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تعزی��ز مھ��ارة الوص��ف  -تعل��م كیفی��ة اإلش��تغال م��ع اآلخ��رین –إدراك أھمی��ة العم��ل الجم��اعي  -: األھ��داف
  .والتعلیق والبرھنة والتطبیق

  صور+ نص: ائلالوس
  

  األنشطة  الوسائل والتقنیات  األھداف  المراحل
جع����ل األطف����ال ف����ي   أمھد تعلمي

وض�����عیة تس�����اعدھم 
عل�����������ى اكتش�����������اف 

  الموضوع

: مجموع�ات/ ینطلق الم�درس م�ن ص�ور تمث�ل ف�رق  صور
فرقة نسائیة لكرة القدم، فرقة للرقص الشعبي، فرق�ة 
مكونة من أطفال تشترك كلھا ف�ي كونھ�ا مش�كلة م�ن 

  .أفراد ویسأل عن االختالفات بینھا عدة

إكساب المتعلم قواعد   كیف أتعلم؟
العم������������ل داخ������������ل 

  مجموعة
  
  
  
  
  

تنمی���ة مجموع���ة م���ن 
: العملی������ات العقلی������ة

الوص�����ف، التعلی�����ل، 
  البرھنة، التطبیق

  صور
  
  
  
  
  
  
  
  نص

نقاش��ا م��ع التالمی��ذ والتلمی��ذات، ) ة(یف��تح الم��درس* 
أفراد بعد مالحظتھم للصور، عن أھمیة كل فرد من 

المجموع��ات ال��ثالث داخ��ل مجموعت��ھ، لح��ثھم عل��ى 
التفكی��ر ف��ي انعكاس��ات ع��دم قی��ام واح��د م��نھم بال��دور 
المن�وط ب�ھ عل��ى المجموع�ة م�ع تعلی��ل جواب�ھ بھ��دف 
التوصل إلى أن نجاح العمل الجم�اعي متوق�ف عل�ى 

ك���ل ف���رد م���ن أف���راد المجموع���ة ف���ي القی���ام  جھ���ود
  .بالمھمة المسندة إلیھ

بع��د ذل��ك یق��وم التالمی��ذ باختی��ار فری��ق ویص��فون * 
مھم�ة ك�ل ف��رد م�ن أف�راده، لیخلص��وا إل�ى ك�ون ھ��ذه 
المھ��ام تتكام��ل فیم��ا بینھ��ا وأن م��ن ش��روط نج��اح أي 
فریق في عملھ الت�زام ك�ل واح�د م�ن أعض�ائھ بتنفی�ذ 

یمكن إعطاء مث�ال ملم�وس ( مھمتھ على أكمل وجھ،
ھا مرض�ا أعضاء الجسم إذا اعترى أحد: بشكل أكثر

  )انعكس على الجسم كلھ
یطب���ق التالمی���ذ قواع���د العم���ل الجم���اعي حس���ب * 

المراحل الواردة في كتاب التلمیذ في عم�ل تض�امني 
م��ع أح��د رف��اقھم ویعب��رون ع��ن ش��عورھم ب��االعتزاز 

  .لنجاحھم في مھمتھم

قواع��د العم��ل الجم��اعي  ترس��یخ م��ا س��بق لجع��ل التالمی��ذ ی��دركون فائ��دة م��ا یتعلمون��ھ ویص��لون إل��ى فھ��م  لماذا أتعلم؟
  .وفوائده انطالقا من التعلمات السابقة حتى یصبحوا قادرین على تطبیقھا في حیاتھم الیومیة

ی��تم اس��تخراج الملخ��ص م��ن التالمی��ذ ، إذا س��مح . یس��اعد الملخ��ص عل��ى احتف��اظ التالمی��ذ بم��ا ھ��و أساس��ي  ملخص
  .الوقت بذلك، ومقارنتھ مع ملخص الكتاب

أقوم وأدعم 
  تعلمي

ختب���ار الق���درة عل���ى ا
االش�����������تغال م�����������ع 

  .اآلخرین
  )التطبیق( 

یطال���ب الم���درس التالمی���ذ والتلمی���ذات بتطبی���ق م���ا   
  .تعلموه في موضوع من اختیارھم

  .استحضار خطوات العمل الجماعي في باقي المواد والتذكیر بھا وتطبیقھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك  امتدادات
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