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 مذكرة امشاريع  
 :تنسيق وتصميم 

 الدغيمجليلة : رئيسة قسم ااجتماعيات  أ  
 

 فاطمة الرشيدي: مديرة امدرسة 



بإمكان امعلمن التخطيط خرات تعلم جتمع فيها   فهم متعمق 
للمفاهيم وامهارات امهمة وأن الطلبة هم من يقودون عملية 
التعلم ،فيمكنهم ااعتماد على نقاط قوتهم وإنشاء مشاريع جمع بن 

اهتماماتهم ولغتهم وخلفياتهم الثقافية وقدراتهم وتفضياتهم من أجل 
 .استخدام أنواع ختلفة من الوسائط 

يلعب امعلم دور الوسيط الذي يعمل مع الطلبة لوضع أسئلة ذات 
على تطوير امعرفة والتدريب  قيمة، ورسم مهام ذات مغزى،  

وامهارات من خال التوجهات اإجابية ،وإجراء تقييم دقيق ما  
 .تعلمية تعلمه الطلبة من خرات 

 امشاريع
 .امواد الدراسية اأحادية وأيًضا التعليم والتعلم والتقييم التعاوني للعديد من اموادتستهدف  -

 ماذا يُقصد بالتعلم القائم على امشاريع؟
 

 :خصائص التعلم القائم على امشاريع 

التفكر مـــهــارات يتطلب استخدام 
اإبداعي  والنقدي وامعلومات للتحقق من 

بالعام الواقعي  يرتبط  .احتوى ورسم استنتاجاته حوله وإعداده
 .وامشاكل والقضايا احقيقية

 دور امعلم ي التعلم القائم على امشاريع
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 القائمااسراتيجيات الفعّالة ي التعلم 
 امشاريععلى  

غرس ااهتمام 
بامشروع عن طريق 

تقديم مقاات أو خرات 
 .تثر فضول الطلبة

طرح أسئلة جوهرية 
للمساعدة على  

استخاص اإجابات 
 .وفهم امغزى منها

استخدام العامات  
اللفظية مساعدة  

الطلبة على ربط ما  
سبق تعلمه من معرفة  

 احاليةمع 
 واستخاص  النتائج

توفر هياكل    
تنظيمية إبقاء 

الطلبة ي مسارهم  
مثل قوائم امراجعة  
 .وماحظات التذكر

تقديم تلميحات مرئية 
داخل الفصل امدرسي  

 .  لتوجيه عملية التعلم

توفر النماذج 
اإرشادية ما ي ذلك 

التفكر بصوت عال من 
أجل توضيح عملية 

 التعلم

تقديم الدعم  
والتغذية الراجعة  

طوال عملية 
 التعلم

 القائم على امشاريع  التعلمثقافة الفصل امدرسي ي أسلوب 

 اأدوات وامواردإمكانية استخدام وكان ااستقالية ي استخدام ام

 اجميعمن قبل مشاركة 

 اجميع على( م يكن هناك دائمًا تفاعل مباشري حال )تركيز اانتباه 

 تفاعات اجتماعيةضمن  ةمستوى ارتياح الطلب

 .باحرية ي التعلم ودعم بعضهم البعض ةالطريقة الي يشعر من خاها الطلب

 .ن القيام بشيء ماملحصول على امساعدة أو العذر لبروتوكوات 

 (.قغاالعامات واأهداف واا)إجراءات معتادة لبدء وإنهاء احصة الدراسية 
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 يدرسمالفصل اع ي ونصائح لتطوير امشر

1-  〈‶ ボ╋┮ة ا╊ 〞ا╊┯╋｟اｴ┻┦ تベ┶‒[ﾉ x ╉[┷ أ‶╇〉 ذ╊╅أزواج أو ベ[《ぅأ. 

 .ベ┶‒┪‒‶ 〈‶ いً┕ポت ‶┷ベ【ぇ╋┶〞《ぇ ا╊┷]╉ ボﾒ ｰ ا┒ｱ اベ【ﾇرات ا╊ -2

 .‶》┿┙دポ┣╇╉ إر┢ベدات │┟]┍ ﾈ¨ ا╊┷]╉  〞أ┶┭ ا╊┯╋｟ -3

 .┶╋を أداء أدوار ベ┷┃ぅ ベ[《ぇポ 〞┿╋┃ﾋو〈‒ن〞 ┢┋┵ ا╊┯╋｟ -4

5- ｠╋┯╋╊ ┍ﾃا〞 ぅ ベ‶┕《┶ 〞ぇ┶ا┕ポرات إベぇｹ ╉┧ ┙‶ゅإ{ ا〞ぇピベ【《╊ا 〞┋ぇ┃《╊ا. 

6-  ¨┃ぅ ｰ╊ا 〞╃ぅ┙┯╊ا ｴぇ┻┃ポ ¨╂ ベ【ぇ┾｣┕╃│ /┵ぅرベ┣ﾇض ا┙┶. 

 .╊╋]┣ベرベ《ポ ┵ぅًء ┶╋を اぇ』ベ┿ﾇ¨ واベ【ﾇرات اベ‶う┶〞┾┕【┃┟ﾇت أ┶┭  -7

8- ﾇا 〞┯┣〉ゅرك اベ｠┃┶ا x ┵┪ا x 〞《[┫┃┉【《ﾇ و ぃ[ぇ╋┷┃╊ا╊┷]╉ ‶┵ ┾┧╉ أو /ا ぃ┞آ┒┙‶┕ر. 

 .ا╊┿┧╉ اﾇ┕ر┞ぃأ┶┭ اﾇ┣┙وع 『┕┾ベ┋┃ぅ ًベوز  -9

 .〞╊┯╋｟ا╊┙╂]ぇ〞 اベ 〈 〞┦ベﾆت┾┳ベاﾅع x و اﾇ┣┙ ا┎┿┱  -10
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に  للمشروعالتخطيط بداية      اأوىاخطوة 
ات يالكفا واذكر بوضوح اأسئلة ذات الصلة باحتوى 

 .الي سيتم تطويرها

 للمشروع؟“ رئيسةالفكرة ال”ما هو اموضوع اأساسي أو 

ن على فعله نتيجة  ووقادريعرفونه  ةنتوقع أن الطلبالذي  ما
 مهمة هذا امشروع؟

والي من السابق  ةما هي امعارف وامهارات الي تتوافر لدى الطلب
 أساسًا هذا امشروع؟شكل مكن أن ت

 هذه امهمة؟تناوها ما هي معاير امنهج الي ست

 ما هي اأسئلة احورية الي ستقود امشروع؟

الي ستكون مطلوبة  امعاجة وقصاء ستما هي مهارات اإ
 إجاز امشروع بنجاح؟

امفردات اأكادمية  )ما هي مهارات اللغة اأكادمية 
الي ستكون  ( اخ .. واخطاب النظامي والعروض النظامية

 ؟متقنة/ متوقعة/ مطلوبة
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に  للمشروعالتخطيط     اخطوتن الثانية والثالثة 

 .  للمنتجات النهائية للمشاريعماذج تطوير                    

 :أجب على هذه اأسئلة                

ما هي مهارات 
/  اإنتاج/ العرض

اأداء امطلوبة 
 للمنتج النهائي؟

كيف ستوفر  
خيارات امنتج 
النهائي فرصًا  

 للتمايز؟

مستوى  هو ما 
التفكر امطلوب 

امنتج موجب 
 النهائي؟

اجمهور  ن هو م
له عرض الذي سي

 فهمهم؟ ةالطلب

 كيف سيعرض الطلبة فهمهم الناتج عن امشروع؟             

 امشروع؟  ماماإطار الزمي إهو ما  •

موجب مكن تقسيم امشروع إى جموعة من امهام كيف •

 تواريخ مرحلية ونهائية؟

 أو ي جموعات؟فردي  شكلب ةهل سيعمل الطلب •

 الفردية؟ ئوليةكيف سيتم قياس امس •

الي ستكون مطلوبة لكل  يدرسام الفصلما هي اموارد خارج  •

 مرحلة من مراحل امشروع؟

2 

3 
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に  للمشروعخطيط  التنفيذ      الرابعةاخطوة 

 :أجب على اأسئلة التالية. اأنشطة التعليميةتصميم             

طوال  ةما هي اأنشطة التعليمية والدعم التعليمي الذي سيحرك الطلب
 ؟قصاءستمراحل عملية اا

 وامهارات الي سيتم تدريسها من خال التعليم الصريح؟ ىاحتو وما ه

ي جربة حفزة للتفكر   ةما هو النشاط اأولي الذي سيشرك فيه الطلب
 وسربطهم على الفور معارف أساسية وبتجاربهم اخاصة؟

فهمًا سريعًا لنطاق امشروع وامنتجات الي  ةكيف سيكتسب الطلب
 ستكون مطلوبة والتقييمات الي ستتم أثناء امشروع؟

 ؟شروع ااستقصائيطوال عملية امبنائي كيف سيتم دمج التقييم ال

 ما هي معاير التقييم الي ستستخدم للمنتج النهائي؟

جارب تعليم تفاعلي   ضمن عروضال/ اتكيف مكن تشكيل التقدم
 ؟ةجميع الطلب

 الدغيم         جليلة : رئيسة قسم ااجتماعيات  أ :  تنسيق وتصميم               6ص                        مذكرة امشاريع 



に امشروعتصميم تقييم   اخطوة اخامسة 

يدمج اموارد   
طريقة  والتكنولوجيا ب

 ؟ائمةم

 الدغيم         جليلة : رئيسة قسم ااجتماعيات  أ :  تنسيق وتصميم              7ص                        مذكرة امشاريع 



 اعداد خطة امشروع  

 امطلوبة  حديد اموارد

 مائمة  اختيار اادوات

 ااجراءات الصحيحة  وفقا للخطة  تتبع

 استخدام اادوات مهارة 

 بصورة اقتصادية    استخدام اموارد

  ظهور امنتج بشكل  مرتب
 متميز   متقدم   متوسط مبتدئ وانيق  

تطابق امنتج مع اخطة 
 ااصلية  

 استغال اموارد بفاعلية  

عرض امشروع على مهور  
 امستمعن  

الرد على اايضاحات  
 وااستفسارات  

 الدغيم         جليلة : رئيسة قسم ااجتماعيات  أ :  تنسيق وتصميم            8ص                        مذكرة امشاريع 



 التخطيط للمشروع التخطيط للمشروعبداية  
 

 تقييم تصميم امشروع للمشروعطيط  التنفيذ   خ

 الفكرة 
 (اى مكان جاذب للبيئة التعليمية  حويل الساحة ) 
 

 :امتوقع  ماهو
 نتوقع من امتعلمات  القدرة على فهم معنى العمل التطوعي  

والقدرة على استغال  خلفات البيئة وحويلها  واعادة  
 تدويرها ما يتناسب مع البيئة التعليمية  

 : امعارف وامهارات
اعادة التدوير  مفهوم اجماليات  والرتيب  / البيئة اجاذبة 

 والتنسيق  
 :معاير امنهج 

 امبادرة ي وضع حلول مناسبة حل امشكات   4-1
تطبيق ما اكتسبه من معارف ومهارات من امواد الدراسية    4-3

 اأخرى ي كيفية حل امشكات الي تواجهه كمواطن
 اخاذ قرارات بشمولية ي مواقف اجتماعية متنوعة 4

 اأسئلة احورية 
للبيئة   كيف مكن حويل الساحة اى مكان مناسب

 التعليمية ؟
 ما ااضافات الي مكن القيام بها كأفراد؟

 ما احتياجات لتغير الشكل احدد ؟
 عمل كل فرد ي اجموعة ؟ ماهو

 :امهارات 
 التحفيزية    / التصويرية  /ا الكتابية   / القيادية / الفنية  

 امستفادة من امشروع   الفئة
 امنهج  / امعلم / امتعلم 

توزيع  امهام  كل صف  / 1
 يتسلم  امكان احدد له  

عرض اافكار  واختيار  / 2
 .اانسب 

حديد انواع اأعمال لكل  / 3
 .صف 

حديد امقرر وامصور  /  4
 للفريق  

وضع برنامج للعمل   -5
 .اجماعي 

حديد الوقت اخاص بكل  / 6
 فريق 

موثق جدول زمي مع حديد    
 .بداية العمل ووقت اانتهاء 

توثيق ااحتياجات واموارد  / 7
 امستخدمة  

.國  حديد نشاط
 اجموعة واختيار  

 النموذجي للعمل   اهيكل       
استغال ميع اموارد    -2

الداخلية واخارجية  للعمل  
 على تغير البيئة  

توزيع ااحتياجات  على كل   -3
 فريق 

توزيع بطاقات للمصورين  -4
 .وامقررين ي كل جموعة 

توثيق  بالصور للجزء اخاص     -5
 وتصوير

 .امراحل للمشروع 
توثيق كتابي مهام كل  / 6

جموعة حسب امهارات الي  
 مع حمل امسئولية  .متلكونها  

 

 مييز  اجموعات وأدائها  
تشجيع اافكار اأعلى  

 مستوى 
على توزيع امهام   القدرة

 وامتابعة  
 استخدام تقييمات امشروع  




