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 خلفية 
تحتّل المعايير المنهجية الجديدة في اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات والعلوم قلب 

توجب على التلميذ أن فهي تلتقي مع التوقعات الدولية حول ما ي. اإلصالحات التربوية لدولة قطر
يعرف، ويفهم ويتمكن من فعله في آل مرحلة من مراحل الدراسة آما تستمد من أفضل 

 . المدارس الرسمية بدولة قطرفي الممارسات المعتمدة 

 مجموعة خبراء  نفسالدروس هذه للمجلس األعلى للتعليم من قبلنماذج لخطط لقد تّم وضع 
وقدمت جماعات العمل من . اف فريق من العاملين في المعهدبإشرالذين وضعوا المناهج المناهج 

المعلمين ومختصي المناهج المحليين آراءها لضمان أن المعايير تمثل قيم دولة قطر وثقافتها 
 .تمثيال أمينا، وأنها تلبي احتياجات الطالب في قطر على أفضل وجه

أما . اللغتين اإلنجليزية والعربيةالدروس المتعلقة بالرياضيات وبالعلوم مؤمنة بخطط إن نماذج 
 .دروس اللغة العربية فمؤمنة بالعربية ودروس اللغة اإلنجليزية مؤمنة باإلنجليزية

 المصطلحات

إن المصطلحات الخاصة بالتهّجي المتبعة في النسخ اإلنجليزية للدروس فجميعها مبنية على 
 .معيار اللغة اإلنجليزية البريطانية

 Systèmeلمختصرات المستعملة فهي نفسها المستعملة في النظام الدولي أما وحدات القياس وا
Internationale) SI .(فعلى سبيل المثال آلمة : لذلك فهي مكتوبة بالشكل المعروف دوليًا

 موجودة في آلٍّ من نسختي الدروس، النسخة العربية والنسخة cmسنتمتر واختصارها 
 .اإلنجليزية على حدٍّ سواء

لنسختين النسخة العربية والنسخة اإلنجليزية تكتب جميع األعداد والرموز بما في ذلك في آلتي ا
أّما المعادالت والصيغ الرياضية والكيميائية . الرموز الكيميائية باألحرف الرومانية أو اليونانية

 .فإنها تعرض من اليسار إلى اليمين

 أو أعرافها الخاصة بها لجهة التهجي لذلك تحتاج المدارس إلى أن تقرر بنفسها حول مصطلحاتها
 في الدروس والمراجع للتالميذولجهة آيفية عرض األعداد والرموز والمعادالت والصيغ 

 .التالميذالتعليمية آخذة بعين االعتبار لغة التعليم وأعمار 
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 التخطيط، والتدریس، والتقييم
 

. قة األفضل لتعليم المعايير المنهجيةيترك للمدارس اتخاذ القرارات العائدة لكيفية اختيار الطري
يمكن لكل مدرسة أن تطور سياساتها الخاصة في تصميم وتعليم وتعلم وتقييم الدرس ، وذلك 

 .مستواهم الصفيليتمكن أآبر عدد ممكن من التالميذ من بلوغ المعايير المتوقعة من 

ر واستعمال المعايير من يهدف هذا القسم التمهيدي إلى إعطاء بعض التوجيهات حول آيفية تفسي
التخطيط، التعليم والتعلم، : وتناقش مسؤوليات المعلم الرئيسة الثالث، وهي. قبل المدارس

 . والتقييم

 التخطيط

فالتعليم الجيد يرتكز على التخطيط الجيد، .  التقييم متواصلة- التعليم -الحلقة الخاصة بالتخطيط 
 .على التقييم الفّعالآما إن التخطيط الجيد يرتكز في معلوماته 

 
 

فالخطط المحكمة البنيان والمثقِّفة ليست بالضرورة تلك المكتوبة بالكامل بطريقة النثر أو بكلمات 
وهدفها األول هو في المخطط التمهيدي حول ما يجب على . منمقة، ولكنها تلك السهلة المنال

 . المعلم تعليمه ، متى وآيف

 خطة عمل: الخطة الطویلة األجل
فخطة العمل . لخطوة األولى في استعمال المعايير هي في خلق خطة طويلة األمد أو خطة عملا

 .هي التي ترشد المعلمين إلى إعداد خطط الدرس القصيرة األجل

فالمعيار األساسي هو أن المعلمين في .  لوضع خطة عملال يوجد طريقة صحيحة أو خاطئة
أّما . ا عليها خططهم القصيرة األجل أو اليوميةالمدرسة يجدونها مفيدة ويستطيعون أن يبنو

 : وضعها بالنسبة لكل صّف فيشمل

 جمع المعايير في وحدات تعليمية متماسكة وطيِّعة؛ •

 تعيين أي محتوى إضافي قد ترغب المدرسة في دمجه في الوحدات؛  •

 تبيان عدد ساعات التعليم لكل وحدة؛ •

لسنة الدراسية بشكل يمكنها من البناء انطالقًا من ترتيب الوحدات التعليمية على فصلي ا •
 للصف التالي؛ األعمال السابقة، وتربط بالوحدات الدراسية األخرى، وتعد التالميذ

 من دروسهمإعداد تفاصيل آافية للمعلمين في آل وحدة دراسية تمكنهم من إعداد خطط  •
 . خاللها
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ويؤمن .  تعلم التالميذ طوال السنة الدراسيةيعكس سير الوحدات الدراسية تواصلها وتقدمها في
وهذا . تعاقبها فرصة أو أآثر إلعادة النظر في المعايير أو مجموعات المعايير على ممر السنة

يعطي التالميذ فرصة تعزيز تعلمهم في سلسلة من المضامين وللقيام بالربط بين مختلف أوجه 
 .الموضوع

ون هناك مسائل عملية يجب أخذها بعين االعتبار، آأن بتعاقب الوحدات التعليمية، يمكن أن يك
نضمن بأن تكون الوحدات التعليمية لمختلف الصفوف التي تتضمن نفس مجموعات الكتب أو 

بالنسبة للعلوم، تحتاج المدارس أيضًا ألن تأخذ بعين . المعدات غير متطابقة بعضها لبعض
 وهذا بصورة خاصة في المجال عينة ممناخيةاالعتبارالعمل الذي يمكن تحقيقه في فصول 

 .الحيوي

آما أن خطة العمل لكل صف من صفوف العلوم يجب أن تورد موجزًا ملخصًا للوحدات التي 
وينبغي أن تتكون آل وحدة من مجموعة دروس . سيتم تدريسها وتتابعها خالل العام الدراسي

ا الموضوع المحوري أن ويمكن لمثل هذ. مترابطة ومتماسكة مبنية حول موضوع محوري معين
‘ الطاقة’مثل (ُيستمد برمته من أحد فروع المحتوى، أو يمكن أن يكون موضوعًا قائمًا بحد ذاته 

وسوف تشمل آل وحدة من هذه . ويشمل عناصرا مستمدة من أآثر من فرع واحد) ‘الماء’أو 
 . الوحدات تعليم مهارات البحث العلمي

بشكل نموذجي، و .التطويربح آل وحدة دراسية بحاجة إلى  يتم تقرير تتابع الوحدات، تصعندما
فأهداف الوحدة، المستقاة من المعايير، تطرح بطريقة تبين ما يجب تعليمه لمختلف مجموعات 

 .التالميذ وما يحتمل أن يتوقعوا إنجازه أثناء سير تعليمهم لتلك اللوحدة

 :لما يلي أن تصف بإيجاز تحتاج الوحدة أيضًا إلى

 ؛ والوصول إليها معالجة المعلمين للمواضيعآيفية •

 النشاطات المالئمة للتالميذ؛ •

 المفردات المالئمة أو المصطلحات التقنية التي يحتاج التالميذ إلى تعلمها وبالتالي استعمالها؛  •

موارد المدرسة التعليمية األفضل لتعزيز عمل التلميذ أثناء سير الوحدة التعليمية، بما فيها  •
 الكتب المدرسية المالئمة وغيرها من الترتيبات، أو التسهيالت أوالمعدات التي يمكن اءأجز

 أن نحتاج إليها؛

مثل طلب المعدات والمواد وزراعة النباتات وتنميتها،  أية خطة مسبقة مطلوبة طويلة األجل •
 ؛زائرين أو ترتيب زيارات خارج المدرسة أو توفير محاضرين 

  .إعتبارات السالمة •

 :حالما يستعمل المعلمون خطة عملهم وينقحونها، يختارون أحيانًا إضافة تفاصيل عليها، مثًال

نقاط التدريس، اإلحالة إلى البرامج : مالحظات تساعد المعلمين في تفسير خطة العمل، مثًال •
 الواجبات الشائع، اقتراحات حول توسيع النشاطات وحول الفهمالكومبيوترية، سوء 

 ؛المدرسية

 من التالميذ أو من هم بحاجة  العاليةآيفية التمييز بين النشاطات لتزويد إما أصحاب القدرات •
 إلى مساعدة إضافية؛

آيف يمكن للمعلمين تقييم مستوى نجاح التالميذ في عملهم من خالل الوحدة الدراسية وفي ما  •
 إذا آانوا مستعدين لالنتقال إلى الوحدة التالية؛

ئق التي يمكن من خاللها بناء الوحدة الدراسية على األعمال السابقة، وربطها نوعية الطرا •
 بوحدات دراسية أخرى، وتحضير التالميذ للصف التالي؛ 

، أو االنجليزيةنوعية الروابط التي يمكن إقامتها بين المواضيع التعليمية آاللغة العربية واللغة  •
 بين العلوم والرياضيات؛

 .رج المدرسة التي يمكن أن تسرع عملية التعلم في المدرسةنوع النشاطات خا •
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 الخطط قصيرة األجل أو خطط الدروس
تهدف النشاطات التي تم شرحها في الوحدة الدراسية إلى مساعدة المعلمين في وضع الخطط 

فخطط الدروس هي مالحظات تعليمية لمجموعة من الدروس . القصيرة األجل أو خطط الدروس
وهذه يتم تفصيلها . ية، تبين آيف أن العمل ينكشف لتحقيق األهداف المرجوةأو لدروس فرد

أما . لتالئم متطلبات الصف الواحد، مثًال، قدرات التالميذ المختلفة والموارد التعليمية المتاحة
أفضل خطط الدروس فهي تلك التي تأخذ أيضًا باالعتبار التقييم المنهجي الذي سبق أن قام به 

 .ذلك، ال يمكن صياغة ذلك بشكل نهائي قبل الدرس بفترة طويلةل. المعلمون

من المهم عدم وضع . توضع أهداف الدروس بناء على المعايير، وفقًا لما جاء في خطة العمل
 لدرس معين أو لمجموعة معينة من الدروس، ليتمكن المعلم والتالميذ من تذآر هذه أهداف آثيرة

حتوى العلمي فان معظم الدروس تتضمن مهارات البحث  وباالضافة الى معرفة الماألهداف
 .ويمكن أن تكون للدروس أهداف إضافية ليست بحاجة إلى أن تدوَّن. العلمي

. وآما هي الحال بالنسبة لخطة العمل، ال توجد طريقة خاطئة أو صحيحة في تنفيذ خطة الدرس
 .فالمعيار الوحيد هو مساعدة المعلم على تعليم الدرس

 :ط الدروس ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصرستشمل خط

 تبيان أهداف الدرس أو مجموعة الدروس؛  •

 تأآيد المفردات المالئمة والمصطلحات التقنية المتعلقة بالعمل في الوحدة؛ •

 أيجاز آيفية البدء بالدرس؛ •

 باالختالفات عند  التالميذ، مع التنويهأنشطة التعليم وسيرتبيان آيفية تطور العمل من خالل  •
 توفرها؛ 

 ؛واختتامهاتبيان آيفية تلخيص الدروس  •

خطط الدروس في هذا (إقتراح الواجبات المدرسية الواجب تعيينها عندما يكون ذلك مناسبًا  •
الكتيب ال تتضمن الواجبات المدرسية ألنها أمثلة فردية ال تتبع تسلسل الدروس في 

 ؛)الصفوف

 بع أخرى؛ مع مواضالترابطتعيين  •

الكتب المدرسية وتطبيق البرامج آاألجهزة والمواد الكيميائية واإلحالة إلى موارد مالئمة،  
 .الكومبيوترية

 أوراق عمل نموذجية؛ •

 . مالحظات بخصوص إعتبارات السالمة عندما يكون ذلك مناسبًا •

 التعليم والتعلم 

والتعليم والتعلم، والتقييم ليتمكن أآبر يمكن لكل مدرسة تطوير سياساتها المتعلقة بخطط الدروس 
 .عدد ممكن من تالمذتها تحقيق المعايير المتوقعة من صفهم

وبطريقة مماثلة، ال توجد آتب مدرسية معّينة أو غير ذلك من المواد التعليمية، وبالتالي، يمكن 
 .لكل مدرسة أن تختار من بين األفضل المتوفر ما يالئم حاجات تالمذتها

بالذآر هو أن التعليم الفّعال ينتج عن التخطيط الدقيق وعن استعمال المعلومات الناتجة والجدير 
 .عن التقييم
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العديد من . من أهداف خطط الدروس في هذه الوثيقة توضيح طرائق تعليم المعايير بفعالية

 :مثًال، المعلم الكفؤ هو الذي. خصائص التعليم الفعال يطال جميع المواضيع

  واضحة لكل درس ويشرح هذه األهداف للتالميذ؛ دافأهلديه  •

 ينقل للتالميذ اهتمامه وحماسه للموضوع، ويضع فيهم الثقة بالنجاح؛ •

 ويستخدم مزيجًا من العرض يدخل المواضيع الجديدة في المراحل المخططة سلفًا وبدقة •
 ؛والمحاضرة، والتفسير والنقاش

سئلة بفعالية، يعطيهم الوقت الكافي للتفكير، ويتوقع منهم يتفاعل مع التالميذ، يطرح عليهم األ •
 شرح وتبرير أجوبتهم؛

 :يعطي التالميذ مهامًا محفِّزة، تهمهم وتؤثر فيهم، وتشمل ما يلي •
عمل تطبيقي وحل المسائل لتطوير مهاراتهم االستقصائية واالستعالمية والمقدرة على    –

 التفكير الذاتي؛
تنمية وتأمين مهارات التالميذ الكالمية واإلصغائية، واستعمالهم عمل شفهي وذهني ل   –

 للمفردات التقنية، ومهارات التذآر، وقدراتهم على التصور والتخيل والتنبؤ؛ 
نشاطات منوعة من القراءة والكتابة لتدعيم وتوسيع التعليم ولتعزيز مهارات التالميذ    –

 التواصلية؛ 

 العمل آصف بأآمله، متعاونين في مجموعات صغيرة أو يؤآد حصول التالميذ على فرص •
 أزواج، أو أفراد مستقلين؛ 

 يعطي مهامًا إضافية أو دعمًا إضافيًا للتالميذ الذين يحتاجون إلى ذلك؛ •

لتقنية المنتظم يستعمل بفعالية سلسلة من الموارد لدعم التعليم والتعلم بما في ذلك االستعمال  •
 لوجيا الكومبيوتر؛المعلومات ووسائل تكنو

يربط بين العلوم وغيرها من المواضيع المدرسية وعالم الواقع، ليبين للتالميذ آيف أن  •
 األفكار غالبًا ما تعتمد على بعضها البعض؛ 

 .يمنح جميع التالميذ الوقت الكافي لكي يتأملوا فيما تعلموه •

 التعليم التفاعلي

فإنه من المهم جدًا . تفاعل الذي يحدث بين المعلم والصف إن أحد أهم أوجه التعليم الفعّال هو ال
تبين خطط . أن ينخرط التالميذ في تعلمهم بشكل نشط ، وإال يصبح التعلم سطحيًا وينسى بسهولة

الدروس النموذجية في هذه الوثيقة آيفية تمكن المعلمين من قيادة نشاطات تفاعلية منوعة يلعب 
 .فاعًالمن خاللها التالميذ دورًا 

في الحصول على أعلى درجة من اإلتصال المباشر مع ‘ آصّف آامل’يساعد تنظيم التالميذ 
ولكن، آما أن . المعلم؛ وهكذا، يستفيد آل تلميذ من التعليم المباشرعلى مدى فترات مستمرة

التدخل، والتعليم المباشر التفاعلي جميعها مهمة جدًا أثناء عمل الصف آكل فهي مهمة أيضًا 
 . الفردي والمزدوج والجماعيللعمل

فهو ال .  نوعية عالية، يجب أن يكون شفهيًا، تعاونيًا ، ونشيطًاذولكي يكون التعليم التفاعلي 
يتحقق بمجرد إلقاء محاضرة على الصف، وال من خالل التوقع بأن يعلِّم التالميذ أنفسهم بطريقة 

 يلعب التالميذ دورًا فاعًال من خالل إنه عملية ذات اتجاهين، حيث. غير مباشرة من خالل الكتب
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اإلجابة على األسئلة والتوسع في إجاباتهم، مساهمين بذلك في نقاط المناقشات وشارحين 
 . وواضعين عملهم في متناول اآلخرين في الصف

يشمل التدريس التفاعلي الجيد أيضًا إيجاد الفرص للتالميذ للتفاعل مع بعضهم البعض من خالل 
طريقة جماعية، والمشارآة في إبداء المالحظات، وتبرير حججهم أو أساليبهم حل المسائل ب

لبعضهم البعض، يجادلون في ما يالحظون، يناقشون، ويتشارآون األفكار حول ما سيقررون في 
 .النهاية، وإلى ما هنالك من أمور

 :، وهي سلسلة من طرائق التعليمبينيتحقق التعليم التفاعلي الفّعال من خالل التوازن 

 مشارآة الصف في أهداف التعليم، والتأآد من أن التالميذ :التوجيه وإعطاء التعليمات •
يعرفون ما عليهم فعله، ولفت االنتباه إلى النقاط التي عليهم أن يعيروها اهتمامهم، مثًال، آيفية 

يها عند التأآد من أن خطوة ما تلي أخرى في المناقشات العلمية، ودرجة الدقة التي يجب تبن
القيام بقياس ما، آيفية تنفيذ تمرين عملي، آيفية ترتيب سجل خطي وآيفية هيكلة وترتيب 

 ...عرض معلوماتي 

واضحة باستعمال الموارد المالئمة والصور البصرية؛ عروض  إعطاء : والتمثيلالعرض •
ح عملي مثًال، تبيان آيف يتم إستخدام قطع معينة من المعدات، مثل المجهر؛ توفير إيضا

؛ تبيان آيفية إنشاء جدول مشاهدات أو نتائج مشعلمفهوم علمي مثل عمر النصف لنظير
 ...وتنفيذ الحسابات ذات العالقة؛ القيام بعملية تشريح في علم األحياء 

 إعطاء شروح دقيقة في المكان المناسب واإلحالة إلى أعمال أو أساليب :الشرح والتوضيح •
 الكبيرة يات المعتمدة لبنية الذرة، إيضاح آيفية تفسير الخصائصمثًال، شرح النظر: سابقة
 بين التراآيب البيولوجية لألعضاء الترابط إيضاح الدقيقة، من خالل الخصائص الشاملة

  …ووظائفها؛ شرح آيفية تنفيذ إجراء إستقصائي

 واستعمال  طرح األسئلة على التالميذ بطرق تؤآد مشارآة الجميع؛:طرح األسئلة والمناقشة •
 محدد المعالم والهدف للتأآد من لغوياألسئلة المفتوحة والمغلقة، ووضعها بمهارة في إطار

؛ مانحا التوضيحاتأن التالميذ بمختلف قدراتهم مهتمون ويساهمون في المناقشات؛ طالبًا
التالميذ الوقت ليفكروا قبل دعوتهم إلى اإلجابة؛ مصغيًا بدقة إلى استجابات التالميذ 

 التالميذ وجعلهم يفكرون افتراضات متحدياًًستجيب بطريقة بّناءة بهدف دفع تعلمهم قدمًا؛ وي
... 

الطلب إلى التالميذ أن يقوموا بتحديد مسائل تتعلق باإلستقصاء  :اإلستكشاف واالستقصاء •
العلمي وتطويرها بدقة أآبر، تخطيط عمليات اإلستقصاء، وضع تنبؤات وإختبارها، تحديد 

ج الشاذة، أو تحديد الحاالت اإلستثنائية؛ تشجيعهم ليعتبروا طرائق بديلة لتمثيل مشاهدات النتائ
علمية في شكل بياني أو تخطيطي أو في جداول؛ واالنتقال من شكل إلى آخر للحصول على 

 التالميذ المهارات العملية المطلوبة لتنفيذ العمليات االستقصائية تعليممنظور آخر لمسألة ما؛ 
في ذلك توسيع نطاق تطبيقات البرامج الكومبيوترية التي يمكنهم استخدامها في عملهم بما 

 بنجاح

تأمين الفرص المنوعة للتالميذ ليمارسوا ويطوِّروا مهارات تعلموها حديثًا  :التماسك والدمج •
 منزلية واضحة الترآيز، وآواجباتفي الصف، وذلك، من خالل نشاطات منوعة في الصف 

ن ذلك مناسبًا؛ طالبًا من التالميذ، آأزواج أو آمجموعة، أن يعلِّقوا على ويتكلموا عندما يكو
من خالل سلسلة من عمليات المعالجة، داعيًا إياهم أن يوسعوا أفكارهم وتفكيرهم أو أن 

يقارنوا ومن ثم يصقلوا أساليبهم وطرائقهم في تسجيل عملهم؛ مشجعًا إياهم لتطبيق مهاراتهم 
ل التي يصادفونها في مواضع أخرى وفي الحياة اليومية، واستعمال معرفتهم في حل المسائ

 ...  للرياضيات ومهاراتهم اللغوية في العلوم

تحديد األفكار العلمية البديلة التي يقدمها التالميذ واستخدامها آنقاط  :التفحص والتقييم •
ليها؛ مناقشًا تبرير التالميذ إيجابية للتعليم والتكلم عنها وعن أية فكرة خاطئة التي أدت إ

للوسائل أو للموارد التي اختاروها؛ مقيِّمًا تقديم التالميذ ألعمالهم إلى الصف؛ إعطائهم 
 ... الشفهية ألعمالهم الخطية؛ مشجعًا إياهم القيام بالتقييم الذاتي ألعمالهم التغذية الراجعة
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 أو في نهاية سلسة من دروس العلوم المراجعة أثناء الدرس وقرب نهايته :التلخيص والتذآير •
التي تم تعليمها وما قد تعلمه التالميذ؛ تعيين وتصحيح سوء الفهم؛ دعوة التالميذ لتقديم 

أعمالهم واستخالص النقاط واألفكار الهامة؛ وأحيانًا اإلصغاء إلى النقاط األساسية التي يمكن 
 واألعمال في مواضيع ت العلومموضوعاأن يراها الجميع؛ رابطًا هذه النقاط بسواها من 

 ... أخرى؛ مانحًا التالميذ فرصة التبصر في المرحلة التالية من تعلمهم

 بناء الدروس

آما يتم بنائها أيضًا .  مما ُيتوقع منهمبينةللدروس الفعالة أهداف واضحة ليكون التالميذ على
تتغير وفقًا لتطور الدرس، فقد أما سرعة سيرها فيمكن أن . لتسير بسالسة من البداية حتى النهاية

 أبطأ في  بوتيرةتكون سريعة في البداية ثم ُتعدَّل لتسمح بالمزيد من الوقت للتفكير، أو تكون
 .البداية لتوفير مزيد من الوقت للتفكير والتأمل في وتصبح تدريجيًا أسرع حتى النهاية

ها يختلفان من مدرسة إلى لذا فإن بناء الدروس وتوقيت. لدى المدارس جداول زمنية مختلفة
في العديد من المدارس قد تتطلب الجداول الزمنية حصصًا مزدوجة للتالميذ األآبر سنًا، . أخرى

 . وذلك لتوفير الوقت الكافي لتنفيذ اإلستقصاءات العملية

 يحضِّر المعلم خاللها التالميذ لما عليهم أن ونهايًة،تؤمن معظم الدروس مرحلة بداية، وسطى،
تسمح هذه البنية بأنماط . موا، يعلمهم، ثم يساعدهم على تعزيز تعلمهم وتقدير ما قد تّم تحقيقهيتعل

مختلفة من األساليب التعليمية والتنظيم، التي تتوقف على أهداف الدرس وعلى موقعه في سلسلة 
 .الدروس

 50رس الواحد  مدة الد-مثًال، لو اعتبرنا أن برنامج التعليم يتضمن أربعة دروس في األسبوع 
‘ التنشيط’ دقيقة، لتصبح مدة هذا 15 إلى 12 يمكن أن يستهل الدرس األول بنشاط لمدة -دقيقة 

عندما يستغرق نشاط المقدمة مدة طويلة، يمكن للتالميذ . دقيقتين إلى ثالث دقائق في األيام الباقية
ث يعطون إنطباعاتهم أن يبدأوا دراسة فكرة علمية أو أن يعملوا على مشكلة إستقصائية، بحي

 .للمعلم بعد مرور خمس إلى عشر دقائق عن أفكارهم األولية

في الجزء الرئيسي من الدرس، بنوع خاص، يوجد مجال واسع للتنوع واإلبداع، مع تنوع 
التفاعل في العمل إما مع الصف آكل، أو مع مجموعات فردية أو مع أزواج من التالميذ أو 

 وبرامجها، بالرغم من احتمال أن يتضمن آل درس بعض التعليم أفراد، بحسب إختالف األيام
 .دورًا نشيطًاالمباشر والتفاعل مع التالميذ والنشاطات التي يلعب التالميذ فيها 

وقد تستغرق بعض اإلستقصاءات العلمية، مثل دراسة تأآل المعادن، أآثر من حصة واحدة، بل 
 يمتد على مدى أسابيع أو أشهر، حيث ينبغي القيام أن البعض منها، مثل دراسة نمو النباتات، قد

وهذا يتطلب بدوره تخطيطًا نبيهًا وعلى األخص ألنه قد . بمشاهدات وجيزة على فترات منتظمة
 . ينطوي على دراسة أآثر من موضوع واحد في نفس الفترة

ب عملية يجب توجيه إهتمام خاص لهدف التجارب العملية في العلوم مع تكييف طبيعة أي تجار
على سبيل المثال، إذا آانت النتيجة الوحيدة أو الرئيسية لمثل هذه . مع النواتج المتوقعة منها

التجارب هي تأمين إدراك أعمق للمبادئ النظرية التي تعتمد عليها هذه التجارب، فينبغي عندها 
ي هذه الحاالت وف. تقليل إحتماالت سوء الفهم الناشئة عن نتائج غير واضحة الى أدنى حد ممكن

أما إذا آان الهدف الرئيسي هو أن يحصل . على المعلم أن يقدم إيضاحًا عمليًا لتجنب أي إلتباس
التالميذ على معرفة عملية بالموضوع الجاري دراسته من خالل إشتراآهم في التجارب العملية، 

وينطبق . موعاتسيكون من الضروري عندها توفير تجارب ينفذها التالميذ إفراديًا أو ضمن مج
 . نفس الشيء عندما يكون الهدف الرئيسي تطوير المهارات اإلستقصائية للتالميذ

فهي تحضر التالميذ لنشاطات التعلم في .  المنزلية المناسبة أهمية خاصة في التعليمللواجبات
زلية وعند إعداد الواجبات المن. الصف وتعزز هذا التعلم وتطبقه في المجال العملي وتوسع نطاقه

ينبغي توجيه إهتمام خاص للنشاطات العملية الى جانب الواجبات التي تعتمد على آتابة 
 .النصوص والتمارين الخطية وجمع المعلومات

إن احدى االفكار التي تطرقها المعايير هي دراسة التفاعل بين العلم والمجتمع وهذا يفرض 
وعلى سبيل المثال من الممكن أن . يةمتطلبات على طبيعة العمل في بعض أجزاء الدرس االساس

يكون هنالك عمل ميداني عند تدريس العلوم البيئية آدراسة مواطن االحياء وعوامل تلفها 
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وحمايتها،وقد يكون هنالك حاجة للقيام بزيادة لمصنع ما لنتعرف على تطبيق تجاري لطريق 
 .تمت دراستها في الصف

 جيد ثم متابعة العمل في الصف، ويعتبر الواجب وهذه دروس تستلزم تحضيرًا مخططًا له بشكل
 . المنزلي المناسب هامًا في التعلم، وهو يهيئ ويعزز ويطبق ما تم تعلمه في المدرسة

عند تعيين الواجب المدرسي يجب االخذ بعين االعتبار األنشطة العلمية بجانب الواجبات الكتابية 
 . وجمع المعلومات

ون من المفيد استعمال مرحلة تعزيز معلومات الدرس للعودة مع  في نهاية وحدة العمل، قد يك
الصف بأآمله إلى عدد من الدروس للتلخيص معًا ما قد تم تعلمه ولتعيين النقاط الرئيسة 

يمكنه أن يحتاج لهذا . واألساليب التي يريد المعلم أن يتذآرها التالميذ ويستعملوها في المستقبل
 .تًا أطول بكثير من المعتادالنوع من الفترات القصيرة وق

 التقييم 

مثلما هو الحال بالنسبة للتخطيط والتعليم، ال تفرض المعايير على المدارس آيفية تقييم وتدوين 
فيمكن لكل مدرسة أن تضع سياستها الخاصة لمساعدة المعلمين لكي يخططوا . تقدم التالميذ

مطلب الوحيد هو أن يشترك آل تلميذ في فال. ويحسنوا التعليم والتعلم من خالل التقييم الجيد
 .االختبارات الوطنية السنوية التي تستند إلى المعايير

 مفيدة، فيجب أن يكون تقييم وتدوين تقدم التالميذ يعطيها الطالب المعلومات التي لكي تكون
لمعلمين عندما أما التقييم األفضل، فهو الذي له تأثير مباشر على التعليم والتعلم؛ إنه ينبه ا. طّيعًا

إنه يساعدهم على إبقاء سرعة التعلم ضمن حدود . يتأخر التالميذ أو يتجاوزون ما هو متوقع
أما المالحظات واإلنطباعات التي . خطط التعليم، في دائرة من التخطيط والتقييم المتواصلين

على القيام به، مهمة يعطيها المعلمون الى التالميذ عن عملهم، والتقييم الذاتي الذي يشجع التالميذ 
 .عملهمجدًا في مساعدة التالميذ على معرفة آيفية تحسين 

 

 التكوینبةالتقييمات 
، واألسئلة غير الرسميةإنها تتضمن المالحظات .  هي جزء من الدروس اليوميةالتكوينيةالتقييمات

. ر تقدم التالميذالشفهية والتمارين الخطية وإختبارات دورية أو النشاطات الخاصة المصممة لتقدي
 :وأهداف هذة التقيمات هو

التأآد من فهم التالميذ نقاط التعلم الرئيسة في درس معين أو وحدة عمل معينة، وما إذا آان  •
لديهم أي سوء فهم أو سوء إدراك التي يتوجب على المعلم تصحيحه، وما إذ اآانوا مستعدين 

 ؛للمتابعة

ات وإنطباعات بنائة عن عملهم، ووضع األهداف لهم لمساعدتك على إعطاء التالميذ مالحظ •
ليحققوها، وتخطيط المرحلة التالية من العمل وإعطاء التوجيهات الى أي موظفين مساندين 

  يحتاجون الى مساعدة؛ الذينعن التالميذ

 .لمساعدة التالميذ على تعلم آيفية تقييم عملهم الخاص وتحسينه •
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 : هيوينيالتكالعناصر الرئيسة للتقييم 

استعمال سلسلة من األسئلة لتقييم مستوى فهم التالميذ ، ومدى قدرتهم على المشارآة في  •
 العمل، وإذا آان بإمكانهم استعمال وتطبيق ما قد تعلموه في مضامين جديدة؛

 معينين أثناء التعليم أو أثناء قيامهم ببعض النشاطات لتقييم لتالميذالقيام بمراقبة واعية  •
 تهم وتقدمهم؛ إجابا

القيام مناقشات مرتجلة أو مخططة مسبقًا مع التالميذ لمعالجة أية مفاجئات في  إجاباتهم أثناء  •
 تلقيهم التعليم؛

، ومهامهم التطبيقية لتعيين وواجباتهممناقشة التالميذ حول إجاباتهم عن العمل الشفهي،  •
هم، والتأآد من أنهم يفهمون ما مهاراتمستوى وتصحيح أية أخطاء أو سوء إدراك ، وتقييم 

 يحتاجون لتحسين أدائهم؛ 

عمل التالميذ الخطي، لتعيين أية أخطاء شائعة أو سوء إدراك، ووضع درجات على التحليل  •
وإعطاء المالحظات شفهيًا وخطيًا إلرشادهم عن آيفية تمكنهم من تحسين عملهم وتحقيق 

 التقدم؛

زة ذات أسئلة محددة، للتقييم مع التالميذ بسرعة إجراء، من وقت آلخر، اختبارات وجي •
 معرفتهم وسرعة تذآرهم، والذي يشمل، مثًال، تذآر حقائق وقدرتهم على التهجئة؛

 تعتمد على ما قد تم تعليمه في السابق لتقييم ما قد يحتاج مراجعة مختصرةتنظيم اختبارات  •
 إلى مراجعة أو إعادة تعليم؛ 

ييم عملهم الخاص، ومراجعة أدائهم وتقدمهم وما يحتاجون الى القيام تشجيع التالميذ على تق •
 به لتحسين عملهم أو لملء أية ثغرات؛

الطلب إلى أزواج من التالميذ أو مجموعات صغيرة منهم، أن يحددو مع المعلم أو بدونه،  •
ب أن تكون ماذا يعرفون وبإمكانهم القيام به، وماذا ال يزالون يعتبرونه تحدٍّ لهم وماذا يج

  .أهداف تعلمهم

تبين بعض خطط . جزءًا من التعليم اليوميالتكويني يجب أن تكون هذه العناصر من التقييم 
، أو التقييم من أجل التعلم، يمكن أن يحصل التكوينيالدروس في هذه الوثيقة آيف أن التقييم 

وفي . ذ بتعلمهم ويقّيمونهفمثًال، في بعض الدروس الختامية الكاملة، يفكر التالمي. بالممارسة
لرفاقهما في الصف، سامحين مشاهداتهما العلمية دروس أخرى ، يقوم تلميذ واحد أو اثنان بشرح 

 .للمعلم أن يقرر مدى فعالية عرض التلميذين للموضوع

هو أنه يساعد في توعية المعلم والتلميذ على تحسين التعليم التكويني إن العنصر األهم للتقييم 
أما الهدف الرئيسي الشامل فهو لتحديد ماهية تعلم التالميذ للتمكن من اتخاذ القرارات . والتعلم

 .المطلعة حول التعليم والخطوات التالية التي يجب اتخاذها في تعلم التالميذ

 تقييم مهارات البحث العلمي

طية، ولكن في حين أن العديد من المهارات العلمية يمكن تقييمها بسهولة عن طريق إختبارات خ
معظمها ال يكتفي باإلختبار الخطي، ولذا ينبغي تطوير آليات تقييم مناسبة واإلتفاق عليها بين 

وهنا يمكن إعتماد عدة إجراءات في هذا الصدد، بل أنه من المرغوب أن يتم إستخدام . المعلمين
تشير الى ‘ صح’ومن وسائل التقييم البسيطة وضع عالمة . مجموعة منوعة من هذه اإلجراءات

أما آليات . تنفيذ مهارة علمية معينة بنجاح، مثل قراءة عداد أو إستخدام سحاحة بطريقة صحيحة
التقييم األآثر تعقيدًا فتشمل تقييم مهارات اإلستقصاء األساسية بواسطة معايير تقييم مطورة بدقة 

راء معين بطريقة غير وثمة آليات تقييم أخرى تنطوي على تقييم إج. وذلك، أثناء الدروس العملية
فإآتساب مهارات توصيل المعلومات العلمية يمكن، . مباشرة، أي من خالل تقييم إحدى نواتجه

 .على سبيل المثال، تقييمها مباشرة من نتائجها

 وضع أهداف منفردة للتالميذ 

 إن وضع األهداف الخاصة بالتالميذ يساعدهم في الترآيز على ما يحتاجون أن يتعلموه لبلوغ
قم بمناقشات منتظمة مع التالميذ لمراجعة أهدافهم ووضع أهداف جديدة حيث يكون . المعايير
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 –قد ترغب في القيام بترتيب مناقشاتك مع بعض التالميذ على الصعيد الشخصي . ذلك مالئمًا
 ولكن بالنسبة لمعظمهم، -مثًال، التالميذ الذين يرغبون بالحصول على درجة من الخصوصية 

أطلب من التالميذ أن يقترحوا . نظيم المناقشة ضمن مجموعات آجزء من صف عادييمكنك ت
للعمل عليها خالل األسابيع القليلة القادمة، وضع مالحظة ) اثنين أو ثالثة(عددًا من التحسينات 

يمكنك أيضًا أن تقدم للتالميذ بعض النصائح العملية حول . لمراجعة هذه االقتراحات في المستقبل
ت التي قد يقومون بها لتحقيق أهدافهم، وأعطهم، من وقت آلخر، الفرصة ليعملوا على الخطوا

 .منزلي أو أآثرواجب تحقيق أهدافهم آجزء من 

فقد . عادة ما ُتربط األغراض الفردية باألهداف المتعلقة بالتعليم على مدى األسابيع القليلة القادمة
 وبالنسبة لبعض التالميذ، قد يحتاج بعضهم إلى .مثًال،: تكون هذه األهداف محددة بدقة آبيرة

مثال ليتعلم الطالب أن يقرأ حجم سائل في مخبار مدرج و يسجل : تجزئة الهدف إلى مراحل
بالنسبة لعدد قليل من التالميذ، قد يكون من المالئم اختيار . القراءة باستخدام الوحدة المناسبة

ق أو الالحق لمساعدتهم على ترسيخ أو توسيع هدف ذو عالقة بالمعايير العائدة للصف الساب
مهما آانت األهداف، من الضروري أن تكون واضحة وقليلة العدد، ليتمكن التالميذ من . تعلمهم

 .فهمها والترآيز عليها

 التقييمات التحصيلية 
أو في نهاية مستوى صفي أو ،وحدة عمل تتم في نهاية .  هي طويلة األجلالتقييمات التحصيلية

  أما أهداف من المستوى الصفي وعلى المدارس أن تقرر عدد مرات التقييم التحصيليجزء
 :التقييم التحصيلي فهي

 تقييم عمل التالميذ الشخصي مقارنة مع معايير األداء الرئيسة؛ •

مساعدة المدارس ومجلس التعليم العالي في مراجعة تقدم التالميذ اإلجمالي وبلوغ وإحراز  •
 نة مع معايير األداء؛التقدم بالمقار

إعطاء معلومات إضافية للمدارس حول ما قد أحرزه التالميذ فرديًا من تقدم إلعالم األهل  •
 . والمعلمين المقبلين أو المدرسة المقبلة

آما تتضمن . أو امتحانات و تقييم المدرس نتائج امتحانات آخر السنة يتضمن التقييم التحصيلي
ايير التي ال يمكن تقديرها في االمتحانات الخطية، آالمهارات الشفهية تقدير المعلمين ألوجه المع

 .والذهنية، والمهارات التطبيقية واستعمال التالميذ للبرامج الكومبيوترية

وقبل إتمام المعلمين لتقييمهم، من المفيد لو قام جميع الذين يعلِّمون المادة في مدرسة ما بتقييم 
وهذا سيساعد على التأآد من أن نتيجة التقييم ، مقارنة مع . صفعينة من عمل التالميذ في آل 

آما أن تبني أساليب تقييم مبنية على معايير معينة . معايير األداء، هي ثابتة في جميع الصفوف
 . يساعد أيضًا على تأمين تماسكها وإنتظامها
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 خطط الدروس للعلوم نماذج استعمال
 

 . خطط الدروس نماذجعلمين الذين يرغبون أن يستفيدوا منهذا القسم موّجه إلى الم

 أهداف معایير العلوم 
خطط الدروس النموذجية هذه لتبين لكم آيف أن التعليم الفّعال واستعمال  نماذج لقد صممت

 :لتحقيق هذه األهداف، على التلميذ أن. الموارد يمكِّن من تحقيق أهداف معايير العلوم

 هتمام مشوق في العلوم وتطبيقاته؛ينّمي ويحافظ على إ •

 يحصل على إدراك لألساليب العلمية والطريقة التي تطور فيها العلم؛ •

يقّدر المجهود الذ قام به اإلنسان على مر الزمن والذي أدى الى فهمنا الحالي للعلوم في  •
 مختلف مجاالته؛

ية وفي تداول األجهزة يكتسب آفاءة في إستخدام مجموعة من األساليب والتقنيات العلم •
 واألدوات العلمية؛ 

يستخدم وسائل تكنولوجيا الكومبيوتر بفعالية في سعيه وعمله في المجاالت العلمية وتوصيل  •
 معلوماتها الى الغير؛

يطبق مهارات البحث العلمي على وضعيات مألوفة ووضعيات غير مألوفة، وإيصال نواتج  •
 إستقصاءاته بطرق مناسبة؛

لى معرفة سليمة ومنتظمة للحقائق والمبادئ والمفاهيم العلمية الهامة، ويمتلك يحصل ع •
المهارات الضروية لتطبيق هذه في وضعيات جديدة ومتغيرة وذلك في إطار مجموعة من 

 المجاالت الشخصية والمنزلية والصناعية والبيئية؛

ثيرات األخالقية واألدبية يدرك أهمية تطبيق المعرفة العلمية في عالم اليوم وأن يعي التأ •
 واإلجتماعية والبيئية لمثل هذه التطبيقات العلمية؛

 يعي إمكانية العلم في تفسير الظواهر الطبيعية مع إدراك محدوديتها؛ •

يدرك ويوصل بوضوح مجموعة من المفاهيم األساسية التي تعتبر أساسًا لفروع العلوم  •
 الحديثة؛

العلمية بوضوح ومنطق، وذلك بإستخدام المصطلحات يختار وينظم ويوصل المواضيع  •
 . العلمية المناسبة 

 خطط الدروس نماذج الغرض من وراء 
 : خطط الدروس للعلوم توضيح ما يلي نماذجيراد من

 بعض الطرائق التي من خاللها يمكن بناء الدروس؛ •

مل آصف، أو طرائق مختلفة من تنظيم الصف لكي يحصل التالميذ على فرص متوازنة للع •
 آمجموعات صغيرة، أو أزواجًا، أو آأفراد؛

آيفية تضمين التعليم عرضًا لمواضيع وبراهين وشرحًا مرفقًا بمناقشة وطرح األسئلة من قبل  •
 الصف آكل؛ 

مجال النشاطات التي يمكن أن تحفز تعّلم التالميذ، بما فيها حل المسائل، والتقييم اإلنتقادي ،  •
آل درس تقريبًا على األقل نشاطًا واحدًا  سيتضمن (م والعمل التطبيقي والبحث، واالستعال

 ؛)من هذا النوع



 2005هيئة التعليم   المقدمة|  نماذج لدروس العلوم| 17

آيفية تحقيق التعلم من خالل توازن النشاطات التي تشمل القراءة والكتابة والتكلم واإلصغاء،  •
 وآيفية تضمين معظم الدروس مزيجًا من هذه النشاطات؛

الميذ ليتضامنوا ويمارسوا مهاراتهم المتنامية ، بما مدى النشاطات التي يمكن أن تساعد الت •
 ، وأحيانًا تمارين الكتب المدرسية؛والكتابيةفيها األلعاب واأللغاز، والواجبات التطبيقية 

 آيفية دمج العمل الميداني في دروس العلوم؛ •

  الصف؛لتالميذآيف يمكن التمييز بين النشاطات لتلبية اإلحتياجات المختلفة  •

تعمال أنواع مختلفة من التعليم والموارد التعليمية، بما فيها المعلومات والتقنيات اس •
 .الكومبيوترية

الخطط هي عبارة عن أمثلة فردية توّضح نشاطات تعليمية  نماذج إن دروس العلوم المضمنة في
، الدرس ولم تكن نيتنا عند وضع هذه الدروس النموذجية بأن تعّلم بشكل متتابع. وتعلمية مختلفة

إنها مستمدة من مواضيع ومراحل مختلفة خالل السنة التعليمية لتبيان توزعها وليس . بعد اآلخر
 .تتاليها

 ماذا تتضمن خطط الدروس
منها،  9 خطط الدروس في هذه الوثيقة معظم التفاصيل المدرجة في الصفحة  نماذجتتضمن
 :وهي

 أهداف الدرس المستمدة من معايير الصف المعني؛  •

 المفردات المناسبة والمصطلحات التقنية؛ •

ملخص عن آيفية البدء في الدرس وتطوره من خالل التعليم ونشاطات التالميذ، وآيفية  •
 تدعيم مواد الدرس وترسيخها وإنهائها؛

الموارد المالئمة مثل، األجهزة والمعدات والكتب المدرسية والبرامج الكومبيوترية وأوراق  •
 عمل نموذجية؛

 . مالحظات بشأن السالمة عندما يكون ذلك مناسبًا •

على الرغم من أن البعض منها قد يقترح (خطط الدروس ال تحيل إلى نصوص معينة  نماذج إن
منزلية واجبات ، أو آتب مدرسية معينة أو )آيف يمكن إستخدام نصوص معينة في درس ما

 . ًا لسياسات المدرسة الخاصةمعينة، بما أن هذه المواد ستختلف من مدرسة الى أخرى وفق

 خطط الدروس للعلوم نماذج آيفية بناء
تتضمن خطة الدرس بشكل عام نشاطًا واحدًا مختصرًا أو أآثر يبدأ به الدرس، ونشاطًا واحدًا 

أما المالحظات التي تلي ذلك فتسهب في . رئيسيًا أو أآثر، باإلضافة إلى مرحلة التعزيز والتفكير
 .س إلرشادك في حال اخترت أن تعلِّم أحد الدروسهدف آل قسم من الدر

 ) دقائق10 إلى 5مدتها حوالي (نشاطات المقدمة التي یبدأ بها الدرس 

تبدأ معظم الدروس بإعطاء فكرة عامة عن موضوع الدرس مع نشاط مختصر لمساعدة التالميذ 
 .على أن يستعدوا، يثير اهتمامهم، ويلفت نظرهم

وليس من ( األهداف وشرح الغاية من الدرس بكلمات يفهمها التالميذ تتضمن هذه التهيئة توضيح
قد ترغب في النظر إلى الوراء، لتناقش الواجبات ). آلمات مأخوذة من نصوص المعايير

، وعندما يشمل النشاط الرئيسي أآثر من درس واحد، يمكنك األخذ في عين المنزلية
د ترغب في تلخيص مجرى الدرس ليعرف ق. اإلعتبارآيف يتطور درس ما من الدرس السابق

آل هذا . التالميذ ماذا يتوقعون، وأن تشرح سبب معالجة أحدى المسائل أو القيام بنشاط معين
 .يساعد التالميذ على فهم سبب تعلمهم هذه األفكار الجديدة والربط بينها
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و بعده، فإنها إن نشاطات بدء الدرس الموجزة والحافزة، سواء حصلت قبل إعداد مسرح الدرس أ
هذا . سوف تساعد على توفير بداية نشطة للدرس وتحّضر التالميذ للعمل الرئيسي في الدرس

 :خطط الدروس مجموعة من نشاطات بدء الدرس، والتي تشمل نماذج وتبّين

 طرح مسألة علمية بسيطة والبحث عن حلول لها؛ •

 وب مختلف؛إعادة سرد عنصر عملي رئيسي من الدرس السابق ولكن بأسل •

عرض صور أو مشاهد فيديو تتعلق بالموضوع الجاري تعليمه، أو التي تقترح مسألة  •
 . إستقصائية يمكن معالجتها أثناء الدرس

 ) دقيقة40 إلى 25مدته حوالي (النشاط الرئيسي 

 الدرس، تتميز النشاطات الرئيسة في خطة الدرس بمستوًى عاٍل من التعليم مقدمةبناء على 
 واألسئلة الساِبرة، بصرف النظر عما إذا آان التالميذ يعملون آصف بأآمله، أو المباشر

آمجموعات، أو آأفراد أو عما إذا آان الدرس مؤلفًا من مهمات تطبيقية، أو من حل مسائل أو 
 . آتابيمن عمل 

يؤّمن القسم الرئيسي من الدرس الوقت إلدخال موضوع جديد، أو تعزيز عمل سابق وتطويره 
أما السمة األساسية لمعظم النشاطات الرئيسية فتنطوي على مساهمة عملية في إطار مسألة . رأآث

وقد يشمل ذلك تطوير إدراك حسي بديهي للمسألة، وآذلك تطوير مهارات إستقصائية . علمية
ومهارات لحل المسائل، ومن ثم تعميق اإلدراك الفكري ألسسها النظرية، أو تنمية إدراك لطريقة 

إن هذه النشاطات قد تنفذ بمجموعة صيغ مختلفة إبتداء بالعمل البحثي . ها في الحياة اليوميةتطبيق
 الى أساليب التوضيح العملي؛ وقد تم اإلستكشافالى تمثيل أدوار إيضاحية معينة، ومن أساليب 

يتم مطابقة المهام والنشاطات المخصصة .  بشكل يعكس هذا التنوع الشموليالنماذجإعداد هذه 
وقد يكون من . للتالميذ مع مستوى تحصيلهم السابق ومع األهدالف التي وضعتها أنت للدرس

وعليك أن تضمن للتالميذ، على مر . المستحسن أن توفر شيئًا من حرية الخيار في هذا المضمار
شجِّع المناقشة .  مجموعات صغيرة أو آل إثنين معًا أو إفراديًاضمنالوقت، فرصًا لكي يعملوا 

 . االحتياجات الخاصة من التالميذ قد تم دعمهم بفعاليةذويوتأّآد من أن . تعاون بينهموال

يمكن أن تحصل الدروس الفّعالة على دورات عديدة من النشاط الرئيسي ومن النشاطات 
المصغرة للسماح بتحديد سوء اإلدراك والتعامل معه في الوقت المناسب، أو لتأمين المزيد من 

. ابحث عن تطور فهمهم. دى النشاط الرئيسي، شجع التالميذ ليقوموا بالتوقعاتعلى م. التعليم
دع التالميذ يقدمون أساليبهم وحلولهم . استعمل الفرص للعودة إلى الوراء، للمراجعة والتوضيح

تأآد مما إذا آانت األخطاء ناتجة عن إهمال أو إنها نتيجة لسوء إدراك . للصف لكي يناقشوها
  .أساسي

 ) دقائق10 إلى 5حوالي (یز والتفكير التعز

تذآر أن دمج وتدعيم ما تم تعلمه . يمكن دمج نشاطات تقييم قصيرة تتخلل العمل الرئيسي للدرس
بعد درس عملي، وينبغي ‘ توضيب األمور’خالل الدرس والتفكير فيه هو إجراء أهم بكثير من 

يص الدرس لكي يفكر التالميذ بالدرس، إنها فرصة لتلخ. أن ال يقل قوة ونشاطًا عن البدء بالدرس
فاستنتج منهم ورّآز على النقاط . ويتكلموا عما هو مهم حول الدرس، ويقدروا التقدم الذي حققوه

هذا القسم من الدرس هو أيضًا الوقت . الرئيسية التي تعلموها، آالحقائق، واألفكار والمفردات
 .المناسب للتطلع إلى المرحلة التالية من التعلم

 تطبيق أفكار جديدة، من خالل أن تظهر لهم آيف يمكن استعمال آيفيةدع التالميذ يفكرون حول 
هذا هو الوقت المناسب أيضًا حيث يمكنك ربط العلوم . األفكار وأين يكون استعمالها مالئمًا

 .بأعمال ومواضيع أخرى

ما قد تعلموه، أو تحضر تعدها يجب أن تساعد التالميذ على تعزيز أو تطبيق واجبات منزلية أية 
 .للدرس التالي

إن هذا الجزء من الدرس قد يتوسع بتضمينه عمل إضافي موجز ينفذ ضمن مجموعات أو على 
والهدف من هذا العمل هو دعم وتعزيز عناصر تعلم ذات أهمية خاصة، أو للسماح . أساس فردي
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خططات بيانية أو ربما للتالميذ بتطوير أفكار حول طريقة عرض األفكار بواسطة رسوم أو م
 . ليساعد على تنمية مهارات اللغة أو الرياضيات المتعلقة بموضوع العلوم المعني

 الوقت المحدد لتعليم الدروس
 دقيقة تعليم حيث تزيد في الصفوف 45لكل خطة درس ما يكفي من المواد لتستغرق على األقل 

 قد  لتغطية نشاط عملي طويل دقيقة90 وقد يتطلب بعضها حصصا مضاعفة حتى .12 إلى 10
تحتاج إلى تكملة النشاطات بمهام أبسط وأآثر إثارة إذا آان التالميذ في الصف لديك على 

يمكنك اختيار النشاطات من الكتب المدرسية أو من مصادرك . درجات متفاوتة من التحصيل
 .وفقًا إلحتياجاتهمإذا رغبت، يمكن إعطاء مهام مختلفة لمجموعات مختلفة من التالميذ . الخاصة

، يمكنك الحالةفي هذه . قد تتضمن خطة الدرس الكثير من المواد، طالما يتوقف ذلك على الصف
عليك أن تختار حول . التاليالدرس  منزلي، أو حمله إلى آواجبتعيين أحد النشاطات في الدرس 

 .ألخير ليس ضروريًا أن يكون النشاط األخير فقط ألن ترتيبه هو ا-أي نشاط ستلغي

 استعماالت أخرى لخطط الدرس 
يمكن لمعلم ما . االستعمال البديل لخطط الدرس هو استعمالها لحّث األفكار حول تعليمك بالذات

قراءتها والتفكير في هذه الخطة، أو يمكن لمجموعة من المعلمين أن يختاروا ألن يقرؤوا درسًا 
 .واحدًا أو أآثر ومن ثم يناقشوها معًا

 :الدروس للصف الذي تعلمه، وعندها فكِّر بالمسائل التاليةبخطط تبدأ قد تقرر أن 

ما يراد تعلمه ‘ تعلُّم’هل باستطاعة التلميذ .  الدروس لديها أآثر من هدف واحد خططمعظم •
 في درس واحد، أو أن الهدف يحتاج ألن يكون جزءًا من درس آخر خالل السنة؟

أ هذه الدروس؟ آيف تتطور؟ إلى أي حد ممارستي آيف أقوم بإنشاء دروسي عادة؟ آيف تبد •
هي مطابقة لخطة الدرس أو أنها مختلفة عما هو موصوف في خطة الدرس؟ هل أحتاج إلى 

 تعديل ممارستي بطريقة ما؟ 

النشاطات المقدم للتالميذ في خطط الدرس؟ هل أن أيًا من هذه  النشاطات هي أنواع ما  •
تالميذ القيام بأشياء معًا؟ هل أي من النشاطات يتطلب من خالله ُيتوقع من الومن تعاوني، 

التالميذ المناقشة مع شريك؟ هل تتطلب المهمات التي أطرحها عادة على تالمذتي تعاونًا؟ 
 هل أحتاج في المستقبل إلى تضمين سلسلة أوسع من النشاطات؟

ئلة غير محددة، ما هي أنواع األسئلة التي يطرحها المعلمون أثناء الدروس؟ هل هي أس •
يحتمل اإلجابة عليها بسلسلة من األجوبة، أو هي أسئلة محددة، ال يمكن اإلجابة عليها إال 

بإجابة واحدة؟ هل ُيتوقع من التالميذ إعطاء إجابات من آلمة واحدة، أو أن يفسروا ويبرروا 
ول األسئلة التي مناقشاتهم وأسبابهم بطريقة ثابتة؟ هل علي أن أفكر بدرجة أآبر من اإلنتباه ح

 أطرحها على التالميذ أثناء الدرس؟

ما هو الهدف الرئيسي من النشاط العملي المقترح للدرس، وما هو إحتمال بأن يؤدي هذا  •
وهل التمارين العملية مناسبة إلحتياجات التالميذ ولمتطلبات . المتوقعةالنتائج الهدف الى 

  الممارسات القياسية المعمول بها حاليًا؟ المعايير؟ وآيف تتطابق مثل هذه النشاطات مع

 ما هي المناقشات التي تجري؟ ما ماذا يحدث؟آيف تنتهي الدروس الموصوفة في الخطط؟  •
هي النشاطات التي يقوم بها التالميذ؟ ما هي أنواع األسئلة التي يطرحونها؟ آيف ينتهي 

؟ هل أساعدهم أن يبلوروا درسي عادة؟ هل أعطي التالميذ الوقت ليفكروا حول ما هو مهم
 نقاط التعلم الرئيسة؟ هل أحتاج إلى تعديل طريقة إنهاء دروسي؟
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