
 فً المنهج القائم على الكفاٌات"  مًٌتعل نشاط كٌف أصمم "

 الثامن(الصف  –مثال)مادة الرٌاضٌات 

 

 .( ) الخبرة مًٌالتعلرٌد أن تتطور لدى المتعلمٌن من خالل تنفٌذ هذا النشاط تعرف أوالً ما هً الكفاٌة الخاصة التً تأن ( 1)

 التعلٌمً )أو الخبرة التعلٌمٌة( هو تفصٌل المحتوى الذي ستقدمه فً هذا النشاط( أن تعرف ما 2)

 ل ٌوضح خطواته والتحدي الذي سٌواجه المتعلمٌن )أو المشكلة التً سٌبحثون عن حل لها(شكصف النشاط التعلٌمً بت( 3)

 مجموعات (أو  –ثنائً أو  –بحٌث توضح نوع العمل للمتعلمٌن ) إما فردي صادر للنشاط التعلٌمً سجل المت( 4)

 (تغذٌة راجعة من خالل المشاهدةأو  –أو تغذٌة راجعة شفهٌة  –إما تغذٌة راجعة مكتوبة )التقٌٌم البنائً  تحدد استراتٌجٌة( 5)

مالحظة  –عرض  –وتفاعل شفهً أسئلة  –حساب  –رسم  –عمل مكتوب  ) أو طرٌقة القٌاس للمتعلمٌن فً هذا النشاط

 تقٌٌم ذاتً .... إلخ ( - Rubrics القٌاس جداول  –المتعلمٌن 

 :   لنشاط تعلّمي في مادة الرياضيات للصف الثامن مثال

 : الخاصة الكفاٌة

 اكتشاف، تعرف واستخدام دوال بٌن مجموعات من أعداد نسبٌة؛ تمثٌل الدوال فً مستوى إحداثٌات.  2 - 3

 :  تفصٌل المحتوى

 ٌستخدم معادالت الدوال إلكمال حدود القٌم

 النشاط: 

 ، ثم ٌكتب المساحة والحجم كدوال .باستخدام الحل على ورقة وقلم أو باستخدام اآللة الحاسبة ٌكمل المتعلم الجدول التالً 

 12 9 6 4 3 2 س

 144 81 36 16 9 4 المربع الذي طول ضلعه سمساحة 

 1728 729 216 64 27 8 حجم المكعب الذي طول حرفه س

  

س مساحة مربّع طول ضلعة س = 
2

حجم مكعب طول حرفه س  =               س  
3

 المصادر : 

 وتحصل كل مجموعة على جدول واحد للقٌم متعلمٌن 4إلى  3 منمجموعات العمل فً   -

 غناطٌساتم –ملونة أقالم  –حاسبة آلة  –جدول القٌم 

  التقٌٌم : )تغذٌة راجعة مكتوبة(

 بعرض الدوال التً استخدمتها المجموعة فً الحل. تعلق المجموعات جدول القٌم بعد إكماله وٌقوم متعلم من كل مجموعة

 

 لمستند من إعداد الموجهة الفنٌة * هذا ا 
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 منطقة حولً التعلٌمٌة
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