
 

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 الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة رياضيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8math                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة رياضيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/8math1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمر العزري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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السل برنامج التدريب المركزي الثاني على كتب س
( 8-7)العلوم والرياضيات للصفين 

2019



:من النطق السامي لجاللة السلطان

ة،شاقلمهمة  وتدريبهالمرءتربيةإن"

ذلفسنبجانبنا،منأما.عنهاغنىاللكن

تدريبالفرصتوفيرنحوونفيسغال  كل

"ةالتربوياألصعدةشتىعلىلمواطنينا
ابوس،حفلة تخرج الدفعة الثانية في جامعة السلطان قمن 
.1991أكتوبر 30



الموضوعات  التوقيت الجلسة

المنهج ومكوناتهفلسفة
تحليل المنهج

8:00–9:30 األولى

  الت
فكير الرياض  9:30–10:30 الثانية

استــــــــــــــــــــــــــراحة

األخطاء الشائعة  
التدريب عىل التخطيط والممارسة 

11:00–12:00 الثالثة

مراجعة المستويات المعرفية مستوى الطلب
مراجعة المفردات االمتحانية

12:00–01:00 الرابعة

التدريبعن لمحة عامة 



التعريف بالتغييرات األساسية–الجلسة األولى 

:علىنشاركوالمتعرفيسالجلسةهذهفي

 المنهجفلسفة
مكونات المنهج
مناهج مقارنة المناهج الجديدة للصفين السابع والثامن مع ال

.السابقة
مفهوم تحليل المحتوى الدراسي وعناصره.
أغراض تحليل المحتوى الدراسي.
تمييز عناصر المحتوى.
إعداد نموذج تحليل محتوى درس.



ترميز المحاور والموضوعات

ماذا تتوقع أن يتم اضافته من 
محاور أو موضوعات ؟



ما هي المكونات؟

كتاب النشاطكتاب الطالبدليل المعلم" أنأستطيع"عبارات 

قراءات موجهة في مقدمة المكونات فقط 



ةج الدراسيمناهالفلسفة 

(8-7)االبتدائية للرياضيات للمرحلة ما بعد كامبريدج منهج يتناول 
 الدراسي محدد بقائمة من أهداف التعلمالمنهج .
 (.6-5)الصفين هداف ألامتداد لتعميق الفهم وهي االستقصاء وحل المشكالت المنهج على يركز
 المعلمأداء بدال من تعلم الطالب التي تركز على " أستطيع"المنهج عبارات يتضمن.

: تم تصميم المصادر كي
 على التقدم في التعلم حيث يعتمد كل هدف من األهداف التعليمية على اآلخرتساعد .
 أهداف تناسب الفئة العمرية، وليس تقديم محتوى بعيد عما هو مطلوبإدراج  .
 من القراءة السريعة لمجرد حفظ الحقائقالفهم بدالا الطالب من تعميق تمكين.
 المهارات تدريجياا وتضمين مهارات التعلم وحل المشكالتبناء



المراحل

المجاالت

الوحدات

مشكالتالموضوعات، تتضمن كل وحدة حل 

(حصص3إلى حصة )في كل موضوعالحصص عدد 

األعداد
 الجبر
الهندسة
القياس
معالجة البيانات
حل المشكالت

الدراسيمنهجالهيكل 



دليل المعلم



حل المشكالت–دليل المعلم 

أهداف حل المشكالت في الصف السابع
7Pt1  ألعداد العشريةقوانين الحساب والعمليات العكسية لتبسيط العمليات الحسابية التي تحتوي على األعداد الكاملة وايستخدم.
7Pt2 يتعامل مع األعداد، والعبارات الجبرية، والمعادالت، ويطبق الخوارزميات المنهجية..
7Pt3 يتعرف إلى العالقات المكانية الموجودة ببعدين أو ثالثة أبعاد ويستخدمها.
7Pt4 يرسم المخططات والرسوم البيانية واألشكال اإلنشائية بدقة.

.



المصادر–دليل المعلم 



كتاب الطالب



كتاب النشاط



ةقراءات موجه-تحليل المحتوى وعناصره

مفهوم تحليل الدرس
عناصر تحليل الدرس



ثنائي نشاط 

قم بتحليل درسين من منهجي 
السابع والثامن 



التفكير الرياضي–ثانية الالجلسة 

:علىناركوالمشتعرفيسالجلسةهذهفي

التفكير الرياضي
عادات العقل
ياتطبيق درس العمليات على الكسور ذهن



نشاط
أوجد قيمة المجهول



أمثلة –التفكير الرياضي 
.رجال يقف بجوار شجرةيوجد بهذا الرسم . 11

.طول الشجرةقدر 
.خطوات الحلوضح 

(يةالرسم يراعي المقايس الفعل)



اضيالتفكير الري

:أجب عن ما يلي

.رجال يقف بجوار شجرةيوجد بهذا الرسم . 11
.طول الشجرةقدر 

.خطوات الحلوضح 

(يةالرسم يراعي المقايس الفعل)

على ما سمات التفكير الرياضي المطلوبة لإلجابة
هذه األسئلة؟ 



العقلعادات –التفكير الرياضي 
  العادات الرياضية للعقل

التفكير بشكل رياض 

الفضول
سعة الحيلة

التعاون
المرونة

التمثيل
أنيمكنكيففيفكر

لةالبديالتمثيلطرقتساعد
المفاهيماستيعابفي

.األساسيةالرياضية

األسئلة والتخمينطرح 
المشكالتهذهفيفكر

طرحفيمهاراتكلتحسين
.األسئلة

هاومالحظتاستكشاف التراكيب
الرياضيةالتراكيبهيما

افكاستكشأثناءالحظتهاالتي
المشكالت؟لهذه

ناع االستدالل والتبرير واإلق
واإلثبات

المشكالتهذهفيفكر
فيمهاراتكلتحسين
.االستدالل

التصور
المشكالتهذهفيفكر

فيمهاراتكلتحسين
.التصور

العمل بطريقة منهجية
المشكالتهذهفيفكر

علىقدرتكلتحسين
.منهجيةبطريقةالعمل

النمذجة الرياضية
المشكالتهذهفيفكر

فيمهاراتكلتحسين
.الرياضيةالنمذجة

يجيةالتفكير بطريقة استرات
المشكالتهذهفيفكر

تفكيركلتحسين
.اإلستراتيجي

https://nrich.maths.org/11376
https://nrich.maths.org/11376
https://nrich.maths.org/11376
https://nrich.maths.org/11376
https://nrich.maths.org/9460
https://nrich.maths.org/9461
https://nrich.maths.org/9458
https://nrich.maths.org/9462
https://nrich.maths.org/9456
https://nrich.maths.org/9457
https://nrich.maths.org/9459
https://nrich.maths.org/9455


تساؤالت

بناء على ما تقدم، ما هو التفكير الرياضي؟
ما أهميته؟
كيف يمكن للمعلم أن يعزز التفكير الرياضي في الصف ؟



(11:00-10:30)استراحة 



الشائعةاألخطاء  الجلسة الثالثة

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  23

:اهداف الجلسة 

تحّديد طرق اكتشاف األخطاء الشائعة لدى •
.الطلبة وطرق معالجتها



قصة اليوم: تمهيد

I came to school early in the morning last week and 

you will not believe what I saw in the parking

لقد جئت إلى المدرسة في وقت مبكر من صباح األسبوع ) 

(الماضي ولن تصدق ما رأيته في موقف السيارات 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  24



هي األخطاء الشائعة ؟ما 

يهفيقعالذيالمشتركالخطأهوأوالتالميذبينكثيرايترددالذيالخطأهو

.الواحدةالعينةفيالطالبمن%16يتجاوزبماالتالميذمنكبيرةمجموعة

(2013العملة ، ) 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  25
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المفاهيميةاألخطاء 

تكونقدلّمالتعموضوععنسابقةوخبراتمعلوماتجعبتهموفيالصفيةالغرفةإلىالطلبةيأتي

.مكتملةغيرأوخاطئةأوصحيحة

(Trowbridge Bybee and Powell, 2000)

ا ق  ضيّ األخطاء قبل الم  هذهأن يعمل على تصحيح وتعديل المعلّم ع من توقّ ي   ي عملية التدريسفدما

.وذلك عن طريق التحقّق من فهم الطلبة بشكل مستمر

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  26



الشائعةأهمية الكشف عن األخطاء 

مالتعلّ وهو(Ausubel)وزوبلأإليهدعاالذيالمعنىذيالتعلّمعمليةإعاقةتجنّب

.العالقةذاتالسابقةبالمعارفالجديدةالمعارفربطعلىالقائم

(العلومتدريسفيالمفاهيميةاألخطاء،المومنيتوفيقعليجهاد)

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  27



لدى الطلبةاألخطاء  ظهور أسباب : نشاط 

والخلطانسيانهإلىيؤديممااآلليالحفظعلىالمعرفةتعلّمفيالمتعلماعتماد•

.بينها

.السابقةتيةالحياالخبراتأوالسابقكالتعلّمللمتعلّم،المعرفيةالبُنيةتجاهل•

تعلّميةميةتعليمواقففيوتطبيقهاالمعارفهذهاستخدامفيالمتعلّمخبرةنقص•

.مختلفة

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  28



الطلبةلدى أسباب ظهور األخطاء 

.العقليةوقدراتهكمستواهالمتعلّم،خصائصتجاهل•

.المعلميستخدمهاالتيالتدريسطرائق•

.(مجردةأممحسوسة)المفاهيمطبيعة•

(2006، العالقة بين طريقة التدريس ونوع األخطاء المفاهيمية لدى تالميذ الصف الخامس األساسي أثناء تعلمهم أحكام التجويد، ربابعةمحمد رجا )

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  29



األخطاءتصحيح 

ا يجعلهمماالطالبعندمعرفيتناقضإحداثفيت سهمجديدةمعرفةتقديم مدركا

ولوالوصبنجاحالجديدةالظواهرلفهممالئمةلتصبحمعارفهتنظيمإعادةألهمية

.المعرفياالتزانإلى

(في تدريس العلومالمفاهيميةاألخطاء ، جهاد علي توفيق المومني)

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  30



التأكد من زوال الخطأ

معالجته قد زال؟تصحيحه وكيف نضمن أن الخطأ الذي تم 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  31



الدرستخطيط -تابع الجلسة الثالثة 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  32



:منالمشاركون سيتمكن 
 المكوناتمالحظة وفهم عملية التخطيط باستخدام.

 تدريس الموضوعفي خطاء الشائعة الخاص باألالجزء التفكير في دور  .

 استراتيجيات التدريس المتنوعةاستخدام.

 التقويم من أجل التعلم خالل مرحلة التخطيطإدراج  .

تخطيط الدرس–الثالثة الجلسة 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  33



عصف ذهني : نشاط

:مكوناتمن خالل اطالعك على ال
؟ (6-5)عنها في صفوف ( 8-7)في صفوف مكوناتما الذي يميز ال

 ؟(8-7)صفوففي الدروس ما هي االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند تخطيط

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  34



بناء خطة درس

عشريةكسور الكسور إلى تحويل : مثال

الصف السابع

5-6الدرس 

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  35



ةالمتاحمكوناتالودعمها بجميع تحديد األهداف : الخطوة األولى
تحقق من عبارات أستطيع 

الخاصة بالموضوع الذي تقوم 
بتدريسه

تحقق من قائمة األهداف الخاصة 
بالفصل كامال في دليل المعلم

المتاحةمكوناتالاستعرض جميع 
يل دل)لدعم هدف التعلم الذي اخترته 

(اطكتاب النش-كتاب الطالب-المعلم

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  36



السابقة و األخطاء الشائعةالمعرفة : الخطوة الثانية
عرفة القبلية الالزمة للدرسمحدد ال
0.75= 100/75= ¾ مثال 

المفهوم المهم الجديد في هذا الدرس هو أن 
ي القسمة رائية ومن الناحية اإلج، الكرس يعن 

ينبغي أن يتمكن الطالب من حل مشكالت
يل لتحوالقسمة العادية والقسمة المطولة 

. عشريةكسور الكسور إلى 

اخير أنشطة من 
المكونات  أو صمم 
نشاط يساعدك عىل 

  ىل  تقويم التعلم القب
ف 

جزء التقويم
ا يكملو اطلب منهم أن 

ا ناتج قسمتهكسور 
ية متكررة  أعداد عشر

:وغير متكررة مثل
12/25
1/3

ة توجد هذه اإلشارات المساعد
ي دليل المعلم

وفق ، وُتوظفف 
مقتضيات الدرس والوقت 

.المناسب

الخاصة األخطاء الشائعة تعرف عىل 
بالتعلم القبىل  

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  37



تدريس المفهوم األساسي: الخطوة الثالثة
قدم -1

المفهوم 
بعد ذلك يتم التعريف :األساسي

بالنقاط األساسية من خالل
النص الموجود في كتاب 

، ونقاط التعلم الطالب
األساسية في دليل المعلم

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  38



تدريس المفهوم األساسي: الخطوة الثالثة
:األساسيالمفهوم توضح أمثلةأنشطة و أختر -2
خدامباستاألساسيةالنقاطالمعلميشرحأنيمكن

أومحادثةأوالمدرسيالكتابفيموجودنص

ذهلهالطالباستيعابمدىلتقويمجماعيةأسئلة

.النقاط

نطالقانقطةبمثابةالنشاطالطالبينفذأنينبغي

بطالكليصححأنويمكن.التعلممنلمزيدقوية

.األسئلةهذهعلىزميلهإجابات

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  39



تدريس المفهوم األساسي: الخطوة الثالثة
:التحديمن متدرجة أنشطة ذات مستويات اختر -3

ستوعبونيالذينالطالبيحققسوفالتحدي،منتدريجيةمستوياتتقدمبحيثمصممةالكتبألنونظًرا 
هم،منأرسعالمفاهيم .التقدممنأعىلمستوىغير

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  40



تدريس المفهوم األساسي: الخطوة الثالثة
:للتالميذقدم المزيد من التحدي أو الدعم -4

يمكن تدريب
الطالب 
من بأسئلة 
كتاب 
.النشاط

جميع الحقوق محفوظة للمركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  41



تدريس المفهوم األساسي: الخطوة الثالثة
طّور المفهوم -5

:الرئيسي

باستخدام نشاط

-حل المشكالت 

تنمية التفكير 

ي 
الرياض 
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تأمالت على عمل التخطيط
؟ما هي االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند تخطيط الدروس

لدرسك؟اختيارهاعليكأستطيعوعباراتاألهدافمنأي-والنتائجاألهداف:األولىالخطوة

جذبمكنكيكيفتقويمها؟يمكنكوكيفالمطلوبةالمسبقةالمعرفةهيما:الخاطئةوالمفاهيمالسابقةالمعرفة:الثانيةالخطوة

بناء؟بشكلمعهاوالتعاملالخاطئةالمفاهيمتحديديمكنككيفمعهم؟األهدافومشاركةالدرسبدايةمنذالطالباهتمام

التفكيرمنللتمكينفرصوخلقتطويرهايمكنكوكيفاألساسية؟بالمفاهيمالتعريفيمكنككيف–األنشطة:الثالثةالخطوة

مختلفعلىحدياتالتتحديديمكنككيفالتكوينية؟الراجعةالتغذيةوإعطاءالتعلمتقويمعلىالحفاظيمكنككيفالتام؟الرياضي

اختالفها؟علىالطالبالحتياجاتوفقًاالمستويات

نهايته؟وعندالدرسطوالوتأملهالتعلمدمجيمكنككيف–وتأمالتعامةجلسة:الرابعةالخطوة
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الجلسة الرابعة
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:اهداف الجلسة 

 الخامس الى الثامنسمات تقويمات الصفوف من استرجاع

بما في ذلك مستويات الصعوبة والفرق بين المعرفة 

.والتطبيق واالستدالل

التقويم وتحرير المفردات االمتحانية  



(ةالمستويات المعرفي)أهداف التقويم:
 المعرفة1رقم هدف التقويم.
 التطبيق2رقم هدف التقويم.
 االستدالل3رقم هدف التقويم.

االمتحانيةالمستويات المعرفية للمفردات 

كيف أحدد هدف التقويم لسؤال ما ؟



المستويات المعرفية أو أهداف التقييم
(knowledge)المعرفة -أ

مجـــال التــقـــويمالقــدرة
(والهندسيةالعدديةوالخصائصوالمصطلحاتالتعريفات)الرياضيةالمعلوماتتذكراالستدعاء
.وغيرهاوالكمياتالرياضيةوالتعبيراتواألعداداألشكالعلىالتعرفالتعرف

صالخصائبحسب)والكمياتالرياضيةوالتعبيراتواألعداداألشكالوترتيبتصنيفبتصنيف وترتي
.(المشتركة

وروالكسالكليةاإلعدادضمنالرياضيةالعملياتباستعمال)األساسيةالحساباتإيجادالحساب
.(آخرهإلىاألعدادوتقريبوالصحيحة،والعشريةاالعتيادية

.(وقراءتها)أخرىمصادروأيةوالجداولالرسوماتمنالمعلومةاستخراجاستخراج
ياسالقأدواتباستعمالالقياس)المناسبةالقياسأدواتواختيارالقياسأدواتاستخدامالقياس

(المناسبةالقياسووحدات



(  Applying)التطبيق -ب
:لى من المتوقع من الطالب تطبيق المفاهيم الرياضية في مجموعة من السياقات،  وقد يشمل ذلك ع

مجـــال التــقـــويمالقــدرة

تحديد العمليات المناسبة واالستراتيجيات واألدوات لحل المشكالت التي التحديد
. تستخدم طرق مألوفة لحلها

ايناتومتبمعادالتوإنشاء.بيانيةرسوماتأوجداولفيالبياناتعرضالنمذجة/ التمثيل 
دتولي.المشكلةمواقفأوحاالتتن مذجرسوماتأوهندسيةوأشكال
كارواألفاألفكار،)معطاةرياضيةكياناتأولعالقاتمتكافئةتمثيالت
(...المفاهيم،و(مرمزة)مجردة

توإجراءامفاهيمتشملالمسائللحلوعملياتاستراتيجياتتنفيذالتنفيذ
.مألوفةرياضية

المستويات المعرفية أو أهداف التقييم



(RESONING)االستدالل -ج

مجـــال التــقـــويمالقــدرة

.تحديد ووصف واستخدام العالقات بين األرقام والتعابير واألشكالتحليل
ثيالت ربط عناصر مختلفة من المعرفة والتم)ربط مجاالت المعرفة لحل المشكالت الدمج/ تركيب

(المرتبطة واإلجراءات لحل مشكالت
تقويم مختلف االستراتيجيات الممكنة لحل المشكالتالتقويم

الحلول المختلفة للمشكالتتقويم 
.استخالص النتائج استنادا إلى المعلومات المقدمةاستخالص النتائج

.تكوين عبارات تعمم نمط مالحظالتعميم
.تبرير استراتيجياتهم وحلولهم الرياضيةالتبرير

المستويات المعرفية أو أهداف التقييم



(الصعوبة) مستويات الطلب 

منخفض  
L

متوسط
M

مرتفع
H



أنواع األسئلة:
اإلجابة الواحدة
 االختيار من متعدد
الشرح والتفسير
 اكمل العبارة / اكمل الفراغات الناقصة
المصفوفات /إضافة معلومات إلى المخططات البيانية
ال/خطأ أم نعم/ صواب
 الترتيب
 التوصيل
 وضع عالمة[ ]المربع الصحيح

أنواع األسئلة



توضح المخططات البيانية التالية عدد الطالب الذين شاهدوا ثالثة أفالم مختلفة

.اكتب عدد الطالب الذين شاهدوا الفيلم أ-
--------------------[1]



س

الشكل السابق يوضح مثلث متطابق األضالع  ومربع  يالمسان مستقيم
°ـــــــــ=س اكتب قياس الزاوية س( أ

°ـــــــــ=ص.                                  احسب قياس الزاوية ص( ب



التوصيل
، انظر األولى كمثالارسم خطوطاا لتصل بين الكسور واألعداد العشرية والنسب المئوية المتكافئة 

[1]



، درجة مناسبة للسؤالبتحديدتقوم كل مجموعة -

.ومستوى الصعوبة، والمستوى المعرفي

لى أو مستوى صعوبة  أعغييربتتقوم كل مجموعة -

.أقل

(عمل جماعي) نشاط  



يتكون الشكل التالي من مربعين

سم مربع 81مساحة الشكل أ تساوي 
سم مربع25مساحة الشكل ب تساوي 

.دون استخدام أدوات القياس( ص)احسب طول الضلع 

أ ب
ص



.الضلعينمتطابقلمثلثالتاليالشكل
.القياسأدواتاستخدامدونصالزاويةقياساحسب

[1]-----------=صالزاويةقياس

الهندسة

ص





:مالحظات عامة

 م ، ليس من الضروري أن تكون سهلة، و لكن المهالمعرفة : هدف التقويم

ما أن تكون التوجيهات مباشرة للطالب، نحن ال نوجه الطريقة للحل ، و إن

.وضوح التعليمات للحل

لحل ، نترك للطالب القرار الختيار استراتيجية االتطبيق: هدف التقويم

.المناسبة

ر مألوفة، ، الطالب يفكر تفكير منطقي في مواقف غياالستدالل: هدف التقويم

.و ال يشترط أن يكون سؤال االستدالل صعبا



:مالحظات عامة

 هي حل مشكالتفي الغالب مسائل التطبيق و االستدالل.

 لهدف تعليمي واحدالمفردة تكون.

 ل ، أي ال يمكن فصمنحنى متصل مستوى الصعوبة عبارة عن

.المرتفع من المتوسط أو المتوسط من المنخفض

ال تستخدم أسئلة استفهامية، ولكن في صورة فعل أمر.



:مالحظات عامة

 مثل أخذ الطالب قرار بالعملية المناسبة يتحول إلى تطبيق  إذا :

حل المعادلتين آنيا

6=ص+ س2، 4= ص+ س 

.الطالب يقرر هل أحتاج جمعهما أم ضربهما في عدد ثم جمعهما



:مالحظات عامة

 ء بنااتخاذ حكم ، ثم توضيح خطوات الحلإذا كان المطلوب في المفردة هو

على ذلك 

(أي العرضين أفضل للشراء) مثل 

أخذ إذا أخطأ الطالب في توضيح خطوات الحل، و بناء عليه اتخذ حكم خاطئا ي

.درجة الحكم فقط

.لكن إذا قرر بدون خطوات ال يأخذ أي درجة



الزمن وترتيب المفردات

ة الطالب منخفض التحصيل يجب أن يصل الثلث األخير من الورق
.االمتحانية ليحل األسئلة الخاصة به



الزمن وترتيب المفردات

الطالب منخفض التحصيل يجب أن ينهي الثلث األول من الورقة
.االمتحانية ليحل األسئلة الخاصة به في ساعة واحدة



أهداف ال تقيم ختاميًا في الدروس المقابلة لها الدرسالدرساألسابيعالفصلالصف

7Ni17Ni27Ni37Nc17Nc27Nc67Nc8
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لهااألهداف التي يمكن تقييمها ختاميا بعد نهاية الدرس المقابل



أهداف ال تقيم ختاميًا في الدروس المقابلة لها الدرسالدرساألسابيعالفصلالصف

8Ni18Ni28Ni38Nc4
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خاتمة

ا كان قرارك، ينبغي للمعلم أن أيا

يجعل الطالب 
يفكرون كي
يتعلمو




