


تحليل المحتوى التعليمي للدرس

اختيار مقدمة مناسبة للدرس

تحديد الواجب البيتي

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

تحليل المحتوى التعليمي للدرس: أوالً 

:الي إن أول خطوة في عملية التخطيط للدروس اليومية هو تحليل محتوى الدرس اليومي لإلجابة عن السؤال الت

ها الخبراء في يختلف عن األساليب التي يتبع, إن تحليلك محتوى الدرس للتعرف على العناصر الفرعية المختلفة 

المهارة وإنما مطلوب منك اكتساب هذه.. وصفهم وتحليلهم للمناهج عامة والتي تكون غاية في الصعوبة والتعقيد

.إلى الحد الذي يمكنك من استخدامها بفاعلية في عملية تطوير أساليب تدريسك 

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

:السلوكيةاألهداف

:يأتيماعلىقادراً تكونأنالموضوعهذادراسةبعدمنكنتوقع

.دراسيةمرحلةأيفيتخصصكمادةموضوعاتأحدمكوناتتحللأن

ً تطبقأن اتموضوعألحدوالمهاريةوالوجدانيةالمعرفيةالمكوناتاستخراجعمليا

.دراسيةمرحلةأيةفيتخصصكمادة

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

:التعليميالمحتوى

:الدرسبمحتوىيقصدماأما

:بالتالياالجتماعيةالموادمنهاجيتضمنهاالتياألساسيةالمكوناتحصرويمكن

:ويمكن حصر البنية المعرفية لمنهاج المواد االجتماعية على الشكل التالي : الجانب المعرفي -1

.  الحقائق•

.مفاهيم•

.  تعميمات•

.الجانب الوجداني-2

.الجانب المهاري-3

المتسلسلةالدراسيةالمادةمجموعفهو

مختلففيالمتعلمونيدرسهاالتيوالمتدرجة

.االجتماعيةالدراساتكتبفصول

عودةأنقر هنا لرؤية المخطط



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

الجانب المهاريالجانب المعرفيالجانب الوجداني

الحقائق والوقائع

تعميمات

مفاهيم

عودةأنقر فوق األشكال لقراءة المزيد



عودة

الحقائق والوقائع
جمل خبرية تحمل معنى يمكن البرهنة عليها بالمشاهدة والحس ومن

:األمثلة على ذلك 

تاريخ الحوادث 
مثل استولى هوالكو على بغداد سنة 

.م 1258هـ 656

الحوادث التاريخية وأماكن وقوعها
مثل حررت الشام من السيطرة الرومانية زمن 

)(  الخليفة عمر بن الخطاب 

خصائص األشياء
)  (  عدد سكان جمهورية مصر العربية   

.مليون نسمة 

.خالد ابن الوليد , ) ( أبو بكر أسماء األشخاص 



مفاهيمالوتعرفاالجتماعيةالموادفيوالتعليمللتعلمأساسيةقاعدةالمفاهيمإن

تجميعهاتمالتيالخاصةاألحداثأوالرموزأواألشياءمنمجموعة"أنهاعلى

حسبمحددةفئةفيتصنفوالتيالمشتركةوالخصائصالصفاتمنأساسعلى

."محددمعيار

ً االجتماعيةالموادفيالمفاهيموتتضمن :منهامختلفةأنواعا

مفاهيم وقت

وفاة , هجري

قبل .. الرسول 

, دبعد الميال, الميالد

,  عصر النهضة

العصور الوسطى

مفاهيم

مفاهيم معنىمفاهيم مكان مفاهيم مادية

, مثل خط االستواء 

,  شبه الجزيرة 

بادية , جزيرة 

الصحراء , الشام

,  اإلفريقية الكبرى

ر مستوى سطح البح

مالحظتها أو الخبرة 

بها مباشرة وبطريقة

ام غير مباشرة باستخد

ثل الوسائل التعليمية م

,  بحيرة, بحر, نهر: 

غابة

وهي أكثر تجريداً 

وصعوبة من المفاهيم

السابقة وتذهب إلى 

أبعد من الخبرة 

والمالحظة المباشرة 

,  حرية, ثورة: مثل 

, تعاون, ديمقراطية

وحدة 

عودة



خصوتتل..واحدةطبيعةالتيمنالحوادثجميععلىتنسحبمعرفةكلوهي

:هيأنواعأربعةفياالجتماعيةالموادفيالتعميمات

تعميمات وصفية 

تلخص مجموعة 

من الحقائق 

والمفاهيم التي 

تصف ظروفاً 

خاصة بالمواد 

:مثل , االجتماعية 

تتوزع مصادر 

الثروة المعدنية 

على الوطن العربي

 ً .توزيعاً متباينا

تعميمات

تعميمات السبب والنتيجة 
تعميمات تعبر عن 

قوانين أو نظريات أو مبادئ

تعميمات تعبر عن 

قيمة اجتماعية 

ح تتمثل في توضي

ط العالقات التي ترب

مفاهيم مختلفة 

وتوضح السبب 

: والنتيجة مثل 

تؤدي زيادة هجرة 

أبناء الريف إلى 

المدينة إلى الضغط

المتزايد على 

.الخدمات 

وتستخدم كدليل

للعمل في 

:المستقبل مثل 

إن قوة العرب 

-في وحدتهم  

يولد الناس 

.أحراراً 

وتعبر هذه عن 

المبادئ والقوانين 

التي تنتج من 

االستقصاء العلمي 

ة والتي تعبر عن دراس

:مشكلة ما كأن تقول 

تؤكد أهداف المناهج 

االجتماعية على خلق

.المواطن الصالح 

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

الجانب الوجداني

ً ويشكلالدرسمحتوىمنينتقيالذي مثلهاتواالتجاوالقيمالعاداتمنكثيرلتنميةمنطلقا

.إلخ..اإلنساني,الوطني,القومي,الثوري,الجماهيري,الديمقراطي:االتجاهتنمية

عودة



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

الجانب المهاري

نها هو ما ينطوي عليه الدرس ويشكل بحكم طبيعة محتوى المادة منطلقاً لتنمية مهارة أو مهارات معينة م

:على سبيل المثال في دروس التاريخ 

.تحديد زمن الحدث التاريخي على خط زمني أو لوحة زمنية 

.مهارة الربط بين األسباب والنتائج 

.مهارة تحديد مكان واقعة تاريخية على خارطة تاريخية 

.إلخ .. مهارة التمييز بين الحقائق ووجهات النظر 

:ومن المهارات في دروس الجغرافيا 

.مهارة رسم وقراءة وتفسير الخرائط 

.مهارة تحديد الجهات األصلية والفرعية 

عودة.إلخ .. مهارة عقلية متصلة بالتفكير الجغرافي 



األهداف السلوكية مثالميالمحتوى التعليمقدمة

:التعليميالمحتوىتحليللعمليةتوضيحيمثال

موضوعمعيتتبعأنيمكنكاألساسيةمكوناتهاواستخراجدرسمحتوىتحليلكيفيةلمعرفة

الوطنتاريخكاتبموضوعاتمنوهو(فلسطينوتقسيم1936ثورةمنبريطانياموقف)

.الحديثالعربي

:للموضوعالمعرفيالجانب

ومعرفة..نيالفلسطيالشعبحقوقعلىبالتآمرالمتعلقةالتاريخيةبالحقائقالمتعلمينتعريف

.(تقسيم–انتداب–مؤتمر–ثورة)بالموضوعالواردةالمفاهيملبعضالمتعلمين

:للموضوعالمهاريالجانب

تدريبهمبتتعلقومهارة,عليهاوالتأشيرالخارطةاستخدامعلىالمتعلمينبتدريبتتعلقمهارة

مواقعالوتحديدفلسطينخارطةبرسمتتعلقمهارةوكذلك,الموضوعيةالدقيقةالمالحظةعلى

.عليهاالمقدسة

:الموضوعفيالوجدانيالجانب

عربيةالاإلرادةلفرضالتضامنضرورة:منهاوقوميةووطنيةثوريةاتجاهاتتكوينعلىالحث

.حقوقهلنيلالمستمرالفلسطينيالعربيالشعببنضالوالفخرواالعتزاز

:تمرين

ً للدرسالتعليميالمحتوىمفهومعرف.1 .محدداً تعريفا

.المختلفةاالجتماعيةالموادلدروسالمعرفيةالمكوناتحدد.2

:(الأونعم)بـأجب.3

تحليلمهارةعلىاالجتماعيةالموادمعلميتدربأنالضروريمنليس)

قراءةبإعادةننصحك,نعمإجابتككانتإذا(للدرسالتعليميالمحتوى

.ذلكأسبابفوضحبالأجبتإذاأما,أخرىمرةبتأنالموضوع

إغالق

عودةتدريب



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

عودة



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

:مقدمة

قبلينبغيإذ,اليوميةللدروسالتخطيطعمليةفيمهمةخطوةتعدلدرسكمقدمةوضعكإن

ارةإثمنهاالغرض..مناسبةمقدمةخاللمنلهالتمهيداليوميالدرسمحتوىتدريسفيالشروع

إلثارةأساليبعدةوهنالك,لهاهتمامهمواستقطابالجديدللدرسالمتعلمينواهتماماتدوافع

نضجوىومستالدرسموضوعطبيعةباختالفتختلفوهيالجديدللدرسالمتعلمينودافعيةاهتمام

.معاصرةوقضاياأحداثمنبهايحصلومابيئتهموخصائصالسابقةوخبراتهمالمتعلمين

عودة



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

:األهداف السلوكية 

:نتوقع منك بعد دراسة هذا الموضوع أن تكون قادراً على ما يأتي 

تعرف مفهوم المقدمة .1

تبين وظائف المقدمة في التدريس .2

.تذكر أنواع المقدمات المستخدمة في مواقف تعليمية مختلفة .3

تطبق عملياً اختيار مقدمة مناسبة ألحد موضوعات المواد االجتماعية في أية مرحلة .4

.دراسية 

عودة



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

:ة منها وفي اختيار مقدمة مناسبة للدرس تخدم أغراضاً تعليمية عديد

:يقصد بمقدمة الدرس

لدرسلالتمهيدبقصديفعلهأوالمعلميقولهماكلهو

ً متعلميهوتهيئةالجديد ً ذهنيا ً وانفعوجسميا لتلقياليا

مختلفمعالمتواصلوالتفاعلوقبولهالدرس

.التعليميةالمواقفأطراف

أنقر هنا لقراءة األغراض التعليمية

بماهتدريسالمعلميعتزمالذيالموضوعنحوالمتعلمينانتباهتركيزإلىتؤديأنها.1

.المدرسيةاألنشطةفياندماجهميضمن

.خاللهامنلمتعلميهالموضوعدراسةوأهميةدرسهأهدافتوضيحمنالمعلمتمكن.2

منالحقةخطواتلبدءالجديدبالدرسالمتعلميناهتماماستثارةإلىتؤديأنها.3

.معينةنقطةإلىسابقةحصةفيالمعلمأوصلهمأنبعدالتعليميةالنشاطات

والسابقةالتعليميةالمادةبينالتعليميةالعمليةفياالستمراريةتوفيرإلىتؤديأنها.4

إغالق.الجديدة

عودة



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

:منهاصورالدرسلمقدمةو

اهتماميريثنحوعلىتوظيفهاواتصاالتهأوقراءاتهمنالناتجةالشخصيةخبرتهالمعلماستخدام.1

.أنشطتهوالدرسإلىيشوقهمومتعلميه

محددةةأسئلالمعلميضعأوالجديدللموضوعمقدمةاجوبتهاتكونبحيثاألسئلةالمعلماستخدام.2

.السابقالدرسلمراجعة

لدرسامدخليبدأفقد,للدروسمتعلمهاهتمامتثيرمشوقةكمقدمةالتعليميةالوسائلاستخدام.3

صيخمخططأو,زمنيةخريطة,صور,مرئيشريط,خارطة:التاليةالوسائلاحدىباستخدام

.السابقالدرسموضوع

للدرسكمقدمةقضاياوأحداثومشكالتمنبهايحصلماوالمتعلمبيئةخصائصاستخدام.4

.الدرسبموضوعلربطها

البرططريقعنللدروسكمقدمةسابقموضوععنالتحدثأوالسابقةالمتعلمينخبراتاستخدام.5

.بسهلهوللتعلميهيئبماالجديدالموضوعبينوبينهم

:و لو حللت الصور الخمس لرأيت استخدام المعلم لها يتلخص في ثالثة أنماط رئيسية هي 

عودةأنقر هنا لقراءة األنماط



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

عودة

النمط التوجيهي 

النمط االنتقالي

النمط التقويمي



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

عودة

النمط التوجيهي 

النمط االنتقالي

النمط التقويمي

:التوجيهيالنمط-1

:المقدمةهذهتستخدم

.بلوغهاينبغيالتيالدرسأهدافإلىمتعلميهالمعلمبتوجيه.1

سوفالتيالتعليميةاألنشطةعنتصوراً لمتعلميهالمعلمبإعطاء.2

.الدرسيتضمنها

لدرسالموضوعمتعلميهانتباهلتوجيهبدأكنقطةالمعلميستخدمها.3

أوشخصأوحدثأونشاطاستخدامطريقعنبهاهتمامهماثارةأو

ً يعرفشيء ابقةسخبرهلهمأنأومتعلميهاهتمامموضوعأنهمسبقا

.به

أمثلة

:يليماالمقدماتتلكأمثلةمنو

ذلكإنفبلوغهالهممطالبتهوالسبورةعلىالحصةبدايةفيدرسهألهدافالمعلمكتابة:1م

.معينةإلهدافتعلمهموتعليمهمعمليةبتوجيهيقوم

عيطبيكمدخلمتعلميهاهتماميشغلحدثأوقضيةأولمشكلةالمعلماشتثمارمحاولة:2م

.للجدلمثارةقضيةأولحدثالجغرافياأوالتاريخفيموضوعلدراسة

إغالق



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

عودة

النمط التوجيهي 

النمط االنتقالي

النمط التقويمي

:االنتقاليالنمط-2

:هي,رئيسيةبخصائصالمقدماتمنالنطهذايتصف

ً يستخدم.1 استهادرسبقمعلومةمادةمنالمرنالتحوللتوفيرأساسا

طربأوالجديدبالدرسالسابقالدرسربططريقعنجديدةمادةإلى

.جديدبنشاطسابقنشاط

تصلحيالتاألمثلةاستخدامعلىكبيراً اعتماداً المقدماتتلكتعتمد.2

.عليهاللقياس

لونيميمتعلميهأنيعرفالتياألنشطةعلىالمقدماتتلكتعتمد.3

يجيالتدراالنتقالتحققبذلكوفيهاخبرهلهموبهامولعونواليها

.المنشود

أمثلة

:االنتقاليةالمقدماتعمليهيوضحالتاليالمثالو

قبلمنةالمألوفوالمعلومةالتاريخيةالزمنيةالخرائطأوالزمنيالخطباستخدامالمعلميقومكأن

يدةجدتاريخيةاحداثكتوزيعقبلمنيمارسوهلمجديدنشاطفيسابقةدروسمنمتعلمية

.الزمنيالخطعلىاحداثهاتسلسلحسب

إغالق



األهداف السلوكية صور لمقدمة الدرسميالمحتوى التعليمقدمة

عودة

النمط التوجيهي 

النمط االنتقالي

النمط التقويمي

:التقويميالنمط-3

:يأتيفيماالمقدمةهذهوتستخدم

ً تعلمهتمماتقويم.1 أونشطةأإلىاالنتقالقبلبهتكليفهمأوسابقا

.جديدةخبرات

لمالمتعحولالمتمركزةاألنشطةعلىكبيرحدإلىالنمطهذايعتمد.2

المادةمنتمكنهمدىإلظهارالمتعلميقدمهاالتياألمثلةوعلى

.التعليمية

أمثلة

:تمرين

ً الخاصبأسلوبكاكتب .الدرسمقدمةلمفهومتعريفا

.المقدماتأشكالمنشكلأليالمعلماستخداممبرراتأذكر.1

:التاليةالتعليميةالمواقففيالمستخدمةالمقدمةنوعأذكر.2

.الجديدالدرسعنوانإلىوالتوصلالمتعلميناستجوابطريقعنسابقدرسمراجعة

؟المستخدمةالمقدمةنمطما➢

.يالعالمالمستوىعلىمعاصرحدثأوقضيةأومشكلةمعدرسهموضوعالتاريخمعلمربط➢

؟المستخدمةالمقدمةنمطما

؟دمةالمستخالمقدمةنمطما.الحاليبالدرسترتبطسابقةمواضيععلىالتاريخمعلمعروج➢

مطنما.ممتازةبصورةالدرسموضوعيوضحتعليميمرئيلشريطالتاريخمعلمستخداما➢

؟المستخدمةالمقدمة

أنتريدواليوم,الماضياألسبوعحصصطوالالتاريخيةالموضوعاتأحدبتدريسقمت➢

ما.التذكرعلىمتعلميكقدرةمدىمنلتتأكدالموضوعهذالمراجعةوقتكمنجزءاً تخصص

؟المستخدمةالمقدمةنمط
إغالق

تدريب

لميهمتعطريقهاعنيختبرالدرسبدايةفيأسئلةعدةالمعلميوجه:مثال

..والمناخالسطحعنيسألهمكأنالحاليللموضوعسابقةمواضيعفي

.مثالً الطبيعيالنبات:الجديدلموضوعهكمدخلإجاباتهمويستخدم

إغالق



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

:مقدمة

رتحضيإلىاإلشارةاليوميةالخطةعناصرمنالعنصرهذايتضمن

..الصفخارجالمتعلمونبهايقومالتيوالواجباتالقادمالدرس

أنيينبغ,تعلمهمفيمجزيةأداةوالواجباتالقراراتهذهتكونولكي

قترفوأنلهمالمتاحوالوقتونضجهمخبرتهممستوىمعتتناسب

.ومحددةواضحةبتوجيهات

لميكلمتعالبيتيالواجبتحديدكيفيةعلىندربكأنسنحاولوهنا

.لدروسكيةالتعليمالعمليةاألهدافمنالكثيرتحقيقعليكييسربشكل



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

:السلوكيةاألهداف

:يأتيماعلىقادراً تكونأنالموضوعهذادراسةبعدمنكنتوقع

.البيتيةالتعييناتأوالبيتيالواجبمفهومتعرف.1

.البيتيالواجبإعطاءعندبهااألخذالواجباالعتباراتتعدد.2

.البيتيبالواجبالتنوعأسبابتشخيص.3

.البيتيالواجبإلعطاءالسليمةالقواعداتباعأهميةتبين.4

ً تطبق.5 اتموضوعإلحدىمناسبةبيتيةواجباتتحديدعمليا

.العامالتعليممراحلفياالجتماعيةالمواد



مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

:التعليميالمحتوى

عناصرمناألخيرالجزءذلكفهو,البيتيبالواجبيقصدماأما

دبععادةالمتعلمينجزه..أجزائهاأهممنيعدأنهإال,اليوميةالخطة

تعليميةأهدافتحقيقمنهوالغرض,االعتياديةالدروسحصص

:منهامختلفة

زيادة استقاللية المتعلمين في إنجاز المهام التعليمية

إثارة الحماس والفضول واالستمتاع بالواجبات البيتية 

تنمية عادات دراسية جيدة كاالطالع الخارجي والبحث 

يرسخ معرفة المتعلمين للمادة العلمية

يربط التعلم المدرسي بالبيئة المحيطة بالمتعلم

األهداف التي يجب استبعادها



مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

:مثلالبيتيالواجباعطاءعنداستبعادهايجبأهدافهناك

العقاب

الوظيفة العقابية تفرض على المتعلم عادة أن يقوم 

بجهد إضافي عقاباً له ألنه لم يقم بواجبه على 

نحو مرض

األهداف التي يجب استبعادها

التهديد بالعقاب
إن التهديد بالعقاب أيضاً يدفع المتعلم إلى االعتقاد بأن

.جميع الوظائف البيتية نوع من العقاب 

الدعاية

كأن يكون هدف المعلم إيهام العائلة أو إدارة المدرسة 

أن المعلم , أو االشراف التربوي أو المتعلمين أنفسهم 

يشغل متعلميه بواجبات بيتية كثيرة



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

التنويع في الواجب البيتي 

يحقق الخبرة واالكتشاف وينمي القدرة على 

التطبيق في مواقف جديدة

خصائص الواجب البيتي

عدم المبالغة في كم الواجب المعطى

مراعاة عدم المبالغة في صعوبته بحيث 

يولد إحباطاً عند المتعلمين

ينمي عادات دراسية جديدة كتلخيص فكرة أو موضوع



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

الواجبإعطائكخطوةإنجاحفيتساعدكالتيواألحكامالقواعد

:البيتي

بوقتالدرسانتهاءقبلمتعلميكمنتطلبهماتكتبأنأوالً عليك.1

.دفاترهمفينقلهمنهموتطلب,السبورةعلىكاف

هملوتقدم,البيتيالواجبمنالهدفلمتعلميكتوضحأنعليك.2

.إنجازهعلىتساعدهملكيالكافيواإلرشادالتوجيه

البيتيبالواجكمفياآلخرينالمعلمينوبينبينكتنسقأنينبغي.3

.ونوعه

أنغيينبونوعهالبيتيالواجبكمإلعطاءتخطيطكبأنالقولويمكن

:منها,والتربويةوالتعليميةالعلميةالجوانبببعضيأخذ

.طبيعة المادة الدراسية من حيث صعوبتها وسهولتها .1

.مستوى قدرات المتعلمين المتباينة .2

.زمن التنفيذ.3

.مراعاة فترة االمتحانات : األوضاع التعليمية لمتعلميك مثل .4



األهداف التي يجب استبعادها

مقدمة

األهداف السلوكية

ميالمحتوى التعلي

خصائص الواجب البيتي

القواعد واألحكام

أمثـلة

عودة

هاتنوعتجدالبيتيةالواجباتمنلعددأدناهالواردةاألمثلةتفحص

عنتعديبوبماالمتعلمينبينالفرديةوالفروقيتالءمبماواختالفها

.الروتينيالعمل

.صإلىصمنالمقبلالدرستحضير:1م

نهايةيفالتيتلكعنتختلفالتياألسئلةبعضبحلتكليفهم:2م

.الدراسيالفصل

–وقدراتهمميولهمحسب–الفصلمتعلميبعضتكليف:3م

.المقررةالمواضيعبعضبتلخيص

ةخاصدفاترفيولصقهاوالخرائطواألشكالالصوربعضجمع:4م

.تحتهاالتعابيربعضكتابةمع

.تكوينهامعخرائطأوأشكالرسم:5م

تدريب

:تمرين 

.عرف بأسلوبك الخاص مفهوم الواجب البيتي .1

.أذكرها , إن حجم الواجب البيتي ونوعه تحدده عدة اعتبارات .2

:أجب بنعم أو ال .3

هل إعطاء الواجب البيتي نفسه لكل متعلمي الفصل عملية صحيحة ؟

أما إذا, ننصحك بإعادة قراءة هذا العنصر بتأن مرة أخرى , إذا كانت إجابتك بنعم 

.أجبت بال فوضح أسباب ذلك 

إغالق


