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الوسائل   األھداف  المراحل
  لتقنیاتوا

  األنشطة

نش���اط تمھی���دي إلث���ارة   أمھد تعلمي
انتباه التالمیذ لموضوع 

  الدرس

  ینطلق المدرس من وضعیة أطفال یستعدون للعب  صورة
  ویتساءل بعضھم عن قواعد اللعب المعمول بھا في ھذه اللعبة

جع��ل التالمی��ذ ی��دركون   كیف أتعلم؟
أھمیة القواعد ف�ي حی�اة 
الن��اس بتعبئ��ة ع��دد م��ن 

ی���������ات الفكری���������ة العمل
كالمالحظ���ة والوص���ف 

  والتطبیق

      
  صورة

  
  عمل مجموعات

 یوجھ المدرس التالمیذ إلى مالحظة الصور ووصف مكوناتھ�ا :
تجھیزات الملعب، شكل الكرة، لباس الالعب�ین، ویمك�ن ط�رح 

 .أسئلة حول ممیزات أخرى یذكرھا التالمیذ إلتمام المالحظة
 ی�تم رس�م . لموض�وعینطلق المدرس من رص�ید التالمی�ذ ح�ول ا

 الجدول الموجود في الكتاب
  تستخرج بعض القواعد المعمول بھا في لعبة كرة القدم وبع�ض

المخالفات التي قد تصدر من الالعبین وتذكر قواعد ومخالفات 
 أخرى لتكملة الجدول

 عقوب��ات : یق��وم التالمی��ذ ب��نفس العملی��ة بالنس��بة للج��دول الث��اني
كم�ا ھ�و ) لكل مخالفة عقوب�ة( بین المخالفات والعقوبات للربط

الھ��دف م��ن ھ��ده المرحل��ة التحس��یس . وارد ف��ي كت��اب التلمی��ذ
بوجود قواعد منظمة للعالقات بین الناس في مج�ال مع�ین وأن 

 ھذه القواعد متفق علیھا
  نكتف��ي ف��ي ھ��ذه المرحل��ة م��ن س��ن التالمی��ذ بالق��انون باعتب��اره

نتق�ال إل�ى المرحل�ة الثانی�ة الت�ي یتم اال. مجموعة قواعد مكتوبة
یصبح فیھا التلمیذ مطالبا بتطبیق ما تعرف علیھ بشكل عمل�ي، 
وذل�ك بوض�ع قواع��د لض�بط التعام�ل ب��ین التالمی�ذ والتلمی��ذات، 

 .یتبع المدرس الخطوات الواردة في كتاب التلمیذ
  )قواع��د اإلص��غاء داخ��ل المجموع��ات نعزی��زا ) یطب��ق التالمی��ذ

  )للدرس السابق
الھدف منھا التركیز على أن العیش في جماعة یحتم وجود قواع�د   جعل التالمیذ یدركون فائدة ما یتعلمونھ  اذا أتعلم؟لم

تضمن حقوق وواجبات كل فرد، وأن ھذه القواعد تجمع عادة ف�ي 
ق���وانین معروف���ة ومتف���ق علیھ���ا یتع���ین عل���ى الجمی���ع العم���ل بھ���ا 

  واحترامھا
ی�تم اس�تخراج الملخ�ص م�ن التالمی�ذ، إذا س�مح الوق�ت ب�ذلك، . تالمیذ بم�ا ھ�و أساس�يیساعد الملخص على احتفاظ ال  ملخص

  ومقارنتھ مع ملخص الكتاب
القدرة على تمثل إحدى   أقوم وأدعم تعلمي

قواع������د الس������یر وم������ا 
یترت���ب ع���ن مخالفتھ����ا 

  من عقوبات

  
  جدول

ی���ذكر الم���تعلم التص���رفات الت���ي عل���ى الس���ائق اإللت���زام بھ���ا إزاء 
یة بعد ذكر ماذا تعني كل إشارة وم�ا یترت�ب م�ن اإلشارات الضوئ

یمك��ن تطبی��ق مكتس��بات ھ��ذا ال��درس ف��ي . عقوب��ات عل��ى مخالفتھ��ا
ق��راءة الق��انون ال��داخلي للمدرس��ة واس��تخراج القواع��د الت��ي ی��نص 
علیھ���ا والمخالف���ات والعقوب���ات الت���ي تطب���ق ف���ي حال���ة ح���دوثھا 

  والمسؤول عن تنفیذھا
  أحافظ على سالمتي على الطریق: والتلمیذات في الدرس الخامس توظیف مكتسبات التالمیذ  امتدادات
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