـة.

النشاط االستهاليل :  رسم خريطة ذهنية ألعامل الشيخ سامل بن مبارك.
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 ٢- ملــفات وقضايـا مهمة 

منها:  للكويـت  ومصرييـة 
• مشكلة احلدود واملسابلة.

مـع  املعاملـة  يف  احلـذر   •
. نيـا يطا بر

•معاجلـة عالقـات الكويـت 
مع العـــراق.

٣- إدارة الشـؤون الداخليـة 
يف عهد الشـيخ أمحـد اجلابر:

 • املجال السيــايس .
• املجال الثقايف والتعليمي.

 •املجال االقتصــادي.
املفاهيم : املســابلة

التعميامت:
 الـدول االسـتعامرية تبحث 
عـىل الدوام عـن مصاحلها ال 
عـن مصالـح الشـعوب التي 

. ها تستعمر
القيـم: املحافظة عىل ســيادة 
التفريـط  وعـدم  الدولـــة، 

برتاهبـا الغـايل بـأي ثمـن.
املشكلة : مشكلة املسابلة

٢- يـسـتـــخلص أهـــم 
ــايا  ــات والقضـ امللـفـــ
املهمـــــة واملصـــرييـــة 
عــــهد  يف  للكويــــت 
الشــيخ أمحــد اجلابــر.

احلـــذر  يـعـلـــل   -٣
مــع  التعامــل  مــن 
ــر  ــد مؤمتــ ــا بعـ بريطاني
. ١م ٩ ٢ ٢ لعـقيـــر ا

)حتليــل(
ــة  ــم خريطــ ٤- يرســ
ــؤون  ــة للشـــ ذهنيــــ
عهــد  يف  الداخليــة 
ــابر. ــد اجلـ ــيخ أمحـ الش

)مهــاري(
ــف  ــىل موق ــجُّ ع ٥- حيت
بريطانيــــا وتفريطهـــا 

ــة ــزاء واســعــ بأجــ
الكويــت  أرض  مــن 
غــــــري  بمبـــــررات 

قـعـــية.)وجداين( وا

الفيديـــو  الحـــظ   •
: ثـــم ، ض و ملعر ا

أهـــم  استخلــــص   -
املــــلفات والقــــضايا 
واملــــصريية  املــــهمة 
عهـــد  يف  للكويـــت 
الشـــيخ أمحـــد اجلابـــر.
- يبـــدي رأيـــه فـــي 
بريــطانيـــا  مــــوقف 
بأجـــزاء  وتـفريـــطها 
واســعة مــن أرض دولــة 
الكويــت بمــربرات غــري 

واقعيــة.
الـعـــرض  الحـــظ   •

ثـم: التقديمـي، 
علل احلـذر مـن التعامل 
مـع بريطانيـا بعـد مؤمتر 

العقـري١٩٢٢م.
• من خالل إسرتاتيـجية 

بظهر: ظهر 
ارســـم خريطـــة ذهنيـــة 
ــة يف  ــؤون الداخليـ للشـ
عهـــد الشـــيخ أمحـــد 

ــر. اجلابـ

أهــم  اســتخلص   •
والقضايــا  امللفــات 
املهمــه واملصرييــة يف 
عهــد الشــيخ أمحــد 

اجلابــر.
• علــل احلــذر مــن 
التعامــل مــع بريطانيــا 
ــقري  ــر العـ ــد مؤمت بع

١٩٢٢م.

النشاط اخلتامي :
بالقوانـني  رأيـك  مـا 
الشـيخ  أقرهـا  التـي 
أمحد اجلابـر الصباح؟.

النشاط الالصفي: اكتب يف حدود مخسة أسطر عن مشكلة املسابلة.
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أفكار أو عمليات أو تطبيقات أو منتجات جديدة متثل حلواًل مبتكرة ملشكالت التعليم، توظف 

بطريقة منظمة؛ حتى تزيد من كفاءة املنظومة التعليمية وفاعليتها. 

 • ما هي تكنولوجيا التعليم؟

تكنولوجيا التعليم

 إن إدراك املعلم ألمهية استخدام التكنولوجيا يف التعليم، له الدور األسايس الذي تلعبه يف حتسني وتطوير 
م وإثرائها، إذا أحسن اختيارها واستخدامها: عملية التعليم والتعلُّ

التعليم  طرق  باستخدام  إدراكها  يصعب  التي  واملعلومات،  واحلقائق  املفاهيم  فهم  يف  املساعدة   -١
التقليدية.

م. ٢- تشويق الطالب وإثارة اهتاممهم وزيادة الرغبة يف التعلُّ
٣- توفري الوقت يف تدريس الوحدة التعليمية.

٤- ترسيخ املعلومة يف أذهان املتعلمني .
٥- املساعدة  عىل االتصال الفّعال، وزيادة التفاعل بني املعلم و املتعلم، وتقوية العالقة بينهام.

٦- تساعد املتعلمني عىل صنع القرار، وحل املشكالت، ومتكينهم من التفكري النقدي والتقييم .
٧ - تشجع املتعلمني عىل العمل اجلامعي، والتعلم التعاوين، وتطوير مهاراهتم االجتامعية. 

• أمهية استخدام التكنولوجيا يف التعليم:
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١- أن تعرب الوسيلة التعليمية عن الرسالة املراد نقلها، وصلة حمتواها باملوضوع.

٢- أن ترتبط باألهداف العلمية والسلوكية.

٣- أن تالئم خصائص الفئة املستهدفة، من حيث القدرات العقلية واملهارات واخلربات السابقة، والظروف 

البيئية.

٤- أن تكون املعلومات التي حتملها صحيحة ودقيقة وحديثة من الناحية العلمية.

وقة وجّذابة النتباه املتعلمني، ومثرية الهتاممهم . ٥- أن تكون مشِّ

٦- أن تتوافر فيها البساطة والوضوح  وعدم التعقيد .

٧- أن تتناسب مدهتا الزمنية واملوقف التعليمي املدريس .

• أمثلة لبعض أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف التعليم:

األقامر الصناعيةالسبورة الذكية

الربامج اإللكرتونيةاألجهزة اللوحية )التابلت / اآليباد(

احلقائب التعليميةالفيديو التفاعيل

م عن بعد التلفزيون الرقميالتعلُّ

التعليم املربمجالواقع االفرتايض

• رشوط استخدام التكنولوجيا يف التعليم:
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الرشحالربنامج 

Make It
برنامج تفاعيل يساعد عىل تصميم أسئله تفاعلية بقوالب 

جاهزة.

     Class Room
برنامج تفاعيل بني طرفني، يساعد عىل طرح السؤال بأي صيغة 

)أكمل الفراغ - صح أو خطأ...إلخ (

Stop Motion.تصوير لقطات لعمل فيديو لعمل الرسوم املتحركة

Heads.يمثل لعبة بدون كالم

Futaba CG.برنامج لعمل أسئلة تفاعلية بطريقة اللعبة بني أربع متعلامت

Google Earth3D حتديد خرا ئط

Game Buzzer.) زيادة روح املنافسة و التحدي )األجراس اإللكرتونية

 Spin The
Bottle

لالختيار العشوائي

أمثلة لبعض الربامج اإللكرتونية



أودع بمكتبة الوزارة حتت رقم )     ( بتاريخ      /            / 2018 م


