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 عملية الح

 
 علمعليم و الح

  منالز  
 
  رشخطوات الذ    قييمالح

 
 علمهواثج الح

الحهت 

 ألاولى

ب الخعأ. - .0  املالخظت واملخابعت ، جهٍى

 علل : اعجباط إلاوؿان بىظىه. .2

وضح مفهىم املعنى العام للخضمت الىظىُت  .3

 واملعنى الخام.

 

دغم على ظغح بعض  .0 دفؼ  ًيخلل إلى ألاؾئلت زمًبضأ املعلم بالتهُئت ٍو عغح مثير الخفكير،، ٍو عغبت مضزل الضعؽ أباصع ألحعلم، ، ٍو

ظالب  زم ًكلف املعلم كل  090ُت لفلغة اؾخسضم مهاعاحي م زم ًخم جكلُف العالب باللغاءة الظاج: واضحت بئحابتالعالب 

عؼػ زم الخذظًت الغاحعت مً زالل العغى.زم ٌؿخمع امل -بفلغة أبضي عأًا  علم للعالب ًلىم َو

مت،  .2 عؼػ هالوة همىطحُت لآلث الكٍغ  بخالوة املجُضًً. املعلم َو

أن  –لخىنل إلى أهم  الىخائج العهف الظهني زم  092    - 090ًكلف املعلم العالب بلغاءة فلغة اعجباط إلاوؿان بىظىه م  .3

خب الىظً مً الضغوعاث. أن خبَّ الىظً والاهخماء له أمغ فعغي . زم ًكلف املعلم املجمىعاث إلاحابت على الفلغاث الىاعصة م 

م البىائي مً زالل العغى .  092  زم الخلٍى

   093املىاظً م  ألاؾئلت الؿابغة للخىنل إلى خم العً على املىاظً، زم ًكلف املعلم املجمىعاث بلغاءة فلغة خم الىظً على .4

ؼ   093باإلحابت على الفلغاث م  زم الخأكُض على معنى الخضمت الىظىُت ، زم ًخم جكلُف املجمىعاث  . زم الحىاع واملىاككت وحعٍؼ

م البىائي مً زالل العغى . م زم الخلٍى   وجلٍى

ٌؿخيخج أن خبَّ  .0

ت   فعٍغ
ٌ
ؼة الىظً غٍغ

 لضي إلاوؿان

ًىضح مفهىم  .2

 الخضمت العىُت

 

الحهت 

 الثاهُت

ب الخعأ. - .0  املالخظت واملخابعت، جهٍى

 وضح مفهىم بُع الىجل. .2

م عبا البُىع. .3  ًدضص الحكمت مً جدٍغ

 

 

زم ‘ العغىألاؾئلت الؿابغة ، الاؾخماع ملكاعكت العالب ، وحسجُل الىخائج مً زالل العالب، زم الخذظًت الغاحعت مً زالل 

م البىائي مً زالل  قاقت العغى.و ،   094جكلُف املجمىعاث بيكاط  أنىف م   أبين ، زم الخلٍى

ب املكاعكتزم العهف الظهني  الىظً،ًكلف املعلم العالب بلغاءة فلغة نىع مً خب  م وجهٍى ؼ إلاحاباث وجلٍى زم   .وحعٍؼ

الب. 
ّ
م الخخامي مً زالل فلغة أهظم مفاهُمي، زم إلاحابت الفغصًت على أوكعت الع  الخلٍى

 بك اججاه وظىك؟زم ظغح الؿؤال ما وح

 

أهمُت الخضمت ًبّين - 0

الىظىُت للفغِص 

 واملجخمِع.

ٌؿخدضغ مً جغزىا  2

اللضًم والحضًث 

 حعبر عً خب 
ً
نىعا
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الىظً والخضحُت 

 ألحله.

أخغم على   3

 أصاء 
الحهت 

 الثالثت
    0 

 طرائق التدريس  .العغى ،الخعلم الظاحيخعاووي، ، الخعلم الا ملكاهض الخمثُلُتملىاككت، ىاع واالاؾتراجُجُاث: الح

ت، حهاػ العغى، الكمبُىجغ، الاهترهذ، إلاطاعت املضعؾُت، مجلت الحائغ، مىكع وػاعة التربُت  الوسائل المستخدمةو   األنشطة الكخاب، ؾبىعة إلكتروهُت أو حضاٍع

 القرن الواحد و العشرينمهارات  خل املككالث -خب الىظً ،  الخعاون الؿلم الاحخماعي،  الدؿامذ، ،الهاصف الحىاع   -

 اإلاواد ألاخرى الربط مع  .مً زالل بُان خضوص الىظً ، وبُان الترار الىظني والعاصاث التي غغؾه ألاب املؤؾـ املذفىع له بئطن هللا الكُش ػاًض آل نهُان عخمه هللا .الضعاؾاث الاحخماعُت -

 مفاهيم الحىمية اإلاضحذامة .الخعاٌل املدؿامذ،  ضُلت بكل حىاهبه الحُاة بما فيها خب الىظً مجخمع الف -

 اإلاضؤولية -اإلاواطىة   .خب الىظً صلُل على عمم إلاًمان والعاعت هلل وعؾىله و ولي ألامغ -

ة   ألاوشطة الالصفي 
 
 كليفات/ الح

 إكمال جذول أقيم راجي.         -

 آلايات الكريمة. ثالوة -

 مالحظات اإلاعلم

-  

 


