
٥

الدراسات الاجتماعية

دليل المعلم

الـمــَؤلِّــفـــــون:

�أ. جمال رمضان �أ. �أحمد جو�برة    �أ. هشام محمد �أبو ذيب )منسقاً(  

�أ. جمال سالم   �أ. منير عايش  



قررت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين

اعتماد هذا الدليل في مدارسها بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ م

جميع حقوق �لطبع محفوظة ©

الطبعة التجريبية
٢٠1٨ م/ 1439 ھ

شراف العام الاإ

رئـــيــــس لـــجـــنـــة الــمناهج
نائب رئيس لجــنــة المناهــج

رئـــيـــس مــركــز الــمــنـــاهـج

نســــانية  مدير عام المناهج الاإ

د. صبري صيدم
د. بصــري صالح

�أ. ثـــروت زيــــــــــد

ــوس ــو جام ــم �أب ــد �لحكي �أ. عب

اإشـــراف فــنــــــي

تصميم فــنـــــــي

�أ. كمال فحماوي

�أ.سمر عامر

التحرير اللغـــوي          د.سهير قاسم

المتابعة للمحافظات الجنوبية         د. سمية �لنخالة

 الدائـــرة الفنية:



تقديم

وز�رة �لتربية و�لتعليم �لعالي
مركـز �لمناهج �لفلسطينية

       �آب / ٢٠1٨ م

أمــر �لــذي  صــلاح ســالتربوي باأنــه �لمدخــل �لعقلانــي �لعلمــي �لنابــع مــن ضــرور�ت �لحالــة،  �لمســتند �إلــى و�قعيــة �لنشــاأة، �ل� يتصــف �ل�إ

�نعكــس علــى �لرؤيــة �لوطنيــة �لمطــورة للنظــام �لتعليمــي �لفلســطيني فــي محاكاة �لخصوصيــة �لفلســطينية و�ل�حتياجــات �ل�جتماعية، و�لعمل 

علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم �لمو�طنــة و�لمشــاركة فــي بنــاء دولــة �لقانــون، مــن خــلال عقــد �جتماعــي قائــم علــى �لحقــوق و�لو�جبــات، 

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق  آمــال، ويلامــس �ل� يتفاعــل �لمو�طــن معهــا، ويعــي تر�كيبهــا و�أدو�تهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق �ل�

�لغايــات و�ل�أهــد�ف.   

ولمــا كانــت �لمناهــج �أد�ة �لتربيــة فــي تطويــر �لمشــهد �لتربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قو�عــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت ضمــن خطــة 

عــد�د لجيل  متكاملــة عالجــت �أركان �لعمليــة �لتعليميــة �لتعلميــة بجميــع جو�نبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات �لنوعيــة بــكل �قتــد�ر، و�ل�إ

قــادر علــى مو�جهــة متطلبــات عصــر �لمعرفــة، دون �لتــورط باإشــكالية �لتشــتت بيــن �لعولمــة و�لبحــث عــن �ل�أصالــة و�ل�نتمــاء، و�ل�نتقــال �إلــى 

�لمشــاركة �لفاعلــة فــي عالــم يكــون �لعيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعد�لــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــن �إنتاجهــا، وباســتحضار و�ٍع لعدي ــة، وصــوًل� لمــا يجــب �أن يكــون م ــي �لمعرف ــة تلّق ــى تجــاوز نمطي ــق �لحــرص عل ومــن منطل

�لمنطلقــات �لتــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب �لــذي نريــد، وللبنيــة �لمعرفيــة و�لفكريّــة �لمتوّخــاة، جــاء تطويــر �لمناهــج �لفلســطينية وفــق رؤيــة 

محكومــة باإطــار قو�مــه �لوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، و�لعلــم، و�لثقافــة، و�لتكنولوجيــا، وتلبيــة �لمتطلبــات �لكفيلــة بجعــل 

تحقيــق هــذه �لرؤيــة حقيقــة و�قعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� �لتناغــم بيــن �ل�أهــد�ف و�لغايــات و�لمنطلقــات و�لمرجعيــات، فقــد تاآلفــت 

وتكاملــت؛ ليكــون �لنتــاج تعبيــًر� عــن توليفــة تحقــق �لمطلــوب معرفًيــا وتربوًيــا وفكرًيــا.

ثّمــة مرجعيــات تؤطـّـر لهــذ� �لتطويــر، بمــا يعــّزز �أخــذ جزئيــة �لكتــب �لمقــرّرة مــن �لمنهــاج دورهــا �لماأمــول فــي �لتاأســيس لتــو�زن �إبد�عي 

ــم �ل�ســتناد �إليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة  طــار جــاءت �لمرجعيــات �لتــي ت ــا، وفــي هــذ� �ل�إ ــا، ووطنًي ــاً، وفكرًي خــّلاق بيــن �لمطلــوب معرفي

ضافــة �إلــى وثيقــة �لمنهــاج �لوطنــي �ل�أول؛ لتوّجــه �لجهــد، وتعكــس ذ�تهــا علــى مجمــل  �ل�ســتقلال و�لقانــون �ل�أساســي �لفلســطيني، بال�إ

�لمخرجــات.

ومــع �إنجــاز هــذه �لمرحلــة مــن �لجهــد، يغــدو �إزجــاء �لشــكر للطو�قــم �لعاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق �لتاأليــف و�لمر�جعــة، و�لتدقيــق، 

شــر�ف، و�لتصميــم، وللجنــة �لعليــا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة �لحديــث عــن �لتطويــر، ونحــن و�ثقــون مــن تو�صــل  و�ل�إ

هــذه �لحالــة مــن �لعمــل.

     



مقدمة

ــة  ــة و�لتّاريخي ــد لمبحــث �لّدر�ســات �ل�جتماعّي ــع �لمنهــاج �لجدي ــة م ــه بفاعلّي ــم �لفلســطينّي عنصــر�ً فاعــلاً لتعامل ــم �لدعــم للمعل يشــكّل تقدي

ــع فــي �لمعرفــة �لبيدوغوجّيــة للمعلّــم �أمــر�ً حتمّيــاً،  و�لجغر�فّيــة للصفــوف مــن �لخامــس �ل�أساســي حتــى نهايــة �لمرحلــة �لثانويــة؛ لــذ� فقــد بــات �لتّوسُّ

لمســاعدته علــى توظيــف �لنظريـّـات �لتربويـّـة �لحديثــة �لتــي تُســهم فــي تحقيــق تعليــٍم وتعلُّــٍم فّعــال وعميــق، وصــول�ً لطلبــة لديهــم �لقــدرة علــى توظيــف 

�لمفاهيــم و�لمعــارف؛ لتطويــر مهار�تهــم فــي حــّل �لمشــكلاِت �لحياتّيــة، و�لقــدرة علــى �لتعبيــر عــن �لــذ�ت، وتوظيــف �لتكنولوجيــا فــي عملّيــة �لتعليــم 

و�لتّعلـّـم، وتحقيــق �ل�تصــال و�لتو�صــل �لفّعــال. فمعرفــة �لمخرجــات �لمتوقَّعــة لعملّيــة �لتعليــم و�لتّعلـّـم، وطبيعتهــا، وســْيرورتها، و�آلّيــات �لتخطيــط لهــا، 

ل مــن معلــٍم ضابــط لعملّيــة �لتعليــم �إلــى معلّــم يتمتّــع بالمســؤولّية عنهــا. وكيفّيــة قياســها ُيســهم فــي �لتحــوُّ

�إّن رفــع كفايــات �لمعلّميــن ل� بــدَّ �أْن يرتكــز علــى كفايــات �لمنهــاج بمــا يتضّمنــه مــن معــارَف، ومفاهيــَم، ونظريـّـاٍت، وغيرها، �إضافــة �إلى كفايات 

ــق فــي �أصــول  تتعلـّـق فــي �لبيد�غوجيــا �لعاّمــة، وبيد�غوجيــا �لمحتــوى، و�لقــدرة علــى تحديــد �حتياجــات �لطّلبــة، وخصائصهــم وســماتهم �لنمائّيــة، و�لتعمُّ

�لتدريــس، و�ســتر�تيجيات �لتعليــم و�لتقويــم بمنظوٍر تربوي ُيحاكــي �لو�قعّية و�ل�أصالة.

�رتكــزت معظــم نظريـّـات �لتّعلـّـم علــى مفهــوم )�لتّعلـّـم( فــي تحديــد �لعناصــر �ل�أخــرى، �إل�ّ �أن غالبّيتهــا �أشــارت �إلــى هــدف �لتّعلـّـم �لمرجــّو تحقيُقــه 

علــى �عتبــار �أّن �لمتعلــم مســتقلٌّ  قــادٌر علــى ضبــط تعلُّمــه، ويعــي حاجاتــه ويخطّــط لتحقيقهــا، ويتابــع ذلــك بالطــرق �لمتاحــة كافّــًة، وُيقّيــم مــدى 

تحقيقــه لغاياتـِـه و�أهد�َفــه، ويربطهــا بخبر�تــه �لســابقة؛ مــا يثــري بنــاءه �لمعرفــّي، وهــو مــا ُيســّمى �لتّعلـّـم �ل�ســتر�تيجي.

ومــن �لعناصــر �لمهّمــة �لتــي ل� بــّد مــن �أخذهــا بعيــن �ل�عتبــار عنــد تصميــم �لتعليــم و�لتخطيــط لــه، طبيعــة �لمتعلّميــن، وخصائصهــم �لنمائّيــة؛ مــا 

�نعكــس فــي �لكتــاب �لمقــّرر علــى شــكل �أنشــطٍة متنوعــة، فالجمــع بيــن �لمعرفــة �لبيد�غوجّيــة للمنهــاج، وخصائــص �لطّلبــة فــي �لمرحلــة �لعمريـّـة يجعــل 

تصميــم �لتدريــس ملائمــاً للطلبــة؛ ل�متــلاك �لمهــار�ت �ل�أساســّية �لمرجــّوة، و�لمرتبطة بالمحتــوى �لتعليمي.

أّول للجانــب �لنظــري، �لــذي تضّمــن مفهــوم عمليَتــي �لتّعلـّـم، و�لتعليــم، وعناصــر  جــاء دليــل �لمعلـّـم فــي شــّقين: نظــرّي، و�إجر�ئــّي. �أفــِرد �لّشــّق �ل�

طــار �لنظــري وتوســيعه لــدى �لمعلـّـم. فقــد تنــاول �لمؤلّفــون فــي هــذ� �لجزء مفهــوم �لتّعلّم وعناصــره )�لمعلّم، �لمتعلــم، �لمنهاج...(  كلٍّ منهمــا؛ لدعــم �ل�إ

مــن وجهــة نظــر �ل�تجــاه �لتقليــدي فــي �لتدريــس �لــذي تمثّلــه �لنظريـّـة �لســلوكّية، وكذلــك �ل�تجــاه �لتربــوي �لحديــث �لــذي تمثّلــه �لنظريـّـة �لبنائّية. 

عاقــة وذوي �ل�حتياجــات �لخاّصــة فــي بيئتهــم �لتّعلّمّيــة �لطبيعيــة،  و�نســجاماً مــع سياســة وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي لدمــج �لطّلبــة مــن ذوي �ل�إ

رشــاد�ت فــي ثــلاث فئــات،  رشــاد�ت للتعامــل معهــم بشــيء مــن �لتفصيــل؛ حيــث توّزعــت �ل�إ فلــم يغفــل �لدليــل هــؤل�ء. فقــّدم للمعلـّـم مجموعــًة مــن �ل�إ

عاقــات �لجســديّة )�لبصريـّـة، و�لســمعّية، و�لحركّيــة، و�لنّطــق(، و�لطّلبــة بطيئــو �لتّعلـّـم وصعوبــات �لتّعلـّـم، و�لفئــة �لثّالثــة �لطّلبــة  هــي: �لطّلبــة مــن ذوي �ل�إ

�لمتفوقــون. ويشــكُّل هــذ� �لبنــد �إضافــًة نوعّيــًة للدليــل؛ حيــث يســاعد �لمعلـّـم علــى �لتعاُمــل مــع هــذه �لفئــة مــن �لطّلبــة باأســلوٍب مْهنــّي ُممْنهــج.

�إّن تقويــم �لتّعلـّـم �لــذي حّققــه �لطّلبــة، يؤّشــر �إلــى �لتغّيــر �لحاصــل فــي �لكــّم �لمعرفــي، ومســتوى �أد�ء �لمهــارة لــدى �لطّلبــة، و�لتقويــم فــي هــذه 

�لحالــة يعكــس مــدى تحّقــق �لتّعلـّـم �ل�ســتر�تيجي، ويحكــم علــى نوعّيتــه، ونمائه.كمــا ُيعــّد �لتقويــم �إحــدى صــور �لتغذيــة �لر�جعــة للمعلــم عــن مهارتــه 

فــي تنفيــذ �ســتر�تيجيات تدريــس تُحقــق �ل�أهــد�ف �لمرجــّوة، ويعكــس صــورة و�قعّيــة عــن مــدى فعالّيــة �ســتر�تيجيٍة مــا فــي تحقيــق �أهــد�ف محــّددة. 

و�نســجاماً مــع �لتوّجهــات �لجديــدة فــي �إصــلاح �لتعليــم تــّم �لتاأكيــد علــى مفهــوم �لتقويــم باأنو�عــه، بمــا فــي ذلــك �لتقويــم �لبديــل، و�لتقويــم �ل�أصيــل، 

و�ســتعرض بعضــاً مــن صورهمــا، موّضحــاً �لفــرق بينهمــا بدقـّـة.

شــارة �إلــى �ل�أخطــاء �ل�أكثــر شــيوعاً، حتــى  وتمثَّــل �لشــّق �لثّانــي مــن �لدليــل فــي �ســتعر�ض �ل�أهــد�ف �لتفصيلّيــة لوحــد�ت �لكتــاب ودروســه، و�ل�إ

آلّيــات تنفيــذ �لــدرس. وتنتهــي كلُّ وحــدة بنمــوذج �إثــر�ء  يضــع �لمعلّــم �آلّيــاٍت لتلافيهــا ســلفاً �أو معالجتهــا ل�حقــاً، وتضّمــن �أيضــاً نموذجــاً مقترحــاً ل�

شــارة �إلــى ضــرورة محاكاتــه مــن قبــل �لمعلّميــن. يســتعين بــه �لمعلـّـم، مــع �ل�إ

أنشــطة �لــو�ردة فــي كتــاب �لطالــب، مــن خــلال �ســتر�تيجيات تدريــس تنســجم مــع �لتطــّور�ت �لتقنّيــة،  ُيعــّد هــذ� �لدليــل مرجعــاً مهّمــاً لتنفيــذ �ل�

و�لكــم �لمعرفــي �لهائــل �لــذي يلامــس �أطــر�ف �أصابــع �أطفالنــا كّل يــوم. �إضافــة �إلــى كونــه مرجعــاً تربويـّـاً يدعــم �لتطــّور �لِمْهنــي �لذ�تــي للمعلــم مــن خلال 

تزويــده بالمعرفــة �لبيد�غوجّيــة �للازمــة لبنــاء جيــٍل مــن �لمتعلميــن �لمســتقلّين، مســتديمي �لتّعلـّـم، �لقادريــن علــى �ســتثمار طاقاتِهــم �لذهنّيــة و�لمعرفّيــة 

فــي بنــاء �لوطــن، ورفــع �ســمه عاليــاً.
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جــاء هــذ� �لدليــل متّممــاً للصــورة �لتــي رســمتها �لخطــوط �لعريضة لمنهاج �لّدر�ســات �ل�جتماعّية و�لتّاريخّية و�لجغر�فّية �لتي �نعكســت 

ــل مســؤولّياته  علــى شــكل �أنشــطٍة بنائّيــٍة وتطبيقّيــة، ومرتبطــة بســياقات حياتيــة فــي معظــم �ل�أحيــان، وياأتــي دور �لمعلـّـم مكّمــلاً ورئيســاً لتحمُّ

تجــاه تعليــم �لطّلبــة وتعلمهــم، وتعميــق �لوعــي بالمفاهيــم و�لعلاقــات و�لنظريـّـات، و�إدر�كهــا وتوظيفهــا فــي �لمجــال�ت كافـّـة. نــورد فيما ياأتي 

رشــاد�ت لتتحقــق �ل�ســتفادة �لقصــوى مــن �لدليــل �لــذي جــاء فــي ثلاثــة �أجــز�ء: مجموعــة مــن �ل�إ

	 	اجلزء	األول:	وتكّون	من:	
 المقدمــة: �لتــي تؤكـّـد علــى �لــدور �لجديــد للمعلــم، ومتطلبــات هــذ� �لــدور، وطبيعــة مبحــث �لّدر�ســات �ل�جتماعّيــة للصفــوف )5- 11(، 
ومبحــث جغر�فّيــة فلســطين وتاريخهــا �لحديــث و�لمعاصــر للصــف �لعاشــر، ومبحَثــي �لّدر�ســات �لتّاريخيــة و�لجغر�فّيــة للصفّيــن 

�لحــادي عشــر، و�لثّانــي عشــر، و�لمخرجــات �لمتوقّعــة �لتــي تعكــس فلســفة وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم �لعالــي �لفلســطينية ورؤيتهــا 

�لتربويــة، وملخصــاً للتوّجهــات �لتربويـّـة �ل�أكثــر شــيوعاً �نطلاقــاً مــن �لتقليديـّـة �إلــى �لحد�ثــة )نظريـّـات �لتّعلـّـم(.

�إضافــًة �إلــى �ســتعر�ض مجموعــة مــن �ســتر�تيجيات �لتدريــس، �لتــي تتــو�ءم مــع طبيعــة عــرض �لمحتــوى �لمعرفــي فــي مقــّرر�ت   

�لصفــوف )5 - 1٢( �لتــي تر�عــي طبيعــة �لمرحلــة �لنمائيــة �لتــي يمــّر بهــا �لطّلبــة، وتعكــس توّجهــاٍت تربويـّـًة حديثــة مبنّيــة علــى 

�لعميــق. �لتّعلّــم 

 التقويــم: ُيشــير �إلــى �لتغّيــر �لحاصــل فــي �لكــّم �لمعرفــي، ومســتوى �أد�ء �لمهــارة لــدى �لطّلبــة، كمــا ُيعــّد �لتقويــم �إحدى صــور �لتغذية 
�لر�جعــة للمعلــم عــن مهارتــه فــي تنفيــذ �ل�أســاليب �لمناســبة �لتــي تحّقق �ل�أهــد�ف �لمرجوة.

نتاجــات �لتّعلـّـم �لمتوقّعــة: تُمثــل مجموعــة �لمهــار�ت و�لمفاهيــم �لتــي ُيتوقَّــُع �أْن يمتلكهــا �لطالــب بعــد مــروره بالخبــر�ت �لتّعلّمّيــة �لمصّممــة 	 

فــي �لكتــاب �لمقــّرر، وليــس بالضــرورة مــا يقــوم �لمعلـّـم بالتخطيــط لــه. ويمكــن قيــاس هــذه �لنتاجــات بــاأدو�ت قيــاس �إجر�ئّيــة بســيطة.

�لمهــار�ت �ل�أساســّية فــي تدريــس مباحــث �لّدر�ســات �ل�جتماعّيــة و�لتّاريخيــة و�لجغر�فّيــة فــي مرحلــة  �لتمكيــن للصفــوف مــن 	 

�لخامــس حتــى �لثّانــي عشــر، وتــّم �ســتعر�ض جميــع �ل�أهــد�ف �لتــي ُبنــَي عليهــا �لمنهــاج لهــذه �لصفــوف بغــرض �لوصــول �إليهــا؛ 

لمســاعدة �لمعلـّـم علــى تتبُّــع �لمعرفــة �لســابقة للطالــب فــي هــذه �لمرحلــة، وصياغــة �أهد�فــه �لتدريســّية بنــاًء عليهــا. 

بنيــة �لكتــاب: شــكل توزيــع �لمحتــوى �لمعرفــي فــي �لوحــد�ت �لدر�ســّية و�لــدروس �لتــي تــم تبنّيهــا عنــد وضــع �لمقــرر، حتــى يتســنى 	 

للمعلــم توظيــف مقّومــات �لكتــاب و�إمكانّياتــه كافـّـة وصــول�ً �إلــى �أقصــى �ســتفادة منــه، وهــي تحقيــق �أهــد�ف �لمنهــج وغاياتــه. 

	اجلزء	الّثاني:	وتناول	كل	وحدة	دراسية	على	حدة	من	حيث:	
مصفوفــة توزيــع �لحصــص علــى �لدروس:ُيبّيــن �لدليــل توزيــع �لحصــص علــى �لــدروس فــي هــذه �لمرحلــة علــى شــكل مصفوفــة 	 

ــع �أْن تســاعد �لمعلّميــن علــى �لتخطيــط  للتعلــم �لمــر�د �إحد�ثــه لــدى �لطّلبــة. ُيتوقَّ

�ل�أهد�ف �لتفصيلية �لخاصة بالَوْحدة �لدر�سية.	 

�أخطاء مفاهيمية و�إجر�ئية شائعة وصعوبات تعلّم قد يقع فيها �لطّلبة؛ لكي يعمل �لمعلّم على تلافيها �أو علاجها.	 

آلية تنفيذ �أحد �لدروس ليسترشد به �لمعلّم في تحضيره.	  نموذج ل�

�أنشطة �إثر�ئّية مناسبة يسترشد بها �لمعلّم، وُيعّد على غر�رها.	 

مقدمة	االطار	النظري:
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ويجــدر بالمعلـّـم �ل�طـّـلاع علــى �لجــزء �ل�أول قبــل �لبــدء بالتدريــس، وذلــك ليقــوم بتصميــم �لتعليــم، و�لتخطيــط له، و�ختيار �ســتر�تيجية 

تدريــس مناســبة، تتناســب مــع �لمحتــوى �لمعرفــي �لمقــّدم، وطبيعــة طلبته.

	اجلزء	الّثالث:	ويتكون	هذا	اجلزء	من:	
 جد�ول �لمو�صفات.	 

نماذج �متحانات فصلية.	 

حل لبعض �ل�أنشطة ول�أسئلة �لكتاب. 	 

�إثر�ء �لمجال�ت �لتي تناولها �لدليل: )مشاريع و�أفكار ريادية،�أور�ق عمل،�ألعاب تربوية،..(.	 

نظرّيات	الّتعّلم:	االجتاه	التقليدي	يف	الفكر	التربوي	)النظرية	السلوكية(:
نســاني هــو مجموعــة مــن �لعــاد�ت �لتــي يكتســبها �لفــرد خــلال مر�حــل حياتــه  �نطلقــت فكــرة �لنظريـّـة �لســلوكّية باعتبــار �أّن �لســلوك �ل�إ

نســاني مكتســب عــن طريــق �لتّعلـّـم. �لمختلفــة، حيــث �إّن �لســلوك �ل�إ

�أنتجــت �لنظريـّـة �لســلوكّية تطبيقــاٍت مهّمــٍة فــي مجــال صعوبــات �لتّعلـّـم؛ حيــث قدمــت �أسســاً منهجّيــًة للبحــث و�لتقييــم و�لتعليــم، 

فلســان حــال هــذه �لنظريــة يقــول: �إنَّ �لســلوك �لُمســتهَدف »�ســتجابة �لطفــل« يتوّســط مجموعــات مــن �لتاأثيــر�ت �لبيئّيــة، وهــي �لمثير �لذي 

ّن تغير ســلوك �لفرد يتطلب  يســبق �لســلوك »�لمهّمــة �لمطلوبــة مــن �لطالــب«، و�لمثيــر �لــذي يتبــع �لســلوك وهــو »�لتعزيــز �أو �لنتيجة«؛ لــذ� فــاإ

تحليــلاً  للمكّونــات �لثلاثــة �لســابقة، وهــي:

   مثير  قبلي   السلوك المستهدف )التّعلّم(  التعزيز )زيتون، ٢٠٠6(:

عــّرف )ســكينر( �لســلوك علــى �أنـّـه: »مجموعــة مــن �ل�ســتجابات �لناتجــة عــن مثيــر�ت مــن �لمحيــط �لخارجــي، �إّمــا �أن يتــم تعزيــزه 

ويقــوى، �أو ل� يتلّقــى دعمــاً فتقــّل نســبة حدوثــه«. ونســتطيع �لقــول: �إّن �لنظريـّـة �لســلوكّية �نبثقــت مــن علم �لنفس �لســلوكي؛ حيث يســاعد 

هــذ� �لعلــم فــي فهــم �لطريقــة �لتــي يشــكَّل فيهــا ســلوك �لمتعلـّـم. كمــا �أنـّـه يتاأثـّـر بشــكٍل كبيــٍر بالّســياق �لــذي يتــّم فيــه هــذ� �لتّعلـّـم.

	مبادئ	النظرّية	السلوكّية:
أد�ء�ت �لقريبة من �لسلوك �لمستهَدف.	  ُيبنى �لتّعلّم بدعم وتعزيز �ل�

�لتّعلّم مرتبط بالتعزيز.	 

جر�ئي �لذي نريد بناءه.	  �لتّعلّم مرتبط بالسلوك �ل�إ

	عناصر	عملّية	التعليم	والّتعّلم	يف	بنية	النظرّية	السلوكّية:		
�لطالب: مستقبل للمعرفة، ومقلّد لها في مو�قف مشابهة.	 

�لمعلّم: مرسل للمعرفة، فهو مصدر �لمعرفة.	 

�لمحتوى �لمعرفي: على شكل معرفة تقريريّة، ومعلومات جاهزة.	 

جابة �لوحيدة �لصحيحة.	  �لتقويم: ملاحظُة �لمعلّم �ستجابَة �لطالب لمثيٍر محّدد، و�لحكم عليه بناًء على �تّفاٍق مسبق حول شكل �ل�إ

�لتعزيز: ُيعّد عنصر�ً �أساسّياً في �إحد�ث �لتّعلّم. وهو تعزيز خارجي على �ل�أغلب.	 
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كمــا تتطلـّـب هــذه �لنظريـّـة �إعطــاء فــرص متكافئــة للطلبــة د�خــل �لغرفــة �لصفّيــة، و�ل�نتقــال بهــم مــن موضوعــات معروفــة �إلــى �أخــرى 

مجهولــة، وملاحظــة �ســتجاباتهم لهــذه �لفــرص؛ �أي �أنـّـه ُيفتــرض �أْن يتوفـّـر للطالــب �أنشــطة تحتــوي �لمعرفــة �لقديمــة و�لجديــدة، وعليــه �أْن 

يطّلــع عليهــا. �لبيئــة �لصفّيــة �لماديـّـة: عاديــة، ول� ترتبــط- بالضــرورة- بطبيعــة �أو شــكل �لمعرفــة �لمقّدمــة. )�لزيــات، 1996م(.

	االجتاه	احلديث	يف	التربية	)النظرية	البنائّية(:
ل� يوجــد تعريــف محــّدد للبنائيــة يحــوي كل مــا تتضمنــه مــن معانــي �أو عمليــات نفســية. يــرى زيتــون )٢٠٠6( �أنهــا تمثــل كل مــن 

يجابــي بمجموعهــا وهــي بمثابــة �لعمــود �لفقــري  �لخبــر�ت �لســابقة، و�لعو�مــل �لنفســية، و�لعو�مــل �ل�جتماعيــة ومنــاخ �لتّعلـّـم، و�لمعلـّـم �ل�إ

للبنائيــة. )زيتــون،٢٠٠3(. �أمــا �لســعدني فيعرفهــا علــى �أنهــا عمليــة �ســتقبال و�إعــادة بنــاء �لمتعلــم معــان جديــدة مــن خــلال ســياق معرفتــه 

آنيــة، وخبر�تــه �لســابقة وبيئــة تعلمــه )�لســعدني وعــودة، ٢٠٠6(. ومــن ثــم عرفهــا �لخليلــي باأنها » توجه فلســفي يفتــرض �أن �لتّعلّم يحدث  �ل�

د�خليــا عنــد �لمتعلــم، حيــث �أنــه يبنــي �لمعرفــة عــن طريــق �إعــادة تشــكيل بنيتــه �لفكريــة و�لمعرفيــة« )�لخليلــي و�آخــرون، 1997(. 

ويمكننــا �لقــول: �إّن �لفكــر �لبنائــي يشــمل كلاً مــن �لبنيــة �لمعرفيــة و�لعمليــات �لعقليــة �لتــي تتــم د�خــل �لمتعلــم، و�أن �لتّعلـّـم يحــدث 

أفــكار �لتــي بحــوزة �لمتعلــم، و�إضافــة معلومــات جديــدة، �أو باإعــادة تنظيــم مــا يوجــد لديــه مــن �أفــكار، و�أن �لمتعلــم يكــون  نتيجــة تعديــل �ل�

معرفتــه بنفســه �إمــا بشــكل فــردي �أو مجتمعــي بنــاء علــى معرفتــه �لحاليــة وخبر�تــه �لســابقة، �لتــي �كتســبها مــن خــلال تعاملــه وتفاعلــه مــع 

عناصــر �لبيئــة �لمختلفــة، كمــا تؤكــد �لبنائيــة علــى �لــدور �لنشــط للمتعلــم فــي وجــود �لمعلـّـم �لميّســر، و�لمســاعد علــى بنــاء �لمعنــى بشــكل 

ســليم فــي بيئــة تســاعد علــى �لتّعلـّـم، �أي �أن �لبنائيــة عمليــة تفاعــل نشــط بيــن �لتر�كيــب �لمعرفيــة �لســابقة، و�لخبــر�ت �لجديــدة فــي بيئــة 

تعليميــة تعلميــة �جتماعيــة فاعلــة ممــا ينتــج خبــرة جديــدة متطــورة تتشــكل بصــورة �أنمــاط مفاهيميــة متعــددة.

	مبادئ	النظرّية	البنائّية:	
�لمعرفة �لسابقة هي �ل�أساس لحدوث �لتّعلّم �لجديد، فالمتعلم يبني معرفته �لجديدة �عتماد�ً على خبر�ته �لسابقة.	 

تحدُث عملّية بناء �لمعرفة �لجديدة من خلال �لتو�صل �ل�جتماعي مع �ل�آخرين.	 

�أفضل نظريّة لبناء �لمعرفة هي مو�جهة مشكلات حياتّية حقيقّية. 	 

	عناصر	النظرية	البنائية:	

متعلم نشط المعرفة السابقة

بيئة التّعلّم 

مواقف تعليمية

مواقف تعليمية
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	عناصر	عملية	التعليم	والّتعّلم	يف	بيئة	النظرّية	البنائّية:
يختلف دور عناصر �لعملّية �لتعليمّية �لتّعلّمّية في ظّل �لنظريّة �لبنائّية عن �لطّرق �لتقليديّة في �لتعليم فيما ياأتي:	 

ــى  ــة و�أفكارهــم، ويعتمــد عل ــى �لجــزء، ويســتجيب لتســاؤل�ت �لطّلب ــكّل �إل ــة مــن �ل ــرر(: يقــدم �لمعرف ــوى التعليمــي )المق  المحت

ــي يجــري �لتعامــل معهــا. ــات، و�لمــو�د �لت ــة للمعطي أولّي �لمصــادر �ل�

 الطالب: مفكّر، يعمل في مجموعات، يبحث عن �لمعرفة من مصادر متنوعة، يبني معرفته بناًء على معارفه �لسابقة.

 المعلّم: موّجه وميّسر للتعلم، وليس مصدر�ً للمعرفة. وليقوم بهذ� �لدور، فلا بّد له من �أن: 

صياغة �أهد�فه �لتعليمّية، بما يعكس �لنتاجات �لمتوقّعة.	 

تحديد �لمعارف و�لخبر�ت �لسابقة �للازمة للتعلم �لجديد، من جهة، وتشخيصه، ومساعدة طلبته على �ستدعائها من جهة �أخرى.	 

�عتماد �ستر�تيجيات �لتّعلّم �لنشط في تصميم �لتدريس لمساعدة طلبته على �متلاك �لمعرفة �لجديدة، ودمجها في بنيته �لمعرفّية.	 

  التقويم: تعتمد �لنظريّة �لبنائّية على �لتقويم �لحقيقي، بحيث يحدث �لتقويم في ثلاث مر�حل:

 اأولاً: )التقويم القبلي(، وهو على نوعين: 

ــدة. 	  ــة �لجدي ــة �لمعرفي ــة �للبن ضاف ــة ل�إ ــابقة �للازم ــارف �لس ــترجاع �لمع ــى �س ــة عل ــم �لطّلب ــاعد �لمعلّ ــم �لتشــخيصي: يس �لتقوي

ــوم �أو درس، �أو وحــدة(. ــدة )مفه ــٍة جدي ــدء بوحــدٍة معرفّي ــد �لب ــب- عن ــى �ل�أغل ــوع -عل ــذ� �لن ُيســتخدم ه

أمــد، بهــدف �ســتكمال بنــاء �لمعرفــة 	  �لتقويــم �لتذكيــري: يســاعد �لمعلـّـم طلبتــه علــى �ســترجاع �لمفاهيــم مــن �لذ�كــرة قصيــرة �ل�

�لجديــدة. ويســتخدم �لمعلـّـم هــذ� �لنــوع مــن �لتقويــم �لقبلــي قبــل �ســتكماله تدريــس موضــوع  قــد بــد�أ بــه فــي وقــٍت ســابق.

 ثانيًا: )التقويم التكويني(: يتم من خلال ملاحظة المعلّم للطلبة، وتفاعله معهم اأثناء عملّية التّعلّم.

 ثالثًا: )التقويم الختامي(: يقيس مخرجات التّعلّم، ويشمل مهّمات كاملة:

�لتعزيــز: يبــد�أ �لتعزيــز خارجّيــاً )مــن �لمعلـّـم، لفظــي �أو مــادي(، ويقــّل بشــكٍل تدريجــّي حتــى يتحــّول �إلــى تعزيــز د�خلــي )ذ�تــي، 	 

مــن �لطالــب نفســه: ســد حاجتــه للتعلــم، وحــل �لمشــكلة(.

�لوســائط �لتعليمّيــة: تركـّـز علــى �ســتخد�م �لوســائط �لتفاعلّيــة �لتــي تعتمد علــى دمج �لصوت و�لصورة و�لرســومات و�لنصوص، و�أّي 	 

�أمــور �أخــرى مــن بيئــة �لطالــب، �لتــي تســاعد �لمتعلــم علــى �لتفاعــل مــع �لمعرفــة �لجديــدة، وبالتالــي �إحــد�ث �لتّعلـّـم.

	دور	املتعلم	يف	النظرية	البنائية:	
يتقمــص دور �لعالــم �لصغيــر �لمكتشــف لمــا يتعلمــه مــن خــلال ممارســته للتفكيــر �لعلمــي، فهــو باحــث عــن معنــى لخبرتــه مــع مهــام 

�لتّعلـّـم، بــاٍن لمعرفتــه، مشــارك فــي مســؤولية �إد�رة �لتّعلـّـم وتقويمه. 

	دور	املعّلم	يف	النظرية	البنائية:		
نجــاز مهــام �لتّعلـّـم بالتعــاون مــع �لطّلبــة، فهــو ميســر ومســاعد فــي بنــاء �لمعرفة،  تنظيــم بيئــة �لتّعلـّـم وتوفيــر �ل�أدو�ت و�لمــو�د �لمطلوبــة ل�إ

ومصــدر� �حتياطيــا للمعلومات ومشــاركا في عمليــة �إد�رة �لتّعلّم وتقويمه. )زيتون،٢٠٠3(.
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موازنة	بني	وجهات	النظر	املعرفّية	والسلوكّية

النظرية السلوكيةالنظرية المعرفية 

تغيير �لسلوك َيحُدُث نتيجة لتعلم �لمعرفة.	 
�لتعزيز يقدم تغذية ر�جعة ل�حتمال تكر�ر �لسلوك �أو تغييره.	 
�لتّعلّم هو توسيع وتحويل �لفهم.	 
�لتّعلـّـم عملّيــة عقليــة نشــطة تتعلــق باكتســاب وتذكــر و�ســتخد�م 	 

�لمعرفــة، ل� يوجــد نمــوذج معرفــي و�حــد، �أو نظريــة تعلــم ممثلــة 
للمجــال باأكملــه؛ ل�عتمــاده علــى نطــاق و�ســع مــن مو�قــف 

�لتّعلّــم.

تغيير �لسلوك يتم من خلال تعلّم سلوكيات جديدة.	 
�لتعزيز يقوي �ل�ستجابات.	 
�لتّعلـّـم �لســلوكي كان يجــري علــى حيو�نــات فــي مو�قف 	 

مختبريــة متحكّــم فيهــا؛ مــا �أّدى �إلــى تحديــد عــدد مــن 
�لقو�نيــن �لعاّمــة للتعلــم تُطبَّــق علــى جميــع �لكائنــات 

ــى. �ل�أعل

وللفلسفة	البنائية	عدة	تيارات،	منها:	
�لبنائيــة �لبســيطة، وفيهــا يبنــي �لمتعلــم �لمعرفــة بصــورة نشــطة، ول� يحصــل عليهــا بطريقــة ســلبية مــن �لبيئــة، ومــن �لماآخــذ علــى �لبنائيــة 

�لبســيطة �أنهــا لــم تُوّضــح �لمقصــود بالبيئــة، �أو �لمعرفــة، �أو �لعلاقــة بينهمــا، �أو مــا هــي �لبيئــات �ل�أفضــل للتعلــم؟ )زيتــون،٢٠٠3(. �أمــا �لبنائيــة 

�لجذريـّـة، فيــرى دعاتهــا �أن �لحصــول علــى �لمعرفــة عمليــة تكييــف ديناميكيــة يتكيــف فيهــا �لفــرد مــع تفســير�ت قابلــة للتطبيــق نحــو ترجمــات 

حيويــة للخبــرة، فالُبنــى �لعقليــة �لمبنيــة مــن خبــر�ت �لماضــي تســاعد فــي ترتيــب تدفــق �لخبــر�ت �لمســتمرة، ولكــن عندمــا تفشــل هــذه �لُبنــى 

فــي عملهــا تتغيــر هــذه �لبنــى �لعقليــة لمحاولــة �لتكيــف مــع �لخبــر�ت �لجديــدة )عفانــة و�أبــو ملــوح، ٢٠٠6(. 

جــاءت �لبنائيــة �لثقافيــة لتؤكــد �أن مــا نحتاجــه هــو فهــم جديــد للعقــل ليــس كمعالــج منفــرد للمعلومــات، بــل كوجــود بيولوجــي يبنــي 

ــة �لمســتخدمة لتســهيل �لتفاعــل  أنظمــة �لرمزي نســانية، و�ل� نظامــا يتو�جــد بصــورة متســاوية فــي ذهــن �لفــرد، وفــي �ل�أدو�ت و�لمنتجــات �ل�إ

صلاحــي �لــذي يهــدف �إلــى تشــكيل هــذه  �ل�جتماعــي و�لثقافــي )زيتــون وزيتــون، ٢٠٠3(. �أضافــت �لبنائيــة �لنقديــة �لبعــد �لنقــدي، و�لعــد �ل�إ

�لبيئــات، ويصــف تيلــور Taylor �لبنائيــة �لنقديــة كنظريــة �جتماعيــة للمعرفــة تركــز علــى �لســياق �ل�جتماعــي �لثقافــي للمعرفــة، وتســتخدم 

صــلاح �لثقافــي )زيتــون وزيتــون، ٢٠٠3(. بينمــا تنظــر �لبنائيــة �لتفاعليــة للتعلــم علــى �أنــه يحــدث مــن خــلال جانبيــن: �ل�أول عــام، �إذ  للاإ

أفــر�د. و�لثّانــي خــاص، )ذ�تــي( وفيــه  يبنــي �لمتعلمــون معرفتهــم مــن خــلال تفاعلهــم مــع �لعلــم �لتجريبــي �لمحيــط بهــم ومــع غيرهــم مــن �ل�

يتاأمــل �لمتعلمــون تفاعلاتهــم و�أفكارهــم �أثنــاء عمليــة �لتّعلـّـم فــي ظــل �لعالــم �لتجريبــي. فتركــز �لبنائيــة �لتفاعليــة علــى ضــرورة �أن يكتســب 

�لمتعلمــون �لقــدرة علــى بنــاء �لتر�كيــب �لمعرفيــة، و�لتفكيــر �لناقــد و�إقنــاع �ل�آخريــن باآر�ئهــم، وممارســة �ل�ســتقصاء و�لتفــاوض �ل�جتماعــي، 

وتغييــر �لمفاهيــم، بجانــب �لقــدرة علــى �لتجريــب، و�ل�ستكشــاف، و�لتبريــر، وخلــق �لتفاعــل بيــن �لقديــم و�لجديــد، �إضافــة للتوظيــف �لنشــط 

للمعرفة )زيتــون،٢٠٠٢(.

نســانية، حيــث يشــير )نوفــاك( �أن �لعمليــات �لمعرفيــة �لتــي  شــارة �إلــى �لبنائيــة �ل�إ �إضافــة لمــا ســبق مــن تيــار�ت �لبنائيــة ل� بــد مــن �ل�إ

يوظفهــا �لمحترفــون �لذيــن ينتجــون �أعمــال�ً خارقــة للعــادة، هــي نفســها �لتــي يوظفهــا �لمبتدئــون �لذيــن ليــس لديهم خبرة و�ســعة فــي �لمجال 

)زيتــون وزيتــون، ٢٠٠3( بينمــا تركــز �لبنائيــة �ل�جتماعيــة علــى �لتّعلـّـم، وعلــى بنــاء �لمعرفة من خــلال �لتفاعل �ل�جتماعــي، و�ل�هتمام بالتّعلّم 

خاصــة �لتعاونــي، وُيســّمي فيجوتســكيVygotsky  �لمنطقــة �لتــي تقــع بيــن مــا يقــوم بــه �لشــخص بنفســه ومــا يمكــن �أن يقــوم بــه مــن 

خــلال تعاونــه مــع شــخص �آخــر �أكثــر معرفــة منــه بمنطقــة �لنمــو �لوشــيك، �لتــي يحــدث فيهــا �لنمــو �لمعرفــي ويتــم �لتّعلـّـم )عبيــد،٢٠٠٢(. 

أعــر�ف  وبمــا �أن ور�ء �لبيئــة �ل�جتماعيــة �لمباشــرة لوضــع �لتّعلـّـم ســياقا �أوســع مــن �لتاأثيــر�ت �لثقافيــة و�لتــي تتضمــن �لعــاد�ت و�لتقاليــد و�ل�

و�لدين و�لبيولوجيا و�ل�أدو�ت و�للغة. 
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تنحــدر هــذه �لنظريـّـة مــن �لنظريـّـة �لبنائّيــة، �لتــي تؤكـّـد علــى دْور �ل�آخريــن فــي بنــاء معــارف �لفــرد، و�أّن �لتفاعــلات �ل�جتماعيــة �لمثمرة 

أفــر�د تســاعد علــى نمــّو �لبنيــة �لمعرفيــة لديهــم، وتعمــل على تطورها باســتمر�ر.   بيــن �ل�

يــرى )فيجوتســكي عالــم نفســي روســي مــن �أهــم منظــري �لبنائيــة �ل�جتماعيــة(  �أّن �لتفاعــل �ل�جتماعــي يلعــب دور�ً �أساســّياً فــي تطويــر 

ــة،  در�ك، ويظهــر مــدى �لتطــّور �لثقافــي للفــرد علــى �لمســتويْين �لفــردي و�ل�جتماعــي، وهــذ� يشــمل �ل�نتبــاه �لتطوعــي، و�لذ�كــرة �لمنطقّي �ل�إ

در�كــي يعتمــد علــى منطقــة �لنمــو �لمركزيّة �لقريبة، فمســتوى �لتطــّور يزد�د عندما  وتشــكيل �لمفاهيــم. كمــا تشــير هــذه �لنظريــة �إلــى �أّن �لتطــّور �ل�إ

أفــر�د تتجــاوز مــا ُينجــز بشــكل فــردي. أفــر�د فــي ســلوكات �جتماعّيــة، فالتطــّور يلزمــه تفاعــل �جتماعــي، فالمهــارة �لتــي تُنجــز بتعــاون �ل� ينخــرط �ل�

كمــا �أكــد )فيجوتســكي( �أّن �لوعــي ل� يوجــد فــي �لدمــاغ، بــل فــي �لممارســات �ليومّيــة، ويعتقــد �أّن �ل�تجــاه �لثقافــي يقــدم حــّلاً« 

لفهــم مشــكلات �لحيــاة عــن طريــق در�ســة �لظو�هــر كتعميمــات فــي حالــة تغيــر حركــة مســتمرة، و�أّن �لتغيــر �لتّاريخــي فــي �لمجتمــع و�لحيــاة 

يــؤدي �إلــى تغيــر فــي ســلوك وطبيعــة �لفــرد« )عبــد �لســلام مصطفــى،٢٠٠1(.

	 الفــرق	بــني	النظرّيــة	البنائّيــة	املعرفّيــة	والنظرّيــة	البنائّيــة	االجتماعّيــة:	
يوّضح �لجدول �ل�آتي مقارنة بين هذين �ل�تجاهين )عبد �لسلام مصطفى، ٢٠٠1(.

علماء البنائّية الثقافّية الاجتماعّيةعلماء البنائّية المعرفّيةوجه المقارنة

في �لتفاعل �لفردي و�ل�جتماعي.في ر�أس �لفرد. تحديد موقع �لعقل.

عادة تنظيم �لمعرفة.�لتّعلّم. عمليــة مشــاركة �لفــرد بممارســاته فــي بيئــة عملية نشطة ل�إ
معينــة.

مــن خــلال عمليــات ثقافيــة و�جتماعيــة يقــوم عن طريق �ل�أساس �لثقافي و�ل�جتماعي لخبرة �لفرد.كيفية تحقيق �لهدف.
بهــا �أفــر�د متفاعلــون.

�ل�هتمام بالعمليات �لثقافية و�ل�جتماعية.�ل�هتمام بعمليات �لفرد �لنفسية.�ل�هتمام �لنظري.

تنظيــم ذ�تــي معرفــي، فالطفــل يشــارك فــي ممارســة تحليل �لتّعلّم.
ثقافّيــة.

مشــاركة �لفــرد مــع �ل�آخريــن، ثم يبنــي �لمعرفة 
. بنفسه

�لتحليــلات  هــذه  تركــز 
. علــى

عادة تنظيم مفاهيم �لفرد. ــاً تصميم نماذج ل�إ مشــاركة �لفــرد فــي ممارســات منظمــة ثقافّي
و�لتفاعــل وجهــاً لوجــه.

ــة حجرة �لدر�سة. ــن ثقاف ــم بالمشــاركة مــع �لمتعلمي يكــّون فيهــا �لمعلّ
محــدودة.

ممارسات منظّمة ثقافّياً.

�نعــد�م �لتجانــس بيــن �أفــر�د �لبيئة �لو�حــدة، و�لتحليلات �لنظر �إلي �لجماعة.
بعيــدة عن �لممارســات �لثقافيــة و�ل�جتماعية.  

مــع  �لو�حــدة  �لبيئــة  �أفــر�د  بيــن  �لتجانــس 
�ل�هتمــام بتحليــل �ل�ختلافــات �لنوعيــة بينهــم.
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معايير	اختيار	استراتيجيات	تعليم	مبحث	الّدراسات	االجتماعّية	والّتاريخية	واجلغرافّية،	وتعلمه:	
�نسجام �ل�ستر�تيجية وتو�فقها مع مستوى �لهدف، �أو �ل�أهد�ف �لتعليمية �لمر�د تحقيقها.	 

مناسبة �ل�ستر�تيجية �ستعد�د�ت �لطّلبة، ومستوى نضجهم، وقدر�تهم و�هتماماتهم وميولهم.	 

مر�عاة �ل�ستر�تيجية �لفروق �لفردية بين �لطّلبة؛ لتلبية �حتياجاتهم، وخصائصهم �لذ�تية.	 

يجابية نحو �لتّعلّم.	  �ختيار �ستر�تيجية �لتدريس �لتي تُثير د�فعية �لتّعلّم لدى �لطّلبة، وتدعم توجهاتهم �ل�إ

تعمــل �ل�ســتر�تيجية علــى تطويــر �لفهــم و�لتحليــل و�لتفســير �لتّاريخــي، وقــدر�ت �لبحــث �لتّاريخــي، وتحليــل �لقضايــا �لتّاريخيــة، 	 

و�تخــاذ �لقر�ر�ت.

تحقق �ل�ستر�تيجية مشاركة و�سعة لجميع �لطّلبة بمختلف مستوياتهم.	 

تناسب �ل�ستر�تيجية �لزمن �لمتاح للحصة، وطبيعة تنظيم �لبيئة �لصفية، و�لتجهيز�ت �لمتو�فرة.	 

تعمل �ل�ستر�تيجية على بناء ثقة �لمعلّم بالمتعلم، وتحقيق تفاعل صفّي حقيقّي وفّعال.	 

تسهم �ل�ستر�تيجية في تطوير تفكير �لمتعلمين، وتنمية �تجاهاتهم نحو �لدر�سات �ل�جتماعية و�لتّاريخية و�لجغر�فّية.	 

	استراتيجيات	التدريس:	
أنشــطة بمشــاركة �لمعلّميــن، بحيــث تكــون  �عتمــدت �لمناهــج �لُمطــورة علــى منهجّيــة �لنشــاط، �لــذي يؤكـّـد دور �لطّلبــة فــي �أد�ء �ل�

�لغرفــة �لصفّيــة بمــا فيهــا مــن )معلــم، طالــب، كتــاب مدرســي، مصــادر تعلــم،...( حاضــرة لتعليــم �لطّلبــة وتعلمهــم، �إضافــة �إلــى �رتباطهــا 

آتــي:  بالمجتمــع �لمحلــي، وتوظيــف �لتكنولوجيــا بمــا يحّقــق �لتّعلـّـم �لعميــق. ووّضــح )فــول�ن ول�نجورثــي( �لتّعلـّـم �لعميــق علــى �لنحــو �ل�

بيد�غوجيــة جديــدة جــاءت نتيجــة تطــور �أدو�ت �ل�قتصــاد �لعالمــي، و�قتصــاد �لمعرفــة، ومــا ترتـّـب علــى ذلــك مــن تطــّوٍر فــي �أنمــاط 

ــى  ــدة عل ــارف جدي ــم باكتشــاف مع ــم يهت ــى تعلّ ــي �إل ــوى �لمعرف ــان �لمحت ــذي يتجــاوز �إتق ــم �ل ــى �لتّعلّ ــال �إل ــادة ومفاهيمهــا، و�ل�نتق �لقي

أنمــاط �لتعليــم و�لتّعلـّـم،  ســهام فــي �إنتــاج معــارف علــى �لمســتوى �لكونــي، �لــذي �أطلقــت فيــه �لتكنولوجيــا �لعنــان ل� �لمســتوى �لعالمــي، و�ل�إ

وتطبيقــات معرفيــة حياتيــة خــارج �لمدرســة؛ مــا �نعكــس علــى شــكل توجهــات تربويــة حديثــة تنعكــس علــى �لتعليــم �لرســمي.

�ل�نتقــال بالتعليــم مــن �لتركيــز علــى تغطيــة جميــع عناصــر �لمحتــوى �لتعليمــي )�لمقــرر �لدر�ســي( للتركيــز علــى عملّيــة �لتّعلـّـم، وتطويــر 

قــدر�ت �لطّلبــة فــي قيــادة تعلمهــم، وَعَمــِل مــا يحقــق رغباتهــم، ويكــون �لمعلّمــون شــركاء فــي تعلــم عميــق مــن خــلال �لبحــث و�لربــط علــى 

نطــاق و�ســع فــي �لعالــم �لحقيقــي )خالــد و�آخــرون،٢٠16(.

ــر  ــة تعــّد تعلــم مهــار�ت �لتفكي ــة و�لتّاريخي ــة و�لجغر�فّي ــد �لّدر�ســات �ل�جتماعّي ــة �لمنهــاج �لجدي ــه �إلــى �أّن بني ــّد مــن �لتنوي كمــا ل� ب

�لتّاريخــي و�لجغر�فــي ركيــزًة �أساســّيًة فــي جميــع �لمقــّرر�ت للصفــوف )5 - 1٢(،  وهــذه �إضافــة نوعيــة للمناهــج، ومحّفــزة للمعلــم لتوظيــف 

�ســتر�تيجيات �لتدريــس �لتــي تُتيــح تعلــم �لتفكيــر وتنّميــه، وبالتالــي تدفــع باتجــاه توليــد �أفــكار جديــدة، يمتــاز فيهــا �لمعلـّـم بالتكيــف و�لمرونــة 

و�لمو�ئمــة، ويتــم قيــاس مخرجــات �لتّعلـّـم بال�عتمــاد علــى قــدر�ت �لطّلبــة �لمرتبطــة بالكفايــات �لتعليميــة �لتّعلّميــة ذ�ت نتاجــات تنعكــس 

علــى شــكل ســياقات حياتيــة متنوعــة فــي �لمجــال�ت كافــة؛ ممــا يســتوجب �لتوجــه نحــو �أنمــاط تقويــم تربويــة حديثــة كالتقويــم �ل�أصيل بكل 

  .)Fullan.& Langworth, 2014( أدو�تــه، دون �إهمــال ل�أدو�ت �لتقويــم �ل�أخــرى�
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استراتيجية	الّتعّلم	باالستكشاف:	
مجموعــة مــن �لتحــركات �لتــي ُيخطــط لهــا �لمعلـّـم وُيصّممهــا وينفذهــا، ويتيــح للطلبــة بيئــة مناســبة لمعالجــة �لمعلومــات، وتحويلهــا 

للوصــول �إلــى معرفــة جديــدة، وتُمكّــن �لطّلبــة مــن �لتخميــن �أو تكويــن �لفرضيــات حــول مــا يريــد �كتشــافه، باســتخد�م عمليــة �ل�ســتقر�ء �أو 

�ل�ســتنباط، �أو باســتخد�م �لمشــاهدة؛ للتوصــل فــي �لنهايــة �إلــى �لمفهــوم �أو �لتعميــم �لمــر�د �ستكشــافه ) بل/جــزء 1، 19٨7(.

ومــن �أهد�فهــا زيــادة قــدرة �لطّلبــة علــى �لتحليــل، وتركيــب �لمعلومــات وتقويمهــا بطريقــة عقلانيــة، وتنميــة قدر�تهم علــى �لتفكير �لناقد 

أفــكار �ل�آخريــن، �إضافــة �إلــى زيــادة د�فعيــة  بد�عــي، و�إكســاب �لطّلبــة طــرق فّعالــة للعمــل �لجماعــي، ومشــاركة �لمعلومــات و�ل�ســتماع ل� و�ل�إ

�لطّلبــة نحــو �لتّعلـّـم �لذ�تــي، كمــا �أّن مــا يتــم تعلمــه باســتر�تيجية �ل�ستكشــاف يكــون لــه معنــى �أكثــر عنــد �لطّلبــة، ويبقــى فــي �لذ�كــرة مــدة 

�أطــول، وتُعــزز قــدرة �لطّلبــة علــى توظيــف مــا تــم تعلمــوه فــي حــّل مشــكلات جديــدة فــي مو�قــف غيــر ماألوفــة لديهــم. 

		 استراتيجية	األلعاب	التعليمية:	
يعــرف عبيــد �للعبــة �لتعليميــة علــى �أنهــا نشــاط هــادف محكــوم بقو�عــد معينــة يمكــن �أن يتنافــس فيــه عــدة �أفــر�د، ويعــّرف �ســتر�تيجية 

أنشــطة �لصفيــة �لتــي يخطــط لهــا �لمعلـّـم، وينفذهــا مــن �أجــل تحقيــق �أهــد�ف عقليــة،  ألعــاب �لتعليميــة باأنهــا مجموعــة �لتحــركات و�ل� �ل�

ومهاريــة، ووجد�نيــة مــن خــلال �لمتعــة و�لتســلية )عبيــد،2004(. 

ومــن �ل�أهــد�ف �لتعليميــة لهــذه �ل�ســتر�تيجية زيــادة �لد�فعيــة و�لميــل نحــو �لمشــاركة، وتعلــم مهــار�ت �لعمــل �لجماعــي ضمــن �لفريق، 

يجابــي، وروح �لفريــق،  و�كتســاب مهــار�ت �لتخطيــط و�تخــاذ �لقــر�ر، �إضافــة �إلــى تنميــة بعــض �لقيــم �لتربويــة مثــل �لمبــادرة، و�لتنافــس �ل�إ

و�لتعــاون، و�حتــر�م �آر�ء �ل�آخريــن، و�لتحلــي بالــروح �لرياضيــة. وقــد يظهــر خــلال �لتّعلـّـم باللعــب بعــض �لســلوكات �لســلبية مثــل �لغــش، �أو 

�لفوضــى �لتــي قــد تعيــق �لمعلـّـم و�لطّلبــة، �أو �للعــب دون �ل�نتبــاه للهــدف �لتعليمــي )عبيــد، ٢٠٠4(.

وقد حّدد )عفانة، ٢٠٠6( مراحل الاألعاب التعليمية بالاآتي: 
كســابها للطلبــة، 	  مرحلــة �لتخطيــط: ويتــم فيهــا تحديــد �ل�أهــد�ف، و�لمعلومــات، و�لمهــار�ت، و�ل�تجاهــات �لتــي يســعى �لمعلـّـم ل�إ

ثــم �ختيــار �للعبــة �لمناســبة، وتحديــد �ل�أدو�ت و�لتجهيــز�ت �للازمــة، و�لوقــت و�لمــكان �لمناســبين لتنفيذهــا، ومــن �لضــروري �أن 

ُيجــّرب �لمعلـّـم �للعبــة كــي ُيحــّدد �لنتــاج �لتعليمــي، وتفــادي �أي �أخطــاء محتملــة.

مرحلــة �لتنفيــذ: ُيوّضــح �لمعلـّـم �ل�أهــد�ف �لمرجــوة مــن �للعبــة، و�أهميتهــا فــي تعلــم خبــرة جديــدة، �أو تمكيــن خبــر�ت ســابقة، ثــم 	 

ُيحــّدد طبيعــة �للعبــة، وقو�عدهــا، وشــروطها، وُيــوّزع �لطّلبــة بطريقــة تر�عي طبيعة �للعبة، وتناســب قدر�تهــم �لمختلفة.

أد�ء �لطّلبــة، فاأثنــاء �للعبــة يجمــع �لمعلـّـم �لبيانــات ويســجل �لملاحظــات، 	  أد�ئــه ول� مرحلــة �لتقويــم: يقــوم �لمعلـّـم بتقويــم ذ�تــي ل�

ويقــدم تعليمــات وتوجيهــات لتعديــل مســار �للعبــة نحــو �ل�أهــد�ف �لمرجــوة منهــا، وبعــد �نتهــاء �للعبــة يتوصــل �إلــى حكــم شــامل 

عــن مــدى نجــاح طلابــه فــي تنفيــذ �للعبــة، ومــدى �ل�ســتفادة منهــا.



١٠

الّتعّلم	النشط:	
 مفهوم التّعلّم النشط:

لقــد عــّرف �أهــل �لتربيــة و�ل�ختصــاص �لتّعلـّـم �لنشــط تعريفــات كثيــرة، لكــّن �لشــيء �لمشــترك بينهــا جميعــاً هــو �لتاأكيــد علــى �لــدْور 

ــق تعلمــاً �ســتر�تيجياً ناتجــاً عــن  ــا تحّق ــة مثــل هــذ� �لنــوع مــن �لتّعلّــم فــي �أنّه يجابــي للمتعلــم، ومســؤولّيته عــن تعلمــه. وتكمــن �أهمّي �ل�إ

حاطــة بــه، مــا يجعــل  خبــر�ت حقيقّيــة شــبيهة بالو�قــع، وخاصــة فــي هــذ� �لزمــن �لــذي تدفّقــت فيــه �لمعرفــة و�لمعلومــات بشــكٍل يصعــب �ل�إ

�لســبيل �لوحيــد للتعامــل معهــا هــو �إيجــاد نــوع مــن �لتّعلـّـم كالتّعلـّـم �لنشــط �لــذي ُيعطــي �ل�أســس و�لقو�عــد فــي �لتعامــل مــع تلــك �لمعرفــة 

و�لمعلومــات، وحســن �ل�ختيــار، و�لتوظيــف �لفّعــال للمعلومــات.

ــف  ــي �لموق ــم ف ــة �لمتعل ــى �إيجابّي ــد عل ــة تعتم ــا فلســفة تربوي ــم �لنشــط »باأنّه ــا �لتّعلّ ــَي عليه ــي ُبن وتصــف )كوجــك( �لفلســفة �لت

�لتعليمــي« )كوجــك،٢٠٠٨(. �أمــا �ســتر�تيجيات �لتّعلّــم �لنشــط �لمشــتقة مــن هــذه �لفلســفة، فتشــمل جميــع �لممارســات �لتربويّــة، 

ــم. ــل دور �لمتعل ــى تفعي ــدف �إل ــي ته ــّية �لت جــر�ء�ت �لتدريس و�ل�إ

ويحــدث �لتّعلـّـم نتيجــًة للبحــث و�لتجريــب و�لعمــل )�لفــردي �أو �لجماعــي(، و�لخبــر�ت �لتّعلّمّيــة �لتــي يخطــط لها �لمعلـّـم. و�إّن �عتماد 

�لمتعلــم علــى ذ�تــه خــلال خــوض هــذه �لخبــر�ت �لعملّيــة، فــي ســبيل بحثــه عــن �لمعلومــة، يدعــم بشــكٍل كبير �لتوّجــه �لتربوي للوصــول �إلى 

متعلــم مســتقل، يتحمــل مســؤولّية تعلُّمــه، ويرتكــز علــى خبر�تــه �لســابقة فــي بنــاء معرفتــه �لجديــدة. كمــا �أّن هــذه �لخبــر�ت �لعملّيــة تعمــل 

يجابّيــة نحــو تعلــم �لدر�ســات �ل�جتماعيــة و�لتّاريخيــة و�لجغر�فيــة، و�لتّعلـّـم �لذ�تي عموماً. علــى دعــم �لمنظومــة �لقيمّيــة، و�ل�تجاهــات �ل�إ

ويشــير ســعادة �إلــى �أّن �لتّعلّــم �لنشــط ُيعــّد »طريقــة تعلــم وتعليــم فــي �آن و�حــد، يشــترك فيهــا �لطّلبــة باأنشــطة متنوعــة تســمح لهــم 

آر�ء بوجود �لمعلّم �لميّســر لعملية  يجابــي و�لتفكيــر �لو�عــي، و�لتحليــل �لســليم لمــادة �لدر�ســة، حيــث يتشــارك �لمتعلمــون فــي �ل� صغــاء �ل�إ بال�إ

�لتّعلـّـم« )ســعادة و�آخــرون، 2006(.

أهمّية	الّتعّلم	النشط:	
ــات  ــي �لعلاق ــم متعــة. كمــا ينّم ــة، ويجعــل مــن �لتّعلّ ــي �لحّصــة �لصفّي ــة ف ــد مــن تفاعــل �لطّلب ــم �لنشــط يزي ــى �أّن �لتّعلّ ــون �إل يشــير زيت

ــة بيــن �لطّلبــة �أنفســهم، وبيــن �لطّلبــة و�لمعلّــم، ويزيــد مــن ثقــة �لطالــب بنفســه، ويرفــع مســتوى د�فعيــة �لطالــب للتعلّــم )زيتــون،  �ل�جتماعّي
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ولتحقيــق ذلــك يحتــاج �لمعلـّـم �إلــى �لتمكّــن مــن �ســتر�تيجيات �لتّعلـّـم �لنشــط، مثــل: حــل �لمشــكلات، و�لعصــف �لذهنــي، و�لتّعلـّـم 

ــة فــي تلــك  ــة لتناســب �لطّلب ــَرت هــذه �ل�ســتر�تيجيات بعناي ــم باللعــب. لقــد �ْختي �لتعاونــي، ولعــب �ل�أدو�ر، وطريقــة )�لجكســو(، و�لتّعلّ

ــل �لمســؤولّية و�لمشــاركة فــي �تّخــاذ بعــض �لقــر�ر�ت  �لصفــوف، وبهــا يتــرك �لمعلـّـم �أثــر�ً كبيــر�ً فــي طلبتــه، كمــا يتيــح لهــم �لفرصــة فــي تحمُّ

�أثنــاء عملّيــة �لتّعلـّـم.

	استراتيجيات	الّتعّلم	النشط:
أدبّيات �لتّعلّم �لنشط يجد �أّن �لكتّاَب و�لمهتمين قد رصدو� �ستر�تيجياٍت كثيرًة للتعلم �لنشط، نذكر منها:	  �إّن �لمتتّبع ل�

	أواًل:	استراتيجية	حل	املشكلة:
موقــف جديــد لــم يختبــره �لطالــب مــن قبــل، وليــس لديــه حــل جاهــز لــه، ويثيــر نوعــا مــن �لتحــدي �لــذي يقبلــه �لطالــب، ويكــون 	 

هــذ� �لموقــف فــي صــورة تســاؤل يتطلــب �إجابــة، �أو قضيــة تحتــاج �إلــى برهــان، �أو موقــف حياتــي يحتــاج �إلــى حــل. و�لنظر لموقف 
مــا علــى �أنــه مســاألة، هــو نســبي، ويعتمــد علــى مســتوى �لتعقيــد فــي �لموقــف، ومناســبته لقــدر�ت �لطالــب.

در�ك �لصحيــح للعلاقــات �لمتضمنــة فــي �لموقــف �لتعليمــي، بمــا يمكنــه مــن �لوصــول للحــل، ويعتمــد 	  ويعنــي حــل �لمشــكلة �ل�إ
حــل �لمشــكلة علــى �لمعرفــة �لعقليــة �لتــي تشــمل �لمســلمات، و�لمفاهيــم، و�لتعميمات �للازمــة للحل، �إضافة �إلى �ل�ســتر�تيجيات 
وهــي �لخطــو�ت �لتــي يقــوم بهــا �لطالــب مســتخدما معارفــه �لعقليــة لحــل �لمشــكلة، مــن خــلال تجاربــه في حل مشــكلات ســابقة 

)خالد، و�آخرون، ٢٠16(.
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		مراحل	حل	املشكلة:	
آتية: 	  وقد حّدد )شاهين، ٢٠11م(، مر�حل حل �لمشكلة بالخطو�ت �ل�

فهــم �لمشــكلة، و�ســتيعابها، و�إعــادة صياغتهــا بلغــة �لطالــب، ثــم تحديــد مكوناتهــا �لرئيســة �لتــي تســاعد �لطالــب فــي تطويــر 	 

حلــول لهــا )�لمعطيــات و�لفرضيــات(.

�ستدعاء �لمفاهيم �لمرتبطة بالمشكلة.	 

�قتر�ح خطة �لحل، �أو تطويرها.	 

تنفيذ خطة �لحل، �أو تجريب فكرة �ستر�تيجية �لحل �لمقترحة للوصول �إلى �لحل �لمنطقي للمساألة.	 

تحقيــق �لحــل )تقويمــه(، وتكمــن �أهميــة هــذه �لمرحلــة باأنهــا تعمــل علــى تنميــة �لتفكيــر فــوق �لمعرفــي، مــن خــلال تقويــم �لطّلبــة 	 

لتفكيرهــم، و�لحكــم علــى مــدى فاعليتهــم فــي حــل �لمســاألة.

  بعض المقترحات التي تُساعد في تطوير قدرات الّطلبة ومهاراتهم في حل المشكلة:
توضيح �لمعطيات �لمطلوبة في �لمساألة، وتلخيصها بصور مختلفة.	 

�لتاأكد من فهم �لطّلبة للخبر�ت �لسابقة �لموجودة في �لمساألة.	 

�لتاأكد من وضوح �لمطلوب عند �لطّلبة.	 

مساعدة �لطّلبة على �كتساب مهار�ت جديدة، كرسم �ل�أشكال، �أو �لجد�ول، و�لرسوم �لبيانية �لتي تُعبر عن �لمساألة.	 

ألو�ن في رسم �ل�أشكال قد يساعد �لطّلبة في توضيح �لمساألة.	  �ستخد�م �ل�

جمع �ل�أفكار و�لوسائل �لتي تساعد �لطّلبة في تحليل �لمشكلة، و�لنظر �إليها من زو�يا مختلفة.	 

�ل�ستفادة من �أساليب �أخرى مماثلة �سُتخدمت في حل مشكلات سابقة مشابهة.	 

�إعطاء �لطّلبة بعض �لتلميحات �لتي تُساعدهم في تبسيط �لمساألة، �أو �لمشكلة.	 

تشــجيع �لطّلبــة علــى وضــع �لفرضيــات لحــل �لمســاألة بغــض �لنظــر عــن صحتهــا، �أو خطئهــا، ثــم مســاعدة �لطّلبــة علــى تبّيــن 	 

صحتهــا مــن عدمــه.

تشجيع �لطّلبة على �لمساألة/ �لمشكلة باأكثر من طريقة �إن �أمكن ذلك.	 

ويتمثــل دور �لمعلـّـم فــي بتشــجيع �لطّلبــة، وتدريبهــم علــى �ســتخد�م �لمصــادر �لمختلفــة للمعرفــة، ل�ســتخلاص هــذه �لمعلومــات 	 

وتصنيفهــا، وتحليلهــا لوضــع �لفرضيــات معتمديــن علــى خبر�تهــم �لســابقة، ومــن ثــم �لتوصــل �إلــى �ســتنتاجات ومحاكمتهــا مــن 

حيــث �لمعقوليــة، و�إمكانيــة تطبيقهــا، وتطويرهــا بنــاء علــى ذلــك )خالــد و�آخــرون، ٢٠16(.

	ثانيًا:	استراتيجية	الّتعّلم	التعاوني:
ينقــل �لتّعلـّـم �لتعاونــي �لطّلبــة مــن �لتّعلـّـم �لفــردي �إلــى �لتّعلـّـم �لجماعــي، بحيــث يســتمعون �إلــى بعضهــم �لبعــض؛ مــا يتيــح �لفرصــة 

.)McGatha&Bay-Williams, 2013( لمناســبة للحــو�ر و�لنقــاش، و�لتفســير �لــذي يدعــم فهــم �لطّلبــة�

نســان بطبيعتــه ل� يمكــن �أن يعيــش فــي عزلــٍة عــن �ل�آخريــن، ووســيلته  وتنطلــق فلســفة �لتّعلـّـم �لتعاونــي مــن تــر�ث فكــرّي قديــم، فال�إ

لتحقيــق �أهد�فــه هــو �لتعــاون؛ وذلــك ل�ختــز�ل �لوقــت و�لجهــد. وينطلــق �لتّعلـّـم �لتعاونــي علــى �أســاس نظريــة �لــذكاء�ت �لمتعــددة، �لتــي 

نها تُحقــق في مجموعها  وضعهــا )هــاورد جاردنــر عــام 19٨3م(، ومــن مبادئهــا �أّن تفــاوت مســتوى �لــذكاء�ت، وتعّددهــا مــن فرد �إلــى �آخر فاإ

تعلمــاً متكامــلاً.
كمــا يعتمــد �لتّعلـّـم �لتعاونــي علــى نظريــة )بانــدور�( للتعلــم �ل�جتماعــي. حيــث يتاأثــر �لفــرد فــي تعلّمــه بالبيئــة �لمحيطــة بــه، بمــا فــي 

ذلــك �لبيئــة �ل�جتماعّيــة، �إذ تتعــدد جو�نــب �لتفاعــل �لمختلفــة د�خــل مجموعــات �لعمــل �لتعاونّية بشــكل �أفضــل. �إّن �لتّعلـّـم �لتعاوني يتجاوز 

آتيــة: ترتيــب جلــوس �لطّلبــة؛ �إلــى تمتيــن منظومــة �لقيــم �لتــي تركــز علــى �لعمــل �لتعاونــي �لمشــترك معتمــد�ً علــى �لعناصــر �ل�
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يجابــي: وُيعــّد �أهــّم عناصــر نجــاح �لتّعلـّـم �لتعاونــي. يجــب �أن يشــعر �لطّلبــة باأنهــم يحتاجــون �إلــى بعضهــم بعضــاً،   �ل�عتمــاد �لمتبــادل �ل�إ

ــاآت  ــز هــذ� �لشــعور مــن خــلال :وضــع �أهــد�ف مشــتركة، و�إعطــاء مكاف ــم تعزي ــة �لمجموعــة، ويمكــن للمعل مــن �أجــل �إكمــال َمهّم

مشــتركة، و�لمشــاركة فــي �لمعلومــات و�لمــو�د )لــكل مجموعــة ورقــة و�حــدة مثــلاً(، و�لمســؤولّية �لفرديــة و�لزمرية.

يجــب �أن تكــون �لمجموعــة �لتعاونّيــة مســؤولة عــن تحقيــق �أهد�فهــا، وكّل عضــو فــي �لمجموعــة يجــب �أن يكــون مســؤول�ً عــن �ل�ســهام 

بنصيبــه فــي �لعمــل، وتظهــر �لمســؤولّية �لفرديـّـة عندمــا يتــم تقييــم �أد�ء كّل �لطّلبــة، وتعــاد �لنتائــج �إلــى �لمجموعــة و�لفــرد مــن �أجــل �لتاأكّد 

مّمــن هــو فــي حاجــة �إلــى مســاعدة.

 �لتفاعــل �لمباشــر: يحتــاج �لطّلبــة �إلــى �لقيــام بعمــٍل حقيقــّي معــاً، يعملــون مــن خلالــه علــى زيــادة نجــاح بعضهــم بعضــاً، مــن خــلال 

مســاعدة وتشــجيع بعضهــم علــى �لتّعلـّـم.

مهــا فــي تحقيــق �أهد�فهــا، وفــي حفاظهــا   معالجــة عمــل �لمجموعــة: تحتــاج �لمجموعــات �إلــى تخصيــص وقــت محــّدد؛ لمناقشــة تقدُّ

علــى علاقــات عمــل فاعلــة بيــن �أعضائهــا، ويســتطيع �لمعلّمــون �أْن يبنــو� مهــارة معالجــة عمــل �لمجموعــة مــن خــلال تعييــن �لمهــام 

وتوزيــع �ل�أدو�ر، وســرد �إيجابّيــات عمــل كّل فــرد فــي �لمجموعــة مثــلاّ.) مقــرر �لمجموعــة، منســق، ملاحظ، مســؤول �لمــو�د و�لمصادر، 

ضابــط �لوقــت...(.

ــة للمجموعــات )متجانســة،  ــار �لطّلب ــي طريقــة �ختي ــي يكــون ف ــذ �لعمــل �لتعاون ــاء تنفي ــم �أثن ــد( عــن دور �لمعلّ كتــب )ســتفنز وهاي

.)Stephens and Hyde,٢٠1ختياريّــة، عشــو�ئّية، ...(، )٢�

	 	طرق	الّتعّلم	التعاوني:	
أنمــاط �لمختلفــة للتعلــم  لقــد �هتــم كثيــر مــن �لتربوييــن و�لمهتميــن بالتّعلّــم �لتعاونــي بوضــع طــرٍق مختلفــة لــه؛ مــا يتطلــب فهــم �ل�

�لتعاونــي مــن قبــل �لمعلـّـم �أو مّمــن �أر�د تطبيقــه. وذلــك حســب ظــروف طّلابــه، وغرفــة �لصــف، ونــوع �لمقاعــد، وحجم �لمجموعــة وغيرها 

مــن �لظــروف �لتــي َتفــرُض �أحيانــاً علــى �لمعلـّـم �تّبــاع طريقــة معّينــة بذ�تهــا، وقناعــة �لمعلـّـم �لشــخصية. وبعــض هــذه �لطــرق تتمثــل فــي:

	تقسيم	الّطلبة	وفقًا	لتحصيلهم:
طــّور هــذه �لطريقــة )روبــرت ســلفين( فــي جامعــة )هوبكنــز( عــام 1971م، وهي �أبســط طــرق �لتّعلّم �لتعاوني، حيــث تتكون �لمجموعة 

مــن )5( طــلاب، وتكــون غيــر متجانســة، فتضــم طّلابــاً مــن �لمســتويات �لثلاثــة )متفــوق– متوســط– دون �لوســط(، ويســاعد �لطّلبــة بعضهم 

بعضــاً فــي فهــم �لمــادة �لدر�ســّية، وتكــون طريقــة �لتقويــم جماعّيــة وفرديـّـة، ويمكــن �ســتخد�م هــذه �لطريقــة فــي جميــع �لمــو�د �لد�رســّية، 

وجميــع �لمر�حــل �لدر�ســّية �أيضــاً )�لخطيــب، 1995(، ) �لغــول، 1995(، )جابــر، 1999 (.

	:Jigsaw	Strategy	جيكسو	استراتيجية		
تعنــي �لترجمــة �لحرفيــة لهــذه �ل�ســتر�تيجية طريقــة مجموعــات �لتركيــب، ولقــد طورت هــذه �لطريقة و�ختبرت على يد �إليوت �أرنســون 

Arnson Eiliot، وزمــلاؤه ثــم تبناهـــا ســالفين  )Slavin( وجماعتــه، وتهــدف �إلــى تشــجيع �لطّلبــة علــى �لتعــاون، و�لعمــل �لجماعــي، 

حيــث يبــد�أ تحطيــم �لحو�جــز �لشــخيصة )�لحيلــة، ٢٠٠٨(.

وتســتدعي طريقــة جيكســو عمــل �لطّلبــة فــي مجموعــات صغيــرة، تتشــارك فــي تقديــم �أجــز�ء مــن حلــول مشــكلة عامــة تتمثــل فــي 

أد�ء �لناجــح للمهمــة، حيــث يشــرف �لمعلـّـم علــى تكليــف كل عضــو مــن �لمجموعــة جــزء مــن �لمعلومــات �لمتعلقــة بالمهمــة، ول� يعطى  �ل�

�أي عضــو مــن �لمجموعــة �أيــة معلومــات تجعلــه يســهم فــي حــل �لمشــكلة لوحــده؛ وذلــك للوصــول لحــل �لمشــكلة مــن خــلال �لمشــاركة، 

وتبـــادل وجهــات �لنظــر، وفــي نهايــة �لمطــاف يتاأكــد �لمعلـّـم مــن مــدى تحقــق �ل�أهــد�ف بطــرق �لتقويــم �لمختلفــة )�لخفــاف، ٢٠13(، 

آتــي: وهــذه �ل�ســتر�تيجية تركــز علــى نشــاط �لطّلبــة وتفاعلهــم علــى �لنحــو �ل�
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:home team ١- المجموعات الاأم
يتــم توزيــع �لطّلبــة علــى شــكل مجموعــات تتكــون كل منهــا مــن )5 – 6( �أعضــاء فــي كل مجموعــة، ويكــون عــدد �ل�أعضــاء وفــق 

�لمهــام �لجزئيــة للمشــكلة، وتتفــق �لمجموعــة علــى منســق ومقــرر للفريــق، ويتــم توزيــع �لمهــام علــى �أعضــاء �لفريــق بالتشــاور فيمــا بينهــم، 

آتــي: نجــاز �لمهــام �لموكلــة �إليهــم، وباإشــر�ف �لمعلـّـم، وتتــم وفــق �لشــكل �ل� ويتفــق �لمعلـّـم مــع �لمجموعــات علــى زمــن محــّدد ل�إ

Main Groups

A1    A2
A3    A4

A5

C1    C2
C3    C4

C5

B1    B2
B3    B4

B5

D1    D2
D3    D4

D5

:Experts Team ٢-  مجموعات الخبراء 

يتجمــع �لطّلبــة فــي فــرق متخصصــة وفــق �لمهــام �لموكلــة �إليهــم، ويتلخــص دورهــم فــي مناقشــة �لمهمــة �لموكلــة لــكل فريــق، بحيــث 

آتــي: يكتســب �لخبــرة �للازمــة بتفاصيلهــا )�لمهمــات �لجزئيــة(، وفــق �لشــكل �ل�

A1    A2
A3    A4

A5

A1    B1

C1    D1

A2    B2
C2   D2 

C1    C2
C3    C4

C5

A4    B4 
C4   D4

B1    B2
B3    B4

B5

A3    B3
C3   D3

D1    D2
D3    D4

D5

A5    B5
C5   D5 

Grop  A Grop  CGrop  B Grop  D

 

 3 - مرحلة تعليم طالب لطالب )عودة الخبراء اإلى المجموعات الاأم(:
بحيــث يعــود كل طالــب خبيــر مــن �لفــرق �لتخصصيــة �إلــى مجموعتــه �ل�أصليــة، وتكــون مهمــة كل خبيــر نقــل خبرتــه �لجديــدة �إلــى 

�أفــر�د مجموعتــه �ل�أم؛ لتشــكل مجموعــة �لخبــر�ت فيمــا بينهــم حــلاً للمهمــة �لكليــة.

وســميت هــذه �لمرحلــة بمرحلــة تعليــم طالــب– لطالــب، بحيــث ُيمثـّـل �لطالــب �لو�حــد دور �لمعلـّـم فــي خبرتــه، وُيعلــم مجموعتــه 

عــن �لموضــوع �لــذى تخصــص بــه، وهــذ� يعنــى �أن �لمهمــة �لتــي �أوكل بهــا لــم تكــن مقصــورة علــى تعلمــه لهــا فقــط، و�إنمــا يتعلمهــا كــي 

يعلمهــا لغيــره، ممــا يســتدعي �تقانــه للمهمــة.
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A1    B1

C1    D1

A1    A2
A3    A4

A5

A1    B2
C2   D2 

C1    C2
C3    C4

C5

A4    B4 
C4   D4

B2    B2
B3    B4

B5

A3    B3
C3   D3

D1    D2
D3    D4

D5

A5    B5
C5   D5 

Grop  AGrop  C Grop  BGrop  D

�أن كل طالــب فــي �لمجموعــة �ل�أم يصبــح ملمــاً فــي جميــع جو�نــب �لموضــوع، وفــي د�خــل �لفرقــة يجــري نقاشــاً، وتطــرح �ل�أســئلة 

للتاأكــد مــن �أن كل فــرد فيهــا �أصبــح ُملمــاً فــي جميــع �لمــادة موضــوع �لمهمــة �لتعليميــة، ومــن هنــا جــاء �ســم �لطريقــة، ل�أن �لمهمــة �لعامــة 

أقســام  أم يبــد�أ �أعضــاء �لفرقــة بتركيــب هــذه �ل� تــوزع �إلــى �أقســام، وكل طالــب تخصــص فــي قســم و�حــد، وعنــد �لعــودة للعمــل فــي فرقــة �ل�

بشــكل ينتــج عنــه �لشــكل �لعــام للمــادة، فهــو يشـــبه لعبــة �لتركيــب puzzle فــي �إعطــاء �لصــورة للمــادة فــي نهايــة عمــل فرقــة �ل�أم، وينتهــى 

�لعمــل بعــرض �لنتائــج ومناقشـــتها، بحيــث تعــرض كل فرقــة مهمــة و�حــدة، ويشــارك �أعضــاء �لفــرق �ل�أخــرى باســتكمالها عــن طريــق �إضافــة 

ملاحظاتهــم وتعليقاتهــم، ومــن �أجــل �لوصــول �إلــى �لصــورة �لكاملــة للمــادة، ثــم يعطــي �لمعلـّـم �ختبــار� لجميــع �لطّلبة في �لمهمــة �لمحّددة، 

و�لعلامــة �لتــي ياأخذهــا �لطالــب هــي علامتــه �لشــخصية، وليســت علامــة �لمجموعــة. 

أولــى، ومتابعــة وتقييــم فــي �لخطوتيــن �لثّانيــة و�لثّالثــة، ونجــد �أنــه مــن �لمناســب  ويكــون دور �لمعلـّـم، مشــرفاً مستشــار�ً فــي �لخطــوة �ل�

آتــي: �أن يقــوم �لمعلـّـم بعــد �ل�نتهــاء مــن �لمرحلــة �لثّالثــة بال�

�لتحقــق مــن فهــم �لطّلبــة للمهمــة كاملــة، بطــرق مختلفــة؛ للتاأكــد مــن تحقــق �لهــدف و�لمهمــة �لكليــة، كاأن يطلــب مــن �أحــد �لطّلبــة 

�أن ُيوّضــح مهــام غيــر �لتــي �أوكلــت �إليــه في مجموعــات �لخبر�ء.

�لعد�لــة فــي �لتعليــم: ولمــا كان مــن حــق كل طالــب �أن يتعــرض لخبــرة تعليميــة تعلميــة مثــل �أقر�نــه، فعلــى �لمعلـّـم �أن يتحقــق مــن 

ذلــك مــن خــلال �ختيــار �أحــد �لطّلبــة مــن مجموعــات مختلفــة، و�لــذي ل�حــظ �هتمامــه وتفاعلــه فــي �لمجموعــة �ل�أم ومجموعــة �لخبــر�ء، 

ثارة �لتســاؤل�ت  ضافــة �أو �لتعديــل، ويســمح باإ ويطلــب منــه توضيــح مهمتــه �أمــام �لصــف باأكملــه، ثــم يطلــب مــن مجموعــة خبــر�ء �لمهمــة �ل�إ

أمــر.  مــن باقــي �لطّلبــة �أو مد�خــلات �إذ� لــزم �ل�

:Jigsaw	جيكسو	استراتيجية	استخدام	فوائد		
تساعد على �إجر�ء تغيير�ت �إيجابية في �أد�ء �لمتعلمين و�أخلاقياتهم.	 

تعمل على بناء جو مفعم بالتفاهم و�لمحبة بين �لمتعلمين.	 

تساعد �لمتعلمين في خلق جو صفي ملائم.	 

سهام في تطوير مهار�ت �لمتعلمين �لشخصية.	  تعمل على �ل�إ

تساعد �لمتعلمين على �ل�عتماد على قدر�تهم ومهار�تهم �لذ�تية في �إد�رة �لصف )زيتون،٢٠٠7(.	 

تساعد على رفع مستوى �لد�فعية لدى �لمتعلمين.	 

تساعد على بناء �تجاهات �إيجابية نحو �لمدرسة، و�لمعلّم، و�لمادة �لدر�سية، وبقية �لمتعلمين في وقت و�حد.  	 

تعمل على بناء علاقات طيبة وفاعلة بين مجموعات �لمتعلمين، وزيادة تحصيلهم �لدر�سي.	 
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تنمي روح �لعمل و�لتعاون �لجماعي بين �لمتعلمين )سعادة، ٢٠٠٨(.  	 

الاســتقصاء التعاوني:تعتمــد هــذه �لطريقــة علــى جمــع �لمعلومــات مــن مصــادر مختلفــة، بحيــث يشــترك �لطّلبــة فــي جمعهــا، وتُــوزع 	 

�لمهــام بينهــم، فُيكلـّـُف كلُّ فــرد فــي �لمجموعــة بمهــام محــّددة. وُيحلـّـل �لطّلبــة �لمعلومــات �لتــي تــّم جمعهــا، وتُعــرض فــي �لّصــّف مــن 

خــلال �لطــلاب �أنفســهم تحــت �إشــر�ف �لمعلـّـم. وُســّميت هــذه �لطريقــة بهــذ� �ل�ســم ل�عتمــاد �لطّلبــة فيهــا علــى �لبحــث و�لمناقشــة، 

وجمــع �لمعلومــات )�أبو عميــرة،٢٠٠٠(.

:Think-	pair-	share	strategy	)TPS(	)شارك	زاوج-	)فكر-	استراتيجية	ثالثًا:	
أنشــطة �لتعليميــة، وتهــدف �إلــى  �إحــدى �ســتر�تيجيات �لتّعلـّـم �لتعاونــي �لنشــط و�لتــي تعتمــد علــى تفاعــل �لطّلبــة ومشــاركتهم فــي �ل�

تنشــيط وتحســين مــا لديهــم مــن معــارف وخبــر�ت ســابقة ومتعلقــة بالتّعلـّـم �لحالــي، وتتكــون هــذه �ل�ســتر�تيجية مــن ثــلاث خطــو�ت، هــي:

اأولاً: �لتفكيــر: وفيهــا يطــرح �لمعلـّـم ســؤ�ل�ً مــا، �أو مســاألًة مــا �أو �أمــر معيــن يرتبــط بمــا تــم شــرحه، �أو عرضــه مــن معلومــات �أو مهــار�ت، 

ويجــب �أن يكــون هــذ� �لســؤ�ل متحديــاً �أو مفتوحــا، ثــم يطلــب �لمعلـّـم مــن �لطّلبــة �أن يقضــو� برهــة مــن �لزمــن بحيــث  ُيفكـّـر كل 

منهــم فــي �لســؤ�ل بمفــرده، ويمنــع �لحديــث و�لتجــو�ل فــي �لصــف فــي وقــت �لتفكيــر.

ثانيًا: �لمز�وجة: ويطلب �لمعلّم من �لطّلبة �أن ينقسمو� �إلى �أزو�،  بحيث يشارك كل طالب �أحد زملائه ويحدثه عن �إجابته،

جابــة �لتــي يعتقــد�ن  جابــات �لمطروحــة، ثــم ُيحــّدد�ن �ل�إ ويقــارن كل منهمــا �أفــكاره مــع �ل�آخــر، ويتناقشــان فيمــا بينهمــا، ويفكــر�ن فــي �ل�إ

أفــكار . �أنهــا �ل�أفضــل و�ل�أكثــر �إقناعــاً و�إبد�عــاً، وهــذه �لخطــوة تســتغرق عــدة لحظــات لتبــادل �ل�

ثالثــًا: �لمشــاركة: يطلــب �لمعلـّـم -فــي هــذه �لخطــوة �ل�أخيــرة- مــن كل زوج مــن �لطّلبــة �أن يشــاركا �أفكارهمــا مــع جميــع  طلبــة �لصــف، 

جابــات علــى �لســبورة .)�أبو غالــي، ٢٠1٠م(. و�لمعلـّـم يقــوم بتســجيل �ل�إ

	رابعًا:	استراتيجية	األسئلة	الفّعالة:
تُعــّد مــن �أهــم �ســتر�تيجيات �لتدريــس منــذ ســنو�ت علــى �لرغــم مــن �أّن طــرح �ل�أســئلة �ســتر�تيجية قديمــة �إلّ� �أنّهــا و�حــدة مــن �أهــّم 

�لطــرق لتحفيــز �لطّلبــة، و�إشــر�كهم بالحصــة، و�نخر�طهــم فــي فعاليتهــا؛ ممــا يحفــز �لفهــم �لعميــق لديهــم. يقــول )�أديدويــن(: �إّن مــن �أهــم 

ــا )شــين  و�جبــات �لمعلّــم لرفــع مســتوى �لتفكيــر عنــد �لطّلبــة، وذلــك ل� يحــدث �إل� مــن خــلال �ل�أســئلة �لفّعالــة )�أدوديــن، ٢٠1٠(. �أّم

ويودخملــو�(، فيؤكـّـد�ن �أهمّيــة طــرح �ل�أســئلة �لفّعالــة �لتــي ترفــع مــن مســتوى تفكيــر �لطّلبــة فــي �لحصــة. يقــول �لباحثــان: »�إّن �لســؤ�ل هــو 

أقــوى فــي تنفيــذ �لتّعلـّـم �لفّعــال �لــذي يحّفــز �لطّلبــة، ويوّجــه تفكيرهــم، ويســاعدهم علــى تعلـّـم �لتفكيــر، كمــا �أنـّـه يســاعد �لمعلـّـم علــى  �ل�

معرفــة مــدى تعلُّــم طلبتــه«. مــن جهــة �أخــرى فقــد �أكــد كلٌّ مــن: (Shen and Yodkhumlue 2012) (Manoucherhri and Lapp  2003). مّمــا ســبق 

ــر �لطّلبــة، حتــى عندمــا يســتخدم �لمعلّــم  ــة �ل�أســئلة �لتــي يوّجههــا �لمعلّــم للطالــب، �لتــي تســاعده فــي معرفــة كيــف يفكّ نلاحــظ �أهمّي

نـّـه ل� يمكــن �أْن يســتغني عــن �ل�أســئلة �لتــي يطرحهــا علــى �لطّلبــة، لــذ�  ألعــاب، �أو غيرهــا فاإ �لمجموعــات، �أو �لتكنولوجيــا �لحديثــة، �أو �ل�

فمــن �لمهــم �أْن يعــرف �لمعلـّـم نــوع �ل�أســئلة �لتــي ســيطرحها، ومتــى يطرحهــا ليضمــن �نخــر�ط جميــع �لطّلبــة فــي فعالّيــات �لحصــة، وبالتالي 

يحّقــق �ل�أهــد�ف �لتعليمّيــة.

يبــد�أ �لمعلّمــون �لحّصــة بتوجيــه �ل�أســئلة للطلبــة، فقــد يطــرح �لمعلـّـم بمعــدل ســؤ�ل فــي كل 43 ثانيــة تقرببــاً، فــي حيــن ل� يطــرح 

ّن )�أديدويــن( يناقــش فكــرة �ســتخد�م بعــض �لمعلّميــن �ل�أســئلة بشــكٍل �أساســّي  �لطّلبــة �أّي ســؤ�ل )Cambrell،٢٠1٢(. مــن جهــة �أخــرى فــاإ

ّن مــن �لمهــم للمعلــم �أْن يتقــن بنــاء �ل�أســئلة �لفّعالــة، كمــا  لتوجيــه �لطّلبــة نحــو تطويــر طــرق تفكيرهــم، �إضافــة �إلــى معرفتهــم، وبالتالــي فــاإ

عليــه �إتقــان مهــارة توجيــه تلــك �ل�أســئلة فــي �لوقــت �لمناســب ) �أدوديــن،٢٠1٠ (.



١6

	أهمّية	استخدام	األسئلة	الفّعالة	يف	احلّصة	الصفّية:
ّن �أهميــة  تــؤّدي �إلــى �لتو�صــل بيــن �لمعلـّـم و�لطالــب« (Shen and Yodkhumlue 2012) . �أمــا بالنســبة �إلــى )كامبريــل، ٢٠1٢(، فــاإ

 ،(Manouchehri and Lapp 2003) ــى ــق، �أمــا بالنســبة �إل ــر �لعمي ــق �لتفكي ــي تحقي ــة فــي �لحصــة، وبالتال ــر �لطّلب ــز تفكي �ل�أســئلة هــي تحفي

ّن �أهمّيــة �ل�أســئلة تكمــن فــي قدرتهــا علــى دمــج �لطّلبــة فــي �لحّصــة، بعــض �ل�أســئلة تهــدف �إلــى �ختبــار قــدر�ت �لطّلبــة فــي موضــوع  فــاإ

ضافــة معًنى  معيــن، وبعضهــا �ل�آخــر يكــون لــه �أهــد�ف تعليمّيــة، مثــل �كتشــاف علاقــات معينــه بيــن مو�ضيــع عــّدة، وبعضهــا �ل�آخــر يكــون ل�إ

حياتــّي لبعــض �لمفاهيــم، �أو لبنــاء علاقــات بيــن �لطّلبــة، وعلــى �لمعلـّـم �أن يتحكّــم فــي مــدى تعلُّــم �لطّلبــة مــن خــلال طــرح �ل�أســئلة �لتــي 

تركـّـز علــى مفهــوٍم مــا، �إذ� ُبنيــت تلــك �ل�أســئلة لفتــح �لطريــق �أمــام تفكيــر �لطّلبــة، ,تحقيــق �أهــد�ف تعليمّيــة تســاعد علــى �لتّعلـّـم �لفّعــال.

بينمــا يــرى )ســمول( �أّن �لهــدف �لرئيــس للاأســئلة هــو تلبيــة حاجــات �لطّلبــة �لمختلفــة، مــع �ختــلاف قدر�تهــم. ولتحقيــق ذلــك يبنــَي 

�لمعلـّـم ســؤ�ل�ً، �أو َمهّمــة تعليمّيــة بحيــث يســمح لجميــع �لطّلبــة �لمشــاركة فيهــا باســتخد�م �ســتر�تيجيات مختلفــة؛ تمكنهــم مــن تطويــر 

.(Small 2009) جابــة لذلــك �لســؤ�ل مهار�تهــم خــلال �لبحــث عــن �ل�إ

	كيفية	حتضير	األسئلة	الفّعالة:	
تبــد�أ خطــو�ت طــرح �ل�أســئلة �لفّعالــة فــي �لحّصــة بجــذب �نتبــاه �لطّلبــة، عــن طريــق دمجهــم فــي حــّل �لســؤ�ل �أو �لَمهّمــة بطــرٍق مختلفــة. 

ثــم يقــوم �لمعلـّـم بطــرح �أســئلة مفتوحــة؛ ليدفــع �لطّلبــة للتفكيــر، وربــط خبر�تهــم �لســابقة مــع معطيــات �لســؤ�ل. ويدعــم هــذ� �لنــوع مــن �ل�أســئلة 

ــق  ــم �أْن يبنــي �ل�أســئلة بحيــث ُيحّق ــة صحيحــة، وعلــى �لمعلّ ــر مــن �إجاب ــا تســمح باأكث أنّه ــة باأنفســهم؛ ل� ــات �لمفتوحــة ثقــة �لطّلب ذ�ت �لنهاي

مســتويات �ل�ســتدل�ل، و�أْن يمنحهــم وقتــاً؛ ليتجاوبــو� مــع �ل�أســئلة، حتــى يتمكــن مــن �ل�ســتماع �إلــى ردود �أفعالهــم، ول� ُبــّد �أْن يفتــح �لســؤ�ل 

.(2011 Canadian Ministry of Education) نقاشــاٍت بيــن �لطّلبــة تســاعدهم علــى �لتفكيــر و�لفهــم، وحتــى �إطــلاق �ل�أحــكام فــي بعــض �لمو�قــف

جابــة، و�إعطــاء �لطّلبــة فرصــة لتكويــن �ل�أســئلة عنهــا،  ويــرى )ســمول( �أّن هنــاك �ســتر�تيجيات لبنــاء �ل�أســئلة �لفّعالــة، مثــل �لبــدء مــن �ل�إ

.(2009 Small) و�لســؤ�ل عــن �ل�أشــياء �لمتشــابهة و�لمختلفــة، �أو بتكليــف �لطّلبــة تكويــن جملــة حــول محتــًوى معّيــن، وغيرهــا مــن �لطــرق

 خامسًا: استراتيجية التّعلّم باللعب:

ــة حو�َســهم �لمختلفــة هــو  ــة. و�أّن �ســتخد�م �لطّلب للّعــب دوٌر مهــمٌّ فــي �لنمــو �لجســمي، و�لحركــي، و�لمعرفــي، و�لوجد�نــي للطلب

ألعــاب وســيلًة للتســلية فقــط حيــن يريــد �لطّلبــة قضــاء �أوقــات فر�غهــم, ولــم تعــد وســيلة لتحقيــق �لنمــو  مفتــاح �لتّعلـّـم و�لتطــور؛ �إذ لــم َتُعــد �ل�

�لجســماني فحســب، بــل �أصبحــت �أد�ة مهمــة يحّقــق فيهــا �لطّلبــة نموهــم �لعقلــي )ملحــم, ٢٠٠٢(.

ولعــّل �أّوَل مــن �أدرك �أهميــة �للعــب وقيمتــه �لعلمّيــة هــو �لفيلســوف �ليونانــي )�أفلاطــون(، ويتّضــح هــذ� مــن خــلال مناد�تــه بذلــك فــي 

كتابــه )�لقو�نيــن( عندمــا قــام بتوزيــع �لتفــاح علــى �لطّلبــة لمســاعدتهم علــى تعلــم �لحســاب، ويتّفــق معــه )�أرســطو( كذلــك حيــن �أكّــد 

ضــرورة تشــجيع �لطّلبــة علــى �للعــب بال�أشــياء �لتــي ســيتعلمونها جديـّـاً عندمــا يصبحــون  كبــار�ً )ميلــر، 1974(. )ويــرى �لخالــدي، ٢٠٠٨( 

أنشــطة، ومــن هــذه �لســمات مــا ياأتــي:  �أّن هنــاك ســماٍت ممّيــزًة للّعــب تمّيــزه عــن باقــي �ل�

�للعب شيء ممتع، يسّبب �لشعور بالسعادة، ويخّفف �لتوتر. 	 

شر�ف و�لملاحظة.  	  �للعب يتم في �لعادة في �إطار بيئي خاضع للاإ

�أّن في �للعب فُرصاً كثيرة للتعلم.	 

نّهــا قــد تختلــف فــي �لصياغــة، ولكنهــا تتفــق بالمفهــوم، وترتبــط فيمــا بينهــا  ومــن خــلال �ســتعر�ض مجموعــة مــن �لتعريفــات للّعــب فاإ

بعــدة صفــات كالحركــة، و�لنشــاط، و�لو�قعيــة، و�لمتعــة، )صو�لحة، ٢٠٠7(.

آتية: وعند تحويل نشاط �إلى لعبة، على �لمعلّم �ل�هتمام بال�أمور �ل�

�ألّ� تعتمد �للعبة على �لحظ فقط.	 



١٧

�أْن يكون هناك فرصة للطالب �لضعيف في �لمشاركة و�لقدرة على �إجابة �أجز�ء من �للعبة.	 

ضمان مشاركة �لجميع وعدم �قتصارها على مجموعة فقط.	 

 	.)Albert ، ٢٠٠5(.إضافة جّو من �لمرح على �أْن يبقى �لُمخَرج مرتبطاً بمحتوى �لحصة�

  سادسًا: التّعلّم بالمشروع:

ُيعّد �لتّعلّم �لقائم على �لمشاريع �لعملّية نموذجاً تعليمّياً ممّيز�ً، يعتمد بشكل كبير على نظريّات �لتّعلّم �لحديثة ويفّعلها، وهو بديل للتلقين 

و�ل�ستظهار، حيث ُيشِغل �لمعلّم �لطّلبة في �ستقصاء �لحلول للمشكلات �لملّحة �لتي تو�جههم في حياتهم �ليومّية.

وقــد �رتبــط �لتعليــم �لقائــم علــى �لمشــاريع بالنظريّــات �لبنائيــة لـِــ )جــان بياجيــه(، حيــث يكــون �لتعليــم عبــر �لمشــروع هــو »منظــور 

أفــكار،  شــامل يركــز علــى �لتدريــس مــن خــلال مشــاركة �لطّلبــة فــي �لبحــث عــن حلــول للمشــاكل عــن طريــق طــرح �ل�أســئلة، ومناقشــة �ل�

أفــكار و�لنتائج مــع �ل�آخرين،  وتنّبــؤ �لتوقّعــات، وتصميــم �لخطــط �أو �لتجــارب، وجمــع �لبيانــات وتحليلهــا، و�ســتخلاص �لنتائــج، ومناقشــة �ل�

ثــم �إعــادة طــرح �أســئلة جديــدة؛ لخلــق منتجــات جديــدة مــن �بتكارهــم« )�أشــرف علــي، ٢٠٠9(.

وتكمــن قــّوة �لتّعلـّـم �لقائــم علــى �لمشــروع فــي �ل�أصالــة، وتطبيــق �لبحــوث فــي و�قــع �لحيــاة، وتعتمــد فكرتــه �ل�أساســّية علــى �إثــارة 

�هتمــام �لطّلبــة بمشــاكل �لعالــم �لحقيقــي، ودعوتهــم للتفكيــر �لجــاد فيهــا، وتحفيزهــم علــى �كتســاب �لمعرفــة �لجديــدة وتطبيقهــا فــي ســياق 

ــر. ويتركــز �لعمــل مــع �لطّلبــة حــول تاأطيــر �لمســائل �لجديــرة بال�هتمــام وهيكلــة �لمهــام ذ�ت  حــّل �لمشــكلة، ويلعــب �لمعلـّـم دور �لُميسِّ

�لمغــزى، و�لتدريــب علــى تطويــر �لمعرفــة و�لمهــار�ت �ل�جتماعّيــة. حيــث يعيــد �لتعليــم �لقائــم علــى �لمشــروع تركيــز �لتعليــم علــى �لطالــب، 

بــد�ع، و�لمرونة؛ وهــذه ل� يمكن �أْن تُدرَّس  وليــس �لمنهــج، وهــو تحــّول عالمــي شــامل يقــّدر �ل�أصــول غيــر �لملموســة، وُيحّرك �لعاطفة، و�ل�إ

مــن خــلال كتــاب مدرســّي، ولكنهــا عناصــر يتــم تنشــيطها مــن خــلال �لتجربة.)مهنــد عامــر،٢٠15(. وُيعــّد �لتّعلـّـم �لقائــم علــى �لمشــاريع 

آتيــة: وســيلًة فّعالــًة لتعليــم �لكفايــات �لرئيســة للاأســباب �ل�

غالبــا ًمــا تتقاطــع �لمشــكلة قْيــد �لبحــث مــع كثيــر مــن �لتخّصصــات �لعلمّيــة، كالرياضيــات، و�لفيزيــاء، و�لجغر�فيــا، و�لتاريــخ، 	 

أفقــي بيــن �لمباحــث و�لكفايــات و�لمهــار�ت �لمختلفــة فــي �لوقــت نفســه.   و�ل�أحيــاء؛ مــا يحّقــق �لتكامــل �ل�

ــة �إلــى مهــار�ت �لقــرن �لو�حــد 	  ــة؛ ل�كتســاب فهــم عميــق للمحتــوى �إضاف ــر هــذ� �لنــوع مــن �لتّعلّــم �لفــرص �لمناســبة للطلب يوفّ

و�لعشــرين.

ــة �إلــى �أخــرى جديــدة 	  يســاعد علــى �لتنويــع  فــي �أســاليب �لتقويــم؛ �إذ �إّن �لتّعلّــم بالمشــروع يتطلــب تغييــر �أطــر �لتقييــم �لتقليديّ

.(Ravitz et al, 2012) .ــل بالمشــاريع ــة �لعم ــع طبيع تتناســب م

ــر �لثقافــة �لســائدة فــي �لمــد�رس، خاصــة تلــك 	  يــؤدي تنفيــذ �ســتر�تيجية �لتّعلّــم بالمشــروع علــى نطــاق و�ســع حتمــاً �إلــى تغيي

�لموجــودة فــي �لبيئــات �ل�جتماعّيــة �لمهّمشــة (Arjomand et al, 2013). ولضمــان فعالّيــة �لتّعلّــم بالمشــاريع ل� بــّد مــن تو�فــر 

ــة: آتي �لعناصــر �ل�أساســّية �ل�

 طبيعــة �لمحتــوى �لتعليمــي )محتــوى هــادف(: يركـّـز �لتّعلـّـم بالمشــروع فــي جوهره على تعليم �لطّلبة �لمعــارف و�لمهار�ت �للازمة 1- 

ــة �لمســتهدفة )تاريــخ، وجغر�فيــا،  ــة، و�لمســتمدة مــن �لمعاييــر و�لمفاهيــم �ل�أساســية مــن �لمــادة �لتعليمّي فــي كّل مرحلــة تعليمّي

وكيمياء، ورياضيات، ...(.

مهــار�ت �لقــرن)٢1(: يتعلــم �لطّلبــة مــن خــلال �لمشــروع  بنــاء كفايــات ل�زمــة  لعالَــم �ليــوم، مثــل: حــّل �لمشــكلات، و�لتفكيــر - ٢

بــد�ع/ �ل�بتــكار، �لتــي يتــم تدريســها وتقييمهــا بشــكٍل و�ضــح. �لنقــدي، و�لتعــاون و�لتو�صــل، و�ل�إ

ــاء �لمشــروع - 3 ــة �أثن ــر �ل�أجوب ــٍة محكمــة وطويلــة فــي طــرح �ل�أســئلة، وتطوي ــة فــي عملّي �لتحقيــق/ �لبحــث �لعميــق: يشــارك �لطّلب

ــذه �لمــو�رد �لمتاحــة. ــي تنفي مســتخدمين ف
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�ل�أســئلة �لموّجهــة: ُيركــز �لعمــل بالمشــروع علــى توجيــه �أســئلة مفتوحــة �لنهايــة تثيــر فضــول �لطّلبــة و�هتمامهــم، وتســاعدهم فــي - 4

�ستكشــاف �لمطلــوب.

جابــة عــن - 5 �لحاجــة �إلــى �لمعرفــة: يحتــاج �لطّلبــة �إلــى �كتســاب �لمعرفــة، و�ســتيعاب �لمفاهيــم، وتطبيــق �لمهــار�ت مــن �أجــل �ل�إ

�ل�أســئلة �لموّجهــة، وتنفيــذ �لمشــروع.

أنشــطة، و�تّخــاذ �لقــر�ر في كيفّيــة تنفيذها، - 6  �لقــر�ر و�لخيــار: ُيســمح للطلبــة �إجــر�ء بعــض �لخيــار�ت حــول �لمر�حــل و�لفعاليــات و�ل�

وكيفيــة �إد�رة وقتهــم للوصــول �إلــى مخرجــات �لمشــروع، ويرشــدهم فــي ذلــك �لمعلّمون تبعاً للعمر وصعوبة �لتجربة ) �لمشــروع(.

م �لطّلبــة فيهــا معلومــات عــن مشــروعهم، ويتلّقــون تغذيــة ر�جعــة عــن جــْودة عملهــم؛ مــا يــؤّدي بهــم �إلــى - 7 �لنقــد و�لمر�جعــة: يقــدِّ

تعديــل �لمشــروع ومر�جعتــه، �أو �إجــر�ء مزيــٍد مــن �لتحقيــق و�لبحــث لتحســين �لمخــرج �لنهائــي للمشــروع.

�لجمهور �لعام: يشرح �لطّلبة عملهم )�لمشروع ومر�حله ومخرجاته( ل�أشخاص �آخرين غير  �لزملاء و�لمعلّمين.  - ٨

ويوجد ثلاثة محاور لنجاح التّعلّم القائم على المشاريع، هي:

�لعــرض: معرفــة �لطّلبــة منــذ �لبد�يــة باأنّهــم ســيقومون بعــرض نتــاج )مخــرج( مشــروعهم ل�آخريــن لمشــاهدته )ملاحظتــه( و�إبــد�ء - 1

�لــر�أي فيــه.

مر�حــل �لمشــروع �لمتعــددة: مر�جعــة �لمعلـّـم لعمــل �لطّلبــة )�لمشــروع( فــي مر�حلــه �لمتعــددة لتقديــم تغذيــة ر�جعة لهــم، ولمعرفة - ٢

مــدى تقّدمهــم في �لمشــروع.

ــز للعمــل. - 3 ــاءة فــي جــوٍّ مريــح ومحّف ــاء: عقــد جلســات مر�جعــة لــكّل مرحلــة فــي �لمشــروع، وتقديــم ملحوظــات بنّ �لنقــد �لبنّ

(BIE2014). يــرى )Cook and Weaving( �أّن تطويــر �لكفايــات �لرئيســة مــن خــلال �لعمــل بالمشــروع يقــوم علــى مبــادئ 

آتيــة: �لتدريــس �ل�

�لتّعلـّـم �لقائــم علــى �لمهــام )�لتّعلـّـم مــن خــلال �لَمهّمــة(: ُيطــّور �لمتعلمــون كفاياتهــم �لرئيســة مــن خــلال مهــام حقيقّيــة نَِشــطة . 1

و�أصيلــة، ويســتلزم تنفيذهــا وتحقيــق �أهد�فهــا �لتعاون بين �أفــر�د �لمجموعة.

توظيــف �لتعليــم �لتعاونــي و�لفــردي: يتعــاون �لطّلبــة مــع بعضهــم �لبعــض، لكنهــم �أيضــا ًيتعلمــون بشــكٍل مســتقّل، ويديــرون . ٢

تعليمهــم باأنفســهم.

�لمعلـّـم و�لمتعلــم يقــود�ن �لعملّيــة �لتعليمّيــة: بينمــا يتركــز تعلـّـم �لطّلبــة فــي �لمقــام �ل�أول علــى �لعمــل و�لتجريــب، �إل� �أّن هــذ� . 3

يقتــرن بالتعليــم �لصريــح مــن جانــب �لمعلّميــن، حيــث �إّن �لمتعلميــن فــي حاجــة �إلــى دعــم لتطويــر قدرتهــم علــى �لتّعلـّـم بشــكٍل 

. مستقل

أنشــطة تجديديـّـة ومبتكــرة مــن �لناحيــة �لتكنولوجّيــة: ينطــوي تعلــم �لكفايــات �ل�أساســّية علــى �ســتخد�م بيد�غوجيــا محتــوى . 4 �ل�

ذ�ت �لصلــة بتكنولوجيــا �لمعلومــات و�ل�تّصــال�ت، وتكنولوجيــا �لهاتــف �لنّقــال.

تنفيــذ فعالّيــات �لمشــروع د�خــل �لمدرســة وخارجهــا: تعزيــز فكــرة تنفيــذ �أنشــطة ل�منهجّيــة متعلقــة بالمشــروع خــارج جــدر�ن . 5

. ( Cook and Weaving 2013).لمدرســة، وســاعات �لــدو�م �لمدرســي�
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التخطيط	ملشروعات	الّتعّلم:		
نجازها، وقد تستغرق هذه �لمشروعات بضعة �أيام، �أو �أسابيع، �أو فترة �أطول، و�لتخطيط  تحتاج �لمشاريع �إلى تخصيص �لوقت �للازم ل�إ

�أمٌر ضرورّي لتحقيق �لنجاح، وهو ينطوي على عو�مل عّدة، منها: تحديد �أهد�ف ونتائج محّددة للتعلم، وربطها بسياقات حياتية، و�ستخد�م 

أولّية في كثير من �ل�أحيان؛ لدعم �لتفسير و�ل�كتشاف، وتزويد �لطّلبة بالتغذية �لر�جعة �لمستمرة و�لثابتة، �إضافة �إلى مساعدتهم  �لمصادر �ل�

في �إد�رة �لوقت، و�ستخد�م �أدو�ت �لتعاون �لرقمّية عند �ل�قتضاء. وعند تنفيذ فكرة �لتّعلّم بالمشروع، على �لمعلّم �أن ير�عي �ل�آتي:

علــى �لرغــم مــن �أّن �لتّعلـّـم �لقائــم علــى �لمشــروع ُيــزّود �لطّلبــة بمهــار�ت ل� غنــى عنهــا، ويتيــح لهــم توســيع مد�ركهــم للتفكيــر فيمــا ور�ء 

�لمعرفــة، لذلــك ل� بــّد مــن تجنــب تكليفهــم فــوق طاقتهــم �لماديــة و�ل�جتماعيــة، �إضافــة �إلــى مر�عــاة �أن ل� ينشــغل �لطّلبــة بالمشــاريع �لتعليمّيــة 

للمــو�د علــى حســاب تحصيلهــم �لعلمــي، ونظــر�ً لكثــرة �لمشــاريع �لتعليمّيــة بالمقــّرر�ت �لدر�ســّية فــي �لفصــل �لدر�ســي �لو�حــد؛ ل� بــّد مــن �ل�تفــاق 

بيــن �لمعلّميــن �ألّ� تشــمل �لمشــاريع جميــع �لمقــرر�ت �لدر�ســية للطالــب �لو�حــد مــع �لحــرص علــى تو�فــق �لزمــن مــع متطلّبــات �لمشــروع.

  سابعًا: استراتيجية الصف المقلوب:

ــاً بيــن �لطالــب و�لمعلّــم حســب �لموقــف  ــاً �أو كلّي تعتمــد �ســتر�تيجية علــى �لتّعلّــم �لمتمركــز حــول �لطالــب )تنعكــس �ل�أدو�ر جزئّي

�لتعليمــي(؛ بحيــث تصبــح نســبة مشــاركة �لطّلبــة فــي �لحّصــة �لتعليمّيــة ل� تقــّل عــن )7٠%(، عــن طريــق تنظيــم �أنشــطة موّجهــة يكــون فيهــا 

�لطالــب ذ� ر�أٍي مســموٍع، ولكــن بتوجيــٍه مــن �لمعلـّـم.

لكترونّيــة �لحديثــة بطريقــة تتيــح للمعلــم �إعــد�د �لــدروس  و�لتّعلـّـم �لمعكــوس )�أو �لمقلــوب( طريقــة حديثــة يتــّم فيهــا توظيــف �لتقنّيــات �ل�إ

علــى شــكل مقاطــع فيديــو �أو غيرهــا مــن �لوســائط، �لهــدف منهــا هــو �إطــلاع �لطّلبــة عليهــا قبــل �لحضــور للفصــل، ويتــّم تخصيــص وقــت 

أمثــل لوقــت �لحصــة، حيــث يناقــش �لمعلـّـم �لطّلبــة فــي  أنشــطة و�لتدريبــات و�لمشــاريع؛ حتــى يضمــن �لمعلـّـم �ل�ســتثمار �ل� �لحصــة لمناقشــة �ل�

أنشــطة و�لتدريبــات بنــاَء على ذلك لتوضيــح �لمفاهيم و�لمعلومــات، وتطوير  �لمــادة �لتــي شــاهدوها مســبقاَ، وُيقّيــم مســتوى فهمهــم، وُيصّمــم �ل�

�لمعــارف و�لمهــار�ت، ويشــرف علــى �أنشــطتهم وتفاعلهــم باســتمر�ر، ويقــّدم �لدعــم �لمناســب مــع مر�عــاة �لفــروق �لفرديـّـة. 

و�لجديــر بالذكــر �أن �لفيديــو ُيعــّد عنصــر�ً �أساســّياً فــي �لتّعلـّـم �لمعكــوس، ويتــّم �إعــد�د �لــدروس فــي مقاطــَع مدتهــا تتــر�وح عــادة مــا 

بيــن 5-1٠ دقائــق، يشــاهدها �لطّلبــة قبــل حضــور �لــدرس، وقــد تُســتخدم وســائط تكنولوجّيــة �أخــرى لهــذ� �لهــدف مثــل �لعــروض �لتقديمّيــة 

ــة، وغيرهــا )متولــي وســليمان، ٢٠15(. وقــد عــّرف (بيشــوب  ــة �لمطــّورة، و�لمحاضــر�ت �لصوتّي لكترونّي )Power point(، و�لكتــب �ل�إ

أنشــطة �لتعاونّيــة �لتفاعلّيــة �لجماعّيــة د�خــل  Bishop 2013) �لصــف �لمقلــوب باأنـّـه طريقــة تعليمّيــة تتشــكّل مــن مكّونيــن �أساســّيين وهمــا: �ل�

�لصــف، ومشــاهدة �لمــادة �لتعليمّيــة عبــر �لحاســوب خــارج غرفــة �لصــف.

متطّلبات	الّصَف	املقلوب:	
بيئــة تعليمّيــة مرنــة: تتحــّول �لبيئــة �لصفّيــة �إلــى بيئــة تفاعلّيــة نشــطة، فيهــا �لحركــة و�لضوضــاء و�لنِّقاشــات، وعلــى �لمعلـّـم تقبُّــل 	 

�لبيئــة غيــر �لتقليديّــة، بــل تعزيزهــا وتشــجيعها لتحقيــق �لتّعلـّـم �لمطلــوب. 

تغيُّــر فــي مفهــوم �لتّعلـّـم: يتطلـّـب تبنـّـي هــذه �لنمــط �لتعليمــي تغييــر فلســفة �لتعليــم مــن عملّيــة يكــون �لمعلـّـم هــو محورهــا وقائدهــا 	 

ــر، بينمــا يكــون �لطالــب نَِشــطاً و�إيجابّيــاً ومســؤول�ً عــن عملّيــة تعلّمــه. �إلــى عملّيــة يكــون فيهــا هــو �لوســيط و�لموّجــه و�لميسِّ

تقسيم �لمحتوى وتحليله بشكل دقيق: وذلك لتحديد �لمادة �لتعليمّية �لو�جب تحضيرها بدقة.	 

تو�فــر معلميــن مدّربيــن ومهّيئيــن: بمــا �أّن هــذ� �لنمــط ل� يســتغني عــن دور �لمعلـّـم، تــزد�د �لحاجــة �إلــى وجــود معلميــن قادريــن على 	 

�لتعامــل مــع هــذ� �لنمــط، حيــث يتطلــب �تّخــاذ �لعديــد مــن �لقــر�ر�ت �لمتنوعــة �لمهّمة.
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ميزات	الّتعّلم	املعكوس:	

أّولي على �لمحتوى قبل �لحصة، و�ستثمار وقت �لحصة بشكٍل �أفضل.. 1  منُح �لطّلبة �لفرصة للاطّلاع �ل�

تحسين تحصيل �لطّلبة، وتطوير �ستيعابهم للمفاهيم �لمجّردة.. ٢

�لتشجيع على �ل�ستخد�م �ل�أمثل للتقنّية �لحديثة في �لتعليم.. 3

توفيــر �آلّيــة لتقييــم �ســتيعاب �لطّلبــة؛ فال�ختبــار�ت و�لو�جبــات �لقصيــرة �لتــي يجريهــا �لطّلبــة هــي مؤّشــٌر علــى نقــاط �لضعــف و�لقــوة . 4

فــي �ســتيعابهم للمحتــوى؛ مــا يســاعد �لمعلـّـم علــى �لتعامــل معهــا.

توفير �لحريّة �لكاملة للطلبة في �ختيار �لمكان و�لّزمان و�لّسرعة �لتي يتعلّمون بها.. 5

توفير تغذية ر�جعة فوريّة للطلبة من قبل �لمعلّمين في �لحّصة د�خل �لصف.. 6

تشجيع �لتو�صل بين �لطّلبة من خلال �لعمل في مجموعات تعاونّية صغيرة.. 7

 �لمساعدة في سّد �لفجوة �لمعرفّية �لتي يسّببها غياب �لطّلبة �لقسري �أو �ل�ختياري عن �لصفوف �لدر�سية.. ٨

يتيح للطلبة �إعادة �لدرس �أكثر من مرة بناًء على فروقاتهم �لفردية.. 9

يوظّــف �لمعلّــم وقــت �لحصــة �أكثــر للتوجيــه و�لتحفيــز و�لمســاعدة، كمــا يبنــي علاقــات �أقــوى بيــن �لطّلبــة و�لمعلّــم، فيتحــّول . 1٠

�لطالــب �إلــى باحــث عــن مصــادر معلوماتــه؛ مــا يعــّزز �لتفكيــر �لناقــد، و�لتّعلـّـم �لذ�تــي، وبناء �لخبــر�ت، ومهار�ت �لتو�صــل و�لتعاون 

بيــن �لطّلبــة. )متولــي وســليمان، ٢٠15(.

	الّتعّلم	املعكوس	والنظرّية	البنائّية:	
�إّن �ل�تجاهــات �لتعليمّيــة �لحديثــة توّجــه �أنظارهــا نحــو �لنظريـّـة �لبنائّيــة لتغييــر وتطويــر �لعملّيــة �لتعليمّيــة، و�لخــروج عن �لنمــط �لتقليدي 

�لســائد فــي �لتعليــم، وتــرى �لبنائّيــة �أّن �لمتعلـّـم نشــط، وهــو مســؤول عــن عملّيــة تعلّمــه، ويبنــي معرفتــه بنفســه. تعطــي �لبنائّيــة �أهمّيــة كبيــرة 

للمعرفــة �لمســبقة �لتــي يمتلكهــا �لمتعلـّـم، ليبنــي عليهــا معرفتــه �لجديــدة. كمــا وتركـّـز علــى �لعمــل �لتعاونــي �لجماعــي، وتطويــر مهــار�ت 

نّهــا تحــّول دور �لمعلـّـم بشــكل كبيــر مــن دور مركــزي يقــود  �لتفكيــر و�لعمــل لــدى �لمتعلــم. وبمــا �أّن �لبنائّيــة تعطــي دور�ً �أكبــر للمتعلـّـم، فاإ

�لعملّيــة �لتعليمّيــة، ويكــون فيــه مصــدر �لمعرفــة، ليتحــول �إلــى دوٍر توجيهــي �إرشــادي.

وقــد بّينــت �لدر�ســات، كدر�ســة �لشــكعة )٢٠15(، ودر�ســة )بيشــوب Bishop، 2015(، ودر�ســة قشــطة )٢٠16(، ودر�ســة �لزيــن 

)٢٠15( �أّن �لتّعلـّـم �لمعكــوس هــو نمــٌط تعليمــّي يمتــاز بخصائصــه �لبنائّيــة علــى جميــع �لمســتويات، وفــي جميــع مر�حــل �لتنفيــذ. حيــث 

توّضــح تلــك �لدر�ســات �أّن �لتّعلـّـم �لمعكــوس يقــّدم �لمعرفــة �للازمــة لبنــاء �لمفهــوم بشــكٍل مبدئــّي يشــاهده �لطالــب ويفهمــه بنفســه. بينمــا 

أنشــطة و�لتطبيقــات خــلال �لحّصــة، بنــاء علــى  يتــاح وقــت �لحصــة لمناقشــة �لتّعلـّـم �لــذي يحملــه �لطّلبــة �إلــى �لصــف، ومــن ثــّم �لقيــام بال�

ذلــك. وبهــذ� يتــّم خــارج �لصــّف �كتســاب �لمســتويات �لدنيــا مــن �لتفكيــر، كالفهــم، و�لحفــظ، و�لتذكــر، بينمــا يتــم �لتركيــز د�خــل �لفصــل 

علــى مهــار�ت �لتفكيــر �لعليــا، مثــل: �لتطبيــق، و�لتقويــم، وحــّل �لمشــكلات. 

يدعــم �لصــّف �لمقلــوب �لتفاعــل و�لنشــاط �لجماعــي، ويعــزز ثقــة �لطالــب بنفســه، ويحّفزه على �لمشــاركة و�لتفاعل، كمــا يوفّر �لتّعلّم 

�لمعكــوس بيئــًة صفّيــًة غنّيــًة بالمثيــر�ت، و�أســاليب �لتّعلـّـم �لمتنوعــة؛ مــا يحّقــق للمتعلــم �لتعليــم �لنوعــي و�لتعليــم ذ� �لمعنــى، كمــا ُيخــِرج 

�لحّصــة عــن �لنمــط �لتلقينــي �لُممــل. 

وتتيح طريقة تنفيذ �لتّعلّم �لمعكوس للمعلم �لتقييم �لمستمر خلال �لحصة على مستوى �لمتعلمين وفهمهم للمادة، وهذ� يقّدم ميزتين

كبيرتيــن لهــذ� �لنــوع مــن �لتعليــم، وهمــا: �لتقويــم �لبنائــي �لــذي يضــع �لمعلـّـم علــى علــم مســتمر بمســتوى �لطّلبــة، وطريقــة تقدمهــم فــي 

أنشــطة �لصفّيــة �لفرديــة و�لجماعيــة بنــاء علــى ذلــك ) �لزيــن،  �لمــادة، �إضافــة �إلــى مر�عــاة �لفــروق �لفرديــة بيــن �لطّلبــة، ووضــع �ل�ختبــار�ت و�ل�

.)٢٠15
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ثامنًا: استراتيجية لعب الاأدوار:                                                                                                  
 

أمــور �لماألوفــة عنــد �لطّلبــة. وهــذ� يؤكـّـد لنــا �ســتعد�دهم  تعــدُّ �ســتر�تيجية لعــب �ل�أدو�ر، ومــا تتضّمنــه مــن �ألعــاٍب ومحــاكاة، مــن �ل�

للتفاعــل مــع هــذه �ل�ســتر�تيجية بشــكٍل ر�ئــع؛ لــذ� علــى �لمعلّميــن �ل�ســتفادة مــن هــذه �لميــزة لــدى طلبتهــم.

  ميزات هذه الاستراتيجية:

سرعة تعلم �لطّلبة بهذه �لطرق، و�ستمر�ر �أثرها عندهم.	 

تنمية علميات �لتفكير و�لتحليل وتُضفي جّو�ً من �لحيوية و�لمرح على �لموقف �لتعليمي. 	 

ألفة و�لمحبة بينهم. 	  يجابّي بين �لطّلبة، وتنمية �لروح �ل�جتماعّية و�ل� تساعد على �لتّو�صل �ل�إ

تساعد على �كتشاف ذوي �لكفاء�ت، و�لقدر�ت �لمتمّيزة �لعالية من �لطّلبة.	 

تعالج �لسلوكات �لسلبّية عند �لطّلبة، كال�نطو�ء.	 

 خطوات تنفيذ الاستراتيجية:

�إعادة صياغة �لدرس باستخد�م حو�ر تمثيلي، وشرح �ل�ستر�تيجية للطلبة.	 

توزيع �ل�أدو�ر على �لطّلبة.	 

�عتبار �لصف مسرحاً، حتى لو كانت �لتجهيز�ت بسيطة.	 

�ختيار �لمشاهدين و�لملاحظين من �لطّلبة، وتكليفهم بمهّمات تعتمد على مشاهدتهم.	 

�نطلاق �لتمثيل ولعب �ل�أدو�ر- �لمتابعة- �إيقاف �لتمثيل )عبيد، وليم، ٢٠٠4(.	 

التعامل	مع	الّطلبة	ذوي	احلاجات	اخلاصة:	
ُيعــّد �لتعليــم فــي جميــع مر�حلــه �لركيــزة �ل�أساســية للمجتمــع �لفلســطيني، وهــو لــكّل شــخص كالمــاء و�لهــو�ء، وليــس مقصــور�ً علــى 

فئــة دون �ل�أخــرى، �إّن �لتعليــم يســعى �إلــى �إحــد�ث �لتغّيــر �لمرغــوب فــي ســلوك �لطّلبــة مــن �أجــل مســاعدتهم علــى �لتكيُّــف فــي �لحيــاة، 

و�لنجــاح فــي �ل�أعمــال �لتــي ســوف يؤّدونهــا بعــد تخرجهــم فــي �لجامعــات، وتكّفلــت وثيقــة �ل�ســتقلال بضمــان �لحــق فــي �لتعليــم لجميــع 

أفــر�د مــن ذوي �لحاجــات �لخاصــة.  �أفــر�د �لمجتمــع �لفلســطيني، بمــا فــي ذلــك �ل�

و�نســجاماً مــع توّجهــات وز�رة �لتربيــة و�لتعليــم تجــاه دمــج �لطّلبــة ذوي �لحاجــات �لخاصــة، مــع زملائهم، وفي بيئــة تعلمهم �لطبيعية، 

رشــاد�ت �لتفصيليــة للمعلــم للتعامــل مع هــؤل�ء �لطّلبة. ســنقّدم مجموعــة مــن �ل�إ

إرشادات	التعامل	مع	ذوي	االحتياجات	اخلاصة:
�هتمــت �لــوز�رة بحقــوق �ل�أشــخاص ذوي �ل�حتياجــات �لخاصــة، فقــد تبنـّـت �لعديــد مــن �لبر�مــج �لتــي تُســهم فــي دمــج هــؤل�ء �لطّلبــة 

رشــاد�ت مقدمــه للمعلــم، حــول كيفيــة  فــي �لمــد�رس، منهــا: برنامــج �لتعليــم �لجامــع، وبرنامــج غــرف �لمصــادر. وهــذه مجموعــة مــن �ل�إ

�لتعامــل مــع �لفئــات �لتــي يتــم دمجهــا ضمــن �لطّلبــة فــي �لمــد�رس:

اإلعاقة	البصرية:
ضاءة �لمناسبة في �أماكن جلوس �لطالب.	  توفير �ل�إ

تشجيع �لطالب على �ستعمال �ل�أدو�ت �لمعينة عند �لضرورة كالمسّجلات و�لنظّار�ت �لطبّية، مع �إعطائه �لوقت �للازم.	 

�ستخد�م �سم �لطالب عندما يكون ضمن جماعة حتى يتاأكد �أّن كلام �لمعلّم موّجه �إليه، وقر�ءة كّل ما ُيكتب على �لسبورة.	 

�لسماح للطالب �لكفيف كلّياَ �ستخد�م �آلته �لخاصة لكتابة ملحوظاته، �أو حّل و�جباته.	 
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اإلعاقات	السمعّية:
�لتحدُّث بصوت عاٍل مسموٍع وليس مرتفعاً، ولتكن سرعتك في �لكلام متوسطة.	 

�إعادة صياغة �لفكرة �أو �لسؤ�ل ليصبح مفهوماً، و�لحصول على �لتغذية �لر�جعة من �لطالب.	 

ــه 	  ــة �إلــى �لحــد �ل�أقصــى �لممكــن، مــع �إعطــاء �لفرصــة للطالــب للجلــوس فــي �لمــكان �لــذي يتيــح ل �ســتخد�م �لمعينــات �لبصريّ

ــة.   فــادة مــن �لمعينــات �لبصريّ �ل�إ

تشجيع �لطالب سمعّياً على �لمشاركة في �لنشاطات �لصفّية وتطوير مهار�ت �لتو�صل لديه.	 

الّطلبة	الذين	يعانون	اضطرابات	نطقّية:
�لتحلّي بالصبر �أثناء �ل�ستماع لهم.	 

حر�ج.	  تجنُّب مساعدته �أثناء كلامه؛ منعاً للاإ

تشجيع هؤل�ء �لطّلبة على �لعمل �لجماعي، مع تجنّب توجيه �لتدريب �لصارم لهم.	 

�ستخد�م �للغة �لسليمة في مخاطبة �لطالب في كّل �لمو�قف.	 

	اإلعاقة	احلركّية:
�إيلاء �لطالب ذي �لصعوبات �لحركية �ل�هتمام �لكافي في �لحدود و�لمو�قف �لمناسبة.	 

مكاناته، وقدر�ته، و�حتياجاته.	  توفير �لبد�ئل من �ل�أنشطة و�لمو�قف �لملائمة ل�إ

نجــاز �لســليم مثــل غيــره مــن �لطّلبــة �لعادييــن، وتكليفــه بمهّمــات تناســب 	  �لعمــل علــى رفــع معنوياتــه عــن طريــق �إقناعــه بالقيــام بال�إ

�إمكانياتــه.

عدم �لتعامل بشكل مفاجئ، بل ل� بّد ل�أّي خطوة تخطوها معه �أْن يكون مخطّطاً لها جيد�ً.	 

	الّطلبة	بطيئو	الّتعّلم:
�ستخد�م �أساليب �لتعزيز �لمتنوعة مباشرة بعد حصول �ل�ستجابة �لمطلوبة.	 

�لتنويع في �أساليب �لتعليم �لمتبعة �لتي من �أهمها �لتعليم �لفردي و�لتعليم �لجماعي.	 

�لحرص على �أْن يكون �لتعليم وظيفياً يخدمه في حياته، ويخطط له مسبقاً على نحو منظّم.	 

يجابية ونقاط �لقوة عندهم.	  �لتركيز على نقاط �لضعف �لتي يعاني منها هؤل�ء �لطّلبة، وتقوية �لجو�نب �ل�إ

صعوبات	الّتعّلم:
أمامي لتجنبها كّل ما يشرد �لذهن، ويشتت �ل�نتباه.	  ضرورة جلوس هذه �لفئة في �لصّف �ل�

�إشر�ك �لطالب في �ل�أنشطة �لمختلفة، وتكليفه ببعض �ل�أعمال �لبسيطة �لتي تلائم قدر�ته.	 

ضرورة تبسيط �لمفاهيم باستعمال وسائل تربوية )سمعية، بصرية، محسوسات( بحيث تكون ذ�ت معنى للطالب.	 

تحفيز �لطالب على �لمشاركة د�خل �لصف وتشجيعه على �لعمل �لجماعي.	 

	الّطلبة	املتفّوقون:
أنشــطة حيــن �كتشــاف �لمعلـّـم مــا يــدل علــى وجــود طالــب متفــوق، بحيــث يتولــد �لتحــدي عنــد 	  �إجــر�ء تعديــل فــي مســتويات �ل�

�لطّلبــة �ل�آخريــن، ويرفــع مــن مســتوى �لد�فعيــة عنــد هــذ� �لطالــب.

أنشــطة �لخاصــة بهــؤل�ء �لطّلبــة، وتوضيــح دورهــم تجــاه �أبنائهــم 	  �إعــلام �أوليــاء �أمــور �لطّلبــة �لمتفوقيــن بشــكٍل دوري ومســتمر عــن �ل�

مكانــات �لمطلوبــة لتنميــة مو�هبهــم وقدر�تهــم ورعايتها. �لمتفوقيــن، مــن ناحيــة توفيــر �لجــو �لمناســب، و�ل�إ
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	استراتيجيات	التقومي	وأدواته:	
ُيعّد �لتقويــم ركنــاً �أساســيا مــن �أركان �لعمليــة �لتعليميــة، وجــزء�ً ل� يتجــز�أ منهــا، فهــو �لوســيلة �لتــي يمكــن مــن خلالهــا معرفــة مــا تــم 

يجابيــة و�لســلبية فــي �لعمليــة �لتعليميــة، وتشــخيص جو�نــب �لضعــف  تحقيقــه مــن �أهــد�ف، ومــن خلالــه يمكــن تحديــد �لجو�نــب �ل�إ

جــر�ء�ت �لمناســبة.  و�لقصــور فيهــا مــن �أجــل �تخــاذ �ل�إ

ويمكــن تعريفــه �أيضــا باأنــه عمليــة تشــخيصية وقائيــة علاجيــة تهــدف لتحديــد مو�طــن �لقــوة و�لضعــف  بقصــد تحســين عمليــة �لتعليــم 

و�لتّعلـّـم وتطويرهــا بمــا يحقــق �ل�أهــد�ف �لمنشــودة. 

صــد�ر �أحــكام تتســم بالدقــة و�لموضوعية علــى مدخلات، وعمليــات، ومخرجات  و�لتقويــم عمليــة منهجيــة تقــوم علــى �أســس علميــة، ل�إ

صلاحهــا. ويــرى فــؤ�د �أبــو  �أي نظــام تربــوي، ومــن ثــم تحديــد جو�نــب �لقــوة و�لقصــور فــي كل منهــا تمهيــد�ً ل�تخــاذ قــر�ر�ت مناســبة ل�إ

حطــب �أن كلمــة )Evaluation( تعنــي �لتقويــم وهــي تشــتمل علــى �لتعديــل، و�لتحســين، و�لتطويــر. و�لتقويــم خطــوة تهتــم فــي �لدرجــة 

أولــى بالتعديــل، و�لتصحيــح، و�لتصويــب، ول� يقتصــر �لهــدف مــن �لتقويــم علــى تحديــد مســتويات �لطّلبــة، بــل يتمثــل فــي تحســين  �ل�

�لعمليــة �لتعليميــة �لتّعلّميــة، حيــث �أن تقويــم �أد�ء �لطّلبــة بهــدف �لتعــرف علــى نو�حــي �لقــوة و�لضعــف فــي �أد�ئهــم؛ تمهيــد� لعــلاج 

جو�نــب �لضعــف، وتاأكيــد�ً علــى جو�نــب �لقــوة ودعمهــا.  

ومــن �لتوجهــات �لتربويــة �لحديثــة مــا يعــرف بالتقويــم �ل�أصيــل، �لــذي يعتمــد علــى �ل�فتــر�ض �لقائــل بــاأن �لمعرفــة يتــم تكوينهــا وبناؤهــا 

بو�ســطة �لمتعلــم، وتختلــف تلــك �لمعرفــة مــن ســياق ل�آخــر، وتقــوم فكــرة هــذ� �لنــوع مــن �لتقويــم علــى تكويــن صــورة متكاملــة عــن �لمتعلم 

فــي ضــوء مجموعــة مــن �لبد�ئــل. �أي �أن تعلــم �لطالــب وتقدمــه �لدر�ســي يمكــن تقييمهمــا بو�ســطة �أعمــال ومهــام تتطلــب منــه �نشــغال� 

نشــطاً، مثــل �لبحــث و�لتحــري لحــل �لمشــكلات، و�لقيــام بالتجــارب �لميد�نيــة، وهــذه �لطريقــة فــي تقويــم �لطّلبــة تعكــس تحولهــا مــن 

رســالية للتعلــم )�لتلقيــن( �إلــى �لنظــرة �لبنائيــة لــه. �لنظرة �ل�إ

	تعريف	التقومي	األصيل:
�لتقويــم �لــذي يقــوم علــى �ل�فتــر�ض �لقائــل بــاأن �لمعرفــة يتــم تكوينهــا وبناؤهــا بو�ســطة �لمتعلــم، وهــي تختلــف مــن ســياق ل�آخــر، 

مــكان مــن �لو�قــع، حيــث يقــوم �لطّلبــة بــاأد�ء مهــام، وتكليفــات  ويقيــس �لتقويــم �ل�أصيــل �أد�ء �لطّلبــة فــي مو�قــف حقيقيــة قريبــة قــدر �ل�إ

أنــه يتطلــب منهــم  مشــابهة للمهــام �لحياتيــة خــارج �لمدرسة. ويشــير هنســون و�إيلــر �أن �لتقويــم �ل�أصيــل يهيــئ �لطّلبــة للحيــاة. فهــو و�قعــّي ل�

�إنجــاز مهمــات لهــا معنــى، ويحتاجونهــا فــي حياتهــم �لو�قعيــة، كمــا يتضمــن حــل مشــكلات حياتيــة.

كمــا يمكــن تعريــف �لتقويــم �لحقيقــي باأنــه: تقويــم بنائــي يعكــس �إنجــاز�ت �لطّلبــة فــي مو�قــف حقيقيــة و�قعيــة، وهــو نشــاط ير�فــق 

عمليــة �لتعليــم و�لتّعلـّـم، ويمــارس فيــه �لطّلبــة مهــار�ت �لتفكيــر �لعليــا، كحــل �لمشــكلات، و�تخــاذ �لقــر�ر�ت في مو�قف حياتيــة، وهو عملية 

�إنتاجيــة تفاوضيــة تتيــح للطلبــة �لتقييــم �لذ�تــي وفــق محــكات �أد�ء معروفــة. فهــو:

أد�ئي.	  يقيس �لمهار�ت بشكل مباشر، ويدمج بين �لتقويم �لكتابي و�ل�

يرصد تعلم �لطّلبة على مد�ر �لزمن.	 

يوجه �لمنهاج، ويتو�فق مع �أنشطة �لتعليم ونتاجاته. 	 

يشجع �لتفكير �لتباعدي و�لتشعبي.	 

يشجع �لعمل �لريادي �لقائم على �لتحليل و�لمبادرة و�لعمل �لتعاوني.	 
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		حتوالت	يف	التقومي:	التحول	من	حتقيق	الكفاية	إلى	حتقيق	اجلودة	واالمتياز:	
ــة فــي جميــع �لمجــال�ت، وتوظيفهــا فــي 	  ــم �لمتعــدد، و�ســتثمار نقــاط �لقــوة للطلب ــار�ت �إلــى �لتقوي �لتحــول مــن سياســة �ل�ختب

ــة.  ــة �لتّعلّمي ــف �لتعليمي �لمو�ق

�لتحــول مــن �ختبــار �لقــدر�ت �لمعرفيــة �إلــى �لقــدر�ت �لمتعــددة �لقــدر�ت �ل�در�كيــة )حــل �لمشــكلات، �لتفكيــر �لنقــدي...( 	 

قنــاع، و�لتعــاون، و�لعمــل �لجماعــي...(،  كفــاء�ت مــا ور�ء �لمعرفــة كالتاأمــل و�لتقييــم �لذ�تــي، وكفــاء�ت �جتماعيــة )قياديــة، و�ل�إ

و�لتصرفــات �لعاطفيــة كالمثابــرة، و�لد�فــع �لذ�تــي، و�لفعاليــة �لذ�تيــة، و�ل�ســتقلالية و�لمرونــة...(. 

�لتحــول مــن تقويــم منفصــل �إلــى متكامــل، تقويــم �لطالــب علــى �أد�ئــه بالمعــارف، و�لمهــار�ت، و�ل�تجاهــات �لتــي تعلمهــا، ويربــط 	 

ذلــك بتقويــم جميــع عناصــر �لنظــام �لتربــوي.

التقومي	وأدواته:		
أد�ء، و�لورقة و�لقلم، و�لملاحظة، و�لتو�صل، ومر�جعة �لذ�ت(.  استراتيجيات: )�لتقويم �لمعتمد على �ل�

أد�ة �أو   الاأدوات: )ســلالم �لتقديــر �لعــددي، وســلالم �لتقديــر �للفظــي، وســجل وصــف ســير �لتّعلـّـم، �لســرد �لقصصــي، يتــم �ختيــار �ل�

�ل�أدو�ت �لتــي تناســب �لموقــف �لتعليمــي �لتّعلّمــي.

	استراتيجيات	التقومي	البديل:	
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التقومي	البديل:	
أفعال و�لسلوكّيات �لتي 	  قوائم الرصد اأو الشطب، قائمة �ل�

يرصدهــا �لمعلّــم، �أو �لمتعلــم  لــدى قيامــه بتنفيــذ مهــارٍة 

مــا، وذلــك برصــد �ل�ســتجابات علــى فقر�تهــا باختيــار �أحد 

ــن  ــّد م ــاأ، وتُع ــة: صــح �أو خط آتي أزو�ج �ل� ــن �ل� ــن م تقريري

�ل�أدو�ت �لمناسبة لقياس مخرجات �لتّعلّم.

ســلالم 	  تقــوم  واللفظّيــة:  الرقمّيــة  التقديــر  ســلالم 

ــى  ــة �إل ــارة �لتعليمي ــة، �أو �لمه ــة �لمهّم ــى تجزئ ــر عل �لتقدي

مجموعــة مــن �لمهــام �لجزئيــة بشــكٍل يظهــر مــدى �متــلاك 

�لطّلبــة لهــا، َوْفــَق تدريــج مــن �أربعــة �أو خمســة مســتويات.

ســجّل وصــف ســير التّعلـّـم: مــن خــلال �إطــلاع �لمعلـّـم 	 

ــا  ــط م ــم رب ــث يت ــم بحي ــة، وتعبير�ته ــات �لطّلب ــى كتاب عل

تعلمــوه مــع خبر�تهــم �لســابقة ومو�قــف �لحيــاة، وهــذ� 

يتطلــب بيئــة �آمنــة تشــجع �لطّلبــة علــى �لتعبيــر بحريــة عمــا 

يشــعرون بــه دون خــوف.

 �لســجّل �لقصصــي: يقــدم �لســجل صــورة عــن جو�نــب 	 

ــه. ــه علــى �أد�ئ �لنمــو �لشــامل للمتعلــم مــن خــلال تدويــن وصــف مســتمر لمــا تمــت ملاحظت

نجــاز: لتجميــع عينــات منتقــاة مــن �أعمــال �لطّلبــة يتــم �ختيارهــا مــن قبلهــم تحــت �إشــر�ف �لمعلـّـم، ويتــم تقويمهــا وفــق 	  ملــف �ل�إ

معاييــر محــّددة.

 مشــروعات �لطّلبــة: عمــل نشــاط يختــاره �لطالــب مــن قبــل �لمعلـّـم ذي علاقــة بموضــوع �لدر�ســة، ويتــم �إنجــازه د�خــل �لمدرســة 	 

وخارجهــا، ولــه مر�حــل عديــدة، ويســتغرق عــدة �أيــام، �أو عــدة شــهور.

  �لعروض: يعرض �لطّلبة �إنجاز�تهم في �أد�ء �لمهّمات)تقرير بحث، لوحة فنية، حل مسالة،..( . 1

  صحائــف �لطّلبــة: تقاريــر ذ�تّيــة ُيعّدهــا �لطالــب عــن �أد�ئــه فــي �إنجــاز �لمهــام �لحقيقيــة شــاملة مــا يــر�ه مــن نقــاط قــوة، ونقــاط . ٢

أد�ء. ضعــف فضــلاً عــن تاأّملاتــه �لذ�تّيــة حــول �ل�
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موازنة	بني	التقومي	البديل	والتقومي	التقليدي	)زيتون،	2003(:			

التقومي	التقليدي	التقومي	البديل

ياأخذ شكل �ختبار تحصيلي، �ل�أسئلة كتابية، قد ل� يكون لها ياأخذ شكل مهام حقيقية مطلوب من �لطّلبة �إنجازها �أو �أد�ئها.
صلة بو�قع �لطّلبة.

نجاز مهمة. يتطلب تذكر معلومات سبق لهم در�ستها.يتطلب تطبيق �لمعارف و�لمهار�ت ودمجها ل�إ

أد�ء هذه �لمهمات )مهار�ت،  يوظف �لطّلبة مهار�ت �لتفكير �لعليا ل�
�لتطبيق، �لتحليل، �لتقييم، �لتركيب(.

نجاز �لمهمات  يوظف �لطّلبة عادة مهار�ت �لتفكير �لدنيا ل�إ
�لموكلة �إليهم )مهار�ت �لتذكر، �ل�ستيعاب(.

جابة عن �ل�ختبار�ت �لتحصيلية وقتاً قصير�ً نسبياً يستغرق �إنجاز �لمهمة وقتاً طويلاً نسبياً يمتد لساعات �أو �أيام عدة. تستغرق �ل�إ
)ما بين 15 دقيقة �إلى 120 دقيقة(.

�إجابة �لطّلبة على �ل�ختبار �لتحصيلي فردية.يمكن �أن يتعاون مجموعة من �لطّلبة في �إنجاز �لمهمة.

ر �أد�ء �لطّلبة في �ل�ختبار بالعلامة �لتي حصل عليها بناًء يتم تقدير �أد�ء �لطّلبة في �لمهام �عتماد�ً على قو�عد )مو�زين( تقدير. ُيقدَّ
على صحة �إجابته عن �ل�أسئلة.

نجاز،  أد�ء، حقائب �ل�إ يتم تقييم �لطّلبة باأساليب عدة: �ختبار�ت �ل�
مشروعات �لطلاب،... .

يقتصر تقييم �لطّلبة عادة على �ل�ختبار�ت �لتحصيلية �لكتابية

	نتاجات	تعلم	الدراسات	االجتماعّية	واجلغرافّية	والّتاريخية:	
 نتاجــات �لتّعلـّـم: كل مــا يكتســبه �لمتعلــم مــن معــارف ومهــار�ت وقيــم فــي در�ســته منهاجــاً معينــاً، وهــي خصائــص عامــة يكتســبها 

�لمتعلــم، وتتمحــور ضمــن مجــال�ت ثلاثــة:

	نتاجات	عامة:	املهارات	والفنون	العقلية	)نتاجات	القدرات	العقلية	العليا	والتفكير(:	كالبحث،	
والتحليل،	حل	مشكالت،	والتفكير	االبداعي،	والتفكير	الناقد،	...	.

ــة  نســانية، ومــن نتاجــات عائل ــة للمباحــث �ل�إ ــة و�لتّاريخي ــة و�لجغر�فّي ــة �لتخصــص: حيــث تنتمــي �لدر�ســات �ل�جتماعّي  نتاجــات عائل

ــة. ــة �لتحليلي ــر �لعلمــي و�لمنطقــي، و�لمنهجي �لتخصــص: �لبحــث �لعلمــي، و�لتفكي

 نتاجات �لتخصص: وهي نتاجات تعلم مادة �لّدر�سات �ل�جتماعّية و�لجغر�فّية و�لتّاريخية.

  نتاجات تعلم �لّدر�سات �ل�جتماعّية و�لجغر�فّية و�لتّاريخية:

فهم �لعلاقة بين �لماضي و�لحاضر، وتوظيفها في بناء مستقبل �أفضل.	 

�متلاك مهار�ت �لتفكير، وحل �لمشكلات، و�ل�ستقر�ء، و�ل�ستنتاج، و�لمقارنة، و�لتفسير،.. .	 

�متلاك مهارة �لبحث عن �لمعلومات في مصادر �لمعرفة �لمختلفة، وربطها بسياقات حياتية.	 

تطور مهارة قر�ءة �لنصوص و�لوثائق �لتّاريخية، ونقدها، وتحليلها، و�ستخر�ج �ل�أفكار �لرئيسة.	 

تطور مهار�ت �لحو�ر و�لنقاش، و�لتعاون، و�لعمل �لجماعي، و�لتعبير �لحّر، و�حتر�م �لر�أي �ل�آخر لدى �لطّلبة.	 

�متلاك مهار�ت �لتفكير �لعلمي و�لمنظقي في در�سة �لظو�هر �لطبيعية و�لبشرية، و�لعلاقة �لمتبادلة فيما بينها.	 

�قتر�ح �لحلول للمشكلات، ودر�ستها، و�تخاذ �لقر�ر�ت �لمناسبة بشاأنها.	 

نمو �لتّعلّم �لذ�تي لدى �لطّلبة، و�عتمادهم على �أنفسهم في �ستمر�ر تعلمهم.	 
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توظيــف �لتقنيــات �لحديثــة فــي تعلــم �لطّلبــة، و�ســتخد�م نظــم �لمعلومــات �لجغر�فيــة �لمتطــورة فــي تعلمهــم كرســم �لخر�ئــط، 	 

وتحديــد �لمو�قــع عليهــا، وغيرهــا.

  �لمبادىء )�لمعايير( �لتي يعتمد عليها منهاج �لّدر�سات �ل�جتماعّية و�لجغر�فّية و�لتّاريخية:

 �لتكامــل: �ســتند مبحــث �لّدر�ســات �ل�جتماعيــة علــى فــروع عديــدة، كالتاريــخ، و�لجغر�فيــا، و�لتربية و�لوطنية، و�لتربيــة �لمدنية، وغيرها، 

وجــاء �لمنهــاج �لفلســطيني ليدمــج هــذه �لفــروع بمــا ُيحقــق �لتكامــل فيمــا بينهــا للصفــوف مــن )5- 9(، بــدل�ً مــن در�ســتها 

بشــكل منفصــل، مــع مر�عــاة عــدم �لتكــر�ر، �إل� فــي �لحــال�ت �لتــي تخــدم �لقضايــا �لوطنيــة، وتُعــزز �ل�نتمــاء �لوطنــي. 

 �لتخصص: جاء �لتخصص في �لمنهاج �لفلسطيني على وجهين:

�ل�أول: تخصيــص منهــاج �لّدر�ســات �ل�جتماعّيــة للصــف �لعاشــر �ل�أساســي لدر�ســة جغر�فّيــة فلســطين وتاريخهــا �لحديــث و�لمعاصــر؛ 
 

لتمكيــن �لطّلبــة، وزيــادة معرفتهــم بوطنهــم فلســطين، وقضيتهــم �لعادلــة، وتنميــة �لحــس �لوطنــي و�ل�نتمــاء لديهــم.

�لثّانــي: �لتخصــص فــي مبحَثــي �لّدر�ســات �لتّاريخيــة و�لجغر�فّيــة للصفّيــن �لحــادي عشــر و�لثّانــي عشــر؛ بغــرض �إعــد�د �لطالــب �لثانــوي 
 

للمرحلــة �لجامعيــة لمــن يرغــب فــي در�ســته تخصــص �لتاريــخ، �أو �لجغر�فيا.

 �لشمولية: �نطلقت فكرة �لشمولية في منهاج �لّدر�سات �ل�جتماعّية، و�لتّاريخية، و�لجغر�فّية من زو�يا عديدة:

ســلامي فــي طــرح موضوعــات �لمــادة �لدر�ســية، �إضافــة �إلى �لبعــد �لعالمي، وتعزيــز �لرو�بط  أولــى: مر�عــاة �لبعــد �لوطنــي و�لقومــي و�ل�إ  �ل�

نســانية مــن �ل�أخطــار �لمحدقــة بهــا، ســو�ء �لطبيعّيــة �أو �لبشــرية. نســانية �لمشــتركة بيــن �لبشــر، باعتبارهــم شــركاء فــي حمايــة �ل�إ �ل�إ

فــادة مــن   �لثّانيــة: مر�عــاة �لفتــر�ت �لتّاريخيــة �لمختلفــة لتشــمل �لعصــور �لقديمــة، و�لوســطى، و�لحديثــة بمــا فيهــا �لمعاصــرة؛ بغــرض �ل�إ

�لماضــي وتجاربــه، ودر�ســة �لحاضــر، و�لتخطيــط لبناء �لمســتقبل.

 �لثّالثة: مر�عاة �لشمولية في طرح �لمفاهيم �لجغر�فية لتشمل فروعها كافة، �لطبيعية منها و�لبشرية، و�لعلاقات �لمتبادلة فيما بينها.

أفــكار بطريقــة تُحّفــز �لمتعلميــن، وتحقــق �لمتعــة، وتطــّور �لفهــم �لمعمــق لهــا، مــع مر�عــاة �ل�نتقــال �لتدريجــي   �لتّعلـّـم: طــرح �لمنهــاج �ل�

مــن �لمحســوس �إلــى شــبه �لمحســوس، ثــم �لمجــرد لبنــاء �لمفاهيــم وتطويرهــا، مــن خلال �إكســابهم مهــار�ت مختلفة وتطبيقــات عملية، 

و�أســئلة مفتوحــة تتحــدى تفكيرهــم، وتربــط تعلمهــم �لســابق باللاحــق، وتوظيفــه فــي مو�قف حياتية مشــابهة. 

أفــكار و�إيضاحهــا، فمــن خــلال �لتو�صــل تصبــح   �لتو�صــل: ُيعــّد �لتو�صــل جــزء�ً �أساســياً لتطويــر �لفهــم، فهــو �أحــد �لطــرق للمشــاركة بال�

أفــكار ومعانيهــا و�ضحــة للجميــع، حيــث �إّن �ل�ســتماع  أفــكار مجــال�ً للتاأمــل و�لنقــاش، وقــد ينتــج عنهــا تعديــل فــي �لتفكيــر، وتجعــل �ل� �ل�

لتفســير�ت �ل�آخريــن يتيــح فرصــاً لتطويــر فهــم �لطّلبــة، و�ستكشــاف توجهــات و�أفــكار مختلفــة تُطــّور قدرتهــم علــى �لتخميــن، و�لربــط، 

و�إيجــاد علاقــات.

 �لتكنولوجيــا: �أصبحــت �لتكنولوجيــا �أد�ة تعلـّـم �أساســية فــي �لمباحــث كافــة عنــد توظيفهــا بشــكل مخطــط لــه ومنظم ومســتمر، و�ل�أدو�ت 

�لمســتخدمة لــكل صــف يجــب �أن تكــون متو�فــرة وماألوفــة للطلبــة و�لمعلّميــن، وتســهم فــي �إغنــاء بيئــة �لتّعلـّـم لتطويــر �لمعرفــة �لرياضيــة، 

أفــكار.  �أو تطبيقهــا، وتســاعد �لطّلبــة علــى تبــادل �ل�

 �لتقييــم: يجــب �أن يكــون نظــام �لتقييــم جــزء�ً ل� يتجــز�أ مــن عمليــات �لتعليــم و�لتّعلـّـم، و�أن يتخــذ �أشــكال�ً عديــدة ومختلفــة؛ ليوفـّـر للطلبــة 

تغذيــة ر�جعــة و�ضحــة ومســتمرة عــن تعلمهــم، ويســاعد �لمعلّميــن فــي تطويــر �أدو�ت مختلفــة؛ لقيــاس مــدى فهــم �لطّلبــة، وتزويــد �أوليــاء 

د�رييــن مؤشــر�ت عــن مســتويات تعلــم �لطّلبــة. أمــور بمعلومــات حــول �أد�ء �أبنائهــم فــي ســياق �أهــد�ف �لتعليــم ومخرجاتــه، ويوفــر للاإ �ل�

 �لعد�لــة: مــن حــق �لطّلبــة �لحصــول علــى تعلـّـم عالــي �لجــودة يتو�فــق و�هتماماتهــم و�لفــروق �لفرديــة بينهــم، ولتحقيــق ذلــك يجــب �أن 

يكــون لــدى �لمعلّميــن توقعــات عاليــة مــن �لطّلبــة جميعهــم، وتوفيــر �لفــرص لتعلّمهــم، وينبغــي �أن يســتفيد �لطّلبــة مــن مصــادر تعليميــة 

عاقــة، ومــن هــم �أعلــى  عاليــة �لجــودة، مــع �لتركيــز علــى �لطّلبــة مــن ذوي �لتحصيــل �لمتدنــي، وذوي �ل�حتياجــات �لخاصــة، وذوي �ل�إ

مــن �لتوقعــات علــى مســتوى �لصــف.

 �لمبــادر�ت �لرياديــة: تشــجيع �لمبــادر�ت �لرياديــة، حيــث يقــع علــى عاتــق �لمنهــاج �إبــر�ز هــذ� �لجانــب، مــن خــلال قيــام �لطّلبــة بعمــل 
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مشــاريع حســب �لصــف و�لَوْحــدة، و�لتركيــز علــى �لتخطيــط للمشــروع، و�لجو�نــب �لعلميــة و�لمهنيــة، وفهــم معنــى �لمخاطــرة، وكيفيــة 

�لتعامــل مــع �لمو�قــف �لطارئــة. 

 توجهــات فــي �لتقويــم: �لتقويــم هــو تحديــد قيمــة �ل�أشــياء، وهــو �لحكــم علــى مــدى نجــاح �ل�أعمــال و�لمشــروعات، وُيعّد �لتقويم �أساســاً 

مــن مقومــات �لعمليــة �لتعليميــة؛ نظــر�ً لمــا لــدور مهــم فــي مجــال تطويــر �لتعليــم .ومــن هنــا تبــرز �أهميــة �لتقويــم كعنصــر مــن عناصــر 

�لمنهــاج؛ �إذ �إّن غايتــه �لتحقــق مــن مــدى تحقيــق �ل�أهــد�ف مــن خــلال �لتقويــم باأنو�عــه: �لقبلــي، و�لتكوينــي، و�لختامــي، �لــذي �تخــذ 

�أشــكال�ً متعددة، كالرســم، وبناء �لجد�ول �لبيانية، وكتابة �لتقارير، و�ل�أبحاث، و�لمشــروعات �لطلابية، و�لزيار�ت �لميد�نية، و�لتجارب 

�لعمليــة... .

	األهداف	العامة	لتدريس	الّدراسات	االجتماعّية،	والّتاريخية،	واجلغرافّية	
نسانية.	  يجابية �لتي تُمكنهم من فهم �لعلاقات �لمجتمعية و�ل�إ �إكساب �لطّلبة �لمعارف، و�لمهار�ت �ل�أساسية، و�ل�تجاهات �ل�إ

أديان.	  تعزيز �لوعي �لديني، وغرس قيم �لتسامح، و�حتر�م �ل�

غرس قيم �لمو�طنة، و�لُهوية، و�ل�عتز�ز بالوطن و�لعروبة.	 

تعزيز مهار�ت �لبحث �لعلمي، و�ل�ستقصاء، و�لتو�صل مع �لعالم �لمحيط، ومجتمعات �لمعرفة.	 

ــذ�ت، وحــل �لمشــكلات، و�تخــاذ 	  ــن �ل ــر ع ــي، و�لتعبي يجاب ــة، كال�تصــال و�لتو�صــل �ل�إ ــار�ت �لحياتي ــن �لمه ــة م ــن �لطّلب تمكي

ــة. ــف �لمختلف ــي �لمو�ق ــر�ر�ت �لمناســبة ف �لق

تجذير قيم �لحرية، و�لعد�لة، و�لمساو�ة، وتقدير �لذ�ت، و�حتر�م وجهات �لنظر و�لر�أي �ل�آخر، وقبول �ل�ختلاف.	 

�إكساب �لطّلبة �لممارسات �لسليمة في توظيف �لتكنولوجيا، و�لحصول على �لمعرفة.	 

�إعد�د �لمو�طن �لقادر على تحمل �لمسؤولية تجاه �لمجتمع و�لوطن.	 

تزويد �لطّلبة بالمعارف �لتّاريخية و�لجغر�فّية �لتي تمكّنهم من فهم �لظو�هر �لطبيعية و�لبشرية، و�لعلاقات �لمتبادلة فيما بينهما.	 

أمــن و�لســلام للاأجيــال 	  نســانية �لمبنّيــة علــى �ل�حتــر�م �لمتبــادل، و�لتقديــر، و�لتعــاون؛ لبنــاء عالــم يســوده �ل� تنميــة قيــم �لمشــاركة �ل�إ

�لمختلفــة.

يجابية تجاه �لفرد و�لمجتمع و�لدولة.	  �إكساب �لطّلبة �لقيم و�ل�تجاهات �ل�إ

نسان، وصونها و�لدفاع عنها باعتبارها حقوق متاأصلة.	  ترسيخ قيم �لديمقر�طية، وتنمية �لمسؤولية �لمدنّية، و�حتر�م حقوق �ل�إ

نســان �لفلســطيني �لقــادر علــى �لعطــاء، و�لتضحيــة فــي ســبيل رفعــة وطنــه، وتطويــره، وتخليصــه مــن �ل�حتــلال �لجاثــم منــذ 	  بنــاء �ل�إ

ســنو�ت، وبنــاء دولتــه �لمســتقلة وعاصمتهــا �لقــدس.

تنمية �تجاهات معاد�ة �لظلم، و�ل�ستعمار، و�ل�حتلال �لبغيض، و�لتمييز �لعنصري.	 

تعزيز مبادئ �لنز�هة و�لشّفافية و�لمساءلة ومحاربة �لفساد.	 

املهارات	األساسية	يف	منهاج	الّدراسات	االجتماعّية	والّتاريخية،	واجلغرافّية:	
فادة منها.	  تطوير قدر�ت �لطّلبة على جمع �لمعلومات، وتحليلها، وتصنيفها و�ل�إ

بد�عي و�لمبادرة وحل �لمشكلات.	  تنمية �لمهار�ت �لعقلية و�لبحثية ومهار�ت �لتفكير �لنقدي و�ل�إ

تنمية �لمهار�ت �لحياتية و�لمدنّية، كمهار�ت �ل�تصال و�لتو�صل، و�لتعبير �لحّر، و�لحو�ر و�لمشاركة، و�لتعاون.	 

تعزيز �لمسؤولية �لمجتمعية، و�ل�هتمام بمشكلات �لمجتمع.	 

حصائية و�لبيانية، وتحليلها، وبنائها وتوظيفها.	  تطوير مهارة در�سة �لخر�ئط �لجغر�فّية و�لتّاريخية و�لجدو�ل �ل�إ

توظيف �لتكنولوجيا في �أمور حياتية بطر�ئق �آمنة.	 
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تطوير مهارة قر�ءة �لنصوص و�لوثائق �لتّاريخية و�لجغر�فّية، وفهمها، وتحليلها.	 

تنمية مهارة رسم �لخر�ئط، وتحديد �لمو�قع �لجغر�فية، وتوظيف �لبر�مج �لتقنية �لحديثة.	 

تحليل �لجد�ول و�لرسوم �لبيانية و�ل�أشكال، و�لصور، و�لتعبير عنها بطرق مختلفة بما ُيعزز �لتّعلّم �لذ�تي لدى �لطّلبة.	 

تطوير �لمهار�ت �لمدنّية لدى �لطّلبة، كالحو�ر، و�لمشاركة، و�لمسؤولية �لمدنية.	 

تشجيع �ل�أعمال �لتطوعية و�لتعاونية بين �لطّلبة.	 

نساني �لدولي.	  نسان، و�لقانون �ل�إ تنمية مهار�ت �لرصد و�لتوثيق ل�نتهاكات حقوق �ل�إ

تنمية مهارة تصميم �لبيانات �لتّاريخية و�لجغر�فّية في تفسير �لظو�هر �لبشرية و�لطبيعية.	 

قر�ءة �لخر�ئط �لمفاهيمية، وتحليلها، وتصميمها.	 

بنية	الَوْحدة	والدرس:
 بنية الَوْحدة:

 صورة معبرة عن موضوع �لَوْحدة، يتبعها جملة خبرية، �أو سؤ�ل معلول؛ بغرض �إثارة تفكير �لطّلبة.

 �ل�أهد�ف �لعاّمة للوحدة.

 تضمنت كل وحدة مجموعة من �لدروس متسلسلة في �لبناء.

بنية الدرس:
 �أهد�ف �لدرس.

 �ل�أنشطة �لتعليمية، وهي نوعان: فردية، وجماعية.

 �أسئلة �لنشاط.

 �لمحتــوى �لتعليمــي تحــت عنــو�ن )�أنــا تعلمــت( للصفــوف مــن )5 – 1٠(، فــي حيــن تــم دمــج �لنشــاط مــع �لمحتــوى �لتعليمــي فــي 

مبحثـّـي �لّدر�ســات �لتّاريخيــة و�لجغر�فّيــة للصفّيــن �لحــادي عشــر، و�لثّانــي عشــر.

آتــي:  أنشــطة فــي �لــدرس َوفــق ترقيــم �ل�أهــد�ف، وفــي حــال كان للهــدف �لو�حــد �أكثــر مــن نشــاط تــم ترقيمــه علــى �لنحــو �ل�  ترقيــم �ل�

)نشــاط 1/ �أ، نشــاط 1/ ب، نشــاط 1/ ج(؛ بمعنــى �أّن �لهــدف �ل�أول فــي �لــدرس لــه ثلاثــة �أنشــطة. �أّمــا �إذ� كان للهــدف نشــاط 

آتــي: )نشــاط 1(، وهكــذ�. و�حــد فقــط، فيظهــر علــى �لشــكل �ل�

 تضمين كل درس �أنشطة تطبيقية، �أو �أسئلة للحو�ر و�لنقاش، مرتبطة بمو�قف وطنية وحياتية مختلفة.

 �شتملت �لدروس على قضايا بحثّية؛ لتشجيع �لطّلبة على �لبحث، وجمع �لمعلومات، وتقصي �لحقائق، و�إعد�د تقرير بذلك.

 �أسئلة �لتقييم في نهاية كّل درس، جاءت متنوعة لتشمل مستويات مختلفة، وتر�عي مستويات �ل�أهد�ف �لمعرفّية.

 �أسئلة �لتقييم في نهاية كّل درس، جاءت متنوعة لتشمل مستويات مختلفة، وتر�عي مستويات �ل�أهد�ف �لمعرفّية.
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القسم الثّاني من الدليل

١- الخطة الزمنية للفصل الاأول



3١

نموذج خطة زمنية لتوزيع الَوْحدات والدروس على الحصص الّصفّية/ الفصل الاأول

عدد الحصص الاأسبوعية )٤(  الصف الخامس  

�لموضوع�لدرس�لوحدة�ل�أسبوع�لشهر
عدد

�لحصص
�لملاحظات

ول
أيل �

أول �ل�

ض
أر ا

 ال
ب

وك
 ك

ى:
اول

 ال
دة

وح
ال

ُها
كات

َحَر
 َو

ِض
أْر ا

 ال
ْكُل

َش

غلاف �لوحدة، �لصورة، �لجملة �لخبرية، �ل�أهد�ف

 �لعامة.

1

�ل�أهد�ف، �لمقدمة، مفهوم شكل �ل�أرض �لتي نعيش 

عليها.

1

1نتائج دورة �ل�أرض حول نفسها.

1نتائج دور�ن �ل�أرض حول �لشمس.

أربعة على تنوع �لمحاصيل �لزر�عية.  �لثاني 1تاأثير �لفصول �ل�

نسان. أربعة على حياة �ل�إ 1تاأثير �لفصول �ل�

�أسئلة  نسان + حل  �ل�إ أربعة على صحة  �ل� �لفصول  تاأثير 

نهاية �لدرس.

1

ض
أر ا

 ال
ح

ط
س

1�أقسام �ليابسة )�لقار�ت(.

1�أشكال سطح �ل�أرض )مظاهر �لسطح(.ثالث

1�أشكال �لمياه �لسطحية على سطح �ل�أرض.

1�أشكال سطح فلسطين )نشاط 4(.

1�أشكال سطح فلسطين )نشاط 5(.

1موقع فلسطين +حل �أسئلة نهاية �لدرس.�لر�بع

ى 
عل

ة 
حيا

 ال
ت

وما
مق

ض
أر ا

ال

1�لمو�رد �ل�قتصادية )نشاط1 فعالية1(.

1�لمو�رد �ل�قتصادية )نشاط 1 فعالية٢(.

1مكونات �لبيئة �لطبيعية �لرئيسية.



3٢

ول
ن �

شري
ت

أول �ل�

ض
ار

 ال
ب

وك
 ك

ى:
اول

 ال
دة

وح
ال

1�لمو�رد �ل�قتصادية )تعريفها و�أهميتها(.

نسان +حّل �أسئلة نهاية �أهمية �لجماعة في حياة �ل�إ

 �لدرس.

1

ياة
ح

 ال
جه

توا
ة 

عي
طبي

ر 
اط

خ
م

ض
أر ا

 ال
ى

عل

نسان على �ل�أرض  �لمخاطر �لطبيعية �لتي تو�جه حياة �ل�إ

)نشاط1 فعالية1(.

1

نسان على �ل�أرض  �لمخاطر �لطبيعية �لتي تو�جه حياة �ل�إ

)نشاط1 فعالية٢(.

1

آثار �لناجمة عن �لمخاطر �لطبيعية.�لثاني 1�ل�

1طرق مو�جهة �لكو�رث �لطبيعة + حّل �أسئلة نهاية �لدرس.

ى 
عل

ة 
حيا

 ال
جه

توا
ة 

ري
ش

ر ب
اط

خ
م

ض
أر ا

ال

1�لمخاطر �لبشرية.                                       

1�أشكال �لتّلوث.

1�أسباب �لتّلوث.�لثالث

آثار  �لناجمة عن �لتّلوث. 1�ل�

1�لحروب.

1�أثر �لحروب في تهديد �لحياة �لبشرية.  

1�لحّد من �آثار �لحروب + حّل �أسئلة نهاية �لدرس.�لر�بع

مًا
دي

ض ق
أر ا

 ال
ى

عل
ن 

سا
لان

ة ا
حيا

 :
ية

ثان
 ال

دة
وح

 ال

ًما
دي

ِن ق
سا

ن لاإ
ِة ا

حيا
ُر 

اه
ظ

م

غلاف �لَوحدة، �لّصورة، �لجملة �لخبرية، �ل�أهد�ف
 �لعامة.

1

1مظاهر حياة �ل�نسان على �ل�أرض قديماً.

نسان قديماً وعدم �ستقر�ره.  1تنقل �ل�إ

ني
 ثا

ين
شر

ت
أول حياة �لتنقل و�لترحال عند بعض �لقبائل �لبدوية في فلسطين �ل�

)نشاط1  فعالية1 + فعالية٢(.

1

حياة �لتنقل و�لترحال عند بعض �لقبائل �لبدوية في فلسطين 

)�نا تعلمت( +حل �أسئلة نهاية �لدرس.

1

ي 
َّت ال

ُت 
َدوا

أ لا
ا

ن  
سا

ن لاإ
ا ا

َمه
خد

ست
نساُن قديماً.ا أَدو�ِت �لَّتي صنَعها �ل�إ 1مصادَر �ل�

1�ستخد�مات �ل�أدو�ت �لتي صنعها �ل�نسان قديماً.
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�لثاني

مًا
دي

ض ق
ار

 ال
ى

عل
ن  

سا
لان

ة ا
حيا

 :
ية

ثان
 ال

دة
وح

ال

نساِن للنّاِر قديًما. 1معرفَة �ل�إ

نسان )نشاط 3(. يََّة �كتشاِف �لنّار في حياِة �ل�إ 1�أَهمِّ

1�ستخد�مات �لنار قديماً وحديثاُ + حّل �أسئلة نهاية �لدرس.

ُسه
لبا

 و
اِن

س
ن لاإ

ُن ا
ْسَك

َم

نسان. َكِن و�لملبس للاإ يَّة �لمسَّ 1�أَهمِّ

نساُن قديًما.�لثالث أماكَن �لَّتي سكَنها �ل�إ 1�ل�

نساُن ملابَسُه أَدو�ِت �أِو �لمصادَر �لَّتي صنَع منها �ل�إ �ل�

 قديًما.

1

�لتّغيير�ت �لَّتي طر�أْت على صناعِة �لملابِس َعْبَر �لُعصور 

)نشاط 4 فعالية 1+٢(.

1

�لتّغيير�ت �لَّتي طر�أْت على صناعِة �لملابِس َعْبَر �لُعصور 

نشاط )4فعالية 3+4( + حل �أسئلة نهاية �لدرس.

1

�لر�بع

ًما
دي

ِن ق
سا

ن لاإ
ُن ا

ْوِط
 َم

يُن
ط

س
فَِل

ِفَلسطين  في  قديًما  نساُن  �ل�إ فيها  عاَش  �لَّتي  �لمناطِق 

)نشاط1 فعالية1(.

1

نساُن قديًما في ِفَلسطين)نشاط  �لمناطِق �لَّتي عاَش فيها �ل�إ

1 فعالية٢(.

1

نساُن قديًما في ِفَلسطين. أَدو�ِت �لَّتي �ستخدَمها �ل�إ 1�ل�

نساِن �لفلسطيني ولباَسه )نشاط 3 فعالية1(. 1َمْسَكَن �ل�إ

ول
ن �

انو
ك

نساِن �لفلسطيني ولباَسه )نشاط 3 فعالية٢( + �ل�ول َمْسَكَن �ل�إ

حّل �أسئلة نهاية �لدرس.

1

        
        

        
        

     
س

لنا
ن ا

 بي
صل

توا
وال

ل 
صا

لات
ا

1�ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس.

يََّة �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس. 1�أَهمِّ

نساُن قديًما. 1وسائَل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل �لتي �ستخدَمها �ل�إ

ر�ِت �لَّتي طر�أْت على وسائِل �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لثاني �لتَّطوُّ

�لنّاس.

1

1مهار�ِت �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس.

مهار�ِت �ل�تّصاِل و�لتَّو�ُصِل بيَن �لنّاس+ حل �أسئلة نهاية 

�لدرس.

1 

مر�جعة �لفصل �لدر�سي �ل�أول
 

1
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مصفوفة  الاأهداف 
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مستويات  الاأهداف 

   
   

ض
أر ا

 ال
ب 

وك
 ك

 :
 ١

س
در

ال

تكر�ر�ستدل�لتكر�رتطبيقتكر�رمعرفة

�أن يبّين شكل �ل�أرض

٢  �لتي نعيش عليها.

�أن يبّين �أثر �لضوء على

�لكرة  �ل�أرضية من خلال 

مجسم �لكرة  �ل�أرضية.

1

�أن يفّسر �عتد�ل درجة حر�رة  

�ل�أرض  �إذ� ما قورنت مع درجة 

حر�رة �لكو�كب �ل�أخرى.
1

  �أن يعدد كو�كب

٢ �لمجموعة �لشمسية. 

�أن يمثّل حركة �لمجموعة 

1�لشمسية من خلال �للعب.

�أن يربط نتائج دور�ن  �ل�أرض  

حول نفسها بو�قع ملموس من 

حياتنا �ليومية.
1

�أن يبّين �تجاه دور�ن

٢�ل�أرض  حول نفسها.
�أن يبّين كيف تحدث �لفصول 

أربعة من خلال �لشكل. 1�ل�
�ل�أرض  كون  عدم  يفّسر  �أن 
في  ليلاً،  �أو  نهار�  جميعها، 

وقت و�حد.
1

دور�ن      نتائـــج  يذكـــر  �أن 

نفســـها. حـــول  ٢�ل�أرض 

�أن يصنّف �لمحاصيل �لزر�عية 

1حسب فصول �لسنة.

�أن يفّسر كون كوكب  �ل�أرض  

�لملائم  �لوحيد  �لكوكب  هو 

للحياة.
1

�أن يذكر مدة دور�ن     

�ل�أرض  حول نفسها.
1

�ل�مثـــال  بعـــض  يكتـــب  �أن 

�لشعبية  عن �لطقس و�لّزر�عة.
1

�أن  يحـــدد �لفصول  �لمقابلة 

1في نصف �لكـــرة �لجنوبي.

دور�ن      نتائـــج  يبّيـــن  �أن 

�لشـــمس.        حـــول  ٢�ل�أرض 
أمثال �لشعبية. �أن يلعب لعبة �ل�

1
�أن  يستنتج تو�فر بعض 

�لمحاصيل  في غير مو�سمها.
1

�أن يبّين كيف تحدث

أربعة. ٢ �لفصول �ل�

�أن ينشد نشيد �لفلاح وشجرة 

1�لزيتون.

تنـــوع  �أســـباب  يســـتنتج  �أن 

فـــي  �لزر�عيـــة  �لمحاصيـــل 

. فلســـطين
1

�أن  يستنتج �أثر �ختلاف 

تنوع   على  أربعة  �ل� �لفصول 
�لمحاصيل �لزر�عية في

 فلسطين.

٢

�أن  يبّيـــن كيفية �لتصرف في 

�لمرتبطة  �لطارئـــة  �لمو�قـــف 

أربعة. �ل� �لفصـــول  باختلاف 
1

�لمحاصيـــل  يصنّـــف  �أن 

�لفصول. حســـب  �لزر�عية 
1

�أن   يصنـــف �ل�أمر�ض �لتي 
نســـان بســـبب  �ل�إ تصيـــب 

�لفصول. �ختـــلاف 
1

الَوْحدة الاأولى: كوكب الاأرض 
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�أن   يستخلص �أثر �ختلاف

حياة   على  أربعة  �ل� �لفصول 

نسان �لفلسطيني وتر�ثه. �ل�إ

٢

أمثال  �ل� بعض  يذكر  �أن 

بالطقس  �لمرتبطة  �لشعبية 

و�لّزر�عة.

٢

فصل  كل  بد�ية  يذكر  �أن  

أربعة. من �لفصول �ل�
1

  �أن يستنتج طرق �لوقاية من 

�ل�أمر�ض �لمرتبطة باختلاف 

�لفصول.

٢

�أن  يذكر �لمسافة بين

�ل�أرض  و�لشمس.
1

�أن يبّين فتره وصول �ل�أشعة 

�لشمسية �إلى   �ل�أرض. 
1

أربعة. 1�أن يعدد �لفصول �ل�

7٨ ٢7 �لمجموع 

   
ض  

أر ا
 ال

ح 
ط

س
  :

 ٢
س

در
ال

�أن يبّين  �أقسام سطح  

�ل�أرض. 
1

�أن  يحدد  �أقسام سطح

�ل�أرض  على �لخريطة.
 1

�أن يستنتج نسبة �ليابسة   �إلى  

1�لماء من خلال �لخريطة.

�أن  يذكر نسبة �ليابس و�لماء 

من مساحة �لكرة  �ل�أرضية.
٢

�أن يلون �لقار�ت باألو�ن    

مختلفة على �لخريطة  �لصماء.
1

�أن يستنتج �أهمية موقع

 فلسطين.
1

�أن  يعرف مفهوم �لقارة.

٢
�أن يعّين على خريطة �لعالم

�أشكال سطح  �ل�أرض. 
٢

قار�ت  تركز  سبب  يفّسر  �أن 

�لّشمالي  �لنصف  في  �لعالم 

للكرة  �ل�أرضّية.
1

�أن يذكر �أسماء �لقار�ت 

و�لمسطحات �لمائية.

٢

�لمائية  �لمسطحات  يعين  �أن 

�لموجودة على سطح  �ل�أرض  

من خريطة �لعالم �لطبيعية.
1

�أن يقـــارن بيـــن �أهميـــة موقع 

فلســـطين بالنســـبة لـــكّل من 

و�لبحـــر  �لمتوســـط  �لبحـــر 

1 �ل�أحمـــر.

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&subject=14
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�أن  يرتب �لقار�ت حسب

 �لمساحة تنازلياً.
٢

�أن  يرتب �لمحيطات حسب 

�لمساحة من خلال �لخريطة.
3

 

�أن  يوّضح �أشكال سطح  

�ل�أرض. 
٢

�أن  يمثّل �لحو�ر للتعرف   �إلى  

مظاهر سطح فلسطين.
1

�أن يبّين �أشكال �لمياه 

٢�لسطحية.

  �أن    يحدد �لجبال و�لسهول 

على  �لنقب  وهضبة  و�ل�أغو�ر 

خريطة فلسطين. 

1 

�أن  يو�زن بين مفهوم �لبحر 

و�لمحيط.
1

�أن يحدد موقع فلسطين

 بالنسبة للقار�ت.
1

سطح  مظاهر  يوّضح  �أن 

فلسطين.
4

�أن يرسم خريطة فلسطين معيناً 

فلسطين  تحّد  �لتي  �لدول 

�لتي  �لمائية  و�لمسطحات 

تشرف عليها.

1

�أن يذكر   �أنو�ع �لسهول.
1

�أن يستخرج �ل�أشكال 

�لتضاريسية من �لخريطة.
1

�أن يعدد �أشكال �لمياه

 �لسطحية في فلسطين.
3

�أن يشكل مظاهر سطح 

فلسطين بالمعجون و�لملتينة.
1

من  فلسطين  موقع  يبّين  �أن 

أربعة. �لجهات �ل�
٢

�أن يلّون مظاهر سطح فلسطين 

ألو�ن.  �لطبيعية بال�

1

�أن يبّين �أهمية موقع 

فلسطين.
3

�أن   يعّين على �لخريطة �لّصماء 

قار�ت �لعالم و�لمحيطات.

٢
 

فلسطين  يذكر مساحة  �أن  

بالكيلومتر.
1

٢٨174�لمجموع

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&subject=14
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ض  
أر ا

 ال
ى 

عل
ة 

حيا
 ال

ت
وما

مق
 :

3 
س

در
ال

�أن  يستنتج �أهم �لمو�رد

 �لطّبيعية و�ل�قتصادية.
1

�أن يستنتج �لمقّومات �ل�أساسية 

للحياة على  �ل�أرض من خلال 

�لّصور.

1

�أن  يستنتج �ستعمال�ت �لنفط 

1و�أهميته �ل�قتصادية.

�أن يعرف �لمو�رد �لطبيعية. 

٢

آتية �إلى: �أن يصنّف �لمو�رد �ل�

متجددة  وغير  متجددة  مو�رد 

)�لماء، �لنفط، �لهو�ء،�لذهب، 

�لحديد، �لطاقة �لشمسية( من 

خلال �لجدول.

 1

�أن يعلل تسمية �لنفط بالذهب 

�ل�أسود. 

 1

�أن يعرف �لمو�رد �لبشرية.
٢

�لمو�رد  �أهمية  يستخرج  �أن 

�ل�قتصادية من �لحو�ر. 
1 

�أن يقّدم �لعبر و�لفو�ئد من حّل 

�لمشكلات.
1

�أن يفّرق بين �لمو�رد �لطبيعية  

1و�لمو�رد �لبشرية.

�أن  يمثّل   �لقصة مع زملائه 

�لجماعي  �لعمل  �أهمية  حول 

في حل �لمشكلات.

1

�أن يبّين �أهمية �لعمل

 �لجماعي.

1

من  كّل  �أهمية  يبّين  �أن 

�لماء و�لهو�ء و�لتربة في حياة 

نسان. �ل�إ

3

�أن يقدم �آيات قر�آنية و�أحاديث 

شريفة و�أمثال�ً شعبية تبين �أهمية 

�لعمل �لجماعي.

�أن يبّين �أهمية جبال فلسطين 1

للاقتصاد �لوطني �لفلسطيني.

1

�أن يذكر �أهم �لمو�رد

 �ل�قتصادية.
1

�أن  يصنّف �لمو�رد في �لّصور   

�إلى مو�رد طبيعية وبشرية.
1

على  أمثلة  �ل� يذكر  �أن 

و�لهو�ء  �لماء  �ستخد�مات 

نسان. و�لتربة في حياة �ل�إ

1 

�أن يستنتج �أهم �لمو�رد �لطبيعية 

و�ل�قتصادية في �لبيئة �لمحيطة 

بالطّلبة.

1

�أن   يستنتج �أهمية �لحجارة 

نسان    �لفلسطيني. للاإ
٢

�أن  يذكر �لمقومات

�ل�أساسية للحياة على

�ل�أرض.

1

٢�أن يعرف �لمو�رد �ل�قتصادية.

�أن   يصنف �لمو�رد حسب 

�لقدرة على �ل�ستمر�ر.
٢
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حسب  �لمو�رد  يصنف  �أن 

�لنشاأة.
1

�أن يعطي �أمثلة على �لمو�رد 

�لمتجددة وغير �لمتجددة.
1

�لمو�رد  �أهمية  يوّضح  �أن 

نسان. �ل�قتصادية في حياة �ل�إ
٢

�لمو�رد  �أمثلة على  �أن يقدم 

�لحية وغير �لحية.
1 

نسان  �أن يفّسر عدم قدرة  �ل�إ

على �لعيش منفرد�ً.
3

�أن يبّين �أهمية �لجماعة في 

نسان. حياة �ل�إ
4 

�لو�جب  �لشروط  يذكر  �أن 

توفرها في �لجماعة.
٢

3٢75 �لمجموع

ض 
أر ا

 ال
ى 

عل
ة 

حيا
 ال

جه
توا

ة 
عي

طبي
ر 

اط
خ

 م
:٤

س 
در

ال

�أن يعرف �لمخاطر �لطبيعية.

1

�لمخاطر  �أهم  يستنتج  �أن 

حياة   تو�جه  �لتي  �لطبيعية 

نسان من �لحو�ر. �ل�إ

1

�أن   يعطي �أمثلة على مخاطر 

على   نسان  �ل�إ تو�جه   طبيعية 

�ل�أرض.
1

�لطبيعية  �لمخاطر  يعدد  �أن 

نسان  �ل�إ حياة   تو�جه  �لتي 

على  �ل�أرض. 

3

آثار  �لناجمة  �أن  يستخرج   �ل�

قصة  خلال  �لزل�زل من  عن 

زلز�ل نابلس.

 1

�لمترتبة  �لنتائج  يستنتج  �أن 

1على �نتشار �ل�أمر�ض �لمعدية.

�أن يعرف �لزل�زل.

٢

�أن يذكر �أسماء مؤسسات دولية 

�أثناء  �لمساعدة  تقدم  ومحلية 

حدوث �لكو�رث �لطبيعية.

٢

�أن يقترح طرقاً لمو�جهة 

�لكو�رث �لطبيعية �أثناء 

حدوثها.
1

�أن يبّين سبب حدوث

 �لزل�زل. 

٢

�لتي  �ل�أعمال  يستنتج  �أن 

نسان في مو�جهة  �ل�إ بها  يقوم 

من  و�لحّد  �لطبيعية  �لمخاطر 

1�آثارها �لسلبية.
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آثار  �لناجمة  �أن  يستنتج  �ل�

عن �لزل�زل. 
 1

�أن  يوفّق بين �لمصطلح 

و�لمعنى. 

1
 

�لتي  �لزل�زل  �أهم  يذكر  �أن 

حدثت في فلسطين.
1

�أن يقترح عنو�ناً مناسباً للقصة.
1 

1�أن  يعّرف �لبر�كين.

�أن يبّين مخاطر �لبر�كين على  

نسان و�لبيئة �لمحيطة. �ل�إ
1 

�أن  يعّرف �لعو�صف �لرملية 

و �لفيضانات و �لبرق.
1

�أن يوّضح �لظو�هر �لمناخية 

�لتي تعّد من �لمخاطر 

�لطبيعية.

5

�أن  يعدد بعض �ل�أمر�ض

 �لمعدية.
1

�نتشار  مناطق  يذكر  �أن 

1�لجفاف في فلسطين.

1�أن يذكر �أسباب �لفيضانات.

آثار  �لّسلبية �أن يوّضح  �ل�

�لناجمة عن �لكو�رث

�لطبيعية.

3

�لتي  �ل�أعمال  يستنتج  �أن  

نسان في مو�جهة  قام بها  �ل�إ

و�لحد  �لطبيعية،  �لمخاطر 

من �آثارها �لسلبية.

٢

�أن يبحث عن طرق تساعد 

�آثار  من  �لتخفيف  في 

�لمخاطر �لطبيعية �لسلبية.

٢

٢٨73�لمجموع
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�أن يعرف �لمخاطر �لبشرية.
٢

�أن  يستخرج �أشكال  �لتّلوث

  من �لقصة.
1

على  �أخرى  �أمثلة  يعطي  �أن 

نسان. 1�لمخاطر �لتي تو�جه �ل�إ

�أن  يذكر �أمثلة على 

�لمخاطر �لبشرية.
٢

�لتّلوث   �أشكال   يكتب  �أن  

�لو�ردة في �لقصة على �لسبورة.
1

�أخرى  �أشكال  يستنتج  �أن 

1للتلّوث.

�أن  يعرف  �لتّلوث. 

٢

�أن  يمثّل   �لحو�ر حول تعرض 

�لقصري   للتهجير  �لفلسطينيين 

بفعل �لعصابات �لّصهيونية.

1

�أن  يستنتج دور �لمو�طنين في 

1�لحّد من تلّوث �لبيئة.

�أن يعدد �أشكال  �لتّلوث. 
5

من  �لحروب  �أثر  يستخرج  �أن 

خلال �لقصة.
1

�أن  يقترح حلول�ً للحد من  

�لتّلوث  �لبيئّي.
٢

�أن  يعرف كلاً من  �لتّلوث  

�لهو�ئي، وتلوث �لتربة 

و�لتلوث �لضوضائي.

1

�أن  يبحث ويكتب �أمثلة على 

1قرى فلسطينية مهجرة.

�أن يستنتج �أثر �لحروب و�ل�حتلال 

٢على �لشعب �لفلسطينّي.

�أن يستنتج �أسباب  �لتّلوث. 

1

�أن يكتب �أسماء مخيمات

فلسطينية في �لد�خل و�لخارج، 

من خلال �لبحث في مصادر 

�لمعرفة.

1

�أن يذكر �أهم �لخسائر 

1�لمادية �لمرتبطة بالتّلوث. 

�أن يعّد مشروعاً يتم من خلاله 

سهام في �لحفاظ على �لبيئة  �ل�إ

�لمدرسية.

1

�لناجمة  آثار   �ل� يوّضح   �أن 

عن  �لتّلوث.  
3

٢�أن يعرف �لحرب.

5�أن يذكر �أمثلة على �لحروب.

٢�أن يعرف �ل�حتلال.

�أن يوّضح �أثر �لحروب

نسان و�لحيو�ن     على  �ل�إ

و�لنبات.

4

�أن  يذكر �لطر�ئق �لتي لجاأ 

نسان للحد من �آثار  �إليها  �ل�إ

�لحرب.

3

3377�لمجموع
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تكر�ر�ستدل�لتكر�رتطبيقتكر�رمعرفة

نسان �لقديم.  �أن    يعرف  �ل�إ
1

�أن  يستخرج �ل�ختلاف بين 
قديما  نسان  �ل�إ حياة   مظاهر 

وحديثاً من �لّصور.  
1

نسان  �أن يستنتج شخصية  �ل�إ

1�لقديم.

�لتي  �لتغير�ت  يستنتج  �أن 
نسان  �ل�إ حياة   على  طر�أت 

قديماً وحديثاً.
1

�أن  يرسم جدول�ً للمو�زنة بين 
نسان قديماً  �أسباب  تنّقل  �ل�إ

وحديثاً.
1

�لبدو  حياة  نمط  يستنتج  �أن 

1في �لوقت �لحاضر.

نسان  �أن يبّين �أسباب  تنّقل  �ل�إ

5قديماً وعدم �ستقر�ره.
نسان �أن   يمثّل   دور  �ل�إ
�لقديم للتعرف �إلى نمط 

حياته.
1

�أن يستنتج بعض �لتّغير�ت �لتي 

نسان. 1طر�أت على حياة �ل�إ

�أن  يعدد �ل�أمور �لتي �عتمد 
في  �لقديم  نسان  �ل�إ عليها  

حياته.
٢

�أن  يستخرج دو�فع  تنّقل

1 �لبدو من خلال �لحو�ر.

نسان  �أن يبّين �أسباب تنّقل �ل�إ

٢في �لعصر �لحديث. 
هجرة   �أسباب  بين  يقارن  �أن 
من  وحديثا  قديماً  نسان  �ل�إ

خلال �لجدول.
1

حياة   مظاهر  يوّضح  �أن 

نسان على �ل�أرض  قديماً. 1�ل�إ

يتعرض  لما  �أن  يجمع صور 
له بدو فلسطين من �نتهاكات 

�ل�حتلال �لصهيوني.
1

نسان �أن يذكر �أعمال �ل�إ

1 �لقديم لتاأمين حياته.

�أن يبّين متى �ستخدم 

�لكنعانيون �لنقود.
1

1�أن يعرف �لمقايضة.

�أن  يستنتج دو�فع  تنّقل �لبدو 
مكان     في  �ستقر�رهم  وعدم 

و�حد.
1

�أن يذكر �أسباب �ستخد�م  

نسان للنقود. �ل�إ
1

٢�أن يعرف �لبدو.

نسان  �أن  يصف مسكن  �ل�إ
٢�لبدوي.

نسان على  الاأرض  قديمًا الَوْحدة الثّانية: حياة  الاإ
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تنقل  �أسباب  يستنتج  �أن  

�لبدو خلال فصلي �لصيف و 

�لشتاء.

1

�أن  يفّسر �رتباط حياة �لبدو 

٢بفصول �لسنة.

�أن  يبّين �أثر �ل�حتلال 

�لبدو  حياة  على  �لّصهيونّي 

في فلسطين.

٢

٢663�لمجموع
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�ل�أدو�ت  مصادر  يذكر  �أن  

نسان قديماً. ٢�لتي صنعها  �ل�إ

�أن  يستخرج �لمو�د �لتي صنع 

نسان �أدو�ته قديماً من  منها  �ل�إ

خلال قر�ءة �لحو�ر.
1

�أن يفكر في حكمة �أو مقولة 

نسان  �ل�إ صناعة   دو�فع  تبين 

ل�أدو�ته.
1

�أن يبّين �ستخد�مات �ل�أدو�ت 

نسان قديماً. 3�لتي صنعها  �ل�إ

�أن يقارن بين �لمو�د �لتي صنع 

قديماً  �أدو�ته  نسان  �ل�إ منها 

وحديثاً. 

1

تسمية  سبب  يستنتج  �أن 

1�لعصر �لحجري بهذ� �ل�سم. 

�أن  يعدد �ل�أدو�ت �لتي 

نسان قديماً. ٢صنعها �ل�إ

�أن يتتبع �لتطور�ت �لتي طر�أت 

صنعها  �لتي  �ل�أدو�ت  على 

�ل�نسان. 

1

�أن يذكر �أدو�ت �أخرى صنعها 

نسان قديماً.  1�ل�إ

�أن  يعدد �لمو�د �لتي �عتمد  

صناعة  في  نسان  �ل�إ عليها 

�أدو�ته.

٢

�أن  يمثّل  �لحو�ر حول  كيفية 

1�كتشاف �لنار.

�أن يذكر �أدو�ت �أخرى قديمة، 

1وكيف �أصبحت حديثة. 

�أن يذكـــر ســـبب �ســـتخد�م  

نســـان لعظـــام �لحيو�نات  �ل�إ

و�أغصان     وجلودهـــا، 

�ل�أشجار في صناعة �أدو�ته.

1

�أن  يبّين كيف يمكن �إشعال 

وسائل  غياب  حال  في  �لنار 

1�إشعالها �لحديثة.

�أن  يستنتج �لتطور �لذي طر�أ 

على �ل�أدو�ت �لتي �ستخدمها  

نسان قديماً. 1�ل�إ

�كتشاف  �أهمية  يستنتج  �أن 

نسان قديماً  �لنار في حياة  �ل�إ

وحديثاً.

4

�أن  يرسم جدول�ً للمو�زنة بين 

1�ستخد�م �لنار قديماً وحديثاً.

�أن يذكر �أسماء بعض �أدو�ت 

1�لصيد قديماً. 
�أن يجمع صور�ً ل�أدو�ت 

قديمة، مبّيناً كيفية تطورها 
)�أصبحت حديثة(.

1

صناعة  �أسباب  يستنتج  �أن  

1�ل�أسلحة قديماً.
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�أن  يذكر �لظو�هر �لطبيعية 

�لتي �أسهمت في معرفة   

نسان للنار قديماً. �ل�إ

٢

�أن  يعدد بعض طرق �إشعال 

�لنار قديماً. 
3

�أن يذكر �ستخد�مات

نسان للنار قديماً وحديثاً. �ل�إ
٢

٢375�لمجموع
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�لمسكن  �أهمية  يوّضح  �أن 

نسان. و�لملبس للاإ
٢

آية �لكريمة  �أن يستخرج من  �ل�

نعم �لله علينا. 
1

�أن  يستنتج �أهم حقوق  

نسان �لتي يتم   �نتهاكها. �ل�إ
1

�أن يعرف �لمسكن.

٢

�أن يذكر حقوقاً �أخرى قد

نسان.    1يحصل عليها �ل�إ

نسان �لتي  �أن  يربط حقوق  �ل�إ

يتم   �نتهاكها بما يتعرض �إليه 

�ل�حتلال  من  �لفلسطينيون 

�لّصهيوني.

1

�أن يذكر �أسباب حرمان

نسان من مسكنه.  1�ل�إ

�أن  يستنتج �أهمية �لملبس 

و�لمسكن في حياتنا من 

آية �لكريمة. خلال �ل�

1

�لتقليدي  �للباس  يصف  �أن  

1�لفلسطيني للرجل و�لمر�أة. 

�أن يذكر �أشهر �لكهوف �لتي 

في  �لقديمة  للعصور  تعود 

فلسطين.
٢

و�أحاديث  �آيات  عن  يبحث  �أن 

1تتحدث عن �لمسكن و�لملبس.

�أن يقترح حلول�ً للحفاظ على 

�لكهوف �لقديمة في 

فلسطين.

�أن يقارن بين �لمساكن 

1�لقديمة و�لحديثة.

�أن يمثّل  �لحو�ر للتّعرف �إلى 

نسان  �لمساكن �لتي عرفها  �ل�إ

قديماً.

1

�أن يذكر موقع كهف شقبا.

٢

�أن يذكر بعض �لمو�د �ل�أخرى 

منها  نسان  �ل�إ يصنع  �لتي 

ملابسه حديثاً. 
11

�أن يبّين �أهمية كهف شقبا.

3

�أن يحدد موقع و�دي �لنطوف، 

1وكهف شقبا على �لخريطة.
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�أن يذكر �لخطر �لذي

في  �لقديمة  �لكهوف  يهدد 

فلسطين
٢

�أن يستخرج �ستخد�مات 

1�لملابس من �لّصور.

�أن  يبّين �ل�أدو�ت و�لمو�د 

نسان  �لتي صنع منها �ل�إ

ملابسه قديماً.
4

�أن  يذكر �ستخد�مات �أخرى 

1للملابس حسب �لمناسبات.

�أن يذكر �لمساكن �لتي

نسان قديماً.  عرفها  �ل�إ
1

�أن  يربط بين �لزي �لتقليدي 

1و�لدولة �لخاصة به.

�أن   يذكر �لمو�د �لتي تصنع 

٢منها �لملابس حديثاً.

�أن يصف �للباس و�لزي 

�لتقليدي �لفلسطيني للمر�أة 

و�لرجل.
1

�أن يعدد �ستخد�مات

٢ �لملابس.

�أن يكتب موضوعاً حول 

نسان �ل�جتماعية  حقوق  �ل�إ

في فلسطين. 
1

�أن  يستنتج �أبرز �لتغير�ت �لتي 

طر�أت على صناعة �لملابس 

عبر �لعصور.
3

�أن يوّضح �أبرز �لتطور�ت 

�لحاصلة على �أدو�ت صناعة 

�لملابس.
٢

٢91٢4�لمجموع
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�لمو�قع  �أسماء  يذكر  �أن 

و�لكهوف و�لمغاور �لتي عاش 

نسان �لقديم وتنتشر  فيها  �ل�إ

في فلسطين.

٢

�أن يعّين موقع �لمغاور 

و�لكهوف �لقديمة على

 خريطة فلسطين.
1

�لكهوف  �أهمية  يستنتج  �أن 

�لقديمة للفلسطينيين.
1

�أن  يذكر �آثار مدينة �أريحا.
٢

�أن يربط موقع �لّصورة بالنسبة 

1لموقعه على �لخريطة.
�أن   يستنتج دورنا في �لحفاظ 

٢على تر�ث �إبائنا و�أجد�دنا. 

�أن يعدد �لمو�قع �لنطوفية �لتي 

٢تنتشر في فلسطين.

آثار   �أن  يستخرج �أهم  �ل�

�لتاريخية �لفلسطينية من 

خلال �لحو�ر.
1

�أن يستنتج وضع �لزي 

�لحاضر  وقتنا  في  �لفلسطيني 

بعد حدوث �لتطور�ت.
1

�أن يذكر �أهمية موقع تل

 �لسلطان.   
٢

�أريحا على  مدينة  �أن  يحدد 

1خريطة فلسطين. 
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�أن  يذكر �ل�أدو�ت �لتي 

نسان  �ستخدمها �ل�إ

�لفلسطيني قديماً.

٢

�أن يصف مظاهر �لحوش

1 �لفلسطيني.

�أن   يذكر �لمو�د �لتي �عتمد 

نسان قديماً  لصنع  عليها  �ل�إ

�أدو�ته في فلسطين.

٢

�أن يصف طبيعة �لمنازل �لتي 

من  قديماً  نسان  �ل�إ سكنها 

خلال �لّصور.
1

�أن يذكر �ستخد�مات 

�ل�أدو�ت �لقديمة في

 فلسطين.

٢

�أن يصف ثوب �لمر�أة 

1�لفلسطينية �لتقليدي.

�أن   يذكر �لمو�د �لتي تصنع 

1منها مادة �لفخار.
�أن يرسم خريطة فلسطين 

بطريقة صحيحة. 
1

�أن يبّين طرق تشكيل مادة 

1�لصلصال و تجفيفها. 

�أن   ينفذ مشروعاً للمحافظة 

آباء و�ل�أجد�د. 1على تر�ث �ل�

�أن يذكر �ستخد�مات

 �لصلصال قديمة وحديثاً.
٢

نسان  �أن  يستنتج حاجة  �ل�إ

للاأو�ني  قديماً  �لفلسطيني 

و�ل�أوعية �لفخارية.

٢

�أن يصف طبيعة �لمنازل �لتي 
نسان �لفلسطيني  سكنها  �ل�إ

قديماً.
3

٢394�لمجموع
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�أن  يعرف �ل�تّصال و�لتّو�صل.   

٢
�أن  يذكر �أمثلة على �ل�تّصال 

1و�لتّو�صل.
�لتّفاعل  �أهمية  يستنتج  �أن 

أفر�د. 1وتبادل �لحديث بين �ل�

�أن  يفرق بين �ل�تّصال

 و�لتّو�صل.

�أن  يصنع هاتفاً من �ل�أكو�ب ٢
1ويجري حديثاً من خلاله.

�أن يستنتج �أهمية وضوح 
�لتعليمات من �أجل �لوصول �إلى 

�لهدف من خلال �للعب.
1

�أن يستخرج شروط نجاح 3�أن  يعدد عناصر �ل�تّصال.
�لحو�ر و�لتّو�صل بين �لطرفين 

من خلال �لحو�ر.
1

�أن يستنتج تحّول �لعالم   �إلى  
وسائل  بسبب  صغيرة  قرية 

�ل�تّصال و�لتّو�صل حديثاً.
1

�ل�تّصال  �أهمية  يستنتج  �أن 
أفر�د  و�لتّعارف بين �ل�

و�لشعوب.

�أن يسترشد �لطالب �إلى مكان 1

1�لكرة من خلال �للعب.

صغاء  �ل�إ �أهمية  يستنتج  �أن 

1�أثناء �للعبة.
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�ل�تّصال  �أهمية  يستنتج  �أن 

و�لتّو�صل في حياتنا.
من 3 �تّصال  وسائل  يصنع  �أن 

1�لمو�د �لمتوفرة.
�أن يقترح طرق لتقوية �ل�تّصال 

1و�لتّو�صل مع �لزملاء.

�أن يبّين �لوسائل �لتي

نسان قديماً   �ستخدمها  �ل�إ

للتعبير عن �أفكاره.

�أن يعطي �أمثلة من حياتنا على ٢

1�ل�تّصال و�لتّو�صل.

�أن يستنتج شروط نجاح 

أفر�د. 1�لحو�ر و�لتّو�صل بين �ل�

�أن  يعدد وسائل �ل�تّصال

 و�لتّو�صل حديثاً.

1

�أن يقارن بين �ل�تّصال 

�للفظي وغير �للفظي.

٢

�أن  يعدد �أهم �لكتابات �لتي 

�ستخدمت قديماً.
3

�لذي  �لتطور  يستنتج  �أن 

�ل�تّصال  وسائل  على  طر�أ 

و�لتّو�صل حديثاً.

٢

�أن  يعـــدد �لمهـــار�ت �لتـــي 

لضمـــان     تتوفـــر  �أن  يجـــب 

�ل�تّصـــال و�لتّو�صـــل �لفعال 

�لناس. بيـــن 

٢

٢366�لمجموع
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   جدول المفاهيم الخاطئة المتوقعة من الّطلبة

الَوْحدة الاأولى  

المفاهيم الخاطئة المتوقعة في الفصل الاأول )الَوْحدة الاأولى كوكب الاأرض (

التصحيح المفاهيم الخاطئة المتوقعة من الّطلبة الدرس

�لشمسية  ثمانية  �لمجموعة  - مجموع كو�كب 

فقط بعد قيام �تحاد �لفلكيين �لدوليين بعدم �عتبار 

بلوتو كوكباً.

- �ل�أرض  تدور حول �لشمس من �لغرب   �إلى

   �لشرق

كّل  في  نسان  �ل�إ تصيب   نفلونز�(  و)�ل�إ �لرشح   -

�لفصول وتزد�د في فصل �لشتاء.

- مجموع كو�كب �لمجموعة �لشمسية  تسعة

  كو�كب.

- �لشمس تدور حول  �ل�أرض. 

نفلونز�( �أمر�ض موسمية مرتبطة - �لرشح و)�ل�إ

 بفصل �لشتاء. 

الدرس الاأول: شكل  الاأرض

  وحركاتها

- خريطة.

- �لهضبة منطقة مرتفعة ذ�ت سطح منبسط.

- �لبحر �لميت  بحر مغلق ل� يتصل باأي بحر.

- تشمل بلاد �لشام كّل من  )فلسطين، �ل�أردن، 

وسوريا ولبنان( فقط.

- خارطة.

- �لهضاب مناطق مرتفعة لها قمة.

- �لبحر �لميت بحر مفتوح.

- تشمل بلاد �لشام كل من )فلسطين و�ل�أردن 

ولبنان وسوريا و�لعر�ق(.

الدرس الثّاني: سطح  الاأرض 

قابلة  غير  متجددة  طبيعية  مو�رد  و�لماء  �لهو�ء   -

للنفاذ.

- �لهو�ء و�لماء مو�رد طبيعية  قابلة للنفاذ. الدرس الثّالث: مقوّمات 

الحياة على  الاأرض. 

نسان �لحّد من تاأثير �لمخاطر �لطبيعية  - يستطيع �ل�إ

بسبب �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي.

نسان و�لمؤسسات شركاء في �لحد من  - �لدولة و�ل�إ

تاأثير �لمخاطر �لطبيعية.

نسان عاجز�ً �أمام �لمخاطر �لطبيعية. - يقف �ل�إ

- �لدولة وحدها �لمسؤولة عن �لحّد من مخاطر 

�لطبيعية.

الدرس الرابع: مخاطر طبيعية 

تواجه الحياة على  الاأرض.

وغير  �لحية  �لكائنات  على  تكون  �لحروب  -�آثار 

�لحية، وعلى �لبيئة  �لطبيعية و�لحضارية.

نسان فقط. -�آثار �لحروب يكون على  �ل�إ الدرس الخامس: مخاطر 

بشرية تواجه الحياة على

  الاأرض. 
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الَوْحدة الثّانية

نسان على  الاأرض  قديمًا( المفاهيم الخاطئة المتوقعة في الفصل الاأول )الَوْحدة  الثّانية  حياة  الاإ

التصحيح المفاهيم الخاطئة المتوقعة من  الّطلبة الدرس

-يعيش �لبدو في فلسطين في �لعديد من 

مناطق �لفلسطينية �لمختلفة. 

نسان كانت جمع و�إلتقاط  - �أول حرفة للاإ

�لغذ�ء من �ل�أشجار.

- �لبدو في فلسطين يعيشون في �لصحر�ء.

نسان  �لّصيد و�لرعي. - �أول حرفة كانت للاإ

الدرس الاأول: مظاهر حياة

نسان قديمًا.   الاإ

- تصنع خيوط �لحرير من دودة �لقز. - تُصنع خيوط �لحرير من �لنباتات. نسان الدرس الثّالث: مسكن الاإ

 ولباسه.

- هناك فرق كبير بين �ل�تّصال و�لتّو�صل؛

 فال�تصال هو  �نتقال �ل�أفكار و�لمعلومات 

بين طرفين �أو �أكثر من خلال وسائل و�أساليب 

مختلفة، بينما �لتو�صل فهو فهم متبادل بين 

طرفين �أو �أكثر وهو نوع من �لمشاركة و�لتفاعل 

وتبادل �لخبر�ت وهو �أساس �لعلاقات.

- �ل�تّصال و�لتّو�صل يكون لفظياً وغير لفظّي.

- �ستخد�مات وسائل �ل�تّصال و�لتّو�صل تكون 

�إيجابية في بعض �ل�أحيان، وقد تكون سلبية 

في �أحيان �أخرى.

- �ل�تّصال هو �لتّو�صل. 

-�ل�تصال د�ئماً يكون لفظياً.

و�لتّو�صل  �ل�تّصال  وسائل  -�ستخد�مات 

د�ئماً �إيجابية.

الدرس الخامس: الاتّصال

 والتّواصل بين الناس.
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كوكب الاأرض الَوْحدة الاأولى

اآليات تنفيذ الدورس
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آتية:  يتوقع من �لطّلبة بعد �نتهاء �لدرس �أن يحققو� �ل�أهد�ف �ل�

ماِت �ل�أساسيََّة للحياِة على  �ل�أرض. 1- ذكَر �لُمَقوِّ

نسان. ٢- تبيان �أهمية كلٍّ ِمَن �لماِء و�لهو�ِء و�لتّربِة في حياِة �ل�إ

نسان، و�ستمر�َرها. يَح �أهمية �لمو�رِد �ل�قتصاديّة في حياِة �ل�إ 3- تَوضِّ

نسان، وتطّوَرها. 4- �ستنتاج �أهمية �لجماعِة في حياِة �ل�إ

الاأهداف

الخبرات السابقة:

معرفة بعض �لمو�رد �لطبيعية، �أسماء نباتات وحيو�نات برية، �أسماء مشتقات �لنفط، معرفة �أهمية حجار �لبناء.

�لقر�ءة، �لحو�ر، �لتمثيل، مهار�ت �لتّفكير و�لمناقشة، 

على  �لتّعيين  �لتصنيف،  و�ل�أشكال،  �لّصور  تحليل 

مقاطع  تحليل  �للعب،  �لمو�قع،  تحديد  �لخر�ئط، 

آيات �لكريمة، و�ل�أحاديث �لشريفة. �لفيديو، تفسير �ل�

المهارات

�لدرس
عدد الحصص: ٥مقوّمات الحياة على  الاأرض  

مرحلة الاستعداد: اأولاً
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     المفاهيم الخاطئة والّصعوبات المتوقع اأن يواجهها الّطلبة:

التصحيحالاأخطاء المفاهيمية المتوقعة

�لهو�ء و�لماء مو�رد طبيعية متجددة ل� تنفذ.�لهو�ء و�لماء مو�رد طبيعية تنفد.

مقترحات الحلولالّصعوبات

عرض صور للمو�رد �لطبيعية و�لبشرية،  مشاهدة مقاطع فيديو، عرض نماذج حية، �لتفريق بين �لمو�رد �لطبيعية و�لمو�رد �لبشرية.

وتوضيح كل نوع من �لمو�رد.

�لفروق �لفردية عند  �لطّلبة في فهم مفهوم 

غير  مو�رد  حية   مو�رد  �ل�قتصادية/  �لمو�رد 

حية/مشتقات �لنفط.

عمل  �أنشطة و�أور�ق عمل من �جل توضيح وتبسيط هذه �لمفاهيم للطلبة.

من خلال جهاز عرض �أو �ستخد�م عدسات مكبرة، تكبير �لخطوط، و�لخر�ئط، و�لّصور،  صعوبة بصرية.

و�ل�أشكال حسب �لحاجة.

تهيئة �لّصف لكي يتناسب مع تنفيذ �ل�أنشطة وحركة  �لطّلبة، �يجاد   �أنشطة ومهمات صعوبات حركية.

�لمجموعات  و�إشر�كهم ضمن  �لحركية،  وقدر�تهم  تتناسب  �لحركية  للاأنشطة  بديلة 

�لتعليمية.

آيات. آيات صعوبة نطق بعض �لكلمات �أو قر�ءة �ل� تكر�ر لفظ �لكلمات، و�ختيار كلمات بديلة  �إن �أمكن، �لتركيز على تكر�ر قر�ءة �ل�

�لقر�آنية �لكريمة بشكل صحيح. 

   اأصول التدريس

 المحتوى العلمي:

 مفاهيم: �لمو�رد �ل�قتصادية، مو�رد طبيعية، مو�رد بشرية،  مو�رد حية، مو�رد غير حية،  نباتات طبيعية، حيو�نات برية، �لغلاف �ليابس، 

�لطّاقة �لكهربائية،  �لّزر�عة،  �لّصناعات �لغذ�ئية،  صناعة �لفخار، �لنفط، �لذهب �ل�أسود، �لرخام و�لجر�نيت، �لتصدير، �لدخل، �ل�أيدي 

�لعاملة، �لجماعة.

 حقائق: 

رض  جميعه من مو�رد. 1- �لله خلق ما هو موجود على سطح  �ل�أ

٢- �لمو�رد �لطبيعية منها ما هو قابل للنفاذ، ومنها ما هو غير قابل للنفاذ.

نسان �لعيش بدون �لماء و�لهو�ء. 3- ل� يستطيع  �ل�إ
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نسان �لعيش بمفرده. 4- ل� يستطيع  �ل�إ

5- تستخرج حجارة �لبناء من صخور �لجبال.

6- �لّطاقة �لمتجددة، كالطاقة �لشمسية هي متجددة ونظيفة، و�لطاقة غير �لمتجددة، كالنفط تسبب تلّوث �لبيئة.

 مواقع: محافظة �لخليل، دول �لخليج.

 خرائط وصور: صورة مو�رد متجددة ومو�رد غير متجددة، صور ل�ستخد�مات �لمياه و�لرياح، صور ل�ستخر�ج �لنفط ولعملية فصل 

مكوناته، صور لمحاجر ومناشير حجر، صور تظهر بعض �ل�أعمال �لجماعية، خريطة �لوطن �لعربي.  

  الاأنشطة وفعاليات تنفيذها: 

استراتيجيات التدريسالمصادرموضوع النشاطرقم النشاط

١/فعالية١،

 فعالية ٢

 – �ل�قتصادية  �لمو�رد  تصنيف 

تصنيف �لمو�رد حسب �لقدرة على 

�لمو�رد حسب  �ل�ستمر�ر– تصنيف 

�لنشاأة.

صورة-جولة ميد�نية - �لكتاب 

�لمدرسي

�لعمل  �ستر�تيجية  و�لنقاش-  �لحو�ر 

�لتعاوني  من خلال مجموعات ثنائية.

�ستر�تيجية )جيكسو(.

٢

وتربة-�لكتاب مكونات �لبيئة �لطبيعية �لرئيسية رياح  و�أثر  مياه  صور 

�لمقرر، �آيات قر�آنية و�أحاديث نبوية.

�ستر�تيجية �لعصف �لذهني و�لعمل 

من خلال مجموعات �لحو�ر- 

�لنقاش-  تحليل �لصور.

3/فعالية١،

 فعالية ٢

�أهمية  �ل�قتصادية-  �لمورد  تعريف 

�لمو�رد �ل�قتصادية.

فيديو �ستخر�ج �لنفط وفصل 

مكوناته- فيديو لمحاجر ومناشير 

حجر- �لكتاب �لمقرر.

�لحو�ر- �لنقاش- �إستر�تيجية  �لعمل في 

مجموعات -�لحو�ر وتقمص �ل�أدو�ر- 

تحليل �لّصور -مشاهدة مقطع �لفيديو 

�لمقترح.

٤/فعالية١،

 فعالية ٢

نسان ضمن جماعة- �أهمية  عيش  �ل�إ

نسان. �لجماعة في حياة �ل�إ

- �لشروط �لو�جب توفرها في

 �لجماعة.

رسمة  �لجماعي-  �لعمل  عن  قصة 

تعّبر عن �لعمل �لجماعي-صور تعبر 

عن �لعمل �لجماعي.

�إستر�تيجية �لقصة - �ستر�تيجية 

�لتّمثيل و�لعمل في مجموعات-

 تحليل �لّصور. 
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 اآلّيات التقويم:

أد�ء: من خلال سلم �لتقدير، و�ل�أسئلة �لمباشرة، �ستخد�م �أور�ق �لعمل، و�لملاحظات، وقو�ئم  مقترح �ستر�تيجيات �لتقويم �لبديل �لمعتمد على �ل�

�لشطب.

اأثناء تنفيذ الحصة: ثانيًا

6 دقائق     التّهيئة:

يطرح  المعلّم مشكلة ) نقص المياه اأو الهواء على  الاأرض(، ويناقش  الّطلبة في الاأسئلة الاآتية من اأجل الوصول اإلى مدخل 

الحصة:

  من �أين نحصل على �لمياه؟

رض؟   ماذ� يحدث لو  نقصت كمية �لمياه �أو �لهو�ء على سطح �ل�أ

يستكشف  �لمعلّم �لخبر�ت �لّسابقة للطلبة عن موضوع �لحصة من خلال طرح �أسئلة، مثل:

  نذكر �أشياء حّية في �لبيئة؟

  نعدد �أشياء غير حية في �لبيئة؟

٢٩ دقيقة     العرض:

جابة عن  - يطلب من �لطّلبة �ل�طلاع على �لّصور )نشاط 1/ �لفعالية �ل�أولى( )صور تعبر عن �لمو�رد �لمتجددة وغير �لمتجددة( فردياً، و�ل�إ

سؤ�ل  �لمعلّم، ماذ� تشاهدون في �لّصور؟

- ُينظّم نقاشاً حول �لّصور، ويتيح �لفرص �أمام  �لطّلبة للتعبير �لحر حول مضمونها، مع ضرورة توجيه �لنقاش حول �أصناف �لمو�رد �لموجودة 

في كل صورة، ثم يساأل: ما �لمقصود بالمو�رد �لمتجددة؟

  يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعتين.

ولى )ص٢6( �لمتعلق  بتصنيف �لمو�رد �ل�قتصادية �إلى  مو�رد طبيعية    يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط )1(  �لفعالية �ل�أ

ومو�رد بشرية من خلال عرض صور �لكتاب على جهاز �لعرض.

  يطلب  �لمعّلم من كل مجموعة مناقشة �لّصور و�ل�تفاق حول مضمونها.

  يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة في كّل مجموعة كتابة ما توصلو� �إليه على ورقة جد�رية.

  يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة في �لمجموعات �أن  يختارو� ممثلًا لتمثيلهم �أمام �لّصف.

 تصنيف الموارد الاقتصادية ١/ الفعالية الاأولىالحصة الاأولى
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  عرض ما توّصلت �إليه �لمجموعة.

  يناقش  �لمعّلم و �لّطلبة �لمجموعات بما تم عرضه.

  يساأل  �لّطلبة عن معنى �لمو�رد �ل�قتصادية، ولماذ� تسمى �قتصادية، ويتوصل معهم  �إلى  �أن  �لمو�رد �ل�قتصادية تشمل 

    �لمو�رد �لطبيعية و�لبشرية.

  يساأل  �لّطلبة حول مفهوم �لمو�رد �لطبيعة و�لمو�رد �لبشرية.

 يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة �إعطاء �لفرق بين �لمو�رد �ل�قتصادية وغير �ل�قتصادية.

 يكتب  �لمعّلم على �لسبورة �أصناف �لمو�رد �ل�قتصادية وُيوّضح مفهوم كّل منهما.

٥ دقائق     الغلق والتّقويم:

جابة عنها:  يطرح  المعلّم الاأسئلة الاآتية على الّطلبة، للاإ

  ما �لمقصود بالمو�رد �ل�قتصادية؟ 

  قدم مثالً� على مورد �قتصادي مهم.

  ما �أنو�ع �لمو�رد.

  ما �أهمية �لمو�رد �ل�قتصادية؟ 

اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الاأولى– تصنيف الموارد الاقتصادية:

جدول )١/ اأ(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي: تصنيف الموارد الاقتصادية.

وضح اأهم الموارد المتجددةذكر اأقسام الموارد الاقتصاديةاسم الطالبالرقم

3٢محمد1 

٢٢�إبر�هيم ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المهاري والوجداني: تصنيف الموارد الاقتصادية.  

يعّبر عن �لّصور اسم الطالبالرقم

بشكل لفظي.

يستنتج �لعلاقة ببين صور 

�لمجموعتين.

�لّصور  يكتب ما تتضمنه 

في �لمجموعتين.

يتفاعل  مع زملائه �أثناء 

مناقشة �لّصور.

3٢43محمد1 

٢٢٢3�إبر�هيم ٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=5&subject=14



٥6

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(.المحك/ مستوى الاأداء 

�ل�قتصادية ذكر �أقسام �لمو�رد �ل�قتصادية.  �لمو�رد  �أقسام  َذَكَر 

بشكل دقيق وصحيح.

َذَكَر بعض �قسام �لمو�رد 

�ل�قتصادية بشكل صحيح دون 

تقديم �أمثلة على ذلك.

�لمو�رد  �أقسام  ذكر  يستطع  لم 

�ل�قتصادية بشكل صحيح.

�لمتجددة توضيح �أهم �لمو�رد �لمتجددة. �لمو�رد  �أهم  وّضح 

بشكل دقيق وصحيح.

�لمتجددة  �لمو�رد  بعض  وّضح 

بشكل صحيح .

�ستطاع  �أن يذكر مورد�ً 

متجدد�ً دون توضيح.

  تصنيف الموارد الاقتصادية ١/ الفعالية الثّانيةالحصة الثّانية

6 دقائق     التّهيئة:

آتية: ير�جع  �لمعلّم  �لطّلبة في �لمفاهيم �لسابقة عن �لمو�رد �ل�قتصادية من خلال تقديم �ل�أسئلة �ل�

 ماذ� نعني بالمو�رد �ل�قتصادية؟ 

 �ذكر �أقسام �لمو�رد �ل�قتصادية؟

 بّين �لفرق بين �لمو�رد �لطبيعية و�لبشرية.

 وّضح �أهمية �لمو�رد �ل�قتصادية.

 
٢٨ دقيقة     العرض: استراتيجية )جيكسو(

 

 يوّزع  �لمعلّم  �لطّلبة في مجموعات للعمل على  �لّصور  )نشاط 1(، تصنيف �لمو�رد �ل�قتصادية، حيث تتكّون كل مجموعة من )6( 

طلاب بعدد �لمهمات )مو�رد طبيعية/ مو�رد بشرية/ مو�رد حسب �لقدرة على �ل�ستمر�ر/ مو�رد حسب نشاأتها( )مجموعات �ل�أم(.

عضاء، و�لمجموعات.  تختار كّل مجموعة من بينها منسقًا، ومقررً�، ويتم توزيع �لمهمات بين �ل�أ

 ُيعاد توزيع �لمجموعات مرة �أخرى وفق �لمهمات �لتي تم تكليف �أعضاء �لمجموعة بها )مجموعة �لخبر�ء(، وتتباحث كّل مجموعة 

   في �لمهمة )تصنيف �لمو�رد �ل�قتصادية( �لتي ُكلفت بها.

خرى، ويسّجل �لمقرر �أهم  م، ويقوم كّل عضو بتوضيح مهمته �إلى �أعضاء �لمجموعة �ل�أ   تعود �لمجموعات �إلى مجموعات �ل�أ

مور �لمتعلقة �لمهمات جميعها، ويستفسر  �لّطلبة من زملائهم.     �ل�أ
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 يتاأكد  �لمعّلم من فهم  �لّطلبة للمهمات جميعها، و�لتحقق من ذلك باختيار طالب من كّل مجموعة، وسؤ�له عن مهمات 

�أخرى غير �لتي تم تكليفه بها.

 يختار �لمعّلم طالبًا برز خلال �لنشاط، ويطلب منه عرض ملخص للمهمات جميعها )تصنيف �لمو�رد �ل�قتصادية(.

سئلة �لمرفقة، �إضافة  �إلى  قضية �لنقاش حول: كيف نحافظ على هذه �لمو�رد؟  ُيجيب  �لّطلبة عن �ل�أ

 يطلب من  �لّطلبة مناقشة �ل�ستعد�د للحّصة �لقادمة، وهي �لرحلة �ل�ستكشافية للمو�رد �ل�قتصادية �لمحيطة في بيئة �لمدرسة.

٥ دقائق     الغلق والتّقويم:

جابة عنها: آتية على  �لطّلبة للاإ  يطرح  �لمعلّم �ل�أسئلة �ل�

 كيف تصّنف �لمو�رد �ل�قتصادية؟

 ما �أصناف �لمو�رد حسب قدرتها على �ل�ستمر�ر؟

  �أعط �أمثلة على �لمو�رد �لمتجددة وغير �لمتجددة؟ 

 وّضح �أصناف �لمو�رد حسب نشاأتها.

مثلة على �لمو�رد �لحية، و�أمثلة على مو�رد غير حية؟  �ذكر بعض �ل�أ
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اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الثّانية– تصنيف الموارد الاقتصادية:

جدول )١/ اأ(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي: تصنيف الموارد الاقتصادية.

تصنف �سم �لطالب�لرقم

�لمو�رد 

صنف �لمو�رد حسب 

�ل�ستمر�رية

�لمو�رد  على  �أمثلة  ذكر 

�لمتجددة، و�لمو�رد غير 

�لمتجددة

صنّف �لمو�رد 

حسب نشاأتها 

قّدم �أمثلة على �لمو�رد

 �لحية، و�لمو�رد غير 

�لحية.

3٢3٢1�أحمد 1 

3٢٢1٢علي ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المهاري والوجداني: تصنيف الموارد الّطبيعية.

قر�ءة �لصور و�لنصوص�سم �لطّالب�لرقم

وتحليلها.

فريق �لتعبيرعن �لّذ�ت. ضمن  �لعمل 

و�لتّعاون مع زملائه.

�لحو�ر  على  �لقدرة 

قناع. و�ل�إ

تبنّي مو�قف �إيجابية 

تجاه �لمو�رد �لمتجددة.

43٢3٢�أحمد 1 

34٢13علي ٢

 التقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

عنتصنيف �لمو�رد �ل�قتصادية. قّدمها  �لتي   �لمعلومات 
دقيقة �ل�قتصادية  �لمو�رد   تصنيف 

وصحيحة.

قّدمها �لتي  �لمعلومات   معظم 
�ل�قتصادية �لمو�رد  تصنيف   عن 

صحيحة.

 معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن
غير �ل�قتصادية  �لمو�رد   تصنيف 

 صحيحة.

�لقدرة �لمو�رد حسب   تصنيف 
على �ل�ستمر�ر.

  صنّف �لمو�رد   �إلى مو�رد متجددة،
�أمثلة وقدم  متجددة،  غير   ومو�رد 

عليها بشكل دقيق وصحيح.

  صنّف �لمو�رد  �إلى  مو�رد متجددة،
 ومو�رد غير متجددة بشكل صحيح

دون تقديم �أمثلة على ذلك.

 لم يستطع تصنيف �لمو�رد حسب
�ل�ستمر�رية بشكل صحيح.

  صنّف �لمو�رد   �إلى  مو�رد حية،تصنيف �لمو�رد حسب نشاأتها.
 ومو�رد غير حية، وقدم �أمثلة عليها

بشكل دقيق وصحيح.

  صنف �لمو�رد   �إلى  مو�رد حية،
 ومو�رد غير حية بشكل صحيح دون

تقديم مثال عليها.

 �ستطاع   �أن    يقّدم تصنيفاً جزئياً
للمو�رد بشكل صحيح.
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مكونات البيئة الطبيعية الرئيسية الحصة الثّالثة

6 دقائق     التّهيئة:

آتية ل�ستكشاف خبر�ت �لطّلبة �لسابقة:  يعرض  �لمعلّم عينة من �لماء و�لتربة في وعاء، ثم تُناقش �ل�أسئلة �ل�

  ماذ� تشاهد في �لوعاء؟

 ما لون �لتربة في �لوعاء؟

  ماذ� نستفيد من �لتربة؟  

٢٨ دقيقة     العرض:

- يقسم  �لمعلّم  �لطّلبة في مجموعات.

نسان على �لنحو �ل�آتي: - يكلّف  �لمعلّم �لمجموعات بتنفيذ �لنشاط )٢( ص٢٨ �لمتعلق باأهمية �لماء و�لهو�ء و�لتربة للاإ

 َنْنَقِسُم   �إلى  مجموعات.

َور.   ُنلاِحُظ �لصُّ

َور.    َنَتناَقُش في �لصُّ

نسان.   نذكُر �أهمية �لماِء و�لهو�ِء و�لتُّربِة في حياِة �ل�إ

َلْت �إَِلْيِه مجموعُته.   يطرح ُمَمثُِّل كلِّ مجموعٍة ما َتَوصَّ

نسان.   نذكُر �أمثلًة �أخرى على �ستخد�ماِت �لماِء، و�لهو�ِء، و�لتُّربِة في حياِة �ل�إ

  يتناقش �أفر�د كّل �لمجموعة في �لّصور، ويقومون بتدوين ملاحظاتهم على �لورقة �لخاصة بالمجموعة و�ل�حتفاظ بها.

تية على �أفر�د �لمجموعات، مع مر�عاة تقّبل �أي �إجابة،  سئلة �ل�آ فكار )�لعصف �لذهني( من خلال طرح �ل�أ   يستخلص  �لمعّلم �ل�أ

ورصدها على �لسبورة:

* ما �لمكونات �لرئيسية في �لبيئة �لطبيعية؟

نسان بالمياه؟ * ما علاقة  �ل�إ

* بّين �أهمية �لمياه و�لهو�ء بالنسبة للتربة و�لّزر�عة.

ولويات ) �لماء و�لهو�ء و�لتربة ( بالنسبة للاإنسان، ولماذ�. )ترك حرية �لتعبير للطلبة(. * حدد �ل�أ

سئلة وملحوظات �لّطلبة على �لسبورة. فكار �لمتعلقة بال�أ   يدّون  �لمعّلم �أو �أحد  �لّطلبة �ل�أ

فكار ويعمل على تنقيحها.   يقّيم  �لمعّلم  �ل�أ



6٠

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

آتية على  �لطّلبة. يقوم  �لمعلّم باإغلاق �لحصة من خلال طرح �ل�أسئلة �ل�

 ما �أهمية كل من )�لماء، و�لهو�ء( للاإنسان؟

  �قترح طرقًا للحفاظ على �لماء.

 بّين �أهمية �لتربة للنبات.

 ما �لصناعات �لتي تدخل بعض �أنو�ع �لتربة فيها؟

الموارد الاقتصادية: )تعريفها - اأهميتها(الحصة الرابعة

6 دقائق     التّهيئة:

 يكتب  �لمعلّم )5-6( بطاقات تحتوي على مشتقات �لنفط، ويضعها في صندوق، ويطلب من بعض  �لطّلبة �أخذ بطاقة، وقر�ءتها، ثم 

آتية ل�ستكشاف خبر�تهم �لسابقة: ُيناقش  �لطّلبة في �ل�أسئلة �ل�

   من تمتلك �أسرته سيارة؟ 

    على ماذ� تسير هذه �لسيار�ت؟

    ماذ� تسّمى هذه �لمشتقات؟  

    من �أين نحصل على �لنفط؟

٢٨ دقيقة     العرض:

   يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات ثنائية.

   يعرض  �لمعّلم مقطع فيديو مقترحًا ل�إستخر�ج �لنفط.

ولى ص٢9 �لمتعلق باستخد�مات �لنفط، و�أهميته �ل�قتصادية، وعرض    يكلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط  �لثالث �لفعالية �ل�أ

    صور �لنشاط من خلال جهاز �لعرض.

   يطلب  �لمعّلم من كّل مجموعة ثنائية مناقشة  �لّصور، و�ل�تفاق على �إجابة موحدة.  

   يطلب  �لمعّلم من �أحد �أفر�د �لمجموعات �لثنائية عرض ما توصلت �إليه �لمجموعة.

   يعيد  �لمعّلم تقسيم  �لّطلبة في مجموعات جديدة.

   يكلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط  �لثالث  �لفعالية  �لّثانية ص3٠ �لمتعلق باأهمية حجارة �لبناء للاإنسان وخاصة في فلسطين 
تي: على �لنحو �ل�آ
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* يكلف  �لمعّلم �لمجموعات قر�ءة �لحو�ر، ومناقشته، وربط �لحو�ر بالّصور �لمرفقة.

* يستنتُج �أهمية �لمو�رِد �ل�قتصادّية.

َلو� �إَِلْيه على بطاقات. * تكتُب كلُّ مجموعٍة ما َتَوصَّ

َلْت �إَِلْيِه مجموعُتهم على �لّطلبة. * َيْعِرُض ُمَمثُِّل كلِّ مجموعٍة ما َتَوصَّ

 يجمل  �لمعّلم �لحقائق �لمتعلقة بالنشاط:

* ذكر بعض �ستعمال�ت �لنفط في �لوقت �لحاضر.

* �أهمية �لنفط للاإنسان.   

* مناطق �ستخر�ج �لحجارة في فلسطين. 

همية �ل�قتصادية للحجار بالنسبة للفلسطينيين. *  �ل�أ

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

آتية: غلق �لحصة من خلال تنفيذ �ل�أسئلة �ل�

  عرف �لمو�رد �ل�قتصادية.  

  بّين �أهمية �لمو�رد �ل�قتصادية. 

بيض. سود، تسمية �لحجارة بالذهب �ل�أ   علل: تسمية �لنفط بالذهب �ل�أ

  عدد �أهم �لمو�رد �لطبيعية غير �لمتجددة.

اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الرابعة - الموارد الاقتصادية )تعريفها، واأهميتها(:

جدول )١/ اأ(: مقترح استراتيجية التقويم الّذاتي المعتمد على الاأداء:

المحك  
�أعرُف بمستوى

ممتاز

�أعرُف بمستوى

جيد

 �أعرُف بمستوى

  متوسط

�لتفكير و�لنقاش في محتويات �لّصور ص٢9.

�ذكر �أهم محافظة فلسطينية مشهورة في �ستخر�ج حجارة �لبناء.

�ذكر �ل�أسو�ق �لتي يصلها �لرخام �لفلسطيني.

عّين محافظة �لخليل على خريطة فلسطين.  

عين قارة �أوروبا ومنطقة �لوطن �لعربي �لتي يصدر لها �لرخام �لفلسطيني.

�لتفكير و�لنقاش في قضايا �لحو�ر  ص3٠. 
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جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المهاري والوجداني: اأهمية الموارد الاقتصادية

�لرقم
�سم 

�لطالب

يعّبر عما تحتويه

 �لصور

يكتب �ستعمال�ت

 �لنفط على �لسبورة

يستنتج �أهمية �لحجارة 

�لفلسطينية من خلال �لحو�ر

يتفاعل مع زملائه �أثناء تنفيذ

 �لفعاليات

433٢يوسف 1 

33٢3خليل٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

اأهمية الجماعة في حياة الناسالحصة الخامسة

6 دقائق     التّهيئة:

   يعّد  �لمعّلم نشاطًا بسيطًا فيه تعاون ومشاركة من �لّطلبة جميعهم، مثل جمع �لنفايات في �لممر �أو في �لغرفة �لصفية.

   يساأل  �لمعّلم، ماذ� تعلمنا من هذ� �لعمل؟

   يدون  �لمعّلم �جابات  �لّطلبة �لّصحيحة على �لّسبورة لتكون مدخلًا للنشاط.

٢٨ دقيقة     العرض:

- يقّسم  �لمعلّم �لطّلبة في مجموعات.

- يكلّف  �لمعلّم �لمجموعات بتنفيذ �لنشاط �لر�بع �لفعالية �ل�أولى ص )31( �لمتعلق بالقصة حول �أهمية  �لجماعة على �لنحو �ل�آتي:

 يكّلف  �لمعّلم �أحد  �لّطلبة بقر�ءة �لقصة �أمام زملائه، ويقوم �لّطلبة بتمثيلها.

طفال.   يكّلف  �لمعّلم  كّل مجموعة مناقشة  محتوى �لقصة وتحدد �لمشكلة �لتي و�جهت �ل�أ

  يطلب  �لمعّلم من كّل مجموعة  �قتر�ح حّل لهذه �لمشكلة .

  يكّلف  �لمعّلم كل مجموعة يعرض �لعبرة من �لقصة، ويقترح �سمًا مغايرً� لها لما هو موجود في �لدرس.

  يكّلف  �لمعّلم �لمجموعات بتنفيذ �لنشاط �لر�بع �لفعالية  �لّثانية)ص3٢( حول �أهمية �لجماعة، و�لعمل �لجماعي في حياة

تي: نسان على �لنحو �ل�آ     �ل�إ

 يقسم  �لّطلبة في مجموعات جديدة.
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  يكلف �لمجموعات بمناقشة �لّصور، و�ستخلاص ما تعبر عنها.

  يطلب من �لّطلبة �لبحث عن �آيات قر�آنية كريمة �أو �أحاديث شريفة �أو �أمثال شعبية تبّين �أهمية �لعمل �لجماعي.

  يطلب كتابة ما توصلت �إليه �لمجموعات، وعرضها �أمام  �لّطلبة.

  يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة بشرح بيت �لشعر �لموجود في ) �أنا تعلمت(. 

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

أيادي دل�لة على روح �لجماعة. يرفع  �لمعلّم ورقة كبيرة مكتوب عيها شعار) يد �لله مع �لجماعة(، ونقوم بنشاط بسيط مثل تشبيك �ل�

نسان: اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الخامسة -  اأهمية الجماعة في حياة الاإ

نسان.                           جدول )١/ اأ(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي: اأهمية الجماعة في حياة  الاإ

علل عدم استطاعة الفرداسم الطالبالرقم

 العيش بمفرده.

ذكر اأهمية الجماعة في

نسان وتطورها. حياة الاإ

توافرها  الواجب  الشروط  عدد 

في الجماعة.

33٢حسن 1 

3٢٢�حمد ٢

  ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

تقويم الجوانب المهارية والوجدانية

  الهدف: يشارك �لطالب في تمثيل �لقصة و�لنشاط. 

التمثيلية يشارك بفعالية.الاسم الرقم مع  تفاعل 

بشكل اإيجابي.

القصة  عّبر عن مضمون 

بلغته الخاصة.

اقترح نهاية للقصة.

43٢1حسن1

341٢�حمد٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

تعليل عدم �ستطاعة �لفرد �لعيش 

بمفرده.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�لعيش  �لفرد  قدرة  عدم  سبب 

بمفرده دقيقة وصحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
عن سبب عدم قدرة �لفرد �لعيش 

بمفرده صحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 
سبب عدم قدرة �لفرد على �لعيش 

بمفرده غير صحيحة.

�أهمية �لجماعة في حياة

نسان وتطورها.   �ل�إ

�لمعلومات �لتي قّدمها عن �أهمية 

نسان  �ل�إ حياة   في  �لجماعة 

وتطورها دقيقة وصحيحة.

�لتي قّدمها عن  �لمعلومات  معظم 
نسان  �أهمية �لجماعة في حياة  �ل�إ

وتطورها صحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 
نسان  �أهمية �لجماعة في حياة  �ل�إ

وتطورها غير صحيحة.

�لشروط �لو�جب توفرها في

 �لجماعة.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

في  توفرها  �لو�جب  �لشروط 

�لجماعة دقيقة وصحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
في  توفرها  �لو�جب  �لشروط  عن 

�لجماعة صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
في  توفرها  �لو�جب  �لشروط  عن 

�لجماعة غير صحيحة.
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 الدرس الثّالث: مقومات الحياة على  الاأرض  )ص3٤(

س١: اأعرف ما ياأتي: الموارد الّطبيعية، الموارد البشرية

ولى (. ) ص ٢7، �لفقرة �ل�أ

س٢: اذكر اأهمية الموارد الاقتصادية

 ) ص 31، �لفقرة  �لّثانية (.

س3- ناقش العبارات الاآتية:

نسان كائن �جتماعي ل� يستطيع �لعيش بمفرده. �أ- �ل�إ

) ص 31، �لفقرة  �لّثانية (.

ب- �لشروط �لو�جب تو�فرها في �لجماعة.

خيرة(. ) ص 33، �لفقرة �ل�أ

رض. جـ -يعّد �لماء و�لهو�ء �أهم عناصر �لحياة على  �ل�أ

خيرة(. )ص ٢٨، �لفقرة �ل�أ

س٤: اأصنف الموارد الطبيعية الاآتية اإلى متجددة وغير متجددة:

خيرة(. )ص ٢7، �لفقرة �ل�أ

مورد غير متجددمورد متجدد

�لذهب�لطّاقة �لشمسية

�لحديد�لهو�ء

�لنفط�لماء

س٥:  اأناقش: تشّكل جبال فلسطين ثروة اقتصادية مهّمة للاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني.

ولى(. ) ص 3٠، �لفقرة �ل�أ

اإجابة اأسئلة الدرس
الَوْحدة الاأولى-كوكب  الاأرض 
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نسان على الاأرض     الَوْحدة الثّانية  حياة الاإ
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�لدرس 
نسان قديمًا     عدد الحصص: ٤مظاهر حياة الاإ

يتوقع من  �لطّلبة بعد  �نتهاء �لدرس  �أن  يكونو� قادرين على تحقيق 

آتية:  �ل�أهد�ف �ل�

رض  قديًما.  نسان على  �ل�أ 1- توضيح مظاهَر حياِة  �ل�إ

نسان قديًما، وعدَم �ستقر�ِرِه في مكان  ٢- تعليل تنّقل �ل�إ

د.     ُمَحدَّ

3- تفسير �ستمر�َر حياِة  �لتنّقل، و�لتَّْرحاِل عنَد بعِض �لقبائِل 

   �لبدوّيِة في ِفَلسطين حاليًا. 

الاأهداف

الخبرات السابقة:

نسان �لقديم، بدو فلسطين،  تنّقل �لبدو، �ل�حتلال �لصهيوني.  �لكهوف، حياة  �ل�إ

�لقر�ءة، �لحو�ر، مهار�ت �لتفكير و�ل�ستنتاج، تحليل 

�لحاسوب،  توظيف  و�لفيديو،  �لّصور  جمع  �لّصور، 

�لتّعيين على �لخر�ئط، تحديد �لمو�قع، تمثيل �ل�أدو�ر 

وتقمص �لشخصيات.

المهارات

مرحلة الاستعداد: اأولاً
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     المفاهيم الخاطئة والّصعوبات المتوقع اأن يواجهها الّطلبة:

التصحيح الاأخطاء المفاهيمية المتوقعة

- يعيش �لبدو في فلسطين في �لعديد من  �لمناطق �لفلسطينية �لمختلفة.  -�لبدو في فلسطين يعيشون في �لّصحر�ء.

نسان كانت جمع و�إلتقاط �لغذ�ء من �ل�أشجار. - �أول حرفة للاإ نسان �لّصيد و�لرعي. - �أول حرفة كانت للاإ

مقترحات الحلول الصعوبات 

نسان �لقديم و�لحديث من حيث �أسباب   عمل مقارنة بين  �ل�إ

�لتنّقل.

نسان �لقديم عرض صور �إضافية عن حياة  �ل�إ

نسان �لقديم. مشاهدة مقاطع فيديو عن  �ل�إ

نسان �لقديم\  �لفروق �لفردية عند  �لطّلبة في فهم مفهوم  �ل�إ

�لبدو/ �لمقايضة. 

عمل   �أنشطة  و�أور�ق عمل من �أجل توضيح وتبسيط هذه �لمفاهيم 

للطلبة.

- تجنب �إجبار �لطالب على تكر�ر �لنطق غير �لسليم للحرف.صعوبة نطق بعض �لكلمات.

- �إشر�ك �لطالب في مجموعات �لعمل.

من خلال جهاز عرض �أو �ستخد�م عدسات مكبرة، تكبير �لخطوط،  صعوبة بصرية.

و�لخر�ئط و�لّصور و�ل�أشكال حسب �لحاجة.

صعوبات حركية.

صعوبة �أد�ء بعض �لحركات في �لتمثيل.

تهيئة �لصف كي يتناسب مع تنفيذ �ل�أنشطة وحركة  �لطّلبة.

- �إيجاد �أنشطة ومهمات بديلة للاأنشطة �لحركية تتناسب وقدر�تهم 

�لحركية. 

-  �إشر�كهم ضمن �لمجموعات �لتعليمية.

   اأصول التدريس

 المحتوى العلمي:

نسان �لقديم،  �لتّنّقل و�لترحال،  �لّزر�عة،  �لجمع  و�ل�لتقاط،  �لكهوف  و�لمغاور،  �لغابات، �لحماية و�ل�أمان،  �لحروب،  مفاهيم: �ل�إ

     �ل�حتلال، �لمقايضة،  �لنقود،  �لكنعانيون، �لبدو،  �لخيام،  �ل�أغو�ر،  صحر�ء �لنقب،  �ل�حتلال �لّصهيوني، �لمر�عي.
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 حقائق: 

ول في �لكهوف و�لمغاور. نسان �ل�أ 1- عاش  �ل�إ

ول هو �لجمع و�ل�لتقاط. نسان �ل�أ ٢- �أول عمل قام به  �ل�إ

مان. ول كان د�ئم �لّترحال و �لتنّقل، يبحث عن �لطعام و�ل�أ نسان �ل�أ 3-  �ل�إ

4- ينتشر �لبدو في مختلف مناطق فلسطين.

  مواقع: 

فلسطين، صحر�ء �لنقب، �لغور �لفلسطيني.

  خرائط وصور:

نسان قديما وحديثاً، صور تظهر نمط  نسان قديماً وحديثاً، صور تبّين �أسباب  تنّقل  �ل�إ  صورة تمثّل �لتغير�ت �لتي حدثت في حياة  �ل�إ

حياة �لبد�وة، صورة لبيوت �لَشعر. 

  الاأنشطة وفعاليات تنفيذها: 

استراتيجيات التدريسالمصادرموضوع النشاطرقم النشاط

نسان �لقديم - �لعو�مل 1 مفهوم  �ل�إ

نسان �لقديم  �لتي �عتمد عليها �ل�إ

في حياته.

نسان  صورة،  فيديو عن �ل�إ

�لقديم- �لكتاب �لمدرسي.

�لحو�ر و�لنقاش،  �ستر�تيجية �لعمل

 �لتعاوني. 

٢/�لفعالية 1 

�لفعالية ٢

نسان �لقديم. صور تظهر �أسباب  تنّقل�أسباب  تنّقل  �ل�إ

نسان �لقديم،  حو�ر مع �ل�إ

نسان �لقديم. �ل�إ

�ستر�تيجية �لعصف �لّذهني ، و�لعمل في 

�لتّمثيل وتقمص  �ستر�تيجية  مجموعات، 

�ل�أدو�ر،  تحليل �لصور.

3/�لفعالية 1 

�لفعالية ٢

 �أثر �ل�حتلال �لصهيوني على بدو 

فلسطين.

مقطع  �لبدو،  حياة  تظهر  صور 

حو�ر  فلسطين،  بدو  عن  فيديو 

يجسد نمط حياة �لبدو .

�إستر�تيجية  �لعمل في مجموعات و�لحو�ر 

وتقمص �ل�أدو�ر.  

�ستر�تيجية فكر ز�وج شارك.

 اآلّيات التقويم:

جابات، قو�ئم �لرصد.    �ل�أسئلة �لمباشرة، �أور�ق �لعمل، �لملاحظات تعزيز �ل�إ
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اأثناء تنفيذ الحصة:  ثانيًا

الحصة الاأولى
نسان قديمًا نشاط ١ مظاهر حياة  الاإ

6 دقائق     التّهيئة:

نسان قديماً. يعرض  �لمعلّم فيلماً قصير�ً مقترحاً عن حياة  �ل�إ

آتية من �أجل �لوصول �إلى مدخل �لحصة.  يطرح  �لمعلّم على  �لطّلبة  �ل�أسئلة �ل�

 ماذ� شاهدت في �لفيلم؟

نسان �لقديم �لذي شاهدته في �لفيلم؟  صف حياة  �ل�إ

يستكشف  المعلّم الخبرات السابقة لدى  الّطلبة عن موضوع الحصة من خلال طرح اأسئلة، مثل:

نسان قديمًا؟  من يعرف �أشياء �أخرى عن حياة  �ل�إ

نسان �لقديم؟ دو�ت �لتي �ستخدمها �ل�إ  من يذكر بعض �ل�أ

٢٨ دقيقة     العرض:

  يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات.

نسان قديمًا من خلال عرض صور �لكتاب على    يكّلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط )1(   ص)57 ( �لمتعلق  بمظاهر حياة  �ل�إ

   جهاز �لعرض.

  يطلب  �لمعّلم من كل مجموعة مناقشة �لّصور و�ل�تفاق حولها.

  يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة �ل�تفاق على تعريف  موحد للاإنسان �لقديم.  

نسان �لقديم على بطاقة.   يكّلف  �لمعّلم  �لّطلبة كتابة مظاهر حياة  �ل�إ

   يطلب  �لمعّلم من �أحد  �لّطلبة في �لمجموعات عرض ما توصلت �إليه �لمجموعة.

يجمل  �لمعلّم:

نسان �لقديم.  تعريف  �ل�إ

نسان قديمًا.   مظاهر حياة  �ل�إ
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6 دقائق     الغلق والتّقويم:

آتية:  يساأل  �لمعلّم �ل�أسئلة �ل�

نسان �لقديم.  عرف  �ل�إ

نسان �لقديم.  عدد مظاهر حياة  �ل�إ

نسان �لقديم بهذ� �ل�سم.  علل سبب تسمية  �ل�إ

نسان القديم: اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الاأولى -  الاإ

نسان القديم. جدول )١/اأ( مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي:  الاإ

نسان الاسم الرقم ما اأول عمل قام به  الاإ

القديم؟

نسان القديم؟ نسان القديم اأين يسكن  الاإ على ماذا اعتمد  الاإ

في حياته؟

454 �بر�هيم  1

334 حسن٢

 ملاحظة: �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

نسان القديم. جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المهاري والوجداني: الاإ

يعّبر عن الصور بشكلالاسم الرقم

 لفظي.

يستنتج التغيرات التي

نسان  طراأت على حياة الاإ

من خلال الّصور.

كل  في  الّصور  بين  يقارن 

من المجموعتين.

يتفاعل مع الّطلبة اأثناء

 تنفيذ النشاط.

433٢ �بر�هيم  1

433 4حسن٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

نسان   �لمعلومات �لتي قّدمها عن �أول  �أول عمل قام به �ل�إ

�لقديم   نسان  �ل�إ به   قام  عمل 

دقيقة وصحيحة وتفصيلية.

بعض �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

نسان �لقديم   �أول عمل قام به  �ل�إ

صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان   عن �أول عمل قام به  �ل�إ

�لقديم غير صحيحة.

نسان مكان  سكن  �ل�إ

 �لقديم

نسان �لقديم  ذكر مكان  سكن �ل�إ

بشكل صحيح وتفصيلي، وبين 

هذ�  في  نسان  �ل�إ سبب سكن  

�لمكان.

نسان �لقديم  ذكر مكان سكن �ل�إ

بشكل صحيح دون ذكر سبب 

نسان لهذ� �لمكان.   سكن  �ل�إ

سكن   مكان  ذكر  يستطع   لم 

نسان �لقديم. �ل�إ

�ل�أمور �لتي �عتمد عليها  

نسان �لقديم �ل�إ

عليها   �عتمد  �لتي  �ل�أمور  وضح 

معيشته  في  �لقديم  نسان  �ل�إ

بشكل تفصيلي.

�عتمد  �لتي  �ل�أمور  بعض  وضح 

في  �لقديم  نسان  �ل�إ عليها  

معيشته بشكل صحيح.

�ستطاع   �أن    يقّدم �أمر�ً و�حد�ً 

�عتمد  �لتي  �ل�أمور  من  فقط 

نسان �لقديم في حياته  عليها  �ل�إ

بشكل مختصر.

نسان قديمًا وعدم استقراره/ الفعالية ١الحصة الثّانية تنّقل  الاإ

6 دقائق     التّهيئة:

نسان �لقديم من حيث: تعريفه  تنّقله من خلال تنفيذ �ل�أسئلة �لتالية:   ير�جع  �لمعلّم  �لطّلبة في �لمفاهيم �لسابقة عن  �ل�إ

نسان �لقديم.   عرف  �ل�إ

نسان قديمًا؟   ما �لتغير�ت �لتي طر�أت على حياة  �ل�إ

نسان  �إلى �لتنّقل؟   ما �لذي يدفع  �ل�إ

 
٢٨ دقيقة     العرض:

- يقسم  �لمعلّم �لطّلبة في مجموعات.

نسان، وعدم �ستقر�ره في مكان  - يكلف  �لمعلّم �لمجموعات بتنفيذ �لنشاط )٢( �لفعالية �ل�أولى  ص ) 5٨( �لمتعلق باأسباب  تنّقل  �ل�إ

محدد على �لنّحو �ل�آتي:

 يطّلب  �لمعّلم  �لّطلبة بملاحظة �لّصور.

 يتناقش �أفر�د كّل �لمجموعة في  �لّصور ويقومون بتدوين ملاحظاتهم على �لورقة �لخاصة بالمجموعة و�ل�حتفاظ بها.
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 يطلب  �لمعّلم من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت �إليه مجموعته.

نسان قديمًا وحديثًا.  يرسم  �لمعّلم جدولً� على �لسبورة،  ويكتب به �أسباب  تنّقل  �ل�إ

 يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة بكتابة �لجدول على �لكتاب.

آتية على �أفر�د �لمجموعات، مع تقبل �أّي �إجابة ورصدها على  - يستخلص  �لمعلّم �ل�أفكار )�لعصف �لذهني( من خلال طرح �ل�أسئلة �ل�

�لّسبورة:

نسان �لقديم؟ * لماذ�  تنّقل  �ل�إ

نسان في �لوقت �لحاضر؟ * لماذ� يتنّقل  �ل�إ

* ماذ� �ستفدت من هذه �لحصة )ترك حرية �لتعبير للطلبة(؟

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يساأل  �لمعلّم  �لطّلبة �ل�أسئلة �ل�تية:

نسان؟    ماذ� يعني  تنّقل  �ل�إ

نسان  �إلى �لتنّقل؟ سباب �لتي تدفع  �ل�إ   ما �ل�أ

نسان وعدم �ستقر�ره في مكان محدد.  الهدف: يعلل �أسباب  تنّقل  �ل�إ

نسان القديم وعدم استقراره: اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاّصة بالحصة  الثّانية–  تنّقل  الاإ

نسان القديم وعدم استقراره.    جدول )١/اأ( مقترح سلم تقدير اجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي:  تنّقل الاإ

يبّين اأسباب  تنّقلالاسم الرقم

نسان القديم.   الاإ

يذكر الاأسباب التي تؤدي   اإلى   

نسان الحديث. تنّقل  الاإ

نسان اأن يقارن بين  تنّقل الاإ

 قديمًا وحديثًا.

3٢٢ خالد 1

٢1 ٢جمال٢

 ملاحظة: التقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

نسان القديم وعدم استقراره. جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات المجال المهاري والوجداني:  تنّقل الاإ

يعّبر عن الصور بشكلالاسم الرقم

 لفظي.

يصنّف اأسباب  تنّقل

نسان من خلال  الاإ

 الّصور.

يكتب الفروق بين  تنّقل

نسان قديمًا وحديثًا في الاإ

 الكتاب.

يتفاعل مع الّطلبة في 

اأثناء تنفيذ النشاط.

4343 خالد 1

3443 جمال٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب   يبّين 

�لقديم

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�لقديم   نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب  

دقيقة وصحيحة وتفصيلية.

بعض �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

�لقديم    نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب  

صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب   عن 

�لقديم   غير صحيحة.

تؤدي    �لتي  �ل�أسباب  يذكر 

نسان �لحديث �إلى   تنّقل  �ل�إ

ذكر �ل�أسباب جميعها �لتي تؤّدي   

�لحديث   نسان  �ل�إ تنّقل  �إلى 

بشكل صحيح وتفصيلي.

ذكر بعض �ل�أسباب �لتي تؤدي   

�لحديث  نسان  �ل�إ تنّقل   �إلى   

بصورة صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب   عن 

�لحديث غير صحيحة.

نسان  �أن  يقارن بين  تنّقل  �ل�إ
قديمتاً وحديثاً

�لمعلومات جميعها �لتي قّدمها 

نسان �لقديم  عن  تنّقل  �ل�إ

نسان �لحديث صحيحة  و�ل�إ

ودقيقة.

بعض �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

نسان  نسان �لقديم و �ل�إ تنّقل  �ل�إ

�لحديث صحيحة.

بعـــض  يقـــدم  �أن  �ســـتطاع 

عـــن   �لقليلـــة   �لمعلومـــات 

نســـان  نســـان �لقديـــم �أو  �ل�إ �ل�إ

�لحديـــث، ولم يســـتطع عمل 

بينهمـــا. مقارنـــة 
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نسان القديم وعدم استقراره/الفعالية الثّانيةالحصة الثّالثة   تنّقل الاإ

6 دقائق     التّهيئة:

نسان �لحديث �إلى نسان �لقديم   �إلى  �لتنّقل، �أسباب تدفع  �ل�إ نسان، �أسباب دفعت  �ل�إ   ير�جع  �لطّلبة بال�أفكار �لسابقة:  تنّقل �ل�إ

نسان؟  آثار  �لسلبية �لمترتبة على  تنّقل �ل�إ نسان؟ ما �ل�     �لتّنّقل، ما فو�ئد  �لتنّقل للاإ

نسان �لقديم وعدم �ستقر�ره على �لّسبورة.   يسّجل عنو�ن �لدرس:  تنّقل  �ل�إ

٢٨ دقيقة     العرض:

استراتيجية التّمثيل وتقمص الشخصيات:

- يكلّف �لمعلّم  �لطّلبة بتنفيذ �لنشاط )٢ ( �لفعالية �لثّانية ص) 59( على �لنحو �ل�آتي:

دو�ر على  �لّطلبة.  يقّسم  �لمعّلم �ل�أ

  يطلب  �لمعّلم من بقية  �لّطلبة  �ستنتاج �أهم �لقضايا �لمطروحة في �لحو�ر.

  يعيد  �لمعّلم �لمقطع �لتمثيلي مرة �أخرى ليشارك �أكثر عدد من  �لّطلبة.

نسان �لقديم.   يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة طرح �أسئلة �خرى على من يمّثل شخصية �ل�إ

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

نسان القديم وعدم استقراره: اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة  الثّالثة–  تنّقل  الاإ

نسان القديم جدول )١/اأ( مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي:  تنّقل  الاإ

�لطّبيعية اسم الطالبالرقم �لبيئة  �أثر  بّين 

نسان. في  تنّقل �ل�إ

نسان  �ل�إ تنّقل  �أسباب  ذكر 
في �لعصر �لحالي.

نسان  عرف �لمقايضة. �ل�إ لجوء  �أسباب  بين 

�إلى  �ستخد�م �لنقود.

٢333�أحمد 1 

علي ٢
1٢٢1

 ملاحظة: التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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نسان القديم وعدم استقراره  جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات المجال المهاري والوجداني  تنّقل  الاإ

)تمثيل القصة(

الهدف: يشارك �لطالب في تمثيل �لقصة و�لنشاط. 

تفاعل مع �لتمثيلية يشارك بفعاليةالاسم الرقم

بشكل �إيجابي

عبر عن مضمون

�لقصة بلغته �لخاصة.

�لقضايا  �أهم  �أستنتج 

من �لحو�ر.

�ستطاع �أن يطرح

�أسئلة على شخصية

نسان �لقديم. �ل�إ

543٢ 4�أحمد 1

434٢ 5علي٢

 ملاحظة: التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

�أثر �لبيئة �لطبيعية على  تنّقل

نسان.    �ل�إ

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

تنّقل   على   �لطبيعية  �لبيئة  �أثر 

نسان دقيقة وصحيحة. �ل�إ

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

عن �أثر �لبيئة �لطبيعية على  تنّقل  

نسان صحيحة. �ل�إ

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

على   �لطبيعية  �لبيئة  �أثر  عن 

نسان غير صحيحة. تنّقل  �ل�إ

نسان في �أسباب  تنّقل  �ل�إ

 �لعصر �لحالي.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

في  نسان  �ل�إ تنّقل   �أسباب  

�لعصر �لحالي دقيقة وصحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان في  عن �أسباب  تنّقل  �ل�إ

�لعصر �لحالي صحيحة.

قّدمها   �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان في  عن �أسباب  تنّقل  �ل�إ

�لعصر �لحالي غير صحيحة.

نسان  �إلى �أسباب لجوء  �ل�إ

  �ستخد�م �لنقود.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�إلى   نسان   �ل�إ لجوء   �أسباب 

صحيحة  �لنقود  �ستخد�م 

ودقيقة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان  �إلى   عن �أسباب لجوء  �ل�إ

�ستخد�م �لنقود صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان  �إلى   عن �أسباب لجوء  �ل�إ

�ستخد�م �لنقود غير صحيحة.
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التّنّقل والترحال عند بعض القبائل البدوية في فلسطين )الفعالية الاأولى(:الحصة الرابعة

6 دقائق     التّهيئة:

- يكلف  �لمعلّم  �لطّلبة بتنفيذ �لنشاط  )3 ( �لفعالية �ل�أولى ص)6٠ ( �لمتعلق بنمط حياة �لبدو في فلسطين، وعرض صور �لنشاط.

آتية ل�ستكشاف خبر�تهم �لسابقة: يعرض  �لمعلّم على �لطلبة بعض �لصور عن �لبدو في فلسطين، حيث يتم مناقشة  �لطّلبة في �ل�أسئلة �ل�

 ماذ� تشاهد في �لصور؟

 من شاهد مساكن �لبدو؟

  ماذ� نشتري من �لبدو؟

٢٨ دقيقة     العرض:

 )فكر، زاوج، شارك(

آتية:   يطرح  �لمعلّم �ل�أسئلة �ل�

* �أين يعيش �لبدو في فلسطين؟

* صف حياة �لبدو.

 يطلب من  �لطّلبة �لتفكير في �إجابات �ل�أسئلة فردياً، ويسجل ملحوظاته، ثم  

    يشارك زميلة بجانبه، ويتبادل معه �ل�أفكار، ويتفقون على �إجابة موحدة.

�أفكارهم  �لصف جميعهم في  يتشارك طلبة  �لطّلبة، حيث  بين   ُينظّم حو�ر�ً   

حول �إجابات �ل�أسئلة.

جابة عنها فردياً:   يوّزع ورقة �لعمل �لمرفقة على  �لطّلبة، ويطلب منهم �ل�إ

�أفكار �لمجموعة�أفكار زميلي�أفكاري�لّسؤ�ل/ �لمهمة

�أين يعيش �لبدو؟

صف حياة �لبدو)�لماأكل و�لمشرب(.

صف حياة �لبدو )�لمسكن(.

�لنشاط �ل�قتصادي للبدو.

منتجات �لبدو.
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6 دقائق     الغلق والتّقويم:

آتية:  جابة عن �ل�أسئلة �ل� ملاحظة �أد�ء  �لطّلبة في �لحو�ر و�لمشاركة، وتعديل �لسلوك و�ل�أخطاء من خلال �ل�إ

1- من هم �لبدو؟

٢- �أين يعيش �لبدو في فلسطين؟

3- �أين يتنّقل �لبدو حسب فصول �لسنة؟

4- ما سبب  تنّقل �لبدو؟

التّنّقل والتّرحال عند بعض القبائل البدوية في فلسطين )الفعالية الثّانية(:الحصة الخامسة

6 دقائق     التّهيئة:

آتية: ير�جع  �لمعلّم معلومات �لحّصة �لّسابقة عن نمط حياة �لبدو، لربطها بالحصة �لحالية عن طريق طرح  �ل�أسئلة �ل�

 �أين يعيش �لبدو؟ 

  صف حياة �لبدو.

٢٨ دقيقة     العرض:

- يكلّف  �لمعلّم �لطّلبة بتنفيذ �لنشاط  )3 ( �لفعالية �لثّانية ص)61 ( �لمتعلق باأسباب تنّقل �لبدو في فلسطين على �لنحو �ل�آتي:

 يكّلف  �لمعّلم �لمجموعات قر�ءة �لحو�ر، ومناقشته وربط �لحو�ر بالّصور �لمرفقة.

 تستنتُج �لمجموعات دو�فع تنّقل �لبدو في فلسطين.

َلو� �إَِلْيه على بطاقات.  يكّلف  �لمعّلم من كلُّ مجموعٍة كتابة ما َتَوصَّ

َلْت �إَِلْيِه مجموعُته على  �لّطلبة.  يطلب  �لمعّلم  مُن ُمَمثُِّل كلِّ مجموعٍة عرض �أَهمَّ ما َتَوصَّ

  يجمل  �لمعّلم �لحقائق �لمتعلقة بالنشاط:

    تتنّقل بعض �لقبائل �لبدوية في فلسطين على مد�ر �لسنة.

     دو�فع �نتقال �لبدو هي �لبحث عن �لعشب و�لماء.  

    يوجد �لبدو في فلسطين في مناطق مختلفة.
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6 دقائق     الغلق والتّقويم:

آتية:  جابة عن �ل�أسئلة �ل� ملاحظة �أد�ء  �لطّلبة في �لحو�ر و�لمشاركة، وتعديل �لسلوك و�ل�أخطاء من خلال �ل�إ

1- من هم �لبدو؟

٢- �أين يعيش �لبدو في فلسطين؟

3- ما سبب  تنّقل �لبدو؟

اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة  الثّالثة - التنّقل والترحال عند بعض القبائل البدوية في فلسطين:

جدول )١/اأ( مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي:  

اأبّيُن اأسباب  تنّقل البدو. اأبّيُن اأنماط حياة البدو.اأعرُف البدو.اسم الطالبالرقم

3٢1�أحمد 1 

٢3٢علي ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

نسان )تمثيل الحوار حول  تنّقل البدو( جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات المجال المهاري والوجداني:  تنّقل  الاإ

الهدف: يشارك الطالب في تمثيل الحوار. 

تفاعل مع التمثيلية يشارك بفعاليةالاسم الرقم

بشكل اإيجابي

عّبر عن مضمون الحوار بلغته 

الخاصة.

البدو  دوافع  اأستنتُج 

من  التّنّقل. 

434٢�أحمد1

543٢علي٢

 

 ملاحظة: التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.



٨٠

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير مرضي )١(مرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

�لمعلومات �لتي قّدمها عن تعريف تعريف �لبدو

�لبدو دقيقة وصحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

عن تعريف �لبدو صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

عن تعريف �لبدو غير صحيحة.

عن     �أنماط حياة �لبدو قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

صحيحة  �لبدو  حياة  �أنماط 

ودقيقة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن   

�أنماط حياة �لبدو صحيحة.

قّدمها      �لتي  �لمعلومات  معظم 

غير  �لبدو  حياة  �أنماط  عن 

صحيحة.

�لمعلومات �لتي قّدمها عن �أسباب  �أسباب  تنّقل �لبدو

تنّقل �لبدو صحيحة ودقيقة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

�أسباب  تنّقل �لبدو صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

غير  �لبدو  تنّقل  �أسباب   عن 

صحيحة.
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نسان قديمًا ص 63    الدرس الاأول: مظاهر حياة الاإ

 س١- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

نسان قديمًا:  بالتنّقل وعدم �ل�ستقر�ر.     تميزت حياة  �ل�إ

نسان �لقديم: بالمغاور و�لكهوف.     سكن  �ل�إ

سماك.  شجار وصيد �لحيو�نات و�ل�أ نسان �لقديم في توفير غذ�ئه على: �إلتقاط �لثمار من �ل�أ   �عتمد  �ل�إ

  يطلق على �لقبائل �لمتنّقلة في �لعصر �لحالي: �لبدو.

غو�ر.    تسكن �أغلب �لقبائل �لبدوية في فلسطين في: صحر�ء �لنقب و�ل�أ

نسان قديمًا وحديثًا من خلال الجدول:  س٢- قارن بين اأسباب هجرة  الاإ

)ص6٠، �لفقرة �ل�أولى(.

نسان قديمًا نسان حديثًااأسباب هجرة  الاإ اأسباب هجرة  الاإ

�لعلاج�لغذ�ء

�ل�كتشاف�لحماية

�لحروب�ل�أمن

س3- اأفّسر ارتباط حياة البدو بفصول السنة.

) ص61، �لفقرة �ل�أولى (.

اإجابة اأسئلة الدرس
نسان على الاأرض قديمًا الَوْحدة الثّانية  - حياة الاإ
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ثرائية الَوْحدة ١: كوكب  الاأرض  المادة الاإ
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- اأستنتج درجة حرارة كوكب  الاأرض معتدلة اإذا ما قورنت مع درجة حرارة الكواكب 

الاأخرى؟

     بسبب بعدها �لمتوسط عن �لّشمس وحر�رتها �لمعتدلة وتو�فر فيها متطلبات �لعيش جميعها.

- ما الذي يقابل كل فصل من فصول السنة في نصف الكرة  الاأرضية الجنوبي.

  �لصيف يقابله شتاء، و�لشتاء يقابله صيف.

  �لربيع يقابله خريف، و�لخريف يقابله ربيع.

- اأعلل توافر بعض الخضار والفواكه في غير مواسمها.

  بسبب تو�فر �لبيوت �لبلاستيكية �لتي يتم �لّزر�عة فيها. 

  �ختلاف �لمناخ في �لمنطقة على مد�ر �لسنة.

  توفر �لمياه �لمستخدمة في �لري.

  �ستخد�م �لطرق �لحديثة بالّزر�عة و�لري.

- ماذا نفعل عند ارتفاع درجة حرارة الجو، خاصة في فصل الصيف؟

  نبتعد عن �أشعة �لشمس �لمباشرة خاصة في فترة �لظهيرة.

  نكثر من شرب �لسو�ئل وخاصة �لمياه.

  نلبس �لملابس �لخفيفة.

- ماذا نفعل عند انخفاض درجة حرارة الجو في فصل الشتاء.

 نستخدم وسائل �لتدفئة �لمتوفرة.

 نلبس �لملابس �لثقيلة.

 نشرب �لسو�ئل �لد�فئة.      

-كيف نتصرف عندما يكثر الغبار في الجو؟

 نلبس �لكمامات.

 نلبس نظار�ت للوقاية.

 عدم �لخروج من �لمنزل �إل� للضرورة �لقصوى.

اإثراء مقترح للاأسئلة الاستدلالية لدروس الوحدات )الَوْحدة الاأولى(
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- استنتج اأثر تجفيف بحيرة الحولة على البيئة الطبيعية:

 �نقر�ض بعض �أنو�ع �لحيو�نات في �لمنطقة.

 تدمير �لغطاء �لّنباتي في منطقة �لحولة. 

- اأوازن بين مفهومي البحر والمحيط مع اإعطاء اأمثلة على كل منهما.

رضية وتفصل بين �لقار�ت.  مفهوم �لمحيط: مسطحات مائية و�سعة تحيط بالكرة  �ل�أ

طلسي، �لهندي(  مثال:/) �لمحيط �لهادي، �ل�أ

 مفهوم �لبحر: مسطحات مائية �أصغر من �لمحيطات.

حمر.    مثال:/   �لبحر �لمتوسط  -  �لبحر �ل�أ

- اأفّسر ترّكز القارات العالم في نصف الكرة  الاأرضية الشمالي.

رضية �أكبر من نسبة �لمياه. ن نسبة �ليابسة في �لقسم �لشمالي من �لكرة �ل�أ  ل�أ
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- اأستنتج عدم استطاعة الفرد اأن يعيش منفردًا.ال

خرين  ليعيش حياة مستقرة، وكّل فرد في �لمجتمع مهما  نه بحاجة لمساعدة  �ل�آ  ل�أ

نسان في هذه �لمجتمعات مكمل لبعضه      كان  مهنته هو عنصر مهم  لبناء �لوطن، و�ل�إ

    من خلال تنّوع �لمهن و�لحاجة �إلى ذلك.

نسان.    - استنتج اأثر استخدام الّطاقة المتجددة على الاإ

 �لمحافظة على �لبيئة �لطبيعية من  �لّتلوث.

ن هذه �لّطاقة غير مكلفة. مو�ل ل�أ  توفير �ل�أ

 تتميز �لّطاقة �لمتجددة بعدم نضوبها )�ل�ستمر�رية(.
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-اأفكر، واأبحُث عن طرق تساعد في التخفيف من اآثار المخاطر الطبيعية.

  �إجر�ء �لتدريبات على �ل�إخلاء في حالة �لخطر.

وبئة. دوية �للازمة لمنع �نتشار �ل�أ   توفير �ل�أ

  مر�عاة قو�نين �لبناء ومعايير �لسلامة.

  �إجلاء �ل�أشخاص في �لوقت �لمناسب وخاصة في �لمناطق �لخطرة.

  تعزيز �لتعاون �لدولي.

بين اإجراءات السلامة في حالة حدوث زلزال في منطقتي:

 �لبعد عن �لمناطق �لمهددة بالمخاطر.       �لهروب �إلى ساحة مكشوفة. 

 �تباع تعليمات �لدفاع �لمدني.              عدم تشغيل �لتيار �لكهربائي.

 �إغلاق مصادر �لغاز.

- ما طرق الوقاية في حال انتشار الاأوبئة والاأمراض.

ماكن �لمزدحمة بالسكان.   �تباع �إجر�ء�ت �لنظافة �لشخصية.  �لبعد عن �ل�أ

 عدم �ستخد�م �أدو�ت �ل�آخرين.            �ستخد�م �لماء و�لصابون بشكل مناسب.
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- استنتج بعض اأسباب  التّلوث  في بيئتنا المحلية.ال

  �لدخان  �لمنبعث من عو�دم �لسيار�ت و�لمصانع و�لحر�ئق و�لغبار �لناجم عن �لكسار�ت

    و�أعمال �لبناء �لذي يؤدي �إلى  تلوث �لهو�ء.

  مخلفات �لمصانع، وجثث �لكائنات �لحية �لنافقة، وتسرب �لنفط.

لكترونية    �لمبيد�ت �لحشرية، و�ل�أسمدة �لكيماوية، ومياه �لصرف �لصحي، و�لنفايات �ل�إ

�لتي تؤّدي �إلى  تلوث �لتربة.

  ضوضاء �لعمل، و�لمنزل، ووسائل �لنقل �لتي تؤدي �إلى �لّتلوث �لضوضائي.

نسان. - استنتج اأثر  التّلوث  الضوضائي على صحة الاإ

مر�ض مثل ضعف �لسمع، و�لضغط.  يسبب بعض �ل�أ

  يسبب �آثار نفسية وعصبية للاإنسان ويزيد من حال�ت �لتوتر و�لقلق.
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اإثراء مقترح للاأسئلة الاستدلالية لدروس الوحدات )الَوْحدة الثّانية(

نسان على  �ل�أرض  قديماً ثر�ئية �لَوْحدة  ٢: حياة  �ل�إ �لمادة �ل�إ

مًا
دي

ن ق
سا
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ياة
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اه

ظ
 م

:١
س 

در
-استنتج اأسباب المحاولات المتكررة للاحتلال الّصهيونّي في ترحيل البدو ال

في فلسطين؟ 

ر�ضي �لفلسطينية ومصادرتها.  �لسيطرة على مزيد من �ل�أ

 �لحد من �لمر�عي في فلسطين لتحويلها  �إلى  مستوطنات صهيونية.

  تهجير �لفلسطينيين من مناطق سكنهم.
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سا

ن لاإ
ا ا

مه
خد

ست
ي ا

الت
ت 

دوا
أ لا

:ا
٢ 

س
در

ال

نسان القديم الحجارة في صنع اأدواته قبل استخدام  -استنتج استخدام  الاإ
المعادن.

 لتوفر �لحجارة بالقرب منه بكثرة.

 سهولة �لتعامل مع �لحجارة من خلال �لتكسير و�لنقل.

 عدم �كتشاف �لمعادن في هذه �لمرحلة.

نسان القديم، كيف كنت ستصنع اأدواتك؟          - لو كنت مكان الاإ

شجار، و�لحجارة، و�لعظام، وجلود �لحيو�نات«.  باستخد�م »�أغصان  �ل�أ

نسان قديمًا. - اأثر اكتشاف النار على تطور حياة  الاإ

 �ستخدمها في �إعد�د �لطعام. 

يام �لباردة.  �ستخد�مها في �لتدفئة في �ل�أ

  �إنارة �لكهوف و�لُمغر �أثناء �لليل.

دو�ت �لمتعددة.  صنع �ل�أ

 حمايته من �لحيو�نات �لمفترسة. 

 كانت �لبد�ية في تطويع �لمعادن و�ستخد�مها.



٨6

سه
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نسان.    -استنتج اأثر البيئة على ملابس الاإ

نسان فر�ء �لحيو�نات لتوفير �لدفء.   �لبيئات �لباردة �ستخدم �ل�إ

  �لبيئات �لحارة �ستخدم  �ل�إنسان �لملابس �لخفيفة لتتلاءم مع �لجو �لحار.

- استنتج اأثر التطور العلمي على صناعة الملابس.

زيادة  �لملابس من خلال  �لكبير في صناعة  ثر  �ل�أ �لعلمي  للتطور   كان 

�لكميات �لمنتجة لتلبي �حتياجات �لسكان �لمتز�يدة بسبب زيادة عدد 

�لسكان، وحدث تطور في �أنو�ع �لملابس، حيث �أصبحت ذ�ت جودة 

عالية وباأسعار رخيصة، وكذلك �ستخد�م �لمو�د �لجديدة �لمستخرجة 

من �لنفط في �إنتاج �لملابس كالنايلون و�لبولستر.

مًا
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ن لاإ
  ا
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س
:فل

٤ 
س

در
نسان على اأرض فلسطين منذ اأقدم العصور.ال - اأفّسر وجود  الاإ

ن فلسطين تتمتع بموقع متميز، و�أرض خصبة ومناخ معتدل، مما    ل�أ

نسان فيها منذ �أقدم �لعصور ونشوء �لحضار�ت  ساعد على وجود  �ل�إ

و�أشهرها �لحضارة �لنطوفية.

- ما اأهمية الحفاظ على الزي الفلسطيني في وقتنا الحاضر؟

  علينا �لمحافظة على �لزي �لفلسطيني، و�لتشجيع على �رتد�ئه، فهو رمز 

صيل �لذي يثبت حقنا. من تر�ثنا وتاريخنا �لفلسطيني �ل�أ

  تعرض �لتر�ث �لفلسطيني لمحاولة طمس وسرقة من قبل �ل�حتلال

     �لصهيوني.
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ن ا
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: ا
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س
در

ال
نسان للكتابة على تطور وسائل الاتّصال والتّواصل.  -استنتج اأثر معرفة  الاإ

�أّدى     سهلت �لكتابة من �لتفاهم بين �لناس في �لمناطق �لمختلفة مما 

�إلى  �ستخد�م �لكتابة في �لتو�صل بين �لناس.

- براأيك، هل اأثرت الوسائل الحديثة في الاتّصال على العلاقات الاجتماعية؟

   للوسائل �لحديثة تاأثير �إيجابي في سرعة �لّتو�صل، وزيادة �لتعارف بين 

خبار في �لوقت  �لناس، و�أصبح من �لممكن تبادل �ل�تصال�ت وسماع �ل�أ

نفسه، وكذلك لها �آثار سلبية على �لعلاقات �ل�جتماعية في �لمجتمع 

�ل�جتماعي  �لّتو�صل  بوسائل  يكتفي  بعضهم  �أصبح  حيث   ككل، 

سري �لحقيقي. �ل�فتر�ضية بدلً� من �لّتو�صل �ل�جتماعّي و�ل�أ



٨٧

اأوراق العمل الخاصة بالفصل الاأول
الَوْحدة الاأولى



٨٨

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يتعرف اإلى كواكب المجموعة الشمسية.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الاأول:  شكل  الاأرض  وحركتها

عزيزي الطالب اإليك ورقة العمل حول كواكب المجموعة الشمسية، بالتعاون مع زملائك في الّصف نفذ ما يلي:

تية  من خلال �ستخد�م  لعبة تركيب �لكو�كب: وّظف ورقة �لعمل �ل�آ

تية، ثم ضعها في  �لمكان �لمحدد في �لرسم �لتالي:  �ختر بطاقة من �لبطاقات �ل�آ

�لمريخ �ل�أرض �لزهرةعطارد

نبتون�أور�نوسزحل�لمشتري

اأدوات اللعبة:

 قطعة من �لفلين �لسميك – قماش من �لجوخ - صور للكو�كب-)سكتش( ل�صق- �أو بطاقات مربعة مكتوب عليها كل �سم

  من �أسماء �لمجموعة �لّشمسية.

خطوات اللعبة:

 توزع �للعبة على �لمجموعات، ويبد�أ �لّطلبة بترتيب �لكو�كب حسب قربها �أو بعدها عن �لّشمس ضمن فترة 

زمنية محددة.

  انتهاء اللعبة:

تنتهي �للعبة بعد سماع �لجرس �أو �نتهاء �لمدة �لمحددة.

        المجموعة الّشمسية

�نتهت ورقة �لعمل



٨٩

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان. الهدف:  اأن يتعرف اإلى تاأثير الفصول الاأربعة على صحة الاإ

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الاأول:  شكل  الاأرض  وحركتها

نسان، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، حاول  ربعة على صحة �ل�إ عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول تاأثير �لفصول �ل�أ

تي: �أن تجيب عن �ل�آ

نسان:       اأبّيُن تاأثير فصل الّصيف  على الاإ

               

 

نسان: اأعدد الاأمراض المرتبطة بتغير الفصول التي تصيب الاإ  

اأمراض فصل الّشتاءاأمراض فصل الّصيف

**

**

اأفّكر في طرق الوقاية من الاأمراض المرتبطة بفصول الّسنة:

�نتهت ورقة �لعمل



٩٠

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:   اأن يتعرف اإلى اأشكال سطح  الاأرض.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّاني:  سطح  الاأرض 

تي: رض، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �أن تجيب عن �ل�آ عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول �أشكال سطح  �ل�أ

اأقدم تعريفًا لكل من: الّسهول، الاأودية:

                     

اأعدد اأهم الاأودية في فلسطين:  

اأين يوجد؟الوادي

اأبّين الفرق  بين الجبال والهضاب من خلال الرسم:

�نتهت ورقة �لعمل



٩١

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يعّين مظاهر سطح  الاأرض  على خريطة العالم.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّاني:  سطح  الاأرض 

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل )خريطة �لعالم(، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة عّين ما يلي:

اإفريقيا، واأوروّبا، واأمريكا الجنوبية واأوقيانوسيا(.  المجموعة )١( قارات:)اآسيا،  و

المجموعة )٢( محيطات ) المحيط الاأطلسي، المحيط الهندي، المحيط الهادئ(

�نتهت ورقة �لعمل



٩٢

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:      اأن يصنّف الموارد الاقتصادية.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّالث:  مقوّمات الحياة  على  الاأرض 

جابة عن �ل�آتي:      عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول �أصناف �لمو�رد �ل�قتصادية، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إ

أمثلة: �أعرف كلاً  من: �لمو�رد �لطبيعية، و�لمو�رد �لبشرية مع �ل�

         �لمو�رد �لطّبيعية: 

         �لمو�رد �لبشرية 

�أصنف �لمو�رد �لتالية حسب �لقدرة على �ل�ستمر�ر: 

)�لماء، �لنفط، �لحديد، �لهو�ء، �لذهب، �أشعة �لّشمس(
 

        مو�رد متجددة:   

       مو�رد غير متجددة 

�أقّدم �أمثلة على كّل من �لمو�رد �لحية، و�لمو�رد غير �لحية:

اأمثلة على موارد غير حيةاأمثلة على موارد حية

�نتهت ورقة �لعمل



٩3

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان. الهدف:   اأن يتعرف اإلى اأهمية الجماعة في حياة الاإ

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّالث:  مقوّمات الحياة  على  الاأرض 

نسان، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �أن تجيب     عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول �أهمية �لجماعة في حياة �ل�إ

   عن �ل�آتي:

نسان العيش منفردًا؟ اأفسر عدم استطاعة الاإ

نسان:     اأوّضُح اأهمية الجماعة في حياة الاإ
 

اأعدُد الشروط الواجب توفرها في الجماعة:

�نتهت ورقة �لعمل



٩٤

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان. الهدف:  اأن يتعرف اإلى المخاطر الطبيعية المؤثرة على الاإ

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الرابع:  مخاطر طبيعية تواجه الحياة على  الاأرض 

جابة  نسان، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إ    عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول �لمخاطر �لطبيعية �لمؤثرة على �ل�إ

    عن �ل�آتي:

اأقّدُم تعريفًا للمخاطر الطبيعية:

اأفرُق بين الزلازل والبراكين: 

البراكينالزّلازل

نسان:    اأعدد اأهم الظواهر المناخية والاأوبئة والاأمراض المؤثرة على الاإ

أوبئة و�ل�أمر�ض�لظّو�هر �لمناخية �ل�

�نتهت ورقة �لعمل



٩٥

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف: اأن يتعرف اإلى طرق التخفيف من اأثر الكوارث الطبيعية.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الرابع:  مخاطر طبيعية تواجه الحياة على  الاأرض 

جابة       عزيزي �لطّالب، �إليك ورقة �لعمل حول طرق �لتخفيف من �أثر �لكو�رث �لطبيعية، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إ

   عن �ل�آتي:

من يتحمل مسؤولية �لتّخفيف 

من مخاطر �لكو�رث �لطبيعية؟

اأبين طرق التخفيف من اأثر الكوارث الطبيعية قبل وقوعها.

 

اأقترُح اإجراءات للسلامة العامة بعد حدوث الكوارث الطبيعية. 

�نتهت ورقة �لعمل



٩6

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف: اأن يتعرف اإلى  الاآثار  السلبية الناتجة عن  التّلوث.  

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الخامس:  مخاطر بشرية تواجه الحياة على  الاأرض 

جابة آثار  �لسلبية �لمترتبة على  �لتّلوث، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إ   عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول  �ل�

  عن �ل�آتي:

نسان. اأوّضُح الاآثار المترتبة على التلوث المائي على الاإ

  ما تاأثير التّلوث على الحيوانات؟

 

اأثر التّلوث على النباتات.

�نتهت ورقة �لعمل



٩٧

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان.    الهدف:  اأن يتعرف اإلى اأثر الحروب والاحتلال على الاإ

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الخامس:  مخاطر بشرية تواجه الحياة على  الاأرض 

نسان، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إجابة  عزيزي �لطالب �إليك ورقة �لعمل حول �أثر �لحروب و�ل�حتلال على  �ل�إ

عن ما يلي:

اأقدُم تعريفًا للحرب، الاحتلال.

�لحرب: 

�ل�حتلال:

اأعطي مثالاً على الحروب.

 

نسان  والبنية التّحتية. اأبّين اأثر الحروب على الاإ

نسان  البنية التحتيةالاإ

�نتهت ورقة �لعمل



٩٨

اأوراق العمل الخاصة بالفصل الاأول
الَوْحدة الثّانية



٩٩

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يفّسر استمرار حياة  التّنّقل والتّرحال عند بعض القبائل البدوية
           في فلسطين.

نسان قديمًا الدرس الاأول:  مظاهر حياة  الاإ

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل �لتي تتناول حياة  �لّتنّقل و�لّترحال عند بعض �لقبائل �لبدوية في فلسطين، بالّتعاون مع زملائك

تي:  في �لمجموعة، حاول �ل�إجابة عن �ل�آ

صف حياة البدو في فلسطين من حيث:

�لماأكل: 

�لمسكن:

�لملبس:

�لعمل: 

اأهم اأماكن تنقل البدو حسب 

فصول السنة
 

اأوّضح اأثر الاحتلال الّصهيونّي على حياة البدو في فلسطين.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



١٠٠

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان القديم مبّينًا اأسباب تنّقله. الهدف: اأن  يعرف  الاإ

نسان قديمًا الدرس الاأول:  مظاهر حياة  الاإ

نسان �لقديم« و�أسباب  تنّقله، حاول �ل�إجابة عنها.  عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل بعنو�ن »�ل�إ

مجموعتي سريعة ترتب الجمل بسرعة فائقة.

نسان– �إلى ما قبل �كتشاف �لّزر�عة – تمتد من  رض – هو  �ل�إ �أول ظهور له – �لذي عايش– في �لفترة – على سطح  �ل�أ

نسان قديمًا وحديثا. مجموعتي مميزة تقارن بين اأسباب  تنّقل الاإ

 

نسان قديمًا نسان حديثًا تنّقل  الاإ  تنّقل  الاإ

  مجموعتي متعاونة تصف مسكن البدو.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(



١٠١

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان قديمًا. الهدف: اأن يذكر مصادر الاأدوات التي صنعها  الاإ

نسان    الدرس الثّاني:  الاأدوات التي استخدمها الاإ

دو�ت �لتي صنعها  سئلة ذ�ت �لعلاقة بمصادر �ل�أ       عزيزي �لطالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إجابة عن �ل�أ

نسان قديمًا.  �ل�إ

نسان القديم اأدواته من الحجارة؟  كيف صنع الاإ

نسان القديم اأدواته من غير الحجارة؟ ما اأهم المصادر التي صنع منها الاإ

 

نسان القديم.  بّين الهدف من استخدام الاأدوات عند الاإ

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٢

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يبّين استخدامات النار قديما وحديثًا.

نسان    الدرس الثّاني:  الاأدوات التي استخدمها الاإ

عزيزي �لطالب، بالّتعاون مع زملائك في �لمجموعة، حاول �ل�إجابة عن ورقة �لعمل حول �ستخد�مات �لنار قديمًا وحديثًا،

في  �لمكان �لمخصص لذلك. 

عدد استخدامات النار قديمًا.

نسان للنار حديثًا. بين استخدامات الاإ

 

نسان؟       ما اأثر استخدام النار في تطور حياة الاإ

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠3

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يبّين اأهمية توفير المسكن والملبس.

نسان ولباسه الدرس الثالث:  مسكن  الاإ

عزيزي �لطالب �إليك ورقة �لعمل حول �أهمية توفير �لمسكن و�لملبس، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إجابة عن �ل�آتي:

نسان.    مجموعتي متعاونة تبين اأهمية المسكن والملبس للاإ

نسان من حقه في المسكن والملبس.  مجموعتي مميزة، تعدد اأسباب تحرم الاإ

*

*

*

*

 

 مجموعتي مفكرة تبّين اأسباب حدوث تطور في بناء البيوت وصناعة الملابس. 

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٤

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:    اأن يبّين التّطورات على صناعة الملابس عبر العصور.

نسان ولباسه الدرس الثالث:  مسكن  الاإ

سئلة ذ�ت �لعلاقة بالتطور�ت �لحاصلة على صناعة  عزيزي �لّطالب، بالّتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إجابة عن �ل�أ

�لملابس عبر �لعصور.

اأبّين سبب تنوّع الملابس.

اإعداد المواد الّطبيعية والّصناعية  التي تصنع منها الملابس قديمًا وحديثًا.

�لمو�د �لّصناعية �لتي تصنع منها �لملابس�لمو�د �لطّبيعية �لتي تصنع منها �لملابس

**

**

 

   وّضح اأهم التطورات على اأدوات صناعة الملابس.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٥

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان القديم في فلسطين. الهدف: اأن  يعّين المناطق التي عاش فيها  الاإ

نسان قديمًا الدرس الرابع:  فلسطين موطن  الاإ

تية: عزيزي �لطالب �إليك ورقة �لعمل )خريطة فلسطين(، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة عّين عليها �لمو�قع �ل�آ

)مغاور الكرمل، وكهف شقبا، وعين الملاحة، وتل السلطان(.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠6

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

نسان القديم في صنع اأدواته. الهدف: اأن  يتعرف اإلى المواد التي استخدمها  الاإ

نسان قديمًا الدرس الرابع:  فلسطين موطن  الاإ

جابة  نسان قديماً، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إ عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول �ل�أدو�ت �لتي �ستخدمها �ل�إ

آتية: عن �ل�أسئلة �ل�

نسان قديًما. اأعدُد الاأدوات التي استخدمها الاإ

ما هو الفخار؟ 

   

نسان قديمًا في صنع اأدواته؟ ما المواد التي استخدمها الاإ

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٧

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يفرّق بين الاتّصال والتّواصل

الدرس الخامس:  الاتّصال والتّواصل بين الناس

سئلة حول �ل�ّتصال و�لّتو�صل. عزيزي �لّطالب، بالّتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول �ل�إجابة عن �ل�أ

عرف كلاً من:  الاتصال، التواصل.

�ل�تّصال  

�لتّو�صل  

اأعدد عناصر الاتّصال.

اأكتُب مهارات الاتّصال والتّواصل الفعال بين الناس.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٨

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يتتبع التطورات الحاصلة على الاتّصال والتّواصل

الدرس الخامس:  الاتّصال والتّواصل بين الناس

عزيزي �لطالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عن �ل�أسئلة حول �لتطور�ت �لحاصلة على �ل�تّصال و�لتّو�صل. 

اأعدُد وسائل الاتصال غير اللفظي.

 

 

نسان قديمًا. اأبّيُن وسائل الاتّصال اللفظي التي استخدمها الاإ

*

*

*

*

اطرح الفرق بين الاتّصال اللفظي والاتّصال غير اللفظي. 

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل



١٠٩

الجزء الثّالث 
)جدول المواصفات(



١١٠

الوزن النسبي للوحدات

الوزن النسبيعدد الحصصالَوْحدة

5٢,7%٢9�لَوْحدة �ل�أولى: كوكب  �ل�أرض 

نسان على  �ل�أرض  قديماً. 47,3%٢6�لَوْحدة �لثّانية: حياة  �ل�إ

1٠٠%55�لمجموع

الوزن النسبي للاأهداف:

النسبة المئوية للاأهدافعدد  الاأهداف مستوى  الاأهداف 

67,٠%٢7٢معرفة

٢٠,9%٨5تطبيق

1٢,1%49�ستدل�ل

1٠٠%4٠6�لمجموع

نسبة تركيز الاأسئلة لكّل مستوى:

المحتوى/  الاأهداف 
معرفة وتذكر

%6٧

تطبيق

%٢٠,٩

استدلال

%١٢,١

6.4%11%35,3 %�لَوْحدة �ل�أولى: كوكب  �ل�أرض 7,%5٢

نسان على  �ل�أرض  قديماً %47,3 5.7%9,9%31,7%�لَوْحدة �لثّانية: حياة  �ل�إ

1٢,1%٢٠,9%67%�لمجموع

جدول مواصفات الفصل الاأول اختبار من )3٠ فقرة( )6٠ علامة( 

�لمجموع�ل�ستدل�لية 1٢,9%�لتطبيقية٢1,٢%�لمعرفة 65,9%�لفقر�ت و�لعلاماتالَوْحدة

113٢16عدد �لفقر�ت�لَوْحدة �ل�أولى7.%5٢

٢٢643٢�لعلامة

93٢14عدد �لفقر�ت�لَوْحدة �لثّانية %47.3
1٨64٢٨�لعلامة

3٠ فقرة٢٠64عدد �لفقر�ت�لمجموع %1٠٠
علامة 4٠1٢٨6٠�لعلامة



١١١

نماذج اختبارات

 الفصل الاأول



١١٢

ختبار الاأول الاإ

 الّسؤال الاأول :)١٠علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  اأضُع دائرة حول رمز الاإ

١- ما اليوم الذي يبداأ به فصل الّصيف في نصف الكرة الّشمالي؟ 

ول               د- ٢1 �آذ�ر  �أ- ٢1حزير�ن                      ب- ٢3 �أيلول                     ج- ٢٢ كانون �ل�أ

٢- ما اأكبر قارات العالم مساحة من بين القارات الاآتية؟   

�أ- �إفريقيا                          ب- �آسيا                          ج- �أمريكا �لّشمالية.               د- �أوروّبا

3- ما الدولة العربية التي تتعرض للجفاف، ويحدث فيها خسائر كثيرة بسببه؟

�أ- �لصومال.                     ب- لبنان                          ج- �لمغرب                       د- تونس

٤- بماذا ارتبط  تنّقل القبائل البدوية في فلسطين؟ 

قامة.                ب- فصول �لسنة.                  ج- �لّتطور �لعلمي.                د- �لّتطور �لتكنولوجي. �أ- مكان �ل�إ

٥- اأقدم مدينة مسورة في العالم، هي: 

�أ- �أريحا                          ب- نابلس                        ج- بيت لحم                     د- طولكرم

 السؤال الثّاني: )٨ علامات(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                  اأضُع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

رضية وتفصل بين �لقار�ت.     1- تعّد �لبحار مسطحات مائية و�سعة تحيط بالكرة �ل�أ

حمر �لفلسطينّي من �لمؤسسات �لوطنية �لتي تساعدنا �أثناء حدوث �لكو�رث �لّطبيعية.    ٢- جمعية �لهلال �ل�أ

نسان �لنار قديمًا كسلاح يد�فع به عن نفسه ولمو�جهة �لحيو�نات �لمفترسة.   3- �ستخدم  �ل�إ

نسان �لقديم هو �لذي عاش في �لفترة �لتي تمتد من �أول ظهور له حتى �لّثورة �لصناعية.  4- �ل�إ

 السؤال الثّالث: )٨ علامات(

اأكمل الفراغات بالجمل التالية بما يناسبها:                                     

1- تصنف �لمو�رد حسب نشاأتها �إلى  مو�رد حية، مثل:..................و ....................

نسان بفعل  �لّتلوث :....................و ...................  مر�ض �لتي تصيب  �ل�إ ٢- من �ل�أ

3- من مهار�ت �ل�ّتصال �لفعال: ........................و ...................  

نسان �لقديم �لمدّقات و�لمطارق �لحجرية بهدف: .......................................  4- �ستخدم  �ل�إ

 الّسؤال الرابع: )١٢ علامات( 

 اأ- عرّف كلاً مما ياأتي:                                                                                             )٤ علامات(

1- �لمخاطر �لبشرية.  

٢-�لمسكن. 



١١3

آتية:                                                                                               )4 علامات( ب- علل �لعبار�ت �ل�

نسان من حقه في �لمسكن و�لملبس.     1- قد يحرم  �ل�إ

٢-  يعّد �لماء عنصر �لحياة.  

ج- صنّف �لمو�رد �إلى متجددة وغير متجددة وفق �لجدول �ل�آتي:                                                         )4علامات( 

الرياحالغاز الطبيعيالنحاسالماءالمورد

التّصنيف

 الّسؤال الخامس: )١٠علامات(

�أ- قّدم مقترحات لتقوية �ل�ّتصال و�لّتو�صل بين �أفر�د �أسرتك.                                                       )4 علامات(

نسان قديمًا وحديثًا.                                                                )٢ علامات( ب- قارن بين �أسباب  تنّقل  �ل�إ

نسان قديمًا نسان حديثًااأسباب  تنّقل  الاإ اأسباب  تنّقل  الاإ

مثلة على ذلك.                           )4 علامات(  ج- �ذكر �أصناف �لمحاصيل �لزر�عية حسب فصول �لسنة، مع تقديم �ل�أ

 الّسؤال الّسادس: )١٢ علامات(

اأ- عّين على خريطة فلسطين الّصماء ما يلي:              )6علامات(

5- ر�م �لله.  6- �لبحر �لميت.    1- بحيرة طبريا.     ٢- �لبحر �لمتوسط.    3- �أريحا.      4- جبل �لكرمل.  

ب- �قترح طرقاً للحّد من  �لتّلوث  �لبيئي في �لحي �لذي �أسكن به.                                                      )4 علامات( 
نسان �لقديم في صنع ملابسه؟                                                       )علامتان(  ج- ما �لمصادر �لتي �عتمد عليها  �ل�إ

انتهت الاأسئلة



١١٤

اإجابة الاختبار الاأول

 اإجابة السؤال الاأول:)١٠علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: اأضُع دائرة حول رمز الاإ

4- ب     5- �أ 1- �أ        ٢- ب     3- �أ      

 اإجابة السؤال الثّاني: )٨ علامات(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 اأضُع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

x -4     √ -3      √ -٢    x -1

 اإجابة الّسؤال الثّالث: )٨علامات(

اأكمل الفراغات بالجمل الاآتية بما يناسبها.                                     

حياء �لمائية.            )�أي خيارين(. 1- �لنباتات �لطبيعية و�لحيو�نات �لبرية و�ل�أ

٢- �أمر�ض �لجهاز �لتنفسي و�لعيون و�لقلب، و�أمر�ض جلدية.            )�أي خيارين(.

سئلة. )�أي خيارين( فكار و�ل�أ 3- �لحو�ر و�لّتعبير، و�ل�إصغاء �لجيد وعدم �لمقاطعة، و�حتر�م �لر�أي �ل�آخر، وعدم �لسخرية، ووضوح �ل�أ

4- طحن �لحبوب.

 اإجابة السؤال الرابع: )١٢ علامة(

- اأعرف ما يلي:                                                                                                    )٤ علامات( �أ

١- المخاطر البشرية:

فر�ط في �ستخد�م مو�رد �لبيئة. نسان نتيجة �ل�إ  هي �ل�إضر�ر �لتي يتسبب فيها �ل�إ

٢- المسكن:

نسان للعيش وقضاء �حتياجاته �ليومية و�لر�حة و�لنوم. هو  �لمكان �لذي ياأوي �إليه �ل�إ

ب- اأعلل  العبارات الاآتية:                                                                                           )٤ علامات(

نسان من حقه في المسكن والملبس.    ١-  قد يحرم  الاإ

بسبب ما يتعرض �إليه من �لحروب و�ل�حتلال و�للجوء و�لفقر.

٢-  يعّد الماء عنصر الحياة. 

نه �لمصدر �لرئيسّي للشرب، و�ل�ستخد�مات �لمنزلية، ويدخل في �لصناعات �لغذ�ئية، ويستخدم في توليد �لطاقة �لكهربائية، وهو  ل�أ

 عنصر مهم في �لّزر�عة.

ج- �أصنّف �لمو�رد �إلى  متجددة وغير متجددة وفق �لجدول �ل�آتي:                                                        )4علامات(  

�لرياح�لغاز �لطّبيعي�لنحاس�لماء�لمورد

متجددغير متجددغير متجددمتجدد�لتّصنيف



١١٥

 اإجابة الّسؤال الخامس: )١٠علامات(

اأ- اأقدم مقترحات  لتقوية الاتّصال والتّواصل بين اأفراد اأسرتك.                         )4 علامات(

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابات الّطلبة.

سرة. فر�د �ل�أ - �ل�ستماع �لجيد ل�أ

فر�د �لفرصة للتعبير و�إبد�ء �لر�أي. - �إعطاء �ل�أ

- �لّسماح للاأصغر سنًا بفرصة �لّتحدث و�لكلام.

سرة. - �لمشاركة في �تخاذ �لقر�ر�ت بين �أفر�د �ل�أ

نسان قديمًا وحديثًا.                                               )٢ علامات( اأي فكرتين ب- اأقارن بين اأسباب  تنّقل  الاإ

نسان قديمًا نسان حديثًااأسباب  تنّقل  الاإ اأسباب  تنّقل  الاإ

�لبحث عن �لعمل و �لحياة �ل�أفضل،  طلب �لعلم. للبحث عن �لغذ�ء من �لثمار و�لحيو�نات.

عن �لبحث عن �لحماية و�ل�أمن. �لبحث  �ل�كتشاف،  �لترفيه،  �لطّبيعية،  �لكو�رث  من  �لهروب 

�لعلاج،  �لحروب، �ل�حتلال.

ج-اذكر اأصناف المحاصيل الزراعية حسب فصول السنة مع تقديم الاأمثلة على ذلك.                              )٤ علامات( 

- �لمحاصيل �لّصيفية: �لعنب و�لبطيخ و�لمشمش.

- �لمحاصيل �لّشتوية: �لبرتقال و�لملفوف و�لفول و�لقرنبيط.

- �لمحاصيل �لربيعية: �للوز و�لفر�ولة.

- �لمحاصيل �لخريفية: �لزيتون، و�لسماق،  و�لبلح، و�لجو�فة.

 اإجابة الّسؤال الّسادس: )١٢علامة(

اأ- اأعين على خريطة فلسطين الصماء ما يلي: 

 1- بحيرة طبريا.      ٢- �لبحر �لمتوسط.      3- �أريحا.       4- جبل �لكرمل.    

   5- ر�م �لله.        6- �لبحر �لميت.   

ب- اقترح طرقًا للحد من  التّلوث  البيئّي في الحي الذي اأسكن فيه.     )4 علامات( 

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابة الّطلبة.

- �لمحافظة على نظافة �لشو�رع في �لحي �لسكني.

وساخ �لتي �أجدها في �لحي. - �إز�لة �ل�أ

وساخ و�لقاذور�ت في  �لمكان �لمخصص لها. - رمي �ل�أ

سرة بضرورة �لمحافظة على �لنظافة �لعامة. - توعية �لسكان و�أفر�د �ل�أ

نسان القديم في صنع ملابسه. )اأي خيار ياأخذ العلامتين(                             )علامتان(  ج-ما المصادر التي اعتمد عليها  الاإ

- �لجلود       - �لفر�ء         -  نسج �لخيوط من جذوع �لنباتات.

جابة انتهت الاإ
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ختبار الثاني الاإ

 الّسؤال الاأول : )٨ علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  ضع دائرة حول رمز الاإ

١- كم تبلغ مدة دوران الاأرض  حول نفسها: 

د- 36ساعة  ج- ٢4ساعة      ب- 1٨ساعة      �أ- 1٢ساعة      

٢- ما الوباء )المرض( المعدي سريع الانتشار، ويؤدي اإلى وفاة اأعداد كبيرة من الّسكان: 

ج- �لكسور     د- �لكولير�     ب- �لضغط    �أ- �لسكري      

نسان الذي عاش في الفترة التي تمتد من اأول ظهور له على سطح  الاأرض اإلى ما قبل اكتشاف الزّراعة:  3- من الاإ

نسان �لحالي. نسان �لحضري.      د- �ل�إ نسان �لحديث.      ج- �ل�إ ب- �ل�إ نسان �لقديم.       �أ- �ل�إ

٤- ما الموقع الاأثرّي الذي يقع بالقرب من مدينة الناصرة: 

د-عين �لملاحة. �أ-كهف شقبا.       ب-كهف جبل �لقفزة.     ج- جبل �لكرمل.        

 السؤال الثّاني: )٨ علامات(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 ضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

حمر من �لمؤسسات �لوطنية �لفلسطينية �لتي تساعدنا �أثناء حدوث �لكو�رث �لطبيعية.    1- يعّد �لصليب �ل�أ

نسان قديمًا �لحجارة �لموجودة في �لطبيعة كسلاح خاصة حجر �لّصو�ن.   ٢- �ستخدم  �ل�إ

رجنتين.      مازون �أطول نهر في �لعالم و�لو�قع في دولة �ل�أ 3- يعّد نهر �ل�أ

نسان وحقوقه.     4- يعّد توفير �لمسكن و�لملبس من �أهم حاجات  �ل�إ

 الّسؤال الثّالث: )١٠ علامات(

�أ-  �كتب في �لجدول ما يناسبه.                                                                                          )4علامات(

مثال على مورد غير حي  موقع اأثري يعود للحضارة النطوفية  

نسان �لقديم في صنع �أدو�ته.                                                      )علامات(    ب- �أذكر �أهم �لمو�د �لتي �عتمد عليها  �ل�إ

ج- �أذكر �أهم �لظو�هر �لمناخية  �لتي تعّد من �لمخاطر �لطبيعية.                                                            )4علامات( 

 الّسؤال الرابع: )١٢ علامات( 

اأ- اأعرف ما يلي:                                                                                                     )٤ علامات(

1-  �لّتلوث  �لضوضائي.  

٢-�لّتو�صل.    



١١٧

ب- علل العبارات الاآتية:                                                                                                  )٤ علامات(

1- تعّد �لّتربة مهمة.  

٢-  وجود حفر مبطنة بالطين في �لساحة �لقريبة من �لمساكن �لقديمة.    

نسان ملابسه �إلى مو�د طبيعية، ومو�د صناعية.                                   )4علامات( ج- صنّف �لمو�د �ل�تية �لتي صنع منها �ل�إ

�لقطن�لبولستر   �لنّايلون�لكتّان       �لمو�د 

�لتّصنيف

 الّسؤال الخامس: )١٢علامات(

�أ- �ستنتج دور �لمو�طنين في �لحّد من تلوث �لبيئة.                                                               )4 علامات(  

نسان في �لعصر �لحالي.                                                              )4 علامات(   ب- �ذكر �أسباب  تنّقل  �ل�إ

ج- وّضح �أصناف �لمو�رد حسب �لقدرة على �ل�ستمر�ر.                                                           )4 علامات(

 الّسؤال الّسادس: )١٠ علامات(

�أ- �أعيّن على خريطة �لعالم ما يلي:                                                                                       )4 علامات(  

طلسي، �لبحر �لمتوسط.  �أمريكا �لجنوبية، جبال �لهيمال�يا، �لمحيط �ل�أ

�أ- �ستنتج �أهمية �لّتو�صل د�خل �لحصة �لّصفية بين  �لمعّلم و�لّطلبة.                                               )4 علامات(  

مر�ض �لمرتبطة بفصلي �لربيع و�لخريف.                                                                 )علامتان(   ج-  �ذكر �ل�أ

سئلة انتهت الاأ



١١٨

اإجابة الاختبار الثاني

 اإجابة الّسؤال الاأول: )٨علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: اأضع دائرة حول رمز الاإ

1- ج      ٢- د     3- �أ     4- ب

 اإجابة السؤال الثّاني: )٨علامات(

اأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الصحيحة واشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                

√-4      x -3      √ -٢   x -1

 اإجابة السؤال الثّالث )١٠ علامات(

اأ- اكتب في الجدول ما يناسبه.                                                                                    )٤ علامات(

مثال على مورد غير حي  موقع اأثري يعود للحضارة النطوفية  

�لهو�ء �لماء �لمعادن.�أي موقع �أثري ورد ذكره لهذ �لحضارة.

نسان القديم في صنع اأدواته.)علامتان (                  )اأّي فكرتين ياأخذ العلامة( ب- اذكر اأهم المواد التي اعتمد عليها  الاإ

- �لحجارة.

- عظام �لحيو�نات وجلودها.

شجار.  - �أغصان �ل�أ

ج- اذكر اأهم الظواهر المناخية التي تعّد من المخاطر الّطبيعية.                                                 )٤ علامات( 

- �لعو�صف �لرملية.

- �لجفاف.

- �لفيضانات. 

مطار �لغزيرة، و�لرياح �لشديدة. - �لعو�صف �لثلجية، و�ل�أ

 اإجابة الّسؤال الرابع: )١٢ علامات( 

اأ- اأعرف ما يلي:                                                                                                      )٤ علامات(

١- التّلوث الضوضائي:

ل�ت ووسائل �لنقل وعمليات �لبناء و�لتشييد. هو �أي صوت يؤدي �إلى �ل�زعاج مثل �ل�صو�ت �لناجمة عن �ل�آ

٢-التواصل:

فكار و�لمعلومات بين طرفين �أو �أكثر من خلال وسائل و�أساليب مختلفة.    �نتقال �ل�أ



١١٩

ب-  علل العبارات التالية:                                                                                            )٤ علامات(

١- تعد التّربة مهمة. 

لكونها مكان زر�عة �ل�أشجار و�لمحاصيل �لزر�عية، وتزود �لنبات بالماء و�لعناصر �لغذ�ئية �للازمة لنموه، وتدخل بعض �أنو�عها في �لّصناعة.

٢- وجود حفر مبّطنة بالّطين في الساحة القريبة من المساكن القديمة.    

لتخزين �لغذ�ء �لفائض.

نسان ملابسه-   اإلى  مواد طبيعية ومواد صناعية.                        )٤علامات( ج-صنّف المواد الاآتية -التي صنع منها  الاإ

�لقطن�لبولستر   �لنّايلون�لكتّان       �لمو�د 

مو�د طبيعيةمو�د صناعيةمو�د صناعيةمو�د طبيعية�لتصنيف

 اإجابة السؤال الخامس:)١٢ علامة(

اأ- استنتج  دور المواطنين في الحد من تلوّث البيئة.                                                                )٤ علامات(  

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابة الّطلبة.

حياء �لسكانية. - �لمحافظة على نظافة �ل�أ

- �لقاء �لنفايات في  �لمكان �لمخصص لها.

- عدم �ل�إسر�ف في �ستخد�م �لمياه.

- �ستخد�م وسائل �لّنقل �لعامة، و�لتقليل من �ستخد�م �لسيار�ت �لخاصة.

نسان في العصر الحالي.                                                               )٤ علامات(   ب- اذكر اأسباب  تنّقل  الاإ

- �لبحث عن عمل وحياة �أفضل.

- طلب �لعلم.

- �لهروب من �لكو�رث �لطبيعية.

- �لّترفيه.

- �ل�كتشاف

- �لبحث عن �لعلاج.

- �لحروب.

- �ل�حتلال.

ج-  وّضح اأصناف الموارد حسب القدرة على الاستمرار.                                                                )٤علامات(

1- مو�رد متجددة)ل� تنفد(، مثل �لماء و�لهو�ء و�أشعة �لشمس.

٢- مو�رد غير متجددة )قابلة للنفاد(، مثل �لنفط و�لحديد و�لذهب.



١٢٠

 اإجابة الّسؤال الّسادس:  )١٠ علامات(

اأ- اأعّين على  خريطة العالم المرفقة ما يلي:                                                                              )٤ علامات(

طلسي، �لبحر �لمتوسط. �أمريكا �لجنوبية، جبال �لهيمال�يا، �لمحيط �ل�أ
 

�لبحر �لمتوسطجبال �لهيملايا

�لمحيط �ل�أطلسي
�أمريكا �لجنوبية

ب- استنتج اأهمية التّواصل داخل الحّصة الصفية بين المعلّم و الّطلبة.                                              )٤ علامات(  

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابات الّطلبة.

- يزيد من تفاعل �لّطلبة مع  �لمعّلم.

- يساعد  �لمعّلم على تدريس �لّطلبة بشكل جيد.

- يزيد من �نتباه �لّطلبة للمعّلم.

- يقوي �لعلاقات �ل�جتماعية بين �لّطلبة بعضهم ببعض، و�لّطلبة مع �لمعّلم. 

ج-  اذكر الاأمراض المرتبطة بفصلي الربيع والخريف.                                                                 )علامتان (  

�لرمد �لربيعي،  حساسية �لربيع،   ضيق �لتنفس 

جابة انتهت الاإ
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فكرة ريادية )١(

الاأعشاب الطبية

الوصف:زر�عة �ل�أعشاب �لطبية في �لمدرسة من خلال تفعيل حديقة �لمدرسة، ويكون �لهدف منها هو �إنتاج �أعشاب طبية تسوق د�خل 

�لبيئة �لمحلية للطلبة.

الجدوى المتوقعة للمشروع:

سيحقق المشروع منفعة على الجوانب الاآتية:

عشاب �لطبية د�خل �لمنطقة  �إلى  �لّسكان  �لمحيطين بالمدرسة، و �إلى  �أهالي المنفعة المادية: تحقيق �أرباح مادية من خلال بيع �ل�أ

 �لّطلبة، و�إلى  �لمحلات �لّتجارية في �لمنطقة.

المنفعة الاجتماعية: تحقيق �لقيم �ل�جتماعية في �لمجتمع من خلال �لعمل �لّتعاوني �لجماعي �لذي سيقوم به �لّطلبة في زر�عة

حو�ض �لزر�عية، وكذلك تقوية �لعلاقات �ل�جتماعية بين �لهيئة �لتدريسية  عشاب �لطبية، و�ل�عتناء بها، وريها بالمياه، وتعشيب �ل�أ  �ل�أ

و�لّطلبة.

يجابية لدى �لّطلبة لمشاهدة تطور نمو المنفعة الّنفسّية:توفير �لر�حة �لنفسية للّطلبة �أثناء �لعمل بهذ� �لمشروع، وكذلك �لرغبة �ل�إ

حو�ض �لزر�عية، وهذ� يحقق ر�حة نفسية و�إيجابية في �لعمل. عشاب �لطبية في �ل�أ  �ل�أ

المخاطر المتوقعة من المشروع:

مخاطر مادية: تتمثل �لمخاطر �لمادية بفشل �لمشروع، حيث يلحق خسائر مادية تتعلق بثمن �لبذور �لمستخدمة في �لّزر�عة، وثمن

كياس �لمستخدمة، وثمن �لمياه �لمستخدمة. وهذ� يؤدي �إلى عدم �لتشجيع في �لعمل �لزر�عي.  سمدة �لمستخدمة، وثمن �ل�أ  �ل�أ

مخاطر اجتماعية: فشل �لمشروع يؤدي �إلى �لّتاأثير في �لعلاقات �ل�جتماعية في �لمدرسة ما بين طلبة �لصف.

مخاطر نفسية: فشل �لمشروع يؤدي �إلى حالة �ل�إحباط لدى �لّطلبة بفعل �لخسارة �لمادية �لناتجة عن فشل �لمشروع

نماذج من الاأعشاب الطبية التي يمكن نتاجها في المدرسة:

�إكليل �لجبل �لميرمية
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خطوات المشاريع الريادية:

- د�رسة ظاهرة، مشكلة...

- جمع معلومات من مصادر عديدة...  �لتحليل.. �لتمحيص.. �لمقارنة... �ل�ستنتاج.. �ل�ستدل�ل... .

- �لوصول   �إلى  فكرة/ �أفكار جديدة... .

- تقديم ملّخص �لفكرة �لريادية.

)عنو�ن، وصف وتوصيف، هدف، �آليات �لتنفيذ(.

- وصف �لمخاطر �لمتوقعة �أثناء �لتنفيذ.

  )نفسّية �أو �جتماعية، مادية(.

- وصف �لجدوى �أو �لمنفعة �لمتوقعة من �لفكرة �لريادية .

- �قتر�ح حلول. ...

- خطة مر�قبة سير عمل �لمشروع.

- كتابة تقرير سير عمل �لمشروع ونتائجه وتوصياته.

   �لّزعتر �لريحان

�لبابونج
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اإجابة اأسئلة الكتاب

 الجزء الاأول
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الدرس الاأول- شكل الاأرض وحركاتها )ص١٤(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 س١- اأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

خيرة(  )x(  )ص 6، �لفقرة �ل�أ

خيرة(  )√(  )ص ٨، �لفقرة �ل�أ

ولى(  )x(  )ص 1٠،�لفقرة �ل�أ

ولى (  )√( )ص 13،�لفقرة �ل�أ

س٢- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

رض دورتها حول نفسها كل: ٢4 ساعة.  تكمل �ل�أ

 �أشهر فصل �لخريف، هي: �أيلول )9(  تشرين �أول )1٠( تشرين ثاني )11(.

 �لنباتات �لتي تنضج في فلسطين في فصل �لربيع: �للوز، �لفر�ولة.   

رض: شبه كروي.    شكل  �ل�أ

نسان في فصلي الّصف والّشتاء. س3- اأعدد ثلاثة من الاأمراض التي تصيب  الاإ

ولى( ) ص 13، �لفقرة �ل�أ

س٤- اأفّسر: كوكب  الاأرض هو الكوكب الوحيد الملائم للحياة.

رضية. لوجود �لغلاف �لمائّي و�لجوي و�ليابس وبعده �لملائم عن �لّشمس وحر�رته �لمعتدلة ولوجود �لجاذبية  �ل�أ

س٥-  اأناقش الاأمور الاآتية:

رض  جميعها نهارًا اأو ليلًا في وقت واحد. اأ- لا يمكن اأن تكون الاأ

رض ذ�ت شكل كروي وتسقط �أشعة �لشمس على �لجزء �لمقابل لها فقط، ويبقى �لجزء �ل�آخر بدون �أشعة ساقطة. ن �ل�أ ل�أ

ب- تنوّع المحاصيل الزراعية في فلسطين.

بسبب �ختلاف مناخ فلسطين على مد�ر �لسنة وتوفر مياه �لري و�ستخد�م �لطرق �لحديثة في �لزر�عة و�لزر�عة في �لبيوت �لبلاستيكية.

الَوْحدة الاأولى-كوكب الاأرض 
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الدرس الثّاني-سطح  الاأرض  )ص٢٤-٢٥(

س١: نكمل الّشكل الاآتي، ونكتب اأشكال سطح  الاأرض 

ص: 19،17،16
اأشكال سطح الاأرض

ماءيابسة

جبال مثل الروكي
سهول مثل

السهل الاأوروبي
هضبة مثل التبت

محيطات مثل 

الهادي

بحار مثل 

البحر المتوسط

بحيرات مثل

بحيرة طبريا

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: س٢- اأضع دائرة حول رمز الاإ

خيرة(.  - ب ) ص 16، �لفقرة �ل�أ

ولى(. - ج ) ص 19، �لفقرة �ل�أ

خيرة(.  - ب ) ص 19، �لفقرة �ل�أ

ولى(.  - د ) ص 16، �لفقرة �ل�أ

س3- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

 �أعلى جبال فلسطين هو جبل �لجرمق، ويبلغ �رتفاعه: 1٢٠٨متر. 

 �أهم �لمرتفعات �لجبلية في �لقدس: جبل �لمكبر، وجبل �لزيتون.

 تقع فلسطين على ساحل: �لبحر �لمتوسط.

 �أطول  �أنهار �لعالم هو: نهر �لنيل.

 �لقارة هي: كتلة كبيرة من �ليابسة تحتوي على تضاريس متنوعة، مثل �لجبال و�لهضاب و�لسهول وتحيط �لمياه بها كليًا �أو جزئيًا.

ردن.   �هم �أنهار فلسطين: �لعوجا و �لمقطع و�ل�أ

س٤: اأبّين اأهمية موقع فلسطين.

 ) ص ٢3، �لفقرة �ل�أولى(. 

س٥-اأوازن بين مفهومي البحر والمحيط، مع اإعطاء اأمثلة على كّل منهما.

) ص 19، �لفقرة �ل�أولى(.

س6: اأفّسر تركز قارات العالم في نصف الكرة  الاأرضية الّشمالي.

ل�أن نسبة �ليابس في نصف �لكرة �لشمالي �أكثر من نسبة �لماء.

س٧: اأعّين على خريطة العالم الّصماء ما ياأتي: 

أنديز، �لمحيطات: �لهادي و�ل�أطلسي و�لهندي، بحار:  قارات: �أسيا و�أفريقيا و�أمريكا �لشمالية و�أوقيانوسيا، جبال : �لروكي و�لهملايا و�ل�

أمازون، سهول: �ل�أنوس و�لسهل �ل�أوروبي �لعظيم. �لمتوسط و�ل�أحمر وبحر �لعرب،   اأنهار: �لنيل و�ل�
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�لبحر �لمتوسطجبال �لهيملايا

�لمحيط �ل�أطلسي
�أمريكا �لجنوبية

أوروبي �لعظيم ل �ل�
�لسه

قارة �آسيا

�لمحيط 

لهادي
�

قارة �أوقيانوسيا
�لمحيط �لهندي

حر 
ب

�لعرب
قارة �فريقيا

نهر �لنيل

�لبحر �ل�أحمر

جبال �لروكي

لانوس
ل �ل

سهو

ازون
أم  �ل�

نهر

أنديز جبال �ل�

الدرس الثّالث: مقوّمات الحياة على  الاأرض  )ص3٤(

س١: اأعرف ما ياأتي: الموارد الطبيعية، الموارد البشرية.

) ص ٢7، �لفقرة �ل�أولى(.

س٢: اأذكر اأهمية الموارد الاقتصادية.

 ) ص 31، �لفقرة �لثّانية(.

س3- ناقش العبارات الاآتية:

نسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمفرده. اأ- الاإ

) ص 31، �لفقرة �لثّانية(.

ب- الشروط الواجب توافرها في الجماعة.

) ص 33، �لفقرة �ل�أخيرة(.

ج- يعّد الماء والهواء اأهم عناصر الحياة على الاأرض.

)ص ٢٨، �لفقرة �ل�أخيرة(.

س٤: اأصنف الموارد الطبيعية الاآتية اإلى متجددة وغير متجددة:

) ص ٢7، �لفقرة �ل�أخيرة (.

مورد غير متجددمورد متجدد

�لذهب�لطّاقة �لّشمسية

�لحديد�لهو�ء

�لنفط�لماء

س٥:  اأناقش: تشكل جبال فلسطين ثروة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني والشعب الفلسطيني.

ل�حتو�ئها على �لصخور �لتي تستخدم في صناعة حجارة �لبناء.



١٢٧

الدرس الرابع : مخاطر طبيعية تواجه الحياة على  الاأرض  )ص٤٢(

س١: اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

- �لمنطقة �لتي ينتشر فيها �لجفاف في فلسطين: هضبة �لنقب. 

- حدثت في فلسطين عدة زل�زل، منها: زلز�ل �لرملة  عام 1٠69م، وزلز�ل صفد عام 1٨37م، وزلز�ل �أريحا ونابلس عام 19٢7م،

  وزلز�ل وسط فلسطين عام 1954م.

- تسبب �لعو�صف �لرملية: �نعد�م �لرؤية، وتعطيل حركة �لسير. 

س٢- اكتب المصطلح العلمي المناسب اأمام العبارات الاآتية:

المصطلح العلمي المناسب

مخاطر طبيعية

�لزل�زل

�لفيضانات 

�لجفاف

س3- اأذكر الاآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

) ص 39، �لفقرة �ل�أخيرة(.

نسان في مواجهة المخاطر الطبيعية. س٤- اأوضح الاأعمال التي قام بها  الاإ

- السؤال استدلالي يعتمد على اجابات الطلبة.

  قام ببناء �لسدود للتخفيف من �لفيضانات .

  طور �أجهزة �لدفاع �لمدني.

من، و�لغذ�ء �لّصحي. نسان ليحفظ حقه في �لحياة، و�لسكن، و�ل�أ علان  �لعالمي لحقوق �ل�إ   عمل على �إصد�ر �ل�إ

  �إرسال �لبعثات �لطبية للمناطق �لتي تتعرض �إلى �لكو�رث �لّطبيعية.

  �إرسال �لدعم �لمالي و�لعيني للمناطق �لتي تعرضت للكو�رث �لطبيعية. 

س٥- اأفكُر واأبحُث عن طرق تساعد على التّخفيف من اآثار المخاطر الطبيعية السلبية.

) ص41، �لفقرة �ل�أخيرة(.
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الدرس الخامس: مخاطر بشرية تواجه الحياة على الاأرض  )ص٥3(

س١- اأعرف ما ياأتي:

ولى (. الاحتلال: ) ص5٠،�لفقرة �ل�أ

ولى (. الحرب: ) ص5٠، �لفقرة �ل�أ

خيرة (. المخاطر البشرية: ) ص43، �لفقرة �ل�أ

خيرة (. لكترونية: ) ص46، �لفقرة �ل�أ النفايات الاإ

خيرة(. الّتلّوث  الّضوضائي:  ) ص45، �لفقرة �ل�أ

س٢- اأصل بين العمود الاأول وما يناسبه من العمود الثّاني فيما ياأتي:

) ص5٠، �لفقرة �ل�أولى(.

السنةالحرب

194٨م�لنكبة

٢٠14م�لعدو�ن على غزة.

1939م�لحرب �لعالمية �لثّانية.

19٨٢م�ل�جتياح �لّصهيوني للبنان.  

1967م�لنكسة

19٨7م�ل�نتفاضة �لفلسطينية �ل�أولى.

س3-اأذكر اأشكال  التّلوث.

) ص45، �لفقرة �ل�أخيرة(.

نسان والحيوان والنبات. س٤-اأوّضح  الاآثار  الناجمة عن  التّلوث على  الاإ

 ) ص47، �لفقرة �ل�أخيرة (.

نسان والبنية التحتية.  س٥- اأبّين اأثر الحرب على  الاإ

) ص51، �لفقرة �ل�أخيرة (.

نسان للحّد من اآثار الحروب. س6- اأوّضح الطرق التي لجاأ اإليها  الاإ

) ص5٢، �لفقرة �ل�أخيرة (.

س٧- اقترح حلولاً للحد من  التّلوث  البيئي.

- السؤال استدلالي يعتمد على اجابات الطلبة.

  بناء �لمصانع بعيدً� عن �لمناطق �لسكنية.

  �ل�عتماد على �لّطاقة �لمتجددة، كالطاقة �لشمسية و�لهو�ئية عوضًا عن �لنفط و�لوقود. 

سمدة �لكيماوية، و�ستخد�م �أسمدة عضوية عوضًا عنها.   �لّتخفيف من �ستخد�م �ل�أ

  �إعادة تدوير �لنفايات بدل �إلقائها في �لمياه �أو �لتربة.

شجار في كل مكان وعدم قطع �لغابات.   زر�عة �ل�أ
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نسان على  الاأرض  قديماٌ الَوْحدة الثّانية- حياة  الاإ

نسان قديمًا )ص63( الدرس الاأول : مظاهر حياة  الاإ

س١- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

نسان قديمًا: بالتنّقل وعدم �ل�ستقر�ر.    تميزت حياة  �ل�إ

نسان �لقديم بالمغاور و�لكهوف.    سكن  �ل�إ

سماك. شجار وصيد �لحيو�نات و�ل�أ نسان �لقديم في توفير غذ�ئه على: �لتقاط �لثمار من �ل�أ   �عتمد  �ل�إ

  يطلق على �لقبائل �لمتنّقلة في �لعصر �لحالي: �لبدو.

غو�ر.   تسكن �أغلب �لقبائل �لبدوية في فلسطين في: صحر�ء �لنقب و�ل�أ

نسان قديمًا وحديثًا من خلال الجدول:  س٢-اأقارن بين اأسباب هجرة  الاإ

نسان قديمًا نسان حديثًااأسباب هجرة  الاإ اأسباب هجرة  الاإ

�لعلاج�لغذ�ء

�ل�كتشاف�لحماية

�لحروب�ل�أمن

س3-اأفّسر ارتباط حياة البدو بفصول السنة.

) ص61، �لفقرة �ل�أولى (.

نسان القديم )ص٧٢( الدرس الثّاني: الاأدوات التي استخدمها  الاإ

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 س١: اأضُع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

ولى (.   ) x ( ) ص7٠، �لفقرة �ل�أ

ولى (.    ) √ ( ) ص71، �لفقرة �ل�أ

خيرة (.   ) √ ( ) ص65، �لفقرة �ل�أ

نسان للنار قديمًا. س٢- اأذكر الظواهر الطبيعية التي ساهمت في معرفة الاإ

) ص6٨، �لفقرة �ل�أولى (.



١3٠

س3- اأبّين استخدامات كل من الاأدوات القديمة الاآتية:

) ص6٨، �لفقرة �ل�أولى(.

الاستخدامالاأداة قديمًا

لحصاد �لحبوب�لمناجل �لحجرية

لطحن �لحبوب �لجافة�لمطارق �لحجرية

لصيد �لحيو�نات و�لدفاع عن �لنفس�لقوس

نسان    س٤- اأستنتج اأهمية اكتشاف النار في حياة الاإ

) ص71، �لفقرة �ل�أولى (.

نسان ولباسه )ص ٨3(      الدرس الثالث: مسكن  الاإ

س١- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

فات.   �أهمية �لمسكن و�لملبس: �لمسكن للاإنسان لقضاء �ل�حتياجات �ليومية و�لر�حة و�لنوم، و�لملبس للحماية من �لبرد و�لحر و�ل�آ

نسان من مسكنه، بسبب: �لحروب و�ل�حتلال و�لكو�رث �لطبيعية.     يحرم  �ل�إ

  �أشهر �لكهوف في فلسطين: كهف شقبا، ويقع شمال غرب ر�م �لله. 

شجار .  نسان ملابسه قديمًا:جلود وفر�ء �لحيو�نات و�أغصان �ل�أ   �لمو�د �لتي صنع منها  �ل�إ

س٢- عرف المسكن.

) ص76، �لفقرة �ل�أولى (

نسان قديمًا. س3-اأذكر اأنواع المسكن التي سكنها  الاإ

) ص76، �لفقرة �ل�أولى(.

نسان  الفلسطيني. س٤-اأبّين اأهمية كهف شقبا بالنسبة للاإ

) ص76، �لفقرة �ل�أولى(.

س٥-اأوّضح اأبرز التغيرات التي طراأت على صناعة الملابس عبر العصور.

) ص٨٢، �لفقرة �ل�أولى (.
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نسان قديمًا )ص٩٢(     الدرس الرابع  :فلسطين  موطن  الاإ

س١-  اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

  مغاور جبل �لكرمل: �لطابون و�لسخول. 

  �أقدم مدينة في �لعالم، هي: �أريحا �لقديمة )تل �لسلطان(. 

نسان من حرفة �لصيد و�ل�لتقاط �إلى  مرحلة �لّزر�عة و�ل�ستقر�ر.     تتميز حضارة �لنطوفيين: باأنها نقلت  �ل�إ

نسان �لفلسطيني �لقديم، لسلخ جلود �لحيو�نات هي: �لشاطور.   د�ة �لتي �ستخدمها �ل�إ   �ل�أ

نسان قديمًا لصنع اأدواته في فلسطين. س٢-اأذكر المواد التي اعتمد عليها  الاإ

) ص٨9، �لفقرة �ل�أولى(.

نسان الفلسطينّي قديمًا. س3-اأصف طبيعة المنازل التي سكنها  الاإ

) ص91، �لفقرة �ل�أولى(.

نسان الفلسطيني قديمًا للاأواني والاأوعية الفخارية. س٤-اأستنتج حاجة  الاإ

) ص٨9، �لفقرة �لثّانية(.

س٥-اأرسُم خريطة فلسطين، واأعّين عليها المواقع الاآتية:

مغارة �لكرمل، كهف شقبا، عين �لملاحة.

)ص٨4، نشاط »1«(.

مغارة �لكرمل

عين �لملاحة

كهف شقبا
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      الدرس الخامس: الاتّصال والتّواصل بين الناس )ص١٠٠(

س١- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

نسان قديمًا، لتوصيل �أفكاره بالصر�خ و�لهمهمة: هي �تصال غير لفظي.  تسّمى �لمرحلة �لتي �عتمد عليها  �ل�إ

 من مهار�ت �ل�تصال �لفعال:  �لحو�ر و�لتعبير. 

 �لقرن هو: 1٠٠عام.

 سميت �لكتابة عند �لسومريين �لكتابة: �لمسمارية.

 �خترع �لكنعانيون: �لحروف �لهجائية.

س٢- اأذكر عناصر الاتصال.

) ص94، �لفقرة �ل�أولى (.

س3- اأوّضح اأهمية الاتّصال والتّواصل في حياتنا.

- السؤال استدلالي يعتمد على اجابات الطلبة.

فكار.   تبادل �لخبر�ت و�ل�أ

مور �لوجد�نية.   �لتعبير عن �ل�أ

 نقل �لمعارف و�لمعلومات. 

 تقوية �لرو�بط �ل�جتماعية. 

 وسيلة تقدم �لشعوب وتطورها، و�لتغلب على مشاكلها.

س٤- اأقارن بين وسائل الاتّصال قديمًا وحديثًا من خلال الجدول.

) ص96  نشاط 3 و  �أنا تعلمت(.

وسائل �ل�تّصال حديثاًوسائل �ل�تّصال قديماً

شار�ت بال�أيدي و�ل�أرجل،  )غير لفظي( �لّصر�خ، �لزمجرة، �لهمهمة، �ل�إ

ملامح �لوجه.

ذ�عة و�لتلفاز و�لهاتف.  �لتلغر�ف �لسلكي و�ل�إ

تطور �لهاتف �للاسلكي.)لفظي( �لرسوم على �لجدر�ن، �عتمد على �لنار ليلاً  ودخانها نهار�ً.

نترنت)�لّشبكة �لعنكبوتية(�لكتابة  �لتي عرفها ل�حقاَ �ل�إ

س٥- اأفرّق بين الاتّصال والتّواصل من حيث المفهوم.

) ص94، �لفقرة �ل�أولى(.
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ثر�ئية  �لمادة �ل�إ

لوحد�ت �لفصل �ل�أول
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ثرائيةالَوْحدة ١ : كوكب  الاأرض  المادة الاإ
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مرض الرمد الربيعي:

هو عبارة عن حالة مزمنة من �لحساسّية تؤثّر على ملتحمة �لعين، �أو �لجفن لدى كثير من 

ناث من عمر 5-٢٠  �ل�أشخاص صغار�ً وكبار�ً، وتكون نسبة ظهورها عند �لذكور �أكثر من �ل�إ

صابة بهذه �لحالة للاأشخاص �لذين لديهم عو�مل ور�ثّية للحساسّية،  عاماً، وتزيد فرصة �ل�إ

و�ل�أشخاص �لذين يقطنون في �لمناطق �لحاّرة، ويعّد �لرمد �لربيعي حالة ليس لها علاج نهائي.

اأسباب الرمد الربيعي:

في  كبير  بشكٍل  تنتشر  �لتي  و�لمزروعات  و�لحشائش،  �ل�أشجار،  من  �لطلع  حبوب   

�لمرتفعة،  �لحر�رة  درجات  أتربة.  و�ل� بالغبار  �لمحملة  �لهو�ئّية  �لتيار�ت  �لربيع.  فصل 

وعو�دم  �لدخان،  مثل:  للهو�ء  �لملّوثة  �لمو�د  �لبنفسجّية.  فوق  للاأشعة  �لمباشر  و�لتعرض 

�لمنزلّية  و�لحمامات  �لمطابخ،  وجدر�ن  �أرضيات،  على  �لموجودة  �لرطوبة  �لسيار�ت. 

�لطّيور. وريش  �لقطط  وبر  �لمنزلّي،  �لفر�ش  وعّث  �لغبار،  �لفطريات،  عن   �لناتجة 
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تسمية البحر الاأحمر بالاأحمر

تطفو على  ملّونة  بحرية  �أعشاب وطحالب  ل�حتو�ئه على  �ل�سم  �ل�أحمر بهذ�  ُسّمي �لبحر 

سطح مياهه؛ فتعكس لونًا �أحمر لمياه �لبحر، ل�سيما عند غروب �لشمس. في حين يقول 

�آخرون �أن سبب تسميته بالبحر �ل�أحمر يعود لوجود سلاسل جبلية حمر�ء د�كنة تطل على 

سو�حله �لغربية؛ فتعطي ظلالها �لمنعكسة على سطح �لمياه �للون �ل�أحمر.

قارة اأوقيانوسيا

�أوقيانوسيا من  ُيعتبر �سم  �لقديم،  �لعالم  قاّر�ت  قاّرة بين  �أصغر  باأنها  �أوقيانوسيا  تُعرف قارة 

�ل�أسماء �لُمستخدمة لوصف مجموعة من �لُجزر �لتي تقع في منطقة �لمحيط �لهادئ، و�لتي 

تضم كلاً من �أستر�ليا و نيوزلند�، وغينيا �لجديدة، �إضافة �إلى عدد كبير من �لجزر �لمحيطة، 

وتعدُّ منطقة هذه �لقاّرة من �لمناطق �لمعزولة و�لُمحيطة لكّل من قارة �آسيا، وقارَتي �أمريكا 

�لشمالّية و�لجنوبّية. تّم تقسيم قاّرة �أوقيانوسيا �إلى �أربعة �أقسام، وهي: �أستر�ليا )يشمل �أستر�ليا 

ونيوزلند�(، وميلينيزيا، وبولنيزيا، وميكرونيزيا )هي مجموعة من �لمناطق �لتي تُشكّل غالبّيتها 

أولى �إل� في قسم من �أستر�ليا؛ وذلك  ُجزر�ً ساحلّيًة(، ولم يكن �لبشر يعيشون في �لعصور �ل�

بسبب عدم �كتشاف هذه �لمناطق �لجديدة في ذلك �لوقت.
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هضبة الاأناضول

أناضول  على �لبحر �لمتوّسط؛ في �لقسم �لغربي من �آسيا، في �أر�ضي �لجمهورية  تقع هضبة �ل�

�لتركّية، في �لقسم �لشرقي لقارة �أوروبا، �إل�ّ �أن هنالك جزء�ً من هذه �لهضبة يقع ضمن �أر�ضي 

�أرمينيا، وُيعرف عبر �لتّاريخ بـ ) هضبة �أرمينيا (، وفيها عاصمة �لدولة �لتركّية )�أنقرة (؛ وهي 

منطقة نشطة وخاّصة في مجال �لّزر�عة �لتي تنشط فيها، �إضافة   �إلى  �حتو�ئها على  بعض 

أناضول موقعاً ياأخذ شكل شبه جزيرة، �إل�ّ �أنها ليست في �لمياه  �لصناعات. تشكّل هضبة �ل�

أناضول باسم ) �آسيا �لصغرى (، ومساحة هذه �لمنطقة  و�أن ما في �لجبل، وتعرف منطقة �ل�

تساوي 5٠٠.٠٠٠ كم مربّع، وتحيط بهذه �لهضبة بحار عديدة؛ منها بحر مرمرة، وبحر 

�إيجة، �إضافًة �إلى �لبحر �ل�أسود، وتحّدها �لدولة �لّسوريّة من �لجهة �لجنوبّية، ويحّدها �لبحر 

�ل�أسود من �لجهة �لّشمالّية.

هضبة التّبت

تقع هضبة �لتّبت في منطقة �آسيا �لوسطى، حيث تقع   �إلى  �لجنوب �لغربي من �لّصين �لتي 

تعد و�حدة من �أهم دول �لعالم و�ل�أهم من �لدول �ل�آسيوية تحديد�ً. وهي تقع بين �لسلسلة 

�لجبلية �ل�أشهر على مستوى �لعالم و�لتي تعرف باسم سلسلة جبال �لهيمال�يا، وبين �لصحر�ء 

�لتي تدعى باسم صحر�ء تكلامكان. يقدر �رتفاع هذه �لهضبة بما يزيد على 4٠٠٠ متر�ً فوق 

مستوى سطح �لبحر تقريباً، ومن هنا فهذه �لهضبة هي �لهضبة ذ�ت �ل�رتفاع �ل�أعلى على 

مستوى �لعالم كله. هناك بعض من �لناس ممن يصفون هذه �لهضبة باأنها �لنقطة �ل�أقرب بين  

�ل�أرض  و�لشمس، من هنا فقد �أطلق على ذلك �لطريق �لذي يقع فيها �سم �لطريق �لسماوي.

الّسهل الاأوروّبي العظيم

وتشمل  فرنسا.  �إلى   روسيا   من  ويمتد  روسيا،  من  كّل �لجزء �ل�أوروبّي  تقريًبا  يغطي 

�لمتجمد  �لمحيط  من  روسيا  في  وتمتد  �إنجلتر�.  شرقي   جنوب  من  جزًء�  �لمنطقة �أيًضا 

�لّشمالي �إلى  جبال �لقوقاز ل�أكثر من ٢،41٠كم. ويضيق �لسهل �ل�أوروبّي �لعظيم تدريجًيا 

عندما يمتد د�خل بولند� و�ألمانيا ليتسع مرة �أخرى في غربي فرنسا، حيث يبلغ �أضيق نقطة 

له في بلجيكا، �إذ يصبح عرضه ٨٠ كم فقط. يتكّون �لسهل �ل�أوروبي �لعظيم بصفة رئيسية 

من �أر�ض منبسطة ومتموجة تتخللها بعض �لتلال، ويضم بقاًعا تعّد من �أكثر �ل�أر�ضي �لزر�عية 

خصوبة في �لعالم.

القوافل التّجارية

�لقافلة عبارة عن مجموعة من �لناس و )�لحيو�نات كالجمال �أو  �لمركبات( يسافرون معاً، وغالباً ما 

يكون بغرض �لتجارة. وقد �ستخدمت �لقو�فل بشكل رئيسّي في �لمناطق �لصحر�وية، وفي طريق 

�لحرير، وذلك لزيادة حجم �لتّجارة، �إضافة �إلى �أنها تساعد في �لتّصدي لقطاع �لطرق.
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شارة �إلى �أي مركب �أو سفينة تعمل بقوة �لرياح، وتكون  يستخدم مصطلح سفينة شر�عية للاإ

بذلك مجهزة باأشرعة لتقوم �لرياح بتسيير هذه �لسفن، ونقلها من مكان �إلى  �آخر وكانت 

�لفردي و�لجماعي، وللتجارة وللقو�ت  �لنقل  �لمستخدمة في  �لسفن  �لشر�عية هي  �لسفن 

�لعسكرية.
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المجاعاتال

�لمجاعة هي ندرة �لمو�د �لغذ�ئية على نطاق و�سع، و�لتي عادة ما تكون مصحوبة بسوء 

أوبئة و�ل�أمر�ض، ومعدل وفيات مرتفع. قليمية، و�نتشار �ل� �لتغذية �ل�إ

الكوليرا

سهال وتنجم عن تناول �ل�أطعمة �أو شرب �لمياه �لملّوثة ببكتيريا  �لكولير� عدوى حادة تسبب �ل�إ

�لكولير�، وهي ما ز�لت تشكل تهديد�ً عالمياً للّصحة �لعمومية، ومؤشر�ً على   �نعد�م �لمساو�ة 

و�نعد�م �لتنمية �ل�جتماعية. وتشير تقدير�ت �لباحثين �إلى  وقوع عدد يتر�وح تقريباً بين 1,3 

و4.٠ مليون حالة �إصابة بالكولير� سنوياً و �إلى  تسبب �لكولير� في وفيات يتر�وح عددها بين 

٠٠٠ ٢1 و٠٠٠ 143 وفاة باأنحاء �لعالم �أجمع.
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المبيدات الكيماوية

هي عبارة عن مادة كيماوية �أو خليط من �لمو�د حضرت لمكافحة �أو وقاية �أو قتل �أو طرد 

�أو �لحد من تاأثير �أي نوع من  �أنو�ع �لكائنات �لذي يمكن �أن يشكل �آفة على �لمحاصيل 

�لزر�عية .



١3٧

نسان على الَوْحدة٢: حياة  الاإ
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المناجل الحجرية

نسان من �لحجارة في بد�ية �حتر�فه مهنة �لّزر�عة و�ستخدمها في جني  هي �أدو�ت صنعها  �ل�إ

�لمحاصيل في تلك �لفترة.

المدقات والمطارق الحجرية

نسان في �لعصر �لحجرّي بعد �أن  �كتشف �لّزر�عة و�ستخدمها  من �ل�أدو�ت �لتي صنعها  �ل�إ

في طحن �لحبوب. 
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قماش البوليستر  

في  تطويُرها  تّم  ِصناعّية  �ألياٍف  من  تتكّون  �لتي  �ل�أقمشة  �أنو�ع  �أحد  وهو   �لبوليستر  قماش 

�لتي تعني   ”poly“ لعلمية، وكلمة بوليستر ُمشتّقة من ُمفردتي� �لُمختبر�ت  �لقرن �لعشرين في 

�لعديد، و “ester” وهو مركّب كيميائي عضوي �أساسي. �إن �لماّدة �ل�أساسّية �لُمستخَدمة في 

و�لماء. و�لفحم،  �لهو�ء،  جانب  �إلى   �لبترول،  من  ُمشتّقة  وهي  ثيلين،  �ل�إ هي  �لبوليستر   صنع 

النول البسيط

يعتمد على �لمهار�ت �ليدوية وتستخدم �ل�أرجل �أيضا في تشغيله مع �ليدين وهو �آلة بد�ئية 

�أقمشة  لتصبح  �لخيوط  من  �لنسيج �لتحويلية  لصناعة  ومخصصة  �لخشب  من  مصنوعة 

وملابس وسجاد و�أغطية. وتصنع من خامات زر�عية، كالكتان   و�لحرير و�لقطن وخامات 

حيو�نية، كال�أصو�ف و�لشعر و�لوبر و�لخامات �لصناعية كالبوليستر وغيره. ويبد�أ عمل �لنول 

بعد �لمغزل و�لمغزل �آلة بد�ئية بسيطة تد�ر باليد ويلف �لخيط على ذر�عه، ثم ينقل للنول 

لينسج بعد غزله.
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الشاطور

نسان �لقديم لسلخ جلود �لحيو�نات �لتي كانت يصيدها  هي �أد�ة حجرية �ستخدمها  �ل�إ

من �لمناطق �لقريبة منه. 

الجواريش )الجاروشة(

للاستخد�م  بكميات  �لحب  لطحن  تستخدم  كانت  �لتي  �لحب  طاحونة  هي  �لجاروشة 

�لمنزلي، مثل جرش �لعدس، جرش �لفول، �لقمح )�لبرغل( وعلف �لدو�جن �أحياناً. وهي 

عبارة عن حجرين من �لبازلت د�ئري �لشكل ووزنهما ثقيل في �لحجر �لعلوى وهو �لرحى 

فتحة لتلقيم �لحب وفتحة مثبت فيها مقبض من �لخشب �لمتين يقمن �لنساء باإد�رة �لرحى 

بو�سطته بشكل د�ئري بعكس عقارب �لساعة بعد تلقيم �لجاروشة بالحب بهدف جرشه. 
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الكتابة المسمارية     

�ألو�ح �لطين و�لحجر و�لشمع و�لمعادن وغيرها. وهذه   هي نوع من �لكتابة تنقش فوق 

�لكتابة كانت متد�ولة لدى �لشعوب �لقديمة،  و�أول هذه �لمخطوطات �للوحية ترجع لسنة 

�لكتابة  �لكتابة تسبق ظهور �ل�أبجدية منذ 15٠٠ سنة. وظلت هذه  3٠٠٠ ق.م. وهذه 

سائدة حتي �لقرن �ل�أول ميلادي. وهذه �لكتابات ظهرت �أول� جنوب و�دي �لر�فدين بالعر�ق 

لدي �لسومريين للتعبير بها عن �للغة �لسومرية، وكانت ملائمة لكتابة �للغة �ل�أكادية و�لتي 

كان يتكلّمها �لبابليون و�ل�آشوريون .وتم �ختر�ع �لكتابة �لتّصويرية في بلاد ما بين �لنهرين قبل 

�لعام 3٠٠٠ قبل �لميلاد، حيث كانت تدون بالنقش على �ألو�ح من �لطّين �أو �لمعادن �أو 

أنماط  �لشمع وغيرها من �لمو�د. وتطورت �لكتابة من �ستعمال �لّصور   �إلى  �ستعمال �ل�

�لمنحوتة بالمسامير و�لتي تعرف بالكتابة �لمسمارية. و�أول كتابة تم �لتعرف �إليها هي �لكتابة 

�لسومرية و�لتي ل� تمت بصلة �إلى  �أي لغة معاصرة. وبحلول عام ٢4٠٠ قبل �لميلاد تم 

�عتماد �لخط �لمسماري لكتابة �للغة �ل�أكادية، كما �ستعمل �لخط نفسه في كتابة �للغة 

�ل�آشورية و�للغة �لبابلية.

الهيروغليفية 

و�لقيام  �لمصرية  �لقديمة لتسجيل �للغة  في مصر  �ستعمل  �لكتابة �لذي  هي نظام 

بعمليات �لجمع و�لطرح و�لحساب. �أقدم ما وصلنا مكتوباً بالهيروغليفية مخطوط رسمي 

ما بين عامي 33٠٠ قبل �لميلاد و3٢٠٠ ق.م. في ذلك �لمخطوط �ستخدمت صور لترمز   

�إلى  �أصو�ت �أولية للكلمات، وقد �ستوحى �لمصري �لقديم تلك �لّصور من �لموجود�ت 

نسان  �لشائعة في �لبيئة �لمصرية في ذلك �لوقت، من نبات وحيو�ن و�أعضائها، ومن  �ل�إ

و�أعضائه، ومن مصنوعاته وغيرها.
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الجزء الثّاني

 الخطة الزمنية 
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نموذج خطة زمنية لتوزيع الوحدات والدروس على الحصص الصفّية الفصل الثّاني

عدد الحصص الاأسبوعية )٤(  الصف الخامس  

�لموضوع�لدرس�لَوْحدة�ل�أسبوع�لشهر
عدد

�لحصص
�لملاحظات
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غلاف �لَوْحدة، �لّصورة، و�لجملة �لخبرية، 

�ل�أهد�ف  �لعامة.

1

1مفهوم �ل�ستقر�ر و�لّزر�عة. 

نسان  �إلى  �لّزر�عة ومناطق  �هتد�ء  �ل�إ

�نتشارها. 

1

1  �أنماط �لّزر�عة )نشاط 4  فعالية1(.

ط
شبا

1  �أنماط �لّزر�عة )نشاط 4  فعالية٢(.الاأول

نسان  �ل�أدو�ت �لزر�عية �لتي �ستخدمها  �ل�إ

قديماً. 

1

1�لتّحديات �لتي تو�جه �لّزر�عة. 

نشاط تطبيقّي حول حلول للتغلب على 

مشاكل �لّزر�عة +�أسئلة نهاية �لدرس.

1

الثّاني

ت
انا

يو
ح

 ال
ن 

جي
تد

1تدجين �لحيو�نات.

1�أهمية تدجين �لحيو�نات.

1�أهمية �لثروة �لحيو�نية. 

�لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية في 

فلسطين. 

1

�لجهود �لدولية في توفير �لغذ�ء في �لعالم �لثّالث

+�أسئلة نهاية �لدرس.

1
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ى
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ال

1�لقرية �لزر�عية 

1عو�مل نشوء �لقرى �لزر�عية. 

1بيوت �لقرى �لزر�عية �لقديمة. 

1 بيوت �لقرى �لزر�عية �لقديمة +�أسئلة نهاية �لدرس.�لر�بع
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1طبيعة �لمو�قع �لتي بنيت فيها �لقرى �لفلسطينية. 

1ميز�ت �لقرية �لفلسطينية �لقديمة.

1�لتطور�ت في �لقرى �لفلسطينية. 

ذار
آ ا

�ل�أول

  

دور �لحركة �لّصهيونية في تدمير �لقرى

 �لفلسطينية عام 194٨.

1

دور �لحركة �لّصهيونية في تدمير �لقرى

 �لفلسطينية عام 194٨. + �أسئلة نهاية �لدرس. 

1

دن
لم

ا

1مفهوم �لمدينة. 

1�لعو�مل �لتي �أسهمت في نشاأة �لمدن. 

1خصائص �لمدن.�لثّاني

1توّزع �لمدن �لفلسطينية.

�لمدن  نمو  �إعاقة  في  �لّصهيونّي  �ل�حتلال  �أثر 

�لفلسطينية +�أسئلة نهاية �لدرس.

1

ول
لد

ء ا
شو

ن

1مفهوم �لدولة. 

1مقّومات �لدولة.�لثالث

1�لدول و�لحضار�ت �لقديمة و�لدول �لحديثة. 

�لقانون �ل�أساسي �لفلسطينّي )نشاط 4 

فعالية1(.

1

�لقانون �ل�أساسي �لفلسطينّي )نشاط 

 4 فعالية1( + �أسئلة نهاية �لدرس.

1
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غلاف �لَوْحدة، �لصورة، �لجملة �لخبرية،

�ل�أهد�ف. 

1

1مفهوم �لعلاقات �ل�جتماعية.�لر�بع

1�أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية.

1بناء �لعلاقات �ل�جتماعية. 

   
ن 

سا
ني

�ل�جتماعية �ل�أول �لعلاقات  في  �أثرت  �لتي  �لعو�مل 

بين �لناس +�أسئلة نهاية �لدرس.

1

دية
صا

اقت
  ال

ت
اقا

عل
ال

1�لعلاقات �ل�قتصادية. 

1ملامح �لعلاقات �ل�قتصادية في �لقرية )نشاط ٢(. 

ملامح �لعلاقات �ل�قتصادية في �لمدينة 

)نشاط 3(.

1

1�ل�أهمية �ل�قتصادية لموقع فلسطين )نشاط 4 فعالية 1(.�لثاني

1�ل�أهمية �ل�قتصادية لموقع فلسطين )نشاط 4 فعالية ٢(.

�أهمية �لعلاقات �ل�قتصادية بين �لدول +�أسئلة 
نهاية �لدرس.

1
ية

قاف
الث

ت 
اقا

عل
ال

1�أشكال �لتبادل �لثقافي.

1�أهمية �لكتابة )نشاط ٢ �لفعالية 1(.�لثالث

1�أهمية �لكتابة )نشاط ٢ �لفعالية ٢(.

1�لتعاون �لثقافي بين �لدول.

�أثر �لتطور �لتكنولوجي في زيادة �لتعاون �لثقافي 

بين �لدول +�أسئلة نهاية �لدرس.

1

�لر�بع

ية
س

سيا
 ال

ت
اقا

عل
ال

1�لعلاقات �لسياسّية. 

1مجال�ت �لتّعاون �لسياسي بين �لدول. 

1�أثر �لحروب و�لّصر�عات. 

1�لتّعاون �لدولي لمنع   �نتشار �لحروب )نشاط 4 فعالية1(.

�لتعاون �لدولي لمنع �نتشار �لحروب)نشاط 4 فعالية٢( 
+ �أسئلة نهاية �لدرس.

1

٤مراجعة الفصل الدراسي الثّاني�ل�أولاآيار
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مصفوفة  الاأهداف 
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نسان  الَوْحدة الثالثة: استقرار الاإ

س 
در

مستويات  الاأهداف �ل

تكراراستدلالتكرارتطبيقتكرارمعرفة

   
عة

زّرا
 ال

سة
مار

 م
ى

ل  اإ
ن 

سا
ن لاإ

ّل ا
حو

: ت
س١

در
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  �أن يعرف �ل�ستقر�ر.
1

�أن  يتتبع مر�حل تطور �لّزر�عة 

من خلال �لّصور.
1

قيام   سبب  يستنتج  �أن 

نسان بالنشاط �لزر�عي. �ل�إ
1

�أن يستنتج ميز�ت حياة

نسان �لقديم. �ل�إ
1

�أن  يمثّل  �لحو�ر حول 

�كتشاف �لّزر�عة
1

في  �لّزر�عة  �أثر  يستنتج  �أن 

نسان.    �ستقر�ر �ل�إ
1

�أن يوّضح سبب تحول  

نسان �لقديم من �لتّنّقل  �ل�إ

و�لتّرحال   �إلى  �ل�ستقر�ر.

3

�أن يعّين دول �لهلال �لخصيب 

1و�أريحا على �لخريطة.

نسان   �أن يستنتج حاجة  �ل�إ

1�إلى  تطوير �أدو�ته �لزر�عية.

�أن يعرف �لّزر�عة.

3

�لقديمة  �لمو�د  �أن يقارن بين 

في  �لمستخدمة  و�لحديثة 

�لّزر�عة.

1

�ل�حتلال  �أثر  يوّضح  �أن 

1على �لّزر�عة في فلسطين.

�أن يبّين �أهمية �لّزر�عة

نسان.    1 للاإ

�أن يستنتج  �أنماط �لّزر�عة من 

1خلال �لقصة.

للتغلب  حلول�ً  يقترح  �أن 

�ل�أمطار،  قلة  مشكلة  على 

وتلوث �لتربة. 

1

�أن يعدد مناطق �لهلال

1 �لخصيب.
�أن يصنّف �لمحاصيل �لزر�عية 
خلال  من  و�لمروية  �لبعلية 

�للعب.
1

�أن  يذكر �لمناطق �لتي 

ظهرت فيها �لّزر�عة قديماً.
5

�أن يبّين كيف �هتدى  

نسان  �إلى  �لّزر�عة. �ل�إ
3

�لتي  �لمحاصيل  يذكر  �أن 

نسان قديماً. زرعها  �ل�إ
٢

�أن يفّرق بين �لّزر�عة �لبعلية 

و�لّزر�عة �لمروية.
3

�أن يذكر �أمثلة لمحاصيل 

بعلية ومروية.
٢
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�أن  يصف �ل�أدو�ت �لزر�عية

 �لقديمة و�لحديثة.
3

�أن يذكر �لمو�د �لتي 

صنعت منها �ل�دو�ت 

�لزر�عية �لقديمة و�لحديثة.

٢

�أن يبّين تاأثير �ستخد�م 

�ل�آل�ت  �لحديثة على 

�لّزر�عة.

1

�أن يستنتج �لصعوبات

و�لمشاكل �لتي تو�ِجُه �لّزر�عة 

في فلسطين.

3

3465�لمجموع 
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آية �لكريمة 3  �أن يعرف �لتدجين. �أن يستخرج من �ل�

و�لّصور �أهمية �لثروة �لحيو�نية.

�أن يبّين �لطريقة �لتي 1

نسان للصيد �ستخدمها  �ل�إ

 قديماً.

1

�أن  يذكر �أهم �لحيو�نات

نسان بتدجينها. �لتي قام  �ل�إ

تشرف 3 �لتي  �لبحار  يعّين  �أن 

منها  ويستفاد  فلسطين  عليها 

في صيد �ل�أسماك.

�لحيو�نات   1 في  يفكّر  �أن 

لو  بتدجينها  سيقوم  �لتي 

نسان  �ل�إ مكان  كان    

�ل�أول.

1

�أن  يبّين �أهمية تدجين 

�لحيو�نات.

�أن  يعطي �مثلة على٢

�لحيو�نات �لتي لم يقم  

نسان بتدجينها.   �ل�إ

�أن يفّسر سبب عدم تدجين 1

بعض �لحيو�نات. 

1

�أن يفّسر سبب تدجين

نسان للحيو�نات.  �ل�إ

تجاه 1 و�جبنا  يبّين  �أن  

نربيها  �لتي  �لحيو�نات 

و�لحيو�نات �لبرية في بيئتنا.

1

�أن يبّين �أهمية تربية 

�لحيو�نات في وقتنا 

�لحاضر.

للمشاكل ٢ يقترح حلول�ً  �أن 
�لحيو�نية  �لثروة  �لتي تو�جه 

في فلسطين. 

1

�أن يذكر �أهم �لمشاكل �لتي 
في  �لحيو�نات  تربية  تو�جه 

فلسطين.

�أن يبّين دورنا في مساعدة ٢

�لدولة في توفير �لغذ�ء. 

1
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�لتي  �لتّحديات  يذكر  �أن 

في  �لسمكية  �لثروة  تو�جه 

فلسطين. 

٢

�ل�حتلال  دور  يستنتج  �أن 

في حرمان �لفلسطينيين من 

�ستغلال  �لثروة �لسمكية. 

 1

�أن  يبّين دور �لدولة في توفير 

�لغذ�ء للمو�طنين.
٢

�أن يوّضح دور �لمؤسسات 

�لدولية في توفير �لغذ�ء 

للمناطق �لمنكوبة في 

�لعالم.

٢

مؤسسة  دور  يستنتج  �أن 

)�لفاو( في توفير �لغذ�ء.
1

7 3 19 �لمجموع
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�أن  يعرف �لقرى �لزر�عية.

3

�أن  يصمم بطاقة تعريفية عن 

قريته من حيث �سمها وموقعها 

وما تشتهر به.

1

�ستقر�ر   سبب  يفّسر  �أن 

عيون  بجانب  نسان  �ل�إ

�لماء.

1

�أن  يعدد �ل�أعمال �لتي يقوم 

1بها سكان �لقرى �لزر�عية. 

�أن يحدد �لقرى �لزر�عية 

1�لقديمة على �لخريطة.

�لمجال�ت  يستنتج  �أن 

مع   نسان  �ل�إ يتعاون   �لتي 

�ل�آخرين  في قريته.

1

�أن يوّضح �لعو�مل �لتي �أّدت   

4�إلى  نشوء �لقرى �لزر�عية.
�أن  يصف قرية تل �لسلطان  

من خلال �لحو�ر. 
1

تل  قرية  �أهمية  يبّين  �أن 

بالنسبة  �لقديمة  �لسلطان 

للفلسطينيين.

1

�أن  يذكر �أهم �لقرى �لزر�عية 

�لقديمة.
3

فلسطين،  خريطة  يرسم  �أن 

ويعّين عليها مدينة �أريحا.
1

كانت  �لتي  �لمو�د  يبّين  �أن 

�لزر�عية  �لقرى  منها  تبنى 

�لقديمة.

1

�أن يصف قرية تل �لسلطان    

1في �أريحا �لقديمة. 

للقرى  وصفاً  يقدم  �أن 

�لزر�عية.
4

3 4 17 �لمجموع
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�أن يعرف �لقرية.

٢

�أن يكتب طبيعة �لموقع �لذي 

بنيت فيه �لقرية، وسبب �ختيار 

هذ� �لموقع في �لجدول. 

1

�أن يصف موقع �لقرية �لتي 

يسكن بها �أو �إحدى �لقرى 

�لقريبة من سكني.

1

�لتي   �لمو�قع  يبّين طبيعة  �أن 

٢بنيت فيها �لقرى. 

�لبلدة  عن  تقرير�ً  يكتب  �أن 

�لقديمة من خلال تنفيذ زيارة 

لها. 

1

�أن يستنتج معنى �لقرية 

1�لفلسطينية �لمهجرة.

�أن  يبّين سبب �ختيار مو�قع 

4�لقرى.
�أن يمثّل   �لحو�ر حول معالم 

�لقرية.
1

تهجير  �أسباب  يستنتج  �أن 

قبل  من  �لفلسطينية  �لقرى 

�ل�حتلال �لّصهيوني.

1

بنيت  �لتي  �لمو�د  يذكر  �أن 

منها بيوت �لقرية �لفلسطينية 

قديماً وحديثاً.
3

�أن يقارن شكل عمر�ن  

1�لقرية قديماً وحديثاً. 

�أن يفّسر سبب وجود قرى 

1بالقرب من عيون �لماء.

�أن يعدد �ل�أعمال �لتي يقوم 

بها سكان �لقرى. 
1

�أن يصف شكل �لبيت �لذي 

يعيش فيه.
1

�أن يبّين شكل �لعمر�ن

في �لقرية قديما وحديثاً.
٢

�أن يرسم جدول على �لسبورة 

1لمقارنه �لقرية قديماً وحديثاً. 

�أن يستنتج سبب تغير شكل 

�لقرية في �لوقت �لحاضر.
1

�أن يقوم بزيـــارة �إلى �لمجلس 

�لقروي، ويســـتمع �إلى رئيس 

�لمجلس حـــول �أهمية

�لمجلس.

1

�لتي  �لتّغير�ت  �هم  يبّين  �أن 

حدثت للقرية �لفلسطينية. 
٢

�أن يعدد �أهم �لخدمات في 

�لقرية �لفلسطينية حديثاً. 
1

�أن يعرف �لقرية �لمهجرة.
٢

�لقرى  على  �أمثلة  يذكر  �أن 

ُدمرت عام  �لتي  �لفلسطينية 

194٨

3

٢�أن يستنتج مفهم �لمخيم.
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قديماً  �لقرية  بين  يقارن  �أن 

وحديثاً.
٢

 

�ْرتكاَب �ل�حتلال  �أن يفّسر 

بحّق  �لمجازر  �لصهيونّي 

�لِفَلسطينية  �لقرى  ُسكّان 

عام 194٨ م.

٢

٢974�لمجموع
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  �أن يعرف �لمدينة.
٢

�لفلسطينية  �لمدن  يعّين  �أن 

على خريطة فلسطين.
٢

�لتي  �لمدينة  يصف  �أن 

يعيش فيها �أو قام بزيارتها.
1

�أن يبّين �أسباب نشوء �لمدن.

4

�أن يقارن بين �لقرية و�لمدينة 

مع  �لحو�ر  تمثيل  خلال  من 

زملائه.  

1

تحول  �إمكانية  يستنتج  �أن 

�لقرية �إلى مدينة في يوم من 

أيام. �ل�

٢

�أن يستنتج خصائص �لمدن.
3

�لجزئية  �ل�أفكار  يستخرج  �أن 

من �لحو�ر
1

�أن يستنتج �أثر �لتجارة على 

نشاأة �لمدن.
1

�أن يذكر �لمعالم و�لمؤسسات 

٢�لموجودة في �لمدينة.

صور  �ألبوم  باإعد�د  يقوم  �أن 

�لمدن  بعض  عن  �إلكتروني 

�لفلسطينية. 

1

�أن يستنتج �أثر هذه 

�لممارسات �لصهيونية على 

�لمدن �لفلسطينية. 

1

و�ل�أعمال  �لمهن  يعدد  �أن 

1في �لمدينة.

دور  عن  موضوعاً  يكتب  �أن 

معالم  تغيير  في  �ل�حتلال 

مدينة �لقدس.

1

�أثر جد�ر �لضم  �أن يستنتج 

مدينة  عزل  على  و�لتوسع 

�لقدس. 

1

�أن يذكر �أسماء �لمدن

 �لفلسطينية. 
3

�أن  يذكر �أسباب نشاأة 

�لمدن.
1

1�أن يستنتج خصائص �لمدن.

�لخدمات  بعض  يذكر  �أن 

1�لموجودة في �لمدن. 

من  �لمدن  �أسماء  يذكر  �أن 

1خريطة فلسطين.
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�لمدن  بعض  يعدد  �أن 

و�لغورية  و�لجبلية  �لساحلية 

�لفلسطينية.

1

�أن يعدد ممارسات �ل�حتلال 

�لّصهيوني تجاه �لمدن

 �لفلسطينية. 

4
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�أن يعرف �لدولة.

٢

في  �لو�ردة  �لدول  يعّين  �أن  

�لعالم  خريطة  على  �لنشاط 

�لسياسية.
٢

�لتي  بالمعيقات  يفكر  �أن 

فلسطينية  دولة  قيام  تعيق 

مستقلة وعاصمتها �لقدس. 
1

�أن يعدد مقّومات �لدولة.
3

�أن يستنتج مقومات �لدولة من 

�لصور. 
1

�أن  يستنتج �أهمية �ل�عتر�ف 

�لدولي بفلسطين .
1

�أن يبّين مهام �لسلطة

1 �لسياسية.

�لقانون   مفهوم  يستخرج  �أن 

من  �لفلسطيني  �ل�أساسي 

خلال �لحو�ر.

1

تسمية  سبب  يستنتج  �أن 

1�لدول �لنامية بهذ� �ل�سم. 

�لحضار�ت  �أهم  يعدد  �أن 

�لقديمة. 
1

�أن يستخرج �لفرق بين �لحقوق 

و�لو�جبات من �لحو�ر.
1

�لعلاقة  طبيعة  يوّضح  �أن  

بين �لفرد و�لدولة. 
1

�لدول  على  �أمثلة  يعطي  �أن 

1�لمتقدمة و�لنامية.
�أن يقر�أ بعض نصوص �لقانون 

1�ل�أساسي �لفلسطيني.  

�أن يذكر �أسماء دول قديمة 

6وحديثة.
�أن يصنّف �لحقوق و�لو�جبات 

1من خلال �لعبار�ت و�لجدول.

�أن يوضح كيفية تنظم �لدولة 

علاقتها بمو�طنيها.
٢

�أن يصمم وثيقة دستور

 مدرسي.
1

�أن يفرق بين �لحقوق

 و�لو�جبات. 
3

�أن   يذكر �هم �لموضوعات 

�لقانون  بها  يبحث  �لتي 

�ل�أساسي �لفلسطيني.
٢

٢1٨4�لمجموع
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الَوْحدة الرابعة: العلاقات البشرية
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بالعلاقات  �أن يوّضح �لمقصود 

3�ل�جتماعية. 
�أن يحدد مدينة �لخليل ومدينة 

1نابلس على خريطة فلسطين.
�لعلاقات  �أهمية  يستنتج  �أن 

1�ل�جتماعية بين �لناس.

�لعلاقات  �أشكال  يذكر  �أن 

4�ل�جتماعية. 
�أن يستخرج تعريف �لعلاقات 

1�ل�جتماعية من خلال �لنص. 
في  �لمدرسة  دور  يستنتج  �أن 

1بناء �لعلاقات �ل�جتماعية.

في  �لموجودة  �لقيم  يذكر  �أن 

شجرة �لقيم.
1

�لعلاقـــات  يصنّـــف  �أن 
�ل�جتماعيـــة فـــي �لّصور وفق 
مثـــال  مـــع ذكـــر  �لجـــدول 

 . عليهـــا

1

  �أن يقترح طرقاً لتقوية �لعلاقات 

يجابية مع �أسرته  �ل�جتماعية �ل�إ

٢و�لحي �لذي يعيش فيه. 

يجابية �لتي  �أن  يبّين �لقيم �ل�إ

أفر�د من �لعلاقات  تسود بين �ل�

�ل�جتماعية.
3

يعّبر عن محتويات صور  �أن 

1�لعلاقات �ل�جتماعية.

�أن يحلل �لمو�قف �لحياتية �لتي 

تجعلنا نقوم بو�جباتنا �ل�جتماعية 

رغم �لظروف �لمانعة من ذلك. 
٢

�أن  يستنتج �لعو�مل �لتي �أثّرت 

بين  �ل�جتماعية  �لعلاقات  في 

�لناس.
٢

تعّبر عن  �أشكال�ً  يكون  �أن  

من  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

خلال �لرسم.
1

�أن يقارن بين �لعلاقات

 �ل�جتماعية في �لقرية 

و�لمدينة. 

1

�لعلاقات  قوة  بين  يفرق  �أن 

3�ل�جتماعية في �لمدينة و�لقرية.

له  حياتيا  موقفاً  يعرض  �أن 

1علاقة بالقيم �ل�جتماعية.

�أن يستنتج دور وسائل �لتّو�صل 

�ل�جتماعي في تقوية �لعلاقات 

�ل�جتماعية بين �لناس.
1

�أن    يذكر طرق تقوية �لعلاقات 

�ل�جتماعية بين �لناس. 
1

�أو   قر�آنية،  �آياٍت  يذكر  �أن 

�أحاديَث نبويًّة شريفًة �أو �أمثال�ً 

�ل�جتماعية  �لقيم  شعبية عن 

�لحسنة.

1

في  �ل�سلام  دور  يستنتج  �أن 

�لتمسك بالقيم �ل�يجابية. 
1

�أن يستنتج سبب ضعف �لعلاقات 

1�ل�جتماعية في �لمدينة. 
حول  جد�رية  يصمم  �أن  

نسانية.  1�لقيم �ل�إ

�أن يلعب لعبة  تكوين �لعلاقات 

1�ل�جتماعية.

مو�قف  في  ر�أيه  يعطي  �أن 

في  �لموجودة  �ل�جتماعية 

�لنشاط.
1

1٨1٠9�لمجموع
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�لعلاقات  مفهوم  يوضح  �أن 

3�ل�قتصادية.
�أن  يمثّل   �لطلاب دور �لبائعين 

1و�لمو�طنين.
نتاج �لزر�عي  �أن يستنتج تنوع �ل�إ

1في �لريف �لفلسطيني.

يقوم  ل�أعمال  �أمثلة  يعطي  �أن  

1بها �أفر�د �لمجتمع.

�أن  يرسم جدول�ً، ويكتب فيه 

ملامح �لحياة �ل�قتصادية في 

�لقرية.
1

بين  �لتعاون  �أهمية  يستنتج  �أن 

1�لناس في �لمناسبات �لزر�عية.

�لعلاقات  ملامح  يستنتج  �أن 

3�ل�قتصادية في �لقرية.
�لعلاقة  تعريف  يكتب  �أن  

1�ل�قتصادية على �لّسبورة.
فلسطين  موقع  �أثر  يستنتج  �أن 

1�لجغر�في في نشاطها   �ل�قتصادي.

�أن  يعرف نظام �لمقايضة. 

1

�لحديث  معنى  يربط  �أي 

�لنبوي �لشريف بصور �ل�عمال 

نسان.    �لتي يقوم بها �ل�إ
1

�أن يســـتنتج �أهميـــة ســـيطرت 

فلســـطين علـــى �لمعابـــر

 و�لمو�نئ.
1

�لّصناعات  بعض  يذكر  �أن 

1�لموجودة في �لمدينة. 
�لفلسطينية  �لمدن  يعّين  �أن  

1على �لخريطة. 

�لعلاقات  �أمثلة على  يقدم  �أن  

1�ل�قتصادية �لقديمة و�لحديثة.
�مثلة لصادر�ت  �أن   يكتب 

1وو�رد�ت فلسطين في جدول.

�أن يعطي �أمثلة على �لّصناعات 

في  و�لحديثة  و�لتر�ثية  �لتقليدية 

فلسطين.  
1

في  تعاونياً  يوماً  ينفذ  �أن 

1�لقرية.

�لبرية  �لمعابر  �أهم  يعدد  �أن 

فلسطين  تربط  �لتي  و�لبحرية 

بالدول �لمجاورة. 
1

�لجدول   في  يصنّف  �أن 

�لّصناعات �لقديمة و�لّصناعات 

�لحديثة.
1

�أن يذكر �لسنة �لتي �فتتح فيها 

1مطار غزة �لدولي.

زيارة  تقرير�ً حول  �أن يكتب 

مصنع �أو مزرعة، ويعرضه في 

مجلة �لحائط.
1

على  أمثلة  �ل� بعض  يعطي  �أن 

قديماً  �ل�قتصادية  �لعلاقات 

وحديثاً بين �لدول.
1

�أن    يعّين على خريطة فلسطين 

1�لمعابر و�لمو�نئ �لفلسطينية.

�لعلاقات  ملامح  يوّضح  �أن 

1�ل�قتصادية في �لمدينة.

�ل�قتصادية  �ل�أهمية  يذكر  �أن 

٢لموقع فلسطين.

�أن يبّين �أهمية �لعلاقات �ل�قتصادية 

٢بين �لدول.
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�أن    يبّين �أهم وسائل �لنقل �لتي 

�لبضائع  لنقل  تستخدم  كانت 

�لمجاورة  و�لدول  فلسطين  بين 

قديماً وحديثاً.

4

و�لسلع  �لمنتجات  يذكر  �أن 

�لقديمة و�لحديثة.
1

لصادر�ت  �أمثلة  يذكر  �أن 

فلسطين وو�رد�تها. 
3

٢71٠4�لمجموع
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�أن يوّضح مفهوم �لعلاقات

 �لثقافية.

�أن يصنّف وسائل �ل�تّصال ٢

في �لجدول.

في 1 �لسياحة  دور  يبّين  �أن 
مع  ثقافية  علاقات  تكوين 

�لدول �ل�أخرى.

1

نسان.    �أن يفّسر �أهمية �ختر�ع �لطباعة 6�أن يستنتج �أهمية  �لكتابة  للاإ
في �نتشار �لعلوم و�لمعارف في 

�لعالم.

1

�أن يذكر �أمثلة على �لتعاون

 �لثّقافّي بين �لدول.

�أن يفّسر �أهمية �لكتابة كوسيلة 4
تر�ث  �لحفاظ على  في  مهمة 

آباء و�ل�أجد�د. �ل�

1

�أن يبّين �أثر �لتطور �لتّكنولوجي 
بين  �لثقافي  �لتّعاون  زيادة  في 

�لدول.

�أن يبّين �لعلاقة �لتي تعّبر عنها ٢
�لعلاقات  حول  صورة  كّل 

�لثقافية.

1

�أن يوّضح  �أهمية �لتّعاون4�أن يعدد �أنو�ع �لكتابة �لقديمة.
 �لثقافي بين �لدول. 

1

�أن يفّرق بين �أنو�ع �لكتابة

 �لقديمة و�لحديثة.

�أن يوّضح دور وسائل �ل�تّصال 1
�لتّكنولوجي في تعزيز �لتو�صل 

�لثقافي بين �لّشعوب. 

٢

�أن يذكر وسائل �ل�تّصال �لقديمة 
و�لحديثة.

4

�لكتابات  �أسماء  يذكر  �أن 
�لقديمة. 

1

�لكتابة  ظهور  مكان  يبّين  �أن 

�لتصويرية و�لهجائية و�لمسمارية. 
1

�لمهرجان  دور  يوّضح  �أن 
أولمبية في �لتّو�صل  ألعاب �ل� و�ل�

�لثّقافّي بين �لّشعوب.  

1
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�أن يعدد �أهم �لمؤسسات �لدولية 
1�لتي تحافظ على �لتّر�ث. 

�أن  يبّين دور �لكتابة في �لحفاظ 
آباء و�ل�أجد�د. 1على تر�ث �ل�

�لمستخدمة  �لمو�د   يذكر  �أن 
1في �لكتابة قديمة. 

في  �لكتابة  دور  يستنتج  �أن  
1�لتّو�صل بين �لّشعوب. 

1�أن  يعدد طرق �إقامة �لعلاقات �لثّقافية. 

3117�لمجموع
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  �أن يعرف �لعلاقات �لسياسية. 
3

�أن يربط بين �لنّص و�لّصورة 
للتّوصل �إلى مفهوم �لعلاقات 

�لّسياسية.
1

دول  �عتر�ف  �أهمية  يبّين  �أن 

1�لعالم بدولة فلسطين.

�لتّعاون  مجال�ت  يوّضح  �أن 
5�لّسياسّي بين �لدول.

�أن يستخرج مفهوم  �لعلاقات 

1�لّسياسية من خلال �لنّص.
�أن يقترح طرقاً لتجنب �لحروب 

1بين �لدول.

�أن يستنتج �أثر �لحروب و�لّصر�عات 

٢�لدولية في �لعلاقات �لبشرية.
جر�ء�ت �لتي  �أن يستخرج �ل�إ
تتخذها �لدول لمنع  �لحروب 

من خلال �لحو�ر.
1

�لمشاكل  حّل  كيفية  يبّين  �أن 

1بين �لناس.

جر�ء�ت �لتي تقوم بها  �أن يبّين �ل�إ

٢دول �لعالم لمنع قيام �لحروب.
�تفاقية  من  نصوصاً  يقر�أ  �أن 

1حقوق �لطفل.
كيفية  حول  �قتر�حه  يقّدم  �أن 
توجيه �لتّطور �لتّكنولوجي لخدمة 

�لدول بعيد�ً عن �لحروب.
1

�أن  يبّين �لطرق و�لوسائل �لتي 
تساعد على حماية �ل�أطفال من 

�لحرب.
3

�أن يبحث عن �أسماء �لّسفار�ت 

1�ل�أجنبية في فلسطين .
�أن  يوّضح دور مجلس �ل�أمن 
�لحفاظ  في  �لعامة  و�لجمعية 

على �ل�أمن و�لّسلم �لدولي.
1

�لدولي  للتّعاون  �أمثلة  يذكر  �أن 
4لمنع  �نتشار �لحروب.

�أمثلة على �لعلاقات  �أن  يذكر 
1�لّسياسية بين �لدول. 

�أن يذكر وصية �أبي بكر �لصديق 

1لجيش �أسامة.

�أخلاقيات �لحروب   �أن يستنتج 
1من �لوصية.

�أن يذكر بعض �ل�تفاقات �لدولية 
في  �لسلام  على  تحرص  �لتي 

�لعالم.
1

�أن يستنتج �أهم �لحقوق 
1للاأطفال من �ل�تفاقية.

٢455�لمجموع
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   جدول المفاهيم الخاطئة المتوقعة من الّطلبة

نسان( المفاهيم الخاطئة المتوقعة في الفصل الثّاني- الَوْحدة الثّالثة )استقرار الاإ

التصحيح المفاهيم الخاطئة المتوقعة من  الّطلبة الدرس

- دول �لهلال �لخصيب هي بلاد �لشام

 و�لعر�ق.

نتاج �لنباتي وتربية - �لّزر�عة تشمل �ل�إ

  �لحيو�نات.

- دول �لهلال �لخصيب هي بلاد �لشام فقط.

 

- �لّزر�عة �إنتاج محاصيل نباتية فقط. 

نسان الدرس الاأول: تحول الاإ

   اإلى  ممارسة الزّراعة

- هناك فروق كبيرة بين �لحيو�نات   �لد�جنة 

فالحيو�نات �لد�جنة هي �لتي تعتمد في توفير 

نسان، و�أما �لحيو�نات  غذ�ئها ومائها على  �ل�إ

دون  �لطبيعة  في  تعيش  �لتي  فهي  �لبرية 

نسان.  حاجتها للاإ

- ل� يوجد فرق بين �لحيو�نات �لد�جنة �لتي يربيها  

نسان و�لحيو�نات �لبرية .   �ل�إ

الدرس الثّاني: تدجين الحيوانات

- �للاجئون �لفلسطينيون يسكنون في �لعديد 

من دول �لعالم. 

- ُهّجر �لفلسطينيون من قر�هم ومدنهم عام 

194٨ م قصر�ً بفعل �لمجازر �لتي �رتكبتها 

�لعصابات �لّصهيونية بحق �لفلسطينيين.

 - �للاجئون �لفلسطينيون  يعيشون في  �لضفة

   �لغربية وقطاع غزة.

- ترك �لفلسطينيون قر�هم ومدنهم عام 194٨م 

  طوعاً.

الدرس الرابع: القرى الفلسطينّية

- جد�ر �لّضم و�لتّوسع  يوجد حول �لقدس، 

وفي �لعديد من مناطق �لضفة �لغربية.

- جد�ر �لضم و�لتوسع موجود حول  �لقدس

 فقط.

الدرس الخامس: المدن  

- �لدول تختلف في �لمساحة وعدد �لّسكان.    

�لجنوبية،  �أمريكا  تشمل  �للاتينية  �أمريكا   -

و�أمريكا �لوسطى.

- �لدول متساوية في �لمساحة وعدد �لّسكان.   

- �أمريكا �للاتينية هي �أمريكا �لجنوبية.

الدرس الّسادس: نشوء الدول
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المفاهيم الخاطئة المتوقعة في الفصل الثّاني- الَوْحدة الرابعة )العلاقات البشرية(

التّصحيح المفاهيم الخاطئة المتوقعة من الّطلبة الدرس

�لعلاقات  من  تتكّون  �لبشرية  �لعلاقات 

�ل�جتماعية و�ل�قتصادية و�لثقافية و�لسياسية.

�لعلاقات �لبشرية هي �لعلاقات �ل�جتماعية

 فقط.
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�لعلاقات  بينما  فقط،  �إيجابية  �لقيم  تعّد 

يجابية  �ل�جتماعية تشمل �لجو�نب �ل�إ

و�لّسلبية. 

�عتبار �لقيم هي �لعلاقات �ل�جتماعية فقط.

تشكيل  في  �ل�أساس  هي  �ل�أسرية  �لعلاقة 

�لعلاقات �ل�جتماعية جميعها.

تكوين  في  �ل�أساس  هي  �لمجتمع  علاقة 

�لعلاقات جميعها.

�لعلاقات �ل�جتماعية في �لمدينة �أقل و�أضعف 

بسبب كثرة �لّسكان.   

�لعلاقات �ل�جتماعية  في �لمدينة �أقوى بسبب 

كثرة �لسكان.   

�لجو�نب  تشمل  �ل�قتصادية  �لعلاقات 

بالتّجارة  تتمثّل  و�لتي  جميعها،  �ل�قتصادية 

و�ستخر�ج  و�لّسياحة،  و�لّزر�عة  و�لّصناعة 

�لمعادن وغيرها.

جودة  ذ�ت  �لمحلية  �لّصناعة  تكون  قد   -

�أفضل من �لّصناعة �لمستوردة.

- يوجد في فلسطين �لعديد من �لمطار�ت، 

عام  في  �أنشاأ  �لذي  �لدولي  غزة  مطار  مثل 

عام  �لصهيوني  �ل�حتلال  ودمره  م   199٨

٢٠٠٢م  ومطار قلنديا  �لذي  يسيطر عليه  

�ل�حتلال �لّصهيونّي.

)�لبيع  �لتّجارة  تشمل  �ل�قتصادية  �لعلاقات   -

و�لشر�ء( فقط.

من  �أفضل  جودة  ذ�ت  �لمستورة  -�لّصناعة 

�لّصناعة �لمحلية. 

- تفتقر فلسطين لوجود �لمطار�ت فيها. ت
اقا

عل
 ال

ي:
ثّان

 ال
س

در
ال

ية
اد

ص
اقت

 ال

منذ  قديمة  �ألعاب  هي  أولمبية  �ل� ألعاب  �ل�  -

�لعهد �لروماني و�ليوناني، وما ز�لت مستمرة 

حتى �لوقت �لحاضر.

أولمبية �ألعاباً حديثة. ألعاب �ل� - تعّد �ل� الدرس الثّالث: العلاقات الثّقافية

- للحروب �أثار مدمرة و�سعة تشمل جو�نب

نسان جميعها.    حياة �ل�إ

- ل� تشارك قو�ت حفظ �لّسلام في �لقتال.

- للحروب �أثار محدودة  ذ�ت تدمير قليل.

- تشارك  قو�ت حفظ �لسلام �لدولية في �لقتال.

الدرس الرابع: العلاقات الّسياسية
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نسان    استقرار الاإ الَوْحدة الثّالثة

اآليات تنفيذ الدروس
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يتوقع من  �لطّلبة بعد �نتهاء �لدرس �أن يكونو� قادرين على تحقيق 

آتية: �ل�أهد�ف �ل�

1- تعريف مفهوم تدجين �لَحَيو�نات.

نسان بتدجين �لحيو�نات. ٢- تفسير قيام �ل�إ

3- تبيان �أهمية �لثَّْرَوة �لَحَيو�نية.

يات �لَّتي تو�جه �لثَّْرَوة �لَحَيو�نية في ِفَلسطين. 4- تعد�د �أهّم �لتحدِّ

ْولِّية في توفير �لغذ�ء في �لعالم. 5- توضيح �لجهود �لدَّ

الاأهداف

الخبرات السابقة:

نسان �لقديم، �لحيو�نات �لد�جنة، �أنو�ع �لملابس، جد�ر �لضم و�لتوسع، �لبحر �لمتوسط و�لبحر �ل�أحمر. معرفة حياة �ل�إ

�لناقد،  و�لتفكير  �لتفكير  مهار�ت  �لحو�ر،  �لقر�ءة، 

�لتعين  �لحاسوب،  توظيف  و�لّصور،  �لخر�ئط  تحليل 

على �لخر�ئط، تحديد �لو�قع.

المهارات

�لدرس
عدد الحصص: ٥    تدجين الحيوانات  

مرحلة الاستعداد: اأولاً
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     المفاهيم الخاطئة والّصعوبات المتوقع اأن يواجهها الّطلبة:

التصحيحالاأخطاء المفاهيمية المتوقعة

- ل� يوجد فرق بين �لحيو�نات �لد�جنة �لتي

نسان و�لحيو�نات �لبرية.   يربيها �ل�إ

- هناك فروق كبيرة بين �لحيو�نات �لد�جنة و�لحيو�نات �لبرية، فالحيو�نات �لد�جنة هي 

نسان، و�أما �لحيو�نات �لبرية فهي �لتي تعيش  �لتي تعتمد في توفير غذ�ئها ومائها على �ل�إ

نسان.  في �لطبيعة بدون حاجتها للاإ

- عدم �عتبار �لثروة �لسمكية جزء من �لثروة

 �لحيو�نية.

تعتبر �لثروة �لسمكية جزء من �لثروة �لحيو�نية �لتي تسهم في �ل�قتصاد �لوطني للدولة.

مقترحات الحلولالّصعوبات

تدريب  �لطّلبة على مهار�ت تحليل �لصور من خلال تقريب �لمعاني �لتي تعّبر عنها تحليل �لصور  

�لصور، وترك �لحرية للطلبة للتعبير عن محتوى �لصور.

من خلال جهاز عرض �أو �ستخد�م عدسات مكبرة، تكبير �لخطوط، و�لخر�ئط و�لصور  صعوبة بصرية.

و�ل�أشكال حسب �لحاجة.

�إيجاد �أنشطة ومهمات بديلة للاأنشطة �لحركية تناسب وقدر�تهم �لحركية، و�إشر�كهم صعوبات حركية.

ضمن �لمجموعات �لتعليمية.

تدريب  �لطّلبة على �آليات قر�ءة �لخر�ئط و�لصور و�ل�أشكال �لبيانية و�لجد�ول من خلال  صعوبة قر�ءة �لخر�ئط. 

�لمفتاح و�لرموز �لمتضمنة فيه. و�ستخد�م �لخر�ئط �لّصماء و�ل�أطلس �لجغر�في.

تكر�ر لفظ �لكلمات، و�ختيار كلمات بديلة، �إن �أمكن. صعوبة �للفظ لبعض �لكلمات 

    اأصول التدريس

المحتوى العلمي:

  مفاهيم:

مطار، مصادرة  تدجين �لحيو�نات، �لحيو�نات �لبرية، �لمز�رع، �لصناعات �لجلدية، تعليب �للحوم،  �لرعي، �لثروة �لحيو�نية، تذبذب �ل�إ

آفات و�ل�أعشاب، �ستصلاح  �ل�أر�ضي، �لزحف �لعمر�ني،  �ل�أعلاف، �لثروة �لسمكية، �لبذور �لمحسنة، �ل�أسمدة، �لمبيد�ت �لحشرية، �ل�

غاثة  �ل�أر�ضي، �لمنحدر�ت �لجبلية، �لمصاطب و�لمدرجات، �ل�ستير�د، �لتصدير، منظمة �لفاو، �لمنكوبين، �لكو�رث، �لحروب، مؤسسة �ل�إ

�لزر�عية.
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 حقائق: 

نسان �لحيو�نات منذ �لعصور �لقديمة. 1 - دجن  �ل�إ

نسان. ٢ -تدجين �لحيو�نات كان له دور كبير في بقاء �ل�إ

3 - تزيد �لحاجة   �إلى  �لثروة �لحيو�نية كلما ز�د عدد �لسّكان.

4 - �لثروة �لسمكية جزء من �لثروة �لحيو�نية.

مم �لمتحدة. 5 - مؤسسة �لفاو مؤسسة دولية تابعة للاأ

6 - �لدولة تتحمل �لمسؤولية �لكبرى في توفير �لغذ�ء للمو�طنين.

نسان للحيو�نات، صور لجد�ر �لضم و�لتوسع، صور �لثروة �لسمكية في  نسان �لقديم، صور تعبر عن حاجة  �ل�إ   خرائط وصور: رسومات عن �ل�إ

قطاع غزة، صورة شعار منظمة �لفاو، خريطة فلسطين. 

  الاأنشطة وفعاليات تنفيذها: 

استراتيجيات التدريسالمصادرموضوع النشاطرقم النشاط

1
رسومات، �لكتاب �لمدرسي،مفهوم تدجين �لحيو�نات. 

جهاز �لحاسوب.

�لحو�ر و�لنقاش- مجموعات �لعمل

 �لتّعاونية.

٢
نسان �أهمية تدجين �لحيو�نات للاإ

قديماً.

�لحو�ر- �لنقاش- مجموعات �لعمل. رسومات، صور، �لكتاب �لمقر.

3
نسان في  �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ

�لوقت �لحاضر.

�لحو�ر- �لنقاش- مجموعات �لعمل.صور، �آيات قر�آنية.

4
�لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية

في فلسطين.

�لحو�ر و�لنقاش، مجموعات �لعمل،صور، فلم فيديو ، خريطة فلسطين.

فكر - ز�وج - شارك. 

5
دور �لدولة و�لمؤسسات �لدولية )�لفاو( 

في توفير �لغذ�ء.

�لحو�ر - �لنقاش- مجموعات �لعمل.صور، �لكتاب �لمقرر.
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  اآلّيات التقويم:

 �لتنويع في �ستر�تيجيات �لتقويم من حيث �لتقليدي �لمعتمد على �لورقة و�لقلم، و�لتقويم �ل�أصيل باأدو�ته �لمختلفة )بحيث يقيم �لطالب في 

�لمهار�ت �لمعرفية و�لنفس حركية و�لوجد�نية(، )�لتقرير، �أور�ق عمل، خر�ئط، ملخص(.

اأثناء تنفيذ الحصة: ثانيًا

6 دقائق     التّهيئة:

يقوم  �لمعلّم بعرض مجموعة من �لصور لحيو�نات مختلفة ) يمكن عرضها على جهاز �لعرض �أو بو�سطة �لحاسوب( �أو صور ورقية.

آتية من �أجل �لوصول �إلى  مدخل للحصة: يطرح  �لمعلّم على  �لطّلبة  �ل�أسئلة �ل�

 ماذ� شاهدت في �لّصور؟

 �ي �لحيو�نات �لتي شاهدتها تحبها، ولماذ�؟

نسان؟     �أي من �لحيو�نات �لتي شاهدتها في �لصور يربيها �ل�إ

 من يربي حيو�نات في بيته؟

يستكشف �لمعلّم �لخبر�ت �لسابقة لدى �لطّلبة عن موضوع �لحصة من خلال طرح �أسئلة مثل:

نسان بكثرة؟  �أي �لحيو�نات يربيها �ل�إ

نسان في بيته؟  ماذ� نسمي �لحيو�نات �لتي يربيها  �ل�إ

٢٨ دقيقة     العرض:

 يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات.

 يكلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط )1( ) ص15( �لمتعلق  بمفهوم تدجين �لحيو�نات من خلال عرض رسومات �لكتاب على

   جهاز �لعرض.

 يطلب  �لمعّلم من كل مجموعة مناقشة �لصور و�ل�تفاق حولها.

 يطلب  �لمعّلم من �لمجموعات �ل�تفاق على تعريف موحد لمفهوم تدجين �لحيو�نات  وكتابته على ورقة.

 يكتب  �لمعّلم تعريف تدجين �لحيو�نات على �لسبورة ويطلب من  �لّطلبة كتابته في دفاترهم .

 يجمل  �لمعّلم:

نسان في صيده للحيو�نات؟ دو�ت �لتي �ستخدمها  �ل�إ   ما �ل�أ

  ماذ� نعني بتدجين �لحيو�نات؟

 مفهوم تدجين الحيوانات )نشاط١(الحصة الاأولى
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6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يقوم  �لمعلّم بخلط مجموعة من �لصور لحيو�نات مختلفة ويطلب من عدد من  �لطّلبة فرز هذه �لّصور  �إلى  حيو�نات برية وحيو�نات د�جنة 

على شكل مسابقة.

اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الاأولى -  مفهوم تدجين الحيوانات:

جدول )١/ اأ(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المعرفي: مفهوم تدجين الحيوانات

تدجين اسم الطالبالرقم عرّف مفهوم 

الحيوانات.

الحيوانات  بين  فرّق 

الداجنة والبرية.

فسر سبب لجوء  

نسان  اإلى  الصيد. الاإ

سمى بعض 
الحيوانات التي

نسان.     دجنها الاإ

3٢31�أحمد 1 

33٢1علي ٢

 ملاحظة: التقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

جدول )١/ ب(: مقترح سلم تقدير اإجمالي لمؤشرات الاأداء المجال المهاري والوجداني: مفهوم تدجين الحيوانات

قر�ءة �لّصور  �سم �لطالبالرقم

و�لرسومات

 وحللها.

�لتعبير عن 

�لذ�ت.

�لعمل ضمن فريق

 و�لتعاون مع زملائه.

�لحو�ر  على  �لقدرة 

قناع. و�ل�إ

تبني مو�قف �إيجابية  

حول  �لحفاظ على 

�لحيو�نات �لبرية.

434٢3�أحمد 1 

3433٢علي ٢

  التقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء

المحك/ مستوى

 الاأداء 

غير المرضي)١(المرضي)٢(الجيد )3(

تحديد مفهوم تدجين 

�لحيو�نات 

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

دقيقة  �لحيو�نات  تدجين  مفهوم 

وصحيحة.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

مفهوم تدجين �لحيو�نات صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

عن مفهوم تدجين �لحيو�نات غير 

صحيحة. 

�لحيو�نات  بين  فرق 

�لد�جنة وغير �لد�جنة

�لحيو�نية   �لثروة  �أهمية  بين  فّرق 

صحيح  بشكل  وحديثاً  قديماً 

ودقيق.

قديماً  �لحيو�نية   �لثروة  �أهمية  بين 

وحديثاً بشكل صحيح نسبياً.

�لثروة  �أهمية  بين  �لفرق  يبّين  لم 

�لحيو�نية قديما وحديثاً.

بين سبب لجوء  

نسان  �إلى  �لصيد �ل�إ

�لمعلومات �لتي قّدمها عن سبب 

�لصيد  �إلى   نسان   �ل�إ لجوء  

صحيحة ودقيقة.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

نسان  �إلى  �لصيد  سبب لجوء  �ل�إ

صحيحة. 

�لتي قّدمها عن  �لمعلومات  معظم 

نسان  �إلى  �لصيد  سبب لجوء  �ل�إ

غير صحيحة.

نسان قديمًا )النشاط الثّاني(الحصة الثّانية اأهمية الثّروة الحيوانية للاإ

6 دقائق     التّهيئة:

ينفذ  �لمعلّم لعبة ) �لتخيل(، حيث يطلب منهم �إغلاق �أعينهم وتخيل �لحياة دون حيو�نات د�جنة، وبعد فترة من �لزمن يطلب منهم  �لمعلّم 

فتح �أعينهم، ويترك للطلبة حرية �لتعبير و�لحديث من �أجل �لوصول �إلى مدخل �لحصة،  ثم يساأل �لمعلّم �ل�أسئلة �لتالية:

 ماذ� نعني بتدجين �لحيو�نات؟ 

نسان �لقديم �لحيو�نات؟   كيف كان  يصيد  �ل�إ

 �ذكر بعض �لحيو�نات �لتي دجنها.

٢٨ دقيقة     العرض:

يسجل  �لمعلّم عنو�ن �لدرس على �لّسبورة )تدجين �لحيو�نات(، ثم يساألهم عن توقعاتهم ل�أهد�ف �لحصة، ويدونها:

 يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات.
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نسان للحيو�نات على �لنحو �ل�آتي: يكلف  �لمعلّم �لمجموعات  بتنفيذ �لنشاط )٢(   ص ) 16( �لمتعلق �أسباب تدجين  �ل�إ

 يكلف �لمعّلم  �لّطلبة ملاحظة �لصور.

 -يتناقش �أفر�د كل �لمجموعة في  �لّصور وتدوين ملاحظاتهم على �لورقة �لخاصة بالمجموعة و�ل�حتفاظ بها.

  يطلب  �لمعّلم من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت �إليه مجموعته.

آتية على �أفر�د �لمجموعات مع تقبل �أي �إجابة ورصدها على �لّسبورة: يستخلص  �لمعلّم �ل�أفكار )�لعصف �لذهني( من خلال طرح �ل�أسئلة �ل�

نسان �لحيو�نات؟       لماذ� دجن �ل�إ

      �ذكر حيو�نات د�جنة نربيها في �لمنزل.

      �ذكر بعض �لحيو�نات �لتي نحمل عليها �أغر�ضنا.

رض )�ستدل�ل(.       عدد بعض �لحيو�نات �لتي تستخدم لحر�ثة  �ل�أ

      ماذ� �ستفدت من هذه �لحصة )ترك حرية �لتعبير للطلبة(؟

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يطلب �لمعلّم عمل مقارنة بين �ستخد�مات �لحيو�نات �لد�جنة و�لسيار�ت �لحديثة من حيث �ل�أعمال �لتي كانت تقوم بها كل منهما.

نسان قديمًا: اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الثّانية - اأهمية الثروة الحيوانية للاإ

نسان قديماً. أد�ء �لمجال �لمعرفي: �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

�لحيو�نية �سم �لطالبالرقم �لثروة  �أهمية  بين 

نسان.    للاإ

�لتي  �لحيو�نات  بعض  عدد 

نسان للتنّقل. �ستخدمها  �ل�إ

نسان  فّسر سبب عدم تدجين  �ل�إ

�لقديم للحيو�نات �لمفترسة.

544�أحمد 1 

علي ٢
33٢

 ملاحظة: �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

نسان قديماً أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

�لتعبير عنتحليل �لرسومات�سم �لطالبالرقم

 �لذ�ت.

فريق  ضمن  �لعمل 

و�لتعاون مع زملائه.

�لحو�ر  على  �لقدرة 

قناع. و�ل�إ

�ستنتاج �أثر تدجين 
�لحيو�نات على 

�ل�ستقر�ر.

34٢34�أحمد 1 

43٢43علي ٢

 �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.



١6٤

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء

غير المرضي )١(المرضي )٢(الجيد )3(المحك/ مستوى الاداء 

�لحيو�نية  �لثروة  �أهمية 
نسان. للاإ

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
نسان     �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ

دقيقة وصحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 
نسان     للاإ �لحيو�نية  �لثروة  �أهمية 

صحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لحيو�نية  �لثروة  �أهمية  عن 

نسان    غير صحيحة.  للاإ

�أعدد بعض �لحيو�نات �لتي 
في  نسان  �ل�إ �ستخدمها  

�لنقل

ذكر �لحيو�نات �لتي �ستخدمها  
بشكل  �لنقل  في  نسان  �ل�إ

كامل.

�لتي  �لحيو�نات  بعض  ذكر 
نسان في �لنقل. �ستخدمها  �ل�إ

و�لتي  �لحيو�نات  بعض  ذكر 
نسان ولم يذكر �أي  دجنها  �ل�إ

حيو�أن    �ستخدم في �لنقل.

تدجين   عدم  سبب  �فسر 
نسان للحيو�نات  �ل�إ

�لمفترسة

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
نسان  �ل�إ تدجين   عدم  سبب 
للحيو�نات  �لمفترسة  صحيحة 

ودقيقة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
نسان  �ل�إ عن سبب عدم تدجين  

للحيو�نات �لمفترسة  صحيحة. 

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
تدجين   عدم  سبب  عن 
�لمفترسة   للحيو�نات   نسان  �ل�إ

غير صحيحة.



١6٥

نسان  في الوقت الحاضرالحصة الثّالثة اأهمية الثروة الحيوانية للاإ

6 دقائق     التّهيئة:

آتية ل�ستكشاف خبر�تهم �لسابقة: يعرض  �لمعلّم بعض �لصور  ذ�ت �لعلاقة على  �لطّلبة حيث يتم مناقشة  �لطّلبة في �ل�أسئلة �ل�

  ماذ� تشاهد في �لصورة؟ 

   من يذكر �لمو�د �لتي تصنع منها �لملابس حديثًا.

   من �أين ناأخذ �للحوم �لتي ناأكلها؟  

 ير�جع  �لّطلبة في �أهمية �لثروة �لحيو�نية  للاإنسان قديمًا من �جل تحديد �لعناصر �لمشتركة مع �لحصة.

 يسجل عنو�ن �لدرس تدجين �لحيو�نات ) �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإنسان في �لوقت �لحاضر(، ويستكشف مع  �لّطلبة �أهد�فه، 

  ويدونها.

٢٨ دقيقة     العرض:

  يقسم  �لمعّلم �لّطلبة في مجموعات.

  يكلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط  )3 ( ص)17( �لمتعلق باأهمية �لثروة �لحيو�نية، وعرض صور �لنشاط بو�سطة جهاز �لعرض

يات �لكريمة من سورة )يس(  و�ستخلاص �أهمية �لحيو�نات للاإنسان.   يطلب  �لمعّلم من �لمجموعات قر�ءة �ل�آ

  يطلب  �لمعّلم من �لمجموعات  مناقشة  �لصور و�ستخلاص �أهمية �لثروة �لحيو�نية.  

  يطلب  �لمعّلم من �أحد �فر�د �لمجموعة �لثنائية عرض ما توصلت �إليه �لمجموعة.

  يجمل  �لمعّلم �لحقائق �لمتعلقة بالنشاط:

نسان  في �لوقت �لحاضر.    �لثروة �لحيو�نية ذ�ت �أهمية كبيرة للاإ

   ز�دت �أهمية �لثروة �لحيو�نية مع زيادة عدد سكّان �لكرة  �ل�أرضية.

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يطرح  �لمعلّم  على �لطّلبة �لسؤ�ل �ل�آتي:

نسان من �لصوف و�لجلود؟ ويخرج كل طالب ليكتب �إجابته على �لسبورة ويقوم  �لمعلّم بتعزيز  �لطّلبة بما ير�ه  ما �ل�أشياء �لتي يصنعها �ل�إ

مناسب.



١66

نسان في الوقت الحاضر: اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة  الثّالثة - اأهمية الثروة الحيوانية للاإ

نسان في �لوقت �لحاضر أد�ء �لمجال �لمعرفي: �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

�سم�لرقم

 �لطالب

�لثروة  �أهمية  �ستنتج 

آيات  �لحيو�نية من خلال �ل�

�لقر�آنية.

�أهمية  من  ثلاثة   ذكر 

�لوقت  في  �لحيو�نية  �لثروة 

�لحاضر.

وضح دور �لثروة �لحيو�نية 

نسان.    في توفير �لغذ�ء للاإ

ربط �لثروة �لحيو�نية في 

�لصناعة.

٢31٢�أحمد 1 

٢٢11علي ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

نسان في  أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: مفهوم �أهمية �لثروة �لحيو�نية للاإ جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

�لوقت �لحاضر.

آيات �لقر�آنية  �سم �لطالب�لرقم قر�ءة �ل�

قر�ءة سليمة.

آيات ربط �ل�

�لقر�آنيةبالّصور.

�لتعبير عن مضمون

 �لصور لفظياً

كتابة �لنتائج �لتي
توصلت �إليها

�لمجموعة على 
�لّسبورة.

�لتعاون �أثناء تنفيذ 

�لنشاط.

43٢41�أحمد 1 

344٢٢علي ٢

 �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

أد�ء  غير �لمرضي )1(�لمرضي )٢(�لجيد )3(�لمحك/ مستوى �ل�

بين �أهمية �لثروة �لحيو�نية من 

آيات �لقر�آنية خلال �ل�

�لمعلومات �لتي قدمها عن �أهمية 

آيات  �لثروة �لحيو�نية من خلال �ل�

�لقر�آنية بشكل دقيق وصحيح.

 معظم �لمعلومات �لتي قدمها عن 

خلال  من  �لحيو�نية  �لثروة  �أهمية 

آيات �لقر�آنية بشكل وصحيح. �ل�

�لتـــي  �لمعلومـــات  معظـــم 
�لثـــروة  �أهميـــة  عـــن  قدمهـــا 
آيات  �لحيو�نيـــة من خـــلال �ل�

�لقر�آنيـــة غيـــر صحيحـــة. 

وضح دور �لثروة �لحيو�نية في 

نسان    توفير �لغذ�ء للاإ

دور  عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
�لغذ�ء  توفير  في  �لحيو�نية  �لثروة 

نسان صحيحة ودقيقة. للاإ

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

دور �لثروة �لحيو�نية في توفير �لغذ�ء 

نسان صحيحة. للاإ

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها 
عـــن دور �لثـــروة �لحيو�نية في 
نســـان غير  �لغـــذ�ء للاإ توفيـــر 

. صحيحة

ربط �لثروة �لحيو�نية في

 �لصناعة

�ستطاع  �أن يربط بين دور �لثروة 
بشكل  �لصناعة  في  �لحيو�نية 

دقيق وصحيح.

�لثروة  دور  بين  يربط  �أن  �ستطاع 
بشكل  �لصناعة  في  �لحيو�نية 

صحيح.

دور  بين  �لربط   يستطيع  لم 

�لثروة �لحيو�نية في �لصناعة. 



١6٧

اأهم التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في فلسطينالحصة الرابعة

6 دقائق     التّهيئة:

يعرض  �لمعلّم فلم فيديو عن جد�ر �لضم و�لتوسع �أو عن  صيد �لسمك في فلسطين على  �لطّلبة، حيث يتم مناقشة  �لطّلبة في �ل�أسئلة 

آتية ل�ستكشاف خبر�تهم �لسابقة: �ل�

  ماذ� شاهدت في �لفيديو؟ 

رض  �لزر�عية ؟    كيف �أثر جد�ر �لضم و�لتوسع على  �ل�أ

  يسجل عنو�ن �لدرس على �لسبورة: تدجين �لحيو�نات)�لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية في فلسطين( ، ويستكشف معهم 

�أهد�ف �لحصة، وُيدونها.

٢٨ دقيقة     العرض: )فكر، زاوج، شارك(

آتية:   يطرح  �لمعلّم �ل�أسئلة �ل�

دوية على �لثروة �لحيو�نية؟  ما �أثر �رتفاع �أسعار �ل�علاف و�ل�أ

 �أثر تذبذب سقوط �ل�مطار على �لمر�عي �لطبيعية و�لثروة �لحيو�نية.

 ما �آثار جد�ر �لضم و�لتوسع على �لمر�عي في فلسطين؟

 كيف يحد �ل�حتلال �لصهيوني من �ستغلال �لثروة �لسمكية في 

قطاع غزة؟

  يطلب من  �لطّلبة �لتفكير في �إجابات �ل�أسئلة بشكل منفرد، ويسجل ملحوظاته، ثم يشارك زميلة بجانبه، ويتبادل معه �ل�أفكار، 

ويتفقون على �إجابة موحدة.

  ُينظّم حو�ر� بين  �لطّلبة بحيث يتشارك جميع طلبة �لصف في �أفكارهم حول �إجابات �ل�أسئلة.

جابة عنها بشكل فردي:   يوزع ورقة �لعمل �لمرفقة على  �لطّلبة، ويطلب منهم �ل�إ



١6٨

اأفكار المجموعةاأفكار زميلياأفكاريالسؤال/ المهمة

�ل�علاف  �أسعار  �رتفاع  �أثر  ما 

و�ل�أدوية على �لثروة �لحيو�نية؟

على  �ل�مطار  سقوط  تذبذب  �أثر 

�لمر�عي �لطبيعية و�لثروة �لحيو�نية.

على  و�لتوسع  �لضم  جد�ر  �أثر  ما 

�لمر�عي في فلسطين؟ 

كيف يحّد �ل�حتلال �لّصهيونّي من 

�ستغلال �لثروة �لسمكية في قطاع 

غزة؟

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يطلب من  �لطّلبة قر�ءة نص )�أنا تعلمت( ويستخلص �أهم �لنقاط فيه:

  ما �لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية في فلسطين؟

 كيف يحد �لزحف �لعمر�ني من زيادة �لثروة �لحيو�نية؟

 بر�أيكم، ما هي �لطرق لزيادة �لثروة �لحيو�نية؟



١6٩

اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الرابعة – التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في فلسطين:

أد�ء �لمجال �لمعرفي: �لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية في فلسطين جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

وضح �لمقصود�سم �لطالب�لرقم

 بالتحديات. 

�لتحديات  �هم  ذكر 

�لّزر�عة  تو�جه  �لتي 

في فلسطين.

ذكر �أمثلة على �أهمية 

�لثروة �لسمكية 

بين دور �ل�حتلال 

في قلة �لثروة 

�لحيو�نية.

لبعض  حلول�ً  �قترح 

مشاكل �لثروة �لحيو�نية  

في فلسطين

55433�أحمد 1 

3٢٢11علي ٢

  ملاحظة: �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: �لتحديات �لتي تو�جه �لثروة �لحيو�نية في  جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

فلسطين

قر�ءة �لصور و�لنصوص �سم �لطالب�لرقم

وتحليلها.
�لعمل ضمن فريق�لتعبير عن �لذ�ت

 و�لتعاون مع زملائه.

�لقدرة على �لحو�ر 

قناع. و�ل�إ

تبنّى مو�قف �إيجابية 

تجاه �لمحافظة على

 �لثروة �لحيو�نية.

43٢3٢�أحمد 1 

343٢٢علي ٢

  �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

أد�ء: جدول )٢(: مصفوفة مستويات �ل�

غير �لمرضي )1(�لمرضي )٢(جيد )3(�لمحك/ مستوى �ل�د�ء 

�لتي  �لتحديات  �أهم  توضيح 

تو�جه �لّزر�عة في فلسطين

عن  قدمها  �لتي  �لمعلومات 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  �أهم 
بشكل  فلسطين  في  �لّزر�عة 

دقيقة وصحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قدمها عن 

�أهم �لتحديات �لتي تو�جه �لّزر�عة 

في فلسطين صحيحة.

معظم �لمعلومـــات �لتي قدمها 
�لتـــي  �لتحديـــات  �أهـــم  عـــن 
تو�جـــه �لّزر�عـــة في فلســـطين 

صحيحة. غيـــر 

بين دور �ل�حتلال في قلة �لثروة 

�لحيو�نية

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�لثروة  قلة  في  �ل�حتلال  دور 

�لحيو�نية صحيحة ودقيقة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

عن دور �ل�حتلال في قلة �لثروة 

�لحيو�نية صحيحة.

�لمعلومات �لتي قّدمها عن دور 

�ل�حتلال في قلة �لثروة �لحيو�نية 

غير صحيحة.

�لثروة  لمشكلات  حلول�ً  يقترح 

�لحيو�نية في فلسطين

�قترحهـــا  �لتـــي  �لحلـــول 
�لحيو�نية  �لثـــروة  لمشـــكلات 
في فلســـطين دقيقة وصحيحة 

وقابلـــة للتنفيـــذ.

لمشكلة  �لحلول  بعض  �قترح 

�لثروة �لحيو�نية في فلسطين .

لم يقترح حلول�ً لمشكلة �لثروة 

�لحيو�نية في فلسطين. 



١٧٠

الجهود الدولية في توفير الغذاء في العالم:الحصة الخامسة

6 دقائق     التّهيئة:

آتية من �أجل �لوصول �إلى مدخل �لحصة  يطرح  �لمعلّم مشكلة ) نقص �لغذ�ء في �لعالم( ويناقش  �لطّلبة في �ل�أسئلة �ل�

 ما مصادر �لغذ�ء للاإنسان؟

  على من يقع و�جب توفير �لغذ�ء للمو�طنين؟

 ماذ� يحصل في حالة نقص �لغذ�ء للاإنسان؟

 �قترح طرقًا لتوفير �لغذ�ء لجميع �لبشر.

يستكشف  �لمعلّم �لخبر�ت �لسابقة لدى  �لطّلبة عن موضوع �لحصة من خلال طرح �أسئلة، مثل:

  من شاهد منكم �أناس يقدمون مساعد�ت غذ�ئية؟ 

  كيف يتم نقل هذه �لمساعد�ت؟

  لمن تقدم �لمساعد�ت �لغذ�ئية؟

٢٨ دقيقة     العرض: 

  يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات .

  يكلف  �لمعّلم �لمجموعات  بتنفيذ �لنشاط )5( ص )19( �لمتعلق في دور �لدولة و�لمؤسسات �لدولية في توفير �لغذ�ء على �لنحو

تي:   �ل�آ

  يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة ملاحظة �لصور.

  يتناقش �أفر�د كل �لمجموعة في  �لصور وتدوين ملاحظاتهم على �لورقة �لخاصة بالمجموعة و�ل�حتفاظ بها.

  يطلب  �لمعّلم من ممثل كل مجموعة عرض ما توصلت �إلية مجموعته.

  يرسم  �لمعّلم جدول على �لسبورة  ويكتب به دور �لدولة و�لمؤسسات �لدولية في توفير �لغذ�ء

  يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة بكتابة �لجدول على �لدفتر .

تية على �أفر�د �لمجموعات مع تقبل �أي �إجابة  سئلة �ل�آ فكار )�لعصف �لذهني( من خلال طرح �ل�أ   يقوم  �لمعّلم باستخلاص �ل�أ

من  �لّطلبة.

      كيف تتم زيادة �لمساحة �لمخصصة للزر�عة؟

      �قترح طرق �خرى لتوفير �لغذ�ء؟

يصال �لمساعد�ت �لغذ�ئية للمحتاجين؟        ما هي �فضل طرق ل�إ

      ماذ� �ستفدت من هذه �لحصة )ترك حرية �لتعبير للطلبة(؟
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6 دقائق     الغلق والتّقويم:

نسان. غاثة �لزر�عية في توفير �لغذ�ء للاإ يساأل  �لمعلّم  �لطّلبة ما دور مؤسسة �لفاو و�ل�إ

اآليات التقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الخامسة - الجهود الدولية في توفير الغذاء في العالم:

أد�ء �لمجال �لمعرفي: �لجهود �لدولية في توفير �لغذ�ء في �لعالم جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

�لغذ�ء �سم �لطالب�لرقم توفير  طرق 

من قبل �لدولة

�لتي  �لدولية  �لمؤسسات  بين 

�لقضاء على  يقع على عاتقها 

�لجوع

بين دور �لفاو في �لقضاء 

على �لجوع

تقدمه  �لذي  �لدور  وضح 

غاثة �لزر�عية مؤسسة  �ل�إ

33٢٢�أحمد 1 

3٢11علي ٢

  ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: �لجهود �لدولية في توفير �لغذ�ء في �لعالم جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

عبر عما تتضمنه �سم �لطالب�لرقم

�لصور لفظياً.

يستنتج �لعلاقة ببين صور 

�لمجموعتين.

يكتب ما تتضمنه �لّصور 

في �لمجموعتين.

يتفاعل  مع زملائه �أثناء 

مناقشة �لّصور.

3435�أحمد 1 

3443علي ٢

  �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير �لمرضي )1(�لمرضي )٢(جيد )3(�لمحك/ مستوى �ل�د�ء 

من  �لغذ�ء  توفير  طرق 

قبل �لدولة

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
طرق توفير �لغذ�ء من قبل �لدولة  

صحيحة ودقيقة

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لدولة   قبل  من  �لغذ�ء  توفير  طرق 

صحيحة 

�لتي قّدمها عن  �لمعلومات  معظم 
�لدولة   قبل  من  �لغذ�ء  توفير  طرق 

غير صحيحة 

في  �لفاو  دور  بين 

�لقضاء على �لجوع

�لمعلومات �لتي قّدمها عن دور 
�لجوع  على  �لقضاء  في  �لفاو 

صحيحة ودقيقة.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لجوع  على  �لقضاء  في  �لفاو  دور 

صحيحة.

�لتي قّدمها عن  �لمعلومات  معظم 
دور �لفاو في �لقضاء على �لجوع 

غير صحيحة. 

وضح �لدور �لذي تقدمه 

وز�رة �لّزر�عة و مؤسسة  

غاثة �لزر�عية �ل�إ

�لمعلومـــات �لتـــي قّدمهـــا عن 

�لـــدور �لـــذي تقدمه مؤسســـة 

صحيحـــة  �لزر�عيـــة  غاثـــة  �ل�إ

. قيقة د و

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

�لدور �لذي تقدمه وز�رة �لّزر�عة 

غاثة �لزر�عية صحيحة.  ومؤسسة �ل�إ

معظـــم �لمعلومـــات �لتـــي قّدمهـــا 

عـــن �لـــدور �لـــذي تقدمـــه وز�رة 

غاثة �لزر�عية  �لّزر�عة و مؤسســـة �ل�إ

صحيحة.   غيـــر 
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س١: اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

بقار و�لماعز. نسان بتربيتها قديمًا: �ل�أ  من �لحيو�نات �لتي قام  �ل�إ

رض.  نسان للحيو�نات قديمًا تتمثل في :توفير �لغذ�ء وحر�ثة  �ل�أ  فو�ئد تدجين  �ل�إ

نسان على تسخير �لحيو�نات وتربيتها من �أجل خدمته.  تدجين �لحيو�نات هو: قدرة  �ل�إ

غذية و�لّزر�عة )�لفاو(: تقديم �لمساعد�ت �لغذ�ئية للفقر�ء و�لمنكوبين في حال حدوث �لكو�رث.  من �هد�ف منظمة �ل�أ

س٢: اأبين اأهمية الثروة الحيوانية.

 ص17 �أنا تعلمت

س3: اأعدد اأهم المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية والسمكية في فلسطين. 

 ص19 �أنا تعلمت

س٤: اأوضح دور الدولة في توفير الغذاء لمواطنيها.

ص٢٠   �أنا تعلمت

اإجابة اأسئلة الدرس  

الدرس الثّاني: تدجين الحيوانات  )ص٢١(
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الَوْحدة الرابعة     العلاقات البشرية    
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�لدرس 
عدد الحصص: ٥العلاقات الاجتماعية  

يتوقع من  �لطّلبة بعد   �نتهاء �لدرس �أن يكونو� قادرين على

آتية:   تحقيق �ل�أهد�ف �ل�

1- توضيح �لمقصود بالعلاقات �لبشرية و�لعلاقات

   �ل�جتماعية.

٢- ذكر �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية.

يجابية في �لعلاقات �ل�جتماعية 3- تبيان �لقيم �ل�إ

    �لَّتي تسود بين �أفر�د �لمجتمع.

4- �ستنتاج �لعو�مل �لَّتي �أثرت في �لعلاقات �ل�جتماعية

   بين �لناس.

الاأهداف

الخبرات السابقة:

�لتمييز بين �لقرية و�لمدينة، �لقيم، �لمشاركة في �لرحلات �لمدرسية، �لعلاقات �ل�أسرية و�ل�أصدقاء، �لكشافة، 

�لممتلكات �لعامة.

�لقر�ءة، �لتمثيل وتقمص �لشخصيات، مهار�ت �لتفكير 

و�لتفكير �لناقد، تحليل �لخر�ئط و�لصور، عمل لوحة 

�لخر�ئط،  على  �لتعين  �لحاسوب،  توظيف  جد�رية، 

�لتعبير عن �لر�أي، سرد �لمو�قف �لحياتية و�لقصص.

المهارات

مرحلة الاستعداد: اأولاً
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     المفاهيم الخاطئة والّصعوبات المتوقع اأن يواجهها الّطلبة:

التصحيحالاأخطاء المفاهيمية المتوقعة

�لعلاقات �لبشرية تتكون من �لعلاقات �ل�جتماعية و�ل�قتصادية و�لثقافية و�لسياسية�لعلاقات �لبشرية هي �لعلاقات �ل�جتماعية فقط.

يجابية �عتبار �لقيم هي �لعلاقات �ل�جتماعية فقط. �ل�إ �لجو�نب  تشمل  �ل�جتماعية  �لعلاقات  بينما  فقط   �إيجابية  �لقيم  تعتبر 

و�لسلبية. 

علاقة �لمجتمع هي �ل�أساس في تكوين �لعلاقات 

جميعها.

�لعلاقة �ل�أسرية هي �ل�أساس في تشكيل جميع �لعلاقات �ل�جتماعية.

�قوى بسبب  �لمدينة  �ل�جتماعية  في  �لعلاقات 

كثرة �لسكّان.  

�لعلاقات �ل�جتماعية في �لمدينة �أقل و�أضعف بسبب كثرة �لسكّان.  

مقترحات الحلول الصعوبات 

عرض صور �إضافية/ �ستخد�م �ل�أسلوب �لقصصي / �لتمثيل وتقمص عدم �لقدرة على تحديد مفهوم  للعلاقات �ل�جتماعية

�ل�أدو�ر

�لفروقات �لفردية �لتعلمية لدى  �لطّلبة في فهم مفهوم �لعلاقات 

�ل�جتماعية، علاقات عمل، �لقيم.

تنويع �ل�أنشطة، و�أور�ق �لعمل �لمتعلقة بمفهوم �لعلاقات �ل�جتماعية، 

علاقات �لعمل، �لقيم.

آيات �لقر�آنية �لكريمة. وتوضيح تفسير �ل� �لطلاب  مستويات  مع  يتناسب  بما  آيات  �ل� تفسير  تقديم 

آيات �لقر�آنية. معاني مفرد�ت �ل�

�عطاء  �لطّلبة �لحرية في �لحديث عن مو�قف حياتية لها علاقة بالقيم سرد مو�قف حياتية لها علاقة بالقيم �ل�جتماعية.

وتعزيز �لطّلبة. 

من خلال جهاز عرض �أو �ستخد�م عدسات مكبرة، تكبير �لخطوط،  صعوبة بصرية.

و�لخر�ئط و�لصور و�ل�أشكال حسب �لحاجة.

�إيجاد  �أنشطة ومهام بديلة للاأنشطة �لحركية تناسب وقدر�تهم �لحركية، صعوبات حركية.

و�إشر�كهم ضمن �لمجموعات �لتعليمية.

تدريب  �لطّلبة على �آليات قر�ءة �لخر�ئط و�لصور و�ل�أشكال �لبيانية  صعوبة قر�ءة �لخر�ئط.

و�لجد�ول من خلال �لمفتاح و�لرموز �لمتضمنة فيه. و�ستخد�م �لخر�ئط 

�لصماء و�ل�أطلس �لجغر�في.

تكر�ر لفظ �لكلمات، و�ختيار كلمات بديلة �إن �أمكن. صعوبة �للفظ لبعض �لكلمات. 
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   اأصول التدريس

 المحتوى العلمي:

 مفاهيم: 

أمانة، �لتضحية من �جل �لوطن،  �لعلاقات �ل�جتماعية، رحلة مدرسية، �ل�خلاق �لحسنة، �لمساوة، �لعدل، �لتعاون، �لمجتمع، �لصدق، �ل�

�لمسؤولية، �لتضامن،  �لمشاركة، �لممتلكات �لعامة، �ل�عمال �لخيرية، مو�طن صالح، وسائل �لتو�صل �ل�جتماعي.

 حقائق: 

ولى في باقي �لعلاقات �لبشرية.    �لعلاقات �ل�جتماعية هي �لركيزة �ل�أ

   هناك قيم �يجابية وعلاقات �جتماعية سلبية.

   عزز �ل�سلام �لقيم �ل�يجابية وحارب �لسلوكيات �لسلبية.

نسان.       �لقيم �ل�جتماعية موجودة في جميع نو�حي حياة �ل�إ

  �لعلاقات �ل�جتماعية في �لقرية �أقوى من �لعلاقات �ل�جتماعية في �لمدينة.

   تاأثرت �لعلاقات �ل�جتماعية بسبب  زيادة عدد �لسّكان وتطور �لحياة في �لوقت �لحاضر.

 مواقع:  �لخليل، نابلس.

 خرائط وصور و رسومات: 

أنو�ع �لعلاقات �ل�جتماعية، رسومات عن �لعلاقات �ل�جتماعية في �لقرية و�لمدينة ،  خريطة مدن فلسطين، رسمة شجرة �لقيم، صور �ل�

رسمة لعبة تشكيل �لعلاقات �ل�جتماعية. 

  الاأنشطة وفعاليات تنفيذها: 

استراتيجيات التدريسالمصادرموضوع النشاطرقم النشاط

1
مفهوم �لعلاقات

 �ل�جتماعية.

رسمة �لرحلة �لمدرسية، نص تعليمي،  

خريطة فلسطين �لكتاب �لمدرسي.

�لحو�ر و�لنقاش، مجموعات �لعمل 

�لتعاونية.

أولى ٢/ �لفعالية �ل�

�لفعالية �لثّانية

�أنو�ع �لعلاقات

 �جتماعية. 

صور �لعلاقات �ل�جتماعية، لعبة 

�لعلاقات. 

�لحو�ر �لنقاش، مجموعات �لعمل، 

�لتعليم باللعب، �ستر�تيجية )جيكسو(.

3
رسمة شجرة �لقيم، �لكتاب �لمدرسي، �لقيم �ل�جتماعية.

�آيات قر�آنية �أحاديث نبوية شريفة.

�لحو�ر و�لنقاش، �لتعلم �لتعاوني، �لسرد 

�لقصصي وتقمص �ل�دو�ر.

4

�لعلاقات �ل�جتماعية 

في �لقرية و�لمدينة.

رسومات حول �لعلاقات �ل�جتماعية في 

�لقرية و�لمدينة.

�لحو�ر و�لنقاش، مجموعات �لعمل، 

�ستر�تيجية فكر ز�وج شارك، �ستر�تيجية 

�لكرسي �لساخن.
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 اآلّيات التقويم:

�لتنويع في �ستر�تيجيات �لتقويم من حيث �لتقليدي �لمعتمد على �لورقة و�لقلم، و�لتقويم �ل�أصيل باأدو�ته �لمختلفة )بحيث يقيم �لطالب في �لمهار�ت 

�لمعرفية و�لنفسحركية و�لوجد�نية(، )�لتقرير، �أور�ق عمل، خر�ئط، ملخص، مشروع ريادي(.

اأثناء تنفيذ الحصة:  ثانيًا

مفهوم العلاقات الاجتماعية  نشاط ١الحصة الاأولى

6 دقائق     التّهيئة:

آتية من �أجل �لوصول �إلى  مدخل  يعرض �لمعلّم خريطة فلسطين على  �لطّلبة، ويطلب منهم تحديد بعض �لمدن عليهاـ ثم يطرح �ل�أسئلة �ل�

للحصة:

حدكم �أقارب �أو �أصدقاء في مدينة  فلسطينية �أخرى؟   هل يوجد ل�أ

  كيف تتو�صلون معهم؟

 هل يشاركون في مناسباتكم، كيف؟

  يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة تعيين مدينة نابلس و�لخليل وبعض �لمدن �لفلسطينية على �لخريطة.

يستكشف  �لمعلّم �لخبر�ت �لسابقة لدى  �لطّلبة عن موضوع �لحّصة من خلال طرح �أسئلة مثل: 

 من ذهب منكم في رحلة مدرسية؟

  هل قابلت طلبة من مدن �أخرى، �ذكرها؟

٢٨ دقيقة     العرض:

تي:   يكلف  �لمعّلم  �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط )1(  ) ص55( �لمتعلق بتعريف مفهوم �لعلاقات �ل�جتماعية  على �لنحو �ل�آ

  يطلب  �لمعّلم من �لّطلبة قر�ءة  نص �لنشاط.

  يناقش  �لمعّلم �لّطلبة في مضمون �لحو�ر.

  يطلب  �لمعّلم من �لّطلبة �ستخلاص �هم �لنقاط من �لنص وتدوينها على �لسبورة.

  يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة �ل�تفاق على تعريف للعلاقات �ل�جتماعية وكتابته على �لّسبورة.
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 يجّمل  �لمعّلم:

 �لعلاقات �ل�جتماعية تنشاأ بين مجموعة من �أفر�د �لمجتمع.

 �لعلاقات �ل�جتماعية مهّمة في حياة �لناس.

 ل� نستغني عن �لعلاقات �ل�جتماعية.

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

 نلعب لعبة صغيرة، حيث نخرج بعض  �لطّلبة، على �أن يختار طالب صديقاً يتحدث عن  سبب �لصد�قة �لمتينة بينهما.

اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاّصة بالحصة  الاأولى –  �لعلاقات الاجتماعية:

أد�ء �لمجال �لمعرفي: مفهوم �لعلاقات �ل�جتماعية جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

عّرف مفهوم �لعلاقات�سم �لطالب�لرقم

 �ل�جتماعية.

عليها  تبنى  �لتي  �ل�أمور 

�لعلاقات �ل�جتماعية.

�أهمية �لعلاقات 

�ل�جتماعية.

�أمثلة على �لعلاقات 

�ل�جتماعية بين �لناس.

3٢31�أحمد 1 

٢31٢علي ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )3 �أجاب دون �أخطاء( )٢ �أخطاأ مرة و�حدة(، )1 �أخطاأ مرتين(

أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: مفهوم �لعلاقات �ل�جتماعية جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

قر�ءة �لّصور �سم �لطّالب�لرقم

و�لنصوص وتحليلها.

�لعمل ضمن فريق �لتّعبير عن �لذ�ت.

و�لتّعاون مع زملائه.

�لحو�ر  على  �لقدرة 

قناع. و�ل�إ

تبني مو�قف  �إيجابية 
تجاه �لعلاقات

 �ل�جتماعية. 

43٢31�أحمد 1 

343٢٢علي ٢

 التّقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.
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جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

غير المرضي )١(المرضي )٢(جيد )3(المحك/ مستوى الاأداء 

تحديد مفهوم �لعلاقات

�ل�جتماعية.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�ل�جتماعية   �لعلاقات  مفهوم 

دقيقة وصحيحة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

 ً �ل�جتماعية  �لعلاقات  مفهوم  عن 

صحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

غير  �ل�جتماعية  �لعلاقات  مفهوم 

صحيحة. 

�ل�أمور �لتي تبنى عليها 

�لعلاقات �ل�جتماعية.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�ل�أمور �لتي تبنى عليها �لعلاقات 

�ل�جتماعية دقيقة وصحيحة.

�لتي قّدمها عن  �لمعلومات  معظم 

�لعلاقات  عليها  تبنى  �لتي  �ل�أمور 

�ل�جتماعية صحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

�لعلاقات  عليها  تبنى  �لتي  �ل�أمور 

�ل�جتماعية غير صحيحة.

�أهمية �لعلاقات

 �ل�جتماعية.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 

�ل�جتماعية  �لعلاقات  �أهمية 

صحيحة ودقيقة.

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 

�ل�جتماعية  �لعلاقات  �أهمية  عن 

صحيحة.

معظم �لمعلومات �لتي قّدمها عن 

غير  �ل�جتماعية  �لعلاقات  �أهمية 

صحيحة.

�أمثلة على �لعلاقات 

�ل�جتماعية بين �لنّاس.

أمثلة �لتي قّدمها عن �لعلاقات  �ل�

دقيقة  �لناس  بين  �ل�جتماعية 

وصحيحة.

عن  قّدمها  �لتي  أمثلة  �ل� معظم 

�لناس  بين  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

صحيحة

عن  قّدمها  �لتي  أمثلة  �ل� معظم 

�لناس  بين  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

غير صحيحة.

 اأشكال العلاقات الاجتماعية / الفعالية الاأولىالحصة الثّانية

6 دقائق     التّهيئة:

  يعرض  �لمعلّم قضية لها علاقة  بالحصة  ) حادثة �أو قصة كانت بحاجة �إلى �لتضامن �ل�جتماعي( للتّوصل �إلى  مدخل �لحصة. 

٢٨ دقيقة     العرض: استراتيجية )جيكسو(:

يوزع  �لمعلّم  �لطّلبة في مجموعات للعمل على  �لصور  )نشاط ٢(، �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية، وكل مجموعة تتكون من )6( طلبة 

بعدد �لمهمات �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية )مجموعات �ل�أم(.

عضاء، حيث ياأخذ كل طالب شكل من �أشكال   تختار كل مجموعة من بينها منسقًا ومقررً�، ويتم توزيع �لمهمات بين �ل�أ

   �لعلاقات �ل�جتماعية.

  ُيعاد توزيع �لمجموعات مرة �أخرى وفق �لمهمات �لتي تم تكليف �أعضاء �لمجموعة بها )مجموعة �لخبر�ء(، تتباحث كل مجموعة 
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في �لمهمة )�أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية( �لتي ُكلفت بها.

مور  م، ويوّضح كّل عضو مهمته �إلى �أعضاء �لمجموعة �ل�آخرين، ويسّجل �لمقرر �أهم �ل�أ   تعود �لمجموعات �إلى مجموعات �ل�أ

�لمتعلقة بالمهمات جميعها، ويستفسر  �لّطلبة من زملائهم.

  يتاأكد  �لمعّلم من فهم  �لّطلبة للمهمات جميعها، و�لتحقق من ذلك باختيار طالب من كّل مجموعة، وسؤ�له عن مهمات 

�أخرى غير �لتي تم تكليفه بها.

 يختار �لمعلم طالبًا برز خلال �لنشاط، ويطلب منه عرض ملخص للمهمات جميعها)�أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية(.

سئلة �لمرفقة، �إضافة �إلى  قضية �لنقاش حول: كيف �أقّوي علاقاتي مع �لزملاء في �لمدرسة؟  ُيجيب  �لّطلبة عن �ل�أ

تي، وكتابة �أشكال   يطلب من �لّطلبة في مجموعات صغيرة �أو ثنائية �لعمل على )نشاط ٢(، ورسم جدول على �لشكل �ل�آ

�لعلاقات �ل�جتماعية و�أمثلة عليها:

اأمثلة على العلاقة الاجتماعيةشكل العلاقة الاجتماعية

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يساأل  �لطّلبة:

 ما �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية؟

 �ذكر �أمثلة على كل علاقة �جتماعية؟

 كيف تكّون علاقاتك مع �ل�أصدقاء؟
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 اأشكال العلاقات الاجتماعية / الفعالية الثّانيةالحصة الثّالثة

6 دقائق     التّهيئة:

ير�جع  �لطّلبة في �لحصة �لسابقة )�أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية( عن طريق طرح �ل�أسئلة:

 عدد �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية.

 �أعط �أمثلة على �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية.

 يسجل عنو�ن  �لدرس: �لعلاقات �ل�جتماعية )�لقيم �ل�جتماعية( ، ويستكشف مع  �لّطلبة �أهد�فه، ويدّونها:

٢٨ دقيقة     العرض: استراتيجية اللعب

يكلف  �لمعلّم  �لطّلبة بتنفيذ �لنشاط ) ٢ (  �لفعالية �لثّانية  صفحة )57( على �لنحو �ل�آتي:

  يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة �إلى مجموعات. 

  يطلق  �لمعّلم على كّل مجموعة �سم من �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية.

سرية في �لمنتصف.    يكّلف  �لمعّلم  مجموعة �لعلاقات �ل�أ

   يكّلف �لمعّلم باقي �لمجموعات �لوقوف حولها حسب �تساع �لعلاقات �ل�جتماعية.

   يطلب  �لمعّلم من كّل مجموعة �أن تردد عدد من �لعلاقات �ل�جتماعية �لَّتي تربطها.

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

نجمع  �لطّلبة في حلقة كبيرة، ونكون مجتمعاً عن طريق تشبيك �ل�أيدي ونقول: ) علاقة �أسرية/علاقة �أصدقاء/ علاقة جير�ن/ علاقة عمل( 

ونردد بصوت مرتفع.
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اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاّصة بالحصة  الثّالثة –  �لعلاقات الاجتماعية:

أد�ء �لمجال �لمعرفي: �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية جدول )1/ �أ(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

وضح �لمقصود باأشكال �لعلاقات �سم �لطالب�لرقم

أمثلة. �ل�جتماعية مع �ل�

وضح �لعلاقات �ل�جتماعية مع بين �لعلاقات �ل�جتماعية مع �ل�أسرة.

�لحي �لذي �أعيش فيه.

543�أحمد 1 

3٢٢علي ٢

 ملاحظة: �لتقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

أد�ء �لمجال �لمهاري و�لوجد�ني: �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية جدول )1/ ب(: مقترح سلم تقدير �إجمالي لمؤشر�ت �ل�

قر�ءة �لّصور �سم �لطّالب�لرقم

و�لنصوص وتحليلها.

�للعبة  شارك في 

بفاعلية

�لعمل ضمن 

فريق و�لتعاون مع 

زملائه.

�لقدرة على �لحو�ر 

قناع. و�ل�إ

تبنّي مو�قف �إيجابية 

تجاه تعزيز �لعلاقات 

�ل�جتماعية و�لقيم. 

433٢1�أحمد 1 

34٢3٢علي ٢

 التقدير: )5 �أجاب دون �أخطاء( )4 �أخطاأ مرة و�حدة(، )3 �أخطاأ مرتين(، )٢ �أجاب 6٠%(، )1 ما دون ذلك(.

جدول )٢(: مصفوفة مستويات الاأداء:

أد�ء  غير �لمرضي )1(�لمرضي )٢(جيد )3(�لمحك/ مستوى �ل�

وضح �لمقصود باأشكال

 �لعلاقات �ل�جتماعية مع 

أمثلة. �ل�

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
�ل�جتماعية  �لعلاقات  �أشكال 

دقيقة وصحيحة، مع تقديم
أمثلة.   �ل�

قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�ل�جتماعية  �لعلاقات  �أشكال  عن 

أمثلة. صحيحة، دون تقديم  �ل�

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
غير  �ل�جتماعية  �لعلاقات  �أشكال 

صحيحة.

بين �لعلاقات �ل�جتماعية مع
 �ل�أسرة.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات 
�لعلاقات �ل�جتماعية مع �ل�أسرة 
تقديم  مع  وصحيحة،  دقيقة 

أمثلة عليها. �ل�

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�ل�أسرة  مع  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

أمثلة. صحيحة، دون تقديم  �ل�

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لعلاقات �ل�جتماعية مع �ل�أسرة غير 

صحيحة. 

وضح �لعلاقات �ل�جتماعية مع
�لحي �لذي �أعيش فيه.

�لمعلومات �لتي قّدمها عن
 �لعلاقات �ل�جتماعية مع

 �لحي �لذي يعيش فيه دقيقة 
أمثلة  وصحيحة، مع تقديم �ل�

عليها.

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لعلاقات �ل�جتماعية مع �لحي �لذي 
تقديم   دون  صحيحة،  فيه  يعيش 

أمثلة. �ل�

عن  قّدمها  �لتي  �لمعلومات  معظم 
�لحي  مع  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

�لذي يعيش فيه غير صحيحة. 
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العلاقات الاجتماعية والقيم / النّشاط الثّالثالحصة الرابعة

6 دقائق     التّهيئة:

  يعرض  �لمعلّم مجموعة من �لبطاقات مكتوب عليها كلمات من ضمنها مجموعة من �لقيم بعد عرضها على �لطّلبة، ثم يختار  �لطّلبة

   �لبطاقات �لمكتوب عليها �لقيم فقط.

٢٨ دقيقة     العرض: 

  يقسم  �لمعّلم  �لّطلبة في مجموعات.

يجابية في �لعلاقات �ل�جتماعية.   يكّلف  �لمعّلم �لّطلبة بتنفيذ �لنشاط  )3 ( ص)5٨( �لمتعلق بالقيم �ل�إ

 يطلب  �لمعّلم من  �لّطلبة ملاحظة �لقيم �لموجودة على شجرة �لقيم.

  يطلب  �لمعّلم من �لمجموعات  مناقشة معاني �لقيم �لموجودة.  

  يطلب  �لمعّلم من كّل مجموعة �لحديث عن قيمة �أو �أكثر من �لقيم �لموجودة على �لشجرة.

  يكّلف  �لمعّلم  �لمجموعات  بذكر �آيات قر�آنية كريمة �أو �أحاديث نبوية شريفة تحّض على �لتمسك بالقيم.

  يجمل  �لمعّلم �لحقائق �لمتعلقة بالنشاط:

يجابية جزء مهم من �لعلاقات �ل�جتماعية.   �لقيم �ل�إ

يجابية تنظم �لحياة في �لمجتمع، وتعمل على تطوره و تماسكه.   �لقيم �ل�إ

  �ل�لتز�م بقيم تجعل منا مو�طنين صالحين.

  حث �ل�إسلام على �لتمسك بالقيم.

6 دقائق     الغلق والتّقويم:

يجابية. يطلب  �لمعلّم من  �لطّلبة �لحديث عن موقف حياتي له علاقة بالقيم �ل�جتماعية �ل�إ

 اآليات التّقويم البديل المقترحة الخاصة بالحصة الرابعة )قوائم الرصد( - العلاقات الاجتماعية والقيم:

الهدف: يذكر معاني �لقيم ويعطي موقفاً حياتّياً عليها.
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عّبر عن �لسلوك و�ستنتج �أهميتهالاسمالرقم
لانعم

يعّبر عن صورة �لنشاط )شجرة �لقيم(.

يفّسر معاني �لقيم.

يتحدث عن موقف حياتي له علاقة بالقيم.

يبحث عن �آيات �أو �أحاديث عن �لقيم.

العلاقات الاجتماعية في القرية والمدينة / النشاط الرابع.الحصة الخامسة

6 دقائق     التّهيئة:

آتية  �ل� �ل�أسئلة  �لطّلبة في  ُيناقش  �لفلسطينية، حيث  �لقرية  �لعرس في  فيديو عن  فيلم  �أو  لعرس فلسطيني  �لمعلّم صورة كبيرة   يعرض  

ل�ستكشاف خبر�تهم �لسابقة:

   ماذ� تشاهد في �لّصورة �أو في �لفيلم؟ 

    من شارك في عرس؟

    من يصف لنا،  ما �لذي يحدث في �لعرس �لفلسطينّي؟

   هل �لعرس �لفلسطينّي في �لقرية و�لمدينة متشابه؟

٢٨ دقيقة     العرض: )فكر، زاوج، شارك(

آتية:    يطرح  �لمعلّم �ل�أسئلة �ل�

عر�س في �لقرية؟  �ذكر بعض �لعلاقات �ل�جتماعية �لمرتبطة بال�أ

 هل تكون �لعلاقات �ل�جتماعية �أكثر قوة وتماسكًا  في �لقرية 

�أم في �لمدينة؟

 لماذ� ضعفت �لعلاقات �ل�جتماعية في �لوقت �لحاضر؟

  يطلب من  �لطّلبة �لتفكير في �إجابات �ل�أسئلة بشكل منفرد، ويسّجل 

ملحوظاته، ثم يشارك زميلة بجانبه، ويتبادل معه �ل�أفكار، ويتفقون 

على �إجابة موحدة.



١٨٥

  ُينظّم حو�ر�ً بين  �لطّلبة، حيث يتشارك طلبة �لصف جميعهم في �أفكارهم حول �إجابات �ل�أسئلة.

جابة عنها فرديّاً:  يوّزع ورقة �لعمل �لمرفقة على  �لطّلبة، ويطلب منهم �ل�إ

اأفكار المجموعةاأفكار زميلياأفكاريالسؤال/ المهمة

�ل�جتماعية  �لعلاقات  بعض  �أذكر 

�لمرتبطة بال�أعر�س في �لقرية.  

�ل�جتماعية  �لعلاقات  تكون  هل 

�أكثر قوة وتماسك في �لقرية �أم في 

�لمدينة؟

لماذ� ضعفت �لعلاقات �ل�جتماعية 

في �لوقت �لحاضر؟

6 دقائق     الغلق والتّقويم: )استراتيجية الكرسي الساخن(

يستخدم  �لمعلّم �إستر�تيجية �لكرسي �لساخن في �لتّقويم، وتقوم على �ختيار طالب يجلس على كرسي )يسّمى �لكرسي �لساخن( في وسط 

�لغرفة �لصفية، ثم يطرح �لطّلبة عليه �سئلة حول �لدرس،  وعلى �لطالب �أن يجيب عن �أسئلتهم تحت توجيه �لمعلّم و�إشر�فه.



١٨6

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 س١: اأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

)×( -1

)√( -٢

)√( -3

)×( -4

س٢: اأكتُب المجالات التي تبنى فيها العلاقات الاجتماعية. 

ص5٨   �أنا تعلمت

س3: اأبّيُن المقصود بالعلاقات الاجتماعية. 

ص56   �أنا تعلمت

يجابية التي تزيد من العلاقات الاجتماعية. س٤: اأكتب اأربعة من القيم الاإ

ص 59 �أنا تعلمت

س٥: اأقترُح طرقًا لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس. 

ص6٠ �لفقرة �لّثانية )�أنا تعلمت(.

اإجابات اأسئلة الدرس

الدرس الاأول: العلاقات الاجتماعية )ص6١(



١٨٧

اإثراء مقترح اأسئلة على مستوى الاستدلال  )الَوْحدة الثّالثة(

نسان    ثرائية الَوْحدة 3 : استقرار الاإ المادة الاإ

عة
زّرا
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نسان. س١ : اأستنتُج اأثر الزّراعة في استقرار الاإ

نسان �لقديم من  �لتنّقل و�لترحال �إلى �ل�ستقر�ر بفعل �كتشافه   تحولت حياة �ل�إ

نسان في  للزر�عة، وممارستها، وتدجين �لحيو�نات، ونتج عن هذ� �ل�ستقر�ر تجمع  �ل�إ

مجموعات وقبائل شكلت قرى زر�عية توسعت فيما بعد لتشكّل �لمدن.

س٢: استنتج اأثر التقدم العلمي على تقدم الزّراعة.

 زيادة �لمحاصيل �لزر�عية. 

 زر�عة �أنو�ع جديدة من �لمحاصيل �لزر�عية مقاومة للاآفات �لّزر�عية.

س3: استنتج اأثر انخفاض كميات الاأمطار على الزّراعة في فلسطين.

 تر�جع مساحة �ل�أر�ضي �لزر�عية �لبعلية و�لرعوية في فلسطين.

نسان للاأر�ضي �لزر�عية.  هجرة  �ل�إ

 ظهور �لّزر�عة �لمروية �لتي تعتمد على �لمياه �لجوفية.

ت
انا

يو
ح
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ين
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نسان بتدجين بعض الحيوانات كالاأسود والنمور؟ س١: لماذا لم يقم  الاإ

نسان. أنها حيو�نات مفترسة، ول� تاألف �لعيش بالقرب من �ل�إ  ل�

س٢: ناقش دور الاحتلال الّصهيونّي في قلة الثروة  الحيوانية في فلسطين.

 مصادرة مساحات و�سعة من �ل�أر�ضي مما �أّدى �إلى قلة �لمر�عي �لطبيعية.

 منع �لرعي في �لمناطق �لرعوية ل�أغر�ض �لتدريبات �لعسكرية.

 مصادرة �لمعد�ت و�ل�آل�ت �لتي تستخدم في زر�عة �أعلاف �لحيو�نات.

 منع دخول بعض �ل�أدوية �لبيطرية �إلى �ل�أر�ضي �لفلسطينية.

ية
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ى
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س
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س١: اأستنتُج حاجة الفرد اإلى العيش مع جماعة اأّدى  اإلى  نشوء القرى. 

نسان للزر�عة   �إلى   �ستقر�ره بجانب �ل�أر�ضي و�لحقول �لتي   �أّدت ممارسة  �ل�إ
زرعها ل�نتظار نمو هذه �لمحاصيل ذلك تتطلب ضرورة �لتعاون و�لدفاع عن �لنفس، 

أفر�د �لمجتمع ، ذلك كان سبباً في نشوء �لقرى. لتوفير �ل�أمن و�لحماية ل�

س٢: اأفّسُر صغر حجم القرى قديمًا.

 بسبب قلة عدد �لسكّان، وتوزعهم في �لعديد من �لمناطق �لمختلفة.

س3:لماذا تعّد اأريحا من المدن الزراعية؟

 لتوفر �لظروف �لمناسبة للزر�عة فيها كال�أر�ضي �لزر�عية �لخصبة و�لمياه و�لمناخ 

   �لمناسب.



١٨٨

ية
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در
س١:استنتج اعتماد الفلسطينيين في بناء قراهم على الحجارة.ال

 بسبب توفرها في �لبيئة �لفلسطينية بكثرة، ونوعيتها �لمناسبة لبناء �لبيوت، وسهولة 

تطويعها و�ستخد�مها.

س٢:بناء الّصهاينة معظم المستوطنات الصهيونية على قمم الجبال

 الفلسطينية.

 لموقعها �ل�ستر�تيجي، و�لسيطرة على �لطرق و�لمناطق �ل�ستر�تيجية �لفلسطينية.

دن
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س١: اأصُف ممارسات الاحتلال الّصهيونّي تجاه المدن الفلسطينية.

 �أعاق �ل�حتلال �لّصهيونّي نمو �لمدن �لفلسطينية وتطورها، من خلال �لحصار 

و�ل�جتياح �لمتكرر لها، وقصف �لمباني و�لشو�رع، وشبكات �لكهرباء و�لماء وتدميرها، 

و�حتلال مدينة �لقدس وتهويدها، و�إعاقة �لحركة و �لتنّقل بين �لمدن �لفلسطينية؛ 

بسبب �لحو�جز �لعسكرية �لتي عزلت �لمدن �لفلسطينية عن بعضها بعضاً، وبناء 

جد�ر �لّضم و�لتّوسع و �إقامة �لمستوطنات.

س٢:استنتُج سبب انتشار المدن في اأنحاء فلسطين.

 لتنوع �لمناخ ووقوعها على طرق �لتّجارة، ل�أهمية موقعها �ل�ستر�تيجي.

ول
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در
س١:  اأصُف شكل العلاقة بين الفرد ووطنه.ال

 �لعلاقة بين �لفرد ووطنه قائمة على   �نتماء �لفرد لوطنه، وتعني �لتمسك بحب 

و�لعمل و�لصحة  و�ل�أمن  �لحماية  �لدولة  توفّر  �أن  �لوطن، و�لمحافظة عليه، مقابل 

و�لتعليم، و�أن يتمتع �لفرد بحرية �لر�أي و�لتعبير، و�لعيش بكر�مة.



١٨٩

اإثراء مقترح اأسئلة على مستوى الاستدلال  )الَوْحدة الرابعة(

ثرائية الَوْحدة ٤: العلاقات البشرية المادة الاإ
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 قارن بين  العلاقات الاجتماعية قديماٌ وحديثًا.  

�أخرى، فكانت  �إلى   فترة    �لناس من  بين  �ل�جتماعية  �لعلاقات  تتاأثر شكل   

بعضاً،  بعضهم  لحاجات  معرفتهم  بسبب  �لناس  بين  قوية  �ل�جتماعية  �لعلاقات 

و�أخذت هذه �لعلاقات تقّل بسبب زيادة �لسكّان، وكثرة �أعمالهم، وتطور وسائل 

�ل�تصال�ت، ووسائل �لتو�صل �ل�جتماعي.
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اأستنتج اأثر موقع فلسطين الجغرافي في نشاطها الاقتصادي.

  تمّيزت فلسطين بموقع �ستر�تيجي وجغر�في ممتاز، فهي تقع في قلب �لعالم، 

وهي حلقة وصل بين قار�ت �لعالم �لقديم �آسيا و�أفريقيا و�أوروبا وكانت حلقة �تّصال 

بين حضار�ت وثقافات ل�أمم مختلفة ، لقد ساعد �لموقع �لجغر�فّي لفلسطين في 

قلب �لعالم �لقديم و�لحديث بقار�ته ودوله على جعل فلسطين ممر طرق للقو�فل 

�لتجارية �لمتجهة من �لشرق   �إلى  �لغرب، فالتجارة �لقادمة من �آسيا و�لهند وشبه 

�لجزيرة �لعربية تصل   �إلى  مو�نئ فلسطين على �لبحر �لمتوسط ومنها   �إلى  �أوروبا، 

ومن ناحية �لحدود �لجنوبية لفلسطين �لتي تربط بين �آسيا و�أفريقيا برياً سمحت بوجود 

�لمحطات �لتجارية، ذلك ساعد على �ل�ستقر�ر و�ل�زدهار �ل�قتصادي في فلسطين 

في �لفترة �لتي خلت من �لغزو�ت و�لحروب، و�لتي �تسمت بال�ستقر�ر و�لهدوء.

 استنتج اشتهار مدينة بيت لحم بصناعة التحف.

 كونها مدينة مقدسة للمسيحيين يزورها �لحجاج �لمسيحيون و�لسياح من مختلف 

دول �لعالم.
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في  والمعارف  العلوم  انتشار  في   للكتابة  نسان  الاإ معرفة  اأهمية  اأستنتج   

العالم.

  نقل �لمعرفة و�لعلوم �لمختلفة بين �لشعوب.

   تسجيل علوم وتاريخ �لشعوب، و�لحفاظ عليها من �لضياع؛ لتوريثها فيما بعد 

أبناء هذ� �لشعب �أو حتى للّشعوب �ل�أخرى. ل�

  تعد �لكتابة وسيلة للاتصال و�لتّو�صل، و�لتعبير بين �لبشر، ووسيلة للتّعليم و�لتّعلم.

  حفظ �لتجارب و�لخبر�ت عبر �ل�أجيال.

  كتابة �لمخطوطات �لعلمية و�لدينية.

ما راأيك، اأسهمت وسائل الاتّصال التكنولوجّي في تعزيز التّواصل الثقافّي 

بين الّشعوب.

 �أسهمت وسائل �ل�تّصال �لتّكنولوجّي في تعزيز �لتّو�صل �لثّقافي بين �لّشعوب في 

أفر�د و�لجماعات بعضهم ببعض في مختلف بقاع �لعالم، و�ل�طلاع بشكل  ربط �ل�

كبير على ثقافات �لشعوب على �لمستوى �لخارجي، وعلى �لمستوى �لد�خلي ز�دت 

من فرص تنويع مصادر �لمعرفة و�لمعلومات، فاأصبحت تقام �لمؤتمر�ت و�لندو�ت 

نترنت و�لحصول على �لعديد من �لكتب و�لمجلات  و�لمعلومات  �لثقافية عبر �ل�إ

�لثقافية بسرعة وسهولة، وبالتالي لن يعيش �لمجتمع �لبشري في عزلة بعد �ل�آن.
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 ما اأثر انتشار السلام على العلاقات بين الدول؟

ألفة و�لمحّبة و�لتّعاون،  عندما يسود �لّسلام بين �لّشعوب تتحقق وتسود بينهم روح �ل�

ويزيد �ل�أمن و�لرخاء �ل�قتصادي، ويعّد �لّسلام وسيلٍة ل�نهاء �لخلافات وحّل �لنّز�عات 

بين �لّدول و�لّشعوب، فكثيًر� ما نسمع عن عقد �تفاقّيات سلام بين دول وشعوب 

تو�فق على �نهاء �لحرب و�لخلاف بينها، و�أن هذه �ل�تفاقّيات تمّهد �لّسبيل من �أجل 

توطيد �لعلاقات بين �لّشعوب �لمتصالحة وتطبيعها، وهذ� بلا شّك ثمرة من ثمار 

�لّسلام وفو�ئده.

 ناقش اأهمية اعتراف دول العالم بدولة فلسطين.

 �إن �لتصويت �لتاريخي لمئة و�ثنتين وثمانين دولة في �لجمعية �لعامة من �أصل 

مئة وثلاث وتسعين دولة لصالح حق تقرير �لمصير للشعب �لفلسطيني يشكّل سابقة 

عظيمة من حيث عدد �لدول �لمؤيدة لحق تقرير �لمصير للشعب �لفلسطيني، وحق 

�لشعب �لفلسطيني في �إقامة دولته.

* �أصبحت دولة ذ�ت سيادة معترف بها دوليًا وعالميًا. 

* �لتبادل �لسياسي بينها وبين �لدول كافة. 

* تثبت �لحقوق �لوطنية و�لثقافية وغيرها للشعب �لفلسطينّي.



١٩١

اأوراق العمل
نسان( الَوْحدة الثّالثة )استقرار الاإ



١٩٢

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوّضح الطالب المقصود الزّراعة وطرق اكتشافها.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

نسان  اإلى  ممارسة الزّراعة الدرس الاأول:   تحوّل  الاإ

جابة عن الاأسئلة ذات العلاقة بالزّراعة.  عزيزي الطالب، بالتعاون مع زملائك في المجموعة حاول الاإ

ما المقصود بالزّراعة؟

نسان اإلى  الزّراعة؟ كيف اهتدى الاإ

نسان.    نعّبر عن اأهمية الزّراعة للاإ

�نتهت ورقة �لعمل



١٩3

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوّضح الّطالب مشكلات الزّراعة في فلسطين، وطرق التغلب 
على هذه المشكلات.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

نسان  اإلى  ممارسة الزّراعة الدرس الاأول:   تحوّل  الاإ

 عزيزي الطالب، بالتعاون مع زملائك في المجموعة اأجب عن الاأسئلة التي تتناول مشكلات الزّراعة في فلسطين. 

ما مشكلات الزّراعة في فلسطين؟

اقتراحاتك للتغلب على مشكلات الزّراعة في فلسطين

*
*
*

اأبين  اأثر الاحتلال الّصهيونّي في تراجع الزّراعة الفلسطينية.

�نتهت ورقة �لعمل



١٩٤

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:    اأن يتعرف الطالب مفهوم تدجين الحيوانات، واأسباب تدجينها. 

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثاني: تدجين الحيوانات

  عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل حول »تدجين �لحيو�نات«، بالتعاون مع زملائك، �أجب عنها كما هو محدد:

ما المقصود بتدجين الحيوانات؟

ما اأسباب تدجين الحيوانات؟

نسان للحيوانات. اأبين  اأهمية تدجين الاإ

�نتهت ورقة �لعمل



١٩٥

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوضح الطالب مشاكل تربية الحيوانات في فلسطين وطرق     
          التغلب عليها. 

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّاني: تدجين الحيوانات

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل هذه، و�لتي تتناول مشاكل تربية �لحيو�نات في فلسطين، وبالتعاون مع زملائك في �لمجموعة حاول 

�ل�جابة عنها  بلغتك �لخاصة.

ما المشاكل التي تواجه تربية الحيوانات في فلسطين؟

اأعطي حلولاً للتغلب على مشاكل تربية الحيوانات في فلسطين.

*

*

*

اأبين اأثر الاحتلال الصهيوني على تربية الحيوانات في فلسطين

�نتهت ورقة �لعمل



١٩6

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن  يتعرف الطالب اإلى  مفهوم القرى الزراعية، والعوامل التي     
          ساعدت على نشوئها.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الثّالث: القرى الزراعية

ما العوامل التي ساعدت على نشوء القرى الزّراعية؟

�نتهت ورقة �لعمل

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل هذه، �لتي تتناول مفهوم �لقرى �لزر�عية، وعو�مل نشاأتها، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة 

�أجب عن �ل�آتي:

ما المقصود بالقرى الزّراعية؟

اأكتب اأمثلة على القرى الزّراعية القديمة.

*

*

*



١٩٧

الهدف:   اأن  يبّين الطالب ميزات بيوت القرى الزراعية القديمة والحديثة.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الدرس الثّالث: القرى الزراعية

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل �لتي تتناول ميز�ت بيوت �لقرى �لزر�عية �لقديمة و�لحديثة، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب 

عنها. 

اأقارن  بين بيوت القرى الزراعية قديمًا وحديثًا.

بيوت القرى الزراعية حديثًابيوت القرى الزّراعية قديمًا

**

**

**

ارسم شكلاً لاأحد البيوت الزّراعية القديمة
  

صف بيوت القرى الزّراعية القديمة

�نتهت ورقة �لعمل



١٩٨

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:    اأن يقارن الّطالب بين القرية قديمًا وحديثًا من حيث:
                شكل البناء، مواد البناء، المساحة

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الرابع: القرية الفلسطينية

آتية:   عزيزي �لطّالب، بالتعاون مع زملائك، �أجب عن �أسئلة ورقة �لعمل �ل�

القرية حديثًاالقرية قديمًاوجه المقارنة

شكل البناء

مواد البناء

المساحة

المهن 

الخدمات

�نتهت ورقة �لعمل



١٩٩

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:     اأن  يتعرف الطالب اإلى القرى المهجرة في فلسطين، واأهم 
               المجازر التي ارتكبت بحق سّكانها.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الرابع: القرية الفلسطينية

آتية:  عزيزي �لطالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، حاول �ل�جابة على �ل�أسئلة �ل�

اكتب بعض اأسماء القرى التي قامت العصابات الّصهيونّية بتدميرها.

اأذكر اأبرز المجازر التي ارتكبتها العصابات الّصهيونّية. 

*

*

*

براأيك- ما اأسباب ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر عديدة بحق سّكان القرى الفلسطينية؟

�نتهت ورقة �لعمل



٢٠٠

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الدرس الرابع: المدن

الهدف:  اأن يبّين خصائص المدينة

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

    عزيزي �لطالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، �أجب عن ورقة �لعمل �لتي تتناول �لخصائص �لتي تمتاز بها �لمدينة.

ما الخصائص التي تمتاز بها المدينة؟

عدد اأهم المعالم والمؤسسات الموجودة في المدينة

اأعطي اأمثلة على المواصلات الحديثة المتوفرة في المدينة.

*

*

*

�نتهت ورقة �لعمل



٢٠١

ورقة عمل )٢(
�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         مالزمن )٥-٨ دقائق(

الهدف:   اأن يبّين العوامل التي اأسهمت في نشاأة المدن.

الدرس الخامس: المدن

 عزيزي �لطالب، تتناول �لورقة �لعو�مل �لتي �أسهمت في نشاأة �لمدينة، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عنها. 

كيف نشاأت المدن؟

اأعطي مثالاً على الحرف والصناعات المنتشرة في المدن.

*

*

*

ما تاأثير الموقع الاستراتيجي على نشاأة المدن؟

�نتهت ورقة �لعمل



٢٠٢

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوضح الطالب مقومات الدولة.

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الّسادس: نشوء الدول

   عزيزي �لطالب، تتناول هذه �لورقة مقّومات �لدولة، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عنها:

قليم، الاعتراف الدولي؟ ما المقصود بكّل من: الاإ

قليم:           �ل�إ

   �ل�عتر�ف �لدولي: 

ما الفرق بين الّسلطة الّسياسية والّسيادة؟

الّسيادةالّسلطة الّسياسية

لماذا يعتبر الشعب من المقومات الاأساسية للدولة؟

�نتهت ورقة �لعمل



٢٠3

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف: اأن يقارن بين مفهومي الحقوق والواجبات.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الدرس الّسادس: نشوء الدول

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل �لتي تتناول �لحقوق و�لو�جبات، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عنها. 

ما المقصود بكّل من: الحقوق  والواجبات؟

الواجباتالحقوق

ما اهم الحقوق التي يجب اأن  نحصل عليها من الدولة؟

*

*

*

ما اأهم واجباتي تجاه الدولة؟

�نتهت ورقة �لعمل



٢٠٤

اأوراق العمل
الَوْحدة الرابعة )العلاقات البشرية(



٢٠٥

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوضح اأشكال العلاقات الاجتماعية.

الدرس الاأول: العلاقات الاجتماعية

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل �لتي تتناول �أشكال �لعلاقات �ل�جتماعية، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عنها. 

ما المقصود بالعلاقات الاجتماعية؟

ما اأهم اأشكال العلاقات الاجتماعية؟

*

*

*

 

نقدُم اأمثلة على اأشكال العلاقات الاجتماعية.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢٠6

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

يجابية. الهدف: اأن يوضح كيف تبنّى العلاقات الاجتماعية الاإ

الدرس الاأول: العلاقات الاجتماعية

عزيزي �لطالب، �إليك ورقة �لعمل �لتي تتناول بناء �لعلاقات �ل�جتماعية �ل�يجابية  بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عنها كما 

هو محدد:

يجابية؟ كيف تبنى العلاقات الاجتماعية الاإ

يجابية. نقدم اأمثلة على العلاقات الاجتماعية الاإ

 

كيف اأثر الاسلام في العلاقات الاجتماعية؟

      �نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢٠٧

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:   اأن يوّضح ملامح الاقتصاد في القرى الفلسطينية.

الدرس الثّاني: العلاقات الاقتصادية

عزيزي �لطّالب، بالتّعاون مع زملائك في �لمجموعة، �أجب عن �أسئلة ورقة �لعمل �لتي تتناول ملامح �ل�قتصاد في �لقرى �لفلسطينية 

ما المحاصيل السائدة في المناطق الجبلية والساحلية؟

المحاصيل الزراعية في المناطق السهليةالمحاصيل الزراعية في المناطق الجبلية

**

**

**

ما سبب اقتران حرفة الزّراعة بتربية الحيوانات في القرى الفلسطينية؟

 

نقّدُم تعريفًا لنظام المقايضة.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢٠٨

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:  اأن يوّضح اأهم الصناعات في المدينة.

الدرس الثّاني: العلاقات الاقتصادية

آتية �لتي تتناول �أهم �لصناعات في �لمدينة.  عزيزي �لطّالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، �أجب عن �ل�أسئلة �ل�

نقّدُم اأمثلة على الّصناعات التّراثية القديمة.

نذكر اأهم الصناعات الحديثة في المدينة.

 

نستنتج  اأثر التّبادل التجاري بين القرية والمدينة.

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢٠٩

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:    اأن يبّين دور الكتابة في التّواصل بين البشر.

الدرس الثّالث: العلاقات الثقافية

 عزيزي �لطّالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة، �أجب عن �أسئلة �لورقة �لتي تتناول دور �لكتابة في �لتّو�صل بين �لبشر. 

كيف تطورت الكتابة؟

نسان  في الكتابة القديمة؟ ماذا استخدم الاإ

 

نسان؟    ما اأهمية الكتابة للاإ

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢١٠

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:   اأن يبّين مجالات العلاقات الثقافية.

الدرس الثّالث: العلاقات الثقافية

جابة عن �أسئلة ورقة �لعمل �لتي تبّين مجال�ت �إقامة �لعلاقات �لثّقافية.  عزيزي �لطالب، تعاون مع زملائك في �ل�إ

بّين اأثر المهرجانات الدولية في التّبادل الثّقافي بين الدول.

ما دور الاألعاب الاأولمبية في العلاقات الثقافية بين الدول؟

                                             

اأذكر اأهم المنظمات الدولية التي تعمل على الحفاظ على الثقافة العالمية.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢١١

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الدرس الرابع: العلاقات الّسياسّية

عزيزي �لطالب، بالتعاون مع زملائك �أجب عن �ل�أسئلة �لتي تتناول مجال�ت �لتّعاون في �لعلاقات �لّسياسّية بين �لدول. 

بّين اأثر الدفاع والحماية في العلاقات الّسياسّية بين الدول.

ما هدف الدول من تبادل السفارات فيما بينها؟

 

بين اأهمية العلاقات السياسية بين الدول.

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )١(
الزمن )٥-٨ دقائق(

الهدف:  اأن يبّين مجالات التّعاون في العلاقات السياسية بين الدول.



٢١٢

�ل�سم:                    �لتاريخ:  /     /         م

الهدف:   اأن يبّين كيف تمنع دول العالم الحرب.

الدرس الرابع: العلاقات الّسياسّية

  عزيزي �لطّالب، بالتعاون مع زملائك في �لمجموعة �أجب عن �لورقة �لتي تتناول منع دول �لعالم �لحروب بينها. 

بّين الاآثار المترتبة على الحروب.

كيف تمنع دول العالم من نشوء الحروب؟ 

 

كيف يسهم التّطور التّكنولوجّي في خدمة الدول والشعوب بعيدًا عن الحرب؟

�نتهت ورقة �لعمل

ورقة عمل )٢(
الزمن )٥-٨ دقائق(



٢١3

الجزء الثّالث 
)جدول المواصفات(



٢١٤

الوزن النسبي للوحدات

الوزن النّسبيعدد الحصصالَوْحدة

نسان    6٠,4%3٢�لَوْحدة �لثالث: �ستقر�ر �ل�إ

39,9%٢1�لَوْحدة �لر�بعة: �لعلاقات �لبشرية

1٠٠%53�لمجموع

الوزن النسبي للاأهداف:

النسبة المئوية للاأهدافعدد  الاأهداف مستوى الاأهداف 

6٨,٢%٢44معرفة

16,٨%6٠تطبيق

15%54�ستدل�ل

1٠٠%٢75�لمجموع

نسبة تركيز الاأسئلة لكّل مستوى:

المحتوى/  الاأهداف 
معرفة وتذكر

%6٨,٢

تطبيق

%١6,٨

استدلال

%١٥

نسان 4,%6٠ 9,1%1٠,1%41,٢%�لَوْحدة �لثّالث: �ستقر�ر  �ل�إ

5,9%6,7%٢7,٠%�لَوْحدة �لر�بعة: �لعلاقات �لبشرية %39,6

15%16,٨%6٨,٢%�لمجموع

جدول مواصفات الفصل الاأول اختبار من )3٠ فقرة( )6٠ علامة( 

�لمجموع�ل�ستدل�لية 15%�لتطبيقية 16,٨%�لمعرفة 6٨,٢%�لفقر�ت و�لعلاماتالَوْحدة

�لَوْحدة  �لثّالثة 4,%6٠
1٢331٨عدد �لفقر�ت

٢46636�لعلامة

�لَوْحدة �لر�بعة %39,6
٨٢٢1٢عدد �لفقر�ت

1644٢4�لعلامة

�لمجموع %1٠٠
3٠ فقرة٢٠55عدد �لفقر�ت

علامة 4٠1٠1٠6٠�لعلامة



٢١٥

نماذج اختبارات

 الفصل الثاني



٢١6

الاختبار الاأول
 الّسؤال الاأول )٨علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  اأضُع دائرة حول رمز الاإ

١- ما العنصر الذي وفرته السهول لسّكان القرية؟   

ج- توفر �لمعادن            د- توفر �لصناعة. ب- سهولة �لمو�صلات.     �أ- �لحماية     

٢- ما التحدي الرئيسّي الذي تواجهه الثروة الّسمكية في فلسطين؟   

سماك.       ج- عدم وجود بحار.            د- عدم وجود صيادين. �أ- سياسة �ل�حتلال �لصهيوني.    ب- قلة كمية �ل�أ

3- اأين تقع قرية جرمو؟  

ردن                         ب- مصر                      ج- فلسطين                    د- �لعر�ق. �أ- �ل�أ

٤- ما الذي جعل العلاقات الاجتماعية في القرى قوية؟   

�أ- زيادة عدد �لسكّان.          ب- كثرة �ل�عمال �لتي يقومون بها.     ج- معرفتهم وحاجتهم لبعضهم.    د- وجود �لكثير من �لغرباء بينهم. 

 السؤال الثّاني )٨ علامات(

اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

1- من �لعو�مل �لتي �أسهمت في نشاأة �لمدن: .....................و ...................... 

٢- ظهرت �لدول و�لحضار�ت منذ �لقدم مثل �لحضارة �لكنعانية في: .....................و�لحضارة �لبابلية في

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

3- من �لمظاهر �لثقافية �لتي تعرض في �لمهرجانات �لدولية:..................... و ......................

4- تؤدي �لحروب �إلى: ..................... و...................... .

 الّسؤال الثّالث:)١٠ علامات(

�أ:  عدد �لمهن �لتي يعمل بها سكان �لقرية في �لوقت �لحاضر.                                                  )4علامات(  

نسان  �إلى  تطوير �أدو�ته.                                                                   )4علامات( ب: �أستنتج حاجة �ل�إ

ج:  �ذكر �أربعة قرى هجر سكانها بفعل �لعصابات �لصهيونية.                                                    )علامتان( 

 الّسؤال الرابع )١٠علامات(

�أ:  عدد وسائل �ل�تصال �لحديثة.                                                                                  )4 علامات(      

ب: بين �لعو�مل �لتي �أّدت �إلى  نشوء �لقرى �لزر�عية.                                                                 )4علامات(

ج: �ستنتج و�جبك تجاه �لحيو�نات �لبرية.                                                                        )علامتان(

 السؤال الخامس:)١٠ علامات(

�أ: ما �لمقصود بالعلاقات �لسياسية؟                                                                              )علامتان(

ب: بّين مقّومات �لدولة و�أركانها.                                                                                   )4 علامات(

ثار �لمترتبة على �لحروب.                                                                            )4علامات(  ج: ذكر �ل�آ



٢١٧

 الّسؤال الّسادس: )١٤ علامة(

تية:                                                           )6 علامات(   اأ-   عّين على خريطة فلسطين الّصماء المدن الاآ

1- حيفا     ٢- �لقدس      3- صفد      4- بئر �لسبع       5- لبنان         6 -مصر      

نتاج �لزر�عي في �لريف �لفلسطيني.                                                                  )4 علامات( ب- �ستنتج �أهمية �ل�إ

آتية من خلال �لجدول:                                                          )4علامات( ج-   قّدم مثال�ً على كل من �لعلاقات �ل�

مثال على العلاقة الاجتماعيةنوع العلاقة الاجتماعية

علاقة �لمجتمع

علاقة �لعمل

علاقة �لحي

علاقة �ل�أسرة

سئلة �نتهت �ل�أ
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اإجابة الاختبار الاأول

 اإجابة الّسؤال الاأول: )٨علامات(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  اأضع دائرة حول رمز الاإ

4- ج 1- ب       ٢- �أ        3- د     

 اإجابة الّسؤال الثّاني: )٨علامات(

اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

1- تطور �لقرى و�لحرف و�لّصناعات و�لموقع �ل�ستر�تيجّي.

٢- �لكنعانية في فلسطين، و�لحضارة �لبابلية في �لعر�ق.

كلات �لشعبية و�لصناعات �لتر�ثية. 3- �لملابس و�لدبكات و�ل�أ

4- �إلى �لخر�ب و�لدمار وقتل �أعد�د كبيرة من �لناس وتدمير �لبيئة وتلوثها.

 اإجابة الّسؤال الثالث: )١٠علامات(

اأ- اأعدد المهن التي يعمل بها سّكان القرية في الوقت الحاضر.                                                              )٤علامات(  

- �لتجارة    - �لحرف   - �لوظائف. - تربية �لحيو�نات     -�لّزر�عة   

نسان  �إلى  تطوير �أدو�ته.                                                                             )4علامات( ب- �ستنتج حاجة  �ل�إ

 السؤال استدلالي يعتمد على اجابة الّطلبة.

- لزيادة �أعد�د �لسكان وزيادة �حتياجاتهم.

- لتنوع �حتياجات �لناس من �لسلع.

- لتوفير �لمو�د �لغذ�ئية و�لصناعية.

- توفير �لوقت و�لجهد.

نسان في �لّزر�عة و�لصناعة وغيرها. ل�ت مكان ل�إ مو�ل من خلال �ستخد�م �ل�آ - توفير �ل�أ

ج- اأذكر اأربعة قرى هجر سكانها بفعل العصابات الصهيونية.                                                                )علامتان( 

- بيت عفا - عر�ق �لمنشية    - عين كارم    - �لقسطل        - لفتا     - هربيا   

 اإجابة الّسؤال الرابع: )١٠علامات(

اأ- اأعدد وسائل الاتصال الحديثة.                        )٤ علامات(  

- وسائل �ل�تصال �لمقروءة مثل �لّصحف و�لمجلات.

ذ�عية. - وسائل �تصال مسموعة ومرئية من خلال �لقنو�ت �لفضائية �لتلفازية و�ل�إ

جهزة �لذكية، مثل �لحاسوب و�لهاتف �لنقال. - �ل�أ

نترنت( من خلال وسائل �لّتو�صل �ل�جتماعي. - �لشبكة �لعنكبوتية )�ل�إ
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ب- اأبين العوامل التي اأّدت اإلى نشوء القرى الزراعية.                                                                    )٤علامات(

 ممارسة �لّزر�عة.

من و�لحماية و�لّتعاون، و�لدفاع عن �لنفس.  �لحاجة �إلى  توفير �ل�أ

 �لتعاون في �لمجال�ت �ل�قتصادية و�ل�جتماعية.

ج- اأستنتج واجبي تجاه الحيوانات البرية.                                                            )علامتان(  

و�جبي تجاه �لحيو�نات �لبرية هو �لمحافظة عليها، وعدم صيدها، وعدم �ل�عتد�ء على صغارها �أو بيوضها.

 اإجابة الّسؤال الخامس: )١٠ علامة(

اأ- ما المقصود بالعلاقات السياسية؟                                                                                         )علامتان(

هي �أشكال �لتّفاعل جميعها بين �لدول من �أجل تحقيق مصالح مشتركة، مثل �ل�أمن و�ل�ستقر�ر ومنع �لحروب.

ب- اأبّين مقومات الدولة واأركانها.                                                                                         )4علامات(

- �لسيادة        - �ل�عتر�ف �لدولي. قليم       - �لشعب       - �لّسلطة �لسياسية       - �ل�إ

ج- اأذكر  الاآثار  المترتبة على الحروب.                                                                              )4علامات( 

- قتل �عد�د كبيرة من �لناس   - تدمير �لبيئة وتلويثها - �لدمار   - �لخر�ب   

 اإجابة السؤال السادس: )١٤ علامة(

اأ- اأعّين على خريطة فلسطين الّصماء المدن الاآتية:                                                                  )6 علامات( 

٢- �لقدس      3- صفد      4- بئر �لسبع       5- لبنان        6- مصر       1- حيفا            
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نتاج الزراعي في الريف الفلسطيني؟                                                             )٤ علامات( ب- اأستنتج اأهمية الاإ

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابات  الّطلبة.

 �ل�إسهام في تحقيق �ل�كتفاء �لذ�تي من �لمو�د �لغذ�ئية.

عمال �لّزر�عية.  �لّتقليل من �لبطالة من خلال �ل�أ

 زيادة �لدخل من خلال �لمنتجات �لّزر�عية.

  �ل�إسهام في �لّصناعات �لغذ�ئية.

ج- اأقدم مثالاً على كل من العلاقات الاآتية من خلال الجدول:                                                           )٤علامات(

مثال على العلاقة الاجتماعيةنوع العلاقة الاجتماعية

سهام في �ل�أعمال �لتطوعية.علاقة �لمجتمع. �ل�إ

�لعمل بروح �لفريق.علاقة �لعمل.

�لتّعاون في نظافة �لحي.علاقة �لحي.

�لتّعاون بين �أفر�د �ل�أسرة في �ل�أعمال �لمنزلية.علاقة �ل�أسرة.

جابة �نتهت �ل�إ
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الاختبار الثاني

 السؤال الاأول: )١٠علامات(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة  فيما ياأتي:                 اأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

نسان قديمًا �أدو�ت زر�عية بسيطة صنعها من �لحجارة و�لعظام و�ل�أخشاب.   1- �ستخدم  �ل�إ

٢- بنى �أجد�دنا بيوتهم من �ل�إسمنت و�لحجارة  في �لمناطق �لجبلية.

ر�ضي و�لحقول �لتي قام بزر�عتها. نسان للزر�عة �إلى �ستقر�ره بجانب �ل�أ 3- �أّدى �كتشاف �ل�إ

4- زيارتنا لزميل مريض من �لمدرسة هي علاقة �جتماعية �أسرية.

5- يقوم �ل�قتصاد في معظم �لقرى �لفلسطينية على �لصناعات �لمختلفة. 

 الّسؤال الثّاني: )١٠ علامات(

اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

1-تو�جه �لّثروة �لحيو�نية في فلسطين تحديات ومشاكل، منها ........................ و ..........................

٢- نشاأت  بعض �لمدن نتيجة وقوعها على خطوط �لتجارة كمدن ........................ و ..........................

  3-من �لموضوعات �لتي يبحث فيها �لدستور �لفلسطينّي �لحقوق، مثل ........................ و ..........................

4- تتبادل شعوب �لعالم �لمعارف و�لثقافات مع بعضها بعضًا من خلال:........................ و ..........................

5- من مجال�ت �لّتعاون في �لعلاقات �لسياسية بين �لدول: ........................ و ............................

 �لّسؤ�ل �لثّالث:)1٠ علامات(

اأ- اأصنف المحاصيل الاآتية اإلى محاصيل بعلية ومحاصيل مروية.                                                          )6علامات(

زهار، �لقطن �لقمح، �لبامية، �لفستق، �لتين، �ل�أ

المحصولوجه المقارنة

محاصيل بعلية 

محاصيل مروية

ب- �أفّسر سبب قيام �ل�حتلال �لصهيوني بتدمير 5٠٠ قرية فلسطينية وتهجير سكّانها �ل�أصليين عام 194٨م.                   )4علامات(  

 الّسؤال الرابع: )١٠علامات(

�أ- �أعدد خصائص �لمدينة.                                                                                       )4 علامات( 

ب- �أبّين خصائص بيوت �لقرى �لزر�عية �لقديمة.                                                                   )4علامات(

ج- �أعلل: تسعى بعض �لدول �إلى �لّتعاون مع بعضها بعضًا.                                                        )علامتان( 

 السؤال الخامس: )١٢ علامات(

نسان.                                                                                  )4 علامات(        �أ-   �أبّين �أهمية �لكتابة للاإ

ب- �أوّضح مجال�ت �لتعاون في �لعلاقات �لّسياسية بين �لدول.                                                    )4 علامات(  



٢٢٢

نسان بتدجين �لحيو�نات جميعها و�كتفى ببعضها.                                )4 علامات( تية: لم يقم  �ل�إ ج-  �أناقش �لعبارة �ل�آ

 الّسؤال الّسادس: )٨ علامات(

اأ-  اأعّين على خريطة فلسطين الّصماء المعابر والموانئ الفلسطينية الاآتية:                                       )٤ علامات(  

4- معبر رفح.       ٢- مطار غزة.      3- معبر �لكر�مة.        1- ميناء حيفا.      

ب- �أقدم ر�أيي بشكل �لعلاقات �ل�جتماعية قديماٌ و�ليوم.                                                                  )4علامات(

سئلة �نتهت �ل�أ
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اإجابة الاختبار الثّاني

 اإجابة الّسؤال الاأول: )١٠علامات(

اإشارة )x( مقابل العبارة غير الّصحيحة فيما ياأتي:                 اأضع اإشارة )√( مقابل العبارة الّصحيحة، و

x -5       x -4     √ -3     x -٢     √ -1

 اإجابة الّسؤال الثّاني: )١٠علامات(

اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها: 

علاف ر�ضي، و�لزحف �لعمر�ني عليها، و�رتفاع �أسعار �ل�أ 1- ضيق مساحة �لمر�عي، ومصادرة �ل�حتلال مساحات و�سعة من �ل�أ

دوية �للازمة لها.   و�ل�أ

٢- صور وصيد� وغزة.

طفال، وحق �لّتعليم وحق �لمساو�ة. 3- �لحق في �لّتعبير عن �لر�أي، وحق �للعب للاأ

4- �لمهرجانات �لثقافية ومعارض �لكتب و�لزيار�ت �لّسياحية.

5- �لدفاع و�لحماية وتبادل �لّسفار�ت. 

 اإجابة الّسؤال الثّالث:  )١٠ علامات(

اأ- اأصنّف المحاصيل الاآتية محاصيل بعلية ومحاصيل مروية.             )6علامات(  

�لقمح ، �لبامية،  �لفستق،  �لتين، �ل�أزهار ، �لقطن

المحصولوجه المقارنة

�لقمح، �لتين، �لباميةمحاصيل بعلية 

�لفستق، �ل�أزهار، �لقطنمحاصيل مروية

ب- اأفّسر سبب قيام الاحتلال الّصهيونّي بتدمير ٥٠٠ قرية فلسطينية، وتهجير سّكانها الاأصليين عام ١٩٤٨م.    )٤علامات(

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابة الّطالب.

لتفريغ �لمنطقة �لفلسطينية من �لسّكان.   

قامة دولة صهيونية. ل�إ

ر�ضي �لفلسطينية. ل�ستغلال �ل�أ

لترويع �لسّكان �لفلسطينيين.

 اإجابة الّسؤال الرابع: )١٠علامات(

اأ- اأعدد خصائص المدينة.                                                                                             )4 علامات( 

 كثرة عدد سكانها.
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 �تساع مساحتها.

 يعمل سّكانها بالتجارة و�لصناعة و�لوظائف.

 تشكل مركزً�  للنشاط �لّتجاري و�لّصناعي، وتوفر �لخدمات بشكل كبير.

ب- اأبيّن خصائص بيوت القرى الزراعية القديمة.                                                                        )٤علامات(

 كانت بيوت �لقرى �لزر�عية �لقيمة ُتبنى من �لطين.

 كانت �لبيوت تتخذ �لشكل �لد�ئري �و �لشكل �لمستطيل.

 كانت قريبة ومتلاصقة تربط بينها طرق وممر�ت ضيقة.

 �حتوت �لبيوت على �أماكن لخزن �لحبوب ولتربية �لحيو�نات.

ج- اأعلل: تسعى بعض الدول اإلى التّعاون مع بعضها بعضاً.                                                                 )علامتان( 

من �أجل تحقيق �ل�أمن و�ل�ستقر�ر.

 اإجابة السؤال الخامس: )١٢ علامات(

نسان.                                                                                            )٤ علامات(        اأ- اأبين اأهمية الكتابة للاإ

 نقل �لمعرفة و�لعلوم �لمختلفة بين �لّناس و�لّشعوب. 

 تعّد �لكتابة وسيلة للاّتصال و�لّتو�صل.

 �لّتعبير بين �لبشر.

مم و�لشعوب.  تدوين تاريخ وثقافة �ل�أ

 حفظ حقوق �لناس من �لضياع.

 وسيلة للتعليم و�لتعلم.

ب- اأوّضح مجالات التّعاون في العلاقات الّسياسّية بين الدول.                                                       )٤ علامات(

خطار �لمحيطة بها، حيث تتطلب �لدول  �لدفاع و�لحماية: تعقد بعض �لدول �تفاقيات مع دول �أخرى، من �أجل حمايتها من �ل�أ

من و�ل�ستقر�ر.   �لضعيفة �لحماية من �لدول �لقوية، وتسعى بعض �لدول �إلى �لّتعاون مع بعضها بعضًا من �أجل تحقيق �ل�أ

 تبادل �لسفار�ت بين �لدول لتحقيق �لّتعاون بينها في مختلف �لمجال�ت.

نسان جميع الحيوانات جميعها واكتفى ببعضها«.                       )٤ علامات( ج-  اأناقش العبارة الاآتية: »لم يقم  الاإ

السؤال استدلالي يعتمد على اإجابات الّطلبة.

 بسبب حاجته �إلى  بعض �لحيو�نات وليس جميعها.

 بسبب عدم قدرته على تطويعها جميعًا.

ن بعضها كان مفترسًا، ويشّكل خطرً� على حياته.  ل�أ

كل بقايا طعامه. نسان ل�أ ن بعضها �آلف �لعيش بالقرب من �ل�إ  ل�أ
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 اإجابة الّسؤال الّسادس: )٨ علامات(

اأ-  اأعّين على خريطة فلسطين الصماء المعابر والموانئ الفلسطينية الاآتية:                                       )٤ علامات(  

1- ميناء حيفا.     ٢- مطار غزة.     3- معبر �لكر�مة.     4- معبر رفح.  

ب- اأقدم راأيي بشكل العلاقات الاجتماعية قديمًا واليوم.                                                                  )٤علامات(

- تتاأثر شكل �لعلاقات �ل�جتماعية بين �لناس من فترة  �إلى �أخرى، فكانت �لعلاقات �ل�جتماعية قوية بين �لناس بسبب معرفتهم لحاجات 

بعضهم بعضاً، و�أخذت هذه �لعلاقات تقّل بسبب زيادة �لسكّان وكثرة �أعمالهم، وتطور وسائل �ل�تّصال�ت، ووسائل �لتّو�صل �ل�جتماعّي.

�نتهت �ل�جابة
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مشروع ريادي )٢(

تغليف الحبوب الجافة

الوصف:

تغليف �لحبوب �لجافة في �لمدرسة من خلال شر�ء كميات �لحبوب في �أكياس كبيرة، وتغليفها في �أكياس صغيرة، ويكون �لهدف 

نتاج تسويق هذه �لحبوب �لمغلفة في �لمنطقة �لموجودة بها �لمدرسة. من �ل�إ

الجدوى المتوقعة للمشروع:

آتية: سيقوم �لمشروع بتحقيق منفعة على �لجو�نب �ل�

 المنفعة المادية: تحقيق �أرباح مادية من خلال بيع �لحبوب �لمغلفة  د�خل  �لتجمع �لسّكاني �لذي تنتمي له �لمدرسة 

)�لقرية، �أو �لمدينة، �أو �لمخيم �أو �لبادية(   �إلى  �لسّكان �لمحيطين بالمدرسة و�إلى  �أهالي �لّطلبة و�إلى �لمحلات �لتجارية 

في �لتجمع �لسّكاني.

 المنفعة الاجتماعية: تحقيق �لقيم �ل�جتماعية في �لمجتمع من خلال �لعمل �لّتعاوني �لجماعي �لذي سيقوم به �لّطلبة من 

خلال �لعمل على تحديد كميات �لحبوب وتغليف �لحبوب، وكذلك تقوية �لعلاقات �ل�جتماعية بين �لهيئة �لتدريسية و�لّطلبة.

 المنفعة الّنفسية:

يجابية لدى �لّطلبة لمشاهدة عمليات �لّتسويق و�لبيع،  توفير �لر�حة �لنفسية للّطلبة �أثناء �لعمل بهذ� �لمشروع، وكذلك �لرغبة �ل�إ

وهذ� يحقق ر�حة نفسية و�إيجابية في �لعمل.

المخاطر المتوقعة من المشروع:

 مخاطر مادية: تتمّثل �لمخاطر �لمادية بفشل �لمشروع، حيث يلحق خسائر مادية تتعلق بثمن �لحبوب وثمن �أكياس �لتغليف. 

وهذ� يؤدي   �إلى  عدم �لتشجيع في �لعمل بالمشاريع �لفردية �أو �لجماعية. 

 مخاطر اجتماعية: فشل �لمشروع يؤدي �إلى �لتاأثير في  �لعلاقات �ل�جتماعية في �لمدرسة بين طلبة �لّصف.

 مخاطر نفسية: فشل �لمشروع يؤدي �إلى حالة �ل�إحباط لدى  �لّطلبة بفعل �لخسارة �لمادية �لناتجة عن فشل �لمشروع.



٢٢٧

نماذج من الحبوب  التي يمكن تغليفها في المدرسة:

خطوات المشاريع الريادية:

 د�رسة ظاهرة، مشكلة ...

 جمع معلومات من مصادر عديدة... �لتحليل.. �لّتمحيص.. �لمقارنة... �ل�ستنتاج.. �ل�ستدل�ل...

 �لوصول   �إلى  فكرة/ �أفكار جديدة...

 تقديم ملخص �لفكرة �لريادية.

)عنو�ن، وصف وتوصيف، هدف، �آليات �لتنفيذ(

  وصف �لمخاطر �لمتوقعة �أثناء �لتنفيذ.

)نفسّية �أو �جتماعية، مادية(.

  وصف �لجدوى �أو �لمنفعة �لمتوقعة من �لفكرة �لريادية .

  �قتر�ح حلول....

  خطة مر�قبة سير عمل �لمشروع.

  كتابة تقرير سير عمل �لمشروع، ونتائج،  وتوصياته.



٢٢٨

اإجابة اأسئلة الكتاب

 الجزء الاأول



٢٢٩

نسان  اإلى ممارسة الزّراعة )ص١٤( الدرس الاأول: تحول  الاإ

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: س١-  اأضع دائرة حول رمز الاإ

1- ب 

٢- �أ 

3- د 

4- ج

س٢ - اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

نسان من حياة  �لّتنّقل و�لترحال �إلى  حياة �ل�ستقر�ر بعد �كتشافه �لّزر�عة.  تحّول  �ل�إ

 يضم مفهوم �لّزر�عة �إنتاج �لمحاصيل �لزر�عية وتربية �لحيو�نات.

نسان قديمًا �لفاأس �لحجري. دو�ت �لزر�عية �لتي �ستخدمها �ل�إ  من �ل�أ

نسان قديمًا، �لقمح و�لشعير.  �أهم �لمحاصيل �لتي زرعها �ل�إ

س3-  اأقارن بين الزّراعة البعلية والزّراعة المروية من حيث:

ص١٠   اأنا تعلمت.

الزّراعة البعليةالزّراعة المروية وجه المقارنة

أنهار مفهومها �ل� مياه  على  تعتمد  �لتي  �لّزر�عة 

آبار في ري �لمزروعات. و�لينابيع و�ل�

هي �لّزر�عة �لتي تعتمد على مياه �ل�أمطار.

�أمثلة على �أهم

 محاصيلها

�لخضر�و�ت و�لحمضيات و�لموز و�ل�أزهار 

و�لفستق و�لقطن.

)�لفول،  و�لبقوليات  �لشعير(،  )�لقمح،  �لحبوب 

�لحمص، �لعدس(، و�لخضر�و�ت )�لبامية، �للوبياء( 

و�ل�أشجار )�لزيتون، �لتين، �لعنب(.

نسان �لّزر�عة قديماً؟ س4- �أفّسر، كيف �كتشف �ل�إ

 ص٨    اأنا تعلمت.

س5- �أبّين بعض �لمشاكل �لتي تو�جه �لّزر�عة في فلسطين. 

ص١3    اأنا تعلمت.

نسان    الَوْحدة  الثّالثة - استقرار الاإ



٢3٠

الدرس الثّاني: تدجين الحيوانات  )ص٢١(

 س١- اأكمل الفراغات في الجمل الاآتية بما يناسبها:

بقار و�لماعز. نسان بتربيتها قديمًا: �ل�أ   من �لحيو�نات �لتي قام  �ل�إ

رض.   نسان للحيو�نات قديمًا تتمّثل في: توفير �لغذ�ء، وحر�ثة  �ل�أ   فو�ئد تدجين  �ل�إ

نسان على تسخير �لحيو�نات وتربيتها من �أجل خدمته.   تدجين �لحيو�نات، هو: قدرة  �ل�إ

غذية و�لّزر�عة )�لفاو(: تقديم �لمساعد�ت �لغذ�ئية للفقر�ء و�لمنكوبين في حال حدوث �لكو�رث.   من �أهد�ف منظمة �ل�أ

س٢- �أبّين �أهمية �لثروة �لحيو�نية.

 ص١٧   اأنا تعلّمت

س3- �أعدد �أهم �لمشاكل �لتي تو�جه �لثّروة �لحيو�نية و�لسمكية في فلسطين. 

 ص١٩   اأنا تعلّمت

س4- �أوّضح دور �لدولة في توفير �لغذ�ء لمو�طنيها.

ص٢٠   اأنا تعلمت



٢3١

الدرس الثالث: القرى الزراعية )ص٢6-٢٧(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  س١: اأضُع دائرة حول رمز الاإ

1- د 

٢- �أ 

3- ج

4- �أ

س٢- �أعرف �لقرى �لزر�عية

 ص٢٢   اأنا تعلّمت

آتية في نشوء �لقرى �لّزر�عية: س3-  �أناقش �لعو�مل �ل�

 �أ- �لحاجة �إلى  توفير �ل�أمن و�لحماية:

 ص٢3 الفقرة الاأولى. 

 ب- ممارسة �لّزر�عة

  ص٢3 الفقرة الثّانية.

س 4- �أوّضح خصائص بيوت �لقرى �لّزر�عية �لقديمة.

 ص ٢٥   اأنا تعلمت.

طار خريطة فلسطين، و�أعّين عليها مدينة �أريحا �لتي تقع بالقرب منها تل �لسلطان.   س5-  �أرسُم في �ل�إ



٢3٢

الدرس الرابع: القرية الفلسطينية  )ص3٤-3٥(

جابة الّصحيحة فيما ياأتي: س١- اأضع دائرة حول رمز الاإ

1- �أ 

٢- ب 

3- �أ 

س٢ –�أعرف: �لقرية.

)   اأنا تعلّمت ص ٢٩ الفقرة الاأولى(

س3- �أقارن بين �لقرية قديماً وحديثاُ

 ) اأنا تعلمت ص3٠ +   اأنا تعلمت ص3٢ (

القرية حديثًاالقرية قديمًاوجه المقارنة

زيادة عدد �لسكّان.  عدد �لسكّان قليل.عدد �لسكّان   

�تسعت مساحة �لقرية على حساب �ل�أر�ضي �لزر�عية.مساحة �لقرية صغير�لمساحة

�عتمد �لسكان على مهن �أخرى غير �لّزر�عة وتربية �لحيو�نات، مثل: �لّزر�عة�لمهن

�لعمل بالتجارة، و�لحرف و�لوظائف.

سمنت و�لحجارة.�لحجارة، �ل�أخشاب، �لطين. مو�د �لبناء �ل�إ

تفتقر   �إلى  �لخدمات بشكل كبير مع �لخدمات

وجود بعض �لطرقات �لضيقة. 

�لماء، �لكهرباء، �ل�تصال�ت، �لمد�رس و�لمر�كز �لصحية، و�أصبح في 

كّل قرية مجلس قروي �أو مجلس بلدي يقدم �لخدمات لسكّانها.

أنهار. س4- �أعلل: نشاأت �لعديد من �لقرى بالقرب من عيون �لماء و�ل�

) الفقرة الاأخيرة   اأنا تعلمت ص٢٩ (

س5- �أفّسر �رتكاب �ل�حتلال �لصهيوني �لمجازر بحق سكّان �لقرى �لفلسطينية عام 194٨م.

) اأنا تعلمت ص33 (



٢33

      الدرس الخامس: المدن )ص٤٢-٤3(

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: س1-  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1- د 

٢- �أ 

3- ج

س٢- �أعرف �لمدينة.

)اأنا تعلمت 36 (

س3- �أذكر خصائص �لمدينة.

)اأنا تعلمت ص3٩ ( 

س4- �أبّين �أسباب نشاأة �لمدن.

 )اأنا تعلمت ص3٨ ( 

س5- �أستنتج �أثر �ل�حتلال �لّصهيونّي في �إعاقة نمو �لمدن �لفلسطينية، وتطورها.

ولى( ) اأنا تعلمت ص٤١ الفقرة الاأ

س6- اأعّين على خريطة فلسطين الّصماء المدن الفلسطينية الاآتية: 

)عكا، حيفا، غزة، �أريحا، �لقدس، نابلس، صفد، بئر �لسبع، �لخليل، رفح(



٢3٤

الدرس الّسادس: نشوء الدول )ص٥١(

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: س1-  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1- ب 

٢- د 

3- �أ 

س٢- �أعرف ما ياأتي:

�لدولة:

ولى اأنا تعلمت(  ) ص٤٥ الفقرة الاأ

�لدستور �أو �لقانون �ل�أساسّي:

)ص٤٧ نشاط رقم ٤(

س3- �أبّين مقّومات �لدولة و �أركانها.

) ص٤٥   اأنا تعّلمت الفقرة الّثانية(

س4- �أقارن بين مفهومي �لحقوق و�لو�جبات.

) ص٤٩   اأنا تعّلمت (

س5- �أذكر �أهم �لموضوعات �لتي يبحث فيها �لقانون �ل�أساسي �لفلسطينّي.

) ص ٤٩  اأنا تعلمت (



٢3٥

الَوْحدة الرابعة - العلاقات البشرية

الدرس الاأول: العلاقات الاجتماعية )ص6١(

س1- �أضع �إشارة )√( مقابل �لعبارة �لّصحيحة، و�إشارة )x( مقابل �لعبارة غير �لّصحيحة  فيما ياأتي:                

)×( -1

)√( -٢

)√(  -3

)×( -4

س٢- �أكتب �لمجال�ت �لتي تبنى فيها �لعلاقات �ل�جتماعية. 

ص٥٨   اأنا تعّلمت

س3- �أبّين �لمقصود بالعلاقات �ل�جتماعية. 

ص٥6   اأنا تعّلمت

يجابية �لتي تزيد من �لعلاقات �ل�جتماعية. س4- �أكتب �أربعة من �لقيم �ل�إ

 ص٥٩    اأنا تعّلمت

س5- �قترح طرقاً لتقوية �لعلاقات �ل�جتماعية بين �لناس. 

ص6٠ الفقرة الّثانية   )اأنا تعّلمت(.



٢36

الدرس الثّاني: العلاقات الاقتصادية )ص٧٢(

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي: س1-�أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1- )ب(      

٢- )ب(    

3- )د(   

4- )ج(

5- )د(

س٢- �أوّضح �لمقصود بالعلاقات �ل�قتصادية.

ص63   اأنا تعلمت.

س3- �أبين �أهمية �لعلاقات �ل�قتصادية بين �لدول في �لوقت �لحاضر.

ص٧١  الفقرة الّثانية   )اأنا تعلمت(.

أمثلة للعلاقات �ل�قتصادية قديماً بين �لدول.  س4- �أذكر بعض �ل�

ولى. ص ٧١ الفقرة الاأ

س5- �أكتب في �لجدول �أهم صادر�ت فلسطين وو�رد�تها. 

خيرة. ص٧١ الفقرة الاأ

الوارداتالصادرات 

لكترونية.حجارة �لبناء. �ل�أدو�ت �لكهربائية و�ل�أجهزة �ل�إ

�لسيار�تزيت �لزيتون، و�لصابون

�لملابس�لمحاصيل �لّزر�عية



٢3٧

الدرس الثّالث: العلاقات الثقافية )ص٨٠(

جابة �لّصحيحة فيما ياأتي:         س1- �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ

1-  د             

٢- ج           

3- ج

آتية: س٢- �أكمل �لفر�غات في �لجمل �ل�

نسان في �ل�ّتصال و�لّتو�صل: �لحاسوب و�لهاتف �لنقال .   جهزة �لذكية �لتي يستخدمها  �ل�إ       �أهم �ل�أ

      ظهرت �لكتابة �لمسمارية في: �لعر�ق.

      �أول من �خترع �لكتابة �لهجائية هم: �لكنعانيون و�لفنيقيون. 

      �أستخدم �لقدماء في كتابتهم:  ورق �لبردي. 

س3- �أبّين �أهمية �لكتابة. 

 ص75 �لفعالية �لثّانية: نلاحظ ونناقش ونستنتج - خريطة مفاهيمية تحتوي على �أهمية �لكتابة.

أمثلة. س4- �أذكر وسائل �ل�تصال �لحديثة، مع �ل�

خير   ص٧٨ - السطر الّثالث حتى السطر الاأ

س5- �أعدد طرق �إقامة �لعلاقات �لثّقافية بين �لدول. 

خير. ول حتى الاأ ص ٧٧ - من السطر الاأ



٢3٨

الدرس الرابع: العلاقات السياسية )ص٨٨(

س1 - �أضع �إشارة )√( مقابل �لعبارة �لّصحيحة، و�إشارة )x( مقابل �لعبارة غير �لّصحيحة  فيما ياأتي:                

 )×( -1

) √( -٢

) √( -3

آتية: س٢- �أكمل �لفر�غات في �لجمل �ل�

من و�لسلام ومر�قبة �لحدود.  تقوم قو�ت حفظ �لسلام بمهمات عديدة، منها: حفظ �ل�أ

 عند قيام علاقات سياسّية بين �لدول فاإن �لدول تتبادل: �لسفار�ت.   

من. مم �لمتحدة ومجلس �ل�أ  من �لمؤسسات �لدولية �لتي تعمل على تجنب �لحرب: �لجمعية �لعامة للاأ

طفال.   تمنع �لدولة تجنيد: �ل�أ

س3- �أذكر مجال�ت �لتّعاون �لّسياسي بين �لدول.

 ص ٨3 - اأنا تعلمت كاملة    

س4 - نقترح طرقاً يمكن من خلالها تجنب �لحروب بين �لدول.

ص ٨٤- السطر الثالث حتي اآخر الفقرة.

س5- �أبين �لطّرق و�لوسائل �لتي تساعد في حماية �ل�أطفال من �لحروب.

خيرة. ص٨6 الفعالية الّثانية ، ص٨٧- الفقرة الاأ



٢3٩

املراجع:	
�ل�أحمد، ردينة ويوسف، حذ�م، )2005(، »طر�ئق �لتدريس منهج- �أسلوب- وسيلة«، د�ر �لمناهج للنشر و�لتوزيع، �لطبعة )1(، عمان، 

�ل�أردن. 
جنسون، ديفد، وجنسون، روجرز، )1998(، »�لتّعلّم �لجماعي و�لفردي )�لتعاون و�لتنافس و�لفردية(« ترجمة رفعت محمود، �لطبعة �ل�أولى، 

د�ر عالم �لكتب، �لقاهرة. 
�لخليلي، خليل ومصطفى، شريف وعباس، �أحمد، )1997(، »�لعلوم و�لصحة وطر�ئق تدريسها )2(«، �لطبعة �لثّانية، منشور�ت جامعة 

�لقدس �لمفتوحة، عمان. 
زيتون، كمال، )2002(، تدريس �لعلوم للفهم )رؤية بنائية(، �لطبعة �ل�أولى، عالم �لكتب، �لقاهرة.
زيتون، حسن حسين، )2003(، »�ستر�تيجيات �لتدريس«، �لطبعة �ل�أولى، عالم �لكتب، �لقاهرة.

�لسعدني، عبد �لرحمن و�لسيد عودة، ثناء، )2006(، »�لتربية �لعملية مد�خلها و�ستر�تيجياتها« �لطبعة �ل�أولى، د�ر �لكتاب �لحديث، �لقاهرة.
طعيمة، رشدي �أحمد، و�لشعيبي، محمد علاء �لدين، )2006(، »تعليم �لقر�ءة و�ل�أدب �ستر�تيجية مختلفة لجمهور متنوع«، د�ر �لفكر 

�لعربي، �لقاهرة، مصر.
عبيد، وليم، )2002(، »�لنموذج �لمنظومي وعيون �لعقل، �لمؤتمر �لعربي �لثّاني حول �لمدخل �لمنظومي في �لتدريس و�لتّعلّم«، مركز تطوير 

تدريس �لعلوم، �لقاهرة.
عفانة، عزو و�أبو ملوح، محمد، )2006(، »�أثر �ستخد�م بعض �ستر�تيجيات �لنظرية �لبنائية في تنمية �لتفكير �لمنظومي في �لهندسة لدى 
طلاب �لصف �لتاسع �ل�أساسي بغزة«، وقائع �لمؤتمر �لعلمي �ل�أول لكلية �لتربية )�لتجربة �لفلسطينية في �إعد�د �لمناهج( )�لوقائع 

و�لتطلعات(، �لمجلد �ل�أول.
علي، محمد �لسيد، )2003(، »�لتربية �لعملية وتدريس �لعلوم«، د�ر �لمسيرة للنشر و�لتوزيع و�لطباعة �لطبعة �ل�أولى، عمان، �ل�أردن. 

كوجاك، كوثر، )1997(، »�تجاهات حديثة في �لمناهج وطرق �لتدريس«، عالم �لكتب، �لقاهرة.
سلامية، غزة، �لطبعة �لثّانية. �للولو، فتحية و�ل�آغا، �إحسان، )2008(، »تدريس �لعلوم في �لتعليم �لعام«، كلية �لتربية، �لجامعة �ل�إ

زيتون، حسن وزيتون، كمال،) 2003(، »�لتّعلّم و�لتدريس من منظور �لنظرية �لبنائية«، �لطبعة �ل�أولى، عالم �لكتب. 
�لحيلة، محمد )1999(،« �لتصميم �لتعليمي نظرية وممارسة«، �لطبعة �ل�أولى، د�ر �لمسيرة للنشر و�لتوزيع، عمان.

�أبو غالي، سليم. )2010(. �أثر توظيف �ستر�تيجية )فكر- ز�وج– شارك( على تنمية مهار�ت �لتفكير �لمنطقي في �لعلوم لدى طلبة �لصف 
سلامية، فلسطين،غزة.  �لثامن �ل�أساسي، رسالة ماجستير، �لجامعة �ل�إ

بل، فريدرك.ه.)1987(. طرق تدريس �لرياضيات، �لجزء�ل�أول، ط5، ترجمة محمد �لمفتي وممدوح سليمان، �لد�ر �لعربية للنشر و�لتوزيع، 
�لقاهرة، مصر.

نجلو �لمصرية، �لقاهرة: مصر. عبيد، وليم، و�لمفتي، محمد، و�إليا، سمير )2000(. تربويات �لرياضيات. مكتبة �ل�إ
عبيد، وليم، )2004(. تعليم �لرياضيات لجميع �ل�أطفال في ضوؤ متطلبات �لمعايير وثقافة �لتفكير، ط1،  د�ر �لمسيرة للنشر و�لتوزيع 

و�لطباعة، عمان، �ل�أردن.
مد�ح، ساممية، )2001(، فاعلية �ستخد�م �لتّعلّم �لتعاوني ومعمل �لرياضيات في تنمية بعض �لمفاهيم �لرياضية لدى طلبة �لصف �لسادس 

بتد�ئي بالمد�رس �لحكومية بمدينة مكة، رسالة دكتور�ه غير منشورة، جامعة �أم �لقرى، �لسعودية، مكة �لمكرمة. �ل�إ
�لسّر، خالد، و�أحمد، منير، وعبد �لقادر، خالد، )2016(، �ستر�تيجيات تعليم وتعلم �لرياضيات، جامعة �ل�أقصى، فلسطين، غزة.

�لحيلة، محمد محمود )2008( تصميم �لتعليم نظرية وممارسة، ط4 ، د�ر �لمسيرة، عمان.
�لخفاف، �يمان عباس، )2003( �لتّعلّم �لتعاوني، ط 1،  د�ر �لمناهج للنشر و�لتوزيع، عمان.

زيتون، عايش محمود )2007( �لنظرية �لبنائية و�ستر�تيجيات تدريس �لعلوم، ط1 ، د�ر �لشروق، عمان.
سعادة، جودت �حمد، و�خرون،)2008( �لتّعلّم �لتعاوني نظريات وتطبيقات ودر�سات، د�ر و�ئل، عمان

�لزين، حنان بنت �أسعد، )2015(، �أثر �ستخد�م �ستر�تيجية �لتّعلّم �لمقلوب في �لتحصيل �ل�أكاديمي  لطالبات كلية �لتربية.



٢٤٠

لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج الّدراسات الاجتماعّية:

�أ. جمال سالم               د.  موسى سرور           �أ. محمود �أبو شمة �أ. منير عايش )منسقاً(       
د. خميس �لعفيفي             د. �أسامة �أبو نحل               �أ. بشار دو�بشة           د. نعيم بارود

د. حسين �لريماوي             د. حسان �لقدومي               �أ. محمد عريدي           �أ. �أكرم حلاحلة
د. عثمان �لطل             د. خالد دعوس               د. �أمين �أبو بكر           �أ. عطية �أبو نمر

�أ. هدى عليان             �أ. محمد حاتم عبد �لرحمن  

لجنة المناهج الوزارية:

د. صبري صيدم

م. فو�ز مجاهد

د. بصري صالح

�أ. ثروت زيد

�أ. عبد �لحكيم �أبو جاموس

�أ. عز�م �أبو بكر

د. شهناز �لفار

م. جهاد دريدي

د. سمية �لنّخالة

تم بحمد �لله


