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@@

�@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@÷‰…@õbäi@¿@�îvèäß�   

@ @@ @òÜy‹¾a@ @pbíbÐØÛa@ @

@OpaŠ‡ÔÛaòÏ‡èn�¾a@@ @

@oÓìÛa

�í‹ÔnÛa@ @

سالم والبسملة واالبتسام يف الوجوه والسؤال عن  االفتتاح بال-  1
  . األحوال

وتغذية الروح املعنوية . ها لالنتباهع حتفيز النفوس ودف-
  .بني األستاذ والتالميذ لتمتني العالقات

  دقيقة واحدة

 تقييم املعارف السابقة، من خالل أسئلة إجرائية جزئية ومسائل - 2
مية تناسب املرحلة العمرية للتلميذ؛ ووضعيات إشكالية تربوية تعليمية تعل

مث تقوميها تقوميا مناسبا؛ . يعزز فيها املتفوقون إجيابا وغري املتفوقني سلباً
  .وتقدمي التغذية الراجعة

  . التقييم والتقومي-
  . والربط والتعزيز-

  أربع دقائق
  
  

 التمهيد للدرس بوضعية تعليمية تعلمية مناسبة، لتكون مدخال - 3
  .ا حتسيسيا تربط السابق بالالحقتأسيسي

  .  التحسيس والتأسيس-
  . والربط والبناء-

  دقيقتان

 قراءات يف عنوان الدرس وافتراض املسائل واملشاكل اليت سيكون - 4
  .جوابا عنها

  دقيقة  . فهم العنوان وإدراك ما تعلق به من إشكال-
  

 إىل قوله  قراءة النصوص املؤطرة للدرس قراءة تستجيب؛ ما أمكن؛- 5
  .ورتل القرآن ترتيال: تعاىل

 القراءة السليمة للنص الشرعي والقدرة على ربطه -
  .مبضامني الدرس وأجزائه

  أربع دقائق
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 استخراج الكلمات واملصطلحات املفاتيح يف النص والدرس مث -  6
  .ضبطها بالشكل التام، وقراءا قراءة سليمة

يف النص  القدرة على إدراك الكلمات واملفاتيح -
  .  والدرس

  دقيقتان

 وبيان معانيها، والوقوف على ما - شرح الكلمات واملصطلحات - 7
 شرحا يسريا يدرك منه التلميذ املعىن ويفهم -خيدم مشروع الدرس 

  .املقصود

 فهم معاين الكلمات املفاتيح وإدراك عالقتها -
  . مبضامني الدرس وعناصره

  أربع دقائق

. اجلزئية من خالل أسئلة دقيقة إجرائية ومترابطة استخراج املضامني -  8
  .نستثمر فيها األساليب العربية والبالغية

 فهم معاين النصوص املؤطرة، وتوجيهها خلدمة -
  . الدرس ومضامينة، وبيان عالقتها بالعنوان

  أربع دقائق

 استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية القرآنية والسنية؛ - 9
  ... ذلك أساليب األمر والنهي واحلصر والعموم واخلصوصنستثمر يف

 استفادة األحكام الشرعية من خالل بعض األساليب -
البالغية والعربية، فهي آليات معينة مسهلة للعمليات 

  .االستنباطية

  دقيقتان

 استخراج القيم اإلسالمية السلوكية من النصوص الشرعية - 10
  .املؤطرة

وانب القيمية والسلوكية يف اجل/  إدارك اجلانب -
  .النص

  دقيقتان
  

  دقيقة  . القراءة السليمة-  . قراءة املضامني املستخرجة واألحكام املفادة- 11
  

 استفادة العناصر األساس للدرس، من املضامني واألحكام، ومن - 12
  ...خالل ما يوحي به العنوان، وقد نستفيدها كذلك من املفاهيم الرئيسة

عناصر األساس واحملاور الكلية لبناء صرح  استخراج ال-
  .الدرس

  ثالث دقائق
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 حتليل وناقشة عناصر الدرس، باعتماد أسئلة إجرائية دقيقة - 13
ومسائل ووضعيات وإشكاليات تعليمية تعلمية، يقترحها األستاذ طوراً 

  .والتلميذ تارة أخرى

تفكيك عناصر الدرس إىل أجزاء وبيان ما بينها من 
  .وترابطاتعالقات 

فهم املسائل والوضعيات واكتساب آليات لفهم 
  .املشكالت

اثنتا عشرة 
  دقيقة

 ترتيل عناصر الدرس على الواقع وربط عناصره ومسائله باحمليط - 14
  .واحلياة وعقد املقارنات واستفادة احللول

  

  . ربط العناصر باحلياة لترتيل الدرس-
  . إدراك اخللل والوقوف على الداء-
  .حث عن الدواء الب-

  دقيقتان

 يطال التقومي التكويين مراحل الدرس كلها، مبا يف ذلك مرحلة -  15
إذ كلما أى األستاذ بيان عنصر من عناصره يقيم . حتليل العناصر املؤطرة

  .املكتسبات مث يقدم التغذية الراجعة لسد اخلالت وتقومي االعوجاجات

  التثمني /  التقييم-
   العالج/  والتقومي-
  . والدعم والتغذية الراجعة-

  دقيقتان

  .  التدوين والتقييد-  . تدوين رؤوس األقالم املستفادة من حتليل ومناقشة العناصر- 16
 يقوم األستاذ جبولة يف ربوع الفصل ليقيم حتضري التالميذ؛ وهم يف - 17

  .أثناء تدوين رؤوس األقالم
  . املراقبة للتعزيز والتحفيز-

  ثالث دقائق

  ثالث دقائق  . التركيب والبناء والقدرة على اجلمع والربط-  . تركيب التلميذ خالصة مركزة جامعة عناصر الدرس ومسائله- 18
  

 قراءة ملخصات التالميذ وتقييمها مث تقومي ما اعوج منها حنوا -  19
متزامن ذلك مع التعزيز اإلجيايب والسليب ...وصرفا وبالغة ومضامني

  .املادي واملعنوي

  دقيقتان  .التقومي/  القراءة والتقييم -
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 بعد هذا، تبدأ عملية التقامي بني التالميذ، فيقوم بعضهم مكتسبات - 20
ومهارات وقدرات بعض، فيتدخل األستاذ مرشداً وموجهاً ومسهالً 

  ...ومعززاً مزيال للعقبات ومنظماً للتدخالِت

  .التقامي بني التالميذ -
 .بث روح املنافسة -
  .رشادالتوجيه واإل -

  دقيقتان

 التقومي النهائي اإلمجايل بوضعية شاملة أو وضعيات خيترب منها - 21
 –كفاية التقليد (األستاذ درجة استيعاب التالميذ للكفايات اجلزئية 

  ) كفاية اإلبداع واإلضافة والربط–كفاية التحويل 

  دقيقتان  . اختبار التحصيل املعريف واملهاري-

ت واالمتدادات بني الدروس والوحدات مث  البحث يف العالقا- 22
استشراف الدرس املقبل، وافتراض مسائله وعناصره يف ضوء عنوانه، وما 

  .يلمح من النظرة األوىل يف متنه

 إدراك العالقات والترابطات واالمتدادات بني -
  .الدروس والوحدات

  دقيقة

  .  التحفيز-  . احلث على أسئلة التحضر- 23
  . السؤال-  .ح اال لالستفسار والسؤال فت- 24

  دقيقة
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�@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@¿@÷‰†Ûa@òîäi@ ��@@
  .فهم النصوص الشرعية املؤطرة وفقه معانيها -1
 .استخراج األحكام الشرعية من مظاا -2
 .حسن استثمار األدلة وحفظها -3
 .فهم احلكم واألسرار والغايات التشريعية من نصوصها -4
 .ائع واحلياة ومستجدااترتيل النصوص على الوق -5

 

  
  
  

  
  

�@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@¿@ïãa†uìÛa@lbĐ¨a � @@@
 

  .حضور اخلطاب الوجداين يف درس التربية اإلسالمية ال يعين غياب اخلطاب العقالين -
 .من اخلصائص الرئيسة يف بنية الدرس اإلسالمي التعليل وفهم احلكم واألسرار التشريعية -
فالشريعة معللة بعلل وحكم، وإن قصرت . ن كل احلرص على أساليب اإلقناع ممتطني صهوة جواد الوجدانهلذا فإنا حريصو -

 .العقول عن إدراكها

 استثمار األدلة استخراج األحكام فهم النصوص الشرعية

 

 فقه الترتيل

 

 فهم احلكم واألسرار
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 .ومراعاةً الفروق الفردية فإنا حريصون على اجلمع بني األسلوبني الوجداين والعقالين؛ ولكل مقام مقال -
 

�@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@ñ…bß@¿@@laì¦aë@Þaû�Ûa@òÈîj� � �@@
  

  طبيعة الجواب وخصائصه  طبيعة السؤال وخصائصه
    

وواضـح  .    سؤال مركب تركيبا جيدا 
ودقيق يستقصي . ظاهر املقصود منه جلي   

ويبحث عن العلل واحلكـم     . اجلزئيات
. ويطرح مشكالً أو مـشاكل    . واألسرار

وال يتجاوز املعقوالت   . وله حلول عميلة  
ــسوسات ــدركات احمل ــه . امل وهدف

ــصحيحي؛ ــسلوكات ت ــيري ال  أي تغ
  .والتصورات

  

 جواب واضح مفصل يعتمد األدلة الشرعية 
القرآنية والسنية أو ما أثر عن الصحابة 

يستدعي العلل . واألئمة من اآلثار الصحيحة
واألحكام ويأخذ بعني االعتبار الوقائع 

واالقتناع باجلواب ...واألحداث والقرائن
  .يفرض تغريا يف السلوكات والتصورات
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bÔÏë@òîßý�⁄a@òîi�Ûa@ñ…b½@òîĐ¸@ñ‡aˆu@@
@@@@@òîàÜÈÛa@wçbä½aë@òíìi�Ûa@òîàîÜÈnÛa@ÕöaŠĐÛa@t†yþ1

  

@@
@@
@@

  

ò�îöŠÛa@ÝyaŠ½a@@‡bn�þa@Âb’ã@OîÜÈnÛaá2@@ˆîàÜnÛa@Âb’ã@OáÜÈnÛa@@@Òa†çþa@O@pa‰†ÔÛaòîÇìäÛa@@@áíìÔnÛa@�íbÈß@@
áîîÔm@@

òÔib�Ûa@Ò‰bÈ½a@@

ـ      ة يطرح أسئلة ووضـعيات تعليمي
  . تقييميةتعلمية

ـ     زز اإلجابـات   حيفز التالميـذ ويع
  .بالتعزيزات املناسبة لصنع الدافعية

يتفاعل مـع الوضـعيات     / يتعامل
  .التعليمية التعلمية

جييب عن األسئلة واملسائل مركبـا      
  .ومدجما ومركزاً

  .أن يربط السابق بالالحق -
  .أن يقف على الثغرات -
/ يـدعم باملناسـب   / أن يعزز    -

  .ية الراجعةالتغذ

 األسـئلة   عـن اإلجابـة   : املطلوب
  .واملسائل املطروحة بأسلوب سليم

القدرة على إدماج العناصر والربط بني      
ــوا ــاهيم وامل ــات/ رد املف / املعلوم

  ...املهارات

                                                 
 بيداغوجيـة   –  اإلدماج  بيداغوجية – حل املشاكل / الوضعيات بيداغوجية   – الكفايات بيداغوجية   – )لكفاياتاألهداف مدخل مهم لبناء ا    ( األهداف   بيداغوجية  1

/ اجلـودة   / إنتاج مـشاريع  /  اإلنتاج   بيداغوجيات  -اللعب بيداغوجية   – الفلسفة البنائية / بنائية بياجي  - الفروق الفردية  بيداغوجية   – اخلطأ بيداغوجية   – املشروع
  ...اموعات بيداغوجية – الزوبعة الذهنية/ العصف الذهين بيداغوجية – التشاركية البيداغوجية – املساراتداغوجية  بي–اإلتقان 

مقمـا   ق مـنفعال  مـستقبال  وليس التلميذ    ،التعليمية التعلمية التربوية  للعملية   حمفزا معززا  ًمسهال مدرباً ًمتفاعال منشطاً بل    باملعارف مزوداً شاحنا ملقنا األستاذُليس    2
التلميـذ يـسأل    : التواصلية الناجعة  جوالربام دوات إذا توافرت له الشروط التعليمية التعلمية املناسبة والوسائل واأل         يتواصل بفعالية  منتجاذكيا   نشطال عنصرا   ب...فارغاً

 ...فاعلومتعلم ومنشط مها كالف ستاذ يسأل والتلميذ جييبواألستاذ جييب واأل
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Ý�†½a@@
÷‰†ÜÛ@†èà½a@@

  .اختيار املدخل املناسب
  . استثمار العناصر احملفزة

  .مدخل مشوق غري مشوش

 – يتحفـز    –س  يدرك أمهية الـدر   
ينـدمج يف   / يبدي اهتماما ويتفاعل  

العملية التعليمية التعلمية انـدماجا     
  .فاعالً

  .أن يدرك األمهية -
  . أن يتفاعل ويندمج-
  .أن يشتاق إلدراك املزيد -

ظهـور اهتمـام التلميـذ      : املطلوب
حتفيـز  / وحرصه على الفهم والتفاعل   

  ...مجاعة الفصل
  

@�ŠĐÛaïÛbØ‘⁄a@O@
@òîÛbØ‘⁄a@òîÈ™ìÛa@@

ــرح  - ــشكلة يط ــعية / امل الوض
  .اإلشكالية

ــشكلة   - ــعية امل ــم الوض / يفه
   .يستوعبها

  .يدرك املغزى واملهام املطلوبة -
  وإجيـاد   ملناقشة اإلشكالية   يتحفز -

   .هلااملناسبة  احللول

  .يفهم املشكلةأن  -
  .يدرك املغزى واملطلوبأن  -
  .يتحفز أن  -
  .يفكر يف احللولأن  -

 اكتيكيـة  فهم املشكلة الديد :املطلوب
األهداف الكفائية للوضـعية     إدراك   –

  .املشكلة
  

ñõaŠÓ@@
˜ì–äÛañŠ�û½a@@@

  ... يوجه- يصحح-يرتل  –يقرأ 
جرد أخطاء التالميـذ ودراسـتها      

  ...ومعاجلتها بالطرائق املناسبة
  

يـتعلم تقنيـات      / يصحح –يقرأ  
 –  يرتـل  –.التعامل مع األخطـاء   

يتعلم القراء الـسليمة الـصحيحة      
  .اخلاشعة

أن يستوعب النصوص الـشرعية      -
  .املؤطرة للدرس ليفقه معانيها

  . أن يستفيد من األخطاء-
  

 -القراءة الـسليمة املرتلـة    : ملطلوبا
الوقوف علـى األخطـاء النحويـة       

  .والصرفية واللغوية لتصحيحها
  

òîÇŠ’Ûa@˜ì–äÛa@@

 –  يوجـه  – يستوضح   –يستفسر  
  الورود/ يستفسر عن أسباب الرتول 

  مضامينها  ترتيبها  آيات  نوعها
          

 يتعرف على أسباب    – يقرأ   –يوثق  
  ...الورود/ الرتول 
  سبب الورود  الرتولسبب 

      

أن يوثق النصوص املؤطرة التوثيق      -
  ال

  .مناسب
/  أن يتعرف على أسباب الرتول       -

  .الورود

ــوب ــب  : املطل ــق املناس التوثي
- ترتيبها   - عدد آياا  -نوعها(املوجز

تـنظم املعلومـات يف     ...)/ مضامينها
  ...جدول
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pbàÜØÛa@xaŠ‚n�a@@
bèàèÏë@|îmbÐ½aN@@

 ... الـسياق   يبني – يوجه   –يسأل  
مييز بني املعىن  اللغوي واالصطالحي      

  .ويبني العالقة بينهما

 يـربط   – يركب   – يفهم   –يشرح  
 يـستعني   – يستعمل املعـاجم     –

  . باملواقع التربوية

  /أن يفهم الكلمـات املفـاتيح      -
  .الرئيسة فهما سياقيا

  

فهم الكلمات املفاتيح الفهم    : املطلوب
/ حيالفهم اللغوي واالصطال  : املناسب
  ... تركيبها يف مجل مفيدة–الشرعي 

xaŠ‚n�a@@
ò�îöŠÛa@´ßbš½a@@

 – تنويع األسـئلة الـصفية      /يسأل
   – يركب حيفز/  جيزئ –يوجه 

  

 يتفاعل  –  يركب ويصوغ  –جييب  
 -يـستنبط   /  يـستنتج  - يفهم –

  ويربط بني
ــوان   ــستفادة وعن ــضامني امل امل

  ...الدرس

أن يستخرج مضامني النـصوص      -
  .درساملؤطرة لل

أن يكون قادراً علـى ربطهـا        -
  ...بعنوان الدرس/ بالدرس

فهم النـصوص املـؤطرة     : املطلوب
  ...والقدرة على ربطها بعنوان الدرس

Š•bäÈÛa@xaŠ‚n�a@@
ò�îöŠÛa÷‰†ÜÛ@@@

  . يستدرج– يدعم – حيفز –يسأل 
  

 يسطر علـى    – يركب   –يستخرج  
  ...املركزية/ الكلمات املفاتيح 

  .ر الرئيسةأن يستخرج العناص -
  .أن يدرك الروابط بينها -
ميحورهـا حـسب    / أن يرتبها  -

  .أمهيتها

استخراج العناصر األساس   : املطلوب
  .للدرس وترتيبها حسب أمهيتها

  

Š•bäÈÛa@ÝîÜ¤@
@âbØyþa@xaŠ‚n�aë

@áØ§aë@O†•bÔ½a@O
‰bqŁa@@@

I@ÝypýØ’½aH@@

 يـصوغ   - يساعد – يوجه   –يسأل  
 يكون جمموعات   –وضعيات تعليمية   

 –كتب على السبورة     ي –منسجمة  
 يـبني الـروابط     –يعزز اإلجابات   

 يستدرج بأسئلة دقيقة    –والعالقات  
  ...مترابطة

 – يربط   – يفهم   – يتفاعل   –جييب  
يستثمر املوارد وجييب عن السؤاالت     

 يـستعني   -املتفرعة عن الوضعيات  
ــب   ــي والكت ــاب املدرس بالكت

 –والتحضري والوسـائل املختلفـة      
  ... يتعظ–يستنتج 

  .حيلل العناصر الرئيسةأن  -
  .أن جييب عن الوضعيات املقترحة -
  .أن يربط بني التعلمات -
  .أن يستدل بالنصوص الشرعية -
/ األحكـام و احلكـم       أن يبني  -

 التربويـة  و االقتـصادية  (املقاصد  
  ...) واالجتماعيةالصحيةو

  

حتليل العناصـر املقترحـة     : املطلوب
الربط  –مية  الوضعيات التعليمية التعل  و

االسـتدالل بـاملنقول     –بني املوارد   
/  بيان األحكام واحلكـم      -واملعقول
 حـسن   –اآلثار والفوائد   / املقاصد  

  ...التعامل مع النصوص الشرعية
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@xaŠ‚n�a@O@Âbjän�a
áîÔÛa@@

يستدرج التالميذ الستخراج القـيم     
 التركيـز   -خالل أسئلة دقيقة    من  

  ...على اجلانب الوجداين

ــستخرجو ــةي  - ن القــيم التربوي
يقارنون بني املنصوص عليه والواقع     

 إدمـاج   – الستفادة العرب والعظات  
/ ألعاب وأنشطة خادمة للقـدرات      

  .األهداف النوعية

  .أن يستنتجوا القيم التربوية -
أن يقــارنوا ويــستفيدوا العــرب  -

  .واملواعظ

استخراج وفهـم القـيم     : املطلوب
  .ترتيلها/ التربوية وتطبيقها

  ...لقيم الوجدانية لتأثر والتحمسال
  

ïubß…g@Âb’ã@@
pbàÜÈnÛa@xbß…g@@
…‰aì½a@‰bÐän�aë@@

@@

يصوغ وضعية مندجمـة متكاملـة      
  .العناصر

تستثمر فيها املـوارد والتعلمـات      
  .السابقة

التواصـل  /  يدير احلـوار بفعاليـة    
  . يسهل العملية التعلمية-األفقي

يتفاعل  -جييب عن الوضعية املندجمة     
 يقيم ويقـوم  – يشارك  -مع زمالئه 

 يكتب علـى    - يتفاعل   – حياور   –
 – يعمل يف جمموعـات      –السبورة  

  ...يبتكر ترابطات جديدة / يبدع 
  

أن تكون للتلميذ القـدرة علـى        -
اسـتنفار  / دمج املعارف والتعلمات  

  .املوارد
أن يربهن على كفاءته ومتكنه من       -

الفهم والربط والتحليـل والـدمج      
  ...التقامي/ والتقييم

استثمار الدروس الـسابقة    : املطلوب
/ يف التعامل مع الوضـعية املندجمـة        

 اقتراح األجوبة املناسـبة     -. املشكلة
  ...وتقييمها

  . التفاعل اجلدي بني أعضاء اموعة-
الكفايات التواصلية  /  الربط بالواقع  -
  .الذكاء االجتماعي/ 

pbàÜÈnÛa@áíìÔm@@  وضـعيات   -أسـئلة   : من خـالل 
 – أنشطة مندجمـة     -مية تعلمية   تعلي

:  أنـشطة ميدانيـة    –أسئلة متنوعة   
ــارا ــروض؛ زي ت؛ خرجــات؛ ع

  ...مشاهدة أشرطة
  . مراعاة الفروق الفردية يف التعلم-

 – إنتاج أسئلة    -أجوبة  : من خالل 
 - خرجـات ميدانيـة      –عروض  

 حـل   – العمل على مشاريع تربوية   
 التمرن على   –مشاكل تربوية واقعية    

إنتاج فرضـيات   / تراض  تقنية االف 
  ... تنويع أنشطة التعلم-وتصحيحها

أن يربهن التلميذ على قدرته على       -
  .فهم عناصر الدرس وجزئياته

  .أن يربط بني التعلمات -
/ أن يستثمرها االستثمار املناسب    -

  ...إدماج التعلمات يف الواقع واحلياة

ــوب ــان : املطل ــربط –الربه  – ال
  .امي التق– اإلنتاج -االستثمار
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@pa…a†nßa÷‰†ÛaO@@
pbÈ�bÔnÛa@@

@@
@@
@@

 والتقاطعات بني   االمتداداتني  يب -  .طعاتا والتقاإلمداداتعن يسأل  -
ـ    الدرس وال  ادة دروس املقررة يف امل

 من جهة ودروس املـواد األخـرى      
علـوم   – اجلغرافية   –العربية  اللغة  (

  ..).احلياة واألرض
  

 أن يـــستخرج التقاطعـــات -
  .واالمتدادات

 أن يتمكن من إدراك الروابط بني       -
  .الدروس املختلفة

ـ    يستنفر    أن - ل املوارد املختلفة حل
املشكالت الديداكتيكيـة وغـري     

  .الديداكتيكية

ــوب ــات :املطلـ  إدراك التقاطعـ
  .واالمتدادات بني الدروس املقررة

  

@�šznÛa@òÜ÷�c
…a†Èn�üaë@@

@@

 يصوغ وضعيات   – يطرح أسئلة    -
 – يؤلف الفـرق واموعـات       –

يــوزع البحــوث واملهــام علــى 
  ...اموعات

ويراعي تعدد الذكاءات واخـتالف     
  ...تباين التمثالت/ سريورات التعلم 

 - يكتب األسـئلة والوضـعيات     -
 ينسج وضعيات   –خيتار فريق العمل    

 توزع على الفئـات     تعليمة تعلمية 
 يبحث  –املستهدفة لبناء التعلمات    

  ... يبدع يف اجلواب–وينتج 
  

أن يطلع على مفـاهيم الـدرس        -
وعناصره ويقف على املـشكالت     

  .اليت يعاجلها

 -تحـضري كتابة أسـئلة ال   : املطلوب
 -الوقوف على مشكالت الـدرس      

الستفسار والبحث عـن اجلـواب      ا
 – كتب(املناسب يف املكان املناسب     

 شبكة عنكبوتية   –جمالت متخصصة   
ــة – ــراص مدجم ــوث – أق  – حب

  ...)عروض
< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <
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òîàÜÈnÛa@òîàîÜÈnÛa@Ýöb�ìÛa3 @@
 – كتب وجمالت ذات صـلة باملوضـوع   – معاجم متخصصة    – اإلعالم السمعي البصري     – اإلعداد القليب  – الكتاب املدرسي    – السبورة   - القرآن الكرمي    –

   ...  أقراص مدجمة– مواقع إلكترونية/  الشبكة العنكبوتية –... عروض باملسلط العاكس/ عروض –حبوث وأنشطة 
< <

÷‰†Ûa@õbäjÛ@òÇìän½a@òíìi�Ûa@ÕöaŠĐÛa4@@
 – املقارنة     –االستنباط  /  االستنتاج – االستكشاف   – التعلم باالحتكاك واملشاهدة واملمارسة امليدانية       – التواصل الصفي األفقي     – األسلوب احلواري البنائي     -

 املنظور النسقي حبيث يفـوق  –واملشكالت الديداكتيكية وغري الديداكتيكية /  التعلم اجلماعي من خالل املشاريع والوضعيات التعليمية التعليمة       -التعلم الذايت   
 اإلدماج األفقي   – التعلم بالقدوة    –) تالميذ بعضهم بعضا  تقييم ال ( التقامي   – استنفار املوارد الداخلية واخلارجية حلل الوضعيات املشكلة         –الكل جمموع األجزاء    

 التعاقـد  – التغدية الراجعة الفورية وعند التقيـيم التكـويين واإلمجـايل    –الدعم التربوي الداخلي    /  تدبري التعلمات ودراسة األخطاء لتجاوزها       –والعمودي  
  ...الزوبعة الذهنية/  العصف الذهين–الديداكتيكي 

< <

                                                 
ـ وحركيـة الفـصل وتنـوع       / امية  ونوعية الدرس وطبيعة دين   ربجمة والكفايات املبتغاة والوضعيات املقترحة      لألهداف  امل  تعتمد تلك الوسائل تبعا       3  الـتعلم   ائرت

 ... مقام ووسائل وطرائقوالذكاءات واملناسبات فلكلّ

ائر الـتعلم   تاجلماعة وتنوع و  / حركية الفصل  / ناميةلألهداف  املربجمة والكفايات املبتغاة والوضعيات املقترحة ونوعية الدرس وطبيعة دي           تبعا   تعتمد تلك الطرائق   4
  ...طرائقو مقام والذكاءات واملناسبات فلكلّ
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< <

< <

< <

< <
< <

@@

Đ’ãc@ò@O@òíìiŠm@pbîÈ™ë@O@|îmbÐß@O@òÜ÷�c@@
òÈuaŠ½bi@ò•b�@@Ý�†½bi@ò•b�@@ÕîqìnÛbi@ò•b�@@
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 ...................................................أكادميية�

 ........................................... نيابة �

  ...................................الثانوية اإلعدادية�

  .......................................الوحــدة �
  .............................................الدرس �
  ....................................الفئة املستهدفة �
  .تقريبا مخسة ومخسون دقيقة: مدة اإلجناز �
  ....................................من إجناز األستاذ �

  : الدرسمنالكفايات النوعية املستهدفة 
........................................................................................... 

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

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

........................................................................................... 
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|îmbÐ½a@pbàÜØÛbi@ò•b�@@ßbš½bi@ò•b�âbØyþaë@´@@‰ëb�aë@Š•bäÈÛbi@ò•b�@@
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âbØyþaë@áØ§a@æbîië@ÝîÜznÛbi@ò•b�@@òíìi�Ûa@áîÔÛbi@ò•b�@@
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xbß…⁄a@Âb’äi@ò•b�@OpbàÜÈnÛa@wß…@@íìÔnÛbi@ò•b�á@@�šznÛaë@…a†Ç⁄bi@ò•b�@@
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pbiìÈ–Ûa@@òy�Ô½a@ÞìÜ§a@@
.....................................................................................  

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

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

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

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

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

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

  

 


