
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جىصُف بىىد الخدظحر ؤلالكترووي
 الخدظحر:جىصُف بىىد ( 1مسفم ) ●

 الخىصُف البىد م

1 

 الخػلم اللبلي/الخمهُد

ساعى في ذلك الىكذ اإلاىاطب، بدُث ٌػمل غلى حرب اهدباه اإلاخػلم  ًكخب اإلاػلم الخػلم اللبلي اإلاىاطب لسبؽ الؼالب بمىطىع الدزض، ٍو
م، وزبؽ الدزض   .الجدًد باللدًموئزازة دافػُخه هدى الخػلُّ

 ف تهُئت الؼلبت للدزض الجدًد مىطىع الخػلم. والخمهُد: مجمىغت مً ألاطالُب وألاوشؼت التي ٌظخخدمها اإلاػلم في بداًت الدزوض بهد

 اإلافاهُم
لبت هره اإلافاهُم، وفم مػالجاجه وكُمه التي مً خاللها ًكدظب الؼو  غىاصسه،و  طع الػمل،أًددد اإلاػلم اإلاصؼلحاث الػلمُت التي حشمل 

 ػبُػت كل مادة.

2 

ألاهداف/ املخسحاث 
 الخػلُمُت

ت  ا  ن ًصُغ أهدافأوللمػلم  دلُل اإلاػلم،والىازدة في  الخػلُمُت اإلاسجبؼت بمىطىع الدزض/ املخسحاث  ًددد اإلاػلم ألاهداف مػسفُت، مهاٍز
ساها مىاطبت إلاىطىع الدزض.  دلُل اإلاػلموحداهُت جدظم بالدكت والىطىح غحر مدزحت في   ٍو

3 

/ ػسق الاطتراجُجُاث
 الخدَزع

ع اإلاىاطبت التي حػُىه  لت الخدَز ػسائم و  اطتراجُجُاث غلى جدلُم ألاهداف/املخسحاث الخػلُمُت وذلك مً خالل كائمتًخخاز اإلاػلم ػٍس
اث والظسوف الىازدة؛ الخدَزع ُّ دلم ألاهداف اإلاسحّىة طمً أبظؽ ؤلامكاه لت مخلىت، ٍو ع بؼٍس ت الخدَز ُّ مكىه أن لُىفرها في غمل ، ٍو
ع غحر وازدة في هرا البىد. ٌظخػحن   اإلاػلم باطتراجُجُاث وػسق جدَز

4 

آلُت الخىفُر/ ألاوشؼت 
بُت/الخػلُمُت  الخدٍز

لت جىفُر اطتراجُجُت الخدَزع وما ًدبػه مً حىاهب جىظُمُت  وفم ػبُػت كل مادة وجىصُاتها. ًلىم اإلاػلم بىصف ػٍس

 الىطائل ومصادز الخػلم 5
طِظخػحن بها لخدلُم أهداف الدزض طىاء كاهذ الػملُت ًددد اإلاػلم الىطائل ومصادز الخػلم )ألادواث واإلاىاد الػُيُت والسكمُت( التي 

 الخػلُمُت جخم بشكل مباشس أم غً بػد.

ني 6 م الخكٍى  الخلٍى

ع /أدواثًددد اإلاػلم أطلىب ني لكل هدف مً أهداف الدزض الري ًالشم غملُت الخدَز م الخكٍى بهدف جصوٍد اإلاػلم واإلاخػلم بيخائج  ؛الخلٍى
 حل الخػسف غلى مدي جدلُم هره ألاهداف وجلدًم الخغرًت الساحػت للؼالب.  أألاداء باطخمساز، وذلك مً 



 

7 

 وشاغ ئزسائي/ غالجي

د الخػلُم  جفٍس

بدُث ًىدمج الؼالب في مهماث حػلُمُت جدىاطب مؼ خاحاجه، وكدزاجه  لبتًددد اإلاػلم أوشؼت ئزسائُت / غالحُت  جساعي الفسوق الفسدًت بحن الؼ
اجه اإلاػسفُت والػللُت، وهمؽ حػلمه لخدلُم ألاهداف، وبرلك ًخم ئجاخت الفسصت لكل ػالب الخلدم في جدصُله الدزاس ي  الخاصت، ومظخٍى

 والخػلم.

 الخلىٍم الخخامي 8

مُت غامت أًؼسح اإلاػلم فُه  حػمل غلى زبؽ أهداف الدزض التي هفرث في مخخلف الحصص بػظها مؼ بػع، فهى حهدف طئلت أو أوشؼت جلٍى
م للُاض أهداف / مخسحاث الخػلم بنهاًت جدَزع ئأي  لبت؛للُاض حػلم الؼ صداز خكم غلى مدي هجاح اإلاخػلم في اطدُفاء مػاًحر الخلٍى

 مىطىع مػحن.

 الىاحب اإلاجزلي 9

، ًكلف الؼالب بأدائها في أوكاث فساغه في اإلاجزل أو اإلادزطت، غلى أن ًساعي اإلاػلم مىاطبتها لكل الدزض جدلم أهدافًددد اإلاػلم حػُِىاث 
اث حػلم مخخلفت وال  ؛ػالب وازجباػها بأهداف الدزض وجىىغها خظب مظخىي الصػىبت وأن حػنى بالكُف ولِع الكم خُث أجها حػكع مظخٍى

 والاطترحاع. جسكص فلؽ غلى غىصس اإلاػسفت أو كدزة الخركس 

 مالخظاث اإلاػلم 10

لت  ا، كأن ٌسجل الهدف الري لم ًخمكً مً جدلُله في خصت ما، أو ًإكد غلى ػٍس حسجل فيها اإلالحىظاث التي ًسي اإلاػلم أجها طخفُده الخل 
م خللذ الهدف بصىزة فاغلت ًمكً أن ٌظخفُد منها في خصص كادمت، أو ملحىظت كد جخدمه في هلد  ع أو جلٍى الكخاب اإلادزس ي، أو جدَز

 ئشازة ئلى جكلُف الؼالب بأمس ما وغحر ذلك.

 

ع -الاطتراجُجُاث جىصُف( 2مسفم ) ●  ػسق الخدَز

 م

ػسق -الاطتراجُجُت
 الخدَزع

 الخىصُف

 الحىاز واإلاىاكشت 1

خم  ،اإلاىطىع ًؼسح اإلاػلمخُث  ئًجابي،في مىكف واإلاخػلمىن  اإلاػلمًكىن فيها   ا،بػظ بػظهم اإلاخػلمحناملخخلفت بحن  آلازاءجبادل ٍو
اإلاىاكشت ، وجدون الخالصت في غىاصس مدددة. ومً أهىاغها: غحر صائب، أو هى صائبما  غلى اإلاػلمزم ٌػلب  ،اإلاػلمبُنهم وبحن و 

لت الجماغاث ، و اإلاىاكشت الثىائُت، و اإلاىاكشت الجماغُت، و اإلاىاكشت الخفاغلُت )الجدلُت(، و الاطخلصائُت  .الصغحرةػٍس

 الاطخلصاء 2
 ممازطت اإلاخػلمحن أمام هي مجمىغت مً الخؼىاث اإلاىظمت غلمُا ومىؼلُا لحل مشكلت، أو جفظحر مىكف مػحن ٌػسض غلى اإلاخػلم. وجدُذ

ت غلى كما جإكد بأهفظهم، والاكدشاف الخلص ي ومهازاث الخػلم غملُاث  في للمشازكت اإلاخػلم أمام الفسص وجىفس الخػلم، اطخمساٍز



 

يبغي أّن  .الخػلم مىاكف  - الخيبإ - الخفظحر - اللُاض - الخصيُف -الخالُت: )اإلاالخظت اإلاهازاث باالطخلصاء ًلىم الري اإلاخػلم ًمخلك ٍو

ب.(– الصُاغت - الخأكد  الخجٍس

 الػصف الرهني 3

ا وآزاء ئبداغُت لحل مشكلت مػُىت، وجخم وفم الخؼىاث آلاجُت:  هي ئهخاج اإلاخػلمحن أفكاز 
ا ًدث مً خالله اإلاخػلمحن غلى الخفكحر ؤلابداعي.، و ًيهئ اإلاػلم حى ؤلابداع والػصف الرهني -1  ٍددد مىطىغ 
ت. -2 ً ألافكاز وجلدًمها بدٍس  ًبدأ اإلاخػلمىن بخكٍى

ا -3 دوجها مؼ جسكُم ألافكاز، واخخُاز أغسبها وأكثرها بػد   .ًكخب اإلاػلم اإلاالخظاث ٍو

لها ئلى فكسة غملُت اإلاػلم ًؼلب -4  خددًد ما ًمكً أخره منها.لٍلُم ألافكاز ، و مً اإلاخػلمحن جدٍى

 الخػلم الخػاووي  4
 

ًلّظم اإلاػلم اإلاخػلمحن ئلى غدة فسق. وجدظم كل فسكت باالخخالف، وجظم ما ًلسب مً خمظت أو طخت مخػلمحن كدد أكص ى، وأزبػت كدد 
مخاش هإالء اإلاخػلم اتهم؛ فخظّم ػالبا ذا مظخىي جدصُلي مسجفؼ، وآخس مخىطؽ، وآخس طػُف، زم جىشع اإلاهام  ىن أدوى. ٍو بخفاوث مظخٍى

 والظىابؽ غلى أغظاء الفسكت الىاخدة؛ للخسوج بيخائج فػالت حػبر غً املجمىغت ككل، وجإدي الى ؤلابداع، والخمحز.

5 
 ، فظس، الخظ، فظسجيبأ

 

لىم اإلاػلم فيها بػسض ظاِهسة مػُىت، حػخمد غلى صُاغت الفسطُاث وحمؼ  اإلاػلىماث، زم اخخباز الفسطُاث للىصىل ئلى الخػمُماث. ٍو
زم ًؼلب مً اإلاخِػلمحن فسض الفسطُاث وئغؼاء جفظحراث لها، زم ًىفر اإلاخػلمىن اطخلصاء غملُا للخدلم مً الفسطُاث، وحسجُل 

 خػمُماث.مالخظاتهم، وجلدًم جفظحراث لها، للىصىل ئلى الىخائج وال

 اإلاػسفي (7شكل ) 6

شخمل غلى اإلافاهُم  :جخكىن مً حاهبحن ًسجبؼان مػا اث اإلاخظمىت في الدزض.  واإلابادئالجاهب ألاٌظس)الخفكحري(: َو الجاهب و والىظٍس
شخمل غلى الىكائؼ وحػني حمؼ اإلاالخظاث املحظىطت لألخدار، وألاشُاء، وغدد مساث ظهىز الحدر،  ألاًمً )ؤلاحسائي(: والصىز َو

 الفىجىغسافُت، واإلاشاهد اإلاصّىزة.
السطم البُاوي، وحداول : والػىاصس ؤلاحسائُـت الػملُت، بأشكال لها مػنى مثل ،حظاغد اإلاخػلم غلى السبؽ بحن الخفكحر الىظسي اإلافاهُمي

م ئغادة جسجِب مػلىماجه الجدًدة، وزبؼها باإلاػلىماث التي طبم له حػ، اإلالازهت، والخسائؽ  .لمهاغً ػٍس

7 
 ُتاللُاط

 

 هي غملُت غللُت جىؼلم مً الكلُاث واللىاغد الػامت وصىال  ئلى الجصئُاث، وفم الخؼىاث آلاجُت:
 جلدًم اإلافهىم أو اللاغدة..1

 جدلُل مظمىن اإلافهىم أو اللاغدة بهدف جددًد خصائصه..2

 الخصائص اإلاشتركت.ئغؼاء أمثلت مىخمُت، وجددًد الػالكت التي جسبؼها باإلافهىم مً خالل .3

ؼلب مً اإلاخػلمحن جددًد ألامثلت التي جيخمي ئلى اإلافهىم أو اللاغدة مً .4 جثبُذ الفهم مً خالل ئغؼاء مجمىغت مخىىغت مً ألامثلت، ٍو



 

 جلك التي ال جيخمي.

 اللصت 8

ك الػىاػف، وجىمُت جدىّ  م، وجىمُت الخُال، وجدٍس م ؤلازازة، والدشٍى واإلاثل  اللُمل اللصت اإلافهىم املجسد ئلى واكؼ مدظىض، غً ػٍس
يبغي  الظامُت،   الجىاهب آلاجُت:  مساغاةمؼ لشد الاهدباه أكثر أزىاء طسدها؛  أن ًخخللها مجمىغت مً ألاطئلتٍو

 في أخداثها. هلصفي )الحصت الىاخدة( ختى ال ًددر اللصت كاملت في اإلاىكف الصاطخػساض  -

 الىكذ الكافي إلاىاكشت أخدار اللصت. مىذ اإلاخػلمحن -

 .اإلاخػلمحناطخغالل الدزوض اإلاظخفادة مً اللصت، وزبؼها بىاكؼ  -

 الخسائؽ الرهىُت 9
ت الراكسة،  والخفكحر وبىاء اإلاػنى. وجصود  ،والخػلم ،الػملُاث ؤلابداغُت، وحظاغد غلى الخخؼُؽ وجىمُتحظخخدم في جىظُم الخفكحر لخلٍى

 ،الكلماث أو الصىز أو ألالىان :مثل ،والادزاكُت باطخخدام أدواث مخػددة، اإلاخػلم بمفاجُذ حظاغده غلى اطخخدام اإلاهازاث اإلاػسفُت
 لػالكاث والسوابؽ التي ًيشئها بحن أحصاء اإلاىطىع وكخابت اإلاالخظاث. مً خالل ا ،وحػخمد غلى زؤٍت اإلاخػلم للمىطىع اإلاساد حػلمه

 الاكدشاف الاطخلسائي 10
التي ال  وألامثلت ،مجمىغت مخىىغت مً ألامثلت التي جىؼبم وجدلم الشسوغزاطت مً خالل د ،كدشاف مفهىم أو مبدأ ماحظخخدم ال

شمل هرا ألاطلىب حصأًً  ،أو اإلابدأ ،جددًد خصائص اإلافهىم اإلاساد جىصُفهئلى للخىصل  ؛جدللها أو الخػمُم اإلاساد اطخيخاحه، َو
 ألاول هى ألادلت والحجج والبراهحن، والثاوي هى الىصىل ئلى الاطخيخاج والخػمُم املجسد.  : مدىزٍحن

 الاطخكشاف 11

بمجسد ئدزاكه  ،أو اللاغدة غلى الحاالث الخاصت الجدًدة التي حػسض له ،أو اللاهىن الػام ،كدزة اإلاخػلم غلى جؼبُم الفكسة الشاملت هي
أو الخػمُم  ،ئلى اطخيخاج اللاغدة جلىد اإلاخػلمحن التي للصلت التي جسبؼها باللاهىن الػام. وحػخمد غلى صُاغت طلظلت مً ألاطئلت اإلاىحهت

م الاطخيخاج اإلاىؼلي مً اإلاػلىماث التي طب ،اإلاساد اكدشافه الكل ئلى ، ومً م دزاطتها، بدءا مً ألاطئلت الظهلت وغحر الغامظتغً ػٍس
  اإلابدأ أو اإلافهىم اإلاؼلىب. ئلى وصىال ، ومً اللاغدة ئلى الخؼبُم، ومً الػمىمُاث ئلى الخصىصُاث ،الجصء

12 

 الخػلم اللػب
 

دلم  اإلاخػلمىن وشاغ مىحه ًلىم به  ، اإلاخػت والدظلُت -في الىكذ هفظه  -لخىمُت طلىكهم وكدزاتهم الػللُت والجظمُت والىحداهُت، ٍو
ب مبادئ الػلم  ،وهى اطخغالل أوشؼت اللػب في اكدظاب اإلاػسفت  وخاّصت ألاػفال منهم، وجىطُؼ آفاكهم اإلاػسفُت. للمخػلمحن،وجلٍس

 جمثُل ألادواز 13
خخاز فيها  .وفم كىاغد وأصىل مػسوفت بخىحُه مً اإلاػلم، مدددًًفي شمان ومكان  ًه اإلاخػّلموشاغ ًإدّ  ألادواز التي ًلىمىن  اإلاػلمٍو

لىم   .دوزا ًجب أن ًلىم به مػبرا غً هفظه أو غً أخد آخس في مىكف مددد للمخػلم جمثُل ألادواز غلى افتراض أّن بخأدًتها. ٍو

 الخػلم باألكسان 14
خمحز  لىم مخػلم بخدَزع مخػلم آخس، أو مجمىغت صغحرة مً شمالئه لفهم اإلاهازة أو اإلاػسفت. ٍو ٌظاغد فيها اإلاخػلمىن بػظهم بػظا. ٍو

لخصس دوز اإلاػلم غلى مالخظت اإلاىكف، وؤلازشاد واإلاظاغدة غلى خدور الخفاغل ؤلاًجا بي اإلاخػلم مػلم ألاكسان بالركاء وألاداء اإلاهازي، ٍو



 

 خػلمحن ختى ًخم الخػلم.بحن اإلا

 خل اإلاشكالث 15
هي وشاغ ذهني غملي مىظم. ًبدأ باطدثازة جفكحر اإلاخػلم، بىحىد مشكلت ما، والبدث غً خلها وفم خؼىاث غلمُت، مً خالل ممازطت 

ا، زم وطؼ غدد مً ألاوشؼت الخػلُمُت الخػلمُت الصفُت أو الالصفُت. وحظحر وفم الخؼىاث آلاجُت: جددًد اإلاشكلت  ُّ وصُاغتها ئحسائ
م خؼىاث خل اإلاشكلت. بي وجىفُرها، بهدف الخىصل ئلى البُاهاث وجفظحرها، زم جددًد الىخائج، وجلٍى  خؼت للػمل الخجٍس

 


