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الوحدة األولى
Nature of Science طبيعة العلوم

هدف الوحدة: التركيز على الطبيعة الفلسفية للعلوم، حيث أن المعلمين بحاجة إلى فرص حقيقية لفهم وتطبيق طبيعة العلم.

الزمن: 3 ساعات

القسم التدريبي رقم ) ( طبيعة العلوم رقم اليوم التدريبي

يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية أن يكونوا قادرين على:
 	 CK/ PCK.فهم طبيعة العلوم ونهجه الفلسفي, وهذا يشمل معرفة ما هو العلوم وما هو ليس بذلك, وتطوير اتجاهات نحو العلوم

)أنشطة: 1، 2، 3، 4، 5، 6(
تحديد طرق فعالة الستخراج المعرفة السابقة للطلبة واألخطاء المفاهيمية المتكونة لديهم PCK. )أنشطة: 4، 5(	 
استخدام اللعب كنشاط في البداية: اللعب بالمرايا PCK. )أنشطة: 1، 5، 6(	 
االستخدام الفعال للتطبيق العملي لتحفيز وإثارةالمتدربين واستخدام التجارب العملية لمراقبة الفهم.PCK)أنشطة: 5، 6(	 
استخدام طرق التواصل الفعال من أجل متابعة فهم المتدربين, من خالل القصص والدراما PCK يشمل CK وPCKمخرجات التعلم 	 

المقصودة.)نشاط: 6(

مخرجات التعلم المقصودة 
 ) CK,PCK(

1.1 تطبيق معرفة وفهم المحتوى المعرفي.
1.2المنهاج الفلسطيني. 

1.3 العوامل التي تدعم التعلم الفعال.
1.5 الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم.

2.1 بيئات تعلمية امنة وفعالة.
2.2  استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم.

2.3. التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم.
2.4 استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك اإليجابي..

2.7 التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة.
2.8 االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني.

3.1 تقويم استراتيجيات التعلم.
3.2 التقويم من أجل التخطيط للتعلم.

3.3 تقديم تقارير شفوية وتحريرية.

الكفايات المرتبطة باألهداف 

الصف الثاني والرابع: الضوء الربط بين الكتب المدرسية 1-4
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القسم التدريبي رقم ) ( طبيعة العلوم رقم اليوم التدريبي

نستطيع الرؤية في الظالم, األطفال يعتقدون أنهم يستطيعون رؤية األشياء مثل المرآة في الظالم بسبب طبيعتها العاكسة, 	 
األطفال يستمرون بهذا االعتقاد حتى بعد إثبات أنه خاطئ. األطفال بحاجة إلى تجربة هذا، وعليهم أن يقوموا بحمل مرآة في غرفة 

معتمة تماما.
األشعة الضوئية تنبعث من العين، العين تعمل عن طريق بعث ضوء من داخلها وتضئ األجسام وبهذا تتمكن العين من رؤيتها. الطالب 	 

يثبتون هذا التفسير عن طريق مالحظة بعض األحداث مثل: عيون القطط تشع في الظالم وبهذا يتأكدون أن الضوء يصدر من أعين 
القطط وليس العكس أن الضوء المنعكس من األجسام على العين هو الذي يمكننا من الرؤية.

الظل هو كائن حي،ألنه يتحرك ويستجيب،وينمو، ويختفي)يموت(،الخ.	 
عدم التمييز بين العدسة المحدبة )الالمة لألشعة( والعدسة المقعرة )المفرقة لألشعة(.	 

األخطاء المفاهيمية المحتمل 
تكونها لدى الطلبة

سيتطور لدى المتدربين والطلبة القدرة على فهم:
طبيعة العلوم ونهجه المعرفي والفلسفي.	 
ما هو علم وما هو ليس بذلك.	 
العلم والعلماء، الصور النمطية والوقائع.	 
االتجاهات نحو العلوم.	 
تدريس العلوم والمدرسة: الغايات، األهداف، المخرجات.	 
طبيعة تعليم وتعلم العلوم.	 
المهارات التجريبية مثل المشاهدة، والتفسير، واالتصال والتواصل.	 

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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خطة تفصيلية للتدريب: 

الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

مقدمة
40 دقيقة شرائح البوربوينت  H0.0 استخدام العرض للجزء

من الوثائق لمناقشة محتوى 
وحدة اليوم ومحتوى الوحدة 

بشكل عام.

مناقشة محتوى الوحدة 
ومناقشة طريقة المتدربين 

في تدريس العلوم.

يعرض المدرب خطة تدريب 
الوحدة والمخرجات المتوقعة 

من المتدربين
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

30 دقيقة شرائح البوربوينت العرض والمناقشة والحوار هل تستطيع تعريف 
كلمة علم؟ ماذا تعني 

بالنسبة لك؟
برأيك, هل تعتقد أن 

هناك اختالف بين العلوم 
والمواضيع األخرى 

وباألخص التكنولوجيا؟
ما االتجاهات العلمية 

التي تم تنميتها من خالل 
هذا السؤال؟

ارسم عالم

كم نوع مختلف من 
االكتشافات العلمية تعتقد 

أنك شاركت بها من خالل 
تجربتك التعليمية؟ هل 

تعتقد أن هذه االكتشافات 
متعلقة بتجارب الحياة 

الواقعية؟
باعتقادك، ما هو تأثير 

الصور النمطية عن العالم 
على طلبتك؟

ما طبيعة تدريس العلوم 
في المدارس؟ ما األهداف 

والغايات والمخرجات؟

يعبر عن كيفية ربط مخرجات 
التعلم المقصودة بكفايات

.PTPDI
طبيعة العلوم: الطالب 

كعلماء, حتى يستطيعوا أن 
يستخدموا المهارات الخاصة 

بالعلوم والعمل التطبيقي.
رسم نشاط عملي.

مهمة علمية: ارسم عالم.

العمل الموجه سوف يتبع 
كل قسم ويرتبط بحلقة 

التعلم.
يعرض المدرب  مخرجات 
التعلم المقصودة لهذه 

الوحدة.
طبيعة العلوم ونهجه 

الفلسفي وهذا يشمل ما 
هو علم وما هو ليس بذلك 
. CK واالتجاهات نحو العلوم

أنواع االكتشافات العلمية 
المستخدمة في المدارس 

وأهميتها في سياق الحياة 
الواقعي, على سبيل المثال: 

المزولة.
العلم والعلماء: الصور 
.CK النمطية والوقائع

طبيعة تدريس وتعلم العلوم 
في المدارس، الغايات, 

.CK واألهداف، والمخرجات
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

الجزء الرئيسي من قسم التدريب
5 دقائق )المصادر(

ورق وأقالم
)يقوم به المدربين(

استخدام مثال: خريطة ذهنية 
الستخراج المعرفة الحالية 
لدى المتدربين حول الضوء.

التأكد من أن األخطاء 
المفاهيمية الواردة أعاله قد 

تم شملها.

كم عدد الطرق المختلفة 
الستخراج ماذا يعرف 

المتدربين، هل تستطيع 
التفكير بهذه 

)يقوم به المتدربين(
استخراج ماذا يعرف 

المتدربين.

تحديد طرق فعالة الستخراج 
المعرفة السابقة واألخطاء 

. PCK المفاهيمية

15 دقيقة مرآة، كتاب، مصباح الجيب.
مجموعة من العدسات 

المحدبة والمقعرة

حل المشكالت / االستقصاء 
التجريبي

ما هو الضوء؟
هل يمكن رؤية الضوء 

عند سقوطه على جميع 
األجسام المنتظمة 

والغير منتظمة ؟

نشاط )1(: انعكاس الضوء
)PCK  ILO1, ILO3(

يوجه المتدربون الضوء الصادر 
من مصباح الجيب نحو المرآة.

يحرك المتدربون المرآة 
نحو الحائط بعدة اتجاهات 

ويسجلون مالحظاتهم.
يكرر المتدربون الخطوات 

السابقة باستخدام الكتاب 
بدل المرآة ويسجلون 

مالحظاتهم.
يوجه المدرب المتدرب 

إلى محاولة صياغة تفسير 
لمالحظاتهم.

يوجه المدرب المتدربين إلى 
أهمية التطبيقات على مبدأ 
انعكاس الضوء وأهمية ذلك 

في حياتنا اليومية وكيف 
يفيد االنعكاس المنتظم في 

رؤية األجسام.

طبيعة الضوء: االكتشاف 
العملي للضوء سوف يتم 
استخدامه كمثال لتوصيل 
طبيعة العلوم. المتدربين 

سوف يستخدمون مع الخبرة 
مواضيع أخرى الستمرارية 

.PCK هذا الموضوع
حل المشكالت من خالل 

.PCK التطبيق العملي
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

10 دقائق لوح زجاج شفاف، قطعة 
كرتون، أقالم.

االستقصاء والعمل التطبيقي لماذا نرى األشياء 
الموجودة خارج المنزل 

من خالل النافذة الزجاجية 
وال نراها من خالل الباب 

الخشبي؟؟

نشاط )2(: نفاذية 
)PCK/ ILO1(:الضوء

يضع المتدربوناألقالم على 
دروجهم ويضعون لوح الزجاج 

الشفاف.
يحاول المتدربونرؤية األقالم 

من خالل لوح الزجاج.
يكرر المتدربونالخطوات 

السابقة باستخدام 
قطعة كرتون ويسجلون 

مالحظاتهم.
يكلف المدربالمتدربونبإعداد 

تقرير مخبري, وينمي بذلك 
مهاراتهمفي المشاهدة 
والتفسير وإعداد التقارير.
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

10 دقائق أحجار، مصدر ضوئي، لوح 
زجاجي، لوح كرتون أبيض.

االستقصاء التجريبي أي األجسام تتوقع أن 
يتكون لها ظل إذا تم 

وضعها في مسار الضوء؟

نشاط )3(: تكون الظل: 
)PCK/ ILO1(

االستماع لإلجابات وإضافة 
تعليق: جرب بنفسك!

* يجعل المتدربون غرفة 
الصف معتمة.

* يضع المتدربون األحجار على 
الطاولة ويضعون خلفها لوح 

الكرتون األبيض.
* يوجه المتدربون المصدر 

الضوئي نحو األحجار 
ويشاهدون تكون الظل على 

لوح الكرتون األبيض.
* يكرر المتدربون نفس 

الخطوات باستخدام اللوح 
الزجاجي.

* يفسر المتدربون البيانات 
ويقومون بإعداد تقرير 

مخبري ويستنتجون الفرق 
بين األجسام المعتمة 

واألجسام الشفافة.

االستخدام الفعال 
للتطبيق العملي ليثير 

ويحفز المتدربين. استخدام 
التعليمات العلمية لمراجعة 

.PCK فهم المتدربين
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

20 دقيقة شريط قياس, ساعة 
شمسية )علبة من الرمل 

والعصا(, بوصلة.

المشروع هل يتحرك الظل؟
برأيك ما أهمية الظالل؟

نشاط )4(: أهمية 
)PCK/ ILO1, ILO2(:الظالل

* يصمم المتدربونالساعة 
الشمسية بإشراف المدرب.

* يخرج المتدربونبرفقة 
المدربإلى ساحة المدرسة 

في الظهر ويجمعون بيانات 
عن تكون الظل مثل اتجاه 

الظل وطوله, ويكلفهم 
المدرببجمع بيانات عن تكون 

الظل في أوقات مختلفة من 
النهار ومقارنة هذه البيانات 
مع بعضها البعض من خالل 

الرسم.
* يطلب المدربمن 

المتدربينتحليل هذه البيانات 
وتقديم تقرير مخبري.

استخدام مهارات عمليات 
العلم مثل: المشاهدة 

.PCK والتفسير واالتصال
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

15 دقيقة مجموعة من العدسات 
المحدبة والمقعرة

االستقصاء التجريبي
االستقصاء التجريبي

بماذا تنصح شخص عنده 
مشاكل في الرؤية؟

ماهي العدسة؟
مّيز بين العدسة المحدبة 

والعدسة المقعرة؟
هل الحظت وجود نقطة 

ضوئية على قطعة 
الكرتون عند استخدام 

العدسة المحدبة ؟؟
هل الحظت وجود نقطة 

ضوئية على قطعة 
الكرتون عند استخدام 

العدسة المقعرة ؟؟
كيف تفسر هذه 

المالحظة ؟؟
أعط تطبيقات من حياتنا 

اليومية على أدوات 
نستخدم فيها العدسات؟ 

فسر: نستخدم في 
المجهر عدسة محدبة ؟

نشاط)5(: التفريق بين 
العدسات المحدبة 

 PCK/ILO1,(:والمقعرة
)ILO2,ILO3,ILO4

اللعب بالمرايا
 

نشاط)5.1(: استكشاف 
العدسات

تفحص مع أفراد مجموعتك 
العدسات التي يزودك بها 

المدرب، ثم حاول كتابة 
تعريف للعدسة:

العدسة: ------------------
---------------------------
---------------------------
.--------------------------

نشاط)5.2(: تمييز أنواع 
العدسات

اذهب برفقة مدربك إلى 
ملعب المدرسة وحاول 

تسليط العدسة المحدبة  
والعدسة المقعرة على 

أشعة الشمس، وضع قطعة 
كرتون أسود من الجهة 

المعاكسة في كل حالة، ماذا 
تالحظ:

استخدام الفعال للعمل 
التطبيقي لتحفيز وإثارة 

المتدربين، استخدام 
التعليمات العلمية لمراجعة 

.PCKفهم المتدربين
اكتساب مهارات عمليات 

العلم مثل المشاهدة 
.PCK والتفسير واالتصال
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

30 دقيقة أوراق وأقالم لعب االدوار لماذا ال يستطيعون 
الرؤية في الظالم؟

كيف تعتقد أن الدراما 
ساعدتك في تطوير 

فهمك الخاص حول ما 
نراه وحول االختالف بينه 
وبين الواقع؟ هل تعتقد 

أن هذا شكل فعال من 
أشكال التواصل؟

)PCK/ ILO1, ILO3, نشاط 
)ILO4, ILO5 :)6( استخدام 

طرق التواصل الفعال لمراقبة 
الفهم من خالل الدراما: جحا 

والثعلب.
الهدف: استعمال الدراما من 
قبل المتدربينليوضحوا لماذا 

ال يستطيعون الرؤية في 
الظالم.

الثعلب: أنا أستطيع أن أرى 
في الظالم وعندما تنظر إلى 

عيناي ستجد أنها تلمع.
جحا: نعم عيناك تلمع ولكن 

هذا بسبب الضوء الذي 
ينعكس من مصابيح الشوارع، 

وأنت ال تستطيع الرؤية 
في الظالم وإذا لم تصدق 

كالمي، جرب بنفسك أن 
تحمل مرأة وترى شيئا في 

غرفة معتمة!
الثعلب: نعم سأجرب.

في اليوم التالي:
جحا: ماذا فعلت؟

الثعلب: كنت محقا يا جحا، 
جربت بنفسي واتضح لي أنه 
ال يمكنني الرؤية في الظالم

استخدام طرق التواصل 
الفعال لمراقبة فهم 

المتدربينمن خالل القصص 
.PCK والدراما
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

الخاتمة
قدم نظرة شاملة على شكل  أقالم وأوراق

خريطة ذهنية حول ما الذي 
تعلمته اليوم وقارنه مع 
المتواجد لدى المتدربين. 

تأكد من أن األشياء التالية قد 
تم إضافتها:

اللون)اإلضافة واالمتصاص(
تركيب العين والرؤية.

النظارات.
الحماية.

إعتام عدسة العين.
العدسات الصلبة.

العمى.

هل أخذت بعين االعتبار 
مناطق الدرس االتية:

اللون)اإلضافة 
واالمتصاص(

تركيب العين والرؤية.
النظارات.
الحماية.

إعتام عدسة العين.
العدسات الصلبة.

العمى.
بعد االنتهاء من عملها 
في المدرسةتأمل فيها 
واذا ما كنت تعتقد أنه 
يجب تغيير شيء حتى 
تنقل نفس المحتوى 

للطلبة. جهز لكي تشارك 
هذه التأمالت في دورة 

التعلم.
هل تستطيع ابتكار 

بعض األسئلة التطبيقية 
المتعلقة بأماكن العمل 

؟ جهز أن تشارك أفكارك 
في دورة التعلم.

صمم خارطة ذهنية بماذا 
تعلمت وبالفهم الذي شعرت 

أنه تحقق اليوم. بقلم ملون 
اخراكتب أية نقاط من الدرس 
ترتبط بالضوء وأنت تعتقد أنه 

لم يتم تغطيتها ؟

تأمل لمحتوى الوحدة واذا 
كنت تعتقد أن مخرجات 

التعلم المقصودة قد تم 
تحقيقها.

ملخص مع نقاط مفتاحية.
تفسير المهمة الموجهة 

لعملها في المدرسة 
وتضمينها في ملف اإلنجاز.
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الوقت الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم

استراتيجيات التدريب 
المستخدمة من قبل 

المدرب

األسئلة الرئيسية أنشطة التعلم 
المستخدمة من قبل 

المتدرب

مدخالت المدرب

40 دقيقة مراجعة األنشطة التي تم القيام بها في التدريب وضبطها بحيث تكون فعالة في السياق الخاص بالمتدرب.
التركيز بشكل خاص على تقييم قدرات المتدربين والذي يمكن أن يشمل على:

* تطوير مهارات عمليات العلم مثل المشاهدة وتفسير البيانات واالتصال.
* تحديد أي االتجاهات العلمية التي من الممكن تقييمها.

* استخدام أدوات التقويم مثل المحادثات المكتوبة,والصور,والرسومات التي جمعت لتقييم تقدم المتدربين بما في 
ذلك األخطاء المفاهيمية.

*معرفة وفهم واستخدام  استراتيجيات التعلم والتعليم بمساعدة التكنولوجيا لدعم تعلم التالميذ واألدوار المهنية 
للمعلمين.

* معرفة واستخدام مجموعة من استراتيجيات التدريس والموارد لتمكين التعلم الفعال.
* التواصل بشكل واضح وفعال لتسهيل تعلم التالميذ.

إظهار كيف أن الكفايات PTPDI المذكورة أعاله موضحة من خالل الدالئل.

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
اإلنجاز إلظهار الكفايات 

.PTPDI الواردة في

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لتبادل اآلراء ومناقشة محتوى المهمة الموجهة، وسوف تشمل هذه:
عرض خطة لدرس يحتوي على أنشطة عملية.

تأمالت/تقويم الدرس المحدد مع التركيز على األخطاء المفاهيمية المحددة.
استخدام المتدربونلمهارات محددة للعمل بطريقة علمية ولتطوير اتجاهاتهم نحو العلوم.

أن تكون جاهزا لمناقشة كيف أن أدلة التقويم مثل المحادثات المكتوبة, والصور, والرسومات الخ ساعدت في تقويم 
تطور المتدربينفي كل من معرفة المادة وكيفية العمل بطريقة علمية.

مناقشة كيف تشعر أنك قادرا على تطبيق الكفايات PTPDI وتأثيرها على التطور المهني الخاص بك.
معرفة وفهم واستخدام  استراتيجيات التعلم والتعليم بمساعدة التكنولوجيا لدعم تعلم التالميذ واألدوار المهنية 

للمعلمين.
معرفة واستخدام مجموعة من استراتيجيات التدريس والموارد لتمكين التعلم الفعال.

 التواصل بشكل واضح وفعال لتسهيل تعلم التالميذ.
دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

التحضير لحلقة التعلم
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المادة المرجعية 

نشرة رقم )1(

اهداف تدريس العلوم

تعريف التلميذ بالقواعد والعادات الصحية السليمة وتثبيتها لديه، ومعرفة الدور الذي تلعبه الصحة الجيدة في الحياة اليومية.. 1

تزويــد التلميــذ بالقــدر المناســب مــن الحقائــق والمفاهيــم العلميــة التــي تســاعده علــى معرفــة بيئتــه وفهــم مــا يكتنفهــا مــن ظواهــر مهمــة ومــا تقدمــه العلــوم مــن . 2
خدمــات فــي حياتــه.

غــرس بــذور الطريقــة العلميــة فــي نفــس التلميــذ بتنميــة اتجاهــات البحــث والمشــاهدة والمالحظــة والتجريــب والمقارنــة واالســتنتاج وتحليــل المعلومــات والتحقــق . 3
مــن صحتهــا والجــرأة فــي التســاؤل ومعرفــة أصولــه وآدابــه وحــدوده واالشــتراك فــي المناقشــات وإبــداء الــرأي

تمكين التلميذ من اكتساب مهارات يدوية وخبرات عملية بمزاولة القيام بالتجارب العملية أو االختبارات المناسبة.. 4

تنمية مقدرة التلميذ على تحسس مواطن الجمال في الخليقة والتعبير عنها بالمحاكاة والتقليد والترتيب والرسم والوصف والتسجيل.. 5

التعرف على إمكانيات وطنه وموارده وطرق استثمارها وقيمتها ووسائل تحسين االستفادة منها.. 6

التعرف على المشاكل المتعلقة بحياته وبيئته وتعود التفكير السليم والعادات الطيبة التي تساعد على محاولة إيجاد الحلول لها بالوسائل الممكنة.. 7

توجيــه التالميــذ إلــى أهميــة نظافــة الجســم والمالبــس واالســتحمام مــرة فــي األســبوع علــى األقــل كمــا توصــي بذلــك الشــريعة اإلســالمية فــي غســل يــوم الجمعــة، . 8
ويؤكــد علــى نظافــة الوجــه وغســل اليديــن واألظافــر والشــعر ويتوفــر ذلــك فــي الوضــوء للصــالة.

نشرة رقم )2(

عمليات العلم   

تلك العمليات التي يجريها الباحثون بغرض الوصول الى معرفة علمية جديدة 

عمليات العلم األساسية: عمليات بسيطة نسبيا تقع في قاعدة هرم تعلم العمليات العلمية بحيث يتم تعلمها في المرحلة األساسية الدنيا. 

عمليات العلم التكاملية: اكثر تعقيدا من العمليات األساسية ويتم تعلمها عادة في المرحلة األساسية العليا والثانوية
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العمليات األساسية

المالحظة: انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر او االحداث او األشياء بغرض اكتشاف أسبابها وقوانينها.

هنــاك نوعــان مــن المالحظــة همــا الكميــة والكيفيــة. فالمالحظــة الكميــة تعتمــد علــى القيــاس فــي حيــن ان المالحظــة الكيفيــة ال تتطلــب قياســا وانمــا تســتخدم 
الحــواس مثــل الشــم واللمــس. 

التصنيف: قيام الطلبة بتنظيم األشياء او االحداث الى فئات تتوافر فيها خواص مشتركة.

االستدالل: التعرف على خصائص شيء مجول من دراسة خصائص شيء معلوم. 

نستدل من االحافير المختلفة على خصائص العصور الجيولوجية السابقة.

التنبؤ: عملية تهدف الى التعرف على النتيجة المتوقعة او الحدث المتوقع اذا ما توافرت شروط او ظروف معينة. 

القياس: قدرة الطلبة على استخدام أدوات قياس معيارية مختلفة. 

التواصل: قدرة الطالب على نقل أفكاره ومعلوماته او نتائجه العلمية الى االخرين شفويا او كتابيا او في جداول او رسوم او لوحات علمية او تقارير علمية. 

مثل رسم الطالب لعالقة بيانية بين شدة التيار وفرق الجهد.

اســتخدام األرقــام: تعــد مهــارة او عمليــة اســتخدام األرقــام مــن العمليــات التــي تعتمــد علــى توظيفهــا للعالقــات الكميــة لــذا فهــي مهــارة رياضيــة. فهــي تســتخدم 
الرمــوز الرياضيــة والعالقــات العدديــة بيــن المفاهيــم العلميــة المختلفــة.

اســتخدام عالقــات الزمــان والمــكان: قــدرة الطالــب علــى وصــف العالقــات المكانيــة وتغيرهــا مــع الزمــن. فهــي تشــمل دراســة االشــكال والتشــابه والحركــة والتغيــر 
والســرعة....الخ.

االستقراء: عملية عقلية يتم االنتقال فيها من الخاص الى العام، من الجزئيات الى العموميات او الكليات .

االستنباط او االستنتاج: هنا يتم االنتقال من العام الى الخاص ومن الكليات الى الجزئيات.
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األنشطة والفعليات

فعالية )1( انعكاس الضوء

االحتياجات: مصباح جيب، مراة، كتاب.

آلية التنفيذ: 

وجه الضوء الصادر من مصباح الجيب نحو المرآة.  قم بتحريك المرآة نحو الحائط بعدة اتجاهات قم بتسجيل مالحظاتك.	 

كرر الخطوات السابقة باستخدام الكتاب بدل المرآة وسجل مالحظاتك.	 

ما هو تفسيرك للمالحظات السابقة.	 

عزيري المشارك،،،، 

بناء على النشاط السابق حاول اإلجابة على األسئلة التالية:

ما هي التطبيقات التي نشاهدها في حياتنا اليومية على مبدأ انعكاس الضوء؟	 

كيف يفيد االنعكاس المنتظم في رؤية األجسام؟	 

فعالية )2( تكون الظل 

االحتياجات: أحجار, مصدر ضوئي, لوح زجاجي, لوح كرتون أبيض.

عزيزي المشارك، 

اجب على السؤال التالي: أي األجسام تتوقع أن يتكون لها ظل إذا تم وضعها في مسار الضوء؟

آلية التنفيذ: 

قم بتعتيم غرفة الصف.	 

ضع األحجار على الطاولة وضع خلفها لوح الكرتون األبيض.	 

قم بتوجيه المصدر الضوئي نحو األحجار وشاهد تكون الظل على لوح الكرتون األبيض.	 
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كرر نفس الخطوات باستخدام اللوح الزجاجي.	 

قم بتفسير البيانات قم بإعداد تقرير مخبري.	 

استنتج 

عزيري المشارك،،،، 

بناء على النشاط السابق حاول اإلجابة على األسئلة التالية:

ما هو الفرق بين االجسام الشفافة واالجسام المعتمة؟	 

فعالية )3( التفريق بين العدسات المحدبة والمقعرة

االحتياجات: مجموعة من العدسات المحدبة والمقعرة، 

الية التنفيذ: 

عزيزي المشارك، 

استكشاف العدسات: تفحص مع أفراد مجموعتك العدسات التي يزودك بها المدرب، ثم حاول كتابة تعريف للعدسة:	 

العدسة: 

حاول تسليط اشعة الشمس على العدسة المحدبة والعدسة المقعرة، وضع قطعة كرتون أسود من الجهة المعاكسة في كل حالة،	 

 ماذا تالحظ:

استنتج 

عزيري المشارك،،،، 

بناء على النشاط السابق حاول اإلجابة على األسئلة التالية:

ما هو الفرق بين العدسة المحدبة والعدسة المقعرة؟	 
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فعالية )4( استخدام طرق التواصل الفعال

االحتياجات: مجموعة من العدسات المحدبة والمقعرة، 

الية التنفيذ: 

عزيزي المشارك، اقرا القصة التالية وحاول اكمالها 

الثعلب: أنا أستطيع أن أرى في الظالم وعندما تنظر إلى عيناي ستجد أنها تلمع.

جحــا: نعــم عينــاك تلمــع ولكــن هــذا بســبب الضــوء الــذي ينعكــس مــن مصابيــح الشــوارع, وأنــت ال تســتطيع الرؤيــة فــي الظــالم وإذا لــم تصــدق كالمــي, جــرب بنفســك 
أن تحمــل مــرأة وتــرى شــيئا فــي غرفــة معتمــة!

الثعلب: نعم سأجرب. 

في اليوم التالي: 

جحا: ماذا فعلت؟ 

الثعلب: ..................................................................................................................................................................................................................................

عزيري المشارك،،،، 

بناء على النشاط السابق حاول اإلجابة على األسئلة التالية:

لماذا ال يستطيع الثعلب الرؤية في الظالم؟

كيف تعتقد أن الدراما ساعدتك في تطوير فهمك الخاص حول ما نراه وحول االختالف بينه وبين الواقع؟

 هل تعتقد أن هذا شكل فعال من أشكال التواصل؟

هل تستطيع تصميم نشاط اخر مشابه يوظف الدراما في تدريس موضوع الرؤية 
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فعالية 5

المهارات والمفاهيم

المهارات والمفاهيم:

هنــاك فــرق بيــن المهــارات والمفاهيــم؛ فالمهــارة هــي القــدرة علــى إنجــاز مهمــة وقــد يعبــر عنهــا بفعــل. والمهــارات يمكــن قياســها بســهولة امــا المفهــوم 
هــو فهــم فكــرة، المفاهيــم يمكــن أن تكــون ملموســة أوشــبه ملموســة أو مجــردة وقــد يعبــر عنــه باســم.

ــة تعلــم أي مهــارة دون التحقــق مــن فهــم المفهــوم المرتبــط بالمهــارة؟ فمــن المهــم أن نفهــم كال مــن المهــارات والمفاهيــم  يحــدث ارتبــاك عنــد محاول
الالزمــة إلكمــال نشــاط مــا و إنجــاز مهمــة.

عزيزي المشارك،،،،،،

صمــم خارطــة ذهنيــة بمــاذا تعلمــت وبالفهــم الــذي شــعرت أنــه تحقــق اليــوم )مفاهيــم ومهــارات(. بقلــم ملــون اخــر اكتــب أيــة نقــاط مــن الــدرس ترتبــط بالضــوء وأنــت 
تعتقــد أنــه لــم يتــم تغطيتــه

الفعالية الختامية 

اللقاء الوجاهي:

عرض خطة لدرس يحتوي على أنشطة عملية بحيث يظهر في هذه الخطة ثالث عمليات أساسية من عمليات العلم التي تم مناقشتها في هذا اللقاء 	 

صمم ادلة تقويم لقياس تطبيق الطلبة للعمليات األساسية للعلم الموجودة في الخطة الدراسية 	 

المهمة الخاصة بملف اإلنجاز 

 بعــد مناقشــة الخطــة الســابقة مــع الميســر فــي اللقــاء الوجاهــي قــم بتطبيــق هــذا النشــاط داخــل غرفــة الصــف واجمــع البيانــات المطلوبــة لتعبئتــه فــي ملــف 	 
اإلنجــاز. 
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الوحدة الثانية
Misconceptions in Science األخطاء المفاهيمية

• هدف الوحدة: تشخيص األخطاء المفاهيمية لدى المتعلمين والعمل على معالجتها.  

الزمن: 3 ساعات 

اليوم التدريبي رقم )      ( األخطاء المفاهيمية رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

تشخيص المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة PCK  )األنشطة1، 2،3()الكفايات: 1.1، 2.7( مستوى: 1، 2، 3.
استخدام الطرق والخبرات والتجريب لتقديم األدلة حول تشكل المفاهيم PCK )األنشطة2، 3، 4()الكفايات: 1.3،2.2، 2.4، 2.7( مستوى: 1، 2، 

.3
تصميم أنشطة تتحدى األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة من خالل التعلم بالخبرة والتجريب واألداء العملي والمناقشةTPCK )األنشطة2، 3(

)الكفايات: 1.1،1.3،2.1،2.3، 2.5،2.8( مستوى: 1، 2، 3.
توظيف النظرية البنائية للتعلم واألخطاء المفاهيمية بالعلوم PCK  )ألنشطة 1، 2, 3()الكفايات:1.3،1.4،1.5،2.2، 2.5، 2.6، 2.7، 3.1،3.3( 

مستوى: 1، 2، 3.
تطوير سجل مستمر للمفاهيم الخاطئة التي يمكن التحقق منها ومشاركتها مع المعلمين اآلخرين باستمرار PCK  ) نشاط 4()الكفايات: 1.5، 

2.4، 2.6، 2.8، 3.1، 3.2، 3.3( مستوى: 1، 2، 3.

مخرجات التعلم المقصودة            
)CK & PCK (
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اليوم التدريبي رقم )      ( األخطاء المفاهيمية رقم اليوم التدريبي
تطبيق معرفة  وفهم المحتوى المعرفي. 	 
المنهاج الفلسطيني. 	 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال.	 
العوامل التي تعيق التعلم الفعال.	 
الربط بين التخطيط والتدريس وتقويم.	 
بيئات تعلمية أمنة وفعالة.	 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم.	 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم.	 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك االيجابي.	 
مناحي لدمج ذوي االحتياجات الخاصة.	 
تكامل موضوعات المنهج.	 
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة.	 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني.	 
تقويم استراتيجيات التعلم.	 
التقويم من أجل التخطيط للتعلم.	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة 
باألهداف 

))PTPDI

دورة المياه، التبخر والتكاثف. الربط مع الكتب المدرسية 
 4-1

التكاثف والتبخر نفس المفهوم. 
الشمس هي المصدر الوحيد الذي يؤثر على سرعة التبخر.

كلما زاد وزن الغيمة زاد حجمها.
تختفي المادة عند التبخر.

الفقاعات التي تظهر في الماء عندما يغلي تحتوي بداخلها هواء، او اكسجين، او ال شيء، وليس بخار ماء.

األخطاء المفاهيمية 
المحتمل تكونها لدى 

الطلبة

يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:
المعرفة السابقة للطلبة قد ال تتطابق مع الفهم والتفكير العلمي.

فهم النظرية البنائية والمفاهيم الخاطئة في العلوم.
اكتشاف المفاهيم الخاطئة. 

معرفة كيفية استخدام »سجل األخطاء المفاهيمية« وتطويره باستمرار.
استراتيجيات معالجة األخطاء المفاهيمية.

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة 

تدريبالوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز على  

المحتوى المعرفي والمحتوى 
البيداغوجي.

ستتبع كل جلسة تدريب بمهمة 
تقويمية، تكون مرتبطة بحلقة 

التعلم.
يعرضالمدرب مخرجات التعلم 

المقصودة للوحدة ويركز على 
اهمية ربط المخرجات بالكفايات

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
االهتمام بكيفية ربط مخرجات التعلم 
PTPDIللجلسة التدريبية بالكفايات ل
طرق واستراتيجيات تحديد األخطاء 

المفاهيمية.
 رصد األخطاء المفاهيميةوتدوينها في 

سجل األخطاء المفاهيمية

هل يمكنك تعريف األخطاء 
المفاهيمية؟

هل يمكنك تحديد العوامل 
المؤثرة في تشكل األخطاء 

المفاهيمية؟
كيف يؤثر أسلوبك في 

التدريس على تشكل األخطاء 
المفاهيمية؟

ما هي مصادر األخطاء 
المفاهيمية؟

ما هي الطرق التي تتبعها 
لتعديل األخطاء المفاهيمية؟

استخدام وثائق  لمحتوى 
الوحدة التدريبية 

واالستعانة بها للتعريف 
بمكونات الوحدة.

يمكن استخدام شرائح 
بوربوينت 

شرائح بوربوينت
ملصقات

لوح قالب

30 دقيقة

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
* سيتم استخدام درس دورة 

المياه للكشف عن األخطاء 
المفاهيمية

* النظرية البنائية توضح طبيعة 
تشّكل األخطاء المفاهيمية

PCK:النشاط االول
)ILO1, ILO 4(

)الكفايات:1.1، 1.3،1.4،1.5،2.2، 2.5، 
)3.1،3.3 ،2.7 ،2.6

*رسم دوره المياه الكتشاف األخطاء 
المفاهيمية من قبل كل متدرب 

ورقة عمل 1 
مثل »التبخر والتكاثف  لهما نفس 

المفهوم، والشمس المصدر الوحيد المؤثر 
على سرعة التبخر  

ما األخطاء المفاهيمية التي 
تشكلت لدى المتدربين فيما 

يخص دورة المياه؟
كيف تكشف األخطاء 

المفاهيمية لدى طلبتك؟
هل يمكنك تحديد طرق 

أخرى للكشف عن األخطاء 
المفاهيمية؟

رسومات
مناقشة

حوار

ورقة وقلم
لوح قالب

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

تعديل األخطاء المفاهيمية من 
خالل االستقصاء والتجريب.

PCK:النشاط الثاني
)ILO1, ILO2, ILO3, ILO4(

)الكفايات:1.1، 1.3،1.4،1.5، 
 ،2.6 ،2.5، 2.1،2.2،2.3،2.4

)2.7،2.8،3.1،3.3
* يقوم المدرب بطرح فكره تخل بفهم 

المتدرب وادراكه وهذا يمثل اثارة للقضية 
مثل »تتساقط األمطار في فصل الصيف 

في بالدنا«ثم يشرح المدربللمتدربين 
طريقة سوخمان،وهي أن يطرح المتدرب  
سؤال استفهامي تكون إجابته بنعم أوال 

من قبل المدرب ،ومن خالل أسئلتهم 
نستدل على الخطأ المفاهيمي »التكاثف 

والتبخر نفس المفهوم«ولتعديل هذا 
المفهوم قمنا بالتجربة التالية »يوضع ماء 

في إبريق شاي على نار حتى يغلي ويتحول 
إلى بخار ماء »تبخر«وعند مالمسة 

بخار الماء للزجاجة يتحول بخار الماء إلى 
سائل«تكاثف«

برأيك ،هل يمكن التخطيط 
لتنفيذ درس دورة المياه 

بطريقة أخرى ؟
برأيك، هل يمكن التنبؤ 

بأسئلة المتدربين؟
هل يمكن التنبؤ باألخطاء 

المفاهيمية لدى المتدربين، 
من خالل ممارساتك ؟

نموذج سوخمان
التجريب

التأمل

ابريق شاي 
ماء 

لوح زجاجي 
مصدر حراري

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

تعديل األخطاء المفاهيمية 
باالعتماد على نموذج بوستر

PCK:النشاط الثالث
)ILO1, ILO2, ILO3, ILO4(

)الكفايات:1.1، 1.3،1.4،1.5، 
 ،2.6 ،2.5، 2.1،2.2،2.3،2.4

)2.7،2.8،3.1،3.3
يتم طرح قضية »العوامل المؤثرة على 

التبخر »
ومن أجل تعديل ذلك تطبيقه عمليا، 

فيصبح لدى المتدربين خللفي تصوراتهم 
والعمل على تعديلها بأنفسهم 

مثال: نحضر وعاء ونضع بداخله ماء 
ونعرضه لمروحة، ماذا تالحظ لكمية المياه 

المتبقية؟
https://www.youtube.com/

watch?v=EWjBscnPzsE

هل تستطيع التفكير بعوامل 
تؤثر على عملية التبخر ؟

ما العوامل التي تؤثر على 
التبخر ؟

هل يوجد عامل غير الشمس 
يؤثر على التبخر؟

وعاءان مختلفان 
في المساحة ،ماء

حوار ومناقشة 
نموذج بوسنر

30 دقيقة

عمل سجل لألخطاء 
المفاهيمية لكل متدرب ويقوم 

بتأمله وتطويره باستمرار 

PCK:النشاط الرابع
)  ILO2,ILO5

)الكفايات:1.3، 1.5، 2.2،2.4، 2.6، 2.7، 
)3.1،3.2،3.3 ،2.8

التأمل في ممارسات المتدربين باستمرار 
لتطوير سجل األخطاء المفاهيمية
مراجعة دراسات تناولت األخطاء 

المفاهيميةإلثراء السجل 

هل الرياح لها دور في سرعة 
التبخر؟

كيف تطور سجل األخطاء 
المفاهيمية؟

التأمل، الممارسة، متابعة 
األدب التربوي

األنترنت، سجل 
األخطاء المفاهيمة

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

الخاتمة
التفكير في محتوى الوحدة وما 

إذا كانت قد حققت مخرجات 
التعلم المقصودة

*عمل ملخص للنقاط الرئيسية
*شرح المهمة التقويمية  الواجب 

تنفيذها  في المدرسة وإدراجها 
في ملف االنجاز.

• التحضير لحلقة التعلم
عمل سجل أخطاء بناء على 

تأمالته وممارساته

عمل خريطةذهنية لدورة المياه. 
من وجهة نظرك ما هي أفضل الطرق 

لتعديل األخطاء المفاهيمية. 
 ورقة عمل 2

هل تعتقد أن هناك طرقا 
أخرى لمعالجة المفاهيم 

الخاطئة؟  
ابحث في المواقع 

االلكترونية عن استراتيجيات 
تعزز ذلك.

التأمل
الخريطة الذهنية

االنترنت
مجالت

أوراق

30 دقيقة

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
االنجاز إلظهار الكفايات الواردة 

PTPDI في

اختيار أحد موضوعات »مفهوم«في كتب 
العلوم 4-1«متوقع أن يحتوي على أخطاء 

مفاهيمية«، وتكليف المتدرب باختيار 
استراتيجية للكشف عن األخطاء المفاهيمية 

لدى الطلبة ،ثم اختيار استراتيجية مناسبة 
لتعديل األخطاء المفاهيمية.

مراجعة األنشطة الواردة  في التدريب أو 	 
االستفادة منها في التدريس.

مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالموضوع 	 
مثل:

ما مدى قدرة المتدربين في تحديد 	 
األخطاء المفاهيمية وتغييرها؟

كيف يختار المعلم االستراتيجية المناسبة 	 
للكشف عن األخطاء المفاهيمية 

وتعديلها؟
ما مدى قدرة المعلم على تصميم 	 

مدونة أخطاء مفاهيمية،واالستفادة 
منها في المستقبل؟

سيتم تقويم األقران إلعطاء تعليقات حول 	 
الموضوع.

30 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد التحضير لحلقة التعلم
لمناقشة وتبادل اآلراء حوالألخطاء 

المفاهيمية، والتي سوف تشمل على:
عرض تأمالت المتدربين بالنسبة آلراء 	 

الطلبة وطرق الكشف عن الخطأ 
المفاهيمي وتعديلها ،والعوامل التي 

تؤدي إلى حدوث األخطاء المفاهيمية.
مناقشة كيفية تمكنك من الكفايات	 

PTPDIالموضحة أعاله وتأثير دور 
المدرب هو تسهيل المناقشة 

والمشاركة، وإعطاء المتدرب الفرصة 
للمناقشة والتفكير مليا في المفاهيم 
الخاطئة، وتغييرها وتطويرها من خالل 

مهنة التدريس.

30 دقيقة
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المادة المرجعية

النظرية البنائية

 الفكرة الرئيسة في النظرية البنائية

استخدام األفكار التي تستحوذ على لعقل المتعلم لتكوين خبرات جديدة والتوصل لمعلومات جديدة .	 

يؤمــن منظــري هــذا الفكــر أن التعلــم يحــدث نتيجــة تعديــل األفــكار التــي بحــوزة المتعلــم، أو إضافــة معلومــات جديــدة، أو بإعــادة تنظيــم مــا هــو موجــود مــن أفــكار 	 
لديــه، أي أن التركيــز فــي التفكيــر البنائــي يشــمل كال مــن:

البنية المعرفية والعمليات التي تتم داخل المتعلم في إطار السياق المجتمعي والتفاعالت االجتماعية.	 

ينظر إلى النظرية البنائية من ناحيتين: الفلسفية، والسيكولوجية:

ــرز  أوال : الناحيــة الفلســفية: هــي نظريــة معرفيــة أو نظريــة فــي المعرفــة )االبســتمولوجيا )Epistemology  لهــا مبادئهــا وافتراضاتهــا فــي هــذا الجانــب ومــن أب
منظريهــا فــان جالســرفيلدVon Glasserfeld الــذي يعتبــر واضــع اللبنــات األساســية للبنائيــة كنظريــة معرفيــة تمثــل )جوهريــًا( المعتقــدات حــول المعرفــة التــي تبــدأ 

مــن الحقيقــة ثــم المفاهيــم وكيفيــة بنائهــا، وهــو يــرى أن البنائيــة تتضــح بالتالــي:

تبنى المعرفة بسبب نشاط المتعلم. 1

التعلم يستند إلى عملية المقارنة بين الخبرة الجديدة والمعرفة التي يتم تكوينها من الخبرات السابقة.. 2

يتمثــل دور المعلــم )البنائــي( فــي قدرتــه علــى إيجــاد صــالت الوصــل بيــن العالقــات بيــن المفاهيــم التــي تســاعد المتعلميــن علــى تذويــب معــاٍن مفيــدة خاصــة بهــم، . 3
كمــا يتطلــب مــن المعلــم طــرح أســئلة تــدل علــى الطريقــة التــي أنشــأ بهــا المتعلــم المعرفــة األوليــة المتعلقــة بموضــوع التعلــم.

يتطلــب قيــادة األطفــال والتالميــذ الصغــار فــي أنشــطة )رياديــة( للوصــول إلــى اســتنتاجات حــول مــا يجــري فــي الموقــف التعليمــي؛ كمــا يتطلــب االهتمــام بــكل . 4
طفــل أو تلميــذ علــى حــده وهــو يبنــي المعرفــة، ومســاعدته علــى صياغــة اســتنتاجات ذات معنــى .

وهنــاك عالقــة بيــن البنائيــة ونظريــة بياجيــة حــول النمــو المعرفــي، ونظريــة التعلــم المعرفــي )Cognitive Learning( التــي تفتــرض أن التعلــم عمليــة عقليــة داخلية 	 
تتضمــن البنــى المعرفيــة، وإعــادة تشــكيلها نتيجــة التفاعــل بيــن الطالــب والمعلــم والبيئــة والتــي تســاعد علــى حــدوث التعلــم وظهــوره علــى هيئــة أنشــطة عقليــة 

ومــدركات ومفاهيم. 

ــم االجتماعــي )Social Development( وقــد ركــز علــى 	  ــة التعل ــة فهــو أعمــال وبحــوث فيجوتســكي )Vygotsky(صاحــب نظري أمــا المصــدر اآلخــر المهــم للبنائي
مفاهيــم الطالــب ومفاهيــم المعلــم، وكيــف يســتخدم كل مــن الطلبــة والمعلميــن الكلمــات نفســها لوصــف المفاهيــم مــع امتالكهــم لتفســيرات شــخصية مختلفــة 
لهــذه المفاهيــم، وعليــه البــد مــن األخــذ فــي االعتبــار الفــروق بيــن مفاهيــم الطالــب ومفاهيــم المعلــم، وأن يقــدم الكثيــر مــن التفاعــل بيــن الطالــب – والطالــب 
حتــى يتمكــن األفــراد المتعلمــون مــن تنميــة مفاهيــم وتفســيرات متقاربــة لمــا لديهم.وعليــه يــرى فيجوتســكي أن التفاعــل االجتماعــي مهــم جــدا فــي عمليــة تعلــم 

الطلبــة، وأن المعرفــة تبنــى بطريقــة اجتماعيــة، إذ تتــم مــن خــالل المناقشــة االجتماعيــة والتفــاوض االجتماعــي بيــن المعلــم والطلبــة وبيــن الطلبــة أنفســهم
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األسس البنائية في كيفية بناء المعرفة

تزويد الطلبة المتعلمين بالتصورات الواقعية المتعددة.	 

تمثيل الطبيعة المعقدة للعالم الحقيقي.	 

التركيز على بناء المعرفة وليس على إعادة إنتاجها.	 

تقديم مهام واقعية حقيقية.	 

تزويد بيئات التعلم بقضايا حياتية.	 

تشجيع الممارسة المنعكسة والتأمل فيها.	 

بناء المعرفة يعتمد على التمكن من المحتوى والسياق.	 

دعم البناء التعاوني للمعرفة من خالل التفاوض االجتماعي.	 

مبادئ وافتراضات البنائية

معرفة المتعلم السابقة Prior Knowledge هي محور االرتكاز في عملية التعلم.. 1

إن المتعلم يبني )Construct( معنى لما يتعلمه بنفسه ذاتيًا.. 2

ال يحدث تعلم مالم يحدث تغيير في بنية الفرد المعرفية.. 3

أن التعلم )Learning( يحدث على أفضل وجه عندما يواجه الفرد )المتعلم( مشكلة أو موقفا أو مهمة )Task( حقيقية واقعية.. 4

5 .Social Negotiation( ال يبنى المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرين، بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي

استراتيجيات تدريسية تنطلق من الفكر البنائي. 6

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.	 

دورة التعلم.	 

نموذج أبلتون البنائي.	 

نموذج البنائية اإلنسانية لـ “نوفاك”	 

نموذج التغير المفهومي لـ “بوسنر”.	 

إستراتيجية االستقصاء.	 
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إستراتيجية خرائط المفاهيم	 

إستراتيجية التعلم التعاوني	 

الحاالت التي ال يتم فيها اختيار النموذج

إذا كان موضــوع الــدرس يتطــرق إلــى حقائــق جزئيــة تتطلــب الحفــظ أو يصعــب اكتشــافها مــن قبــل المتعلــم )ومثــال ذلــك، كتلــة اإللكتــرون تبلــغ )1÷1836( مــن كتلــة 
البروتون(.

إذا كان عدد المتعلمين في الصف كبيرًا.

معظــم المتعلميــن فــي الصــف قدراتهــم األكاديميــة منخفضــة أو مــن بطــئ التعلــم. 4ــــ عــدم إمكانيــة توفيــر مصــادر التعلــم والمــواد واألدوات واألجهــزة الالزمــة 
لتنفيــذ المتعلميــن ألنشــطة مرحلتــي االستكشــاف والتوســيع.

إذا كان هدف المعلم األساسي هو تدريس أكبر عدد ممكن من المعلومات في الدرس الواحد.

صعوبة توفير الوقت الالزم للتدريس بنموذج التعلم البنائي.

ضعف قدرت المتعلمين على االنضباط الذاتي

عدم إمكانية توفير مصادر التعلم والمواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ المتعلمين ألنشطة مرحلتي االستكشاف والتوسيع

:)Misconceptions( المفاهيم الخطأ

»هــي مفاهيــم وأفــكار التالميــذ واســتجاباتهم حــول المفاهيــم العلميــة والتــي تكــون غيــر دقيقــة أو خطــأ أو مختلطــة ومشوشــة وتتعــارض جزئيــا أو كليــا مــع 
المفاهيــم العلميــة المقبولــة مــن المتخصصيــن فــي تدريــس العلــوم.

تفسير غير مقبول وليس بالضرورة خطأ يقدمه المتعلم نتيجة المرور بخبرات حياتية او تعليمية

بعض األمثلة على المفاهيم الخاطئة:

تطفو االجسام في الماء ألنها اخف منه.	 

تغرق االجسام في الماء ألنها أثقل منه.	 
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النظر الى الكتلة والحجم والوزن والثقل والكثافة على انها مترادفات.	 

الخشب يطفو والمعدن يغرق.	 

جميع االجسام التي تحتوي على الهواء تطفو.	 

السوائل ذات اللزوجة العالية هي سوائل ذات كثافة عالية.	 

التماسك هو نفس التالصق. 	 

تسخين الهواء فقط يجعله اسخن.	 

الضغط والقوة مترادفان.	 

الحرارة شكل من أشكال المادة.	 

الحرارة ليست شكل من أشكال الطاقة.	 

درجة الحرارة هي أحد خواص مادة او جسم ما – المعدن في الحالة الطبيعية يكون ابرد من البالستيك.	 

تعتمد درجة حرارة جسم ما على حجمه.	 

الحرارة والبرودة مفهومان مختلفان، أكثر منهما نهايات متقابلة على مقياس متصل.	 

عند ثبات درجة الحرارة في حالة الغليان فان ذلك يعني وجود خطأ ما.	 

الغليان هو اقصى درجة حرارة يمكن ان تصلها المادة.	 

ال يمكن للجليد أن يغير درجة حرارته.	 

عند اتصال األجسام ذات درجات الحرارة المختلفة مع بعضها، أو مع هواء ذي درجة حرارة مختلفة فإن درجات حرارتها ال تتقارب لنفس الدرجة بالضرورة.	 

ال تنتقل الحرارة إال إلى األعلى أي أنها ترتفع. 	 

األجسام التي تسخن بسرعة هي موصالت جيدة للحرارة، وال تبرد بالسرعة ذاتها.	 

الفقاعات التي تظهر في الماء عندما يغلي تحوي بداخلها، هواء، أو أكسجين، أو ال شيء، وليس بخار الماء.	 

الغازات ليست مواد ألن أغلبها غير مرئية.	 

ليس للغازات كتلة.	 

السوائل كثيفة القوام كثافتها أعلى من كثافة الماء.	 

أن األرض مسطحة وليست كروية.	 

عندما يذوب السكر في الماء فأنه يختفي وال يبقى إال طعمه.	 
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حجم المغناطيس يحدد قوته.	 

جميع المعادن يجذبها المغناطيس.	 

الخلط بين مفهوم الكتلة والوزن.	 

الخلط بين الفطر والطحلب.	 

وهناك العديد من العوامل التي تعمل على تكون المفاهيم الخاطئة نذكر منها :

المحتوى العلمي والصور والرسوم واألشكال التي تقدم بكتب العلوم قد تكون غير دقيقة  أو ناقصة أو مشوهة.	 

المعلمون.	 

أسلوب التدريس. 	 

عدم تجريب نماذج تدريسية بصورة منظمة.	 

الطريقة التي تقدم بها العلوم في الكتب والمراجع.	 

التعبير عن بعض المفاهيم بالتجريدات الرياضية فقط .	 

اعتقاد ضرورة إنهاء المنهج وتغطيته.	 

اللغة الشائعة في البيئة التي يعيشون فيها. )التناقض الحاصل بين اللغة العامة للطالب واللغة العلمية للمعلمين(	 

تؤثر الثقافة والبيئة في تصورات األفراد.	 

خبرات التالميذ الشخصية المحدودة وتكوين األبنية والمخططات العقلية عن  الظواهر والعالم المحيط بهم.	 

التناقضات الحاصلة بين طبيعة وجود المفهوم عند الطالب وطبيعة وجودة لدى العلماء.	 

 وسائل اإلعالم مثل: الصحف والمجالت وبرامج التلفزيون وأفالم الكرتون.	 

وبنــاًء علــى ذلــك تنشــأ أخطــاء عديــدة فــي مفاهيــم الطــالب العلميــة علــى مختلــف مســتوياتهم التعليميــة اســتخدم للتعبيــر عنهــا عــدة مصطلحــات منهــا: الفهــم 
الخطــأ – الفهــم البديــل – التصــورات القبليــة – المعتقــدات الحدســية .

أهمية التعرف على تصورات التالميذ عن المفاهيم العلمية :- 

أن صعوبة بعض المفاهيم على التالميذ تسبب عندهم خلطا يعوق تعلمها.. 1

يمكــن تغييــر المفاهيــم الخطــأ أو البديلــة ) ليســت بالضــرورة خطــأ ( إلــى مفاهيــم علميــة بعمــل محــاوالت مقصــودة واســتخدام اســتراتيجيات ونمــاذج تدريــس . 2
حديثــة لتســهيل إتمــام عمليــة االنتقــال مــن المفهــوم الخطــأ أو البديــل إلــى المفهــوم العلمــي الصحيــح.
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التغير المفهومي:

ان التغييــر المفهومــي هــو عمليــة تغييــر فــي البنيــة المفاهيميــة للمتعلميــن، يقــوم مــن خاللهــا المتعلــم باســتبدال الخطــأ، ليحــل محلــه التصــور العلمــي الســليم، 
وذلــك مــن خــالل التغيــرات الهيكليــة والبنيويــة فــي بنــى الطالــب المعرفيــة.

والتغير المفهومي يجسد النظرة البنائية و أفكارها التي اشتهرت بثالث أعمدة وهي:

العمود االول : المعنى يبنى ذاتيا في الجهاز المعرفي لدى المتعلم.

العمــود الثانــي: تشــكيل المعانــي عنــد المتعلــم عمليــة نفســية  نشــطة تتطلــب جهــدا عقليــا وهــي مرتبطــة بعمليــة االتــزان الفكــري واال فأنــه ســوف يقــع فــي الحيــرة 
الفكرية.

العمود الثالث: البنى المعرفية المتكونة لدى المتعلم تقاوم التغيير بشكل كبير حتى لو انها غير صحيحة .

أساليب للكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى الطالب:

 البــد مــن استكشــاف تصــورات المتعلميــن التــي يحملونهــا حــول المواضيــع المختلفــة وكذلــك مــدى ثبــات هــذه التصــورات وقابليتهــا للتغييــر والتطــور، بمــا يتوافــق 
والتصــور الســليم، وانــه البــد  مــن اســتخدام طــرق تقييــم متطــورة تقيــس مســتوى التطــور والفهــم العلمــي لــدى المتعلميــن بمــا يتعلــق بالمفاهيــم التــي يدرســونها، 
وللتعامــل مــع التصــورات التــي يحملهــا المتعلمــون فإنــه مــن الضــروري كشــف التصــورات اوال، ومــن هنــا ظهــرت العديــد مــن الطرائــق لتشــخيص تلــك التصــورات 

وهــي:

االختبارات الشفوية والتحريرية.	 

االختبارات القبلية: وهي تتمثل اختبارا تشخيصيا يجرى للطلبة بغرض كشف المفاهيم  التي يمتلكونها.	 

اســتخدام المقابلــة اإلكلينيكيــة مــع األطفــال ) المرحلــة االبتدائيــة ( لتشــخيص أنمــاط الفهــم الخطــأ لديهــم  وتســتخدم هــذه الطريقــة االســتجواب بشــكل فــردي اذ 
يعــرض الطالــب اجابتــه ويعللهــا. 

 	:) Classroom Discussion ( المناقشة الصفية

حيث يبين الطالب أراءه حول مفهوم ما ويناقشه زمالئه في تلك اآلراء.

 	)Free Sort Rank( التصنيف الحر

يصنف الطالب من خالل هذه الطريقة عدة مفاهيم بطرق مختلفة ودون تحديد وقت لها خالل التصنيف .

 	  ) Concept Maps ( خرائط المفاهيم

يرتب الطالب مجموعة مفاهيم في شبكة وفق ترابطات وعالقات بين المفاهيم .
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 	:) Free Association (التداعي الحر

يقدم للطالب مفهوم ما، ويكتب الطالب خواطره حول هذا المفهوم .

تحليل بناء المفهوم :	 

 يختــار الطالــب بهــذه الطريقــة المفاهيــم التــي يعرفهــا وذلــك بعــد ان تعــرض عليــه مجموعــة مــن المفاهيــم علــى بطاقــات ثــم يعــرف الطالــب المفاهيــم التــي عنــده 
ويفســرها ويضــع لهــا عالقــات وفــق رأيــه بهــا.

الرسم : يعبر الطالب عن مفاهيم معينه من خالل الرسم.	 

طريقة: اعرض – الحظ - فسر:	 

 قبــل أجــراء عــرض عملــي  مــا يطلــب مــن الطالــب التنبــؤ مــع التبريــر لذلــك التنبــؤ , امــا بعــد اجــراء العــرض العملــي فيطلــب منــه المالحظــة والمقارنــة بيــن مــا تنبــأ بــه 
وبيــن مــا الحظــه، مــع تفســير االختــالف ان وجــد.

المحاكاة بالكمبيوتر	 

المقابالت مع المشرفين ومعلمي العلوم لمعرفة انماط الفهم الخطأ لدى طالبهم.	 

االطالع على بعض المراجع العلمية التي تشير إلى بعض األنماط من الفهم الخطأ عند تناولها لمفاهيم العلمية بالشرح والتحليل.	 

تصحيح مفاهيم الطالب الخاطئة

 تتكــون المفاهيــم الخاطئــة لــدى الطــالب نتيجــة خبــرات ســابقة  قدمــت المفهــوم بطريقــة خاطئــة  ومــن هــذه األخطــاء فــي تقديــم المفهــوم : النقــص فــي التعريــف 
أو الداللــة اللفظيــة للمفهــوم العلمــي , الخلــط بيــن المفاهيــم العلميــة والمصطلحــات العلميــة المتقاربــة، التســرع فــي التعميــم.

 ولتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة  يجــب أوال وقايــة الطــالب مــن تكــون مفاهيــم جديــدة خاطئــة وذلــك بالبعــد عــن الطريقــة التقليديــة فــي تدريــس العلــوم واســتخدام 
األســاليب الحديثــة فــي التدريــس والتــي تســاعد الطــالب علــى تكويــن المفاهيــم الصحيحــة بأنفســهم مــع التأكيــد علــى أنشــطة التعلــم الحســية واســتخدام الوســائل 

المعينــة وتنــوع األمثلــة علــى المفاهيــم ممــا يقلــل مــن حــدوث هــذه التصــورات الخاطئــة فــي المفاهيــم العلميــة

أما المفاهيم الخاطئة الموجودة عند الطالب فيمكن تصحيحها بإتباع الخطوات التالية

حصــر المفاهيــم الخاطئــة عنــد المتعلميــن. ووســائل ذلــك كثيــرة منهــا االختبــارات القبليــة , المناقشــات الصفيــة, خرائــط المفاهيــم, طريقــة جويــن, التداعــي الحــر, 	 
تحليــل بنــاء المفهــوم.

نعمل على تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة  وذلك عن طريق استخدام استراتيجيات نماذج التغير المفاهيمي  مثل نموذج بوسنر  ونموذج  ستيبانز.	 
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 و يتطلــب تعديــل التصــورات البديلــة الوصــول بالطالــب إلــى مرحلــة عــدم القناعــة مــا بيــن التصــور البديــل والمفهــوم العلمــي الصحيــح، ويحــدث تناقــض معرفــي بيــن 
المفهومين. 

توجد العديد من الطرق واالستراتيجيات التي يستطيع المعلم استخدامها في معالجة وتصحيح مفاهيم الطالب العلمية الخاطئة)البديلة( ومنها :

يمكن للمعلم استخدام:

األسئلة الشفوية والمقابالت اإلكلينيكية مع الطالب.

عقد اجتماعات مع موجهي العلوم.

االطالع على المراجع المختلفة التي تكشف له المفاهيم المتكونة لدى الطالب.

وأرى أن خرائط المفاهيم واالختبارات التشخيصية يمكن استخدامها بشكل أقوى للكشف عن المفاهيم الصحيحة لتدعيمها والخاطئة لعالجها.

نموذج مقترح لتعديل أخطاء مفاهيمية قد ترد في دورة المياه

نموذج سوخمان

يطلب المدرب النظر إلى السماء من النافذة ويسألهم :

هل السماء صافية؟نعم.

هل السماء تحتوي على غيوم؟

كيف تتكون الغيوم؟

اطلــب مــن المتــدرب المزيــد مــن الشــرح واطلــب مــن المتدربيــن التفكيــر فــي مــا وراء البيانــات التــي قدموها،حــاول قــدر المســتطاع الحفــاظ علــى تفكيــر منفتــح  حــول 
كيــف تكونــت الغيوم،والتوصــل إلــى خارطــة مفاهيميــة حــول وصــف دورة الميــاه ثــم أكلــف كل المتدربيــن بإعــادة النظــر إلــى رســمة دورة الميــاه التــي رســمها مــن 

قبــل وإجــراء التعديــل المناســب عليهــا.
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نشرة رقم )1( 

الخطأ العلمي والتصور البديل )الخطأ المفاهيمي(

هناك فرق بين الخطأ العلمي والخطأ المفاهيمي.

مثال )1( :9 *9=90 )خطأ علمي وليس خطأ مفاهيمي(

مثال )2(: أقرب الكواكب إلى األرض هو زحل )خطأ علمي وليس خطأ مفاهيمي (

مثــال )3(: يتعــرض الجســم نفســه عندمــا يطفــو فــي ســوائل مختلفــة الكثافــة إلــى قــوة دفــع )طفــو( تختلــف بســبب كثافــة الســائل )خطــأ مفاهيمــي وليــس خطــأ 
علمــي(

مثال )4( : لكي يستمر الجسم في السير في خط مستقيم ينبغي أن تؤثر عليه قوة ثابتة المقدار واالتجاه )خطأ مفاهيمي وليس خطأ علمي(

نشرة رقم )2( 

التبخر والتكاثف 

التبخر : هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية باكتساب الحرارة .

مثال )1( : تكتسب الثياب المغسولة الحرارة من أشعة الشمس فيتبخر الماء وتجف الثياب .

مثال )2(: يتحول العطر من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية باكتساب الحرارة من اليد والجو .

التكاثف: هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بفقدان الحرارة .

مثــال )1(: يتبخــر المــاء الموجــود بالقــدر باكتســاب الحــرارة مــن نــار الموقــد ثــم يتحــول بخــار المــاء مــن الحالــة الغازيــة إلــى الحالــة الســائلة عنــد مالمســة ســطح الغطــاء 
البــارد .

مثال )2(: الماء الموجود في البحار واألودية والنبات يتبخر باكتساب حرارة الشمس .

يرتفع البخار في الجو ويكون سحبا .	 

يفقد بخار الماء الحرارة بمفعول الهواء البارد فتهطل األمطار .	 
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نشرة رقم )3( 

الذوبان واالنصهار 

الفرق بين االنصهار والذوبان:

أن االنصهار يحدث بتأثير الحرارة حيث يتم تحويل المادة من حالة الصالبة إلى حالة السيولة. )مثل انصهار الشمعة وانصهار بعض المواد بتأثير الحرارة.(	 

أما الذوبان فهو ذوبان مادة في مادة أخرى وال بد فيه من مذيب ومذاب. )مثل ذوبان الملح في الماء.(	 

ولكننا أحيانا كثيرة نخلط معنى الذوبان باالنصهار.
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االنشطة والفعاليات

ورقة عمل )1(

الهدف : 

 ان يرسم  دوره المياه بعد اكتشاف بعض المفاهيم الخاطئة وتعديلها 

الزمن )5( دقائق 

اجراءات التنفيذ :

المــدرب يعــرض ظاهــرة تخــل بإفهــام المتدربيــن وإدراكاتهم،وهــذا يمثــل إثــارة للقضية،تتســاقط األمطــار فــي فصــل الصيــف فــي بالدنا،وبســبب عــدم التوافــق بيــن 
مــا يفهــم المتدربيــن ومــا يتوقــع أن يحدث،ولحــل اختــالف التــوازن المعرفي،هــذا فــإن المــدرب يحتــاج إلــى معلومــات ويشــرح المــدرب للمتدربيــن طريقــة اجــراءات 

االســتقصاء بطريقــة ســخمان،وهي أن يطــرح المتــدرب ســؤال اســتفهامي تكــون إجابتــه نعــم أو ال، وبهــذا يبــدأ المتدربيــن بطــرح األســئلة.

أحد المتدربين: تتساقط األمطار في فصل الصيف.

المدرب: أعد صياغة السؤال بحيث تكون إجابته نعم أو ال.

أحد المتدربين: هل تتساقط األمطار في فصل الصيف في بالدنا؟

المدرب: ال.

أحد المتدربين: هل تتساقط األمطار في فصل الشتاء؟

المدرب: نعم.

أحد المتدربين: كيف تتساقط األمطار؟

المدرب: أعد صياغة السؤال بشكل صحيح،ال أستطيع اإلجابة.

أحد المتدربين: امممممممممممم.

أحد المتدربين: هل تتساقط األمطار نتيجة تبخر الماء؟

المدرب: نعم.

أحد المتدربين: هل هناك عوامل أخرى؟
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المدرب:نعم.

أحد المتدربين: التكاثف والتبخر نفس الشيء.

المدرب: أعد صياغة السؤال بالشكل الصحيح.

أحد المتدربين:هل التكاثف والتبخر نفس المفهوم ؟

المدرب: ال.

وهكــذا يســتمر المتدربيــن بصياغــة الظــروف وتطويرها،وفــي كل مــرة يســعى المــدرب نحــو مزيــد مــن االســتقصاء،وعند بدايــة اســتخدام هــذه االســتراتيجية ســتأخذ 
فتــرة زمنيــة أطول،لكــن ســتقل المــدة اتعــود المتدربيــن علــى صياغــة الفرضيات،وعندمــا يشــعر المــدرب أن المتدربيــن يســيرون فــي االتجــاه الصحيح،فــإن دوره يصبــح 

محــددا، ويمكــن أن يتدخــل إذا الحــظ خروجهــم مــن الموضــوع.

دعونا نفرق بين التكاثف والتبخر من خالل التجربة التالية:

األدوات: ابريق شاي، ماء، لوح زجاجي. 

امأل االبريق بالماء واضعه على النار حتى يغلي .

ماذا تشاهدون؟

احد المتدربين: الماء بدأ يغلي ثم يتبخر.

احد المتدربين: تحول بخار الماء إلى سائل .

احد المتدربين: هل تتجمع بخار الماء على سطح الزجاجة.

المدرب:نعم.

احد المتدربين: كيف تم ذلك؟

المدرب: أعد صياغة السؤال.

احد المتدربين: لم يستطيع ذلك.

المتدربين: في حالة صمت.

المــدرب: يتدخــل عندمــا أردنــا تحويــا الميــاه إلــى بخــار قمنــا بتســخين الميــاه، ويتحــول جــزء مــن بخــار المــاء الموجــود فــي الهــواء إلــى مــاء ســائل عندمــا انخفضــت درجــة 
حرارتــه نتيجــة مالمســته لســطح الزجاجــة البــارد.
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يحاول الطالب علي اعطاء صورة لمفهوم التبخر والتكاثف كما تطور في ذهنه

التبخر الماء: هل تحول الماء إلى بخار عند ارتفاع درجة حرارته.

التكاثف: تحول بخار الماء إلى سائل بسبب برودته.

المدرب: من يعطي أمثلة أخرى؟

احد المتدربين: تجفيف المالبس يدل على التبخر.

احد المتدربين: ظهور قطران المياه على المرآة بعد االستحمام.

المدرب: أحسنتم.

المدرب: إذا أحضرنا وعاءان مختلفان في المساحة ووضعنا فيها نفس كمية الماء وعرضناهم لنفس درجة الحرارة ،ماذا يحدث للماء في كال الوعاءين؟

احد المتدربين: سيتبخر الماء بنفس الكمية للوعاءين.

احد المتدربين: ستقل كمية المياه في الوعاء ذو المساحة األكبر.

المدرب: دعونا نجرب ونالحظ ماذا يحدث.

يحضر المعلم وعاءان مختلفان في المساحة ويضع في كل منهم 100ml من المياه ويعرضهم لنفس درجة الحرارة حتى يغلي لمدة 5دقائق .

المدرب: ماذا تالحظون؟

احد المتدربين: كمية المياه نقصت أكثر في الوعاء ذو المساحة األكبر.

احد المتدربين: هل تؤثر مساحة السطح على تبخر المياه؟

المدرب:  نعم.

احد المتدربين: هل هناك عوامل أخرى؟

دعونا نبحث ونتحدث عن هذا الموضوع في الحصة القادمة

عزيزي المتدرب ارسم دورة المياه بالشكل الصحيح  )بعد تعديل المفاهيم الخاطئة(



42

ورقة عمل )2(

ورقة عمل للمتدرب

عزيزي المتدرب ...

ناقش مع زمالءك المقصود  بالنظرية البنائية.	 

ما دور كل المعلم والطلبة في النظرية البنائية.	 

ناقش مع زمالءك المقصود األخطاء المفاهيمية في مجال العلوم  وكيفية الكشف عنها.	 
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الوحدة الثالثة
Science Literacy and Communication الثقافة العلمية والتواصل

• هدف الوحدة: تهدف هذه الوحدة إلى استخدام الثقافة العلمية بطريقة دقيقة، وتمكين القدرة على التواصل علميا للتعليم والتعلمالفعالبطريقة دقيقة. 

الزمن: 3 ساعات

اليوم التدريبي رقم )      ( الثقافة العلمية والتواصل رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

اجراء األنشطة التي يقوم بها المتدربون بدقة بممارسة التفكير العلمي.PCK )األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 1.1، 3.1(المستوى 1، 2، 3.	 
استخدام أنشطة محددة لتمكين المتدربين من فهم اللغة العلمية واستخدامها. PCK )األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 2.3، 2.8( 	 

المستوى 1، 2، 3.
التخطيط والممارسة للمناقشات والبحث والعروض العلمية.PCK)األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 1.1، 1.2، 1.5( المستوى 1، 2، 3.	 
فهم العمليات المرتبطة بترتيب وتنظيم المناقشات والعروض من خالل التواصل الفعال.PCK)األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 1.5، 2.1، 	 

2.2، 2.7( المستوى 1، 2، 3.
تنظيم تقييم االقران المرتبط باألنشطةلتحقيق التواصل الفعال.PCK)األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 1.5، 2.7،3.1، 3.2( المستوى 1، 2، 	 

.3
التعبير عن فهم المتدربين للغة العلمية المستخدمة في االتصال الكتابي واللفظي.PCK)األنشطة1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 2.1، 2.4،2.7، 	 

2.8، 3.3( المستوى 1، 2، 3.

مخرجات التعلم المقصودة            
)CK & PCK (

تطبيق معرفة  وفهم المحتوى المعرفي 	 
المنهاج الفلسطيني	 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال	 
الربط بين التخطيط والتدريس وتقويم	 
بيئات تعلمية أمنة وفعالة	 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم	 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم	 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك االيجابي	 
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة	 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني	 
تقويم استراتيجيات التعلم	 
التقويم من أجاللتخطيط لتعلم 	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة 
PTPDI باألهداف
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اليوم التدريبي رقم )      ( الثقافة العلمية والتواصل رقم اليوم التدريبي
يمكن تطبيق هذه الوحدة على جميع الموضوعات في المناهج الدراسية 1-4 الربط مع الكتب المدرسية 

 1-4
سيتم رصد االخطاء المفاهيمية باستمرار، ومعالجتها

ال يوجد مفردات محددة للعلوم.	 
إن االستخدام اليومي  للمفردات يمكن أن يكون محددا بما يكفي الستخدامه بطريقة علمية، على سبيل المثال:	 

يجب استخدام الوزن فقط في سياق الحياة اليومية لتكون أكثر تأهيال في السياق العلمي مع استخدام الكتلة والوزن اعتمادا على الكمية 	 
التي تصف.

االعتقاد بأن رائد الفضاء يعوم بينما هو في مدار حول األرض، وأن كثافته ليست أقل كثافة من الهواء في المركبة الفضائية.	 
الكلمات التي تصف خصائص المواد غالبا ما تكون قابلة للتبديل في الحياة اليومية اما في العلم فهي ليست كذلك مثل تنصهر وتذوب 	 

وقوية وصلبة.
هذا التواصل العلمي يمكن ان يكون عاما مثل الكالم اليومي، و كما في كثير من األحيان يحتاج إلى أن يكون محددا جدا ودقيقا.	 

األخطاء المفاهيمية 
المحتمل تكونها لدى 

الطلبة

يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:
اللغة العلمية هي محددة للغاية وتحتاج الستخدامها بطريقة دقيقة،مع مراعاة أن وجود األخطاء المفاهيمية يمكن أن يجسد الوضع.	 
معرفة واستخدام  اللغة العلمية بطريقة محددة، والمساعدة على فهم خاص بالعلوم من خالل استخدام تقنيات المعرفة البيداغوجية مثل 	 

معرفة وتحديد العكس على سبيل المثال: القوي الضعيف، اللين الصلب.
التمكين من التواصل علميا من خالل المناقشة والحوار والعروض.	 
التخطيط إلعطاء الطلبة الفرصة إلجراء المناقشات والمناظرات، والعروض بشكل فّعال.	 

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة 

تدريبالوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز 

على  المحتوى المعرفي 
والمحتوى البيداغوجي.

ستتبع كل جلسة تدريب 
بمهمة تقويمية، تكون 

مرتبطة بحلقة التعلم.
يعرض المدرب مخرجات 

التعلم المقصودة للوحدة 

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
االهتمام بكيفية ربط مخرجات التعلم 
.PTPDIللجلسة التدريبية بالكفايات ل
استخدام لغة دقيقة والتحدث علميا

وضح المقصود بالثقافة 
العلمية؟ 

برأيك، التواصل العلمي عام أم 
محدد؟ فسر إجابتك. 

لماذا نعلم العلوم؟ وما دور 
المعلم في تعليم العلوم؟  
كيف يمكنك اكساب الطلبة 
الثقافة العلمية في المنهاج 

الدراسي؟ وكيف يتوافق 
مععمليات العلم واتجاهات 

تدريس العلوم؟

استخدام وثائق  
لمحتوى الوحدة 

التدريبية واالستعانة 
بها للتعريف بمكونات 

الوحدة.
حوار ومناقشة 

استخدام استراتيجية 
KWL للكشف عن 

معرفة المتدربين حول 
الموضوع، واالخطاء 

المفاهيمية.
يمكن استخدام شرائح 

بوربوينت

30 دقيقة شرائح بوربوينت
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
اكتساب الطالقة في 

الخطاب العلمي ضرورية في 
منهاج العلوم في المدرسة، 

واللغة العلمية يجب ان تكون 
ضمن السياق ومدعومة 

اجتماعيًا

PCK:النشاط األول
 ILO1,ILO2 , ILO3, ILO4, ILO5, ,(

)ILO6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.3، 1.5،2.1،2.2، 

)3.3 ،3.2 ،3.1 ،2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.3
1.نشاط: انبات البذور 

المواد واألدوات: صحن، قطن، بذور 
فاصولياء، ماء. 

خطوات العمل: 
- أضع قلياًل من القطن في الصحن 

- انثر بذور الفاصولياء فوق القطن في 
الصحن 

- اسكب كمية قليلة من الماء في 
الصحن 

- أضع البذور في مكان دافئ جيد 
التهوية 

- أراقب مراحل انبات البذور وأالحظ ماذا 
يحدث لعدة أيام. 

وأنفذ نفس الخطوات على نبات القمح 
وأقارنهما 

2.من خالل قراءة موضوع دورة حياة 
النبات في منهاج العلوم قدم وصف 

لدورة حياة النبات مفسر وموضحًاالمراحل 
التي تمر بها والشروط الواجب توافرها 

لتنمووناقش شفويًا وحدد المصطلحات 
العلمية والعبارات الرئيسية المستخدمة 

في الخطاب بدقة علمية
عالج األخطاء المفاهيمية ان وجدت

اقرأ فقرة من الكتب المدرسية 
او أعد تشكيل مقالة علمية 

بسيطة وناقش مع مجموعتك 
معبرًا كتابيًابرسمة او جدول 
او تقرير ذاكرًا المصطلحات 

العلميةوبعض االنشطة 
التجريبية واالخطاء المفاهيمية 

التي قد ترد اثناء النقاش 
الشفوي، وما هي األمور 

الواجب مراعاتها  إلكساب 
الطلبة الطالقة بالخطاب 

العلمي؟

-العمل في مجموعات
-المناقشة والحوار

األوراق واألقالم
الكتب المدرسية 

مصادر متنوعة 

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

دور العلوم: تحديد األسئلة 
العلمية التي يمكن اإلجابة 

عليها من خالل التحقق  
العلمي

PCK:النشاط الثاني
 ILO1,ILO2 , ILO3, ILO4, ILO5, ,( 

)ILO6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.3، 

 ،3.1 ،2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.3 ،1.5،2.1،2.2
)3.3 ،3.2

باستخدام أحد اعالنات التلفزيون مثل: 
قدرة سائل الجلي، حيث يقوم أحد 

المتدربين باستخدام الدراما كمندوب 
مبيعات يصف قدرة سائل الجلي 

الواردة باإلعالن بكلمات مستخدمة 
في الحياة اليومية، ويتم نقاش من 

خالل وضع اسئلة علمية يتم اإلجابة 
عليها لتحقيق العلمي، هل تغسل 

عبوة سائل الجلي 200 طبق؟ وهل 
يزيل الدهون بالسهولة الموضحة في 

التلفزيون؟ 
يتم تحديد العبارات التي تحقق الصدق 

العلمي والعبارات التي تعبر عن 
تفضيالت شخصية

أعطي مثال آخر ورد بإعالنات 
التلفزيون او الصحف يرتبط بدور 

العلوم محددًا اسئلة علمية 
لتحقق من صدق البيانات 

ومناقشتها؟

-الحوار والمناقشة  
-الدراما )مندوب 

مبيعات(
-تقويم األقران

-معالجة المفاهيم 
الخاطئة إن وجدت

وسائل االعالم
االنترنت 

اقالم واوراق 

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

التفكير العلمي والعمل: حيث 
يشمل القدرة على الوصف 

والشرح والتعرف على أنماط 
اكساب الطلبة التنور العلمي 
بالبحث والتفكير بالتركيز على 
عمليات العلم، لفهم وتفسير 

الظواهر العلمية بدالئل 
مقنعة بالتجربة العلمية فيتم 
اتباع المنهجية العلمية التي 

تشمل )الشعور بالمشكلة 
وتحديدها وجمع البيانات 
وفرض الفروض واختبارها 

والوصول إلى نتيجة مدعومة 
بحقائق وأدلة وتطبيق النتائج 

في مواقف جديدة.

PCK:النشاط الثالث
 ILO1,ILO2 , ILO3, ILO4, ILO5, ,( 

)ILO6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.3، 

 ،3.1 ،2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.3 ،1.5،2.1،2.2
)3.3 ،3.2

1.يعرض المدرب فيديو حول طريقة 
حل المشكلة ويدير نقاش حول 

الموضوع 2.مراقبة و وصف ومناقشة 
ما يشاهدونه لتعرف على األنماط: 

-جلب انواع مختلفة من النبات 
والطلب من المتدربين وصف 

الخصائص المشتركة واستنتاج اجزاء 
النبات 

-فرز صور الحيوانات بمجموعات 
اعتمادًا على خواص مشتركة بينها 

)شكل حجم لون وزن عمر( ووصف كل 
مجموعة 

-ماذا تفعل اذا رأيت ماسورة ماء 
مكسورة والماء يتدفق بالشارع؟ 

اتبع خطوات حل المشكلة من خالل 
االنترنت 

-ناقش واعطي حل »نبتة: زرعوني في 
التربة ساعدوني ألنمو«

-وضح بتقرير على ماذا 
اعتمدت في التمييز والمقارنة 
لمعرفة سمات وأوجه الشبه 
واالختالف بين النبات وصور 

الحيوانات.
-هات مثالمن منهاج العلوم 

يكسب الطلبة الثقافة العلمية 
بمنهجية حل المشكلة ويطبق 

انشطة علمية من خالل التفكير 
العلمي وكيفية العمل وتنمية 
المهارات واالتجاهات العلمية 

وتقويم الدرس ومعالجة 
األخطاء المفاهيمية 

-العمل في مجموعات 
-مناقشة وحوار 

-البحث باألنترنت على 
خطوات حل المشكلة 

-تقويم االقران 

https://www. فيديو
youtube.com/

watch?v=ZgSjlJLzDNA
نباتات 

صور حيوانات 
االنترنت 

اوراق واقالم
الكتب المدرسية

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

PCK :النشاط الرابع
 ILO1,ILO2 , ILO3, ILO4, ILO5, ,( 

)ILO6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.3، 

 ،3.1 ،2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.3 ،1.5،2.1،2.2
)3.3 ،3.2

خطاب يوضح ضرورة المحافظة على 
المياه »األمطار هي المصدر الرئيسي 

للمياه في فلسطين، وكميتها غير 
ثابتة، واستهالكنا يزداد في كل عام« 
ناقش ايجابيات وسلبيات استخدامات 

المياه واربط العلوم بسياق 
الحياةواقتراح وجهات النظر لتغيير 

وحل القضية العلمية، مثال: طريقة 
غسل السيارة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

العلم والمجتمع: تطبيق 
استنتاجات علمية بربط 

العلوم بالحياة اليومية لطلبة
وسائل اإلعالم والعلوم: 

تطوير األسئلة لتقييم ونقد 
التقارير العلمية والمقاالت 
واإلعالنات ومعرفة مصدر 

وصحة التقارير العلمية ذات 
الصلة بالعلوم

PCK :النشاط الخامس
 ILO1,ILO2 , ILO3, ILO4, ILO5, ,( 

)ILO6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.3، 

 ،3.1 ،2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.3 ،1.5،2.1،2.2
)3.3 ،3.2

يقوم المتدربين بتحديد اإلعالنات 
والتقارير حول االستخدام الفعلي 

للعلوم في وسائل اإلعالم، واقتراح 
مجموعة منها مثل: 

-اعالنات المشروبات الغازية 
-اعالنات الشكوالتة 

-اعالنات البوظة 
-اعالنات معجون االسنان والتقارير 

الطبية الواردة خاللها  
ويتم نقد )تحليل وتفسير( ما يتم نشره 

بوسائل اإلعالم وتحديد مصدرها

اقترح بالمشاركة مع 
مجموعتك قضية من منهاج 

العلوم تربط الطلبة بالمجتمع 
والحياة اليومية وناقش زمالئك 
باإليجابيات والسلبيات بناًء على 

استنتاجات علمية
من خالل مجموعتك اختر 

مقالة علمية بسيطة أو إعالن 
شاهدته عبر وسائل اإلعالم 

أو تقرير إخباري سمعتهمحدد 
المصدر، وناقد اإليجابيات 

والسلبيات مراعيًا الدقة 
العلمية المحددة، ذات صلة 

في الكتب المدرسية

-العمل في مجموعات 
-مناقشة وحوار تستند 

إلى أدلة علمية 
-تقويم االقران 

-العمل في مجموعات 
-مناقشة وحوار
-تقويم االقران 

-التأمل

اقالم واوراق
الكتب المدرسية

وسائل االعالم
اقالم واوراق

مصادر متنوعة
المجالت

الكتب

30 دقيقة

الخاتمة
* التفكير في محتوى الوحدة 

وما إذا كانت قد حققت 
مخرجات التعلم المقصودة.

* عمل ملخص للنقاط 
الرئيسية

* شرح المهمة التقويمية 
الواجبتنفيذها في المدرسة 

وإدراجها في ملف االنجاز.
• التحضير لحلقة التعلم 

طرح االسئلة اآلتية:
ماذا حققت من التعلم والفهم لهذا 

اليوم؟
ما هي المواقف التي يمكن ان اوظف 

بها هذه المعرفة؟

بعد االنتهاء من تنفيذ المهمة 
في المدرسة فكر مليًا فيما إذا 
كان هناك أي شيء تعتقد أنه 

بحاجة الى المزيد من الدراسة؟   
شارك تأمالتك في حلقة 

التعلم.

مناقشة االسئلة
التأمل

30 دقيقةاوراق واقالم
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
االنجاز إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة في

مراجعة األنشطة العلمية التي تم القيام بها في التدريب، وضبط األنشطة بحيث تكون فعالة في السياق الخاص بالمتدرب 
ومتابعة االستفادة منها في تدريس العلوم

التركيز بشكل خاص على تقييم قدرات المتدربين للعمل علميا والذي يمكن أن يشمل ذلك:
تطبيق خطة درس من منهاج العلوم يكسب الطلبة الثقافة العلمية بمنهجية حل المشكلة ويطبق انشطة علمية من خالل 

التفكير العلمي وكيفية العمل وتنمية المهارات واالتجاهات العلمية وتقويم الدرس ومعالجة األخطاء المفاهيمية
تنمية مهارات عمليات العلم المتدربين من مالحظة وتحليل وتفسير البيانات والتواصل.

تحديد أي موقف علمي  »االتجاهات العلمية« من الممكن تقييمه واالستفادة من نتائج التقييم في التخطيط الفعال 
للتدريس.

مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالموضوع مثل:
ما هي األمور الواجب مراعاتها  إلكساب الطلبة الطالقة بالخطاب العلمي؟

ما مدى قدرة المتدربين في تحديد االسئلة العلمية لتحقق من صدق البيانات ومناقشتها واإلجابة عليها من خالل التجريب 
علميًا والتحقق، وتحديد العبارات التي تحقق الصدق العلمي والعبارات التي تعبر عن تفضيالت شخصية

مدى قدرة المتدرب على ربط المشكلة بالمجتمع والحياة اليومية
يمكن للمتدرب الرجوع الى االنترنت للبحث عن منهجية اكتساب الثقافة العلمية والتواصل

سيتم تقويم األقران إلعطاء تعليقات حول الموضوع.
إظهار كيف أن الكفاءات PTPDI )المذكورة أعاله(  موضحه من خالل الدالئل.

30 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات األسئلة الرئيسية 
التدريب 

المستخدمة من 
قبل المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لمناقشة وتبادل اآلراء والتجارب حول محتوى المهمة التقويمية، والتي سوف تشمل التحضير لحلقة التعلم
على:

تقديم خطة درس واحد أو أكثر من األنشطة العلمية حيث يتم أواًل حسب المعرفة السابقة للطلبة، ثم يتم تصنيفها بالتجريب، 
وربطها بسياقات حياتية، واثراء الدرس بالوسائل التعليمية المختلفة من المحيط البيئي

عرض تأمالت المتدربين، بالنسبة لنتائج الطلبة على الدرس، وكيف تم توظيفه وتقويمه، وهل يكتسب الطلبة المعارف 
والمهارات للعمل بطريقة علمية واالتجاهات نحو العلوم المخطط لها في المنهاج؟ ومناقشة نقاط القوة والضعف، مع التركيز 

على األخطاء المفاهيمية.
مناقشة امور آخر مثل اكساب الطلبة الخطاب العلمي ونقد ايجابيات وسلبيات وسائل االعالم المرتبطة بالعلوم وطرح االسئلة 

العلمية لتحقيق في صحة المعلومات
يكون على استعداد لمناقشة كيف جمع أدلة التقويم مثل المحادثات المكتوبة، والصور، والرسوم تقييم تطور الطلبة في كل 

من معرفتهم بالموضوع وكيفية العمل علميا.
مناقشة كيفية تمكنك من الكفاءات PTPDI المذكورة أعاله وتأثير ذلك على النمو المهني الخاص بالمتدرب.

دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.
https://www.youtube.com/watch?v=WH1xUU8shioيعرض المدرب فيديو حول الثقافة العلمية

30 دقيقة
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المادة المرجعية:
مقدمة حول الثقافة العلمية

 أورد بيبويــر، )2000( أن الثقافــة العلميــة يمكــن أن يفهــم مــن التعريــف التالــي “فهــم واســع وظيفــي للعلــوم ألغــراض التعليــم العــام”. ذهــب فايفزوآخــرون )2014( 
الــى أبعــد مــن ذلــك وأوضــح أن الثقافــة العلميــة هــي القــدرة علــى فهــم العمليــات العلميــة واالنخــراط بشــكل مفيــد مــع المعلومــات العلميــة المتاحــة فــي الحيــاة 
اليوميــة حيــث التعلــم ذو معنــي يفهــم بكونــه الوصــل بيــن المعلومــات الجديــدة والمعرفــة الســابقة. لوضــع هــذه المعانــي فــي ســياق تعليــم العلــوم األساســي، 
أوضــح  ســميث وآخــرون )2012( فــي عملهــم، تطويــر الثقافــة العلميــة فــي مدرســة ابتدائيــة، وحــدد التفكيــر لمعلمــي المــدارس االبتدائيــة “حــول الثقافــة العلميــة 

فــي أربــع طــرق:

)1( الثقافة العلمية هو عبارة عن  لغة العلوم مع التركيز على التواصل.

)2( الثقافة العلمية هي وسيلة إلشراك وتحفيز الطالب على تعلم العلوم بشكل فعال والعمل علميا.

)3( الثقافة العلمية هي عندما يحدد الطالب العلوم في العالم من حولهم، ويستخدم المعرفة العلمية لفهم العالم.

)4( تمكن الثقافة العلمية للطالب العمل بشكل مترابط، ويكونوا أعضاء مساهمين في العالم الذي هم جزء منه.

فــي هذاالعمــل حــدد ســميث وآخــرون )2014( مجموعــة مــن األســئلة التــي قــد تســاعد القــارئ علــى االنخــراط فــي هــذه العمليــة. وبالتركيــز علــى تفكيــر معلمــي 
المــدارس االبتدائيــة تــم توجيــه أســئلة حــول الممارســات  الخاصــة بهــم: لمــاذا نعلــم العلــوم؟؛ مــا هــو دور المعلــم ؟؛ مــا هــي الثقافــة العلميــة ؟؛ كيــف يمكننــي 
التعــرف علــى الثقافــة العلميــة فــي الفصــول الدراســية ؟؛ كيــف يتوافــق هــذا االتجاهــات الحديــه لتدريــس العلــوم ؟؛ ومــا القيــم الموجــود مــن حيــث تعلــم الطــالب؟

 DeBoer, G. E. )2000(. Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science
.education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37, 582 – 301

Fives et al )2014(. Developing a Measure of Scientific Literacy for Middle School Students: Science Education, Vol. 98, No. 4, pp. 549–
 580

,152-Smith K.V, )2012( Developing Scientific Literacy in a Primary School, International Journal of Science Education, 34:1, 127

التواصــل: عمليــة تعــد مــن العمليــات المهمــة التــي تســتخدم فــي العلــم، ويمارســها المعلــم مــع طلبتــه عندمــا يقــوم بتوصيــل المعلومــة. والمجتمعــات العلميــة 
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تتفــق مــع غيرهــا مــن المجتمعــات بضــرورة وجــود لغــة مشــتركة بيــن أفرادهــا، وهــذه اللغــة ضــرورة لعمليــة التواصــل بيــن هــؤالء األفــراد. والتواصــل يتضمــن عمليتيــن 
أساســيتين همــا:  

إدراك وفهم فرد ما لرموز وأفكار اآلخرين. 	 

عرض رموز وأفكار الفرد بطريقة مفهومه لآلخرين. 	 

ويمكــن التعــرف علــى ممارســة الطالــب لعمليــة االتصــال عندمــا يســتطيع نقــل أفــكاره أو معلوماتــه أو نتائجــه العلميــة إلــى اآلخريــن شــفويا أو كتابيــا أو فــي جــداول 
أو رســوم أو لوحــات علميــة أو تقاريــر بحثيــة، وعندمــا يقــوم بالتعبيــر العلمــي الدقيــق واإلصغــاء والمناقشــة مــع اآلخريــن، أو يصــف األشــياء أو الحــوادث بدقــة علميــة، 

وكذلــك عندمــا يشــرح العالقــات الســببية.

التفســير: تفســير األحــداث والمالحظــات ييســر الفهــم، ويختلــف التفســير العلمــي عــن التفســير غيــر العلمــي، فالتفســير العلمــي يعنــي إرجــاع الظاهــرة أو الحــدث إلــى 
أســبابها الحقيقيــة، أي ربــط الســبب بالنتيجــة. أمــا التفســير غيــر العلمــي فُيرجــع الظاهــرة إلــى قــوى خفيــة أو أســباب غيبيــة. 

التفســير العلمــي لــه مــردود نفســي إيجابــي، فمعرفــة األســباب الحقيقيــة تمنــع الخــوف مــن المجهــول وتعطــي الفــرد مزيــدًا مــن الثقــة بالنفــس إلمكانيــة التحكــم 
فــي الظاهــرة. فمعرفــة األســباب الحقيقيــة للكوليــرا مّكــن مــن تحديــد أســباب انتشــارها

نشرة رقم )1(

الثقافة العلمية 

علــى الرغــم مــن تعــدد تعريفــات’ الثقافــة العلميــة’ إال أن اعتبارهــا كأحــد مكونــات ثقافــة المجتمــع يدفعنــا الــي تبنــي هــذا التعريــف الــذي ينظــر اليهــا بوصفهــا’ 
مجموعــة القيــم التــي تعلــي مــن شــأن العلــم كمصــدر وحيــد إلنتــاج المعرفــة, وتقــدر دوره فــي االرتقــاء بحيــاة االنســان, وتدعــم الجهــود الســاعية للقضــاء علــي األميــة 

العلميــة والتكنولوجيــة’. 

والعلــم, طبقــا لموســوعة ســتانفورد للفلســفة, هــو’ أي نشــاط ممنهــج ومنضبــط يســعي وراء الحقائــق المتعلقــة بعالمنــا وتتضمــن قــدرا كبيــرا مــن الشــواهد 
اإلمبريقيــة’. أي إنــه يتكــون مــن مجموعــة الطــرق الذهنيــة والتجريبيــة التــي تمكــن اإلنســان مــن دارســة مكونــات الواقعيــن الطبيعــي واالجتماعــي. هــذا باإلضافــة 

الــي مــا ينتــج عــن تطبيــق هــذه الطــرق مــن معــارف.

أمــا التكنولوجيــا فهــي تشــمل كافــة األشــياء المصنعــة هــذا باإلضافــة الــي المعرفــة المتعلقــة باســتخدامها. أي انهــا الثقافــة التــي تدعــم األبعــاد الثــالث لـــ’ اإللمــام 
بالعلــم’ وهــي’ التعريــف بالمنتجــات’ و’التعريــف بــاألدوات’ و’التعريــف بالتداعيــات’. وأول هــذه األبعــاد, التعريــف بالمنتجــات’, يعنــي بتعريــف غيــر المتخصصيــن 
وعمــوم أفــراد المجتمــع بمنتجــات العلــم مــن نظريــات واكتشــافات وبتجســداتها المتمثلــة فــي المنجــزات التكنولوجيــة أو التنظيميــة أو الخدميــة. وهــو البعــد الــذي 
يطلــق عليــه اســم’ تبســيط العلــوم’ ويعتبــره الكثيــرون مكافئــا للثقافــة العلميــة وليــس أحــد أبعادهــا. أمــا ثانــي األبعــاد,’ التعريــف بــاألدوات’, فيهتــم بتشــجيع عمــوم 
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أفــراد المجتمــع علــي معرفــة أدوات انتــاج المعرفــة العلميــة, ومــن ثــم شــيوع’ روح’ التفكيــر العلمــي بينهــم, بمــا ينطــوي عليــه هــذا المنهــج مــن وضــوح ودقــة فــي 
عــرض األفــكار والمفاهيــم واســتخدام ألدوات التفكيــر المنطقــي فــي مناقشــتها ومراجعتهــا.

وأخيــرا يهتــم البعــد الثالــث, التعريــف بالتداعيــات’, بتوعيــة أفــراد المجتمــع بتداعيــات المعرفــة العلميــة, المتجــددة دومــا, علــي رؤيــة اإلنســان للواقــع الــذي يعيــش 
فيــه. فلهــذه المعرفــة العديــد مــن الخصائــص التــي تمكنهــا مــن تجــاوز الســياق, أو المجــال, الضيــق الــذي أنتجــت فيــه لتؤثــر فــي المجــاالت األخــري للفكــر اإلنســاني.

االنشطة والفعاليات

فعالية )1( 

االحتياجات: أوراق قالبة، أقالم ملونة.

الية التنفيذ: عمل فردي ثم نقاش جماعي

عزيري المشارك،،،، 

كيف يمكنك اكساب الطلبة الثقافة العلمية في المنهاج الدراسي؟

كيف يتوافق ذلك مع عمليات العلم واتجاهات تدريس العلوم؟

فعالية )2( دورة حياة النبات  

االحتياجات: كتب العلوم، أقالم، أوراق بيضاء قالبة

الية التنفيذ: عمل في مجموعات 

عزيزي المشارك، 

من خالل قراءة موضوع دورة حياة النبات في منهاج العلوم

 قدم وصفا لدورة حياة النبات مفسرا وموضحًا المراحل التي تمر بها	 

 ما هي الشروط الواجب توافرها لتنمو النباتات	 

 اعرض هذا الموضوع والمصطلحات العلمية والعبارات الرئيسية المستخدمة في الخطاب بدقة باي وسيلة اتصال تراها مناسبة	 
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فعالية )3( دور العلوم 

االحتياجات: فيديو اعالني الحد سوائل الجلي، 

الية التنفيذ: 

بعد مشاهدة الفيديو اإلعالني 

يقوم يقوم أحد المتدربين باستخدام الدراما كمندوب مبيعات يصف قدرة سائل الجلي الواردة باإلعالن بكلمات مستخدمة في الحياة اليومية.

 تكليف المشاركين بوضع أسئلة علمية يتم االجابة عليها بالتحقق العلمي،

هل تغسل عبوة سائل الجلي 222 طبق؟ 	 

وهل يزيل الدهون بالسهولة الموضحة في التلفزيون؟ 	 

يتم تحديد العبارات التي تحقق الصدق العلمي والعبارات التي تعبر عن اراء شخصية

كيف يمكن اإلجابة علـي األسئلة السابقة؟ 

فعالية )4( استخدام طرق التواصل الفعال

االحتياجات: أنواع مختلفة من النبات او صورها، صور حيوانات مختلفة، كتب العلوم 

الية التنفيذ: 

يعرض المدرب فيديو حول طريقة حل المشكلة ويدير نقاش حول الموضوع	 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgSjlJLzDNA

يجب مراقبة ووصف ومناقشة ما يشاهدونه ليتم التعرف على األنماط:	 

جلب انواع مختلفة من النباتات والطلب من المتدربين وصف الخصائص المشتركة واستنتاج اجزاء النبات.	 

فرز صور الحيوانات بمجموعات اعتمادًا على خواص مشتركة بينها )شكل حجم لون وزن عمر( ووصف كل مجموعة	 

ناقش واعط حل كيف يمكننا ان نساعد النبتة لتنمو بشكل جيد؟	 

عزيري المشارك،،،، 
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بناء على النشاط وضح بتقرير على ماذا اعتمدت في التمييز والمقارنة لمعرفة سمات وأوجه الشبه واالختالف بين النبات وصور الحيوانات.	 

هــات مثــال مــن منهــاج العلــوم يكســب الطلبــة الثقافــة العلميــة بمنهجيــة حــل المشــكلة بحيــث يتــم تطبيــق انشــطة علميــة مــن خــالل التفكيــر العلمــي. كيــف 	 
يســاعد هــذا النشــاط فــي تنميــة المهــارات واالتجاهــات العلميــة.

فعالية 5:العلم والمجتمع )ربط العلم بالحياة(

االحتياجات: كتب العلوم، أوراق بيضاء، أقالم ملونةـ، أوراق قالبة  

الية التنفيذ: 

اقتــرح بالمشــاركة مــع مجموعتــك قضيــة مــن منهــاج العلــوم تربــط الطلبــة بالمجتمــع والحيــاة اليوميــة وناقــش زمالئــك باإليجابيــات والســلبيات بنــاًء علــى اســتنتاجات 
علمية

مالحظات:

يجب ان يكون الحوار والمناقشة مستندا إلى أدلة علمية	 

تقوم كل مجموعة بالحصول علـى تغذية راجعة من بقية المجموعات من خالل عمل معرض 	 

فعالية 6: وسائل االعالم والعلوم 

االحتياجات: كتب العلوم، أوراق بيضاء، أقالم ملونةـ، أوراق قالبة  

الية التنفيذ: 

تقوم المتدربين باختيار احد اإلعالنات حول االستخدام الفعلي للعلوم في وسائل اإلعالم مثل: 	 

اعالنات المشروبات الغازية 	 

اعالنات الشكوالتة 	 

اعالنات البوظة 	 

اعالنات معجون االسنان والتقارير الطبية الواردة خاللها 	 

تقوم كل مجموعة بعمل ملخص لإلعالن 	 
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يتم نقد )تحليل وتفسير( ما هو موجود في اإلعالن من معلومات 	 

مالحظات:

يجب ان يكون الحوار والمناقشة مستندا إلى أدلة علمية	 

تقوم كل مجموعة بالحصول علـى تغذية راجعة من بقية المجموعات من خالل عمل معرض 	 

الفعالية الختامية 

التحضير لحلقة التعلم :

تقديــم خطــة درس واحــد أو أكثــر مــن األنشــطة العلميــة حيــث يتــم أواًل حســب المعرفــة الســابقة للطلبــة، ثــم يتــم تصنيفهــا بالتجريــب، وربطهــا بســياقات حياتيــة، 	 
واثــراء الــدرس بالوســائل التعليميــة المختلفــة مــن المحيــط البيئــي

عــرض تأمــالت المتدربيــن، بالنســبة لنتائــج الطلبــة علــى الــدرس، وكيــف تــم توظيفــه وتقويمــه، وهــل يكتســب الطلبــة المعــارف والمهــارات للعمــل بطريقــة علميــة 	 
واالتجاهــات نحــو العلــوم المخطــط لهــا فــي المنهــاج؟ ومناقشــة نقــاط القــوة والضعــف، مــع التركيــز علــى األخطــاء المفاهيميــة.

مناقشــة امــور آخــرى مثــل اكســاب الطلبــة الخطــاب العلمــي ونقــد ايجابيــات وســلبيات وســائل االعــالم المرتبطــة بالعلــوم وطــرح االســئلة العلميــة لتحقيــق فــي 	 
صحــة المعلومــات

يكــون علــى اســتعداد لمناقشــة كيــف جمــع أدلــة التقويــم مثــل المحادثــات المكتوبــة، والصــور، والرســوم تقييــم تطــور الطلبــة فــي كل مــن معرفتهــم بالموضــوع 	 
وكيفيــة العمــل علميــا.

 	https://www.youtube.com/watch?v=WH1xUU8shio  يعرض المدرب فيديو حول الثقافة العلمية
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الوحدة الرابعة
Science Curriculum منهاج العلوم

• هدف الوحدة: وعي المعلمين بعدة جوانب بتحليل المنهاج والتعرف الى عناصره، باإلضافة الى تصميم المنهاج وتنفيذه.

الزمن: 3 ساعات

اليوم التدريبي رقم )      ( منهاج العلوم رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المعلمين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

وعي المعلمين بأن الكتب المدرسيةتدعم المنهاج الدراسيولكن هناك أيضًامصادرأخرى مثل األنشطة التجريبية، وقدرة المعلم على 	 
تصميم األنشطةالتطويرية واإلبداعية. PCK  )األنشطة: 1، 2، 3، 4، 5( )الكفايات: 1.1، 1.2، 2.3( المستوى 1، 2، 3.

معرفةوفهم المعلمين بالمحتوى المعرفي )المفاهيم العلمية( للمنهاج، باإلضافة الى عمليات العلم وطرق التجريب واالكتشاف. 	 
PCK  )األنشطة2, 3، 4، 5( )الكفايات: 1.1، 1.2، 2.2( المستوى 1، 2، 3.

وعي المعلمين بعدة جوانب في تصميم المناهج وطرق التدريس، منها: المبادئ النفسية التي يرتكز عليها تصميم المنهاج، وفلسفة 	 
المنهاج، والقيم المتضمنة فيه. PCK )األنشطة2، 4، 5()الكفايات: 1.5، 2.2، 3.1، 3.3(المستوى 1، 2، 3.

قياس المدى والتتابع لمفاهيم المنهاج الفلسطيني. PCK  )نشاط 3( )الكفايات: 1.1، 1.2( المستوى 1، 2، 3.	 

مخرجات التعلم المقصودة            
)CK & PCK (

المحتوى المعرفي	 
المنهاج الفلسطيني	 
الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم.	 
استراتيجيات التدريس والمصادر.	 
التكنولوجيا لتحفيز التعليم والتعلم	 
تقويماستراتيجيات التعلم.	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف
PTPDI

جميع الكتب المقررة 4-1.
الجهاز الهضمي
البذور والنباتات

الربط مع الكتب المدرسية 4-1 

اعتبار أن الكتاب المدرسي المقرر هو المنهاج.	 
سيتم رصد االخطاء المفاهيمية باستمرار، ومعالجتها	 

األخطاء المفاهيمية المحتمل 
تكونها لدى الطلبة
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اليوم التدريبي رقم )      ( منهاج العلوم رقم اليوم التدريبي
يتطور فهم المعلمين والطلبة لـ:

تنظيم المنهاج » المنهاج الحلزوني » واثره في تتبع المفاهيم العلمية عبر عدة صفوف دراسية.
فهم المفاهيم العلمية من خالل التعرف الى المصادر المتوفرة للتجريب والتحقق.

تحديد المحتوى المعرفي الذي يستحق الدراسة، وكيفية تقديمه.
تطبيق اساليب تحليل وتقويم المنهاج.

كيف تتكامل المعرفة العلمية مع الموضوعات االخرى.
التعرف الى محتويات المنهاج الفلسطيني.

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين

أنشطة التعلم مدخالت المدرب 
المستخدمة من قبل 

المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة تدريبالوحدة، 

ويحدد كيفية تقسيم الوحدة، مع التركيز 
على  المحتوى المعرفي والمحتوى 

البيداغوجي.
ستتبع كل جلسة تدريب بمهمة تقويمية، 

تكون مرتبطة بحلقة التعلم.
يعرضالمدرب مخرجات التعلم المقصودة 
للوحدةويركز على اهمية ربط المخرجات 

بالكفايات

مناقشة محتوى الوحدة 
التدريبية.

طرق تحليل محتوى المنهاج 
المستخدمة في المدارس.

طرق تنفيذ المنهاج 
المستخدمة في المدارس

هل يمكنك تعريف كلمة 
»المنهاج«، ماذا يعني 

لك ذلك؟
هل قمت بتحليل 

المنهاج من قبل؟ كيف 
تم ذلك؟

هل استخدمت في 
تدريسك احد االنشطة 
التي لم ترد في الكتاب 
المدرسي؟ تحدث عن 

ابداعك.

استخدام وثائق  لمحتوى الوحدة 
التدريبية واالستعانة بها للتعريف 

بمكونات الوحدة، بحيث يحضر 
المدرب ما يلزمه من ppt وغيره.
يمكن استخدام شرائح بوربوينت

20 دقيقةشرائح بوربوينت

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
• تحديد طرق فعالةللكشف عنالمعرفة 

PCK. السابقة واألخطاء المفاهيمية
ILO1( PCK( :النشاط االول

)الكفايات: 1.1، 1.2، 2.3(
الكشف عن المعرفة السابقة 
للمتدربين/ الطلبة، من خالل 

الحوار والمناقشة.

لماذا نقوم بتحليل 
المنهاج؟

ما هي عناصر المنهاج؟

الحوار والمناقشة للكشف عن 
المعرفة السابقة حول الموضوع.

20 دقيقةالورق واألقالم
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أنشطة التعلم مدخالت المدرب 
المستخدمة من قبل 

المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

* تحليل محتوى كتب العلوم لمعرفة 
عناصر المعرفة العلمية واالهداف

* هناك عدة اهداف لتحليل محتوى 
مناهج العلوم، وهناك معايير للحكم 

على المحتوى

PCK :النشاط الثاني
)ILO1, ILO2, ILO3(

)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.5، 2.2، 
)3.3 ،2.3،3.1

* تقسيم المتدربين الى 
مجموعات لتحليل وحدات 

كتب العلوم 4-1، حسب 
االهداف ) المعرفية والمهارية 

والوجدانية ( وعناصر المعرفة 
العلمية ) الحقائق والمفاهيم 

والمبادئ والقوانين والنظريات( 
والمهارات واالتجاهات.
* التأمل بنتائج التحليل 

* يمكن للمتدرب االطالع على 
الملحق 1 

ما االهداف التي تسعى 
كتب العلوم الفلسطينية 

الى تحقيقها؟
ما عناصر المعرفة 
في كتب العلوم 

الفلسطينية؟
كيف يستفيد المعلم 

من تحليل المحتوى في 
اختيار طرق التدريس 

المالئمة؟

* العمل في مجموعات
* التأمل

* تقييم االقران

اطار تحليل 
المحتوى

80 دقيقة

* تحليل كتب العلوم 1 4- وفق 
مصفوفة المدى والتتابع  

* تتطور معرفة الطلبة بالمحتوى من 
خالل الطبيعة الحلزونيةلمحتوى المنهاج 

)المفاهيم العلمية، وعمليات العلم(.

PCK:النشاط الثالث
)ILO1, ILO2, ILO4(

)الكفايات: 1.1، 1.2، 2.2، 
)2.3

* سيتم اختيار احد المفاهيم 
العلمية، وتتبعه في  كتب 

العلوم 1 4- لفحص المدى 
والتتابع فيها وفق مصفوفة 

المدى والتتابع
* يمكن للمتدربين استخدام 
الخريطة المفاهيمية لتتبع 

العمق في المفاهيم عبر كتب 
1-4

هل ظهرت فجوات 
في مصفوفة المدى 

والتتابع؟ كيف تتصرف 
كمعلم في هذه الحالة؟

هل تتكامل المعرفة 
العلمية الواردة مع 

مباحث اخرى؟

العمل في مجموعات
تحليل المحتوى

التأمل

مصفوفة المدى 
والتتابع

الكتب المقررة

60 دقيقة
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أنشطة التعلم مدخالت المدرب 
المستخدمة من قبل 

المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

* تحديد ما يستحق ان نتعلمه من 
المعرفة )اولويات المحتوى(

* يتم تدريس المعرفةمن خالل ربطها 
بسياقات حياتية للطلبة

PCK:النشاط الرابع
)ILO1, ILO2, ILO3(

)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.5، 2.2، 
)3.3 ،2.3،3.1

* من خالل موضوع الغذاء 
المتوازن، عد للكتاب المدرسي 

وحدد ما يلي:
محتوى مهم يألفه المتعلم 

)المعرفة السابقة(
محتوى على درجة عالية من 

االهمية )المفهوم الجديد(
محتوى في غاية االهمية 

)ربط المفهوم بسياق حياتي(
* تعد وجبة المسخن 

والمجدرة من االكالت 
الشعبية الفلسطينية، ابحث 

في المكونات الغذائية ألحدى 
الوجبات الفلسطينية.

هل احتوت الوجبة على جميع 
العناصر الغذائية؟

اقترح اضافة مواد اخرى الى 
جانبها

كيف اربط موضوع 
الغذاء المتوازن بسياق 

حياتي؟

فكر – زاوج – شارك
تقويم االقران

40 دقيقةورقة عمل
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أنشطة التعلم مدخالت المدرب 
المستخدمة من قبل 

المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

* سيتم اختيار موضوع الجهاز الهضمي، 
لتحديد المصادر التعليمية التي يمكن 

ان تدعم المعرفة المفاهيمية، باإلضافة 
الى تصميم الوسائل التعليمية  من البيئة 

المحيطة

PCK:النشاط الخامس
)ILO1,ILO2, ILO3( 

)الكفايات: 1.1، 1.2، 1.5، 2.2، 
)3.3 ،2.3،3.1

* تقسيم المتدربين الى 
مجموعات، والطلب من كل 

مجموعة استخدام مصادر 
محلية متنوعة الكتساب 
مفاهيم الجهاز الهضمي، 

يمكنك االعتماد على:
التكنولوجيا

النمذجة
االنشطة التجريبية .....

عدد اكبر عدد ممكن 
من المصادر التعليمية 

التي تستخدمها 
الكتساب مفاهيم الجهاز 

الهضمي؟
كيف ابني مصادر 

تعليمية من البيئة 
المحيطة؟

ما مدى تحقيق الوسائل 
التعليمية للغرض الذي 

اعدت من اجله؟

العمل في مجموعات
المناقشة والحوار

تقويم االقران

مصادر متنوعة
االنترنت

مواد من البيئة
المجالت

الكتب

60 دقيقة

الخاتمة
* التفكير في محتوى الوحدة وما 

إذا كانت قد حققت مخرجات التعلم 
المقصودة.

* عمل ملخص للنقاط الرئيسية
* شرح المهمة التقويمية الواجبتنفيذها 
في المدرسة وإدراجها في ملف االنجاز.

• التحضير لحلقة التعلم

طرح االسئلة اآلتية:
ماذا حققت من التعلم 

والفهم لهذا اليوم؟
ما هي المواقف التي يمكن 
ان اوظف بها هذه المعرفة؟

بعد االنتهاء من تنفيذ 
المهمة في المدرسة 
فكر مليًافيما إذا كان 

هناك أي شيء تعتقد 
أنهبحاجة الى المزيد من 

الدراسة؟  
شارك تأمالتك في حلقة 

التعلم.

مناقشة االسئلة. 
التأمل

40 دقيقة ورق واقالم
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أنشطة التعلم مدخالت المدرب 
المستخدمة من قبل 

المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في المدرسة 

وتدرج في ملف االنجاز إلظهار الكفايات 
PTPDI الواردة في

مراجعة االنشطة الواردة في التدريب، ومتابعة االستفادة منها في تدريس العلوم.
مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالموضوع مثل:

ما مدى اتقان المتدربين لتحليل المحتوى وتحديد االهداف، والمفاهيم، والمبادئ، والنظريات الواردة فيه؟
كيف يطبق المعلم معرفته بمحتوى المنهاج باختيار طرق التدريس المالئمة لها؟

متى يقوم المعلم بتصميم انشطة تعلم تثري المنهاج؟
سيتم استخدام تقويم االقران، إلعطاء تعليقات ايجابية حول التحليل.

إظهار كيف أن الكفايات PTPDI، )المذكورة أعاله( موضحه من خالل الدالئل.

40 دقيقة

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لمناقشة وتبادل اآلراء حول محتوى المهمة التقويمية، والتي سوف التحضير لحلقة التعلم
تشمل على:

اختيار احدى وحدات كتاب العلوم 4-1، وتحليل محتواها، ثم اعادة تصميمها وفق االيدولوجيا المتمركزة حول 
المتعلم وربطها بالسياقات الحياتية.

اثراء الوحدة المصممة بالوسائل التعليمية المختلفة من المحيط البيئي
مناقشة العمل مع المجموعة لمناقشة نقاط القوة والضعف في المنهاج.

عرض تأمالت المتدربين حول التناغم بين المنهاج المخطط والمنهاج المنفذ، وهل يكتسب الطلبة المعارف 
والمهارات واالتجاهات المخطط لها في المنهاج؟.

• مناقشة كيفية تمكنك من الكفايات PTPDI المذكورة أعاله وتأثير ذلك على التنمية المهنية الخاصة بالمعلم.
في حلقة التعلم يجب أن تتاح الفرصة للمعلمين لتبادل ومناقشة تجاربهم.

دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

30 دقيقة
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ملحق رقم ) 1 (: سلم التقدير اللفظي للكتب المدرسية التي تستخدم للمساعدة في اختيار وتنفيذ المنهاج بشكل أكثر فعالية.

5 4 3 2 1
دقة المحتوى محتوى شامل  ودقيق 

مع مصداقية في  التأليف 
والمراجعين.

المحتوى يبدو دقيق  يوجد بعض االخطاء  يوجد الكثير من االخطاء  ال يوجد أي  سبب للثقة 
بدقة المحتوى.

عمق المحتوى تغطية المحتوى غنية. 
الفرص الستكشاف عمق 

المحتوى عديدة.

تم تغطية المحتوى. 
ولكن عدد قليل من 

الفرص الستكشاف عمق 
المحتوى 

تغطية المحتوى سطحية. تغطية المحتوى ضعيفة. كميات كبيرة من المحتوى 
المهم لم يتم تغطيته.

نطاق ) مدى ( المحتوى يغطي المفاهيم 
األساسية

يغطي المفاهيم 
المفتاحية

يغطي بعض المفاهيم 
المفتاحية

تم ذكر المفاهيم 
االساسية ولكنه ال 

يغطيها

ال يعالج معظم المفاهيم 
األساسية

التصميم تصميم يسهل االستخدام 
مع ميزات جذابة وسهولة 

التنقل

تصميم يساعد في تنظيم 
المحتوى ولكن ليس 

جذاب 

تصميم ال يساعد على 
االستخدام

تصميم يبعد عن سهولة 
االستخدام.

تصميم يعيق االستخدام.

سهولة االستعمال بعد التدريب، البرنامج وضع 
بصورة جيدة وبديهية. 

مواد مميزة تستحق 
الوقت لتنفيذها ألنها 

فعالة

ال يتطلب  البرنامج 
التدريب ألنها مثل 

غيرها من البرامج التي 
استخدمناها.

بعض المواد المستخدمة 
في البرنامج ال داعي لها 
ألنها مربكة وغير فعالة.

معظم المواد ليست 
فعالة وال يستحق كل هذا 
الجهد المستغرق لمعرفة 

كيفية استخدامها

حتى بعد التدريب، البرنامج 
غير مفهوم.

خطة الدرس النموذجي يشمل تصميم خطة 
الدرس مقدمة فعالة 

للمفاهيم والممارسة، 
تلخيص وتقييم المفاهيم 

األساسية.

تصميم خطة الدرس 
ينظم الدرس الى مراحل 

المقدمة والتطوير، 
والتقييم

يغفل تصميم خطة الدرس 
الميزات الهامة لفهم 

مفهوم.

يهمل تصميم خطة الدرس  
تطوير مفهوم التطور.

يعوق تصميم خطة الدرس 
تطور المفاهيم 

فلسفة البرنامج البرنامج يحتوي على 
فلسفة سليمة ترتكز 

على مصداقية األدلة، 
والبحوث، والخبرة.يوجد 

دالئل قوية على الفلسفة 
في البرنامج

يحتوي البرنامج على 
فلسفة، ترتكز على 

معلومات قوية، لكن ال 
يوجد دالئل على الفلسفة 

في بعض مواقع البرنامج

فلسفة البرنامج ليست 
قوية، وليس هناك دليل 

على وضوح الفلسفة.

فلسفة البرنامج ليست 
واضحة.

تعكس فلسفة البرنامج 
الممارسات غير الفعالة.
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5 4 3 2 1
تغطية المعايير يغطي تماما معايير كل 

مستويات الصفوف ويلبي 
كافة المعايير

يغطي تماما بعض 
المعايير ويلبي المعايير

يتناول المعايير ولكن ال 
تفي القصد من المعايير.

ال يتناول باستفاضة 
المعايير أو تلبية المعايير

ال يتناول المعايير.

مسارات تعلم طالب  يطور بعناية المفاهيم 
اإلضافية على طول 

مسارات تعلم األطفال.

يتبع مسارات تعلم 
األطفال داخل الوحدات أو 

المواضيع.

ينظم المحتوى في 
الغالب من خالل الموضوع 

بدال من تتبع مسارات 
تعلم األطفال.

ال تستخدم مسارات تعلم 
األطفال على نحو فعال 

لتنظيم المحتوى

تطوير المفاهيم يتعارض 
مع مسارات تعلم الطالب.

طرق التدريس
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المادة المرجعية

نشرة )1(

عناصر المعرفة العلمية:

ــًا عــن أشــياء لهــا وجــود حقيقــي أو أحــداث وقعــت فعــاًل، فالحقيقــة هــي وصــف أو تســجيل لحــدث واحــد مفــرد أو وصــف  ــارات مثبتــة موضوعي الحقائق: هــي عب
لمالحظــة واحــدة مفــردة ســواء تمــت المالحظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .

أمثلة :

األشياء حولنا تختلف في حجومها .	 

عندما نكتسب حرارة نشعر بالسخونة، وعندما نفقد حرارة نشعر بالبرودة. 	 

المفاهيم: المفهوم هو تجريد للعناصر المشتركة بين عدة حقائق، وعادة ُيعطى هذا التجريد اسمًا أو مصطلحًا أو رمزًا.

أمثلة:

حجم الجسم، كتلة الجسم، المادة.	 

وكل مفهوم له مدلول أو معنى معين أو تعريف يرتبط به. كأن نقول:

حجم الجسم: هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم.	 

كتلة الجسم: هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة.	 

المادة: هي كل ما له كتلة ويشغل حيزًا من الفراغ.	 

التعميمات: التعميم هو جملة تصف عالقات أو مجموعة من األحداث والحقائق تحدث بانتظام في الطبيعة .

وقد يأخذ التعميم إحدى الصور الثالث التالية:

إذا انطبق التعميم على جميع الحاالت المماثلة في كل األمكنة واألزمنة ُيطلق عليه اسم »المبدأ« .	 

مثال : يزداد تمدد الغازات بالتسخين، وتنكمش بالتبريد .

أما إذا انطبق التعميم في ضوء شروط معينة فإنه يطلق عليه اسم »القانون«.	 

مثال: قانون بويل: »يتناسب حجم كمية معينة من غاز تناسبًا عكسيًا مع الضغط الواقع عليه عند ثبوت درجة الحرارة«

إذا كان التعميم في مرحلة االختبار، أي أن احتمال صدقه أو عدم صدقه واردان، فإنه ُيطلق عليه اسم »الفرض«.	 
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النظرية:بناء متكامل من كل ما سبق بمعنى أن النظرية تتضمن: حقائق ومفاهيم وتعميمات.

أمثلة : نظرية الحركة في الغازات، أو نموذج بوهر للذرة

نشرة )2(

خطوات تطبيق التحليل من أجل التدريس:

اختر جزء من مقرر العلوم ال يقل عدد دروسها عن ثمانية دروس أو 20 صفحة على األقل .	 

م الموضوع – إن لم تكن مقسمة – إلى دروس يومية مقبولة الحجم .	  قسِّ

قم بتحليل كل درس من دروس الوحدة إلى أوجه التعلم المتضمنة فيه .	 

ناقش مع زمالئك نتائج التحليل بحثًا عن أية أخطاء فيه .	 

نتائجك في جدول كالتالي:	 

الصف:----------------- الكتاب:-----------------
عدد الصفحات:------------ عنوان الوحدة:------------

عنوان الدرس أوجه التعلم المتضمنة فيه
- 1 أ – الحقائق :

  
ب – المفاهيم : 
  
ج – التعميمات : 
  

- 2 أ – الحقائق :
  
ب – المفاهيم : 
  
ج – التعميمات : 
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عنوان الدرس أوجه التعلم المتضمنة فيه
  

- 3 أ – الحقائق :
 

ب – المفاهيم :
 

ج – التعميمات :

* وهكذا حتى آخر دروس الوحدة التعليمية الُمختارة .

نشرة )3(

تنظيم المنهاج:

المدى أو االتساع والتكامل والتتابع واالستمرارية عند تصميم المناهج والذي يتم ضمن بعدين تنظيميين أساسين هما 

البعد األفقي: بربط عناصر المناهج جنبا إلى جنب أي تهتم بمدى المناهج متكامل عناصره. 

أما البعد الرأسي فيهتم بالتتابع المنطقي واالستمرارية في الموضوعات.  

ويتفــق هــذا التنظيــم مــع مــا يســمى بالمنهــاج الحلزونــي لبرونــر والــذي يتــم فيــه: مراعــاة االتســاع )المحــور االفقــي( والتتابــع )المحــور الراســي( وينشــأ معهمــا بعــدان 
آخــران وهمــا اســتمرارية معالجــة الموضوعــات نفســها، والتكامــل فيمــا بيــن الموضوعــات.

التكامــل هــو ربــط عناصــر المحتــوى والخبــرات معــًا بحيــث تبــدو مكملــة لبعضهــا بعضــًا لتصبــح ذات معنــى بالنســبة للتعليــم، وإيجــاد عالقــة أفقيــة بيــن عناصــر المنهــج 
وكذلــك إيجــاد عالقــة أفقيــة بيــن الخبــرات التعليميــة، وارتبــاط معرفــة المنهــج بالمــواد الدراســية األخــرى، والتــي لــكال منهــا خبــرات تعليميــة يعــزز بعضهــا بعضــا.

المدى أو االتساعهو درجة اتساع المنهاج في شموله لمجاالت المعرفة ومستوى معالجة هذه المجاالت

التتابــع :أن تكــون الخبــرة الحاليــة التــي يكتســبها الفــرد مبنيــة علــى أســاس الخبــرات الســابقة وان تكــون هــذه الخبــرة أساســا لخبــرات الحقــة، وأن تكــون كل خبــرة تاليــة 
مبنيــة علــى الســابقة مــع مراعــاة أن تــودي إلــى اتســاع وتعمــق الخبــرة للمســائل أو األمــور التــي تتضمنهــا، وتنظيــم عناصــر المحتــوى والخبــرات بمــا يضمــن تسلســلها 

وتراكمهــا المنطقي.

االســتمراريةهي اتصــال الخبــرة وتدعيمهــا باســتمرار واســتخدامها فــي مواقــف جديدة،وإعــادة معالجــة بعــض الموضوعــات األساســية فــي الصفــوف المدرســية 



70

الالحقــة بشــكل أوســع وأعمــق بمــا يضمــن اســتيعابها مــن قبــل الطلبــة بالشــكل المرغوب،والعالقــة الراســية بيــن العناصــر الرئيســية أو الخبــرات المتماثلــة بالزمــن.

اسس بناء المنهاج: 

االسس الفلسفية: وتعني االطر الفكرية التي يقوم عليها المنهاج بما يعكس خصوصية مجتمع معين	 

االســس االجتماعيــة: وتعنــي االســس التــي تتعلــق بحاجــات المجتمــع وأفــراده وتطورهــا فــي المجــاالت االقتصاديــة والعلميــة وثقافــة مجتمــع والقيــم الدينيــة 	 
واألخالقيــة.

األسس النفسية: وهي التي تتعلق بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية وقدراته وحاجاته ومشكالته وربطها بالمنهاج.	 

األسس المعرفية: وهي التي تتعلق بالمادة الدراسية من حيث طبيعتها ومصادرها وتطبيقات التعلم والتعليم المعاصرة في تعليم المادة.	 
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الوحدة الخامسة
 Teaching Strategies in Science Teaching and  استراتيجيات التدريس في العلوم

Learning
• هــدف الوحــدة: ضــرورة اســتخدام اســتراتيجيات التدريــس المختلفــة للتعليــم والتعلــم بشــكل فعــال، واختيــار طريقــة التدريــس المناســبة للتدريــس والقــدرة علــى 

اســتخدامها ودمجهــا مــع المواضيــع التــي يعلمونهــا وتقويــم اســتراتيجيات التدريــس بشــكل جيــد لتحســين عمليتــي التعلــم والتعليــم.

الزمن: 6 ساعات )3*2(

اليوم التدريبي رقم )      ( استراتيجيات التدريس في العلوم رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

التخطيط الستخدام استراتيجيات ومناحي بيداغوجية لموضوعات المنهاج المتنوعة.CK  )األنشطة 1، 2، 3, 4( )الكفايات:1.1، 1.2،1.4،1.5( 	 
مستوى: 1، 2، 3.

ربط استراتيجيات التدريس مع محتوى الكتب المدرسية.PCK   )األنشطة 3, 4()الكفايات:1.2، 1.5،2.1،2.2،2.4، 2.7، 2.8(مستوى: 1، 2، 3.	 
المرونة في اختيار استراتيجيات التدريس المختلفة والمناسبة للمحتوى.PCK  )األنشطة 3, 4()الكفايات:2.2،2.3،2.4(مستوى: 1، 2، 3.	 
تصميم وتطبيق استراتيجيات تدريس متنوعة. PCK  )األنشطة 3, 4()الكفايات:1.3،2.1،2.2، 2.7(مستوى: 1، 2، 3.	 
التأمل والتقييم المستمر الستراتيجيات التدريس التي يستخدمونها. PCK  )األنشطة 3, 4()الكفايات:3.1،3.2، 3.3(مستوى: 1، 2، 3.	 
االنفتاح واالبداع في استخدام استراتيجيات تدريس جديدة ومتنوعة. PCK  )األنشطة 3، 4()الكفايات:1.3،2.3(مستوى: 1، 2، 3.	 
التشجيع لتطبيق مهارات استخدام استراتيجيات تدريس تسهم في تحسين نوعية التعلم والتعليم PCK  )األنشطة2، 3, 4(	 

)الكفايات:1.3،2.2،2.4، 2.7، 2.8(مستوى: 1، 2، 3.
تكامل العلوم مع موضوعات اخرى. PCK  )نشاط 3()الكفايات:1.5، 2.6(مستوى: 1، 2، 3.	 

مخرجات التعلم 
 CK(            المقصودة

)& PCK
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اليوم التدريبي رقم )      ( استراتيجيات التدريس في العلوم رقم اليوم التدريبي
تطبيق معرفة  وفهم المحتوى المعرفي	 
المنهاج الفلسطيني 	 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال	 
العوامل التي تعيق  التعلم الفعال 	 
الربط بين التخطيط والتدريس وتقويم	 
بيئات تعلمية أمنة وفعالة	 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم	 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم	 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك االيجابي	 
تكامل موضوعات المنهج	 
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة	 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني	 
تقويم استراتيجيات التعلم	 
التقويم من أجاللتخطيط لتعلم	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة 
PTPDI باألهداف

جميع الكتب المقررة 1-4
حاالت المادة	 
النباتات والحيوانات	 
البيئة	 
جسم اإلنسان	 

الربط مع الكتب 
المدرسية 1-4 

سيتم رصد االخطاء المفاهيمية باستمرار، ومعالجتها	 
األشجار ليست من األشياء الحية. 	 
خصيلة الَشَعر ليست من األشياء الحية.	 
التربة والماء هي الموارد الغذائية  لألشجار.	 

األخطاء المفاهيمية 
المحتمل تكونها لدى 

الطلبة

يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:
استخدام وتطبيق استراتيجيات التدريس المختلفة للتعليم والتعلم بشكل فعال.	 
اختياراستراتيجيات التدريس المناسبة بطريقة مرنة للمواضيع التي يتعلمونها.	 
تقويم استراتيجيات التدريس.	 
إبداء استعدادهم ليكونوا مبدعين وخالقين في استخدام مجموعة واسعة جديدة من استراتيجيات التدريس.	 
الربط بين استراتيجيات التدريس واحتياجات الطلبة.	 
إدارة وتنفيذ استراتيجيات التدريس.	 
استخدام التكنولوجيا في التدريس.	 
تنفيذ استراتيجيات التدريسلتحسين التعلم والتعليم.	 
تحسين كفايات التدريسلكل من المتدربين والطلبة.	 

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة 

تدريبالوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز 

على  المحتوى المعرفي 
والمحتوى البيداغوجي.

ستتبع كل جلسة تدريب 
بمهمة تقويمية، تكون 

مرتبطة بحلقة التعلم.
يعرضالمدرب مخرجات التعلم 

المقصودة للوحدة

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
االهتمام بكيفية ربط مخرجات 

التعلم للجلسة التدريبية بالكفايات ل
.PTPDI

ما استراتيجياتالتدريس التي 
تستخدمها في تدريسك للعلوم؟ 

أي االستراتيجيات برأيك هي 
األفضل؟

برأيك، ما هي استراتيجيات 
التدريس المتبعة في 

المدارس؟
ما فاعلية استراتيجيات 

التدريسالمستخدمة 
في المدارس على تعلم 

الطلبة؟
تحدث عن معايير 

اختياركالستراتيجية 
التدريس؟

هل تعتقد أن هناك 
استراتيجيات اخرى مناسبة 

لتعلم طلبتك؟

استخدام وثائق  لمحتوى 
الوحدة التدريبية واالستعانة 

بها للتعريف بمكونات الوحدة.
مناقشة وحوار

عرض خارطة مفاهيمية 
الستراتيجيات التدريس

30 دقيقةشرائح بوربوينت

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
سيتم توضيح المقصود 
باستراتيجيات التدريس 

سيتم تحديد استراتيجيات 
تدريس متنوعة ومناسبة 

لتدريس العلوم 

)PCK )ILO1 :)1(نشاط
)الكفايات:1.1، 1.2،1.4،1.5( 

الكشف عن المعرفة السابقة 
للمتدربينمن خالل الحوار والمناقشة.

يقوم المدرب بتوجيه وارشاد 
المتدربين لتخطيط والتنفيذ بشكل 

سليم
عمل رحلة استكشافية في النت 
للعمل بشكل فردي للبحث عن 

استراتيجيات تدريس متنوعة 

هل يمكنك توضيح 
المقصودباستراتيجية 

التدريس، ماذا يعني لك 
ذلك؟

اقترح مجموعة 
استراتيجيات تدريس اخرى 
مناسبة لتدريس العلوم؟ 

األوراق واألقالم حوار ومناقشة 
االنترنت 

اوراق واقالم 
بوستر 

اوراق واقالم 
الكتب المدرسية

10 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

سيتم اختيار واستخدام 
مجموعة متنوعة من 

االستراتيجيات التي تالئم 
مختلف السياقات وانماط 
التعلم، على سبيل المثال:

المشروع
لعب األدوار

حل المشكلة
االستكشاف

الخرائط المفاهيمية
العروض العملية

الدراما
النمذجة

العلوم في المجتمع ومهنة 
أولياء األمور

المقصود من كل استراتيجية 
وفوائدها وتحدياتها ودور 

المعلم والطلبة. 

)CK )ILO1, ILO7 :)2(نشاط
)الكفايات:1.1، 1.2،1.3،1.4،1.5، 

 )2.8 ،2.7 ،2.4 ،2.2
من خالل العمل بمجموعات يتم 
إعطاء كل مجموعة استراتيجية 

)توزيع االدوار(:
المشروع

لعب األدوار
حل المشكلة
االستكشاف

الخرائط المفاهيمية
العروض العملية

الدراما
النمذجة

العلوم في المجتمع ومهنة أولياء 
األمور

تقوم كل مجموعة بالتفكير والبحث 
لإلجابة على االسئلة ،ويتم توثيق 

مخرجات لكل موضوع وعرضها على 
بوستر 

اعادة توزيع المشاركين على 
مجموعات بحيث يكون في 

المجموعة الواحدة ممثل من جميع 
المجموعات السابقة، يوضح كل 
مشارك في المجموعة الجديدة 

لمدة دقيقتين ما توصل اليه في 
مجموعته السابقة ثم المشارك 

التالي...  

من خالل خبرتك في 
مجال التدريس ماذا تعرف 

عن االستراتيجية، ناقش 
زمالئك؟ 

-ما المقصود باستراتيجية 
مجموعتك؟ 

-ما فوائد استخدامها؟ وما 
هي تحديات استخدامها؟ 

اقترح حلواًل لتغلب على 
هذه التحديات. 

-ما دور المعلم فيها؟ وما 
دور الطلبة؟ 

تعلم ذاتي 
فكر- زاوج- شارك

 KWL استخدام استراتيجية-
للكشف عن معرفة المتدربين، 

واالخطاء المفاهيمية. 
-جيكسو 

-العمل في مجموعات 
- العرض والمناقشة 

-تقويم ذاتي 
-تقويم االقران 

-جيكسو 
- مجموعات العمل 
-المناقشة والحوار 

-تقويم األقران 

انترنت 
بوستر

-مواد البناء بسيطة 
لتقديم نماذج ادوات 

وعروض )ورقة، مقص، 
الصق، أقالم التلوين 

وأقالم الرصاص( 
 

اقالم واوراق 

10 دقيقة
40 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

سيتم تحديد موضوعات 
مختلفة لكل استراتيجية 

لتطبيقها، و تحديد خطوات 
اجرائية لالستراتيجية، واقتراح 

التقويم المناسب لتحقيق 
أهداف التعلم

 PCK :)3(نشاط
 ILO1,ILO2,ILO3 , ILO4 , ILO5 , ILO6(

 ), ILO7, ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 1.3،1.4،1.5،2.1، 

)3.1،3.2 ،2.8 ،2.4،2.6،2.7 ،2.2،2.3
من خالل العمل في مجموعات يتم اختيار 

موضوعات مختلفة لكل استراتيجية مثل:
المشروع/ الزراعة مراحل نمو النبات
لعب األدوار/ المجموعة الشمسية

حل المشكلة/ أريد أن أجفف مالبسي 
بأسرع وقت ممكن

االستكشاف/ هل ينفذ الضوء من جميع 
األجسام؟

الخرائط المفاهيمية/ وحدة تصنيف 
المملكة الحيوانية

العروض العملية/ تغير حاالت المواد 
المختلفة

الدراما/ تسوس األسنان، )طبيب ومريض(
النمذجة/ نشاط نموذج دورة المياه، حيث 

يمثل مراحل دورة المياه
العلوم في المجتمع ومهنة أولياء األمور/ 

زيارة مزرعة
تقوم كل مجموعة بالتفكير والبحث 

لإلجابة على االسئلة، و المشاركة مع 
أفراد مجموعتك لتسجيل المخرجات 

وعرضها أمام زمالئكم على بوستر
 -اعادة توزيع المشاركين على مجموعات 

بحيث يكون في المجموعة الواحدة ممثل 
من جميع المجموعات السابقة، يوضح 

كل مشارك في المجموعة الجديدة لمدة 
دقيقتين ما توصل اليه في مجموعته 

السابقة ثم المشارك التالي...
ويقوم اعضاء المجموعة بالتعاون 

لتصميم موضوعلكل استراتيجية واقتراح 
تقويم مناسب

اقترح موضوعات اخرى لكل 
استراتيجية؟ 

ما هي خطوات كل 
استراتيجية حسب تصورك؟ 

حدد خطوات كل 
استراتيجية باستخدام 

االنترنت؟ 
برأيك، ما التقويم المناسب 

لكل استراتيجية؟ 
العلوم في المجتمع: 
زيارة مزرعة لمالحظة 

النبات والحيوان ومناقشة 
ارتباط واحتياجات كل منها 

ألصحاب المهن )مزارع، 
عامل بناء، نجار، طبيب( 

طبق موضوع من منهاج 
العلوم وفق كل استراتيجية 

بالتفصيل؟ 
اقترح التقويم المناسب 

لكل موضوع؟ 

 KWL-
-جيكسو 

- مجموعات العمل 
-مناقشة وحوار 

-معالجة االخطاء المفاهيمية 
-تقويم االقران 

 
اقترح تطبيقات تمكنك من 

ربط موضوع العلوم بالمجتمع 
والمهن المختلفة 

 
- جيكسو 
-جيكسو 

- مجموعات العمل 
-المناقشة والحوار 

بوستر 
اوراق واقالم 

انترنت 
الكتب المدرسية 

 
-فكر، زاوج، ناقش

80 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

تطبيق االستراتيجية 
على موضوع من منهاج 

العلوم مع اقتراح التقويم 
المناسبوالتمكن من تقويم 

الطلبة لموضوع حسب 
االستراتيجية المستخدمة 

يقوم المتدربون بمقارنة 
أدائهم، ومقارنة ما توصلت 

اليه كل مجموعة مع 
المجموعات االخرى.

التدريس الفعال والمتنوع 
للمحتوى

المعايير المتبعة الختيار 
االستراتيجيات المختلفة

PCK :)4(نشاط
 ILO1,ILO2, ILO3, ILO4,  ILO5,(

)ILO6, ILO7
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.4 ،2.2،2.3 ،1.3،1.4،1.5،2.1
 )3.1،3.2 ،2.8 ،2.7

يقوم أحد أفراد المجموعة بعرض 
انجازهم امام المجموعات ليتم طرح 

األسئلة من المجموعات ويتولى 
أعضاء المجموعة اإلجابة على 

التساؤالت 
بشكل فردي يدون المتدرب المعايير 

المتبعة الختيار االستراتيجيات 
المختلفة

اقترح استراتيجيات تدريس 
اخرى لكل درس طبقته.

 
حسب تصورك ما هي 

المعايير التي تعتمدها في 
اختيار استراتيجية التدريس؟

-المناقشة والحوار 
-تقويم ذاتي

-تقويم االقران 
-التأمل

 
-فكر ثم ناقش

بوستر 
اوراق واقالم

انترنت 
اوراق واقالم

50 دقيقة

الخاتمة
* التفكير في محتوى الوحدة 

وما إذا كانت قد حققت 
مخرجات التعلم المقصودة.

* عمل ملخص للنقاط 
الرئيسية

* شرح المهمة التقويمية 
الواجب تنفيذها في المدرسة 

وإدراجها في ملف االنجاز.
• التحضير لحلقة التعلم 

طرح االسئلة اآلتية:
ماذا حققت من التعلم والفهم لهذا 

اليوم؟
ما هي المواقف التي يمكن ان 

اوظف بها هذه المعرفة؟

بعد االنتهاء من تنفيذ 
المهمة في المدرسة فكر 

مليًا فيما إذا كان هناك أي 
شيء تعتقد أنه بحاجة الى 

المزيد من الدراسة؟   
شارك تأمالتك في حلقة 

التعلم.

مناقشة االسئلة. 
التأمل

30 دقيقة ورق واقالم
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أنشطة التعلم المستخدمة من مدخالت المدرب 
قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
االنجاز إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة في

• تصميم دروس وفق استراتيجيات التدريس المناسبة للموقف التعليمي)مجموعة من الدروس المخطط لها وتعكس مجموعة 
متنوعة من استراتيجيات التدريس.(.

مناقشة بعض الجوانب الخاصة بالموضوع مثل:
كيف يطبق المعلم معرفته باستراتيجيات التدريس المالئمة لمحتوى المنهاج؟ 

أن  االستخدام المباشر للكتب المدرسية كجزء أساسي من التعليم يمكن أن يتغير إلى جزء من الدرس وليس كل الدرس، ناقش 
ذلك.

سيتم استخدام تقويم االقران، العطاء تعليقات ايجابية حول استراتيجيات التدريس المطبقة )إلعادة تصميم أو إعادة تطوير جزء 
معين من الدرس أو كلهلجعله أكثر فعالية(.

التركيز بشكل خاص على تقييم قدرات المتدربين والذي يمكن أن يشمل:
يمكن للمتدرب الرجوع الى االنترنت للبحث عن استراتيجيات متنوعة لتدريس العلوم.

إظهار كيف أن الكفايات PTPDI،)المذكورة أعاله( موضحه من خالل الدالئل.

40 دقيقة

في حلقة التعلم، يجب أن تتاح الفرصة للمعلمين لمناقشة تجاربهم وتبادل اآلراء، والتي سوف تشمل على:التحضير لحلقة التعلم
اختيار مواضيع من كتب العلوم 4-1، وتطبيقاحدى استراتيجيات التدريس

اثراء استراتيجية التدريس بالوسائل التعليمية المختلفة من المحيط البيئي 
عرض تأمالت المتدربين حول التناغم بين استراتيجية التدريس المخططة واستراتيجية التدريس المنفذة وكيف تم توظيفها، وهل 

يكتسب الطلبة المعارف والمهارات واالتجاهات المخطط لها في المنهاج؟
مناقشة استراتيجيات أخرى يمكن استخدامها للتدريس)بعرض استخدامات فعالة وجديدة ومبتكرة من االستراتيجيات التي من 

شأنها إشراك وتحفيز الطلبة(.
إتاحة الفرصة للمتدربين لتبادل ومناقشة تجاربهم

يمكن للمدرب ان يوجه المتدربين الستخدام استراتيجيات تدريس اخرى متنوعة.
مناقشة كيفية تمكنك من الكفايات PTPDI المذكورة أعاله وتأثير ذلك على النمو المهني الخاص بالمتدرب.
دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

30 دقيقة

مالحظــة: بمــا أن هــذه الوحــدة ســتتم علــى يوميــن فــان خطــوة عــرض خطــوات إجرائيةلــكل اســتراتيجية ســتكون مرتبطــة باليوميــن لفتــح مجــال للمتدربيــن البحــث 
واالطــالع والتوســع بكيفيــة تنفيــذ كل اســتراتيجية بشــكل صحيــح.
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المادة المرجعية

استراتيجيات التدريس في العلوم

اســتراتيجية التدريــس: هــي خطــة منظمــة ومتكاملــة مــن اإلجــراءات والوســائل المخططــة مســبقا، تعيــن علــى تنفيــذ التدريــس حســب االمكانــات المتاحــة لتحقيــق 
األهــداف التربويــة المنشــودة لفتــرة زمنيــة محــددة، وتســتخدم مــن قبــل المعلــم، ويــؤدي اســتخدامها إلــى تمكيــن الطلبــة مــن اإلفــادة مــن الخبــرات التعليميــة 

المخططــة، وهــي أعــم وأشــمل مــن الطريقــة.

معايير استراتيجية التدريس:

أن ترتبط باألهداف التعليمية.	 

أن تناسب طبيعة المحتوى التعليمي	 

أن تراعي الفروق الفردية	 

أن تلبي ميول واهتمامات وحاجات الطلبة	 

أن تتناسب مع عدد المتعلمين	 

أن تكون مرنة قابلة للتطوير إذا دعت الحاجة إلى ذلك	 

أن تكون اقتصادية في الكلفة والوقت	 

استراتيجية المشروع

التعلــم بالمشــروع: هــو نشــاط تلقائــي يقــوم بــه الطلبــة لتحقيــق غــرض مرغــوب فيــه وينفــذ فــي خطواتــه الطبيعيــة فــي محيــط اجتماعــي الــى نهايتــه، فهــو مجموعــة 
األنشــطة التــي يقــوم بهــا الطلبــة بشــكل فــردي أومجموعــات مــن أجــل تحقيــق أهــداف محــددة وتكــون علــى صــورة منتــج، وهــو أســلوب تعليمــي فريــد، محــوره 

المتعلــم أمــا المعلــم فــدوره يقتصــر علــى اإلشــراف، والتوجيــه، والمســاعدة عنــد الحاجــة فالتلميــذ يقومــون بأنشــطة ذاتيــة تحــت إشــراف المــدرس

اســم المشــروع: زراعــة نبــات الفــول أو الفاصوليــاء ومالحظــة مراحــل نمــوه ودورة حياته.)التكامــل مــع التربيــة االســالمية فــي الحديــث‹‹إذا قامــت الســاعة وفــي يــد 
أحدكــم فســيلة فليغرســه)»

خطوات التعلم بطريقة المشروع:

تحديد األهداف من المشروع:

ربط الجانب النظري لمادة العلوم بالجانب العملي.	 
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تنمية روح التعاون بين الطالب.	 

إكساب الطالب حب العمل و تحمل المسؤولية.	 

إكساب الطالب القدرة على التحليل و التركيب.	 

بث روح المنافسة العملية بين الطالب.	 

تعويد الطالب على الدقة في العمل.	 

األهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع أن يكون قادر على:

يصف مراحل نمو النبات مثل الفول.	 

يستنتج أن النبات عندما ينمو يتغير شكله وحجمه وطوله )تغيرات دورة حياتها(	 

يستنتج عمليًا الظروف الالزمة لنمو النباتات	 

يزرع نبتًة لمتابعة مراحل نموها واحتياجاتها.	 

يعتني بالنباتات في مدرسته وبيئته ومحيطه	 

يسجل مالحظته خالل مراحل النمو.	 

أواًل: اختيار المشروع: زراعة نبات زهري وتتبع مراحل نموه وحياته » القيام بزراعة بذور الفول مثال« 

فــي هــذه الخطــوة يتــم طــرح المشــروع المنــوي القيــام بــه علــى الطــالب و يقــوم كل طالــب باختيــار جــزء مــن المشــروع الــذي ينــوي العمــل فيــه حســب رغبتــه و 
ميولــه.

الجدير بالذكر أن المشروع ذا صلة بالمنهج المدرسي و يعود على الطالب بفائدة تربوية.

ثانيًا: التخطيط للمشروع: يقوم طالب كل مجموعة بالجلوس مع المعلم للتشاور في آلية تنفيذ المشروع و وضع خطة لتنفيذ المشروع، بحيث تشمل: 

المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع و هي حصة دراسية.	 

تحديد المواد و األدوات الالزمة.	 

يقوم طالب كل مجموعة بتقسيم األدوار بينهم بحيث يكون هناك وظيفة لكل طالب »توزيع العمل بين الطالب« و كذلك االبتعاد عن االتكالية. 	 

* يكون هناك تبادل آراء بين طالب المجموعة الواحدة للخروج بالمشروع األفضل. 

توزيع المجموعات: يتم تقسم طلبة الصف على مجموعاتوتوزيع االدوار: 

اختيار نوع النبات من قبل الطالب في كل مجموعة.	 
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اختيار من يقوم بزراعة النبات.	 

اختيار من سيقوم بمراقبة نمو النبات.	 

اختيار من سيقوم بتصوير مراحل نمو النبات.	 

اختيار من سيعد تقرير أو لوحة نهائية توضح مراحل النمو المختلفة.	 

اختيار من سيقوم بري النبات الذي ستزرعها المجموعة.	 

ثالثًا:تنفيــذ المشــروع:أن تعــرض كل مجموعــة عملهــا أمــام طــالب الصــف والتعليــق علــى التغيــرات التــي حدثــت اثنــاء تلــك الفتــرة، حيــث يقــوم المعلــم بعــرض 
المشــروع علــى الطــالب وتلقــي اســتجاباتهم وتوزيــع الطلبــة علــى المجموعــات امــا ان يتــم التوزيــع حســب رغباتهــم باختيــار المجموعــات أو اختيارهــم بشــكل عشــوائي 
ويســجل االدوار العامــة ويختــار كل فــرد مــن المجموعــة دور خــاص بــه، تتــم عمليــة التنفيــذ وفــق خطــوات محــددة و هــي موضحــة فــي الجانــب النظــري ليتــم االعتمــاد 

عليهــا فــي عمليــة التركيــب.

يقوم المعلم بدور التوجيه و اإلرشاد للطالب أثناء تنفيذ المشروع و الرد على االستفسارات. 

في النهاية يتم الخروج بالصورة النهائية للمشروع لكل مجموعة و تكون على استعداد لعرضه أمام المعلم و زمالئهم

رابعــًا: تقويــم المشــروع: يقــوم المعلــم بتقويــم عمــل المجموعــات ومــدى التــزام كل شــخص فيهــا بــدوره المكلــف بــه ويعطــي عالمــة علــى أداء كل طالــب وقــد 
يكــون هنــاك مكافــأة للمجموعــة األفضــل. 

تقــوم كل مجموعــة بعــرض انجازهــا أمــام المعلــم ليتــم مناقشــته، حيــث يتــم ترشــيح طالــب عــن كل مجموعــة ليقــوم بالحديــث عــن المشــروع و آليــة انجــازه و مــن ثــم 
تشــغيله أمــام الطــالب كبرهــان علــى دقــة األداء و ســالمة العمــل. 

تبــدأ عمليــة التقويــم مــن المجموعــة الثانيــة لعمــل المجموعــة األولــى مــن خــالل طــرح األســئلة و يتولــى أعضــاء المجموعــة األولــى اإلجابــة علــى تســاؤالت زمالئهــم 
و مــن ثــم تعكــس العمليــة. 

يكــون التقويــم مســتمرا مــن قبــل المعلــم فــي كل مراحــل المشــروع مــن بدايــة المشــروع  حتــى النهايــة مــع التعزيــز والتغذيــة الراجعــة وتصحيــح مســار الطالــب إذا 
أخطــأ. 

في النهاية يقوم المعلم بالتقويم الختامي ويقدم  بعض األسئلة االختبارية للطالب لتعرف على مدى تحقق األهداف التعليمية المحددة.
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التخطيط لمواضيع بالتعلم القائم على المشاريع

انشاء حديقة منزلية

دور المدرب

)دقيقتان(	  شكل مجموعات عمل  صغيرة )5-3(.    

يمكن تخصيص العمل لكل المتدربين او جزء منهم للعمل في المشروع.	 

يمكن اعتماد تقسيم المتدربين عشوائيا او تقسيمهم بطريقة محددة )التخصص، الجنس(	 

يمكن ترك المجال للمتدرب اختيار شركاءه في المجموعة او اعتماد الطرق االخرى لتقسيم المجموعات.	 

)5 دقائق(	  اعرض عنوان المشروع:     

اعرض نبذة مختصرة عن المشروع  )انشاء حديقة منزلية )مدرسية(( شفويا او مطبوعا على ورقة.	 

اطلب من المتدربين اقتراح عنوان ابتكاري للمشروع	 

اطلب من كل مجموعة رصد ابرز ثالثة اهداف إلنشاء الحديقة.	 

)5د(	  فّعل المجموعات:      

اطلب من المجموعات طرح األفكار حول مساحة الحديقة وأنواع النباتات المستخدمة وغيرها.	 

وجه المجموعات لمناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وإمكانية االستعانة بمتخصصين في مجال الحدائق ) المهندسين الزراعيين(.	 

تنقل بين المجموعات وقدم التغذية الراجعة المناسبة لكل مجموعة على حده.	 

تجنب التدخل في جوهر العمل.	 

اطلب من كل مجموعة رصد اهم النباتات المقترحة ومساحة الحديقة باإلضافة لتصميم شكل الحديقة.	 

)5د(	  قّدم التغذية الراجعة المناسبة:     

اطلب من ممثل كل مجموعة عرض تصميم الحديقة مستعينا بجهاز العرض مع مراعاة توزيع النباتات على التصميم.	 

انتقل للنقاش الجماعي مع كافة المتدربين )أوقف عمل المجموعات( بإيجاز.	 

ثمن دور المشاركين دون انتقاص قدر المشاركات البسيطة.	 

قدم مستثيرات للنقاش )اقترح نباتات اخرى تدرج في الحديقة، تعديالت على تصميم الحديقة، نظام الري المتبع، ادخال مواد يمكن تدويرها .......( 	 

اطلب من كافة المشاركين اختيار نموذج الحديقة االجمل )مع مراعاة منعهم من اختيار الحديقة التي قاموا بتصميمها(.	 
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زود المشــاركين بإمكانيــة اســتخدام الميــاه الرماديــة الناتجــة مــن المنــزل او مــن مشــارب المدرســة لــري الحديقــة مــع ضــرورة التنويــه لضــرورة تنقيتهــا واقتــراح 	 
نظــام ري متكامــل.

)5د(	  اسال عن اقتراحات أخرى     

اطلب من كل مجموعة ابرز اقتراح لكل مجموعة من المجموعات االخرى لتحسين حديقتهم.	 

ناقش المقترحات بصورة جماعية مع المتدربين ) الطلبة (.	 

سلم تقدير لتقييم المشروع

12345البندالرقم
عنوان المشروع

استغالل المساحة
التنوع في النباتات

االهداف من انشائها
استغالل خامات الطبيعة

فعالية نظام الري في الحديقة
درجة الجمال

العمل التعاوني

الدرامــا: تعنــي فعــل المحــاكاة, محــاكاة الســلوك البشــري وعرضــه. ويكــون الصــف جــزء مــن مســرحية حــول موضــوع معيــن يكــون فيــه حــركات جســد وتعبيــرات 
انفعاليــة صارخــة كمــا هــو الحــال فــي المشــاهد التمثيليــة، وقــد ادرك علمــاء النفــس ورجــال التربيــة ان االطفــال يــؤدون بشــكل تلقائــي عمــال دراميــا ســمعوه )اللعــب 

التمثيلــي( االمــر الــذي دفعهــم الــى اســتخدام هــذه الظاهــرة فــي تعليــم األطفــال وتربيتهــم. 

يكلــف المعلــم أحــد الطــالب أن يتخيــل نفســه مــكان إحــدى الشــخصيات التــي يدرســها، ويعبــر عــن إحســاس هــذه الشــخصيةفيتقمص الطالــب الشــخصية ويعبــر عــن 
شــعوره وانفعاالتــه. 

مجموعة من الطالب يعبرون عن معاناة سكان البادية في الحصول على الماء. 

مجموعة من الطالب يعبرون عن مشكلة اإلسراف في استخدام المياه.
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لعب األدوار 

دور المتعلمدور المعلممراحل الدرس
تفاعل مع اإلثارةإثارة الطالبالتسخين

المبادرة في المشاركة واالختياراختيار الطالب المناسب للدور المناسب مع عدم إهمال رغبات اآلخريناختيار المشاركين
مساعد للمعلمضبط المؤثرات المكانية و الزمانيةتهيئة المسرح

مالحظة وتمثيل األدوار إعادة تمثيلها عند الحاجةاختيار المالحظين وتحديد مهامهمإعداد المالحظين
المحافظة على سير الجلسة.تمثيل الدور

اإلدارة عن بعد.
مؤٍد للدور أو مالحظ

االستجابة وترسيخ المعلوماتمنظم و مستثيرالمناقشة والتقويم
مؤٍد للدور أو مالحظتبديل األدوار بين الطالب وإدارة الجلسة عن بعد.إعادة تمثيل الدور

إيجاد حلول أخرىمنظم و مستثيرالمناقشة و التقويم
استنباط أفكار الدرس  والمشاركة بتقديم خبرات مشابهة  ترسيخ وتعميم أهداف الدرسالمشاركة في الخبرات

لعــب االدوار: يعتمــد علــى محــاكاة موقــف واقعــي, يتقمــص فيــه كل مشــارك مــن المشــاركين فــي النشــاط أحــد االدوار، ويتــم تمريــر المفاهيــم واالفــكار والحقائــق 
والقيــم مــن خــالل الحــوار بيــن االدوار. 

فهــو عبــارة عــن خطــة مــن خطــط المحــاكاة فــي موقــف يشــابه الموقــف الواقعــي, ويتقمــص كل فــرد مــن المشــاركين فــي النشــاط التعليمــي أحــد األدوار التــي توجــد 
فــي الموقــف الواقعــي, ويتفاعــل مــع اآلخريــن فــي حــدود عالقــة دوره بأدوارهــم, ويقــوم بهــذا النشــاط اكثــر مــن فــرد حســب ادوار الموقــف التعليمــي، حيــث يقــوم 

كل مشــارك بعــرض المعلومــات عــن الــدور الــذي تقمصــه. 

يبــدأ لعــب الــدور فــي حجــرة الدراســة بعــرض مشــكلة علــى الطــالب يعبــر عنهــا المعلــم مــن خــالل مواقــف معينــة، ثــم يختــار ويحــدد الشــخصيات التــي ســوف تســهم 
فــي عــرض المواقــف ويطلــب مــن بعضهــم التطــوع ألداء الــدور أو يرشــح أحدهــم لذلــك، ويســاعدهم علــى توضيــح الفكــرة بطــرح أســئلة عــن األدوار ومــكان حــدوث 
التمثيــل ويؤكــد علــى ضــرورة وجــود طــالب مالحظيــن يســجلون مــا يحــدث، بعــد ذلــك يتولــى بعــض الطــالب تمثيــل المشــاهد واألدوار، ثــم يناقــش و ُيقــّوم مــا يقــال، 
وإذا احتــاج األمــر تعــاد بعــض المواقــف مــن قبــل آخريــن، وبالتالــي يعــاد النقــاش والتقويــم مــرة أخــرى، ويقتــرح المعلــم  بالمشــاركة مــع الطــالب حلــواًل ومقترحــات 

أخــرى لموضــوع الــدور مــع ضــرورة ختــم العمــل بتوضيــح أو تعميــم لمبــادئ معينــة.

دور المعلم باستراتيجية لعب االدوار: 

يخطط ويكتب السيناريو وحوار لعب االدوار. 	 

يشرف على تدريب الطلبة وتنفيذ ادوارهم. 	 

قد يشارك في االدوار. 	 

يقوم بمناقشة الطلبة. 	 
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يعمل على تقيم الطلبة بعد االنتهاء من  تمثيل لعب االدوار.	 

التخطيــط: يتــم تحضيــر الســناريو المطلــوب لشــرح هــذا الــدرس والــذي ســيتم عرضــه الحقــا، ويتــم تحضيــر األدوات المطلوبــة للقيــام بــاألدوار، ويتــم تحضيــر المــكان 
المناســب للقيــام بالعمليــة التعليميــة 

التقويم: 

فردي: من خالل التقويم الذاتي من قبل الطالب. 

جماعي: من خالل مالحظة الطالب المشاهدين لتمثيل زمالئهم. 

تقويم المادة: اسئلة متنوعة عن موضوع الدرس من خالل ورقة عمل. 

مثال من الصف: الرابع 

الموضوع: المجموعة الشمسية

الوســائل المســتخدمة: فيلــم فيديــو، لوحــات كرتونيــة عليهــا رســومات وأســماء مكونــات المجموعــة الشمســية أو نمــاذج مجســمة لكواكــب المجموعــة الشمســية 
ان امكــن، ســاحة المدرســة أو مســرح المدرســة، دوائــر تمثــل االفــالك مرســومة علــى ارضيــة الصالــة او الســاحة، محتــوى تعليمــي، أوراق بيضــاء مــع اقــالم ملونــة 

أو ســبورة للرســم مــع أقــالم مناســبة.

االطالع على مستوى معرفة الطلبة : 

ما عدد  كواكب المجموعة الشمسية؟ 

ما هي أسماء كواكب المجموعة الشمسية؟ 

ما هو ترتيب الكواكب بناًء على قربهما من الشمس؟ 

االهداف التعليمية: يتوقع من الطالب بعد دراسة الموضوع ان يكون قادر على: 

يعدد مكونات المجموعة الشمسية. 	 

يرتب كواكب المجموعة الشمسية تبعا لقربها أو بعدها عن الشمس. 	 

يتعرف بعض خصائص المجموعة الشمسية. 	 

يرسم نموذجا يوضح مكونات المجموعة الشمسية. 	 

تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب 	 

يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه األجرام السماوية وعرف االنسان بها وسخرها في خدمته.	 
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المحتــوى المجموعــة الشمســية: تتكــون مــن الشــمس و كواكــب تســعة تــدور حولهــا فــي مــدارات اهليلجيــة الشــكل حــول نقطــة المركــز )الشــمس( وهــذه الكواكــب 
هــي علــى الترتيــب التالــي : عطــارد ثــم الزهــرة األرض المريــخ وهــي مجموعــة الكواكــب الداخليــة أو الصخريــة  وهــي كواكــب كثافتهــا عاليــة نســبيا مقارنــة بالكواكــب 
االخــرى  وصغيــرة الحجــم ثــم بعــد ذلــك تأتــي مجموعــة الكواكــب الخارجيــة او الكواكــب الغازيــة المشــتري ثــم زحــل اورانــوس نبتــون بلوتــو وهــي كواكــب كثافتهــا 

قليلــة نســبيا وكبيــرة الحجــم.

ــو عــن المجموعــة الشمســية،  ــة مقطــع فيدي ــة لرؤي ــد الزمــان ويعــد المــكان المناســب للطلب ــة  وتحدي ــة: يقــوم المعلــم بطــرح  الســيناريو علــى الطلب ــة الطلب تهيئ
ــة قبــل وقــت دخــول الحصــة.  ومســاحة أو مســرح  يتســع للطلب

اختيــار المشــاركين: يتــم اختيــار المشــاركين بالمســرحية وذلــك حســب رغبــة الطلبــة وميولهــم واهتماماتهــم وبــدون فــرض التمثيــل عليهــم, كذلــك يختــار كل طالــب 
الــدور الــذي يقــوم بــه, فمثــال الشــخصيات التــي يجــب أن تكــون فــي المســرحية عددهــا 10 باإلضافــة إلــى الــراوي, حيــث يقــوم المعلــم بإعطــاء الطلبــة الممثليــن نــص 
المســرحية الــذي أعــده, ويطالبهــم بحفــظ أدوارهــم والتــدرب عليهــا لتمثيلهــا فــي الحصــة القادمــة, كذلــك يقــوم بمطالبــة كل طالــب بإعــداد لوحــة يعلقهــا عليــه 

تحمــل اســم الــدور الــذي يقــوم بــه  وتبيــن صورتــه إمــا يرســمها بنفســه أو يســتخرجها مــن النــت ويلصقهــا علــى اللوحــة او يحمــل مجســم

يطلــب المعلــم مــن الطلبــة حســن االســتماع والمناقشــة الفاعلــة والحضــور الذهنــي  ويطلــب مــن الطلبــة الذيــن ســيقومون بلعــب االدوار باالســتعداد ووقــوف كل 
طالــب منهــم فــي المــكان المخصــص لــه 

علي في المركز ويحمل لوحة مكتوب عليها اسم الشمس ويحمل مجسم يمثل الشمس. 	 

حازم يستعد ليقف بالقرب من علي على الدائرة او الفلك المعد مسبقا لكوكب عطار ويحمل مجسم يمثل كوكب عطارد 	 

وخالــد ومحمــد ويــزن وصالــح وانــس وكريــم أيضــا كل منهــم يســتعد ليقــف  فــي الفلــك والدائــرة المرســومة مســبقا علــى ارض الملعــب. وكل منهــم يحمــل اســم 	 
الكوكــب الــذي ســيمثله والمجســم الــذي يمثلــه. 

تهيئة المسرح: يتم اضافة الديكورات المناسبة, ولوحة مكتوب عليها عنوان المسرحية .

اعــداد المشــاهدين: تكليــف الطلبــة الذيــن ال يشــاركون فــي التمثيــل االنتبــاه واالهتمــام بالتفاصيــل وكتابــة المالحظــات وتدويــن األخطــاء إن وجــدت, ومتابعــة 
التناســق والترتيــب فــي تمثيــل األجــزاء, وعــرض مالحظاتهــم أمــام الطلبــة. 

يبــدأ المعلــم الــدرس بعــرض ســريع لمقطــع مــن فلــم فيديــو يوضــح اعضــاء المجموعــة الشمســية وحركتهــا حــول الشــمس مــع اعطــاء نبــذه ســريعة  عــن كل كوكــب 
مــن الكواكــب التســعة وبعدهــا ينتقــل الطــالب الــى مــكان فســيح لتنفيــذ الموقــف التعليمــي حيــث يتــم اختيــار عشــرة طــالب لتمثيــل دور الشــمس والكواكب التســعة 

بحيــث يحمــل كل طالــب لوحــة مســجل عليهــا اســم الجــرم الســماوي فــي المجموعــة الشمســية، ويمكــن ايضــا ان ال يعــرض فيديــو يكتفــي بالتمثيــل فقــط 

التمثيل: يتقدم الراوي ويرحب بالجميع

ــراوي: أعــزاءي المشــاهدين, ســوف نبــدأ بالتعــرف فــي هــذه المســرحية إلــى المجموعــة الشمســية ويســعدني أن أقــدم لكــم جميــع الممثليــن المشــاركين فــي  ال
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المســرحية ويعددهــم.

يحضر جميع الممثلين حيث يحمل كل ممثل لوحة يعلقها عليه ويكتب عليها اسمه وصورته, ويقوم الراوي بتعريف الجمهور بالشخصيات 

يقــف الطالــب الــذي يمثــل الشــمس فــي مركــز دائــرة واســعة ويتــم رســم تســعة دوائــر تمثــل أفــالك الكواكــب التســعة ثــم يطلــب مــن الطــالب ان يــدوروا حــول 
الشــمس )المركــز( 

مرتبيــن علــى الدوائــر حســب قربهــا مــن الشــمس, ويتولــى كل طالــب فــي الــدور تقمــص دور الجــرم الســماوي الــذي يمثلــه ويتكلــم عــن نفســه وفــق مــا شــاهده فــي 
الفلــم ومــا ســمعه مــن المعلــم فــي بدايــة الــدرس .ومــا تــدرب عليــه.

أما بقية طالب الحصة فيكلفون بمتابعة المشهد بدقة ومالحظة خصائص كل دور استعدادا للمناقشة التي ستتم بعد انتهاء تمثيل الدور.

ويكون نص الحوار كالتالي:

علــي: يدخــل وهــو يحمــل نمــوذج لمجســم )الشــمس( ويقــول أنــا الشــمس أنــا مركــز المجموعــة الشمســية أنــا حــارة جــدا وضوئــي وحرارتــي تصــل الــى ابنائــي الكواكــب 
وجميعهــم يــدورون حولــي 

حــازم: يدخــل ويقــف علــى الدائــرة المخصصــة لكوكــب )عطــارد( ويعــرف عــن نفســه قائــال انــا كوكــب عطــارد انــا مــن مجموعــة الكواكــب الداخليــة  انــا ســطحي حــار 
جــدا وملــيء بالبراكيــن  وانــا مــن اقــرب كواكــب المجموعــة الشمســية للشــمس. حجمــي صغيــر لكنــي االقــرب الــى الشــمس .ثــم يبــدأ بالــدوران حــول علــي )الشــمس(

ــي الكواكــب  ــا ثان ــا الزهــرة ان ــال ان ــرة المخصصــة لكوكــب )الزهــرة(  بجــوار عطــارد ابعــد للخــارج عــن الشــمس ويعــرف عــن نفســه قائ ــد: يدخــل ويقــف علــى الدائ خال
ــدوران حــول علــي )الشــمس(  ــدأ بال ــم يب ــة مــن الشــمس ســطحي المــع وحــار. ث ــة القريب الصخري

محمــد: يدخــل ويعــرف عــن نفســه قائــال انــا كوكــب )االرض( انــا الكوكــب الــذي تعيشــون عليــه ُألقــب بكوكــب الحيــاه نظــرا لوجــود الحيــاة علــى ســطحي يــدور حولــي 
قمــر واحــد وحرارتــي متوســطة وانــا ثالــث الكواكــب الصخريــة )الداخليــة( فــي المجموعــة الشمســية. ثــم يبــدأ بالــدوران حــول علــي )الشــمس(.

عمــاد: يدخــل ويقــف علــى الفلــك المحــدد لــه ويعــرف عــن نفســه قائــال: انــا )المريــخ( يلقبوننــي بالكوكــب االحمــر انــا مــن كواكــب المجموعــة الداخليــة )الصخريــة( 
ودرجــة حــرارة ســطحي أبــرد مــن درجــة حــرارة األرض ولــي قمــران يــدوران حولــي. ثــم يبــدأ بالــدوران حــول الشــمس.

ــا مــن الكواكــب  ــر كواكــب المجموعــة الشمســية حجمــا وان ــا )المشــتري( اكب ــال: ان ــم يعــرف عــن نفســه قائ ــه ث ــرة والفلــك المحــدد ل ــى الدائ ــزن: يدخــل ويقــف عل ي
الخارجيــة )الغازيــة( يحيــط بــي 16 قمــرا ودرجــة حرارتــي منخفضــة وكثافتــي منخفضــة. ثــم يبــدأ بالــدوران حــول الشــمس .

ــا الكوكــب الســادس مــن كواكــب  ــا مــن كواكــب المجموعــة الخارجيــة .ان ــا كوكــب )زحــل( وان ــرة المخصصــة لكوكــب زحــل ويقــول ان صالــح: يدخــل ويقــف علــى الدائ
المجموعــة الشمســية انــا اجمــل الكواكــب علــى االطــالق وأجمــل مــا يزيننــي حلقاتــي الزاهيــة التــي تتكــون مــن مالييــن الصخــور الجليديــة ويــدور حولــي 23 قمــرا. ثــم 

يبــدأ بالــدوران حــول علــي )الشــمس(.

ــا مــن  ــا ســابع كواكــب المجموعــة الشمســية وان ــا اورانــوس ان ــال ان  أنــس: يدخــل أنــس ويقــف علــى الفلــك المخصــص لكوكــب )اورانــوس( ويعــرف عــن نفســه قائ
ــدوران حــول علــي )الشــمس(. ــدأ بال ــم يب ــي 15 قمــرا. ث ــألزرق المخضــر ويحيــط ب ــل ل ــي يمي ــة لون ــة  الغازي الكواكــب الخارجي



87

كريــم: يدخــل كريــم ويقــف علــى الفلــك والدائــرة المرســومة علــى األرض والمخصصــة لكوكــب )نبتــون( ويعــرف عــن نفســه قائــال انــا كوكــب نبتــون انــا ثامــن كواكــب 
المجموعــة الشمســية وانــا مــن الكواكــب الخارجيــة وانــا كبيــر ولونــي أزرق ويحيــط بــي 8 أقمــار، ثــم يبــدأ بالــدوران حــول علــي )الشــمس(.

حســن: ثــم يدخــل حســن ويقــف علــى الفلــك المرســوم والمخصــص لكوكــب بلوتــو ويعــرف عــن نفســه قائــال انــا كوكــب بلوتــو انــا تاســع كواكــب المجموعــة الشمســية 
وابعدهــا عــن الشــمس واصغرهــا حجــم. ثــم يبــدأ بالــدوران حــول علــي )الشــمس(.

واثناء العرض التمثيلي يقوم الطلبة بتسجيل مالحظاتهم واسئلتهم لمناقشة المجموعة الممثلة للعرض وتقييمها. 

المناقشــة والتقويــم: يناقــش المعلــم والمشــاهدين مــع الممثليــن جميــع خطــوات ســير المســرحية, ويتــم ذكــر نقــاط القــوة ونقاط الضعــف للوقوف عليها وتحســينها 
واالســتماع لمالحظات المشاهدين.

يتم إعادة تمثيل األدوار بعد التعديل  بتغير الطالب الممثلين )تبديل األدوار( 

المالحظــات: يســجل المعلــم مالحظاتــه عــن المســرحية وعــن جدواهــا والزمــن هــل هــو مالئــم ومناســب ام ال وعــن الشــخوص وكفاءتهــم فــي التقمــص لــألدوار وعــن 
فاعليــة الطلبــة وانجذابهــم مــع العــرض واالنضبــاط وغيرهــا مــن المتغيــرات 

نهاية الحصة: ارجاع المقاعد ألماكنها ان وجدت والخروج بانتظام من مكان العرض  الملعب أو المسرح.

ربــط التمثيــل باألجــزاء الواقعيــة للتوصــل إلــى المفاهيــم العلميــة ووظائفهــا, كذلــك عمــل أوراق عمــل وتوزيعهــا علــى الطلبــة ليحلوهــا بشــكل فــردي للتأكــد مــن 
المســرحية.

ورقة عمل

كم عدد أعضاء المجموعة الشمسية ؟ 

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

اكتب اسم الكوكب الذي تنطبق عليه الصفة: 

- أجمل كوكب:........ 

- لونه أزرق مخضر:............ 

- أبعد كوكب:............. 

- له 8 أقمار:.............. 

- أضخم كوكب:............ 

- كوكب الحياة:............. 

- الكوكب األحمر:.............. 
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- أقرب كوكب:............ 

- يظنه الناس نجمًا:......................................................................................................................................

أكتب أسماء الكواكب بالترتيب حسب بعدها عن الشمس. 

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

أكمل الجدول:

الكواكب الداخلية الكواكب الخارجية

أي الكواكب اكثر حرارة أيها أكثر برودة ولماذا؟ .....................................................................................................................

أرسم لنا مخطط بسيط يمثل المجموعة الشمسية؟

استراتيجية خرائط المفاهيم

ــة تربــط المفاهيــم بعضهــا ببعــض عــن طريــق خطــوط أو أســهم يكتــب عليهــا كلمــات الربــط المناســبة لتوضيــح  ــارة عــن أشــكال تخطيطي ــة: عب الخرائــط المفاهيمي
ــر شــمولية واألقــل خصوصيــة فــي قمــة الهــرم إلــى المفاهيــم األقــل شــمولية واألكثــر خصوصيــة فــي قاعــدة الهــرم.  العالقــة بيــن المفاهيــم األكث

الفكرة الرئيسية من خريطة المفاهيم: تقديم طريقة لتحليل المفاهيم والعالقات الهرمية بينها 

مكونات الخريطة المفاهيمية:

المفهوم الرئيسي: وهو المفهوم الذي ستبنى عليه الخريطة ويكون في بداية الخريطة أو قمتها ويوضع في دائرة أو مستطيل أو غير ذلك.	 

المفاهيم ذات العالقة: المفاهيم التي ترتبط بالمفهوم الرئيسي في البنية المعرفية والتي تكون أقل شمولية وأكثر خصوصية بالنسبة للمفهوم الرئيسي.	 

وصالت عرضية بين المفاهيم على شكل أسهم أو خطوط.	 

كلمات الربط: الكلمات التي تكون بين مفهوم وآخر لتعطي معنى للعالقة بين مفهومين.	 

األمثلة :في بعض األحيان  تكون ضرورية لتوضيح المعلومة المقدمة في الخريطة, في الغالب ال توضع في دائرة وتكون في آخر الخريطة.	 

تتكون خريطة المفاهيم من ثالث خطوات هي:

تقديم المفهوم: عن طريق المحاضرة او العرض العلمي او قراءة كتاب ... الخ.	 

تحديد موقع المفهوم بالنسبة للمفاهيم األدنى منه، من األكثر عمومية إلى األقل عمومية.	 

تحديد العالقة العرضية بين المفاهيم: ادراك اوجه الشبه واالختالف بمساعدة المعلم	 
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خطوات بناء خرائط المفاهيم  

أوال: اختيار موضوع ما أو وحدة ما من المنهج. 

ثانيا:استخراج المفاهيم األساسية في الموضوع،  ثم تدرج باستخدام هذه المفاهيم حسب أهميتها النسبية. 

ثالثا:رتب المفاهيم هرميا من األكثر أهمية وعمومية إلى األقل عمومية أو تجريدا، جمع هذه المفاهيم حسب العالقات بينها. 

رابعــا: رســم الخارطــة المفاهيميــة واضعــا المفاهيــم فــي دوائــر ) أشــكال بيضاويــة(، بحيــث تكــون المفاهيــم األكثــر عموميــة فــي األعلــى، والمفاهيــم ذات الدرجــة 
المتوســطة مــن العموميــة فــي الوســط 

خامسا: وضع المفاهيم األقل عمومية عند قاعدة الخارطة. 

سادسا: رسم خطوط تصل بين المفاهيم حسب العالقة بينها. 

سابعا: وضع كلمات تشير إلى معنى العالقة بين المفهومين المرتبطين معا بخط. 

ثامنا: أنشاء عالقات ترابطية سهمية بين كل مفهومين مرتبطين معا. 

تاسعا: مراجعة ما تم عمله عدة مرات

دور المعلم لمساعدة الطلبة في تصميم خريطة المفاهيم: 

يبدأ بتقديم فكرة المفهوم ”مقدمة“ 	 

مساعدة الطلبة على ان يروا طبيعة ودور المفاهيم والعالقات بينها كما هي موجودة في البنية المعرفية وكما هي موجودة في الطبيعة او الكتب 	 

يستخدم المعلم طرق الستخالص مفاهيم محددة من الكتاب المدرسي او عرضه الشفوي فيتم تحديد العالقات بين المفاهيم 	 

إعطاء الطلبة قائمة بالمفاهيم العلمية  وكلمات الربط من نص ما أو جدول من الكتاب وترتيبها ثم  رسم خارطة مفاهيمية. 	 

أن يقوم الطلبة برسم خارطة مفاهيم لمفهوم معطى لهم دون تقييدهم بنص معين  تسمى هذه خارطة مفاهيم مفتوحة. 	 

إعطاء خارطة مفاهيم كاملة ولكن بدون تحديد كلمات الربط أو جمل ناقصة أو عبارات والطلب منهم إكمال الناقص 	 

مراحل استخدام الخرائط المفاهيمية: 

قبــل البــدء بالتدريــس: فيشــير المعلــم إلــى خريطــة الــدرس أو الوحــدة كتمهيــد وتهيئــة للبــدء بالتدريــس فتســاعد الطلبــة علــى أخــذ فكــرة مســبقة لجميــع عناصــر 
المعرفــة التــي ســيتم تدريســها لهــم. 

أثناء تنفيذ الدرس: تبقى الخريطة أمام الطالب طوال الوقت يرجعون اليها أثناء تقدمهم في التدريس لبيان الترابط بين األفكار. 

ما بعد التدريس: بعد إنهاء تدريس الدرس أو الوحدة  تكون كتلخيص وتقويم للتعلم 
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تستخدم في عملية التقويم: 

التشخيصي: تقيم المعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما. 

التكويني : تقييم درجة فهم الطلبة للمفاهيم الجديدة أثناء الدرس. 

التحصيلي : تقييم درجة فهم الطلبة للمفاهيم الجديدة في نهاية الدرس.

مثال من الصف: الرابعالوحدة:  التصنيف

المــواد واألدوات:  صــور ملونــة ألصنــاف المملكــة الحيوانيــة )الفقاريــات والالفقاريــات(, صــور ثديــات طيــور زواحــف برمائيــات اســماك وديــدان رخويــات مفصليــات, 
.A4 أوراق بيضــاء فارغــة بحجــم

االستراتيجية: خارطة المفاهيم.

الخطوات: 

يطلــب المعلــم مــن كل طالــب رفــع قلمــه الرصــاص ويطلــب مــن الذيــن يحملــون أقــالم خضــراء بالوقــوف جانبــا ثــم األقــالم الحمــراء ثــم الصفــراء وهكــذا يقســم 	 
الصــف الــى مجموعــات ويكــرر ذلــك علــى المســاطر )معــدن بالســتك خشــب( وبعــد ذلــك يتوصــل المعلــم مــع الطلبــة لمفهــوم التصنيــف وفــي الــدرس التالــي 
يتعلــم الطلبــة مفهومــي الفقاريــات والالفقاريــات ويعــدد تقســيماتها بالحصــص التاليــة مــع أمثلــة علــى كل قســم, ويوجــه الطلبــة لالنتبــاه لــه, حيــث ســيطلب 

منهــم اإلجابــة علــى أســئلة متعلقــة بالمــادة المعروضــة، وهــذه األســئلة: 

ما تصنيف المملكة الحيوانية؟  	 

ما أقسام الفقاريات؟ وما مميزات كل قسم؟ أذكر أمثلة على كل قسم؟ 	 

ما أقسام الالفقاريات؟ وما مميزات كل قسم؟ أذكر أمثلة على كل قسم؟	 

يقوم المعلم بتكوين مجموعات التعلم التعاوني وتكون غير متجانسة.	 

يكتــب المعلــم األســئلة علــى الســبورة, ويكلــف المجموعــات بتدوينهــا علــى دفاترهــم واإلجابــة عليهــا, ويمكنهــم االســتعانة بالصــور التــي مكتــوب عليهــا أســماء 	 
األقســام. ويراقــب المعلــم عمــل المجموعــات.

تناقش كل مجموعة إجابة األسئلة  التي توصلوا إليها  مع المعلم.	 

يطلب المعلم من الطلبة كتابة المفاهيم الجديدة التي توصلوا إليها.	 

يطلــب المعلــم مــن الطلبــة تصميــم خارطــة مفاهيميــة للمفهــوم الرئيســي والمفاهيــم التــي تنــدرج تحتــه ممــا تعلمــوه, ويطلــب منهــم كتابــة أدوات الربــط 	 
المناســبة.
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تقدم كل مجموعة خارطتها وتناقشها أمام المعلم والطلبة.	 

يطلــب المعلــم مــن الطلبــة عمــل خارطــة مفاهيميــة للــدرس بشــكل فــردي وتكــون كواجــب مدرســي, وفــي الحصــة التاليــة تتــم مناقشــة الطلبــة فــي خرائطهــم 	 
الفرديــة وإعطــاء تعليقــات عليهــا وتقييمهــا, وثــم تقديــم الخارطــة النموذجيــة التــي أعدهــا المعلم.وتكــون الخارطــة المفاهيميــة النموذجيــة  التــي قــام المعلــم 

بإعدادهــا كاالتــي: 

ة 
لك

مم
ال

ية
وان

حي
ال

الفقاريات

الثديات األرنب

العلق الطبي

الطيور الديك

الدودة الشريطية

الزواحف األفعى

دودة األرض

األسماك سردين

القواقع

األخطبوط

الحشرات

القشريات

العناكب

عديدة األرجل

الديدان

الرخويات

المفصليات

البرمائيات الضفدع

الالفقارياتالمحار
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أمثلة              تقسم إلى مجموعات    تصنف إلى

وبعد المناقشة والتقييم تكون الخرطة المفاهيمية النموذجية التي توصل إليها الطلبة

التقويم:

لديك المفاهيم العلمية االتية: 

المملكــة الحيوانيــة- الفقاريــات- الالفقاريــات- االســماك- البرمائيــات- الزواحــف- الطيــور- الثديــات- العلــق الطبــي- الــدودة الشــريطية- الديــدان- دودة األرض- 
ــدة األرجــل- ســردين- عقــرب- دجاجــة- ضفــدع- الســلحفاة- جنــدب- دودة القــز-  ــات- المحــار- القواقــع- األخطبــوط- الحشــرات- القشــريات- العناكــب- عدي الرخوي

خفــاش- محــار- ســرطان المــاء- اإلســكارس- حــوت.

صمم خريطة مفاهيمية مستخدما أدوات ربط مناسبة.

استراتيجية الستخدام خريطة المفهوم في التدريس :

تحديد المفهوم الذي يراد تدريسه .. 1
تعرض الخريطة المفهومية التي تم بناؤها على اللوح .. 2
توزيع الطلبة في مجموعات والطلب منهم أن يتقلوا الخريطة على اوراقهم . 3
ثم اكمال الفراغات الموجودة فيها.. 4
الطلب من كل مجموعة أن تشرح خريطتها.. 5
يكلف الطالب مرة اخرى ببناء خريط جديدة.. 6

يكلف الطلبة بأنشطة بيتية  لبناء خارطة مفاهيمية لقصة يعرفونها.

أهمية خريطة المفاهيم : 

المساهمة في تلخيص المحتوى المعرفي .. 1
ربط المفاهيم الجديدة بالقديمة .. 2
المساعدة على تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة .. 3
تساعد الطالب على ادراك العالقات بين المفاهيم .. 4
تسهل حدوث التعلم ذو المعنى من خالل ربط المعرفة القديمة بالجديدة .. 5
تساعد الطالب في أن يكون منظما ومصنفا للمفاهيم .. 6
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مداخل الستخدام إستراتيجية خريطة المفاهيم :

المدخــل األول: نقــدم للطلبــة خريطــة برســم كامــل وتتضمــن بعــض المفاهيــم المفقــودة المعبــر عنهــا بصــور أو رســوم ونطلــب مــن الطــالب اعــادة بنــاء الخريطــة 
والتعبيــر عــن الصــور والرســوم بالمفاهيــم التــي تمثلهــا.

المدخــل الثانــي: نقــدم للطــالب خريطــة مفهوميــة كاملــة فيهــا عــدد محــدود مــن الفراغــات ,ويقــدم معهــا قائمــة بالمفاهيــم المفقــودة ومفهومــا ال ينتمــي 
للخريطــة , ثــم يطلــب مــن الطــالب اعــادة بنــاء الخريطــة باســتخدام قائمــة المفاهيــم المقدمــة لهــم.

المدخل الثالث: المزاوجة بين المدخلين األول والثاني.

المدخــل الرابــع: تقــدم خارطــة كاملــة يظهــر فيهــا المفهــوم الرئيــس ومفهــوم أو مفهوميــن مباشــرة ,وتظهــر الخريطــة جميــع الخطــوط واألســهم مكتوبــا عليهــا 
الحالــة المعبــرة عــن العالقــة .

المدخل الخامس: تقدم للطالب مجموعة من المفاهيموعلىالطالب بناء خارطة مفهومية لها.

المدخل السادس: يقدم المعلم للطالب مفهوما رئيسيا ويطلب من الطالب بماء خارطة مفهومية له.

تصنيف خرائط المفاهيم: 

أوال: من حيث تقديم المفاهيم.

النــوع األول: وفيــه يعطــى الطــالب قائــم بالمفاهيــم العلميــة المرتبطــة بموضــوع مــا وكذلــك كلمــات الربــط بحيــث يطلــب مــن الطــالب بنــاء خارطــة لهــا ,وهنــا ال 
يعطــى الطــالب مفاهيــم كثيــرة.

النوع الثاني: هنا يستخرج الطالب المفاهيم العلمية وكلمات الربط من خالل النص ومن ثم يقوم الطالب ببناء الخارطة المفاهيمية .

النوع الثالث: وهنا يقوم الطالب برسم خارطة مفاهيم للمفهوم المعطى لهم دون تقييدهم بعدد الكلمات أو النص .

ثانيا: من حيث األشكال.

النوع األول : خرائط المفاهيم الهرمية بحيث يكون المفهوم العام في البداية يليه المفاهيم األقل عمومية ثم األمثلة في النهاية .

النوع الثاني: هنا يتم وضع المفهوم العام في منتصف الخارطة يليه األقل عمومية ثم األقل.

النــوع الثالــث: خرائــط المفاهيــم المتسلســلة , وهنــا يتــم وضــع المفاهيــم بشــكل متسلســل , يســتخدم هــذا النــوع عــن األشــياء التــي بهــا عمليــات متسلســلة مثــل 
دورة حيــاة كائــن مــا.
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االنشطة والفعاليات
استراتيجيات التدريس

الزمن الالزم: 3 ساعات 

استراتيجيات التدريس في العلوم

خرائط المفهوم، التعليم القائم على المشروع التجريب، استراتيجية جيسكو)األحجية(

ــاء  الهــدف العــام مــن اللقــاء: يتوقــع مــن المتــدرب بعــد االنتهــاء مــن هــذا اللقــاء أن يتمكــن مــن توظيــف اســتراتيجيات تدريــس مختلفــة فــي عمليــة التدريــس وبن
ــة تعلمــه. ــدور األســاس النشــط للطالــب فــي عملي ــة تؤكــد ال اســتراتيجيات تدريــس تفاعلي

األهداف التفصيلية: يتوقع من المتدرب بعد استكمال متطلبات هذا اللقاء أن: 

يعطي تعريفات واضحة لمفاهيم: خرائط المفهوم، التعليم القائم على المشروع، استراتيجية جيسكو)األحجية(

يقارن بين التعلم التقليدي واالستراتيجيات المذكورة.	 

يصف أدوار المعلم في االستراتيجيات المذكورة. 	 

يصف أدوار الطلبة في االستراتيجيات المذكورة. 	 

يضع خطة إجرائية لتنفيذ دروس وفق االستراتيجيات المذكورة.	 

ينفذ درسًا بأسلوب التعلم وفق االستراتيجيات المذكورة.	 

يقيم مستوى أدائه بعد تنفيذ الدروس المذكورة. 	 

يتغلب على المعوقات التي تواجهه أثناء تنفيذ الدروس. 	 

يعطي أمثلة تطبيقية لالستراتيجيات التي عرضت من واقع عمله كمعلم.	 
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ورقة متدرب

استراتيجيات التدريس في العلوم

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )1( 

عزيزي المعلم:

في مجموعات ناقش العبارات اآلتية:

تتعــدد الطــرق واالســتراتيجيات التــي يتبعهــا المعلمــون فــي ممارســاتهم التدريســية الصفيــة. أكتــب وصفــا لثــالث اســتراتيجيات تتبعهــا عنــد تدريســك للعلــوم  فــي 	 
المدرسة.

ما هي ميزات هذه الطرق؟  	 

ما أوجه الشبه واالختالف بين الطرق التي تم استعراضها؟	 

ما العوامل التي تحدد طريقة التدريس التي يوظفها المعلم في التدريس؟	 

ورقة متدرب

استراتيجيات التدريس في العلوم

عنوان النشاط: مفهوم التعلم القائم على استراتيجية جيكسو

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )2( 

عزيزي المعلم... في مجموعات سنقوم بالنشاط اآلتي:

المجموعة األولى: تبحث في خصائص الحالة الصلبة والمفاهيم البديلة المحتملة لدى التالميذ	 

المجموعة الثانية: تبحث في خصائص الحالة السائلة والمفاهيم البديلة المحتملة لدى التالميذ	 

المجموعة الثالثة: تبحث في خصائص الحالة الغازية والمفاهيم البديلة المحتملة لدى التالميذ	 

في مجموعات جديدة يتم نقاش ما توصل له أفراد المجموعات من جديد حول خصائص كل حالة من حاالت المادة.	 
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نناقش مجتمعين خصائص الحالة الصلبة والسائلة والغازية والمفاهيم البديلة المحتملة لدى التالميذ.	 

ماذا نسمي هذه الطريقة في التدريس؟ما رأيكم فيها؟ ما فوائدها للتلميذ؟	 

ورقة متدرب

استراتيجيات التدريس في العلوم

عنوان النشاط: مفهوم التعلم القائم على استراتيجية جيكسو

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )3( 

عزيزي المعلم: اقرأ النشرة الموجودة بين يديك ثم لخص رأيك في ثالث أسطر فيما قرأت.

هل يمكن تطبيق هذه الطريقة في تدريس العلوم في مدارسكم؟ ما حسنات وعيوب هذه الطريقة؟

في مجموعات تقوم كل مجموعة بتحضير حصة عن موضوع معين في العلوم تستخدم فيها استرتيجية جيكسو
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ورقة متدرب

استراتيجيات التدريس في العلوم

عنوان النشاط: مفهوم التعلم حسب الخرائط المفاهيمية

رقم النشاط: )1(                                الزمن: 50دقيقة
عزيزي المعلم

بشكل فردي هل يمكن أن ترسم مخططا يمثل تصنيف الكائنات الحية؟
ماذا نسمي هذه المخططات التي تم رسمها؟

هل يمكن أن نوظف هذه المخططات )أو ما يشبهها( في التدريس؟
بين يديك نشة تتعلق بالخرائط المفاهيمية... اقرأها وعبر عن رأيك فيها؟

هل يمكن تطبيق الخرائط المفاهيمية في المدارس؟

ورقة متدرب
استراتيجيات التدريس في العلوم

عنوان النشاط: مفهوم التعلم القائم حسب الخرائط المفاهيمية
رقم النشاط: )2(                                 الزمن: 50دقيقة

عزيزي المعلم: في مجموعات ناقش ما يأتي
ما فوائد وعيوب استراتيجية التدريس بخرائط المفاهيم؟

ما مجاالت استخدامها في غرفة الصف؟
هل يقتصر استخدام الخرائط المفاهيمية على الطلبة؟ 

اقترح مخططا لحصة صفية توظف فيها خارطة المفاهيم

ورقة متدرب
استراتيجيات التدريس في العلوم

عنوان النشاط: مفهوم التعلم القائم على استراتيجية التعلم بالمشروع
 رقم النشاط: )3(                                  الزمن: 50دقيقة

قمتم خالل الفترة السابقة بتوظيف استراتيجية التعلم بالمشروع في التدريس... كيف قمتم بذلك؟ ما الحسنات؟ ما الصعوبات؟ 
اقرأ النشرة المرفقة وقارن بين ما كنت تقوم به وبين ما هو موجود.

في مجموعات تقوم كل مجموعة بالتخطيط لنشاط تربوي حسب استراتيجية التعلم القائم على المشروع.

تقوم كل مجموعة بعرض مخطط مشروعها.
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الوحدة السادسة
Practical Science  العلوم التطبيقية

• هدف الوحدة: تهدف هذه الوحدة الى تطبيق العمل المخبري، واكتساب الطلبة عمليات التعلم، وربط األنشطة بحياة الطالب. 

الزمن: 3 ساعات

اليوم التدريبي رقم )      ( العلوم التطبيقية  رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

استخدام مختلف أنواع األدوات والمواد بشكل فعال. PCK )األنشطة 2, 3, 4، 5، 6()الكفايات:1.1، 1.2( المستوى: 1، 2، 3.
فهم واحترام طبيعة األخطار في التطبيق العملي. PCK ) األنشطة 1، 2()الكفايات:1.1،2.1،2.7،2.8 ( المستوى: 1، 2، 3.
اتقان التقنيات التجريبية باستخدام العديد من األدوات. PCK ) األنشطة 1, 2, 3, 4، 5، 6()الكفايات:1.3،1.5،2.1،2.3،3.2( 

المستوى: 1، 2، 3.
استخدام التطبيق العملي الكتشاف وتعديل األخطاء المفاهيمية لدى الطلبة. PCK )األنشطة 2، 3, 4، 5()الكفايات:1.1، 

1.3،2.2،3.2( المستوى: 1، 2، 3.
استخدام استراتيجيات تدريس متنوعه يدعمها العمل المخبري. PCK  ) األنشطة 1, 2، 3، 4, 5, 6()الكفايات:1.2، 1.3،1.5، 

2.1،2.2،2.3،2.4 ،3.1( المستوى: 1، 2، 3.
التأمل في طبيعة العلم وعمليات العلم. PCK ) األنشطة 2, 3, 4, 5، 6()الكفايات:1.3، 3.1،3.2،3.3( المستوى: 1، 2، 3.

ربط العلوم  بحياة المتدرب مثل الحديقة والمطبخ والصف. PCK  ) األنشطة 2، 5، 6()الكفايات:1.2، 1.3،1.4،1.5، 2.1، 2.7،2.8( 
المستوى: 1، 2، 3.

اكتساب المهارات العلمية »المراقبة والتمثيل والتحليل و التفسير واالستدالل.« PCK )األنشطة 2، 3, 4, 5, 6()الكفايات:1.1، 
1.3،1.5،2.4، 2.7،2.8( المستوى: 1، 2، 3.

مخرجات التعلم المقصودة      
)CK&PCK( 
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اليوم التدريبي رقم )      ( العلوم التطبيقية  رقم اليوم التدريبي
تطبيق معرفة  وفهم المحتوى المعرفي 	 
المنهاج الفلسطيني 	 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال	 
الربط بين التخطيط والتدريس وتقويم	 
بيئات تعلمية أمنة وفعالة	 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم	 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم	 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك االيجابي	 
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة	 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني	 
تقويم استراتيجيات التعلم	 
التقويم من أجاللتخطيط لتعلم	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف 
))PTPDI

ميزان الحرارة
المغناطيسية
حاالت المادة

الجاذبية األرضية

الربط مع الكتب المدرسية 1-4 

الحرارة ودرجة الحرارة هي نفس الشيء. 
الحرارة هو عبارة عن مادة.

التسخين والحرارة هي نفس المفهوم.
التكاثف والتبخر نفس المفهوم؟

الشمس هي المصدر الوحيد الذي يؤثر على سرعة التبخر. 
كلما زاد وزن الغيمة زاد حجمها.

التبخر والغليان  هما نفس العملية.
جميع المعادن يجذبها المغناطيس.

رج ميزان الحرارة ليصبح صفرًا.
يحتاج ميزان الحرارة ان يكون صفرًا قبل االستخدام.
جميع السوائل تغلي على درجة 100 سيلسيوس.

األخطاء المفاهيمية المحتمل تكونها 
لدى الطلبة



100

اليوم التدريبي رقم )      ( العلوم التطبيقية  رقم اليوم التدريبي
يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:

•        فهم طبيعة السالمة من خالل االضطالع بأنشطة عملية.
•        استخدام التطبيق العملي لتحفيز وإشراك الطالب في العلوم التي هي ذات صلة بأعمارهم ومحفزة لهم وذلك لهدف 

واضح وهو جعل العلم في متناول الجميع
•        استخدام التطبيق العملي النتزاع األخطاء المفاهيمية لدى الطالب واستخدام االستراتيجيات المناسبة لذلك

•        التشغيل األمن والفعال للحصة العملية مع الطلبة
•        اكتساب المهارات العلمية مثل »المراقبة والتمثيل والتحليل  والتحقق والتفسير واالستدالل«

•        اتقان تقنيات تجريبية
•        اتقان استراتيجيات تدريس العلوم التي يدعمها العمل المخبري

•   انخراط الطلبة في طبيعة العلم وعمليات العلم 

كفايات المحتوى الخاصة بالمتدربين

أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة تدريب 

الوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز 

على  المحتوى المعرفي 
والمحتوى البيداغوجي. 

ستتبع كل جلسة تدريب بمهمة 
تقويمية، تكون مرتبطة بحلقة 

التعلم. 
يعرض المدرب مخرجات التعلم 

المقصودة للوحدة

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
االهتمام بكيفية ربط مخرجات 

التعلم للجلسة التدريبية بالكفايات 
 .PTPDIل

االستراتيجيات والطرق المتبعة 
في العمل المخبري 

ربط العلوم بحياة الطالب 
ومجتمعه 

برأيك، ما هي استراتيجيات وطرق 
المتبعة في العمل المخبري؟

ما أثر العمل المخبري  على فهم 
الطالب بالمواضيع المطروحة؟

ما أثر العمل المخبري في اكتشاف 
وتعديل األخطاء المفاهيمية؟

وهل ترتبط  العلوم 
ببيئة  الطالب  أم ال؟ 

هل تحتوي المدرسة على مختبر 
مجهز للعمل المخبري؟

استخداموثائق  لمحتوى 
الوحدة التدريبية واالستعانة 

بها للتعريف بمكونات 
الوحدة.

 المناقشة والحوار 
المناظرة بين تدريس العلوم 

بالطريقةالتقليدية مقابل 
التدريس بطريقة العمل 

المخبري
 يمكن استخدام شرائح 

بوربوينت 

شرائح بوربوينت 
ملصقات

لوح قالب
اقالم واوراق

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
تحديد طرق فعالة للكشف عن 

المعرفة السابقة عن العمل 
المخبري واألخطاء المفاهيمية 

PCK التي قد ترد في

PCK:النشاط االول
))ILO2,  ILO 3, ILO5

)الكفايات:1.1، 1.2، 
 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4

)3.1،3.2 ،2.8
*الكشف عن المعارف السابقة 

للمتدربين من خالل الحوار 
والمناقشة 

*طرح تجارب لمدارس أو بلدان 
بخصوص اعتمادها العمل 

المخبري في تدريسها

-ما أهمية العمل المخبري حسب 
تصورك؟ 

-ما هي عوامل نجاح العمل المخبري 
حسب وجهة نظرك؟ 

-هل يربط العمل المخبري ببيئة 
المتدرب؟

الحوار والمناقشة عن 
المعرفة السابقة حول 

الموضوع 
KWL

ورقة وقلم
لوح قالب
بوربوينت

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

استخدام التعلم التجريبي 
واألسئلة المساعدة على 

استخدام ميزان الحرارة بشكل 
سليم 

 
يمكن تعديل المفاهيم الخاطئة 

للمتدربين من خالل العمل 
المخبري مع الألخذ بعين االعتبار 

أن التعارض المعرفي يقود إلى 
التغير المفاهيمي

PCK :النشاط الثاني
 ILO1,  ILO2, ILO3   ILO4, ILO5,(

)ILO7, ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4
)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8

* مناقشة المتدربين باستدعاء 
خبراتهم السابقة عن طريق النشاط 

التالي
* وضع وعاء يحتوي كمية من الماء 

على مصدر حراري حتى يسخن 
ثم يطرح المدرب األسئلة التالية، 

ويناقشهم بإيجاباتهم 
-ماذا حدث للماء وما سبب ذلك؟ 

-ماذا يحدث للماء اذا ترك على 
الطاولة مدة ربع ساعة؟ ولماذا؟ 
يطلب المدرب من المتدربين ذكر 
أمثلة ألشياء ساخنة واخرى باردة، 
ثم يسأل كيف يمكننا تحديد مدى 

سخونة أو برودة األشياء بشكل 
دقيق؟، ولإلجابة على هذا السؤال 

يتم تقسيمهم إلى مجموعات 
وتزويد كل منهم بثالث كؤوس ماء 

»ساخن، بارد، فاتر«، ويسألهم كم 
درجة حرارة كل كأس دون استخدام 
الميزان، يناقش معهم نتائج النشاط 
ثم يتم عرض نماذج لموازين الحرارة 
وتكليف كل مجموعة بقراءة درجة 

حرارة الكؤوس السابقة
*التركيز على مهارات التفكير العليا 

ماذا يحصل للماء عند تعرضه لمصدر 
حراري؟

هل تختلف قراءة الميزان بالكؤوس 
الثالث؟ ولماذا؟ 

كيف اختار استراتيجية مناسبة 
لتعليم مثل تلك المواضيع؟ 

برأيك ما أهمية طرح التساؤالت في 
تنمية تفكير الطلبة؟ 

برأيك، كيف تستفيد من هذه 
التجربة في حياتك العملية؟ 

المناقشة 
معالجة المفاهيم الخاطئة 

التجريب 
المالحظة 

التساؤل والتشكيك 
العمل في مجموعات 

تقويم ذاتي 
تقويم أقران

النمذجه 

ثالث كؤوس 
ماء ساخن 

ماء فاتر 
ماء بارد 

ميزان كحولي أو 
زئبقي 

مصدر حراري

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

سيتم استخدام موضوع 
المغناطيس لربط األلعاب 

التربوية بالعمل المخبري
* طرح االسئلة لزيادة فضول 

المتدرب نحو التعلم.
* الهدف االساسي من التقويم 

للمتدرب هو تحسين التعلم، 
ومشاركتهم بشكل نشط لضبط 

PCK عملية تعلمهم

PCK:النشاط الثالث
 ILO1, ILO3, ILO4, ILO5, ILO6,(

)ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4
)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8

المدرب يسأل : ماذا تفعل 
بإخراج مسمار من الماء ؟ هل 

شاهدت المغناطيس؟ أو لعبته 
فيه بيوم من األيام؟ إذا قمت 

بذلك فماذا كان باستطاعتك أن 
تعمل به؟ لإلجابة عن ذلك دعنا 
نلعب سويًا لعبة الصياد الماهر، 
احضر قطع بالستيكية وخشبية 
وارسم أشكال ألسماك صغيرة 

ثبت على بعضها دبابيسًا ثم ألقي 
األسماك في الماء واستخدم 

المغناطيس الصطياد ثم الذهاب 
إلى حديقة المدرسة أو متحف 

العلوم لتصنيف المواد إلى 
يجذبها المغناطيس أو ال يجذبها 

المغناطيس 

برأيك ما أهمية األلعاب التربوية في 
تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة؟ 

هل األلعاب التربوية تدعم العمل 
المخبري؟ 

اقترح نشاط آخر لبيان المواد جاذبية 
المغناطيس للمواد. 

ماذا يحدث لألسماك التي تحتوي 
على الدبابيس، وماذا يحدث 

لألسماك التي تحتوي على دبابيس 

التعلم باللعب 
المناقشة 

التجريب والممارسة 
المالحظة 
االستدالل 

العمل في مجموعات 
تقويم ذاتي 

تقويم األقران 

حوض ماء 
مغناطيس 

قطع بالستيكية 
قطع خشبية 

دبابيس 

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

سيتم استخدام موضوع اختراق 
القوة المغناطيسية للمواد من 

أجل تنمية عمليات العلم من 
خالل العمل المخبري 

PCK:النشاط الرابع
 ILO1,  ILO3, ILO4,  ILO5,(

)ILO6, ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4
)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8

*هل تعتقد أن المغناطيسية 
يمكن حجبها لبعض المواد؟ فإذا 

كان ذلك فما هي المواد؟ 
هل تعتقد أن المغناطيسية يمكن 

أن ينفذ من خالل مواد اخرى؟ 
إذا كان ذلك ما هي؟ لإلجابة عن 

ذلك دعنا نجرب ونستدل على 
ذلك، ضع دبابيس فوق قطعة 
من الكرتون وداخل كأس الماء 

وفوق صفيحة من الحديد، ماذا 
تالحظ؟

اقترح اساليب اخرى يمكن اتباعها 
الختبار ما اذا كانت المغناطيسية 

تنفذ من خالل مواد مختلفة؟ 
-هل يمكن للمغناطيسية ان تنفذ 

من خالل مادتين وضعتا معًا؟ 

االستدالل 
المالحظة 

العمل في مجموعات 
االستقصاء 

التجريب 

قطع من الكرتون 
صفيحة حديدية 

كأس ماء 
مغناطيس

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

استخدام موضوع حاالت المادة 
لتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة 

من خالل التجريب »العمل 
المخبري مثل الفرق بين الغليان 

والتبخر، ويكون للمتدربين دور 
 PCK في

PCK :النشاط الخامس
 ILO1, ILO3, ILO4, ILO5 ILO6,(

)ILO7, ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4
)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8

يقوم المدرب بسكب الماء 
متعمدا على مالبسه ويسألهم 

كيف اجفف مالبسي وم 
ثم العمل على اثارة تفكيهم 

ومناقشة المتدربين بتنبؤاتهم.
يسأل المدرب ماذا سيحدث عند 
وضع يدنا فوق كأس ماء ساخن، 

ويناقشهم إجاباتهم 
هل جميع المواد الصلبة تتحول 

إلى مواد سائلة بالتسخين، لماذا؟ 
ماذا يحدث عند وضع ml2 من 

االسيتون على الطاولة؟ 
بماذا تشعر عند وضع كمية قليلة 

من اإلثانول على يدك؟ 
هل يغلي األستون عند درجة 

حرارة أقل من درجة حرارة غليان 
المياه؟ ويكتشف ذلك من خالل 

التجريب والمالحظة

هل تساعدالعمل المخبري في 
الكشف عن األخطاء المفاهيمية 

وتعديلها؟ 
اقترح انشطة اخرى لعرض الموضوع. 

برأيك هل يمكن التخطيط لتنفيذ 
درس حاالت المادة بطرق اخرى؟ 

هل التبخر والغليان مفهومان 
مختلفان حسب التجربة؟ 

التجريب 
المالحظة 
االستدالل 

التساؤل

ماء 
اسيتون 
ايثانول 

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

استخدام موضوع الجاذبية 
األرضية لربط العمل المخبري 

بالبيئة وتنمية التفكير العلمي 
وعمليات العلم

PCK  :النشاط السادس
 ILO1, ILO3, ILO5, ILO6, ILO7,(

)ILO8
)الكفايات:1.1، 1.2، 

 ،2.7 ،1.3،1.5،2.1،2.2،2.3،2.4
 )3.3 ،3.1،3.2 ،2.8

بأي اتجاه يسقط الحجر إذا رميته؟
لماذا ينزل المطر من السماء 

باتجاه األرض؟ الطلب من كل 
طالب بقذف كتابه الى أعلى 

ومناقشتهم بما حصل. 
عرض فيلم عن الجاذبية األرضية، 

ماذا نستفيد من الجاذبية 
األرضية؟ 

هل يختلف جذب األرض لألجسام؟  
نقوم بالنشاط التالي: نقوم 

بتعليق كأسين إحداهما 
ممتأل بالماء واآلخر ممتأل 

بالماء بواسطة ميزان زنبركي 
ومناقشتهم بنتائج التجربة.

عرض مقطع فيديو ومناقشة 
المتدربين فيه:

https://www.youtube.com/
watch?v=nVimjwtovJw

-هل يختلف جذب األرض لألجسام ؟ 
موضح ذلك. 

-برأيك، كيف اختار االستراتيجية 
المناسبة لتدريس مثل هذه 

المواضيع 
-برأيك هل العمل المخبري تنمي 

التفكير؟

التجريب  
المالحظة 

التساؤل 
االستدالل

النمذجة

ميزان زنبركي 
وعاءين 

ماء
فلم

فيديو

20 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة مدخالت المدرب 
من قبل المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد 
ووسائل 

التعليم والتعلم 

الوقت 

الخاتمة
* التفكير في محتوى الوحدة 

وما إذا كانت قد حققت مخرجات 
التعلم المقصودة. 

* عمل ملخص للنقاط الرئيسية 
* شرح المهمة التقويمية الواجب 

تنفيذها في المدرسة وإدراجها 
في ملف االنجاز.

• التحضير لحلقة التعلم 

طرح االسئلة اآلتية:
ماذا حققت من التعلم والفهم 

لهذا اليوم؟
ما هي المواقف التي يمكن ان 

توظف بها هذه المعرفة؟
عمل خريطة ذهنية لما يتم عرضه 

في اللقاء 

بعد االنتهاء من تنفيذ المهمة في 
المدرسة فكر مليًا فيما إذا كان 

هناك أي شيء تعتقد أنه بحاجة الى 
المزيد من الدراسة؟   

 
شارك تأمالتك في حلقة التعلم.

مناقشة االسئلة. 
التأمل

خريطه ذهنية لما تم عرضه

االنترنت
مجالت

أوراق

20 دقيقة

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف االنجاز 
إلظهار الكفايات الواردة في 

PTPDI

مراجعة األنشطة العملية التي تم القيام بها في التدريب، ومتابعة االستفادة منها في تدريس العلوم
تصميم خطة درس تتضمن تقديم مشكله مرتبطة بحياة المتدرب لحلها عن طريق العلم المخبري

سجل المختبر والتقارير وملف انجاز
تنمية مهارات العاملين علميا من مراقبة وتفسير البيانات وتواصل.

إظهار كيف أن الكفايات PTPDI )المذكورة أعاله(  موضحه من خالل الدالئل.

20 دقيقة

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لمناقشة وتبادل اآلراء حول المحتوى، والتي سوف تشمل على: التحضير لحلقة التعلم
- عرض التأمالت / تقويم لدرس المحدد مع التركيز بشكل خاص على العمل المخبري, واستخدام الطلبة للمهارات محددة 

لألنشطة المخبرية وتنمية االتجاهات العلمية، ومناقشة نقاط القوة والضعف واألخطاء المفاهيمية
-مناقشة ادوات اخرى يمكن استخدامها للتقويم مثل التقويم من خالل قدرة الطلبة على استخدام األدوات بشكل سليم.
-مناقشة كيفية تمكنك من الكفاءات PTPDI المذكورة أعاله، وكيفية ربط األنشطة العملية بالحياة العملية ويمكن كتابة 

تقرير للتجربة من أجل التقويم.
-في حلقة التعلم يجب أن تتاح الفرصة للمتدربين لتبادل ومناقشة تجاربهم.

-دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.
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المادة المرجعية

نشرة رقم )1( 

األمن والسالمة في المختبرات المدرسية 

تعتبر المختبرات المدرسية أحد أهم مصادر المعرفة العلمية حيث تعتبر هذه المختبرات المكان الوحيد الذي يطبق فيه )منهج التجريب العلمي( 

مــن خــالل مــا يتوافــر مــن أجهــزة ومــواد وأدوات، يســتخدمها الطــالب للوصــول إلــى نتائــج عمليــة لمــا درســوه مــن أعمــال نظريــة، ويــرون بــأم أعينهــم صحــة التجــارب 
والتفاعــالت، وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا فــإن ثمــة أخطــار كامنــة بيــن جنبــات المختبــرات المدرســية يجــب الحــذر منهــا، والحــرص علــى اتبــاع احتياطــات األمــن والســالمة 

للوقايــة مــن تداعياتهــا.

ومن منظور األمن والسالمة فإنه ثمة اشتراطات يجب أن تتوافر عند إنشاء وتأثيث المختبرات المدرسية، ومن أهمها:

أن يكون موقع المختبر بمعزل عن حجرات الدراسة النظرية. 

مساحته تتناسب مع أعداد الطلبة لكي يتحركوا بحرية وأمان.

تزويد النوافذ بستائر مقاومة للحرارة.

أن تكون األرضيات واألحواض والطاوالت مكونة من مواد مقاومة للحرائق وال تتأثر بالتفاعالت الكيميائية.

مقاعد مريحة، سهلة الحركة.

عدد كافي من نقاط الكهرباء ذات األغطية.

تمديدات الغاز من أنابيب نحاسية وأن تصمم بطريقة تضمن عدم تسرب الغاز.

تجهيز المختبر بوسائل المكافحة األولية للحرائق )طفايات حريق،رمل جاف(.

وضع ملصقات تحذيرية على عبوات المواد الكيميائية.

الحرص الشديد على نظافة المختبر.

استخدام أقنعة واقية للوجه والرقبة باإلضافة إلى النظارات الواقية، وغيرها الكثير الكثير من احتياطات وشروط األمن والسالمة.
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نشرة رقم )2( 

المغناطيس واستخداماته

المغناطيس: هو المادة الطبيعية التي تجذب المواد المغناطيسية مثل الحديد والنيكل، ويمكننا تصنيع المغناطيس بأشكال وأحجام مختلفة.

االستخدامات الشائعة للمغناطيس:

استخدامه في المحركات الكهربائية والمولدات الكهربائية.

في مكبرات الصوت واألجراس الكهربائية.

في قطارات ماجليف وهذه األنواع من القطارات تعمل على أسس قوة التنافر للمغناطيس.

يستخدم في شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر والهواتف وأجهزة التسجيل.

يستخدم في الرافعات وفي الثالجات.

يستخدم في البوصلة المغناطيسية.

يستخدم في العلوم الطبية والعصبية خاصة، كما يستخدم لعالج اآلالم والجروح للرياضيين. 

نشرة رقم )3( 

حاالت المادة 

تعرف حالة المادة بكونها الخاصية الفيزيائية التي تتمتع بها المادة، والتي تفسر قوى التماسك بين ذراتها، وطريقة حركتها وانتقالها. 

الحالة الصلبة: وهي الحالة التي تمتاز فيها المادة بامتالكها أبعادًا ثالثية وشكل وحجم ثابت مضاد للتغير.

من اهم خصائصها: 

ثبات ذراتها مع وجود قوى تالصق كبيره بين الذرات.

ذات كثافة مرتفعة.

تتحرك ذراتها حركة اهتزازية وهي ثابتة في مكانها.

ال يمكن االحساس بها، االمر الذي يساعد في توليد طاقة حرارية للجسم الصلب.
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الحالــة الســائلة: وهــي الحالــة التــي تمتــاز فيهــا المــادة بقوامهــا المائــع ضمــن حجــم محــدود بشــرط ثبــات درجــة الحــرارة والضغــط، كمــا أن شــكلها متغيــر حســب شــكل 
الوعــاء الــذي توضــع فيــه.

من أهم خصائصها: 

ذراتها في حركة انتقالية مستمرة وعشوائية.

من الصعب توليد قوى ضغط على سطحها، وذلك لكون ذراتها غير متقاربة.

يوجد قوى تماسك بين ذراتها، اال انها أضعف من الموجودة في الحالة الصلبة 

الحالة الغازية: وهي الحالة التي تمتاز فيها المادة بقوامها المائع دون اتخاذها شكل أو حجم معين.

من أهم خصائصها:

طاقتها الحركية مرتفعة جدا.

قوى التماسك بين ذراتها ضعيف جدا مما يفسر انتشارها في الهواء لحظة اطالقها.

من السهل احداث ضغط عليها.

كثافتها متدنية.

االنشطة وافعاليات

فعالية)1(: ما الذي تعرفه عن العمل المخبري؟

عزيزي المشارك: حاول االجابة عن التساؤالت التالية:

ما اهمية العمل المخبري؟

ما هي عوامل نجاح العمل المخبري؟

هل يرتبط العمل المخبري ببيئتك؟
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فعالية)2(: استخدام ميزان الحرارة 

استخدام ثالث كؤوس “ماء ساخن، بارد، وفاتر” نتساءل “كيف يمكننا تحديد مدى سخونة اوبرودة هذه الكؤوس او االشياء بشكل عام؟

كيف يمكننا ذلك بدون استخدام ميزان الحرارة؟

ثم استخدام نماذج لموازين حرارة لقراءة درجة حرارة الكؤوس الثالثة

فعالية )3(:استخدام المغناطيس لربط االلعاب التربوية بالعمل المخبري

استخدام لعبة الصياد الماهر

احضــر قطــع بالســتيكية وخشــبية وارســم اشــكال ألســماك صغيــرة، ثبــت علــى بعضهــا دبابيســا ثــم الــق االســماك فــي المــاء، اســتخدم المغناطيــس الصطيادهــا. 
مــاذا تالحــظ؟

استخدم المغناطيس لتصنيف العديد من االشياء والمواد الى مواد يجذبها المغناطيس ومواد ال يجذبها.

فعالية )4(: اختراق القوة المغناطيسية للمواد

في هذا النشاط ضع دبابيس فوق قطعة كرتون وداخل كاس ماء وفوق صفيحة من الحديد واستخدم المغناطيس اللتقاط الدبابيس،سجل مالحظاتك

فعالية)5(: حاالت المادة والفرق بين الغليان والتبخر بالتجريب

اسكب الماء على مالبسك وتساءل كيف اجففها؟

ماذا يحدث عند وضع يدك فوق كاس ماء ساخن؟

هل جميع المواد الصلبة تتحول الى مواد سائلة بالتسخين،لماذا؟

بماذا تشعر عند وضع كمية قليلة من اإليثانول على يدك؟

هل يغلي االسيتون عند درجة حرارة اقل من درجة حرارة غليان الماء؟

فعالية)6(: الجاذبية االرضية
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لماذا ينزل المطر من السماء باتجاه االرض؟

باي اتجاه يسقط الحجر إذا رميته؟ لماذا؟

ماذا نستفيد من الجاذبية االرضية؟

هل يختلف جذب األرض لألجسام؟ تحقق بنفسك من خالل اقتراحك لبعض األنشطة.
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الوحدة السابعة
Student as Scientist  الطالب كعالم

هــدف الوحــدة:  أن يكــون الطالــب قــادرا علــى تصميــم أنشــطة الحيــاة الحقيقيــة التــي تعــزز مهــارات التفكيــر العليــا للطــالب وأن يتعامــل مــع المشــكالت الحياتيــة 
التــي تواجهــه بمنهجيــة علميــة. 

الزمن: 3 ساعات 

اليوم التدريبي رقم )      ( الطالب كعالم رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

اتقان جميع المفاهيم المتعلقة بمعرفة المحتوى )األرض ودورة المياه(.CK  ) األنشطة 1, 2، 3، 4، 6 , 8()الكفايات:1.1، 1.2، 2.2(مستوى: 1، 
.3 ،2

تصميم أنشطة الحياة الحقيقة التي تعزز مهارات التفكير العليا للطالب وفي الوقت نفسه تتعلق بموضوع المحتوى المعرفي.PCK  )األنشطة 
1, 7, 8( )الكفايات:1.1،1.5،2.1، 2.4، 2.6، 3.1،3.2( مستوى: 1، 2، 3.

العمل مع المجتمع كجزء من عملية التعلم – التعليم. PCK  )األنشطة 7, 8( )الكفايات:1.3، 2.7، 2.8، 3.3( مستوى: 1، 2، 3.

مخرجات التعلم المقصودة            
)CK & PCK(

تطبيق معرفة وفهم المحتوى المعرفي. 	 
المنهاج الفلسطيني 	 
العوامل التي تدعم التعلم الفعال.	 
الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم.	 
بيئات تعلمية امنة وفعالة.	 
استراتيجيات التدريس ومصادر التعلم.	 
التكنولوجيا لدعم التعلم والتعليم.	 
استراتيجيات تعزيز وتحقيق السلوك اإليجابي.	 
تكامل موضوعات المنهج.	 
التواصل الفعال لتسهيل تعلم الطلبة.	 
االنخراط في عمليات التعلم الفعال مدى الحياة من خالل مواصلة التطور المهني.	 
تقويم استراتيجيات التعلم.	 
التقويم من أجل التخطيط للتعلم.	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة 
))PTPDIباألهداف
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اليوم التدريبي رقم )      ( الطالب كعالم رقم اليوم التدريبي
النباتات واحتياجاتها.

األرض وعلوم الفضاء ) دورة المياه, التبخر, والتكاثف(.
الصخور والمعادن.

الربط مع الكتب المدرسية 
 1-4

تنمو النباتات فقط في التربة.
جميع البذور تنمو عندما نزرعها في بيئة مناسبة.

النباتات تنمو ألننا نرويها بالماء.
الصخور لها نفس خصائص المعادن .

عملية التبخر هي نفس عملية التكاثف.

األخطاء المفاهيمية 
المحتمل تكونها لدى 

الطلبة

يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:
 تطوير الفهم بأن الطبيعة العلمية للمعرفة سوف تتغير من خالل التجارب العلمية.

تدريب المتدربين على ممارسة سلوك العلماء.
اكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي.

التحفيز على االنخراط والمشاركة في العلوم.
تعزيز مهارات التحقيق وجمع البيانات  وتنفيذ المهام والتعامل مع المهام القائمة على حل المشكالت.

التحقق من األفكار العلمية السابقة واألولية وسوء الفهم العلمي للطلبة.
ادراك وجهة نظر العلماء وتجاربهم.

تشجيع الطلبة على حل المشاكل المتعلقة بحياتهم في المدرسة وفي المنزل مثل استخدام النفايات الورقية لصنع النماذج وتصميم االشكال 
الهندسية.

تشجيع الطلبة للقيام بالمشاريع المعتمدة على البحث العلمي مثل دراسة انواع الصخور والتربة.
اتقان جميع المفاهيم المتعلقة بمعرفة المحتوى )األرض، ودورة المياه ...(.

تصميم أنشطة الحياة الحقيقية التي تعزز مهارات التفكير العليا للطالب، وفي الوقت نفسه تتعلق بموضوع )المحتوى المعرفي(.
العمل مع المجتمع كجزء من عملية التعلم / التعليم.
فهم ضرورة السالمة أثناء القيام باألنشطة العملية.

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة 

تدريبالوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز 

على  المحتوى المعرفي 
والمحتوى البيداغوجي.

ستتبع كل جلسة تدريب 
بمهمة تقويمية، تكون 

مرتبطة بحلقة التعلم.
يعرضالمدرب مخرجات 

التعلم المقصودة للوحدة

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
االهتمام بكيفية ربط مخرجات التعلم 
.PTPDIللجلسة التدريبية بالكفايات ل

طرق واستراتيجيات تدريس مهارات 
وعمليات العلم المستخدمة في المدارس, 

وجعل الطلبة ينخرطون بمشكالت الحياة 
المحيطة بهم.

ماذا نعني بالتعلم 
المتمركز حول المتعلم ؟

برأيك , كيف ستجعل 
الطالب يفكر ويعمل 

وكأنه عالم؟
كيف يمكن أن تجعل 
طالبك يتعاملون مع 

المشاكل البحثية؟
كيف يمكن أن تحفز 

الطالب على ممارسة 
التفكير النقدي وحل 
المشكالت وتحليل 

وتفسير النتائج ؟

استخدام وثائق  لمحتوى 
الوحدة التدريبية واالستعانة 

بها للتعريف بمكونات 
الوحدة.

30د



116

أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
سيتم استخدام درس التبخر 

والتكاثف لجعل المتدرب 
يفكر ويعمل وكأنه باحثا 

علمياوإلكساب المتدربين 
مهارات عمليات العلم.

* تدريب المتدرب على أن:
-1 يفكر ويعمل وكأنه عالم.

-2تطبيق المعرفة 
والمهارات: فهم العلوم

-3 البحث من خالل التدريب 
العملي على الخبرة )عن 

طريق التفكير النقدي / حل 
المشكالت وتحليل وتفسير 

النتائج(.
-4 فهم طبيعة المعرفة 

العلمية )مفتوحة النهاية، 
تبنى  باستمرار(؛ فهم كيفية 

التعامل مع المشاكل 
البحثية / تصميم زيادة 
المعرفة وفهم العلوم 

واألبحاث )نظرية،
المفاهيم والروابط بينها 

ضمن العلوم

PCKنشاط)1(: التبخر
)ILO1 , ILO 2(

)الكفايات:1.1، 1.2،1.5،2.1، 2.2، 
)2.4،2.6،3.1،3.2

يقوم المدرب بعمل حدث يستثير تفكير 
المتدربين, حيث يقوم متعمدا بسكب الماء 
على مالبسه ويبين للمتدربين أن هذا حدث 
بالصدفة! ويوجه لهم السؤال التالي: ابتلت 
مالبسي, كيف سأجففها ؟ ما اقتراحاتكم ؟ 
أحد المتدربين: ستجف لوحدها يا دكتور ألن 

الجو حار.
متدرب اخر: لكن أين سيذهب الماء الذي على 

مالبسك؟ 
المدرب: دعونا نتعرف على هذا من خالل  

النشاط الذي سنقوم به االن وسنحصل على 
نتيجته في اليوم التالي.

خطوات العمل:
-1 يضع المتدربون الصحن على جانب نافذة 

الصف بحيث تصل إليه أشعة الشمس.
-2 يسكب المتدربون كمية قليلة من الماء في 

الصحن.
-3 في صباح اليوم التالي, يالحظ المتدربون 

ماذا حدث للماء, وعليهم تفسير هذه 
المالحظة. ويوجه المدرب السؤال التالي: لماذا 

اختفى الماء ؟
أحد المتدربين: ألنه تبخر.

المدرب: لكن لماذا تبخر ؟ ما العوامل التي 
تساعده على التبخر ؟

أحد المتدربين: أشعة الشمس, ألن الجو حار.
المدرب: دعونا نثبت ذلك من خالل النشاط 

القادم.

 لديك قميص مبتل 
بالماء, اقترح أسرع 

طريقة لتجفيفه؟

االستقصاء التجريبي 
التعلم التعاوني في 

مجموعات غير متجانسة 
العرض العملي 

العمل التجريبي – المشروع 

45 دقيقةصحن بالستيك واسع,ماء.
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

-5 كيف تصبح عالما يظهر 
في السلوكيات والمواقف 

الالزمة لكي
تصبح باحث )الطالب يأخذ 
»ملكية« المشروع؛ يظهر 

المسؤولية، والمشاركة 
الفكرية، والمبادرة

النهج الخالق والمستقل 
في صنع القرار(.

فهم أكبر لطبيعة العمل 
البحثي و

الممارسة االحترافية.
معرفة الترابط في مجال 

العلوم.

 ILO(أثر درجة الحرارة على التبخر :)نشاط)2
1( CK

)الكفايات:1.1، 1.2، 2.2(
خطوات العمل:

-1 يضع المتدربون كمية من الماء في 
وعاء على لهب ضعيف لمدة 3 دقائق.
-2 يكرر المتدربون الخطوات باستخدام 

لهب قوي وبنفس المدة.
-3 يالحظ المتدربون أيهما نقصت فيه 

كمية الماء أكثر ولماذا؟ 
المتغير المستقل: درجة الحرارة

المتغير التابع: معدل التبخر
المتغير المضبوط: مساحة السطح

ما العوامل التي تعتقد 
بأنها تؤثر على معدل 

التبخر ؟
هل تعتقد أن  الزدياد 
درجة الحرارة تأثير على 

معدل التبخر؟
ما هي العوامل التي 

نحتاج لضبطها عند 
دراسة أثر درجة الحرارة 

على التبخر؟
ما هو المتغير المستقل 
والمتغير التابع في هذا 

النشاط؟   
هل تستطيع التفكير 
بعامل اخر يؤثر على 

معدل التبخر ؟ 
عند القيام بهذا النشاط 

فكر في العوامل التي 
يجب ضبطها ؟ 

في هذا النشاط ماهو 
المتغير التابع والمتغير 

المستقل؟

لهب, وعاءان لهما مساحة العمل التجريبي \ المشروع 
سطح متساوية,ماء.

لهب,وعاءان لهما مساحة 
سطح مختلفة, ماء.
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

التأكيد، وصقل
مسارات التعليم

االهتمام المتزايد  بالحماس
للعلوم ؛ التحقق من صحة

التخصصات
معرفة أكبر عدد من خيارات 

التعليم؛ توضيح.
لحقل للدراسة.

-6 مهارات التواصل : 
العروض / المرافعات 

الشفوية. بعض الكتابة / 
التحرير. التقنيات المخبرية 

/ الميدان؛ عمل المنظمات 
؛ الحاسوب؛ فهم المقروء. 

العمل الجماعي.
استرجاع المعلومات.

I-(أثر مساحة السطح على التبخر :)3 )نشاط
LO1( CK

)الكفايات:1.1، 1.2، 2.2(
خطوات العمل:

-1 يضع المتدربون الماء في الوعاء, 
ويضعونه على اللهب حتي يغلي لمدة 
خمس دقائق, ويالحظون ماذا يحدث.

-2 يكرر المتدربون الخطوات باستخدام 
وعاء مساحة سطحه أكبر, وبنفس كمية 

الماء السابقة, وللفترة الزمنية نفسها.
يالحظ المتدربون الفرق بينهما, ثم يسأل 

المدرب: أيهما نقصت فيه كمية المياه أكثر 
ولماذا؟؟ 

المتغير المستقل: مساحة السطح
المتغير التابع: معدل التبخر

المتغير المضبوط: زمن التسخين)درجة 
الحرارة(

هل تستطيع التفكير 
بعوامل أخرى تؤثر على 

معدل التبخر؟ 
ما أثر حركة الهواء على 

معدل التبخر؟
 فكر في العوامل التي 
يجب ضبطها عند اجراء 

هذا النشاط؟

مروحة,صحنان العرض العملي \ المشروع
واسعان,قليل من الماء.

12 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

-7 العمل بشكل مستقل 
كمهارة، ال ترتبط بالممارسة 

المهنية.

I-(أثر حركة الهواء على التبخر :)4 )نشاط
LO1(  CK

)الكفايات:1.1، 1.2، 2.2(
خطوات العمل:

-1 يضع المتدربون في الصحن األول كمية 
قليلة من الماء.

-2 يضع المتدربون في الصحن الثاني كمية 
مساوية للماء في الصحن األول.

-3 يعّرض المتدربون سطح الصحن الثاني 
لمروحة فترة من الزمن. ويالحظ المتدربون 

الفرق بينهما. ثم يوجه المدرب السؤال 
التالي: أيهما نقصت فيه كمية المياه أكثر 

ولماذا؟
المتغير المستقل: حركة الهواء.

المتغير التابع: معدل التبخر.
المتغير المضبوط: درجة الحرارة,مساحة 

السطح.
يكلف المدرب الطلبة بالتوصل إلى تعريف 

عملية التبخر.

ما هو المتغير المستقل 
والمتغير التابع في هذا 

النشاط
ما السبب الذي جعل 

قطرات الماء الصغيرة 
تتراكم على سطح علبة 
مغلقة بعد اخراجها من 
مجمد الثالجه واالنتظار 

لفتره زمنية قصيرة ؟
 ما سبب ظهور قطرات 

ماء على سطح المرآة 
بعد االستحمام 

15دقيقةشرائح البوربوينتاالستقصاء العقالني 
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

  ILO1((التكاثف:)نشاط ) 5
CK)الكفايات:1.1، 1.2، 2.2(

التمهيد: يعرض المدرب صورا مختلفة تثير 
التفكير, ويوجه أسئلة مثل: عند إخراج علبة 
مغلقة من مجمد الثالجة واالنتظار لفترة 
زمنية قصيرة, ستالحظون وجود قطرات 

صغيرة من الماء على سطح العلبة, من أين 
جاءت هذه القطرات عليها وهي مغلقة ؟ 

يوجه المدرب المتدربين إلى تجربتها في 
البيت والتفكير في اإلجابة. 

يتوصل المتدربين إلى تعريف للتكاثف.
االمتداد: يسأل المدرب: ما سبب ظهور 

قطرات ماء على سطح المرآة بعد 
االستحمام مباشرة ؟ 

هل تستطيع التوصل 
لتعريف لكل من عمليتي 

التبخر والتكاثف؟ 
ما الفرق بين التبخر 

والتكاثف؟
وما العوامل التي يعتمد 

عليها كل من التبخر 
والتكاثف؟

هل تستطيع التفكير 
بظاهرة تتواجد فيها كل 

من العمليتين؟
هل تستطيع رسم هذه 

الظاهرة؟

إبريق شاي,ماء, لوح زجاجي, التجريب والعرض العملي 
صورة لدورة المياه في 

الطبيعة تعرض على جهاز 
العرض

10 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

إعادة تصميم مناهج 
العلوم من خالل تطوير 

وحدات لورش العمل 
العلمية، وأداء عناوين 

جذابة، مثيرة لالهتمام 
وممتعة للطالب.

 ILO 1( CK(التبخر والتكاثف :)نشاط)6
)الكفايات: 1.1، 1.2، 2.2(

خطوات العمل:
-1 يمأل المتدربون اإلبريق بالماء ويضعونه 
على النار حتى يغلي ويراقبون ماذا يحدث.

-2 يعّرض الطلبة بخار الماء الخارج من 
اإلبريق لسطح اللوح الزجاجي,ويشاهدون 

ماذا يحدث.
يوزع المدرب عليهم ورقة العمل 

االتية,ويكلفهم باإلجابة عليها بشكل 
فردي.

-1 الماء ----------عندما يسخن.
-2 عندما يالمس بخار الماء سطحا-------
--فإنه يتحول إلى قطرات صغيرة من----

--------تتجمع وتتساقط. وهذا ما يحدث 
لبخار الماء في الجو.

يعرض المدرب صورة لدورة المياه في 
الطبيعة وعليها أرقام وعلى المتدربين 

كتابة اسم العملية بجانب كل رقم, ويكلف 
المتدربين بتفسيرها وبعد ذلك رسمها. 

كيف يتنفس النبات 
؟ وكيف يقوم بصنع 

غذائه؟
ما العوامل التي يعتمد 

عليها نمو النبات ؟
ما العوامل التي تؤثر 

في عملية انبات البذور؟
من خالل مشروع متحف 
البذور ما مدى االختالف 

في معدل انبات البذور 
؟ 

كوب من البالستيك المشروع وحل المشكالت 
الشفاف

مناديل ورقية
البذور )الفاصوليا والفجل، 

كوسا، عباد الشمس، الثوم، 
والفجل والخس والقطيفة(.

الصق يجف بسرعه 
• مصاصة صغيره لنشر 

الالصق

10دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

فهم المفاهيم األساسية 
- وصف الفرق بين المعادن 

)التي تتألف من نفس 
المادة في جميع أنحاء( 

والصخور )التي تتألف من 
اثنين أو أكثر من المعادن(.

نشاط )7( ( متحف البذور )النباتات( / 
 ILO3, ILO2(النباتات تفعل أشياء مذهلة

) PCK
)الكفايات:1.1، 1.3،1.5،2.1، 2.4، 2.6،2.7، 

)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8
إنشاء متحف البذور الخاصة بك والتحقيق 

في مدى اختالف انبات البذور.
* التفكير والعمل وكأنه عالم

ا. اكتشف كيف يتنفس النبات، وينمو 
ويصنع الطعام.

 ب. مراقبة وتدوين المالحظات حول نمو 
النبات

 ج. إجراء تجربة لمعرفة المزيد عن عملية 
التمثيل الضوئي، واستخدام خصائص ورقة 

لتحديد الشجرة .
د. استكشاف بعض المنتجات الغير عادية 

المصنوعة منه.
إعداد المتحف الخاص بك:

1. ضع على كوب من البالستيك 2 ورقة 
من منشفة ورقية، مطوية ألول مرة في 

نصف وبعد ذلك في ثلثي.
2. ورقة أخرى من منشفة ورقية ووضعه 

برفق في وسط الكأس.
3. ضع البذور في مجموعات بين منشفة 

ورقية وعلى جانب كوب من البالستيك.

ما الفرق بين المعادن 
والصخور ؟ 

ماانواع الصخور ؟
هل تستطيع تصنيف 
مجموعة من المواد 
التي تعطى لك الى 

صخور ومعادن ؟
ما استخدامات الصخور 

والمعادن؟ 
هل تستطيع جمع 
عينات فريدة من 

نوعها لكل من الصخور 
والمعادن؟ 

التعلم التعاوني /العمل 
التجريبي/ المشروع

عينات الصخور تجمع من 
قبل الطالب )بما في ذلك 

الحجر الجيري والرخام(
• الخل
• وعاء

• ملعقة أو قطارة
• عدسة مكبرة

30 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

4. تسمية مجموعة من البذور من خالل 
كتابة أسمائهم على السطح الخارجي 

للكوب مع عالمة دائمة.
5. صب الماء في وسط كوب الرطب  حتى 
المنشفة ورقية. فإن الماء يتخلل من خالل 
المناشف الورقية المحيطة ويحافظ على 

البذور رطبة.
6. تأكد من المتحف الخاص بك كل يوم 
للتأكد من اإلنبات. تذكر أن إضافة الماء 

حسب الحاجة للحفاظ على ورقة المناشف 
الرطبة.

تشريح البذور
فتح الفول والعثور على النبتة الصغيرة!
فن البذور: تأتي البذور في جميع أنواع 

األحجام واأللوان واألشكال. استخدامها 
للمتعة، والفرز، وخلق أنماط واستكشاف 
التماثل الثنائي. تصوير قالب فراشة لدينا، 

وتزويد الطالب مع الصق أبيض ومجموعة 
متنوعة من البذور والفاصوليا لخلق عمل 

رياضي فني خاص بهم! 
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

- ندرك أن هناك ثالثة أنواع 
من الصخور: الصخور النارية 

والرسوبية والمتحولة.
تطوير مهارات التحقيق 
والتصميم والتواصل - 

اختبار ومقارنة الخصائص 
الفيزيائية للمعادن )على 

سبيل المثال، اختبار الصالبة، 
واختبار اللون(.

- استخدام المفردات 
المناسبة، بما في ذلك 

مفردات العلوم الصحيحة 
والمصطلحات التقنية، 
في وصف التحقيقات 

ومالحظاتها )على سبيل 
المثال حيث استخدام مثل 
الصالبة، واللون، واللمعان، 

والملمس عند مناقشة 
الخصائص الفيزيائية للصخور 

والمعادن(
-ربط العلوم والتكنولوجيا 

بالعالم خارج المدرسة 
للتعرف على العديد من 

االستخدامات للصخور 
والمعادن في الصناعات 
التحويلية، وفي الفنون 

والحرف اليدوية.

 ILO1,( :المعادن والصخور : )نشاط )8
)ILO2, ILO3/PCK

)الكفايات:1.1، 1.2، 1.3،1.5،2.1، 2.2،2.3، 
)3.3 ،3.1،3.2 ،2.8 ،2.4،2.6،2.7

ورشة عمل :
1( تعيين أزواج من المتدربين أو مجموعات 
صغيرة: استخدام مجموعة خاصة بهم من 

4 عينات »فريدة من نوعها« 
2( توجه البالط بدوره إلى أسفل، مع الوجه 

الخشن مواجها لألعلى 
3( اتخاذ قرار بشأن أي من الصخور 

ستخضعلالختبار ووضعها في هذا النظام
4( خذ العينة األولى وافرك بخط مستقيم، 

أو خط، بانخفاض طول البالط )يجب على 
الطالب مشاهدة خط  من اللون )حتى 

األبيض(، أو األلوان، على البالط(
5( اعادة الحجر  إلى مكانه في الخط 
واالستمرار في أداء اختبارات متتالية 

بالترتيب 
6( إجراء اختبارالخط على الهيماتيت 

وقلم رصاص »واضح« والطباشير البيضاء 
)الهيماتيت به خط أحمر وكان السبب في 

وجود خط قلم رصاص األسود«واضح« هو 
الغرافيت المعدنية؛ والطباشير البيضاء« 

الجبس«( 

30 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

الخاتمة
* التفكير في محتوى 

الوحدة وما إذا كانت قد 
حققت مخرجات التعلم 

المقصودة.
* عمل ملخص للنقاط 

الرئيسية
* شرح المهمة التقويمية 

الواجبتنفيذها في المدرسة 
وإدراجها في ملف االنجاز.

• التحضير لحلقة التعلم 

عمل خريطة ذهنية لما تم تحقيقه من 
التعلم والفهم اليوم. باستخدام قلم ملون 

حدد المجاالت التي لم يتم تغطيها ذات 
الصلة بالموضوع.

* بعد االنتهاء من تنفيذ 
المهمة في المدرسة 
فكر مليًافيما إذا كان 

هناك أي شيء تعتقد 
أنك بحاجة الى تغييره 

من أجل نقل نفس 
المحتوى للطلبة؟ 

شارك تأمالتك في حلقة 
التعلم.

* هل يمكن أن توصي 
بوضع بعض المجاالت 

التي عرضت في 
اللقاء التدريبي لمزيد 
من الدراسة؟  شارك 

تأمالتك في حلقة 
التعلم.

تقديم لمحة عامة على 
خريطة ذهنية  ما تم 

عرضه اليوم ومقارنته مع 
المتدربين. 

 ورق 
اقالم

30 دقيقة 
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
االنجاز إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة في

نشاط  :حاالت المادة 
المواد واألدوات: 
*علبة عصير برتقال

*إبريق
* ملعقة كبيرة

*ماء ساخن
* كؤوس ورقية

* العصي الخشبية
استكشاف حاالت المادة السائلة والصلبة، واكتشاف كيف تتغير حاالت المادة ثم دراسة كيف تحدث هذه التغييرات. يمكن أن 

المواد الصلبة تغيير إلى سوائل، ويمكن للسوائل تغيير الى المواد الصلبة. 
ضع الثلج مع عصير البرتقال، ويمكنك ان ترى كل من التحوالت.

الخطوة 1: افتح علبة من عصير البرتقال المجمد,والمسها  لتشعر أنها صلبة وباردة.
الخطوة 2: أضف الماء الساخن على كل جهات العلبة مع االنتظار لفترة بسيطة.

خطوة 3: امأل عدة أكواب ورقية حوالي 2/3 من عصير البرتقال.
خطوة 4: ضع عصا خشبية  في كل كوب.

خطوة 5: احرص على عدم تسرب، وضع احدىاألكواب في مجمد الثالجة.
خطوة 6: تحقق منهم بعد ساعتين. يمكنك سحب العصا برفق للخارج ماذا تالحظ ؟

خطوة 7: عند تجمد عصير البرتقال، يمكنك تقشير األكواب الورقية. يمكن لك وأصدقائك التمتع بالمجمدات!
لديك ثالثة مواد مختلفة في حالتها الفيزيائية, صمم تجربة علمية تتمكن فيها من تغيير حالة كل مادة إلى الحالة التي تريدها.

 كيف تفسر) مستعينا بالتمثيل الجزيئي للمادة( اختالف المادة في حالتها الفيزيائية ؟
االطالع  على األنشطة العملية التي تم القيام بها في التدريب، مراجعة وضبط األنشطة بحيث تكون فعالة في السياق الخاص 

بك.
حيثما كان ذلك مناسبا، والسماح للتركيز بشكل خاص على تقييم قدرات الطلبة للعمل عمليا يمكن أن يشمل ذلك

إظهار كيف أن الكفاءات PTPDI)المذكورة أعاله(  موضحةمن خالل الدالئل.

30 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل 

المدرب 

الموارد ووسائل التعليم 
والتعلم 

الوقت 

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لمناقشة وتبادل اآلراء حول محتوى المهمة التقويمية، والتي سوف تشمل على:التحضير لحلقة التعلم
• تقديم خطة درس واحد أو أكثر من األنشطة العملية.

• عرض التأمالت / تقويم لدرس المحدد مع التركيز بشكل خاص على األخطاء المفاهيمية، واستخدام المتدربينلمهارات محددة 
لألنشطة العملية وتنمية االتجاهات العلمية.

• يكون على استعداد لمناقشة كيف جمع أدلة التقويم مثل المحادثات المكتوبة، والصور، والرسوم  لتقييم تطور المتدربين في 
كل من معرفتهم بالموضوع وكيفية العمل علميا.

• مناقشة كيفية تمكنك من الكفايات PTPDI المذكورة أعاله وتأثير ذلك على التنمية المهنية الخاصة بك وهذه الكفايات هي:
*العمل على تأسيس وضمان بيئات تعلمية أمنة وفعالة تفاعلية محفزة.

* معرفة واستخدام مجموعة من استراتيجيات التدريس والموارد لتمكين التعلم الفعال.
* معرفة وفهم واستخدام  استراتيجيات التعلم والتعليم بمساعدة التكنولوجيا لدعم تعلم التالميذ واألدوار المهنية للمعلمين.

يمكن للمدرب ان يوجه المتدربين الستخدام أدوات تقويم متنوعة.
- في حلقة التعلم يجب أن تتاح الفرصة للمتدربين لتبادل ومناقشة تجاربهم.

- دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

30 دقيقة

ملحق: 

1. عمل ورشة عمل، والتعلم عن طريق العمل واالكتشاف،

2. التمييز بين سؤال العلماء والسؤال التقليدي.

سؤال العالم  السؤال التقليدي   CK\PCK
في وقت متأخر من الليل سمع أحمد صوت عال قادم من المطبخ، وقام  

يتبع مصدر الصوت، وكان قادم من الفريزر انفجرت علبة المشروبات 
الغازية، لماذا حدث ذلك؟

في أي طريقه يمكن تقسيم حاالت المادة  علم الفيزياء 
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األنشطة والفعاليات

ورقة متدرب

الطالب كعالم

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )1( 

عزيزي المعلم: في مجموعات ناقش مع زمالئك ما يأتي:

كيــف تفهــم التعلــم المتمركــز حــول المتعلــم؟ مــا مــدى مشــاركة التالميــذ أثنــاء تنفيــذ الحصــص الصفيــة؟ كيــف تجعــل التالميــذ يفكــرون فــي حــل المســائل التــي 
تواجههــم؟

ما المهارات التي يتعلمها التالميذ أثناء دراسة العلوم؟

ما طرق الحصول على المعرفة؟ ما أوجه التشابه واالختالف بين تلك الطرق؟

هل فكرت في الطريقة العلمية للبحث والتفكير؟ هل اتبعت هذه الطريقة وكيف؟

ورقة متدرب

الطالب كعالم

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )2( 

عزيزي المعلم:اقرأ النشرة المرفقة وحاول اإلجابة عن ما يأتي

ما الفوائد التي تترتب على معرفتك لعمليات العلم؟

هل توظف عمليات العلم أثناء تدريس العلوم في المدرسة؟ كيف توظف تلك العمليات؟
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ناقش مع زمالئك والمدرب أهم عمليات العلم وكيفية توظيفها في حث التالميذ على التفكير؟

هل يمكن توظيف نفس عمليات العلم لجميع التالميذ ومن كل المستويات؟

ورقة متدرب

الطالب كعالم

الزمن: 50دقيقة رقم النشاط: )3( 

عزيزي المعلم: في مجموعات سنقوم باألنشطة اآلتية

أمامــك مجموعــة مــن العينــات النباتيــة والبــذور وعينــات مــن الصخــور، كيــف تتعامــل مــع هــذه العينــات؟ مــا عمليــات العلــم التــي توظفهــا فــي تدريــس خصائــص هــذه 
العينات؟  

ما العوامل التي تؤثر على تبخر السوائل؟ كيف ندرس تأثير هذه العوامل؟

كيف تتكون الغيوم؟ يف يتكون الندى؟

كيف يتنبأ المتنبيء الجوي بحالة الطقس؟ ما المهارات والعمليات التي يستخدمها؟
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الوحدة الثامنة
Authentic Assessment in Science Education التقويم في تعليم وتعلم العلوم

ــاء أدوات التقويــم الحقيقــي واســتخدامها بشــكل جيد.باإلضافــة الــى تحليــل نتائــج التقويــم واســتخدامها  • هــدف الوحــدة: فهــم فلســفة التقويــم الحقيقــي، وبن
فــي تحســين عمليتــي التعلــم والتعليــم.

الزمن: 6 ساعات )3*2(

اليوم التدريبي رقم )      (  التقويم الحقيقي رقم اليوم التدريبي
يتوقع من المتدربين في نهاية الخطة التدريبية، أن يكونوا قادرين على:

تطبيق أنواع التقويم )التكويني والختامي( بحيث تتضمن االستراتيجيات األكثر فعالية لتحقيق األهداف التعليمية.PCK  ) األنشطة 1, 2, 3, 
4()الكفايات: 1.5، 2.2( المستوى 1، 2، 3.

استخدام التكنولوجيا في عملية تحليل البيانات وإعطاء التغذية الراجعة للطالب واآلباء ووزارة التربية والتعليم.TPCK )نشاط 4( )الكفاية: 
3.3( المستوى 1، 2، 3.

تشجيع المعلمين والطلبة لتطبيق مهارات التقويم الذاتي وتقويم االقران.CK  ) األنشطة2, 3, 4( )الكفاية: 3.2( المستوى 1، 2، 3.
عمل خطط تساهم في تحسين نوعية التعلم والتعليم باالعتماد على نتائج التقويم. CK  ) األنشطة 2, 4( )الكفايات: 2.8، 3.2( المستوى 

.3 ،2 ،1
تصميم مهمات االداء الواقعية ومقاييس التقدير المناسبة لها. CK  )األنشطة 2, 3( )الكفاية: 3.1( المستوى 1، 2، 3.

تصميم وتطبيق بعض ادوات التقويم الحقيقي. CK  ) األنشطة 3, 4( )الكفاية: 3.1( المستوى 1، 2، 3.

مخرجات التعلم المقصودة            
)CK & PCK(

الربط بين التخطيط والتدريس والتقويم.	 
استراتيجيات التدريس والمصادر.	 
التعلم مدى الحياة من خالل التطور المهني	 
تقويماستراتيجيات التعلم.	 
مخرجات التقويم لتخطيط وتحسين التدريس 	 
تقديم تقارير شفوية وتحريرية.	 

الكفايات المرتبطة باألهداف
))PTPDI

النباتات الخضراء
الجهاز التنفسي

الفقاريات
الحرارة

الربط مع الكتب المدرسية 1-4 
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اليوم التدريبي رقم )      (  التقويم الحقيقي رقم اليوم التدريبي
النبتة هي مجرد زهرة، وغالبا ما يتم عرضها بانها بدون جذور.

نحن نتنفس األكسجين )النقي( ونخرج ثاني أكسيد الكربون )النقي(. 
عملية التنفس وتبادل الغازات هي عملية قابلة للتبديل في النباتات.

األفاعي ليست من الفقاريات، هي من الديدان و ليس لديهم هيكل عظمي.
الحرارة ودرجة الحرارة هي نفس الشيء. 

الحرارة هو عبارة عن مادة.
التسخين والحرارة هي نفس المفهوم.

األخطاء المفاهيمية المحتمل 
تكونها لدى الطلبة

يتطور فهم المتدربين والطلبة لـ:
الغرض من التقويم الحقيقي، والفروقات ما بين التقويم الحقيقي والتقويم التقليدي.

تخطيط نواتج التعلم 
الربط بين استراتيجيات التقويم واحتياجات الطلبة.

إدارة وتنفيذ عمليات التقييم.
استخدام التكنولوجيا في التقييم.

تنفيذ التقييم للتحسين الكمي للتعلم والتعليم.
تحسين كفايات التقييم الذاتي وتقويم االقران لكل من المعلمين والطلبة.

كفايات المحتوى الخاصة 
بالمتدربين
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

المقدمة
يعرض المدرب خطة 

تدريبالوحدة، ويحدد كيفية 
تقسيم الوحدة، مع التركيز 

على  المحتوى المعرفي 
والمحتوى البيداغوجي.

ستتبع كل جلسة تدريب 
بمهمة تقويمية، تكون 

مرتبطة بحلقة التعلم.
يعرضالمدرب مخرجات التعلم 

المقصودة للوحدةويركز 
على ربط المخرجات 

بالكفايات

مناقشة محتوى الوحدة التدريبية.
طرق واستراتيجيات التقويم  المستخدمة 

في المدارس.

برأيك، ما هي طرق 
واستراتيجيات 

التقويم  المتبعة في 
المدارس؟

ما هو أثر نمط 
التقويم المتبع في 
المدارس على تعلم 

الطلبة؟
هل تعتقد أن هناك 
طرقًا اخرى لتقويم 

تعلم الطلبة؟

استخدام وثائق  لمحتوى الوحدة 
التدريبية واالستعانة بها للتعريف 

بمكونات الوحدة.
يمكن استخدام شرائح بوربوينت

30 دقيقةشرائح بوربوينت

الجزء الرئيسي من الجلسة التدريبية
* سيتم استخدام درس 

الجهاز التنفسي، لتحديد 
ماهية التقويم الحقيقي، 

والتمييز بينه وبين التقويم 
التقليدي.

* يتم استخدام التقويم 
لتحقيق اهداف التعلم

النشاط االول: ILOI ((PCK)الكفايات: 
)1.5 ،2.2

عرض اختبار حول الجهاز التنفسي، بحيث 
يشمل على:

عرف التنفس.
عدد مكونات الجهاز التنفسي.

ايهما افضل التنفس عبر الفم او االنف؟ 
اثبت ذلك.

* فّكر: كيف أطور االختبار ألجعله يدعم 
التقويم الحقيقي؟

* مناقشة طرق التقويم التقليدي مقابل 
طرق التقويم الحقيقي.

هل يمكنك تعريف 
كلمة »التقويم«، 

ماذا يعني لك ذلك ؟
متى أعتبر التقويم 

حقيقيًا؟
ما الفرق بين التقويم 

التقليدي والتقويم 
الحقيقي؟

هل درجة االختبار 
كافية للحكم على 
فهمك للموضوع؟

* عرض اختبار لدرس الجهاز التنفسي، 
يحتوي اسئلة متنوعة، ومناقشته.

* مناقشة وحوار
* فكر – تعاون مع زميلك – شارك.

50 دقيقةاختبار
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

* سيتم استخدام موضوع 
النباتات الخضراء ستستخدم 
كمثال للتقويم التشخيصي، 

والتكويني، والختامي، 
وذلك من خالل استراتيجيات 

الكشف عن المعرفة 
السابقة، وتحديد االخطاء 

المفاهيمية، وطرح االسئلة، 
والمقابالت والتقييم الذاتي.

 PCK
* الهدف االساسي من 

التقويم للطلبة هو تحسين 
التعلم، ومشاركتهم بشكل 
نشط لضبط عملية تعلمهم 

PCK
* سيتم تطوير قائمة رصد 

تتعلق بالبناء الضوئي، 
واستخدامها.

:TPCK النشاط الثاني
  ,ILO3 , ILO4()ILO1

)الكفايات:1.5، 2.2، 2.8، 3.1، 3.2(
* يتم البدء  بسؤال: ماذا تعرف عن عملية 

البناء الضوئي؟ للكشف عن المعرفة 
السابقة للمتدربين.

* عرض فيلم حول عملية البناء الضوئي 
في النباتات، ثم توجيه االسئلة التقويمية 

للمتدربين/الطلبة.
-1 اذكر العناصر الضرورية لنمو النباتات 

الخضراء؟
-2 ما هي العملية التي تقوم بها النباتات 

الخضراء؟
-3 اللون األخضر في اوراق النبات ناتج 
عن صبغة الكلوروفيل المتواجدة في 

البالستيدات التيتساعد النباتات لتقوم 
بـ-------

-4 ما هو الغاز الذي يتم امتصاصه خالل 
عملية التمثيل الضوئي؟ 

عرض مقطع الفيديو ومناقشته:
https://www.youtube.com/

watch?v=FUyIG7oybjw
* توجيه المتدربين لبناء قائمة رصد 

بالمعارف الواردة في الدرس وتطبيقها 
على أنفسهم وعلى زمالئهم.

اين تحدث عملية 
البناء الضوئي؟ وما 
العناصر الالزمة لها؟

لماذا يتم الكشف عن 
المعرفة السابقة؟

كيف يستفيد 
المتدرب/ الطالب 

من التغذية الراجعة 
التكوينية؟وما 

االدوات التي يمكن 
ان يستخدمها؟

كيف أختار استراتيجية 
التقويم المناسبة 

للموقف التعليمي؟
برأيك، هل يمكن 
التخطيط لتنفيذ 

درس البناء الضوئي 
بطريقة أخرى؟

 
برأيك، ما اهمية 

قوائم الرصد؟

* استخدام استراتيجية KWL للكشف 
عن معرفة المتدربين حول الموضوع، 

واالخطاء المفاهيمية.
* عرض فيلم حول عملية البناء 

الضوئي في النباتات، ثم توجيه 
االسئلة التقويمية للمتدربين / 

الطلبة.
* العمل في مجموعات لبناء قائمة 

رصد.
* التقويم الذاتي
* تقويم االقران

80 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

* سيتم استخدام درس 
الحرارة لتوضيح مفهوم 

مهام االداء، وكيفية ربطها 
بشكل مباشر بمخرجات 
التعلم. مع التأكيد على 
ان مهمات االداء ترتبط 
بسياقات تعلم واقعية، 

ويكون للمتعلم دور فيها. 
PCK

* سيتم توضيح اهمية معايير 
ومؤشرات االداء لتبين ان 

المتعلم قد حقق مخرجات 
التعلم

 PCK :النشاط الثالث
 ) ILO1,  ILO3,  ILO5, ILO6(
)الكفايات:1.5، 2.2، 3.1، 3.2(

* تنفيذ نشاط لتصنيف المواد اآلتية 
)ملعقة، قلم رصاص، قطعة خشب، 
ورقة، زجاج، قطعة المنيوم، قطعة 

صوف( الى مواد جيدة التوصيل للحرارة 
واخرى رديئة التوصيل. 

 
* واآلن يمكنك جمع العديد من ادوات 

المطبخ ومحاولة تصنيفها.
 

* تصميم مقياس االداء اللفظي المتدرج 
من خالل التعاون مع افراد مجموعتك 
واستخدامه لتقييم االداء. يمكن النظر 

الى الملحق رقم )1(. 
*التركيز على مهارات التفكير العليا.

ما الذي يحصل ليدك 
عندما تحمل كأسًا 
ساخنًا من الحليب؟

ما هي خصائص 
مهام االداء؟

* التجريب لتصنيف المواد 
والمالحظةثم مناقشة النتائج

* معالجة المفاهيم الخاطئة
* الحوار والمناقشة

العمل في مجموعات
* التقييم الذاتي

ملعقة، قلم رصاص، 
قطعة خشب، ورقة، 

زجاج، قطعة المنيوم،  
لهب

ادوات مطبخ

80 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

*سيتم تصميم مشروع 
أللبوم صور حول الفقاريات 

وبناء مقياس االداء اللفظي 
PCK.المتدرج

* يستطيع المتدربون مقارنة 
أدائهم بمستويات محددة، 

باإلضافة الى مقارنة ما 
توصلت اليه كل مجموعة 

مع المجموعات االخرى.

 : PCKالنشاط الرابع
 ) ILO1,ILO2, ILO3,  ILO4, ILO6(

)الكفايات:1.5، 2.2،2.8، 3.1، 3.2، 3.3(
* توضيح مفهوم مقياس االداء المتدرج 

من خالل عرض مقياس لألداء المتدرج 
للمشروع الملحق رقم )2(.

* اعطاء المتدربين درس الفقاريات، 
وتقسيمهم الى مجموعات لتقوم كل 
مجموعة بعمل البوم صور، ثم تصميم 
واستخدام مقياس اداء متدرج لتقييم 

االعمال المنجزة  )يمكن للمتدربين 
استخدام االنترنت في العثور على معايير 

ومؤشرات مناسبة لأللبوم(.
 

* تقوم كل مجموعة بعرض عملها على 
مجموعة اخرى للحكم على صدق االداة 

المستخدمة.

ما هي آلية رصد 
العالمات التي 

استخدمتها؟
كيف يمكن تحقيق 
العدالة في تقييم 

أداء الطلبة على 
المهمة؟

ما اهمية مقياس 
االداء المتدرج؟
ما اهمية وضع 

مؤشرات لمستويات 
االداء؟

كيف يتم وصف 
مستويات االداء؟ 

كيف يمكن 
للتكنولوجيا ان تدعم 

توظيف التقويم 
الحقيقي؟

كيف تشجع طلبتك 
لممارسة التقييم 

الذاتي؟

* تقويم االقران
* العرض والمناقشة.

* العمل في مجموعات.
* المشروع

* البحث باألنترنت للعثور على معايير 
ومؤشرات مناسبة.

* التقويم الذاتي
* تقويم االقران

فيلم البناء الضوئي
اوراق

الكتاب المدرسي
ملحق رقم )2(

ورق 
اقالم

صور
انترنت 

80 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

الخاتمة
* التفكير في محتوى 

الوحدة وما إذا كانت قد 
حققت مخرجات التعلم 

المقصودة.
* عمل ملخص للنقاط 

الرئيسية
* شرح المهمة التقويمية 

الواجبتنفيذها في المدرسة 
وإدراجها في ملف االنجاز.

• التحضير لحلقة التعلم 

عمل خريطة ذهنية لما تم تحقيقه من 
التعلم والفهم اليوم. باستخدام قلم 

ملون حدد المجاالت التي لم يتم تغطيها 
ذات الصلة بالموضوع.

* بعد االنتهاء من 
تنفيذ المهمة 

في المدرسة فكر 
مليًافيما إذا كان 
هناك أي شيء 

تعتقد أنك بحاجة 
الى تغييره من أجل 

نقل نفس المحتوى 
للطلبة؟ 

شارك تأمالتك في 
حلقة التعلم.

* هل يمكن أن 
توصي بوضع بعض 

المجاالت التي 
عرضت في اللقاء 

التدريبي لمزيد من 
الدراسة؟  شارك 

تأمالتك في حلقة 
التعلم.

تقديم لمحة عامة على خريطة 
ذهنية  ما تم عرضه اليوم ومقارنته 

مع المتدربين. 

 ورق 
اقالم

50 دقيقة

التقويم
مهمة موجهة لتنفيذها في 

المدرسة وتدرج في ملف 
االنجاز إلظهار الكفايات 

PTPDI الواردة في

مراجعة األنشطة التي تم القيام بها في التدريبوادوات التقييم التي تم بناؤها، وضبطها بحيث تكون فعالة في السياق الخاص 
بالمتدرب.

تصميم مهمة تقويمية تتضمن تزويد الطلبة بمواد متنوعة مثل )زجاج، حديد، المنيوم، نحاس، بالستيك( وذلك من اجل تصنيفها 
بالنسبة للخصائص المغناطيسية، حيث يتم تصنيفها أواًل حسب المعرفة السابقة للطلبة، ثم يتم تصنيفها بالتجريب، وربطها 

بسياقات حياتية. 

40 دقيقة
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أنشطة التعلم المستخدمة من قبل مدخالت المدرب 
المتدرب 

استراتيجيات التدريب األسئلة الرئيسية 
المستخدمة من قبل المدرب 

الموارد ووسائل 
التعليم والتعلم 

الوقت 

لحلقة التعلم، يرجى أن تأتي على استعداد لمناقشة وتبادل اآلراء حول محتوى المهمة التقويمية، والتي سوف تشمل على:التحضير لحلقة التعلم
تصميم اداة التقييم المناسبة للموقف التعليمي.

تنمية مهارات المتدربين علميا في تحليل وتفسير البيانات.
االستفادة من نتائج التقييم في التخطيط الفعال للتدريس.

يمكن للمتدرب الرجوع الى االنترنت للبحث عن ادوات متنوعة للتقويم الحقيقي.
عرض تأمالت المتدربين بالنسبة لنتائج الطلبة على االداة، وكيف تم توظيفها، ومناقشة نقاط القوة والضعف.

مناقشة أدوات أخرى يمكن استخدامها للتقييم.
دور المدرب هو تسهيل التفكير والمشاركة والمناقشة وربطها بمبادئ ومفاهيم ونظريات التعلم والتعليم.

30 دقيقة

ملحق رقم ) 1 (: مقياس االداء اللفظي المتدرج.

الحصول على األدلة
مستوى 4مستوى 3مستوى 2مستوى 1

 يستخدم األطفال ادوات مألوفة بشكل 
مستقل، مثل:الموازين، والمسطرة. 

يستخدم ادوات غير مألوفة مع الدعم.

يستخدم األطفال مجموعة من المعدات 
بشكل مستقل، مثل: المسطرة، 

والشريط، والموازين، ومقياس الحرارة.

يستخدم األطفال مجموعة من االدوات 
بشكل مستقل ودقيق.

يستخدم األطفال مجموعة من المعدات  
تشمل أدوات بتقسيمات جيدة

يسجل األطفال المالحظات لحدث واحد 
على األقل في كل جزء من التحقق.

يفهم األطفال الحاجة إلى المالحظات 
التفصيلية.

يبدأ األطفال بإدراك الحاجة إلى اتخاذ 
سلسلة من المالحظات.

 يضع األطفال مجموعة من المالحظات  
المفصلة وذات صلة بالموضوع  

يجري األطفال قياسات مع  درجة من 
الدقة.

يحدد األطفال ويأخذون القياسات ذات 
الصلة.

يدرك األطفال الحاجة إلى اتخاذ سلسلة 
من القياسات.

يعمل األطفال سلسلة من القياسات مع 
زيادة الدقة.

يكرر األطفال من حين آلخر قياسات 
لمعرفة ما اذا كان لديهم نفس النتائج 

مقارنة بشخص اخر.

يدرك األطفال الحاجة إلى تكرار القياسات 
للتحقق من دقتها.

يكرر األطفال القياسات للتحقق من 
دقتها.

يكرر األطفال المالحظات والقياسات 
والبدء في تقديم تفسيرات بسيطة عن 

أي اختالفات تسجيل
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ملحق رقم ) 2 (: مقياس التقدير اللفظي للمشروع

1234
النموذج يمثل بشكل واضح

الموضوع. النموذج مفسر ذاتيا. النموذج 
هو دقيق تماما.

النموذج يمثل بشكل واضح
الموضوع. النموذج مفسر ذاتيا. يحتوي 

النموذج على أقل من خطأين.

النموذج يمثل بشكل واضح
الموضوع. النموذج مفسر ذاتيا. يحتوي 

النموذج على -3 5 أخطاء .

النموذج مفقود أو غير مكتمل.

يتم عرض البيانات بشكل واضح وبدقة 
في شكل جدول، او رسم البياني، أو ورقة 

مجلة، أو صور.وتتعلق المصادر البصرية 
بالموضوع، وهي كبيرة بما يكفي لرؤيتها 

وعرضها بوضوح ودقة.

يتم عرض البيانات بشكل واضح وبدقة
وتتعلق المصادر البصرية بالموضوع، 

وهي كبيرة بما يكفي لرؤيتها وتعرض 
البيانات بوضوح ودقة.

يتم عرض البيانات بشكل غير  واضح 
وغير دقيق.وال تتعلق المصادر البصرية 

بالموضوع، وهي ليست كبيرة بما يكفي 
لرؤيتهاوالتعرض البيانات بوضوح ودقة

يتم عرض البيانات بشكل غامض وغير 
دقيق.وال تتعلق المصادر البصرية 

بالموضوع بتاتا، وهي ليست كبيرة للرؤية 
وغير معروضة.

المشروع معد بدقة، وبطريقة ابداعية 
ومنظمة ويوجد قدر كبير من االهتمام 

بالتفاصيل. الكتابة ومعالجة النصوص 
دقيقة جدا. وتم استخدام القلم 

والمسطرة والعالمات.

المشروع معد بدقة، وبطريقة منظمة، 
ويوجد بعض من االهتمام بالتفاصيل. 

الكتابة ومعالجة النصوص دقيقة جدا. تم 
استخدام القلم والمسطرة والعالمات.

المشروع معد الى حد ما بدقة، ويوجد 
قليل  من االهتمام بالتفاصيل. الكتابة 

ومعالجة النصوص دقيقة جدا. يوجد 
بعض الكتابة الملتوية وغير الواضحة 

باستخدام قلم الرصاص  

المشروع معد بطريقه غير دقيقة 
والكثير من الفوضى واالهمال ال يوجد 

اهتمام بالتفاصيل يوجد الكثير من الكتابة 
الملتوية وغير الواضحة باستخدام قلم 

الرصاص 
المشروع مكتوب بشكل جيد:

*ركز على الموضوع
*قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم جيدة.

*بناء الجملة جيد
*يوجد أدلة على التحرير والتدقيق اللغوي 

المشروع مكتوب بشكل جيد:
*ركز على الموضوع

*قواعد اإلمالء وعالمات الترقيم جيدة
*بناء الجملة جيد

*الدليل على تصحيح وتحرير أجزاء من 
المشروع 

جزء من المشروع صعب فهمه 
•ال تركز الكتابة تماما على الموضوع

• بعض الجمل مربكة
• بعض األدلة على تصحيح وتحرير أجزاء 

من المشروع

المشروع مكتوب بطريقة سيئة وصعب 
فهمه

• الكتابة غير مركزة، خارج الموضوع، 
ومربكة للقارئ

• يوجد الكثير من األخطاءفي عالمات 
الترقيم والنحو واإلمالء

المادة مرجعية:

نشرة مقارنة بين التقويم البديل والتقويم التقليدي
م التقويم البديل التقويم التقليدي
1 يأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من الطالب إنجازها أو أدائها  يأخذ شكل اختبار تحصيلي أسئلته كتابية ـ قد ال تكون لها صلة بواقع الطالب ـ مطلوب من 

الطالب اإلجابة عنها باختيار إجابة صحيحة أو تكملة عبارة أو كتابة جمل قصيرة 
2 تتطلب من الطالب تطبيق معارفهم ومهاراتهم ودمجها إلنجاز المهمة تتطلب من الطالب تذكر معلومات سبق لهم دراستها
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3 يوظف الطالب مهارات التفكير العليا ألداء المهمة )مهارات، التطبيق، 
التحليل، التقييم، التركيب(

يوظف الطالب عادة مهارات التفكير الدنيا إلنجاز المهمة)مهارات التذكر، االستيعاب(.

4 يستغرق إنجاز المهمة وقتًا طوياًل نسبيًا يمتد لعدة ساعات أو عدة أيام. تستغرق اإلجابة عن االختبارات التحصيلية وقتًا قصيرًا نسبيًا )ما بين 15 دقيقة إلى 120 
دقيقة عادة(.

5 يمكن أن يتعاون مجموعة من الطالب في إنجاز المهمة. إجابة الطالب على االختبار التحصيلي فردية 
6 يتم تقدير أداء الطالب في المهام اعتمادًا على قواعد )موازين(تقدير. يقدر أداء الطالب في االختبار بالدرجة )العالمة( التي حصل عليها بناًء على صحة إجابته عن 

األسئلة.
7 يتم تقييم الطالب بعدة أساليب: اختبارات األداء، حقائب اإلنجاز، 

مشروعات الطالب إلخ.
يقتصر تقييم الطالب عادة على االختبارات التحصيلية الكتابية 

التقويم الواقعي

ظهــر التقويــم البديل/الحقيقــي/ الواقعي،الــذي يعنــى بتوظيــف اســتراتيجيات بديلــة متنوعــة للتقويــم، بديلــة للتقويــم غيــر تقليديــة ) خــالف االختبــارات المقننــة( 
وضمــان التقويــم الفاعــل يتطلــب التخطيــط الواعــي إلجراءاتــه، كمــا يتطلــب تحديــد األهــداف المنشــودة بدقــة، فالتقويــم الفاعــل يجيــب عــن أســئلة رئيســة ومهمــة، 

هــي مــاذا أقــّوم؟ ولمــاذا؟ متــى وأيــن أقــّوم؟ وكيــف أقــّوم؟ وبمــاذا؟ كمــا أن المعلــم الجيــد يفكــر ببعــد التقويــم .

التقويم المعتمد على األداء:

ويقصدبه : تقويم المهام األصيلة التي يؤديها المتعلم وترتبط بمشكالت ومشاريع حياتية حقيقية .

) )Assessment Performance- based : استراتيجيات التقويم الواقعي

تعكــس اســتراتيجيات التقويــم البديــل انجــازات المتعلــم ويقيســها فــي مواقــف حقيقيــة ويجعــل الطلبــة يتفاعلــون فــي مواقــف تعلميــة حقيقيــة ذات معنــى 
بالنســبة لهــم، فتبــدو أنشــطة تّعلــم، يمــارس فيهــا الطلبــة مهــارات التفكيــر العليــا ويســتثمرون المعــارف التخــاذ القــرارات أو لحــل المشــكالت الحياتيــة الحقيقيــة؛ ممــا 

يســاعدهم علــى تطويــر التفكيــر التأملــي لديهــم ومعالجــة المعلومــات ونقدهــا وتحليلهــا، ومــن أهــم اســتراتيجيات التقويــم البديــل مايأتــي:

المبادئ األساسية للتقويم األصيل:

يحفز الطالب لممارسة مهارات التقصي واالكتشاف وحل المشكالت واتخاذ القرارات. 

يرتبط بشئون الحياة الواقعية التي يعيشها الطالب.

يهتم بإنجازات الطالب ال لحفظهم المعلومات واسترجاعهم لها. 

يراعي مبدأ الفروق الفردية بين الطالب.
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يحفز الطالب علي التعاون فيما بينهم. 

يتجنب المقارنات بين الطالب.

الخصائص العامة لمهام األداء

يؤدى الطلبة فيها مهاما محددة.

المهمة مرتبطة بالحياة وذات معنى.

تؤدي بالطلبة الى انتاج من تجمعينًا واداء عمل محدد.

تصمم أنشطة المهمة بحيث تجذب انتباه الطلبة وتدمجهم في عملية التعلم.

تبنى المهام في ضوء مخرجات التعلم.

)Assessment Performance-based( استراتيجية التقويم المعتمد على األداء

وتتيــح هــذه االســتراتيجية الفــرص أمــام الطلبــة لتوظيــف المهــارات التــي تّعلموهــا فــي مواقــف حياتيــة جديــدة بمحــاكاة الواقــع، تظهــر مــدى إتقانهــم لمــا تعلمــوه 
فــي ضــوء النتاجــات التعليميــة المــراد إنجازهــا، وتســمح للطالــب لعــب دور إيجابــي فــي تقويــم المهــارات المعرفيــة واألدائيــة والوجدانيــة التــي يمتلكهــا، فضــال علــى 
ــة الراجعــة، وصــوال بهــم إلــى أعلــى مســتويات الجــودة، مــع احتفــاظ  ــاء علــى التغذي ــم، بن ــم فرصــة تعديــل اجــراءات ومهــام التقوي إعطــاء كل مــن المعلــم والمتعّل
المتعّلــم بالدفــاع عــن رأيــه وأدائــه باألدلــة والبراهيــن المنطقيــة، وينــدرج تحــت هــذه االســتراتيجية أمثلــة عديــدة منهــا: التقديــم، والمحــاكاة، الحديــث والمناقشــة...  

كمــا أن أداء الطلبــة يمنحهــم فرصــة اســتخدام مــواد حســية ومصــادر مختلفــة مثــل الحاســوب وأدوات مخبريــة إلظهــار مهاراتهــم وأفكارهــم.

)Observation( :استراتيجية المالحظة

وتهــدف إلــى تعــرف اهتمامــات الطلبــة وحاجاتهــم إذ يــدون فيهــا ســلوك الطلبــة، بقصــد الحصــول علــى معلومــات تفيــد فــي الحكــم علــى أدائهــم، وفــي تقويــم 
مهاراتهــم وقيمهــم وأخالقياتهــم وطريقــة التفكيــر لديهــم، وتقســم المالحظــة إلــى قســمين: المالحظــة التلقائيــة المتمثلــة بمشــاهدة ســلوك المتعلــم وأفعالــه 
فــي المواقــف الحياتيــة الحقيقيــة. والمالحظــة المنظمــة وتتمّثــل بمشــاهدة ســلوك المتعلــم بشــكل مخطــط لــه مســبقًا، آخذيــن باالعتبــار تحديــد ظــروف المالحظــة(

الزمان،المكان)،والمعاييــر الخاصــة بــكل مالحظــة.

ــن المعلــم مــن معرفــة التقــدم الــذي حققهــا لمتعّلــم، والتعــرف إلــى  اســتراتيجية التقويــم بالتواصــل: )Communication(وتتعلــق بجمــع المعلومــات بشــكل يمكِّ
طريقــة تفكيــره وأســلوبه فــي حــل المشــكالت 
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)Reflection Assessment strategy( :استراتيجية مراجعة الذات

وتقــوم علــى تأمــل الخبــرات الســابقة وتقويمهــا وتحديــد مواطــن القــوة لتعزيزهــا والضعــف لمعالجتهــا وتحســينها مــن أجــل تحويلهــا إلــى تعلــم جديــد، لــذا تعــد هــذه 
االســتراتيجية المكــون الرئيــس للتعلــم الذاتــي، إذ تتيــح الفــرص الحقيقيــة لتطويــر مهــارات التفكيــر العليــا والناقــد، وحــل المشــكالت.

نشرة أدوات التقويم الواقعي:

هنــا كخطــوات للتقويــم البديــل تبــدأ الخطــوة األولــى بتحديــد أغــراض التعلــم، ثــم تحديــد مجموعــة مــن محــكات األداء (اإلنجــاز) للحكــم علــى مســتوى هــذا اإلنجــاز 
حيــث تكــون متدرجــة، وتحــدد مــا يكــون بمقــدور المتعّلــم عملــه أو إنجــازه فــي كل مســتوى، لذلــك تتحــدد األدوات فــي التقويــم البديــل مــن خــالل تحديــد أغــراض 

التعلــم، وتحديــد الدالئــل والمؤشــرات الحقيقيــة التــي تؤكــد تحقيــق أغــراض التعلــم عنــد الطلبــة

: Check list قوائم الرصد / الشطب•

وتشــمل قائمــة األفعــال أو الســلوكيات التــي يرصدهــا المعلــم أو المتعلــم لــدى قيامــه بتنفيــذ مهمــة أو مهــارة تعليميــة واحــدة أو أكثــر، وذلــك برصــد االســتجابات 
علــى فقراتهــا باختيــار أحــد تقديريــن مــن األزواج التاليــة: صــح أو خطــأ، نعــم أو ال، موافــق أو غيــر موافــق. وتعــد مــن األدوات المناســبة لقيــاس مــدى تحقــق النتاجــات 

التعليمية.

ســلم التقديــرRating Scale:هــو أداة بســيطة تظهــر فيمــا إذا كانــت مهــارات المتعلــم متدنيــة أو مرتفعــة، حيــث تخضــع كل فقــرة لتدريــج مــن عــدة فئــات أو 
مســتويات، حيــث يمثــل أحــد طرفيــه انعــدام او وجــود الصفــة التــي نقدرهــا بشــكل ضئيــل ويمثــل الطــرف اآلخــر تمــام أو كمــال وجودهــا، ومــا بيــن الطرفيــن يمثــل 

ــة مــن وجودهــا. درجــات متفاوت

ســلم التقديــر اللفظــي Rubric هــو أحــد اســتراتيجيات تســجيل التقويــم , وهــو عبــارة عــن سلســلة مــن الصفــات المختصــرة التــي تبيــن أداء الطالــب فــي مســتويات 
مختلفــة، إنــه يشــبه تمامًاســلما لتقديــر، ولكنــه فــي العــادة أكثــر تفصيــاًل منــه، ممــا يجعلــه ذا الســلم أكثــر مســاعدة للطالــب فــي تحديــد خطواتــه التاليــة فــي التحســن، 

ويجــب أن يوفــر هــذا الســلم مؤشــرات واضحــة للعمــل الجيــد المطلــوب.

المفاهيم والمصطلحات     

التقييم  : Evaluation عملية إصدار األحكام واتخاذ القرارات المبنية على نتائج المتابعة في مراحل متفق عليها ضمن فترة زمنية محددة .               

التقويــم : Assessment مجموعــة مــن العمليــات المنظمــة تتضمــن المالحظــة والوصــف وجمــع األدلة والرصــد والتصحيــح وتفســير البيانــات حــول تعلــم الطلبــة، 
وتوظيفهــا ألغــراض تعليميــة مختلفــة.             

التقويــم الواقعي/األصيــل: Authentic Assessment التقويــم الــذي يعكــس إنجــازات الطالــب ويقيســها في مواقــف حقيقيــة، ويعمــل علــى قيــاس مقومــات 
شــخصية الطالــب بشــتى جوانبهــا.         
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التقويــم البديــل : Alternative Assessment أســاليب التقويــم البديلــة ألســاليب التقويــم التقليــدي، ويطلــب فيه مــن الطالــب العمــل علــى حــل مشــكلة، أو 
تقديممنتج.....إلــخ.             

التقويــم المعتمــد علــى األداء: Performance- Based Assessment موقــف تعليمــي تقويمــي يتطلب مــن الطالــب تقديــم إجابــة أو القيــام بــأداء أو ابتــكار منتــج 
يظهــر فيــه مســتواه المعرفــي والمهــاري.             

النتاجات التعليمية :Learning out comes هي المعرفة والمهارات والقدرات والقيم التي يكتسبها الطلبة من العملية التعليمية التعلمية .             

ــار المعــدات والمــوارد والمصــادر  ــة التعلميــة :Learning Environment الموقــع المصمــم والمخطــط لدعــم التعلــم والتعليــم الفعاليــن ، ويشــمل ذلــك اختي البيئ
ــم .                  ــة المناســبة لضمــان وجــود أفضــل الظــروف لعملية التعلــم والتعلي التعلمي

التغذية الراجعة :Feedback عملية تقوم على تزويد الفرد بمواطن القوة ومواطن الضعف في أدائه بهدف مساعدته على تحسين أدائه .             

مهــام التقويــم : Assessment Tasks مفهــوم عــام يســتخدم فــي التقويــم الواقعــي والمعتمــد علــى األداء ويميزهــا أنهــا تســتخدم فــي التقويــم والتدريــس فــي 
الوقــت نفســه. وتعــرف عــادًة بأنهــا: نشــاط تعليمــي يتــم تصحيحه بنــاء علــى معاييــر محــددة .                 

معاييــر المحتــوى: Content Standards توصيــف للعلــوم والمعــارف والمهــارات التــي ينبغــي أن يحققها الطلبــة. وترتبــط بمحتــوى مــادة دراســية معينــة أو عــدد 
مــن المــواد.             

معاييــر األداء :Performance Standards عبــارات وصفيــة قابلــة للمالحظــة تتنــاول كيفيــة تعلــم الطالب ومــا يتوقــع منــه تعلمــه وفقــًا لمــا ســبق تحديــده فــي 
ــام بمهمــة ضمــن  ــة للقي ــب والكفــاءة المطلوب ــر األداء مســتوى الجــودة المطلوبة مــن خــالل مؤشــرات تحــدد درجــة مهــارة الطال ــوى. وتحــدد معايي ــر المحت معايي

موقــف تعليمــي معيــن.                 

مؤشر األداء :Performance indicator عبارة وصفية قصيرة ومختصرة تختص باألداء وتشكل أجزاء مكونة للمعايير.        

ــر كأســس للحكــم علــى  ــارات متدرجــة إلظهــار أداء الطالــب فــي مســتويات بالنسبة للمؤشــرات. وتتشــابه مــع المعايي مســتويات األداء:Performance levels  عب
ــة، وثانيهمــا: أنهــا تتحــدد فــي ضــوء مــا يجــب أن  ــة أو الكمي ــن، أولهمــا: أنهــا قــد تأخــذ الصــورة الكيفي ــه، إال أنهــا تختلــف عنهــا في جانبي األداء فــي ضــوء األداء ذات

ــه بالفعــل.                  يكون عليــه األداء وليــس فــي ضــوء مــا هــو علي

ــم أداء علــى محــكات، وذلــك  المحــكات: )criteria خصائــص، أو أبعــاد، أو ســمات( تســتخدم للحكــم علــى جــودة األداء للطالــب ويجــب أن تشــتمل أي مهمــة تقوي
ــم أدائهــم.              ــب مــن تقوي ــم والطال ــن كل مــن المعل ــك لتمكي ــوب والمســتويات المتوقعة، وكذل ــاألداء المطل ــة ب لتعريــف الطلب

التقويم الكمي :Quantitative assessment التقويم الذي يعتمد على جمع معلومات رقمية عن تحصيل الطلبة.         

التقويــم النوعــي :Qualitative assessment التقويــم الــذي يعتمــد علــى جمــع معلومــات لفظيــة لوصف عمليــة تعلــم الطالــب وذلــك مــن خــالل المالحظــة أو أي 
أداة تحقــق هــذه الغايــة، وهــذا يســاعد علــى تكويــن صورة حقيقيــة عــن اهتمامــات الطالــب وميولــه واتجاهاتــه وتفاعلــه االجتماعــي مــع زمالئــه والحكــم علــى نــوع 
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المعلومات التــي تــم قياســها.                 

تقويم محكي المرجع :Criterion-referenced يعتمد فيه تفسير نتائج التقويم على محك معين قد يكون محليًا أو وطنيًا أو أي محك آخر.         

تقويم معياري المرجع :Norm-referenced يعتمد فيه تفسير النتائج على مجموعة معيارية معينة ينتمي إليها الطالب.                                                                            

استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته    

استراتيجيات التقويم:       

1   Performance Based Assessment    استراتيجية التقويم المعتمد على األداء
2 Observation                               استراتيجية المالحظة
3 Communication                              استراتيجية التواصل
4 Reflection                           استراتيجية مراجعة الذات

أدوات التقويم:         

1                                         Check Listقوائم الرصد
2 Rating Scale                                   سلم التقدير
3 Rubric                               سلم التقدير اللفظي
4   Learning Log                      سجل وصف سير التعلم
5                 Anecdotal Record )السجل القصصي )سجل المعلم

نشرة رقم )1( الرؤية الحديثة للتقويم:

يشــهد مجــال التقويــم التربــوي تطــورات متســارعة وتحــوالت فــي منهجيــة التقويــم ونقلــة نوعيــة في اســتراتيجياته وأدواتــه. ولقــد أســهمت هــذه التطــورات فــي 
إحــداث تغيــرات تربويــة شــاملة فــي مختلــف مكونات المنظومــة التربويــة، وربمــا يعــزى هــذا التطــور إلــى مــا تفرضــه تحديــات العصــر فــي مختلــف مجــاالت الحياة، ومــا 
تتطلبــه مــن إعــداد أفــراد يمتلكــون كفايــات متنوعــة ومهــارات متعــددة تمكنهــم مــن اإلســهام اإليجابــي الفاعل فــي اإلنجــازات وتحســين الحيــاة. كمــا يرجــع ذلــك إلــى 
أن االختبــارات التقليديــة ال تعكــس فــي الغالــب واقــع عملية التعلــم، وأنهــا محــدودة الفائــدة فيمــا يتعلــق برصــد ومتابعــة تقــدم الطلبــة و نموهــم، هــذا باإلضافــة 
إلــى التحول مــن المدرســة الســلوكية التــي تركــز علــى أن يكــون لــكل درس أهــداف عاليــة التحديــد مصوغــة بســلوك قابل للقيــاس إلــى المدرســة المعرفيــة التــي تركــز 
علــى العمليــات العقليــة وبالــذات عمليــات التفكيــر العليــا التــي تمكن اإلنســان مــن التعامــل مــع معطيــات عصــر المعلوماتيــة والعولمــة والتقنيــات المتطــورة. ممــا 
أدى لالهتمام بنتاجــات تعلــم أساســية مــن الصعــب التعبيــر عنهــا بســلوك قابــل للمالحظــة، والقيــاس يتحقــق فــي موقــف تعليمي محــدد، وهــذه النتاجــات يجــب 
أن تكــون واضحــة لــكل مــن المعلــم والمتعلــم وبالتالــي يســتطيع المتعلــم تقويــم نفســه ذاتيًا ليــرى مقــدار مــا أنجــزه مقارنــة بمســتويات األداء المطلوبة. لقــد أدى 
االنتقــال مــن المدخــل التقليــدي أحــادي البعــد إلــى المدخــل المتعــدد األبعــاد الــى مــا يعــرف »بالتقويم الواقعــي« أو »التقويــم األصيــل« أو »التقويــم الحقيقــي« أو 

»التقويــم البديــل« أو »التقويــم المعتمــد علــى التحــدي«.                                                        
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        )Authentic / Naturalistic / Alternative / Challenge based assessment( 

  إن هــذا التقويــم يســهم فــي رفــع مســتوى أداء الطلبــة حيــث يشــاركون مشــاركة فاعلــة ويقومــون بأنشــطة تبرز تمكنهــم مــن مهــارات معرفيــة وأدائيــة مهمــة 
تتعلــق بالمــواد الدراســية وتكشــف عــن قدرتهــم علــى ابتــكار نتاجات واقعيــة أصيلــة متنوعــة تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الجــودة واإلتقــان تبرهــن علــى تعلمهم،وتتخــذ 
دليــاًل على تحقيقهــم للنتــاج التربــوي، مــن مثــل: إجــراء التجــارب المخبريــة والخطابــة وتقمــص األدوار وتصميــم البحوث وصناعــة المنتجــات وإجــراء الدراســات الميدانيــة 
وتصميــم المشــاريع، إضافــة إلــى كتابــة المقــاالت أو حل المشــكالت، شــريطة أن يكــون ســياقها واقعيــًا أي تتنــاول مواقــف حياتيــة واقعيــة مــا أمكــن. وبذلــك تتطــور 
لدى الطلبــة القــدرة علــى التفكيــر التأملــي الــذي يســاعدهم علــى معالجــة المعلومــات ونقدهــا وتحليلهــا، عوضــا ًعن التفكيــر االنعكاســي المتمثــل فــي االختبــارات 

ممــا يســاعدهم علــى التعلــم المســتمر مــدى الحيــاة.                                 

نشرة رقم )2(    لماذا التقويم الواقعي؟        

لــم يعــد التقويــم يعنــى فقــط بقيــاس التحصيــل الدراســي للطالــب فــي المــواد المختلفــة، بــل تعــداه لقيــاس مقومات شــخصية الطالــب بشــتى جوانبهــا - المفهــوم 
الموســع للــذكاء إلنســاني )نظريــة الــذكاءات المتعــددة لجاردنر(- نشــرة )2( ممــا أدى إلــى اتســاع مجاالتــه وتنــوع طرائقــه وأســاليبه، هــذا باإلضافــة إلــى مــا أحدثتــه 

ثــورة التقنيــات والمعلومــات والمســتويات التربويــة كموجهــات للتقويــم، وهــي معاييــر محليــة أو دوليــة متفــق عليهــا كأنمــوذج يحتــذى بــه.        

سمات »خصائص« التقويم الواقعي:

يتطلب التقويم الواقعي أن يكون الطلبة فاعلين في أدائهم باالعتماد على المعلومات أو المعارف التي اكتسبوها.

يقــدم للطالــب مجموعــة مــن المهمــات والتحديــات ضمــن أنشــطة تعليميــة مميــزة )األبحــاث، مهــارات الكتابــة، مراجعــة أوراق البحــث ومناقشــتها، وتحليــل األحــداث 
االجتماعيــة، والمشــاركة فــي المناظــرات.. إلــخ(.

يصقل مهارات الطالب القائمة على التحليل واألداء العملي وتنفيذ المشاريع.

يحقق هذا التقويم الصدق والثبات عن طريق توحيد معايير تقويم المنتج.

يتم تحقيق صدق معايير االختبار عن طريق المحاكاة لقدرات الطالب في أوضاع حقيقية.

يدفع التقويم الواقعي الطالب إلى اكتشاف مكامن الخلل في جو من التحديات الحقيقية.

يهدف التقويم الواقعي إلى:

تنمية المهارات العقلية العليا.     

صقل المهارات الحياتية الحقيقية.     

دعم األفكار واالستجابات الجديدة واإلبداعية. 

تطوير وتعزيز قدرة الطالب على التقويم الذاتي.         

التركيز على كل من العمليات والمنتج في عملية التعلم. 
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تنمية مهارات متعددة لنتاجات متعددة ضمن مشروع متكامل.         

جمع البراهين واألدلة التي تظهر درجة تحقيق المتعلمين لنتاجات التعلم. 

استخدام استراتيجيات وأدوات تقويم متعددة لقياس الجوانب المتنوعة في شخصية المتعلم.    

المبادئ األساسية للتقويم الواقعي:         

يقوم التقويم الواقعي على مبادئ أساسية يجب مراعاتها عند التطبيق، من أهم هذه المبادئ ما يأتي: 

 االهتمام بجوهر عملية التعلم، ومساعدة الطلبة على تحقيق التعلم المنشود في ضوء محكات األداء المطلوبة.    

تعزيز المهارات العقلية عن طريق تنفيذ أنشطة تستثير قدراتهم على حل المشكالت وإصدار األحكام، واتخاذ القرارات التي تتناسب ومستوى نضجهم 

واقعية المهام أو األعمال المطروحة للدراسة والتقصي أو المنتجات المطلوبة، وذات صلة بالحياة العملية اليومية.             

التنويع في أشكال وأماكن واستراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي، ألن إنجازات الطلبة هي مادة التقويم الواقعي وليس حفظهم للمعلومات واسترجاعها.     

ــي  ــم الت ــد مــن أنشــطة التقوي ــر العدي ــك بتوفي ــة، فهــم مختلفــون فــي قدراتهــم ومهاراتهــم وأنمــاط تعلمهــم وخلفياتهم، وذل ــن الطلب ــة بي مراعــاة الفــروق الفردي
تناســب كل منهــم.             

التعــاون بيــن الطلبــة، وذلــك بتبنــي أســلوب التعلــم فــي مجموعــات متعاونــة يســاعد فيهــا الطالــب القوي زمــالءه األقــل قــوة، وهــذا يهيــئ فرصــًا أفضــل لتعلــم 
الطلبــة وفرصــة للمعلــم لتقييــم أعمــال الطلبــة أو مســاعدة الحــاالت التــي تحتــاج لمســاعدة.         

التقويم الواقعي محكي المرجع يتجنب المقارنات بين الطلبة والتي تعتمد أصاًل على معايير أداء الجماعة.         

ملخص للثمانية ذكاءات حسب توصيف غاردنر 

الرقم نوع الذكاء الوصف
1 اللغوي-اللفظي التمكن من استخدام لغته وغيرها للتعبير عن ذاته وفهم اآلخرين .
2 المنطقي  

الرياضي        
التمكن من فهم المبادئ المسببة بأساليب مشابهة لما يفعله المنطقيون والعلماء، أو من استخدام االستدالل الكمي والرياضي 

بأساليب مشابهة لما يفعله علماء الرياضيات.         
3 المكاني التمكن من تمثيل األبعاد المكانية ذهنيًا للبيئة المحيطة بأساليب مشابهة لما يفعله المالحون، العبو الشطرنج، الرسامون، 

النحاتون،والمعماريون        
4 التمكن من استخدام الجسم أو بعض األعضاء في حل مشكلة، إنجاز منتج، أو تأدية حركات مشابهة لما يفعله الرياضيون.     الجسمي- الحركي        
5 اإليقاعي     التمكن من المعالجة الذهنية لإليقاع بأساليب واعية بأنماطها، وتذكر تلك األنماط، والتصرف باإليقاع لحل المشكالت أو التعبير 

بواسطتها.         
6  التمكن من فهم اآلخرين والتواصل الفاعل معهم، ويتم هذا من خالل فهم األشخاص اآلخرين: قدراتهم، والطريقة التي يتفاعلون  االجتماعي    

بها مع من حولهم، ردود أفعالهم، ماذا يشبهون، ماذا يودون، وماذا يتفادون، وما هي مشاعرهم.                
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الرقم نوع الذكاء الوصف
7 الذاتي     تمكن الشخص من فهم ذاته، معرفة من يكون، ما نقاط القوة الذاتية ونقاط الضعف؟، ما األهداف والطموحات؟، ما المشاعر 

واألحاسيس؟، ما األشياء التي يتجنبها ؟، وما ردود فعله في مختلف الظروف؟.             
8 الطبيعي     التمكن من فهم الطبيعة والعلم الحديث من خالل التمييز والتصنيف للكائنات الحية وغير الحية، واألشياء من صنع اإلنسان.        

                   

مثال على قائمة تقويم الذكاءات المتعددة. يسمح للطلبة بإظهار تحصيلهم لألهداف التعلمية باختيار أنموذج تقويم واحد أو أكثر من الذكاءات        

قائمة الذكاءات المتعددة  القائمة اللغوية    
القائمة اللغوية        

استخدم رواية القصة لشرح.....     
أجر حوارًا بشأن.....         

اكتب قصيدة، حكاية، مسرحية قصيرة، أو مقالة صحفية حول.....         
نفذ برنامجًا حوارياً على الراديو بشأن         

أجر مقابلة مع..... بشأن.... 
القائمة المنطقية- الرياضية     
  ترجم.... إلى معادلة رياضية.     

صمم ونفذ تجربة علمية في....         
استعمل رموز المنطق للبرهنة على...

استعمل المتناظرات للبرهنة على.... 
صف النمطية أو التناظر في....     

أشياء أخرى من اختيارك...     
القائمة المكانية           

رسمة، خارطة، أو مخطط ل...     
اعمل عرضًا بالشرائح، أو الفيديو، أو البوم صور ل...     

اعمل قطعة فنية للعرض عن.....     
وضح، ارسم، لون، أعد مخططًا، أو انحت....     

القائمة الجسمية- الحركية
نفذ حركة أو سلسلة من الحركات لشرح.... 

اعمل بطاقات ألغاز أو مهام خاصة ب....     
ابن أو أنشئ....     

خطط وقم برحلة ميدانية يمكن أن....     
أحضر موادًا لالستخدام اليدوي من أجل عرض    

القائمة اإليقاعية              
قدم عرضا ً بمصاحباته اإليقاعية المناسبة حول....     

انشد أو أرجز لتشرح.....     
وضح النمط اإليقاعي في...     

اشرح أوجه الشبه اإليقاعي في أنشودة.. أو أنشودة.....     
القائمة االجتماعية 
رتب لقاء لشرح .....     

استخدم عن قصد المهارات االجتماعية .... أتعرف عن شارك في مشروع خدمي من 
أجل...             

تمرن على كيفية إعطاء واستقبال معلومات تغذية راجعة عن....         
استخدم التقنية كي.... 

القائمة الذاتية     
صف السمات التي تتصف بها والتي يمكن أن تعينك في إنجاز....             

حدد هدفًا واعمل على تنفيذه بشأن.... 
صف أحد القيم الشخصية الخاصة بك بشأن.....     

اكتب مشاركة صحفية حول....     
قيم عملك الخاص في...         

القائمة الطبيعية 
اعمل دفتر مالحظات حول...     

صف التغيرات الحادثة في البيئة المحلية أو العالمية في مجال...         
اعتن بالحيوانات األليفة، غير األليفة، الحدائق، أو المتنزهات...         

استخدام المنظار أو التليسكوب أو المكبر ل....         
ارسم أو صور أشياء طبيعية في مجال..... 
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 نشرة رقم )3(كفايات المقوم 

يقصد بالكفايات مجموعة من الخواص )المهارات، والمعارف، واالتجاهات( التي تمكننا من النجاح عند تعاملنا مع اآلخرين.  

يقصــد بالمقــوم المعلــم الــذي يديــر العمليــة التربويــة وينفذهــا ويطــور سلســلة مــن اإلجــراءات المنظمــة تســاعده على التأكــد مــن تحقيــق النتاجــات المخطــط لهــا، 
والتــي تســهم فــي تحســين عمليــة التعلــم والتعليــم. ولتحقيــق هذه الغايــة ال بــد للمقــوم مــن امتــالك:  

الكفايات الشخصية:  

• القدرة على التركيز على التقويم الذاتي.  

• العدالة في التقويم وعدم التحيز .  

• القدرة على تقديم التغذية الراجعة للمعنيين 

• القدرة على توظيف التكنولوجيا في التقويم .  

• القدرة على التعامل مع المشكالت واقتراح الحلول المناسبة. 

 • القدرة على تطبيق مهارات التقويم في مواقف صفية مختلفة .  

• القدرة على إشراك الطلبة عند اختيار أدوات ومعايير التقويم واالتفاق عليها .  

• مواكبة التطورات والتغيرات في مجال تخصصه ومهنته والقدرة على التكيف معها .  

الكفايات المعرفية :  

• معرفة فلسفة التربية والتعليم وأهدافها واستراتيجياتها.  

• معرفة حقوقه وواجباته. 

 • معرفة محتوى المناهج والكتب المدرسية المقررة للمبحث الذي يدرسه وأهدافها.  

• القدرة على تحديد هدف التقويم بوضوح .  

• معرفة أساليب تقويم نتاجات تعلم الطلبة .  

• القدرة على بناء االختبارات وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة. 

 • القدرة على تنويع استراتيجيات التقويم وأدواتها .  
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• القدرة على جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها .  

• االستفادة من نتائج التقويم وتوظيفها لمعالجة نقاط الضعف وإثراء نقاط القوة. 

 

نشرة رقم )4(  خصائص التقويم الصفي:  

1. شامل: عدم االقتصار على قياس جانب واحد فقط من عمليتي التعلم والتعليم.  

2. اقتصادي:أن تتم عملية التقويم بأقل كلفة مادية ممكنة.  

3. مستمر: ينبغي أال تقتصر عملية التقويم على وقت معين ولكن يجب أن تكون مستمرة.  

4. تعاونــي: يحتــم التقويــم الجيــد علــى كل مــن المعلــم والطالــب وولــي األمــر والمشــرف ومديــر المدرســة أن يقــوم كل منهــم بــدوره، ويســتعين باآلخريــن لتحقيــق 
النواتــج التعليميــة المنشــودة.  

5. تشــاوري:أن يكــون الطلبــة مشــاركين فاعليــن فــي تحديــد معاييــر األــداء التــي عليهــم الوصــول إليهــا، ويتم ذلــك مــن خالــل تدريــب الطلبــة علــى تقويــم أنفســهم 
بأنفســهم.  

6. علمي:يعتمــد علــى أســس علميــة يمكــن االحتــكام إليهــا لمعرفــة واقــع الطالــب، وذلــك بتحديــد النواتج التعليميــة المنشــودة واســتخدام أدوات قيــاس وتقويــم 
متنوعــة وتحديــد معاييــر أداء متفــق عليهــا. 7. مرن:اســتخدام اســتراتيجيات وأدوات متعــددة، فــي مواقــف متعــددة لقيــاس نواتــج التعلــم المختلفــة، من مثــل: ميــول 

الطلبــة واتجاهاتهــم ومهاراتهــم وســلوكياتهم المعرفيــة والوجدانيــة.  

8. عادل: أن تعطي أسس ومعايير التقويم المستخدمة نفس النتائج، وإن اختلفت في زمان ومكان التطبيق أو باختالف الجهة التي تقوم بعملية التقويم.  

9. واقعي:يقــوم المهــام المعرفيــة والفكريــة والمهــارات المعقدة،ويحاكيهــا كمــا هــي فــي الحيــاة الواقعية، وذلــك خالفــًا للتقويــم التقليــدي الــذي يعتمــد علــى 
ــارات التقليديــة.   االختب

10. ذو مغزى:يركز على كل من العملية والمنتج، ويتطلب استخدام مهارات التفكير العليا، ويقود إلى تطبيق األداء في مواقف حياتية مشابهة. 

 

نشرة رقم )5( المنهاج والتعلم والتقويم 

مــن خــالل جميــع مــا ســبق، نــرى االرتبــاط الوثيــق بيــن كل مــن المنهــاج، وعمليتــي التعلــم والتعليــم، وعملية التقويــم. وقــد ظهــرت هــذه العالقــة فــي ثالثــة أغــراض 
للتقويــم الصفــي وعمليــة تطــوره كمــا يأتــي: -1 تقويــم التعلــم ): )Assessment Of Learning تقويــم مصمــم لجمــع معلومــات عــن التعلــم إلصــدار أحكام عــن أداء 
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الطلبــة فــي نهايــة عمليــة التعلــم، ويتــم التــداول بشــأنها غالبــا ً خــارج غرفــة الصــف.  

-2 التقويــم للتعلــم ) مــن أجــل التعلــم(): )Assessment For Learning تقويــم الخبــرات الناتجــة عــن التغير المســتمر فــي المعلومــات وتبادلهــا بيــن الطلبــة 
والمعلميــن فيمــا يخــص التقــدم نحــو تحقيــق نتاجــات التعلم، وهــو البديــل للمفهــوم التقليــدي »تقويــم التعلــم«، كمــا يمكــن اســتخدام هــذه المعلومــات الســتهداف 

التعليــم.   المصادر واســتراتيجيات 

-3 التقويــم كعمليــة تعلــم )(: Assessment As Learning العمليــات واإلجــراءات التــي يقــوم بهــا الطالب الســتخدام المعرفــة الســابقة وتوظيفهــا فــي مواقــف 
جديــدة، وتنظيمهــا بحيــث تســاعد فــي وضــع فرضيات وحلــول مقترحــة لمشــكلة أو لمواقــف تعليميــة جديــدة، والبحث عــن األدلة والبراهين التي تدعــم صحة فرضياته. 

ويحتــاج الطالــب لتحقيــق ذلــك أن يراجــع ويقــوم ذاتــه لمعرفــة قدراتــه فــي التخطيــط ووضع الحلــول وإصــدار األحــكام.  

يظهر الجدول أدناه الفروقات الجوهرية بين تقويم التعلم، والتقويم من أجل التعلم.  

هنا ال بد من اإلشارة إلى أن بعض التربويين )يدمج التقويم للتعلم مع التقويم كتعلم(. 

الرقم تقويم التعلم     التقويم من أجل التعلم    
1 يرصد ما تم تعلمه حتى تاريخه.      يرصد التعلم لتعزيز الخطوة التالية، ثم للتزويد باقتراحات للعملية التعليمية التعلمية 

مبنية على التقويم            
2 مصمم لتزويد المعلومات ألشخاص غير ممارسين لعملية التعلم والتعليم 

الصفية، إضافة للمعلمين والطلبة.    
مصمم لمساعدة المعلمين والطلبة لتحسين التعلم.

3 يترجم البيانات إلى أرقام أو درجات أو مالحظات رسمية عبر تقارير دورية. يعطي تغذية راجعة مستمرة ومحددة ووصفية عبر طرق رسمية وغير رسمية.
4 يقارن أداء الطلبة بنتاجات التعلم أو بأقرانهم.     يقارن أداء الطالب بأدائه السابق في ضوء نتاجات التعلم )رصد التقدم(.        
5 ال يمكن الطالب من أن يكون شريكا ً في عملية التعلم. يمكن الطالب من أن يكون شريكا ً في عملية التعلم من خالل التأمل الذاتي ومراجعة 

الذات، وتحديد آليات تعلم وتطور تعلمه.)التقويم كعملية تعلم(.        
6 يستخدم لغرض تصنيف الطلبة. ال يستخدم لتصنيف الطلبة.    
7 درجة تكراره أقل. )صورة واحدة(.     عملية مستمرة تركز على مدى واسع من نتاجات التعلم )صور متعددة– شريط(.    

                      التخطيط للتقويم   : ال بد أن يتم التخطيط لعملية التقويم بصورة منظمة فعند بناء خطة التقويم للطلبة يجب مراعاة ما يأتي:          

تحديد الغرض من التقويم )التشخيص، وتعديل الخطط والبرامج، وتصنيف الطلبة، ومدى تحقق النتاجات....إلخ (.         

تحديد مجاالت التقويم )تقويم المهارات المعرفية، والعملية، واالجتماعية،وحل المشكالت، واالتصال والتواصل.....إلخ(.     

تصميم وبناء استراتيجيات التقويم وأدواته، بما يتناسب مع النتاجات ذات العالقة. 

تحديــد المعاييــر المســتخدمة فــي الحكــم علــى أداء الطلبــة )تقديــم وصــف لعناصــر األداء   المطلــوب مــن الطالــب إتقانهــا بشــكل دقيــق، وتقديــم وصــف دقيــق لتقديــر 
مســتوىاألداء المطلوب، ونمــاذج مــن أعمــال الطلبــة تمثــل مســتويات االداء المختلفة(.         
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)مع األخذ بعين االعتبار محددات الوقت، وتوافر الموارد الالزمة(         

خطوات إعداد مخطط تقويم لمواقف التعلم: 

تحديد نوع التقويم الذي سيتم تطبيقه في غرفة الصف سواء كان رسميًا )يعلم الطالب به( أو غير رسمي)ال يعلم الطالب به(.         

اختيــار نشــاط التقويــم: ســواء كان تقويــم رســمي، مثال:)يطلــب مــن الطالــب تقديــم عــرض لحدث حالــي أو ســابق يقــدم فيــه شــرحًا وتحليــاًل لتداعيــات األحــداث أو 
متمثــاًل موقــف أحــد شــخصياتها(، أو تقويــم غيــر رســمي، مثــال: )تقويــم المعلــم لعمــل الطلبــة التعاونــي، أو حفاظهــم علــى الممتلــكات(        

كتابــة تعليمــات تطبيــق التقويــم بصــورة واضحــة ومحــددة لكافــة المعنييــن المشــاركين فــي عمليــة التقويم )تطبيــق النشــاط، وطريقــة تقويمــه، والوقــت المحــدد 
لــه، ودليــل التصحيــح، وإجــراءات التقويم، ومــكان التقويم....إلــخ(.             

جمع عينات استجابات الطلبة.     

تصحيح استجابات الطلبة، وتقدير مستوى أداء الطالب طبقا ً للمعايير الموضحة في دليل التصحيح .         

كتابة تقرير مفصل عن مستوى أداء الطالب، وإرساله للجهات المعنية)أولياء األمور، مدير المدرسة، المعلمون، اإلدارات ....إلخ(.                                        

  Performance-based Assessment نشرة رقم )6(       استراتيجية التقويم المعتمد على األداء

قيــام المتعلــم بإظهــار تعلمــه مــن خــالل توظيــف مهاراتــه فــي مواقــف حياتيــة حقيقيــة، أو مواقــف تحاكي المواقــف الحقيقيــة، أو قيامــه بعــروض أو أداءات عمليــة 
يظهــر مــن خاللهــا مــدى إتقانــه لمــا اكتســب من مهــارات، فــي ضــوء النتاجــات التعليميــة المــراد إنجازهــا.         

الفعاليات التي تندرج تحت هذه االستراتيجية:     

Presentationالتقديم
Demonstrationالعرض التوضيحي    

Performanceاألداء     
Speechالحديث    

Exhibition  المعرض
Simulation/ Role-playing  المحاكاة/لعب األدوار
Debateالمناقشة / المناظرة

وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه الفعاليات:         

التقديــم ):)Presentation  عــرض مخطــط لــه ومنظــم، يقــوم بــه المتعلــم، أو مجموعــة مــن المتعلميــن لموضــوع محــدد، وفــي موعــد محــدد، إلظهــار مــدى 
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امتالكهــم لمهــارات محــددة، كأن يقــدم المتعلــم/ المتعلمــون شــرحًا لموضــوع مــا مدعمــا ً بالتقنيــات مثــل: الصــور والرســومات واألفــالم والمؤثــرات الصوتيــة 
والشــرائح اإللكترونيــة              

العــرض التوضيحــي )(Demonstration :         عــرض شــفوي أو عملــي يقــوم بــه المتعلــم أو مجموعــة مــن المتعلميــن لتوضيــح مفهــوم أو فكــرة، وذلــك إلظهار مــدى 
قــدرة المتعلــم علــى إعــادة عــرض المفهــوم بطريقــة ولغــة واضحــة، كأن يوضــح المتعلــم مفهومــا ً مــن خالل تجربــة عمليــة أو عــرض لطريقــة عمــل معينــة أو ربطــه 

بالواقــع .         

  )Performance(ج-األداء العملي

مجموعــة مــن اإلجــراءات إلظهــار المعرفــة، والمهــارات، واالتجاهــات مــن خــالل أداء المتعلــم لمهمــات محددة ينفذهــا عمليــًا، كأن يطلــب إلــى المتعلــم إنتــاج مجســم 
أوخريطــة أو أنمــوذج أو إنتــاج أو اســتخدام جهــاز أو تصميــم برنامــج محوســب أو صيانــة محــرك ســيارة أو تصفيــف الشــعر أو تصميــم أزيــاء أو إعطــاء الحقــن أو إعــداد 

طبــق حلــوى.            

د-الحديــث Speech((:    يتحــدث المتعلــم، أو مجموعــة مــن المتعلميــن عــن موضــوع معيــن خــالل فتــرة محــددة وقصيــرة، وغالبــا ًما يكــون هــذا الحديــث ســردًا لقصــة، 
أو إعــادة لروايــة، أو يقــدم فكــرة تظهــر قدرتــه علــى التعبيــر والتلخيص                                                   وربــط األفــكار، كأن يتحــدث المتعلــم عــن مســرحية أو فيلــم شــاهده، أو رحلــة قــام بهــا، أو قصــة 

قرأهــا، أو واقعــة حدثــت لــه أو ألحــد أقاربــه، أو حــول فكــرة طرحــت فــي موقــف تعليمــي، أو ملخــص عــن أفكار  مجموعتــه.                 

            Exhibition)( ه-المعرض

ــن  ــى توظيــف مهاراتهــم فــي مجــال معي ــي فــي مــكان ووقــت متفــق عليهمــا إلظهــار مــدى قدرتهم عل ــن إلنتاجهــم الفكــري والعمل ــم أو المتعلمي عــرض المتعل
ــة .          ــاء أو أشــغال يدوي ــة أو منتجــات أو أزي ــم نمــاذج أو مجســمات أو صــور أو لوحــات أو أعمــال فني ــل: أن يعــرض المتعل ــاج محــدد، مث لتحقيــق نت

و-المحــاكاة / لعــب األدوار )Simulation Role-playing(:    ينفــذ المتعلــم/ المتعلمــون حــوارًا أو نقاشــًا بــكل مــا يرافقــه مــن حــركات وإيمــاءات يتطلبهــا الــدور فــي 
موقــف يشــبه موقفًا حياتيــًا حقيقيــًا إلظهــار مهاراتهــم المعرفيــة واألدائيــة ومــدى قدرتهــم علــى اتبــاع التعليمــات والتواصل وتقديــم االقتراحــات وصنــع القــرارات 
مــن خــالل مهمــة أو حــل مشــكلة، ويمكــن أن يكــون الموقــف تقنياً محوســبًا، حيــث يندمــج المتعلــم فــي موقــف محــاكاة محوســب، وعليــه أن ينفــذ نفــس النــوع 
مــن األعمال والقــرارات التــي يتوقــع مصادفتهــا فــي عملــه مســتقباًل. وفــي حيــن تضــع مواقــف المحــاكاة المعتمــدة علــى الشــرح واألداء المتعلــم فــي ســيناريوهات 
مــع عناصــر بشــرية أوغيــر بشــرية، فــإن مواقــف المحــاكاة المحوســبة المبنية تقنيــًا تقــدم موقفــًا علــى شاشــة الحاســوب يمكــن مــن خاللــه أن يظهــر المتعلــم قدرتــه 
علــى اتخــاذ القــرارات حيث يقــدم البرنامــج المحوســب مئــات مــن المواقــف والعناصــر المختلفــة، مــن مثــل: )برامــج محــاكاة قيــادة الســيارات أو الطائــرات أو العمليــات 

الجراحيــة وعمليــات اإلســعاف واإلنقــاذ(.                                     

ــة مــا، حيــث يتبنــى كل فريق وجهــة نظــر  ز-المناقشــة / المناظــرة )Debate(    : لقــاء بيــن متعلميــن اثنيــن أو فريقيــن مــن المتعلميــن للمحــاورة والنقــاش حــول قضي
معينــة مختلفــة عــن الفريــق اآلخــر، باإلضافــة إلــى وجــود محكــم )أحــد المتعلميــن( إلظهــار مدى قــدرة المتعلميــن علــى اإلقنــاع والتواصــل واالســتماع الفعــال 

وتقديــم الحجــج والمبــررات المؤيــدة لوجهات نظرهــم.                     
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خصائص التقويم المعتمد على األداء: 

التقويم المباشر لألدوار-كما هو في واقع الحياة أو يحاكيها- حيث تقوم فيه المهارات المعرفية واألدائية والوجدانية.         

التكاملية حيث يركز على تقويم كل من العمليات والنواتج .     

يتيح للمتعلم البحث عن المعلومات من مصادر عدة ومعالجتها، وبهذا يكون له دورًا إيجابيًا وفعااًل.     

يمكن المتعلم من القيام بعملية التقويم الذاتي أثناء تنفيذ مهمة أو عمل أومشروع. 

يشارك المتعلم في وضع معايير تقويم األداء ومستويات األداء على هذه المعايير.     

تمكيــن كل مــن المتعلــم والمعلــم مــن تعديــل إجــراءات، ومهــام التقويــم، بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة مــن أي  منهمــا، وبذلــك تعطــي فرصــة للمتعلــم وتحفــزه للوصــول 
الــى مســتوى عــاٍل مــن الجــودة.     

تمكين المتعلم من الدفاع عن أدائه بالحجج، والبراهين لتبريرها منطقيا ً وعمليًا

 التحديات التي قد تواجه تنفيذ التقويم المعتمد على األداء:

 

صعوبة تصميم مهام أداء عالية الجودة.     

صعوبة تصميم طرق تصحيح عالية الجودة.         

استغراقها للكثير من وقت الطلبة. 

نقص ثبات المصحح.     

التقليل من تمثيل بعض الجماعات الثقافية .     

ال تقيم كل النتاجات التعلمية بنفس الفعالية.     

قد يتسبب إنجاز مهام األداء لفئة من الطلبة إلى تثبيط الطلبة الذين لم يستطيعوا اإلنجاز. 

دور المعلم في تطوير واستخدام التقويم المعتمد على األداء:     

تحديد نتاجات التعلم )العامة والخاصة( التي يجب أن يظهرها المتعلم . 

إعداد قائمة بالمهارات المطلوب إظهارها، وإعالم المتعلم بها.     
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تحديد فيما إذا كان األداء فرديًا أو جماعيًا .         

مشاركة المتعلمين في بناء معايير التقويم . 

التعبير عن األداء بأنواع من السلوك يمكن مشاهدتها.     

وضع جدول زمني لإلعداد واألداء .     

االطالع على خطط المتعلمين حول األداء المراد تطبيقه .         

مساعدة المتعلمين في الحصول على المواد والتجهيزات .     

مراقبة المتعلمين في مراحل مختلفة أثناء أداء المهمات . 

 تزويد المتعلمين بتغذيه راجعة، واقتراحات حول تطورهم بعد تقديمهم األداء . 

دور المتعلم في التقويم المعتمد على األداء:     

المشاركة الفاعلة في وضع معايير ومستويات األداء .     

التعامل بجدية مع اقتراحات ومالحظات المعلم .         

تحمل مسؤولية إظهار مدى التقدم، والتعلم الذي أحرزه. 

جمع األدلة والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمهمة التقويمية.         

التعاون مع الزمالء في محاوالت البحث عن المعلومات والبيانات. 

المشاركة في تقويم الزمالء عن طريق تسجيل المالحظات .     

المشاركة في تطوير التقويم من خالل التغذية الراجعة .         

التواصل مع الزمالء، واحترام الرأي والرأي اآلخر . 

خطوات تصميم التقويم المعتمد على األداء:     

تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح . 

تحديد النتاجات الخاصة المراد تقويمها .     

تحديد ما يراد تقويمه بشكل واضح من مهارات معرفية ووجدانية واجتماعية وأدائية، ونوع المشكالت المراد حلها من قبل المتعلمين .         
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ترتيب النتاجات حسب األولوية واألهمية .     

كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوب تقويمها .     

انتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع النتاجات، وأن تكون عادلة وغير متحيزة، ومحددة المكان والزمان.     

وتعــرف مهمــة التقويــم بأنهــا: نشــاط تقويمــي يتــم تصحيحــه بنــاء علــى معاييــر محــددة، وينبغــي تصميــم مهمة التقويــم حســب دويــل Doyle(،)1998 لتعنــى بأربعــة 
أمــور، وهــي:                                                                                        

 *المنتــج المنجــز) الجــودة واإلتقــان( * ظــروف إنجــاز المهمــة )المكانيــة والزمانيــة(  *إجراءاتجمــع واســتخدام المــوارد الالزمة)خطــوات تنفيذيــة( *إيجــاد منظومــة شــاملة 
لعمــل الطلبــة فــي الصــف )تفــاوت مســتويات الطلبــة، وعــدد الطلبــة فــي الصــف(.                     

ويمكن صياغة مهام التقويم في أشكال عدة، منها: 

أ- مهام حقيقية: وتعنى بتناول موضوعات المبحث في سياقاته الواقعية بهدف ربط ما تعلمه الطلبة مع الواقع الحياتي.             

مهام مشتركة: بين الموضوعات أو المباحث، من مثل تناول جوانب شرعية في مبحث التربية اإلسالمية والتي قد ترتبط بالتاريخ أو الرياضيات أو العلوم.

ج- مهام متعددة األبعاد: وهنا تكون صياغة المهمة بهدف قياس مهارات مركبة كمهارات التحليل وحل المشكالت واالتصال والتواصل.     

)كما ويمكن أن تتمتع مهمة التقويم بكل ما سبق بأن تكون حقيقية ومشتركة ومتعددة األبعاد(     

)يساعد كون المهمة مشتركة وحقيقية على المزيد من التواصل واستمطار األفكار بين المعلمين والطلبة والمعنيين(             

7. اختيار أداة التقويم المناسبة.     

8. بناء المعايير ومستويات األداء.                       

مثال على تصميم التقويم المعتمد على األداء         

  )presentation( تقويم أداء المتعلم في فعالية التقديم

المادة: العلوم.         

الوحدة: الجهاز التنفسي.         

نتاج التعلم: يستطيع الطالب توضيح أجزاء الجهاز التنفسي ووظائفه، واألمراض المؤثرة عليه.     

المهمة )اإلطار(: يقدم المتعلم عرضًا شفويًا أمام طلبة صفه.     
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        Presentation )   ( الفعالية : التقديم

ظروف وشروط األداء:السبورة، اللوحات الجدارية، المجسمات، األطالس العلمية.     

بيئة تنفيذ المهمة: غرفة الصف - مختبر العلوم. 6    

ما يراد تقديمه: )الشرح، التوضيح، التواصل، التطبيق على المجسم، .......(. 

الوقت المحدد إلنجاز المهمة: )عشر دقائق(.     

المتطلبات القبلية إلنجاز المهمة: إدراك العالقة بين أجهزة الجسم المختلفة. ومهارات استخدام 

ووجود الوسائل الالزمة كاألطالس العلمية...... .        

معايير ومستويات األداء:تم إعدادها من خالل جلسة عصف ذهني وباالتفاق مع المتعلمين.

التواصل بلغة فصيحة بسيطة وسليمة.

 التواصل البصري مع جميع المتعلمين.

استخدام حركات الجسم وااليماءات وتعابير الوجه.

الحيوية والحركة وقوة الشخصية. 

جاهزية المواد واألدوات التي سيتم االستعانة بها. 

توظيف لغة العلوم )المفاهيم والمصطلحات والمعلومات العلمية والصحية( .         

 تعريف المفاهيم والمصطلحات ) تبادل الغازات، الربو، .....(.         

تحديد موقع كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي على المجسم.         

توظيف اللوحة الجدارية بطريقة سليمة.         

 اإلجابة على تساؤالت المتعلمين.         

 إنجاز التقديم خالل الوقت المحدد.     

أداة التقويم:سلم تقدير مقترح من )ثالثة( مستويات لتقويم أداء المتعلم في مهارة )التقديم( لمبحث العلوم يبنى ويطور بمشاركة المتعلمين.     
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جيد جدًاجيدمقبولمعايير اإلنجازالرقم
يتواصل مع أقرانه بلغة فصحى سليمة وبسيطة. 1
يتواصل بصريًا مع جميع المتعلمين.2
يستخدم حركات الجسم واإليماءات وتعابير الوجه.    3
حيوي وقوي الشخصية.4
يحضر المواد واألدوات التي سيستخدمها.    5
يوظف لغة المبحث العلوم.6
يوظف اللوحة الجدارية بطريقة سليمة.7
يعرف المفاهيم والمصطلحات )تبادل الغازات، الربو، ....(.    8
يحدد موقع كل جزء من أجزاء الجهاز التنفسي على المجسم.9

يجيب على تساؤالت المتعلمين بجرأة وثقة.10
ينجز التقديم خالل الوقت المحدد.    11

           Observation النشرة رقم )7(       استراتيجية المالحظة

عمليــة يتوجــه فيهــا المعلــم أو المالحــظ )مديــر المدرســة، المرشــد التربــوي، األقــران، ولي األمر( بحواســه المختلفة نحــو المتعلم، بقصد مراقبتــه وتدوين المالحظات 
فــي موقــف نشــط، بتكــرار المالحظــة خــالل فترة زمنيــة محــددة، وتنويــع مصــادر المعلومــات وذلــك للمســاعدة فــي التعــرف علــى اهتمامــات وميــول ومهارات وقيــم 
واتجاهــات المتعلميــن مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات تفيــد فــي الحكــم عليــه والتنبــؤ بتقدمــه ونجاحــه في مهنتــه مســتقباًل، كمــا أنهــا تســهم فــي اكتشــاف 

المشــكالت حــال ظهورهــا وتقديــم تغذيــة راجعــة فوريــة للمتعلميــن.                 

وتقسم إلى :         

مالحظة منظمة: يتم التخطيط لها مسبقًا وتحدد فيها جميع الظروف.     

مالحظة تلقائية: مالحظة السلوكيات بصورة تلقائية في مواقف حقيقية. 

خطوات تصميم المالحظة المنظمة:             

تحديد الغرض من المالحظة.         

تحديد نتاجات التعلم المراد مالحظتها .     

تحديد المهمات المطلوبة ومؤشرات األداء. 



157

ترتيب المهمات ومؤشرات األداء في جدول حسب تسلسل منطقي.         

تصميم أداة تسجيل لهذه المهمات والمؤشرات، مثل )بطاقة مالحظة، قائمة شطب،...(. 

فوائد المالحظة     

ال تهدد المتعلمين، وتزود المعلمين بمعلومات تعجز وسائل التقويم األخرى عن تزويدهم بها. 

تعطي المالحظة اليومية الطالب صورة جيدة عن تطورهم.     

وســيلة فعالــة وخاصــة فــي المنهــج المدرســي متعــدد مصــادر التعلــم، حيــث تعطــي المتعلميــن مجااًل الختيــار المواقــف التعليميــة التــي تناســب قدراتهــم وميولهــم 
ورغباتهــم ممــا يتيــح مجــااًل واســعاً للمالحظة.         

تعطي فرصة للمعلم لتهيئة الجو إليجاد مواقف تعلم يمكن من خاللها مالحظة بعض .االتجاهات والمهارات لدى المتعلمين.     

اكتشاف المشكالت حال ظهورها والعمل على حلها قدر االمكان. 

تقدم تغذية راجعة فورية للمتعلمين.     

المعلومات التي يمكن جمعها أثناء المالحظة: 

مستوى الفهم. 

االتجاهات.                                          

المشاركة.

االنتاجية.

االنخراط /االندماج في المهمة.

مهارات التفكير : حل المشكالت، واإلبداع، والتفكير الناقد والتبرير.

االلتزام بأداء المهمة.

التركيز.

القدرة على التعامل مع األمور الطارئة.

القدرة على العمل المنفرد أو مع شريك، أو في مجموعة صغيرة.

نقاط الضعف والقوة.

السلوكات االيجابية والسلبية.
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 Communication نشرة )8( استراتيجية التقويم بالتواصل

عمليــة تعاونيــة بيــن المعلــم والمتعلــم لجمــع المعلومــات مــن خــالل فعاليــات التواصــل عــن مــدى التقــدم الــذي حققــه المتعلــم، وكذلــك معرفــة طبيعــة تفكيــره، 
وأســلوبه فــي حــل المشــكالت ممــا يعــزز قــدرة المتعلــم علــى مراجعــة الــذات، ويســاعد المعلــم فــي تشــخيص حاجــات المتعلــم والتخطيــط للتدريــس. 

خطوات تصميم استراتيجية التقويم بالتواصل:

تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح.

تحديد الوقت والمكان المناسبين للتقويم.

إعداد أداة التقويم.

انتقاء وصياغة األسئلة المناسبة بتعبيرات لغوية مناسبة لمستوى المتعلم.

اإلصغاء وتركيز االنتباه خالل التقويم.

تحليل البيانات.

إعداد تغذية راجعة للمتعلم.

صياغة الخطوات الالحقة .

الفعاليات التي تندرج تحت استراتيجية التواصل:

 )Question& answer( األسئلة واألجوبة

جمــع معلومــات عــن طبيعــة تفكيــر المتعلــم، وأســلوبه فــي حــل المشــكالت مــن خــالل طــرح أســئلة مباشــرة مــن المعلــم إلــى المتعلــم لرصــد مــدى تقدمــه، وتختلــف 
عــن المقابلــة فــي أن هــذه األســئلة غيــر معــدة مســبقًا.

)Interview( المقابلة

لقاء محدد ومعد له مسبقًا يمنح المعلم فرصة الحصول على معلومات تتعلق بأفكارالمتعلم واتجاهاته نحو موضوع معين

)Conference( المؤتمر

ــد الخطــوات الالحقــة  ــم تحدي ــخ معــي مــن خــالل النقــاش، ومــن ث ــم مــدى تقــدم الطالــب فــي مشــروع معيــن حتــى تاري ــن المعلــم والمتعلملتقوي لقــاء مبرمــج بي
والالزمــة لتحســين تعلمــه

مثــال لقــاء مبرمــج بيــن المعلــم والمتعلــم، يهــدف إلــى اطــالع المعلــم علــى تقــدم الطالــب فــي مشــروع معيــن لمبحــث الرياضيــات )اإلحصــاء(، يقــوم المعلــم بتوجيــه 
أســئلة للمتعلــم يديــر مــن خاللهــا النقــاش. قــد يوجــه المعلــم للمتعلــم األســئلة التاليــة:
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ما الطريقة التي قمت بها لجمع البيانات؟ 

كيف قمت بتحليل البيانات؟ 

ما الجهات / األشخاص التي تعاونت معك في مشروعك؟ 

هل توصلت إلى نتائج ؟ 

ما الفائدة التي قد يقدمها مشروعك للمدرسة/ للزمالء/ للجهات المعنية ؟ 

ما المهارات التي اكتسبتها خالل عملك في المشروع؟ 

Reflection استراتيجية مراجعة الذات

تعــد اســتراتيجية مراجعــة الــذات عنصــرًا رئيســًا إلظهــار النمــو المعرفــي للمتعلم،وهــي عبــارة عــن تحويــل تعلمــه، وتحديــد مــا ســيتم تعلمــه الحقا،فهــي عمليــة 
مســتمرة مــن خصائصهــا تعزيــز قــدرة المتعلميــن علــى تحمــل مســؤولية تعلمهــم، وتعــزز ثقتهــم بأنفســهم، كمــا تعــزز مهــارات التفكيــر العليــا لديهــم. 

يندرج تحت استراتيجية مراجعة الذات كل من:

تقويم الذات

القدرة على مالحظة وتحليل األداء والحكم عليه اعتمادا على معايير واضحة، ومن ثم وضع خطط التحسين بالتعاون مع المعلم.

»مــن الصعــب علــى الطلبــة تحقيــق أهــداف التعلــم مــا لــم يفهمــوا تلــك األهــداف ويتمكنــوا مــن تقويــم مــا يحتاجــون إلــى القيــام بــه لتحقيقهــا، لــذا فــإن التقويــم 
الذاتــي عمليــة جوهريــة للتعلــم«

»الدعامة األساسية التي يقوم عليها التقويم الذاتي أن الطلبة يصبحون أكثر انغماسًا في عمليات تعلمهم«

مالحظة: يهدف تقويم الذات إلى الحكم على األداء. وتهدف مراجعة الذات إلى فهم األداء.

نشرة )9(

يوميــات الطالب:مذكــرة يكتبهــا الطالــب تتضمــن خواطــره حــول مــا قــرأه، أو شــاهده، أو ســمعه ويوضــع هــذا األنمــوذج فــي ملــف الطالــب، أو يكتــب مباشــرة فــي 
ســجل ســير التعلــم الخــاص بــه.

أن تبدأ بالجمل التالية : 

مثال: إذا كانت مذكرتك حول فيلم شاهدته، فيمكن مثاًل 
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لو كنت مكان كاتب السيناريو لـ ........... 

استغربت وجود ............ 

لو كنت مكان المخرج ل.......... 

أكثر ما آثار اهتمامي في هذا الفيلم ................. 

أتساءل لماذا لم.............. 

أعتقد أن ............... 

الجزء الذي ساعدني على فهم الفيلم هو .............. 

)ويمكن استخدام هذه الجمل في التعبير عن حضورك لندوة، أو مؤتمر،أو مسرحية، أو انطباعات حول رحلة مدرسية أو رحلة افتراضية، أو نقد لرواية أو قصة(.

ملــف الطالــب: ملــف يتضمــن تجميعــا محــدودًا ألعمــال الطالــب )إمــا فــي عــرض أفضــل أعمالــه وتوضيــح إنجازاتــه، أو رصــد مــدى التقــدم التعليمــي للطالــب خــالل 
فتــرة زمنيــة معينــة( حيــث يســتخدم كدليــل واضــح علــى التقــدم الــذي يحــرزه الطالــب، ويظهــر الملــف مواطــن القــوة والنقــاط التــي تحتــاج إلــى تحســين، ممــا يســمح 
ــات تعلــم مهمــة يمكــن تطويرهــا ومتابعتهــا داخــل وخــارج المدرســة، فهــو يفتــح أفاقــًا للبحــث  ــة التعلــم، ويركــز علــى عملي ــد الخطــوات الالحقــة فــي عملي بتحدي

والمعرفــة أمــام الطالــب.

خصائص ملف أعمال الطالب :

يتناسب مع تفريد التعليم

ألن المعلم يقّوم كل ملف بكل مستقل، وبذلك يمثل الملف نتاجًا تعليميًا ُيعّد لطالب بعينه ويتماشى وتفريد التعليم بشكل فّعال.

يركز على تقويم النتاجات

يضــم أعمــال وإنجــازات الطلبــة أو عينــات منهــا والتــي ترتبــط بنتاجــات المنهــاج، ويركــز علــى األعمــال واإلنجــازات فــي الوقــت الــذي يركــز فيــه علــى العمليــات 
واإلجــراءات والخطــوات التــي مــر بهــا اإلنجــاز والعمــل، فالملــف يتضمــن مســودات العمــل، ومالحظــات المعلــم عليهــا ويظهــر تطــور العمــل بشــكل واضــح، وبالتالــي 

يتــم التأكــد مــن أن العمــل مــن إنجــاز الطالــب نفســه .

يعزز جوانب القوة:

يؤكــد الملــف علــى تعزيــز نقــاط القــوة لــدى الطلبــة، وفــي ضــوء هــذا يكــون الملــف أداة تقويــم إيجابيــة، فاألخطــاء ونقــاط الضعــف التــي تظهــر فــي أداء الطالــب 
تعطــى للطالــب كأهــداف للعمــل القــادم، وبذلــك نمنــح الطالــب فرصــة التعديــل والتطويــر، وهــذا يشــعر الطالــب بإمكانيــة التحســن والتقــدم، وينخفــض مســتوى 

القلــق لديــه مــن عمليــة التقويــم.

يشرك الطالب في عملية التقويم :
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يعمــل كل مــن الطالــب والمعلــم علــى تطويــر الملــف بــكل مراحلــه، بــدءًا مــن تحديــد النتاجــات إلــى إجــاز األعمــال، فالتقويــم مشــترك بيــن المتعلــم والمعلــم فــي ضــوء 
معاييــر واضحــة, وبذلــك يشــعر الطالــب بأنــه مســؤول بشــكل مباشــر عــن تعلمــه.

يسهل انتقال وتبادل الخبرات:

يوفــر الفرصــة لتبــادل الخبــرات بيــن المعلــم والمتعلــم بالنقــاش، والحــوار، والتغذيــة الراجعــة، كمــا ويمكــن أن يعــرض المعلــم أحــد األعمــال النموذجيــة أمــام المتعلميــن، 
كمــا قــد يحــدث تبــادل الخبــرات بيــن الطلبــة أنفســهم مــن خــالل عــرض أعمالهــم أمــام بعضهــم بعضــًا والحــدي عنهــا ومشــاهدتها.

يحتاج وقت طويل لبنائه واستخدامه:

يحتاج الملف وقتًا أطول من أية أداة تقويم أخرى، فهو يحتاج إلى فترات زمنية أطول في عمليات بنائه وتقويمه قد تمتد إلى أكثر من عام.

النشرة رقم )10(

 Scale Rating سلم التقدير

أداة بســيطة تظهــر مســتوى مهــارات المتعلــم، حيــث تخضــع كل فقــرة لتدريــج مــن عــدة فئــات أو مســتويات، حيــث يمثــل أحــد طرفيــه انعــدام وجــود الصفــة التــي 
نقدرهــا بشــكل ضئيــل، ويمثــل الطــرف اآلخــر تمــام أو كمــال وجودهــا، ومــا بيــن الطرفيــن التدريــج لمســتوى وجودهــا.

ومــن مزايــاه : توفيــر جهــد المعلــم ووقتــه وتمتعــه بدرجــة مــن الموضوعيــة والثبــات، وتحديــده بشــكل واضــح مواطــن القــوة والضعــف فــي أداء المتعلــم، ومــدى مــا 
أحــرزه مــن تقــدم، كمــا ويســتخدم فــي تقويــم أنــواع مختلفــة ومتعــددة مــن أداء المتعلميــن

خطوات إعداده:

تجزئة المهارة أو المهمة إلى مجموعة من المهام األصغر، أو إلى مجموعة من السلوكيات.

ترتيب السلوكيات المكونة للمهارة، حسب تسلسل حدوثها.

اختيار التدريج المناسب على سلم التقدير لتقدير مدى إنجاز المهارة، ويمكن استخدام عدة أشكال من ساللم التقدير، منها:

سلم التقدير العددي: ويدرج فيه وجود الصفة رقميًا.

مثل: يستخدم لغة عربية سليمة في كتابة تقريره .

سلم التقدير الوصفي المختصر: ويدرج فيه وجود الصفة لفظيًا وبصورة مختصرة.

مثل : يظهر إيجابية في التعامل مع زمالئه
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 Rubric سلم التقدير اللفظي/ قواعد التصحيح

ــر  ــه أكث ــاًل، ممــا يجعل ــر تفصي ــه أكث ــر، ولكن ــب فــي مســتويات مختلفــة. فهــو يشــبه ســلم التقدي ــن أداء الطال ــي تبي أداة تظهــر سلســلة مــن الصفــات المختصــرة الت
مســاعدة للطالــب فــي تحديــد خطواتــه الالحقــة للتحســن، التقديــر، منــه ويجــب أن يوفــر مؤشــرات واضحــة للعمــل الجيــد المطلوب.ويســتخدم ســلم التقديــر اللفظــي 
ــة الراجعــة، إضافــة إلــى التقويــم الختامــي لمهمــة مــا مثــل المقــال والمشــروع، ويعــد  ــًا ألجــل التغذي لتقويــم خطــوات العمــل و المنتــج، ممــا يوفــر تقويمــًا تكويني
مــن أكثــر األدوات موضوعيــة ودقــة فــي تدريــج الســلوك أو الفعــل كونــه يتضمــن أوصافــًا لفظيــة واضحــة ومحــددة حــول األداء عنــد كل مســتوى مــن مســتوياته 
المختلفــة. وقــد يكــون ســلم التقديــر اللفظــي كليــًا (يصــف جــودة األداء فــي عبــارات عامــة تســمح بإمكانيــة تطبيقهــا فــي عــدد كبيــر مــن المهــام( أو قــد يكــون تحليليــًا(

يصــف جــودة األداء فــي عبــارات ذات داللــة خاصــة بالمهمــة ذاتهــا).

ويختلف سلم التقدير العددي عن سلم التقدير اللفظي بما يأتي :

ال يصف سلم التقدير العددي كيف يبدو األداء في كل مستوى. 

ال يعطي سلم التقدير العددي الطلبة فكرة دقيقة حول شكل أعلى مستوى أداء والذي قد يطمح الطالب للوصول إليه.

ال يعطــي ســلم التقديــر العــددي المعلميــن فكــرة دقيقــة حــول شــكل األداء فــي كل مســتوى، بمــا يســاعد المعلــم علــى العدالــة فــي التصحيــح لجميــع طلبــة الصــف 
والتوافــق بينــه وبيــن باقــي المعلميــن فــي المدرســة

مثال : سلم تقدير لفظي لتقويم مهارة الطلبة في حل المشكالت

المعيار/

المستوى

ضعيف مبتدئ مؤهل خبير

طريقة العمل ال يستطيع تحديدالعمل 
المطلوب.

يجد صعوبة في فهم المطلوب 
ويحتاج لمزيد من الشرح .

يحتاج لإلشراف في بعض األحيان. يستطيع العمل بمفرده وال يحتاج 
للمراقبة واإلشراف.

تحديد وتحليل 
المشكلة

ال يستطيع تحديد المشكلة أو 
المهام

يجد صعوبة في تحديد المشكلة 
والمهام، وينحاز لوجهة نظره

يحدد المشكلة والمهام المطلوبة، 
ويحللها .

يحدد المشكلة بوضوح وكذلك المهام، 
ويحللها.

االتصال والتواصل ال يستطيع االتصال مع اآلخرين، 
وال يستطيع إيصال أفكاره إليهم.

يحاول المشاركة مع اآلخرين بآرائه 
،ولكن طريقة عرضه وتقديمه غير 

واضحة.

يتواصل مع اآلخرين، وطريقة التقديم 
والعرض واضحة وممتعة ومترابطة.

يتواصل مع اآلخرين بفعالية وطريقة 
التقديم والعرض مميزة. ومنظمة ومرتبة، 

ويستخدم مصادر مختلفة أثناء العرض

جمع البيانات 
وتحليلها

ال يستطيع جمع البيانات يستطيع جمع البيانات، ولكنها غير 
مناسبة وغير دقيقة وغير مرتبة.

يجمع البيانات الخام وينظمها 
ويترجمها حسب المطلوب.

يجمع البيانات الصحيحة وينظمها ببراعة، 
ويترجمها بدقة حسب المطلوب.

اتخاذ القرار ال يتخذ قرارات. يتخذ قرارات، ولكنها غير متعلقة 
بالبيانات التي جمعها.

يتخذ قرارات مناسبة للبيانات، ويحاول 
وضع الحلول وتطويرهًا على البيانات 

معتمدا التي جمعها.

يتخذ قرارات باستقاللية تامة ويضع 
الحلول، ومن ثم يعمل وبصورة مستمرة 

على تطويرها.

 :Checklist قائمة الرصد
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هــي قوائــم تشــتمل علــى المكونــات أو العناصــر أو الســلوكيات التــي يتــم تقديرهــا فــي عمليــة أو نتــاج معيــن، يرصدهــا المعلــم، أو الطالــب بمالحظــة كل مــن هــذه 
العناصــر أثنــاء تنفيــذ الطالــب لمهمــة أو مهــارة تعليميــة. وتتميــز قوائــم الرصــد بأنهــا وســيلة فعالــة للحصــول علــى معلومــات بصيغــة مختصــرة، كمــا تتميــز بوظيفتهــا 
التشــخيصية، ممــا يســاعد فــي إلقــاء الضــوء علــى تقــدم الطالــب فــي اكتســابه للمهــارات المعرفيــة واألدائيــة، وتحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي أداء الطالــب، 
وذلــك لتعــرف الجوانــب التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن التحســين. ويمكــن اســتخدام هــذه القوائــم فــي تقييــم كفــاءة مجموعــة مــن الطلبــة المتباينيــن فــي تحصيلهــم، 
أو الطالــب نفســه فــي مــرات متكــررة لتعــرف تقدمــه عبــر الزمــن. ويجــب مالحظــة عــدم وجــود تدريــج فــي اإلجابــة علــى فقــرات هــذه القوائــم وتكــون اإلجابــة عــن 

فقراتهــا باختيــار إحــدى الكلمتيــن، مــن مثــل األزواج اآلتيــة:

صح أو خطأ

. نعم أو ال.

موافق أو غير موافق

. مناسب أو غير مناسب.

خطوات تصميم قائمة الرصد / الشطب:

تحليل المحتوى للحصول على نتاجات التعلم.

اختيار المعايير المناسبة للتقويم.

تخصيص عالمة مناسبة لكل فقرة، حسب أهميتها

مناقشة القائمة مع الطلبة واالتفاق عليها. 

 List Check أداة التقويم: قائمة شطب

الموقف التعليمي: يطلب المعلم من الطالب تفحص مجموعة من المعادن وتحديد خصائصها الفيزيائية.

الرقم السلوك التقدير
نعم ال

1 يصنف المعدن إلى فلز وال فلز حسب لمعانه.
2 يحدد اللون لسطح حديث القطع لمعدن ما .
3 يحدد لون مسحوق المعدن بحكه بقطعة خزف بيضاء .
4 يصنف المعدن حسب قساوته.
5 يحدد الهيئة ........
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6 يحدد مدى استجابة ......... .
7 يحدد الوزن ....... .
8 يتوصل إلى اسم المعدن .

 Log Learning سجل وصف سير التعلم

ســجل منظــم يكتــب فيــه الطالــب عبــر الوقــت عبــارات حــول أمــور قرأهــا أو شــاهدها أو تجــارب ّمــر بهــا فــي حياتــه، حيــث يســمح لــه بالتعبيــر بحريــة عــن آرائــه الخاصــة 
واســتجاباته حــول مــا تعلمــه، وبذلــك يتيــح لــه الفرصــة للتوســع فــي التعبيــر عــن انطباعاتــه األوليــة بحريــة وإمكانيــة ربــط الخبــرة مــع أنــواع التعلــم األخــرى. فالكتابــة 
تحســن مــن قدرتــه علــى التعبيــر وتطــور إبداعاتــه ويتطلــب تطبيــق هــذه االســتراتيجية معلمــًا حساســًا، وبيئــة آمنــة، وتنظيمــًا خاصــًا مــن اإلدارة يقــر هــذا النــوع مــن 

التقويــم ويعتبــره جــزءًا مــن عمليــة التعلــم.

Anecdotal Records السجل القصصي

وصــف قصيــر مــدون مــن المعلــم، يســجل فيــه مــا يفعلــه المتعلــم، والحالــة التــي تمــت عندهــا المالحظــة. ويعطــي الســجل القصصــي صــورة واضحــة عــن تقــدم 
ــه فــي الســجل القصصــي، وأن تكــون مســتعدًا للتســجيل فــي أي وقــت؛ ألن  ــدون مالحظات ــة عندمــا ي ــم أن تكــون أحكامــه موضوعي ــم، ويجــب علــى المعل المتعل
المتعلميــن يظهــرون دالالت علــى النمــو والتطــور فــي أوقــات غيــر متوقعــة. ويعطــي الســجل القصصــي مؤشــرات صادقــة فــي التعــرف علــى مهــارات واهتمامــات 
المتعلــم وســلوكه وشــخصيته بشــكل عــام، ويمكــن توظيفــه ألغــراض تنبؤيــه أو إرشــادية وتوجيهيــة أو عالجيــة، كمــا يتطلــب وقتــًا للتدويــن والمتابعــة والتفســير .
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المصادر والمراجع

مصادر تخص الوحدة االولى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

األحمد، ردينة و يوسف، حذام عثمان، )2001(. طرائق التدريس,ط1. المناهج للنشر و التوزيع، عمان، األردن.

أمبو سعيدي، عبدالله والبلوشي سليمان، )2009(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن.

جابر، وليد )2005(. طرق التدريس العامة: تخطيطها وتطبيقاتها التربوية. دار الفكر، عمان، األردن.

جامل، عبد الرحمن. )2001(. طرق التدريس العامة، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

خطايبة، عبدالله محمد، )2011(، تعليم العلوم للجميع، الطبعة الثالثة، دار الميسرة، عمان، االردن.

زيتون، حسن )2003( استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، عالم الكتب.

زيتون، حسن وزيتون، كمال )2006( التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، عالم الكتب، القاهرة.

زيتون،عايش )2005(:أساليب تدريس العلوم،دارالنشروالتوزيع،عّمان، االردن.

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/83302.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=akAmnVJujXQ

https://www.youtube.com/watch?v=Xhs21_Jqi2E

http://www.teacherlink.org/content/science/class_examples/Bflypages/nos.htm

http://www.indiana.edu/~ensiweb/nos.html

مصادر تخص الوحدة الثانية  يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

1. خطايبة، عبدالله محمد، )2011(، تعليم العلوم للجميع، الطبعة الثالثة، دار الميسرة، عمان، االردن.

2. أمبو سعيدي، عبدالله والبلوشي سليمان، )2009(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن.

https://www.youtube.com/watch?v=EWjBscnPzsE .3 دورة الماء في الطبيعة.
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مصادر تخص الوحدة الثالثة  يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

1. أمبو سعيدي، عبدالله والبلوشي سليمان، )2009(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن.

2. خطايبة، عبدالله محمد، )2011(، تعليم العلوم للجميع، الطبعة الثالثة، دار الميسرة، عمان، االردن.

3. زيتون، حسن )2003( استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، عالم الكتب.

4. زامــل، مجــدي وصبيــح عمــر. )2004(. توظيــف أســلوب حــل المشــكالت فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم: كتيــب إرشــادي. مركــز اإلعــالم والتنســيق التربــوي. 
فلســطين.

5. علي, محمد السيد علي, )2007(, التربية العلمية وتدريس العلوم, دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

6. قالدة، فؤاد )2004(، األساسيات في تدريس العلوم، دار المعرفة الجامعية، مصر

7. مسلم، إبراهيم. )1994(. الجديد في التدريس، حل المشكالت، تنمية اإلبداع، تسريع التفكير العلمي. دار البشير، عمان، األردن.

8.  النجدي، راشد وراشد علي وعبد الهادي منى )2003(، طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم، القاهرة: دار الفكر العربي. 

مصادر تخص الوحدة الرابعة  يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

إبراهيم، عبد الرحمن، وعبد الرازق طاهر )1996(. تصميم المناهج وتطويرها: نماذج وتطبيقات. دار النهضة العربية. مصر.

تايلر، رالف )1983(. أساسيات المنهج. ترجمة أحمد كاظم وجابر عبد الحميد. القاهرة، مصر.

جالتهورن، ألن )1995(. قيادة المنهج. ترجمة د. سالم وآخرون. جامعة الملك سعود. السعودية.

الروسان، سليم )1998(. تخطيط المنهج وتطويره. جمعية عمال المطابع. األردن.

سعادة، جودت وإبراهيم عبد الله )2008(. المنهاج المدرسي المعاصر. الطبعة الخامسة، دار الفكر، عمان األردن.

سعادة، جودت وإبراهيم عبد الله تنظيمات المناهج، وتخطيطاتها وتطويرها. دار الشروق، عمان األردن.

سعادة، جودت وإبراهيم عبد الله )2001(. المنهج المدرسي في القرن الحادي والعشرين، ط3، مكتبة الفالح، األردن.

ألشبلي، إبراهيم. )1984(. تقويم المناهج باستخدام النماذج. مطبعة المعارف، بغداد

ألشبلي، إبراهيم. )2000(. المناهج: تنفيذها، تقويمها، تطويرها باستخدام النماذج. ط2، دار األمل، اربد، االردن.
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شحاتة، حسن. )2003(. المناهج الدراسية: بين النظرية والتطبيق. ط3، مكتبة الدار العربية، القاهرة، مصر.

طعمة، رشدي. )2004(. تحليل المحتوى في العلوم االنسانية: مفهومه، اسسه، استخداماته. دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

فرحان، اسحاق احمد واخرون، )1984(: المنهاج التربوي بين االصالة والمعاصرة، دار الفرقان، عمان. 

أللقاني، أحمد )1989(. المناهج بين النظرية والتطبيق. عالم الكتب، مصر.

ميلر، جون. 1995(. الطيف التربوي: توجهات المنهج. ترجمة إبراهيم الشافعي. جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية.

محمد وائل وعب الحليم، ريم. )2012(. تحليل محتوى المنهج في العلوم االنسانية. دار الميسرة، عمان، االردن.

مصادر تخص الوحدة الخامسة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

1. أمبو سعيدي، عبدالله والبلوشي سليمان، )2009(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن.

2. خطايبة، عبدالله محمد، )2011(، تعليم العلوم للجميع، الطبعة الثالثة، دار الميسرة، عمان، االردن.

3. زيتون، حسن وزيتون، كمال )2006( التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية، عالم الكتب، القاهرة.

4. زيتون، عايش)2007(. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. الطبعة األولى.عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع.

5. السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء)2006(. التربية العلمية مداخلهاالطبعة األولى. القاهرة: دار الكتاب الحديث.

6. عطا الله، ميشيل كامل، )2010(، طرق وأساليب تدريس العلوم، الطبعة األولى، دار الميسرة، عمان، االردن.

7. علي, محمد السيد علي, )2007(, التربية العلمية وتدريس العلوم, دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

8. مازن، حسام محمد )2007(، اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة.

9. مرعي، توفيق )2009(. طرائق التدريس العامة. ط4، دار الميسرة، عمان، االردن.

10. الهاشمي، عبد الرحمن؛ الدليمي، طه، )2008(،استراتيجيات حديثة في التدريس عمان )األردن (: دار الشروق.

https://www.youtube.com/watch?v=wpobyPruHaw .11جيكسو

https://www.youtube.com/watch?v=Bazw9nfqkPQ .12      حل المشكالت

https://www.youtube.com/watch?v=zoxxex5Y04E .13 استراتيجيات التدريس الفعال

https://www.youtube.com/watch?v=yTg9DAh5nW8 .14 مميزات استراتيجية حل المشكالت
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https://www.youtube.com/watch?v=NB-mYBfq_Ns .15 التعلم القائم على المشاريع

https://www.youtube.com/watch?v=pErfUZ9cmU0 .16 خطوات استراتيجية المشروعات

https://www.youtube.com/watch?v=eH3Dj4GvcMI .17 استراتيجية لعب األدوار

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ06khjeCHQ .18 استراتيجية لعب األدوار

https://www.youtube.com/watch?v=9k7-ml7wcgM .19 استراتيجية االستكشاف

https://www.youtube.com/watch?v=gFNPZ4tgrCM .20 استراتيجية االستكشاف

https://www.youtube.com/watch?v=S0iYaq3ih68 .21 استراتيجية الخرائط المفاهيمية

https://www.youtube.com/watch?v=zB0FeY5mSk0 .22 استراتيجية الخرائط المفاهيمية

https://www.youtube.com/watch?v=K2D--q-MMJk .23 استراتيجية العروض العملية

https://www.youtube.com/watch?v=ZwshYp7Qz2k .24 استراتيجية الدراما

https://www.youtube.com/watch?v=ipRpoe72kq8 .25درس علوم باستخدام استراتيجيات التعلم النشط

مصادر تخص الوحدة السادسة  يمكن الرجوع إليها عند الحاجة: 

أمبو سعيدي، عبدالله والبلوشي سليمان، )2009(. طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، األردن.

خطايبة، عبدالله محمد، )2011(، تعليم العلوم للجميع، الطبعة الثالثة، دار الميسرة، عمان، االردن.
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