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:األوا المحوا 

.الخ وات األساسية لتقديم الداس 



تكوووووتقة موووووتيرة وووووقة  ووووو    ة

ال نوووووو افةةةتاا وووووورةتموووووو   رةة

لج  وووواةجتانوووومةالوووو   ة ووووقة

   ت ووو مةت اووو  امةت  ووو ل مة

تفك  ةت  تلةتق مةةةتاضوةرةةة

–الفاوومة–التوورك ة)ت ت  جوورة

(ة.الخ......الت ك مة–التة  لة

الف وووووووووولة+ة قة:ةتصوووووووووو  ةمة

+ةال وووووووووووووت  م+ةال ووووووووووووو تك ة

ال صط حةال    ة

الط لووومة+ة ووورك ة+ة قةة: ثووو لة

عن ص ةال ن خ+ة

. قةتكتقةق ب رةل ي   ة

 قة تتااقةت ت با ة اةاألنمطرة

.ال   ةةل    ة

التقويم  الغلق الختامي المحتوى العلمي معاييممناهج العلوم االجتماعية    التهيئة

عنوان الداس  

تقسيم المادة العلمية إلم األهداف االجمائية  
أجزاء متداجة حسب تسلسل 

المادة العلمية  

التمهيد لكل جزء 

توصيل المعلومات ، تفسيم 
المن لحات والمفاهيم ، 
تنمية المهااات ، وإكساب 

الت  مة–تطب قةإ ت ات ج  مةالت    ة ثلةال صفةالران ةالقيم واالتجاهات 

إلخةة..ةالت  مةالرات ة–الت  تن ة

الصت ةة-تتظ فةالت  ئلةالت     رةال ن  برة ثلةالخ ائطةة

إلخ...ال  تضةالتي    رة–

غلق الجزء واإلنتقاا إلم الجزء 
التالي 

الت ا  ةل    ةبط  يرة متقرة

:ة ث وو ةةت  كووقةااعت وو  ةع وو ة

خبووووو امةالط لووووومةال ووووو بيرةةةة

 مك رةإنتا ةإل ا ةالطوبمةاو ة

الوو   ةال وو بقةةة بووطةالوو   ة

الةوووووو ل ةب ل وووووو بقةةةت وووووو  رة

ت     ووووورةةةالووووو بطةب ألةووووو ا ة

الج   ووورةةةطووو  ة ووو الة ث ووو ة

ال ن قمورةتالتتصولةل تضوت 

...ة )عصووفةرانوو )الوو   ة

.إلخة

التك  لة اةال تا ةال  ا  ـــر

 بــطةب ألةـــ ا ةالجـــ   ـــرةةة

تف  لة ص  ةالت  مةاأل    ةتكت مةاألنمطرة

الخطـــــــــــــــــــتامةاأل ـــــــــــــــ   رةلتي  ـــــــــــــمةالـــــــــ   

  اعـــ ةةالفـــ تقةالف   ـــرةةة

نم طة نا ةبو ةال   ومةةالو   ة

باووو فة  ووو ع ةةالط لووومةع ووو ة

تب ت تاوووو ةةتنظوووو مةال   ت وووو م

تالتقوووتفةع ووو ة ووو  ةتةيوووقة

 اووووو افةالووووو   ة وووووقةخوووووبلة

ت خووووو طة ب وووووطةل   ت ووووو مة

الوووووو   ةةة تةطوووووو  ة  ووووووئ رة

 نتعووووووووورة تة ت اقةع ووووووووولةةة

تتظ فة ص  ةالت  مةاأل   و ة

..إلخة..ةتكت مةاألنمطرة

لتة   ة و  ةنجو  ة تةا ع  ورة

خطوووورةالتوووو    ةال طبيوووورةةة

)ةبإ وووتخ امةت ووو ئلة تنتعووورة

مووووووووووووفت رةةةتة    وووووووووووورةةة

لي و  ة(ة تضتع رةةة ي ل رة

ال   ت ووووووووو مةالةي ئي ووووووووورةتة

ال اوووووووو  امةتااتج اوووووووو مةةة

تتظ وووووووفة صووووووو  ةالوووووووت  مة

األ   وو ةتكتووو مةاألنموووطرةةة

ت  تب ةالتاجمةال نزل ةجوز ة

. قةالتيت مة

السبواي الملخص

ت ت قةني طةال   ةال ئ  رةبإ ج زةتتضت ةةة فضلةتنت اة لتاقةالكت برةع  ةال بت ةةق  ةاا ك قة



:المحوا الثاني 

.تفسيم بنود الخ ة اليومية 



 Lesson Plan Templateخطة تحضير درس 

ت ت قةال ص   ةالت ةتمةال جت ةإل ا ةعن ةإع ا ةال   ة وتا ةك نومةتي    ورة

 ثوولةالكتوومةتال  اجوواة تةإلكت تن وورة ثوولة تابووطةال تاقوواةالت     وورةةةبة وو ة

توو تقةبصووت ةةتاا وورة ووقةة وو ةإ وومةالكتوو مةتال  لووفةتال وونرةت ا ةالنموو ة

تال كوو قةتالصووفة مةةةك وو ة وو تقة صوو  ةالووت  مةاالكت تنوو ةبصووت ةةك   وورة

.بة  ة  الةال جت ةإل  ةعن ةالة جرة

التةو ةة:ة كتمة قمةتعنتاقةالتة ةةك لتو ل 

.نمأةةال تلرةال ث  ن رة(ة:ةت   خة)ةاألتل ة

. كتمة قمةصفة مة ص  ةالت  مةاأل    ة

 كتمة قمةال     ةتنطةال     ةك  بًةك و ةت  ةاو ة صو  ةالوت  مة

:ك لت ل ة:ةاأل    ةة

.ةة  تخ مةال ف  امةالجغ اا رة:ةة1.ة1.1ة

 كتووومةا ووومةال   ووومةالووور ة عووو ة

.الخطرةال ت  رة

.ت ت قةعنتاقةال   ةك  ةت  ةا ة ص  ةالت  مةاأل    ة

:ة...............كت مةاألنمطرةل   تت ةال  باةةةالصفة مة:ةك لت ل ة

.ةال  تمةاالجت  ع رةةةال  تت ةال  باةةةةالفصلةال  ا  ةاألتلة:ةك لت ل ة

  اعوو ةتة  وو ةال  وو    ةال ان وورةالتوو ةتوومةتف   اوو ةاوو ةالةصوورة

ال  ا  رةبتضاةإم  ةةعن ةال     ة

تة  وو ةالت وو ئلةالت     ووورةالتوو ة وو تمةتتظ فاووو ةا   وو ًةاوو ةالةصووورة

.بتضاةإم  ةةعن ةالت   رةال طبيرة

كت بوورةال صووط ة مةالج  وو ةةتال صووط ة مةال وو بيرة  وو ة   ووتخ مةاوو ة

.ال   ة



توو ت قةالط  يوورةالتوو ة وو  ت  ةع  اوو ةال   وومةل تا ئوورةل وو   ةت  اعوو ةا اوو ةالتمووت قةتااثوو  ةةةةتقوو ةت ت وو ةع وو ةخبوو امةالط لوومة

.ةال  بيرة تةت   رةت     رةة تة مك رةإنتا ةإل ا ةالطبمةا ةال   ةال  بقةة تةال بطةب ألة ا ةالج   رة

توووو ت قةاا ووووتج برةال تتق وووورة ووووقةال ووووت  مةبنوووو  ةع وووو ة

األنمووووطرةتاا ووووت ات ج  مةال تجاوووورة ووووقةقبوووولةال   وووومة

.ل طبمةةةبة  ة كتقة ت ةال ت  مة كب ة قةال   مة

  اعووو ةتتضووو حة ت ةال   ووومةبموووكلة  كووو ة ل ووورةتةي يووو ة

.لألا افةتالت ةتمةإمتي قا ة قةال      

  اعووووووو ةتتضووووووو حة ل ووووووورةتف  ووووووولةالت ووووووو ئلةالت     ووووووورة

تاا ووت ات ج  مةال ةوو  ةةتال صوو   ةال  وو ن ةةال  ووتخ  رة

.لتةي قةاألا افة

  اع ةتتض حةاأل وئ رةالتو ةتطو  ة وقةقبولةال   ومةتالتو ة

.  اع ةا ا ةال  تت  مةال    ةل تفك  ة

  اعوووو ةتتضوووو حة ت ةال   وووومةاوووو ةتف وووو  ةال صووووط ة مة

.تال ف ا مةالج   ةةب ل   ة

.ت ت قةاا تج برةال تتق رة قةالط لمةبن  ةع  ةتطب قةالت ا  ةل    ة

:  اع ةا ةص  غرةاألا افة

 قةتكووتقة مووتيرة ووقة  وو    ةال نوو افةةةتاا ووورة

تموو   رةةلج  وواةجتانوومةالوو   ة ووقة   ت وو مة

ت ا  امةت   ل مةتفك  ةت  تلةتق مةةةتاضوةرة

–التة  ووولة–الفاووومة–التووورك ة)ةةت ت  جووورة

(ة.الخة......الت ك مة

+ةال وووت  مة+ةالف وولةال وو تك ة+ة قة:ةتصوو  ةمة

ال صط حةال    ة

. قةتكتقةق ب رةل ي   ة

. قة تتااقةت ت با ة اةاألنمطرةةال   ةةل    ة

تة  وووو ةز ووووقة

تنف وووووووورةكوووووووولة

اوووو فةةة ووووواة

  اعوو ةةز ووقة

الةصوووووووووووووووووورة

تالتتز ووووووووووووواة

ال ن  وووووووووووووومة

ل وووووز قةبووووو قة

 جزا ةال   ة

.ال خت فرة

توو ت قة نمووطرةالغ ووقةال ي  وورة ووقةقبوولةال   وومةكووأقة يوو مةال   وومةت خوو طة ب ووطة

ل   ت وو مةالوو   ةترلووالة ووقةخووبلة بطوو ةب ألاوو افةال وو تك رةل وو   ةةة تةطوو  ة

 تة قةخوبلةتف  ولة..  ئ رة نتعرةبا فةالتقتفةع  ة   ةتةيقة ا افةال   ة

ل ص  ةالت  مةال ئ   ةتكت مةاألنمطرة

.ت ت قةاا تج برةال تتق رة قةال ت  مةع  ة نمطرةالغ قةال ي  رة قةقبلةال   مة

ت ز وووزة:ة اووو فةالتاجووومةال نزلووو ةإلووو ة

 ا افةال   ة تةإعو ا ةالط لومةل و   ة

الي  مةةة

  اعو ةاو ةالتاجوومةال    و ة قة كووتقة

. ةيقةألا افةال   ةةتالتنت اة

تة  وو ةز ووقة

تنف وووووووووووووووووووورة

الت ا  

تة  وو ةز ووقة

تنف رةالغ ق
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األ وئ رةال ط تةورة:ةت ت قة ت ةال   مةا ةك ف رة  اع ت ةل ف تقةالف   رة قةة  ة

.ةة اةرك ةن  رجةلأل ئ رة

بة وو ة(ةالووخة....ال غت وورة–البصوو  رة–الة ك وورة–الة وو رة)ةالت وو ئلةالت     وورة

)ة  اعووو ةتنتعاووو ةةت ن  وووبتا ةألاووو افةالووو   ةتالووورك  امةال ت ووو  ةةلووو  ةالطوووبمة

(ة.الطبمةال    تقةةةالبص  تقةةةالة ك تقةةةاالجت  ع تقة

توو ت قةالت وو ئلةتاتل وو مةالتوو ةتيوو مة

لطوووووبمةالوووووو عمةااضووووو ا ةلضوووووو  قة

إكت وووو بامةل  اوووو  امةال ط تبوووورةب وووو ة

 تن  ووومة ووواةقووو  اتامةب لت ووو تقة ووواة

.ق مةال عمةااض ا ةب ل    رة

 بووووطة وووو  ةةال  ووووتمةاالجت  ع وووورة

بووو ل تا ةاألخووو  ةةةبة ووو ةتووو تقة

الجزئ رةالت ة و ةيقة وقةخبلاو ة

التك  ووولةتةإ ووومةال ووو  ةةتال   ووو  ة

.ال مت الة

  جووواةا اووو ةل صوووفتارةاليووو مة

ال  ت  ةة وقةقبولةال    ورة تة

.الي مةال  تبطرةب ل   ةة

  اعووو ةتتضووو حةإ ووومةالي  ووورة

تط  يوورةتف   اوو ةاوو ةالةصووورة

.ال  ا  رة

تضوواةإموو  ةةعنوو ةاا ووت ات ج رة

.الت ةق  مة اخلةالةصرة

  اوووووووقةتف ووووووو  ةألاووووووومةت وووووووالة

اا وووووت ات ج  مةاووووو ةالصوووووفةرة

.الت ل رة

تضوواةإموو  ةةعنوو ةإ ووت ات ج  مةالتي وو مة

ال  تخ  رةل تةيوقة وقةاكت و مةالطوبمة

ل  ووو    ةال نووو افةال ةووو  ةةاووو ةالةصووورة

ال  ا ووو رةةةت ووو ا ةبووو ةالتي ووو مةبنتع ووورة

(تالتي  مةالخت   –البن ئ ة)

 وقةخوبلةتيو  مةتي و مةعو مةل خطورة.ة كتمة قةقبلةال    ورةب و ةالةصورةال  ا و رةةةتبخوطةال و ةةةتبموكلة ختصو ة

)ةال ت  رةت  ةتمةتنف رهة قةقبلةال   مةا ةالةصرةال  ا  رة قةخبلةتتض حة اومة و ت  زمةبو ةالةصورة وقةة و ة

اا ا ةةالصوف رةالج و ةة–الت  ئلةالت     ورةال تنتعورة–األ ئ رةالصف رةال تنتعرة–إ ت ات ج  مةت    ةة  ثرة

. تةتتض حة  ةلمة تمةتنف رهةبصت ةة ن  برةا ةال   ة اةتي  مة يت ة مةل تطت  ةل ةصطةالي   رة(ةإلخة....ة
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...مثاا 



...مثاا 



...مثاا 



...مثاا 
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ال ن ظ ةة

ةووووتا ة تبوووو  لةبوووو قةاوووو ة

ج وو عت قة  ووثبقةإتجوو ا قة

 خت فوووووو قةةووووووتلةقضوووووو رة

.تاة ةة

استماتيجيات التدايس وأساليب التعليم والتعلم 



اا تنب طةة

اووتة وو تالةال ووت  مةل نتاوو  ة

 وووقةع ووولةت    ووو ة يوووتمةبووو ة

بنف وووو ة تقة  وووو ع ةة ووووقة

.ال   م

استماتيجيات التدايس وأساليب التعليم والتعلم 



استماتيجيات التدايس وأساليب التعليم والتعلم 
الت  مةب ل م   اة

اوو ةط  يوورةتوو تبطةب تضووت ةلوو ة

عبقوورةبتةوو امة تة اوو افة   نوو ةة

 وووووقة صووووو  ةالوووووت  مةاأل   ووووو ة

ال  تبطةب      ةال ن افةتتموجاة

ال ووووووووت  مةع وووووووو ةاا تكموووووووو فة

تاا تيصووو  ةتالت ووو  لةتالبةووو ة

عقةالة تلةليض   ة  ةةة




