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    ،                                                                                                                            عّلمعزيزي امل

اسااتخدام  في  مساااعدتكإلى يهدف والذي ، الذاتي تعلُّمبرنامج األونروا للني لعّلمامل ي دليلمرحب ا بك ف
سااواء في أوقات الطوارئ أم في  الطلبة تعلُّملدعم وذلك  ،ها األونرواتي التي طورت  الذا تعلُّمبرنامج ال مواد

 .  األوقات العادية

 : فسودليل الهذا 
 الوصول إليها. وكيفية ،الذاتي تعلُّملاألونروا لبرنامج  مواديساعدك في التعرف على  •
 االعتيادي في تعلُّموالالتعليم مبادئ وكيف تختلف عن  ،الذاتي تعلُّماملبادئ األساسية لل لك شرحي •

 .الغرفة الصفية
 يدعمأو بفاعلية، الغرفة الصفية تي في ذالم التعلُّا مواددام ستخة ايفيکول حددة مح داتشايعطيك إر  •

 . األوقات العاديةفي وطوارئ لت افي حاال، زللمنافي أنفسهم  بةلطلا قبل نمھهامداستخا
                                                                               الذاتي.  تعلُّملل األونروا برنامج الستخدام دعمك في الدليل  مفيدا   أن جتد ،عّلمامل عزيزي ،نأمل
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مت تصميم وقد األونروا.  فيلتعزيز برنامج التعليم  8100إصالح شامل في عام  مسيرة ة التعليمدائردأت ب
، والتشريعات ى السياساتمستو ، هي:على ثالثة مستويات رئيسة لعمل ااإلصالح وتطبيقهاستراتيجية 

أربعة مجاالت برامجية و .(الكادروقدرات )القدرات الفردية ، ومستوى تنمية العمل أو إطار التنظيمومستوى 
اجلامع،  التعليمو الطلبة،اج وتقييم املنهو ،ني ومتكني املدارسعلّم: تطوير املهيو، موضوعية مترابطة

حتسني جودة في  إيجابيا   ا  اإلصالح تأثيربرنامج . وقد أظهر والتعليم والتدريب التقني واملهني والشباب
                              1.املدرسة ب من التسرّ  معدالتانخفاض في ، وتعلُّمالتعليم وال

على االستجابة للصراع  قدرة  استعدادا  و أكثرمن أن تكون ا ورألونا ربويالتاالصالح ت استراتيجية نمكّ وقد 
جديدة طرق ا  يسريفي حاالت الطوارئ م يلتعلوما تقدمه األونروا من خدمات ل والتعافي منها ات،واألزم

اإلصالح سياسات  وما كان هذا ليتم لوال استناده إلى، للمستفيديندعم الوفي تقدمي اخلدمة مبتكرة و
ومن هنا سعت األونروا، في سياق األزمة والصراع املمتد، وباستمرار؛  .ذاتها هوممارسات هومبادئ لتربويا
ا  ، مبا يشمل األطفال األكثر حتياجات األطفال والشباب جميعا  إلبة اإلستجل لضمان عدم تسربهم تهميش 

 من املدرسة. 

 رئيسة:                                                                   مكونات يتضمن نهج األونروا للتعليم في حاالت الطوارئ ثالثة 

الفردية  القدراتيبني ووالعاطفية لألطفال.  اجلسديةاالحتياجات هذا العنوان يعالج   آمنة: تعلُّمبيئات  •
 لنفسيا معدلوا آلمنةا ملتعلا تمساحايوفر و، نألما دامالنع ستجابةلال تعلُّمواجلماعية في بيئة ال

                                                                                                                               .وإعادة تأهيلهم تمادلصا مع للتعاما علی الطلبة دةلمساع الجتماعيوا
 لفاطلأل ملتعلیا جودة نضما في دتساعقد  التي مللتعل یلةدبطرق  رفیوت كلذ نیتضم م:لتعلُّوا ملتعلیاجودة  •

في أماكن  تعلُّممما قد يضطرهم إلى ال ،املدرسة بشكل منتظمعون الذهاب إلى يالذين ال يستط
استخدام مواد تعليمية مختلفة إلى مختلفة )على سبيل املثال، منازل أو مساحات تعليمية آمنة( أو 

                                                                                                     .(اتيالذ تعلُّمسبيل املثال، برنامج الى )عل
احة داخل اجملتمع، املوارد املتدارة إووجمع يتضمن ذلك حتديد  واألهالي واجملتمع: الطلبةالتفاعل بني  •

  الثقة؛ لدعم برنامج التعليم في حاالت الطوارئ.بناء باإلضافة إلى 
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 .سوريا للدراسة بشكل مستقل في املنزلمواد التعلُّم الذاتي في يقوم باستخدام أحد طالب األونروا 

 تغريد محمد هذه الصورة التقط2016 األونروا © 
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 ،التعليم في حاالت الطوارئ األونروا فيبرنامج ل الهامةحد العناصاار البديل، أ تعلُّمال وسااائل توفير يعد
، البديل تعلُّمال ئل وساااامن  واحدا   الذاتي تعلُّملابرنامج األونروا  تبروتع ،تعلُّموال التعليم جودة حتت بند
  والرياضيات، العربية، اللغة) ةيالرئيس وادملافاهيم مو ،املهارات األساسية تعلُّمل يسهّ ل مم  ُص  قد والذي
 .في حاالت الطوارئ والعلوم( ،اإلجنليزية واللغة

التعليمية لألطفال والشباب الذين يعيشون  حتياجاتااللتلبية ؛ أساسا    الذاتي تعلُّمتصميم برنامج المت 
، األزماتأوقات توفر مدارسهم التعليم في  لطلبة الذين لأما بالنسبة  في حاالت الطوارئ واألزمات.

  همميكن ، أونظامية مع املناهج الدراسيةغير واد إضافية مأن يستخدموا هذه املواد كفيمكنهم 
 الوصول إلى املدرسة على اإلطالق. علىغير قادرين ون يصبحعندما استخدامها 

األونروا في األوقات  يمعلّمقبل ميكن استخدامه من  ا  غني صدرا  م يعد الذاتي تعلُّم، فإن برنامج ال على كل  
 تعلُّملتعزيز وكذلك ميكن استخدامه  اهج الدراسية العادية في املدرسة،للمنإضافي العادية كملحق 

الغرفة األطفال في  تعلُّمالبرنامج لدعم  هذا مواداالعتماد على  نيمعّلمللميكن  كما في املنزل. الطلبة
   في حاالت الطوارئ فيكونون قادرين على استخدامه. وهذا سيجعل األطفال يألفون البرنامج. أيضا   الصفية

 املقرراتواملفاهيم واملهارات األساسية في املناهج  تعليم  لدعم ؛الذاتي تعلُّمبرنامج األونروا للصمم 
الذاتي  تعلُّمالبرنامج توي . ويحواحلسابوالكتابة القراءة مهارات  ، مع التركيز على االعتيادية الدراسية
)غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان  في املفاهيم ملناهج الدول املضيفةاملهارات األساسية و على لألونروا
 البرنامج.هذا من جميعا  هاعملياتأقاليم في  األونروا طلبة أن يستفيد تأكد منلل (وسوريا

 : هيو، الذاتي ثالثة مكونات تعلُّميتضمن برنامج األونروا لل

في كل مكتب ميداني. على  املطبوعة  الذاتي تعلُّمميكن تطوير مواد ال (:SLMالذاتي ) تعلُّممواد ال •
متوفرة عبر اإلنترنت للصفوف ووهي مواد مطبوعة  ،في سوريا الذاتي تعلُّمللمواد  سبيل املثال، مت تطوير

، وحدهامبا يتماشى مع املناهج السورية  والعلوم،اللغة العربية واللغة اإلجنليزية والرياضيات  ملواد 0-9
 األخرى. قاليم خدمة األطفال في األ ولكن ميكنها أيضا  

هو سلسلة من األلعاب التفاعلية على اإلنترنت للصفوف  (:ILPالتفاعلي على اإلنترنت ) تعلُّمبرنامج ال •
ملناهج الدول املضيفة املفاهيم املهارات األساسية و، تتماشى مع العربية والرياضياتملادتي اللغة  0-9
سوريا(. ميكن الوصول و، لبنان، واألردنوفي )غزة والضفة الغربية، الفلسطينية  لطةالسُّ ج اهمنو ألونروال

  :برنامج التعلُّم التفاعلي لاخملصص لكتروني اإلوقع املمن خالل التفاعلي  تعلُّمبرنامج الإلى مواد 
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ilp.unrwa.org 

م هذه احللقات تقدّ  متاحة على موقع يوتيوب. وهي :على تلفزيون األونروااحللقات التعليمية التلفزيونية  •
، مبا يتماشى 9-1وهي: اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والرياضيات، والعلوم، للصفوف  ،املواد األساسية

)مت الفلسطينية  لطةالسُّ منهاج و ونرواأللمع املفاهيم واملهارات األساسية ملناهج الدول املضيفة 
 :التالي اإللكتروني عبر املوقع دهاجت لغزة والضفة الغربية(، وميكن أن  تطوير احللقات القدمية خصيصا  

https://www.youtube.com/user/unrwatv 
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. وسيقدم هذا القسم نظرة عامة الصفية ةالغرف فياالعتيادي  تعلُّمالتعليم والمنهج الذاتي عن  تعلُّمنهج الميختلف 

 الذاتي. تعلُّمستخدام برنامج الالوما يعنيه هذا بالنسبة لك في دعم األطفال  ،الذاتي تعلُّمالعن مفهوم 

1.1
للذهاب أو الوصول ديهم فرصة أقل الذين ل الذاتي طريقة تعليمية بديلة فعالة لألطفال تعلُّمنهج المميكن أن يكون  •

 ةآمن بيئة تعليميةفي إلى الدراسة في املنزل أو  نيتعلُّماملاملؤسسات التعليمية األخرى. هنا، قد يضطر  أولى املدارس إ
  .في اجملتمع

مباشرة الذاتي  تعلُّمفي الون تعلُّمامل مثال، يتفاعل ،وزمالء في غرفة صفية معلّممن  تعلُّمالذاتي عن ال تعلُّميختلف ال •
 . ني واألقرانعلّمهم مع املتعلُّموقد ال يكون لديهم سوى فرص محدودة ملناقشة  تعلُّمال موادمع 

كرار احملتوى ، وتاخلاص ايقاعهمهم بحيث ميكنهم العمل وفق تعلُّمحتديد سرعة  فرصة نيتعلُّمالذاتي للم تعلُّميتيح ال •
، الذاتي تعلُّمة للالذاتي والدافعيةباالستقاللية  الطلبةيجب أن يتمتع  ألوفة.املفاهيم املعلومات وامل يتخطإذا أرادوا أو 

 .الكلي نيتعلُّماملميكن أن تدعم تقدم وتطور و
رين على طلب قاد ألنهم قد يغدوا غير الطلبة أنفسهم؛الذاتي املزيد من التحفيز الذاتي من  تعلُّمومع ذلك، يتطلب ال •

قوية ذاتي  تعلُّمن يكون لديهم مهارات أ الطلبةمن  يسترعي ذافه وبالتالي؛ 2على الفور. املساعدة أو التغذية الراجعة
إدارة والتحفيز الذاتي واملثابرة، ومثل: حتديد األهداف والتخطيط،  5-1( على النحو املبني في الصفحات تعلُّمت كيف تعلُّم)

 طلب املساعدة والتقييمو، املراقبة الذاتيةو، تعلُّمال دام املرن الستراتيجياتاالستخو ،التحكم في االنتباهوالوقت، 
 3.الذاتي
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https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=
merc_pubs   

الذاتي مللتعل   األونروا برنامج  

الذاتي التعلم مواد  
 

 9-0   الصفوف
 لغةو   إجنليزية لغة
 علوم و رياضيات عربية

  التعلم برنامج
 التفاعلي

 
 9-0  الصفوف

 عربية لغة و رياضيات

األونروا تلفزيون  
 

 9-1 الصفوف
 لغة و إجنليزية لغة
 وعلوم  رياضيات عربية

file:///C:/Users/assefab/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I6S1IJDK/ilp.unrwa.org
https://www.youtube.com/user/unrwatv
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNABD174.pdf
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
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يحتاج مما يفضي إلى أن  ،اجملتمعأو أحد أفراد  ، مثل ولي األمرحيثما أمكن ،ميّسرالذاتي لألطفال من  تعلُّمدعم اليجب أن يُ  •
َّبا   ا  معلّم يّسراملعلى الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون و، الذاتي تعلُّمإلى فهم مبادئ ال يّسرامل ، إال أنه يفضل مدر

 ،على فهم املفاهيم وممارسة املهارات وسيساعدهم في حتفيز األطفال وتوجيههم،يساعد س وجوده؛ ألنه على األقل
من خالل تسجيل تقدم الطالب  ،، على سبيل املثالز من الطلبةفي تقييم التقدم احملر   رئيسا   ورا  دأن يلعب  وميكنه أيضا  

جلمع العينات الرئيسة  وثيقة / اإلجنازاتملف األداءعد املواد. ي في تعلُّمحيث يتم رصد تقدم امل، بجنازاتاإل األداء / ملففي 
  .أيضا   نيعلّممن امل والتغذية الراجعةالذاتي  التأملتضمن يما  على مدار العام، وغالبا   الطلبةلعمل 

4.2 

 التكنولوجيا مهارات (0مثل: ) املعارف واملهاراتمن  امتالك بعضا   نيتعلُّمالذاتي من امل تعلُّمقد يتطلب ال
 تعلُّمفقط لل تمهارات أساسية ليسهي مبا أن هذه و(. تعلُّمال تعلُّمالذاتي ) تعلُّممهارات الو( 8، )األساسية

ني دمج هذه املهارات األساسية في ممارساتهم علّمعلى املإنه فمدى احلياة،  تعلُّملل ولكن أيضا   ،الذاتي
  4.التدريسية اليومية

االعتيادية في تعزيزها من خالل ممارساتهم  نيعلّماملالتي يجب على  "تعلُّمال تعلُّماملهارات األساسية "
  هي: ،الغرفة الصفية

والتفكّر بها بشكل  اخلاصة بهم تعلُّمعلى وضع أهداف ال ةبالطليع جتش حتديد األهداف والتخطيط: •
 الالزمة لتحقيقها.  واملوارد الالزمة ،والوقت، وحتديد االستراتيجيات منتظم،

التي تعمل على  لتحديد استراتيجيات التحفيز الذاتي ةبدعم الطلحفيز الذاتي واملثابرة: الت •
 ههذ بطتوترصعبا .  تعلُّمالستمرار عندما يكون الوللهم،  تعلُّمر في أهمية اللتفكّ ل تشجيعهم؛

التي ، وتلك ألنفسهمهم  حتقيق األهداف التي حددوهاإلى  ةبالطل مييل املوضوعة وعادةف األهداب
 بحياتهم وتطلعاتهم.  ذات صلة يشعرون بأنها

، وحتديد مثل: كيفية وضع جدول زمني للدراسة استراتيجيات إدارة الوقت؛ بةالطل تعليم إدارة الوقت: •
 .هم ذاتيا  تعلُّمهام لوهذا ، إلكمال املهمة نهيحتاجو ذيالوقت وتقدير ال ،أولويات املهام

 ادعدإ :للمثاا سبيل على ؛تعليمية مساحة ءنشاإ بكيفية يتعلق فيما ةتوجيه الطلب :النتباهاجذب  •
املزيد من الوقت لقضاء  تدريجيا   ودعمهم ،ما يشتت االنتباهم خالية للمنزا في سةراللد معينة منطقة

 ملعرفة متى يحتاجون إلى استراحة. وتنمية تقديراتهم، تعلُّمفي أنشطة ال

ألسلوب مة ئاملال تعلُّمحتديد استراتيجيات الفي  الطلبةدعم  :تعلُّماالستخدام املرن الستراتيجيات ال •
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ه تعلُّم، وتطبيق ما مت : رسم خرائط ذهنية، على سبيل املثالاخملتلفة تعلُّمهم، وتوضيح مناذج التعلُّم
 .وهتعلُّم، وتقدمي عرض قصير ألسرهم عما على موقف ما في حياتهم اليومية

مية التي وضعوها على تسجيل تقدمهم نحو األهداف التعلي ةبيع الطلشجت املراقبة الذاتية: •
وه، وما الذي تعلُّمو ه،عما درسوعن طريق تدوين مالحظات قصيرة : ، على سبيل املثالألنفسهم بانتظام

 ملزيد من العمل . فيهيحتاجون  الذي  وما ة،جيدبطريقة ار س

قات يعلى تعل ةبالتأكد من حصول الطلبية من خالل اإليجا تعزيز االستعانة  البحث عن املساعدة: •
على التمييز بني الوقت الذي يحتاجون فيه  ةببناءة عندما يطلبون املساعدة. مساعدة الطلو إيجابية

 . يحاولون معرفة شيء ما بأنفسهم أوال   ن أيجب الوقت الذي و ،لطلب املساعدة

أو املادة نهاية الوحدة أو في الذاتي  همتعلُّممنتظمة لتقييم  فرصا   ةبمنح الطل التقييم الذاتي: •
 ر في كيفية حتسينهمعلى التفكّ  ةبع الطليشجتبقم  أو السنة الدراسية. ،الفصل الدراسي

 .هذه التقييمات الذاتيةعلى بناء  هم تعلُّمل

ومشاركتهم؛  بةالذاتي لها تأثير إيجابي على إجناز الطل تعلُّمتبني أن مساعدة الطلبة على تطوير مهارات ال
 5. للقراءة بشكل مستقل في املنزلالذاتي هم أكثر ميال   تعلُّموا مهارات التعلُّم فالطلبة الذين

الذاتي املوصوف أعاله، تقدم اإلرشادات الواردة أدناه مبادئ وأساليب واسعة ميكنك  تعلُّمالنهج متاشيا  مع 
 الذاتي. تعلُّمالذاتي باستخدام برنامج األونروا للهم تعلُّمفي  ةبفي دعم الطل ا  معلّمبوصفك تطبيقها 

الذاتي في حاالت  تعلُّمال تتعلق بدعم استخدام برنامجالتي  5اإلرشادات الواردة في القسم فيما يلي 
 مكمال  بوصفه الذاتي  تعلُّمباستخدام برنامج ال 6تتعلق اإلرشادات الواردة في القسم  الطوارئ، في حني

 .العاديةوقات األفي  للمناهج الدراسية

5

 

الوصول إلى املدرسة بسبب حاالت الطوارئ، ميكن استخدام برنامج على عندما يكون األطفال غير قادرين 
الذاتي لتمكني األطفال من االستمرار في دراستهم في املنزل أو في أماكن تعليمية بديلة في حالة  تعلُّمال

، وتسهيلهالطفل الذاتي  تعلُّم، لديك دور مهم في دعم ا  معّلمكونك إغالق املدارس لفترة قصيرة أو طويلة. 
 الذاتي. متعلُّ وكيفية استخدام برنامج الوطولها، على نوع حالة الطوارئ  اعتمادا  

ه تببرنامج التعليم الذاتي لطلل عّلماستخدام امل إرشادات حول كيفية اآلتيةستجد في الصفحات القليلة 
 في مراحل الطوارئ:

 تأهب(ال)الطوارئ حالة قبل  •
 ستجابة(اال)خالل حالة الطوارئ  •
 (تعافيال)الطوارئ حالة بعد  •

 :يأتيكما منظمة  اإلرشادات

 (التأّهب -الطوارئ  حالة الذاتي وفهم دورك )قبل تعلُّمعلى برنامج ال فتعرّ ال .0
 (التأّهب -الطوارئ حالة )قبل  طلبتك إعداد .8
 (التأّهب -الطوارئ حالة اجملتمع األوسع )قبل  إشراك .3
 االستجابة( -الطوارئ  خالل حالة)ادعمهم -الذاتي لألطفال  تعلُّمفهم دورك في ال .1
 (االستجابة -حالة الطوارئ خالل ) لألطفال باستمرار الدعم تقدمي .5

                                                
5 

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=
merc_pubs   

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.jo/&httpsredir=1&article=1017&context=merc_pubs
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 (تعافي -الطوارئ  حالة )بعد تعلُّمفي ال طلبةعادة إشراك الإ .6

 تعلُّمدعم الوذلك من أجل ، ا  معّلمبوصفك ، تجد خطوات تفصيلية ميكنك اتخاذها، سلكل خطوة إرشادية
  .حاالت الطوارئمراحل الذاتي لألطفال في كل مرحلة من 

حول كيفية استخدام  اضةففضعلى أنها اقتراحات في اجلدول أدناه،  ،التوجيهيةنظر إلى املبادئ يجب أن يُ 
طفال في كل احتياجات األن أل ثابتة؛قواعد صارمة وت ، وليسالذاتي في حاالت الطوارئ تعلُّمال موارد برنامج

 اإلرشاداتق يحملتمل أن تطبفمن الذا  ،ل مدرسة ومجتمع، قد تكون مختلفة، وفي كنوع من حاالت الطوارئ
حتى مع  وأ، آخرينني معلّمالتعليم، و وخبراءمع مدير املدرسة، فيها لتشاور ستكون أكثر فاعلية إذا مت ا أدناه

 اآلباء وأفراد اجملتمع.
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 (التأّهب -الطوارئ حالة الذاتي وفهم دورك )قبل  تعلُّم. التعرف على برنامج ال0 .0

االختالفات ني يالتربو اخلبراء نكاقرأ (. ناقش مع6-1الذاتي )انظر أعاله في الصفحات  تعلُّمنهج الأدرس  0.0
 .الذاتي تعلُّملل ا  ميّسر دوره الصيفية وبني غرفة الفي  عّلماملبني دور 

 :مثل ،الذاتي لألطفال. اسأل نفسك أسئلة تعلُّمدورك املتوقع في دعم ال هاكتب وصفا  ملا تعتقد أن  0.8
 ؟ فعال   الذاتي تعلُّممواد برنامج الاستخدام  هل لدي خبرة في •
•  َّ  ؟الذاتي تعلُّمبرنامج الستخدم أأن ع بأي الطرق أتوق
 ما هو وضع املدارس في منطقتي؟ •
  أخرى؟أو ألسباب  ،غالبا  هل األطفال غير قادرين على الذهاب إلى املدارس بسبب النزاع  •
 هل شاركت الذاتي في مجتمعي؟ تعلُّمهل يقوم اآلباء أو غيرهم من البالغني بتنفيذ برنامج ال •

 معهم في هذا؟     
الذاتي( في  تعلُّمومواد الالتفاعلي، تلفزيون األونروا،  تعلُّمال) الذاتي تعلُّمراجع جدول موارد برنامج ال 0.3

 .املادة والصّف على  من هذه الوثيقة الختيار املواد ذات الصلة بناء   0امللحق 
 .جرب بعض الدروس بنفسك اختصاصك. محتوى املواد في مجالعلى تعرف   0.1
وحدات قائمة لوبرنامج التعّلم التفاعلي، دروس وقائمة ل، األونروا تلفزيون لقاتحل قائمة بعمل قم 0.5

  .مهارتك أواختصاصك التي ميكن ربطها باملنهاج الدراسي ضمن مجال  الذاتي التعّلم برنامج
الذاتي التي ميكن لألطفال استخدامها من مدرستك و/ أو في اجملتمع  تعلُّمال برنامج مواردعلى تعرف   0.6

حتى تستطيع استخدام على التكنولوجيا املتاحة. هذا في مكان آمن بديل(. يعتمد  م)سواء في املنزل أ
 كمبيوتر/  محمول كمبيوتر وجهاز نترنتباإلتصال االتعلُّم التفاعلي مطلوب أن يكون لديك  برنامج
 .يوتيوبموقع هاتف عبر العلى تلفزيون األونروا مشاهدة حلقات  وتلفزيون األونروا. ميكن أيضا   ، عادي

 (التأّهب -الطوارئ  حالة قبل)طلبتك  إعداد .8

 الغرفة الصفيةالذاتي من خالل استخدامها بشكل منتظم في  تعلُّمعلى موارد برنامج الطلبتك عرّف  8.0
 .خالل أوقات احلياة العادية، بحيث ال يُطلب منهم فعل شيء جديد في حاالت الطوارئ

 الذاتي تعلُّممن خالل االستفادة من برنامج الفي الكمبيوتر األساسية األطفال مهارات عزز طور و  8.8
 .ةاملتعددة في سياق املدرسوالوسائط واملوارد األخرى 

وه تعلُّمإضافية ملا لقيام بتمارين لو ،الذاتي في املنزل تعلُّمعلى استخدام موارد برنامج الشجع الطلبة   8.3
 .باستخدام الكتب املدرسية العادية

 اتاإلجناز األداء/ ملف الذاتي في تعلُّمبرنامج الهم في أنشطة تقدمعلى تك احلفاظ باطلب من طل  8.1
لتعليم  تقييم"ال اجملّمع التدريبي الثالث، برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصصانظر )

 (.اتاإلجنازمزيد من املعلومات حول تطوير ملف ، لل" جودةذي 
 اللغة التي يستخدمها تعلُّمفي استراتيجيات و أفكار  تأمالت: زيةياالجنل اللغةملف على محتوى  مثاال  
 في اإلجنليزية اللغة فيضافة إلى مجموعة من أفضل أعماله باإل ،في املدرسة وأماكن أخرى تعلُّمامل

 املتخصصبرنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة من الثالث  ع التدريبيجملمّ ا لىإ انظر املدرسة.
 SBTD)( ii-https://www.unrwa.org/sbtd 

 
 

https://www.unrwa.org/sbtd-ii
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 (     التأّهب –حالة الطوارئ  )قبلإشراك اجملتمع األوسع  .3

األطفال خالل حاالت  تعلُّمين اجملتمعيني عنصرا  أساسيا  في دعم استمرارية يّسريعتبر أولياء األمور وامل  3.0
 بيئةفي  ينميّسراجملتمع لدورهم كوأفراد من إعداد أولياء األمور  تعمل على أناملهم ، من ؛ لذلكالطوارئ

 :، وذلك من خاللفي املنزل واداملعندما يستخدم األطفال  ؛ أيلذاتيا تعلُّملا
اجتماعات / جلسات توعية أولياء تنظيم ب  مدير املدرسةخالل من األمور التواصل مع أولياء  •

أن يكون أولياء كد من أتال. ينبغي أن تهدف هذه االجتماعات إلى األوقات العاديةل الخاألمور 
برنامج يفهموا كيف ميكنهم تسهيل استخدام الذاتي، وأن  تعلُّماألمور على دراية ببرنامج ال

 .عندما ال يتمكن أطفالهم من الوصول إلى املدرسة ،الذاتي تعلُّمال
 بحيث ميكنك التواصل بشكل منتظم ،للتواصلطريقة إنشاء قم ب، وللتعاون مع مدير املدرسة •

د في أثناء فترة إغالق املدرسة إلعالمهم مبوامع أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي  من خالله،
. سوف دعمال تقدمي ، وكيف ميكنهماألطفال استخدامها الذاتي التي يجب على تعلُّمبرنامج ال

مع األطفال وأولياء األمور  للتواصلإلى اتخاذ قرار بشأن أكثر وسائل التواصل عملية  هنا حتتاج
يرها من وسائل أو غ اإللكترونية،املدونة  و احملمول،لهاتف ا ، مثل:ين اجملتمعينييّسروغيرهم من امل

 .التواصل االجتماعي

 لل ملشاركة التحديات وإيجاد احللووسيلة اتصا إنشاء

  :وسائل التواصل االجتماعيمالحظة حول استخدام   3.8
ين يّسرطريقة رائعة للبقاء على اتصال دائم مع أولياء األمور وامل آب الفيس بوك أو الواتس تعد مجموعات

االجتماعي  التواصلأن يتم استخدام وسائل  الهاممن نه إف ،، ومع ذلكاجملتمعيني وزمالء التعليم اآلخرين
مبا يتماشى مع سياسات األونروا )انظر املوقع اإللكتروني واملبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم االجتماعية 

 (:8101نوفمبر  -لالستخدام الرسمي 
 خاصة" أو "مغلقة" أو "سرّية"“مجموعات  ب هي آالفيس بوك أو الواتس تأكد من أن مجموعات  •

  قادرين على مشاهدة احملتوى. هم الفقط املشتركني األفراد  نّ أو 
 ال تستخدم شعار األونروا أو الصور التي تعرض اسم األونروا أو شعارها. •
، هاالتأكد من أن أي محتوى منشور في اجملموعات يتماشى مع مبدأ حياد األمم املتحدة ويعكس قيم •

 بات.هذه املتطليطبق إزالة أي محتوى ال قم بو
معلومات شخصية عن موظفي األونروا أو املستفيدين منها )مثل أسماء األطفال أو  ي أ ال تنشر •

 أرقام الهواتف أو العناوين(.
وسائل التواصل عدم مشاركة االتصاالت الداخلية ملوظفي األونروا أو النشرات الدورية على  •

 .االجتماعي
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 ( االستجابة) الذاتي خالل حاالت الطوارئ األطفال  تعلُّمفهم دورك في دعم  .1

على التعليم املدرسي. هل من احلالة  دثهالذي قد حتُ ، ساهم في تقييم األثر حالة طوارئعند حدوث  1.0
وصول القدرة على الاحملتمل أن يكون األطفال خارج املدارس لفترة قصيرة أو طويلة؟ هل سيكون لديهم 

وإعداد خطة  ،وأقرانك ،من املهم مناقشة هذا األمر مع مدير املدرسةنتظم إلى املدارس أم ال؟ املغير 
 لذلك. عمل وفقا  

املناهج الدراسية التي  في املتناولة أدوات برنامج التعليم الذاتي املرتبطة باملوضوعاتأمكن، ذا إ، حدد  1.8
استخدام هذه ، وشجع األطفال على (األشهر/ )األسابيع الفترةكنت ستغطيها في املدرسة خالل تلك 

 .الكتب املدرسية اخلاصة بهملى إ باإلضافة  ،األدوات في املنزل
في أماكن  مفي املنزل أ سواءأ ،في منطقتكممن جيرانك ألطفال ا تعلُّمل يّسردور امليجب أن تلعب   1.3

، االعتيادي سياق الفصل الدراسي من طلبتك في، أي طلبة جددا تساعدآمنة بديلة. إذا كنت أخرى 
فحاول تقييم مستويات محو األمية )العربية( واحلساب )الرياضيات( ومستويات اإلجناز في العلوم واللغة 

 الذي  الذاتي تعلُّمد برنامج الفي موااإلجنليزية. بهذه الطريقة ميكنك توجيههم إلى املستوى الصحيح 
 .سيدرسونه

ين اجملتمعيني غير يّسرالقيام بدور "مسؤول التسهيل" في تزويد اآلباء وغيرهم من امل أيضا   ميكنك  1.1
 ىعل ،الذاتي تعلُّمال برنامج باستخدام لاألطفا تعلُّماملدربني تدريبا  مهنيا  فيما يتعلق بكيفية دعم 

، يتعّلمها األطفالللمادة التي مناسبة  بطريقة هاستخدامال الالزمة دراملوا حتديد كيفية املثال سبيل
  .تعلُّملل حافزيتهموكيفية احلفاظ على  ،األطفال تعلُّم، وكيفية تقييم همصفّ لو

 ( االستجابة) خالل حاالت الطوارئ تقدمي الدعم باستمرار لألطفال  .5

مع األطفال وأولياء األمور وغيرهم من  للتواصلوسيلة اتصال عملية وسهلة  هناككن تإذا لم   5.0
 من غيرها أو ،بوك الفيس أو، أب الواتس أو ،اإللكتروني البريد أوالهاتف اخللوي، ك اجملتمعينيين يّسرامل

وسائل التواصل  استخدام حول إرشادات على للحصول. واحدةشاء إنقم بف ،االجتماعي التواصل وسائل
 .أعاله 2 صفحة نظرا ،االجتماعي

الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل الداعمة في فترات متفق عليها. تأكد من   5.8
للسؤال أو التعليق  الذاتي يعرفون كيفية التواصل معك تعلُّمبرنامج ال يسيرتأن جميع املشاركني في 

منتظم ملناقشة اخلبرات ين على االلتقاء شخصيا  بشكل يّسرشجع املف، أو االسترشاد. إذا حدث ذلك
 ومشاركة النصائح وحل املشكالت املتكررة.

 تعلُّمد برنامج العلى تقدم األطفال من خالل مواعلى إطالع ك ئبقاإ اطلب من اآلباء وأفراد اجملتمع اآلخرين  5.3
 موقدّ  ،استخدامها وأيواجهها األطفال في الوصول إلى املواد التي شاكل املمنهم وصف طلب االذاتي. 

 حلول بسيطة. استخدم الرسائل اخلاصة ملناقشة احتياجات األطفال الفردية.
تقدمي املشورة لآلباء حول كيفية قم ب. تعلُّمأطفالهم ملواصلة الحتفيز  ليكونوا فاعلني فياآلباء شجع   5.1

الذاتي التي مت  تعلُّمدعم احتياجات أطفالهم النفسية خالل األزمة. ميكنك الرجوع إلى إرشادات مواد ال
باستخدام برنامج  طفلك في املنزل تعلُّمدعم  املعنينيتطويرها لآلباء / مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع 

 .الذاتي: دليل للوالدين / مقدمي الرعاية وأعضاء اجملتمع تعلُّماألونروا لل
 ةبللمسؤولني والطل الذاتي، اقترح طرقا   تعلُّمأدوات التقييم الذاتي ضمن مواد ال إذا لم يتم توفير  5.5

ون يّسرلقياس مدى تقدمهم. قّدم بعض األسئلة واألساليب البسيطة التي ميكن أن يستخدمها امل
األطفال. ميكنك الرجوع إلى التقنيات املوصى بها في دليل اآلباء / مقدمي الرعاية وأعضاء  تعلُّملتقييم 
 اجملتمع.
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د لة استخدام مواع األطفال على مواص، يجب أن تشجّ التعليم في أماكن تعليمية آمنة بديلةإذا كان   5.6
 .، إذا أمكناآلمن أيضا   تعلُّمالذاتي في املنزل وفي مساحات ال تعلُّمبرنامج ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  التعافي ( ) الطوارىءبعد حالة  تعلُّمفي ال بةالطل إشراك إعادة .6

تأكد من ت أن أنت أيضا   ، على املدرسة وعليكعند عودة األطفال إلى املدرسة بعد حدوث حالة الطوارئ 6.0
باألمان في املدرسة، سيكون بإمكانهم الشعور بعندما يبدأ األطفال فقط السالمة النفسية لألطفال. 

 يجب اتباع نهج ثالثي املراحل: ذلك،؛ ولتحقيق تعلُّمالعودة إلى أنشطة ال

مل هذه تز املرحلة األولى على توفير الدعم النفسي واألنشطة الترفيهية. ميكن أن  تشينبغي أن تركّ  -
 شعرون بالراحة، وملنحهم مجاال  األنشطة على: الفن والدراما واملوسيقى والرياضة؛ جلعل الطلبة ي

للتعبير عن مشاعرهم. ميكنك استخدام األنشطة من دليل األونروا الترفيهي، لتنظيم هذه 
 األنشطة.

.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/recreational_activities_resource_guide_arabic.pdfhttps://www 
الرجوع إلى "إطار األونروا املفاهيمي للدعم النفسي االجتماعي في مدارس األونروا"  ميكنك أيضا   

 مساعدة األطفال على إدارة عواطفهم بعد حالة الطوارئ. لكيفية للحصول على إرشادات 

وللطلبة. يجب أن تبدأ هذه  تعلُّمال احتياجات لدعم انتقالية مرحلة الثانية املرحلة تكون أن يجب -
، عندئذ ميكنك البدء ببطء بتدريسهم تعلُّماملرحلة عندما تشعر أن الطلبة مستعدون ألنشطة ال

الذاتي  تعلُّمأوال ، باستخدام برنامج ال بةالطل هتعلُّمب تقييم ما الصفية. عندها يجالغرفة  في 
)والكتب املدرسية(، من حلظة غيابهم عن املدرسة. إذا قام الطلبة بتطوير ملف خاص بهم في أثناء 
غيابهم، فخذ الوقت الكافي  لتقيم التقدم الذي أحرزوه. قد يكون من املفيد التركيز على املفاهيم 

إلى دمج  التمارين،  واملهارات األساسية في املناهج الدراسية؛ لتعويض الوقت الضائع. قد تضطر
حيث إّن بعض الطلبة رمبا قد حققوا الكثير من التقدم خالل غيابهم، بينما رمبا لم يتمكن آخرون من 

 .املدرسة مع يتأقلمون يزالون ال األطفال ألن ؛قا  مره   التعليم يكونأال الدراسة في املنزل. وتأكد 
التعليم العادي وفقا  جلدول زمني خاضع للمنهاج ينبغي أن تكون املرحلة الثالثة هي العودة إلى  -

املعياري. إذا كنت تشعر أن بعض الطلبة يحتاجون إلى دعم إضافي، فيمكنهم االستمرار في العمل 
الدراسي العادي، ملتابعة احملتوى في الكتب  اجنهاملالذاتي، باإلضافة إلى  تعلُّمعلى مواد برنامج ال

يكون وفق ما يناسبهم، وأن  تعلُّمالذاتي أن متكّن األطفال من ال تعلُّملاملدرسية. ميكن ملواد برنامج ا
في  ، مما سيجعلها وسيلة ممتازة إلعادة إشراك األطفال الذين كانوا خارج املدرسةا  ممتعاستخدامها 

 .تعلُّمال

 

 

 

 

 ؟تعلمهام تتابعني: كيف حال اندية وأ محد؟ هل املعلّ 
 

 ةل.عن لك ال س ئ بشلك حصيح أ جابتم للصف السادس. و يف كتاب العلفصل  أ خر  كل. أ هنت انداي ال م: أ وه نعم ، شكرا   
 

 ع أ محد ابللعب ابل لعاب الإلكرتونية؟  تهل ما زال يس ت  ،: رائع املعلّ 
 

ىل أ ي خش الكهرابء. يبيك ول تنقطعلكنه يزنجع عندما  ال م: نعم،   ص.يتحدث اإ
 

ليك فكرة. يف املرة التالية اليتاملعلّ   ! من طفولتككريهنا تتذقصة  نادية وأ محدل  رو  اإ تنقطع فهيا الكهرابء  : اإ
  

 .ابلصرب واأ تذكر الكثري من القصص اليت أ خربين هبا وادلّي. هناك قصة تعل ال طفال أ ن يتحلال م: 
 

  .مشاركهتا مع أ صدقاهئمميكهنم كتابهتا يف دفاتر مالحظاهتم و  هلم؟ وماذا تعين ،عن القصةيهنم مث يف الصباح ميكنك أ ن تسأ ل  !ممتاز :املعلّ 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/recreational_activities_resource_guide_arabic.pdf
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6

 

6.1 
املدرسة، ال يكونون في  الذاتي هو أن يستخدمه األطفال عندما تعلُّمفي حني كان الهدف األصلي لبرنامج ال

،  ا  دأكثر حتديو ميكنك االعتماد عليه إلكمال املنهج الدراسي العادي في املدرسة.  أيضا   غني أنه مصدر إال
 :ميكن استخدامه في

د برنامج استخدام مواعن طريق  ،والعلوم ،والرياضيات ،العربية واإلجنليزية غتنيلبال ةبطلال تعلُّمثراء إ •
بشكل لالطالع  0)انظر امللحق  صفيةالغرفة الالذاتي املرتبطة بدروس محددة يتم تدريسها في  تعلُّمال

  .(وكل صفاملواد املوجودة لكل مادة  عام على

الذين يحتاجون مساعدة ملواكبة اقرانهم.  ميكن  لئكألو خصوصا ، للتالميذ جميعا ضافيةمتارين إ توفير •
رانهم قملساعدتهم  مبواكبة أولى الصفوف األ الذاتي من  تعلُّمد برنامج الوالألطفال استخدام م

 .تعلُّمال حسنيلت

 تحديا أكثر اضيع موعن طريق السماح لهم مبتابعة  لتقدملفرصة  واملتميزين بينهولموا ةبإعطاء الطل •
  توفرة لصفوف أعلى.امل تيالذا لتعلما برنامجد امو امباستخد

قادرين على  ةب، هذا إذا كان الطلونه في املدرسةتعلُّملتعزيز ما يفي املنزل طريقة ممتعة ةمنح الطلب •
 .الذاتي من املنزل تعلُّمالوصول إلى برنامج ال

، فمن املرجح أن يحصل األطفال على الغرفة الصفيةفي  الذاتي تعلُّمد برنامج العندما يتم استخدام موا
األطفال كل يوم في لتواجد   الذاتي احلقيقية. نظرا   تعلُّمد في سياقات العند استخدام املوا أكبردعم 

، واختيار احللقات الذاتي الحتياجات األطفال تعلُّمالد برنامج ميكنك بسهولة تخصيص موا ملدرسة،ا
دورس وحدات  من أو التفاعلي تعلُّمالألعاب نتقاء من االو األونروا،املناسبة من حلقات تلفزيون  التلفزيونية

 املواد .في أثناء عملهم على وميكن لألطفال أن يطرحوا عليك أسئلة بسهولة  ،الذاتي تعلُّمال

استخدام درس (" ، ميكنك 5-1في درس اللغة اإلجنليزية حول "تعبيرات الوقت )الصفوف  على سبيل املثال:
في األسبوع  في املنزل يشاهده األطفالأو ل ،جزء من الدرسكحول موضوع الوقت، إما  األونروا التلفزيوني

 .همتعلُّملتعزيز  وذلك ؛غرفة الصفيةلابتغطية هذا املوضوع في  فيه تقومسالذي 
 

 

6.2 

 ةبالطل تعلُّممن الفرص لتقييم  زيدا  م معّلمالصفية لل الغرفةالذاتي في  تعلُّميتيح استخدام برنامج ال
 بعض األفكار للتقييم: فيما يلي من خالل التقييم التكويني واخلتامي.

 نها غير متاحةأمن  الرغمب، الذاتي تعلُّمالبرنامج و التفاعلي تعلُّمال مدمجة فيالذاتية هي التقييمات  •
خالل الدروس واأللعاب من  طفلمن فهم ال التفاعلي تعلُّمال ألعاب األونروا. ستتحقق على تلفزيون

"إجابات  الذاتي تعلُّمال مواد تضمنكما تالتي تسمح لألطفال مبعرفة ما إذا كانت إجاباتهم صحيحة. 
 .التحقق من عملهم الطلبة من لتمكني ؛كتابفي نهاية كل  مفتاحية"

الوحدة الدرس/إلى نهاية  يصلواهم قبل أن تعلُّمر في يجب إرشاد األطفال للتحقق من فهمهم، والتفكُّ  •
وحدة جديدة. وسيتيح هذا لألطفال مراجعة املفاهيم وتوضيحها قبل االنتقال إلى درس/ ينتقلوا إلى أو

UNRWA TV Magic English Club – Tick Tock (Time) 
 https://www.youtube.com/watch?v=rsZyM-S6dPM  

https://www.youtube.com/watch?v=rsZyM-S6dPM
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 .املفاهيم األكثر تعقيدا  

تقييم فهم األطفال للمواد عن طريق طرح أسئلة  ،مرة أخرى ،، ميكنكالدرس أو الوحدةعند االنتهاء من  •
 تشجيع األطفال على العمل معا   اختبار قصير حول املفاهيم األساسية. ميكنك أيضا   عمل  أو ،محددة

 حول احملتوى الذي متت دراسته. ابعضعلى بعضهم وطرح األسئلة 

في  ون األونروايعلى تلفز حلقة شاهد األطفال ميكن أن يكون التقييم غير رسمي. على سبيل املثال، إذا •
ه األطفال. إذا كان األطفال تعلُّمة حول ما ميكنك إجراء مناقشة صفيّ  الدرس،أثناء في املنزل أو 

يشاهدون احللقة نفسها س جميعهمفي املنزل، فستحتاج إلى التأكد من أنهم  احللقة يشاهدونس
احللقة في الصف قبل عرض  إعادة  . ميكنك أيضا  فيما بعد ةنهم من القيام مبناقشة صفيّ لتمك

 متابعةئذ . ميكنك بعدن بعض األطفال من مشاهدة احللقة في املنزلم متكّ املناقشة في حالة عد
ها أو مشكلة مماثلة حللّ إعطائهم  ، من خاللعمليةوه بطريقة تعلُّمتطبيق ما الطلب منهم ب ةالطلب

بعد مشاهدة حلقة  ية. على سبيل املثال:داخل الغرفة الصف تنفيذ نشاط مماثلعبر الطلب منهم 
 .حول العادات الصحيةعمل عرض تقدميي  ةتلفزيونية لألونروا تتعلق بالصحة / املرض، ميكن للطلب

، فال تنس  إضافة معلومات حول ةالغرفة الصفيّ  في / اإلجنازاتاألداء ملفإذا كنت تستخدم نظام  •
 .الذي مت قياسه التقدم والتحسنالذاتي إلى  تعلُّمبرنامج ال

إرشادات دليل  " 5القسم ، يوصى بقراءة في سياق الطوارئ ال تعمل حاليا   ، حتى إذا كنتمعّلمبالنسبة ألي 
 الذاتي في حاالت الطوارئ". ستجد في هذا القسم جدوال   تعلُّمني حول دعم استخدام برنامج المعّلملل

حاالت مراحل الذاتي في كل مرحلة من  تعلُّملبرنامج ال علّميحتوي على إرشادات حول كيفية استخدام امل
الطوارئ )االستجابة( وبعد حدوث حالة حالة أثناء في و (،الطوارئ: قبل حدوث حالة الطوارئ )االستعداد

  .(التعافيالطوارئ )

الذاتي، وفهم دورك، وإعداد  تعلُّمبرنامج العلى  اعتيادكمبدى ترتبط اإلرشادات الثالثة األولى في اجلدول و
في األونروا  معّلمألي  يكون مفيدا  وهذا سضمان االستعداد حلاالت الطوارئ. ل، وإشراك اجملتمع تكبطل

في األوقات أ، سواء الذاتي تعلُّمعلى تنفيذ برنامج ال قادرونوأولياء األمور وأفراد اجملتمع  ةبلضمان أن الطل
 في حالة حدوث طارئ.أم العادية 

 ومديري املدارس ،خبراء التعليم، وتذكر أن ةبالطل تعلُّمدعم  على ويساعدك نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدا  
  .للمساعدة إذا احتجت إلى املزيد من الدعم موجودوناألونروا  إدارةو  ،ألونروافي ا

 
 

تامر حمام هذه الصورة ، التقط8102األونروا  © 
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 التمييز بني اجلملة االسمية واجلملة الفعلية

٤الصف   

 أنواع الفعل 
 حروف اجلر 
 هواية التمثيل 
 ضمائر الرفع املنفصلة 

 األسماء املوصولة 
 عالم من بالدي 

 نفي اجلملة االسمية 
 عالمات الترقيم 
 نفي اجلملة الفعلية 

 أقسام الكالم

الصفوف
٥ -٤  

 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(

 

 أقسام الفعل
 اجلملة الفعلية
 اجلملة االسمية
 " كان وأخواتها"

 الظرف
 حروف اجلر

 الفعل املبني للمجهول

 الهمزة املتوسطة

 الفعل الالزم واملتعدي

 يكتب قصة

 الضمائر املتصلة

٥الصف   

الهمزة املتوسطةالقاعدة العامة لكتابة   
 نص :)حقوق و واجبات(

:)ولدي(نص   
 إعراب الفعل املضارع

للمجهول املبني للمعلوم و  
 همزة القطع
 همزة الوصل

https://www.youtube.com/watch?v=jRyABj-651o
https://www.youtube.com/watch?v=jRyABj-651o
https://www.youtube.com/watch?v=-1-uFOyKG9w
https://www.youtube.com/watch?v=Acg8YUPfebo
https://www.youtube.com/watch?v=Bl-ibWeW8kA
https://www.youtube.com/watch?v=aurQuYexLJI
https://www.youtube.com/watch?v=gKWqMLsgJLc
https://www.youtube.com/watch?v=y5XpMW3ODok
https://www.youtube.com/watch?v=SGBFsg3jyoU
https://www.youtube.com/watch?v=zWIxhwhplA8
https://www.youtube.com/watch?v=ZxwbuC7--NE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ZxwbuC7--NE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7scaxZzHlCk
https://www.youtube.com/watch?v=mq-jNCMDuf0
https://www.youtube.com/watch?v=srSyf9D6OdE
https://www.youtube.com/watch?v=AsgyWK1xIYE
https://www.youtube.com/watch?v=R2e77lGC9zk
https://www.youtube.com/watch?v=PN7udSphePg
https://www.youtube.com/watch?v=O1nTPXb5PC0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=O1nTPXb5PC0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Edmh8UDx6A4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=Edmh8UDx6A4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=yti8AVPwN1Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=yti8AVPwN1Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=7jfHxwG2XW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7jfHxwG2XW0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IJCWVYsN2LA
https://www.youtube.com/watch?v=hJ1HGyaQbG8
https://www.youtube.com/watch?v=iVyEIx5GOFo
https://www.youtube.com/watch?v=Qaf-p9ULuEY
https://www.youtube.com/watch?v=HPl0Bdw-nws
https://www.youtube.com/watch?v=oITO9AQH9Nk
https://www.youtube.com/watch?v=0Zv8pzQLx5o
https://www.youtube.com/watch?v=1ap5lZBTm3s
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 اسم الفاعل واسم املفعول
 اجلملة االسمية

 املد

٦الصف   

 مراجعة عامة في اإلمالء
 اجملرد واملزيد
 نص وصية أم

 مراجعة لبعض مهارات النحو
األفعال واألسماء الثالثيةاأللف اللينة نهاية   

 أنواع الفاعل
املفعول به أنواع  

 الفعل الالزم و الفعل املتعدي
ء الفعل املاضيبنا  

 همزة الوصل

٧الصف   

الطبيعةبني أحضان   
 املشهد املسرحي

 رؤيا طائر
 الكشف في املعجم

 همزة القطع
 حاالت بناء الفعل املاضي الصحيح اآلخر

 الكشف في املعجم
 الهمزة املتوسطة

 الفعل املضارع املرفوع
 الفصل والوصل

٨الصف   

(0املمنوع من الصرف )جزء  
(8املمنوع من الصرف )اجلزء   

 أركان السعادة
 الالزم واملتعدي

ما األفعال التي تتعدى إلى مفعولني أصله
 مبتدأ وخبر

األفعال التي تتعدى إلى مفعولني ليس 
 أصلهما مبتدأ  وخبرا  

 كتابة األسماء املوصولة
اجلزء األول -من معاني الزيادة في األفعال   
اجلزء الثاني-من معاني الزيادة في األفعال  
 القلب املتيم

٩الصف   املفعول به 
 إلى الالذقية

https://www.youtube.com/watch?v=puPQ5lGFF_8
https://www.youtube.com/watch?v=pHBEcnqsBug
https://www.youtube.com/watch?v=DlxDmLXihiY
https://www.youtube.com/watch?v=e64qas8OhVc
https://www.youtube.com/watch?v=fOvBUzJ92kc
https://www.youtube.com/watch?v=x0HNwvVF8sI
https://www.youtube.com/watch?v=0TcM8VkgJWQ
https://www.youtube.com/watch?v=uyd7HlY1KwA
https://www.youtube.com/watch?v=dO2RD7Fgm4s
https://www.youtube.com/watch?v=R1BAdQ-pe4s
https://www.youtube.com/watch?v=ifkN3S--oCU
https://www.youtube.com/watch?v=tIJQT80HtxI
https://www.youtube.com/watch?v=ywOi74hfTS4
https://www.youtube.com/watch?v=7GEHQCQTltY
https://www.youtube.com/watch?v=fz7wLNHKr_E
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6YyXRuj1w
https://www.youtube.com/watch?v=ta5xPXFZnaw
https://www.youtube.com/watch?v=h3FHTBuv1b0
https://www.youtube.com/watch?v=SY227QKTmHc
https://www.youtube.com/watch?v=lxWJsbdX2og
https://www.youtube.com/watch?v=u3WQ8OzsXus
https://www.youtube.com/watch?v=L_5Nvhm8hrs
https://www.youtube.com/watch?v=7A0QRUhSPVQ
https://www.youtube.com/watch?v=BYmjxm8f_ak
https://www.youtube.com/watch?v=nlrAF7rChd4
https://www.youtube.com/watch?v=u7BPEVBFa_c
https://www.youtube.com/watch?v=hmKQd6TJoOM
https://www.youtube.com/watch?v=fAUItzpK-xM
https://www.youtube.com/watch?v=FpP_Zc-brf4
https://www.youtube.com/watch?v=N5VhC4ansMc
https://www.youtube.com/watch?v=L6GNDkrDwNc
https://www.youtube.com/watch?v=Zy_wXsjwzxE
https://www.youtube.com/watch?v=8u44NanqblQ
https://www.youtube.com/watch?v=VbinI9XEqws
https://www.youtube.com/watch?v=UxGWuEJrLUw
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 جبهة اجملد
 التشبيه

 املفعول فيه

 املفعول ألجله
 املفعول املطلق

 احلال

 اخلبر و اإلنشاء

 

تعريف  -الكلمة العربية: األسماء واألفعال واحلروف  -حروف الهاجاء من األلف إلى الياء  -تدريبات على االستماع 
قضايا تعبيرية -عالمات الترقيم  - قضايا صوتية وكتابية -فهم املقروء  -اجلملة   

  الصفوف

٣ -١ 

اجلملة االسمية -  أركان الفعل وتوابعهأقسام الكالم األسم وتقسيماته والفعل من حيث الزمن وإعرابه، 
أنواع التعبير  -تنمية اجلملة العربية  -بناء اجلملة العربية  - قضايا كتابية إمالئية - امليزان الصرفي -والفعلية 
موضوعات إبداعية متنوعة -خطوات كتابة موضوع إبداعي  -عالمات الترقيم  -أدوات الربط  -ومهاراته   

  الصفوف

٤- ٦ 

النواسخ واملبتدأ واخلبر  -معاني أحرف اجلر -قضايا األسماء واألفعال  -اإلضافة  -العدد وإعرابه  -التوابع  - املفاعيل
قضايا تعبيرية -عالمات الترقيم  - قضايا إمالئية -امليزان الصرفي  -املمنوع من الصرف  -  

 الصفوف

٧- ٩ 

 

 

٤الصف   

 
الصفوف  

٥ -٤ 
 
حلقات 

https://www.youtube.com/watch?v=2NgKGEV40Ac
https://www.youtube.com/watch?v=_14PahYa160
https://www.youtube.com/watch?v=PkS8MJXCUaY
https://www.youtube.com/watch?v=pOXL9Wz7Tms
https://www.youtube.com/watch?v=nq860C8ivGI
https://www.youtube.com/watch?v=48C7mazTuew
https://www.youtube.com/watch?v=LVb065dtUQk
http://ilp.unrwa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GGFqmbadzI4
https://www.youtube.com/watch?v=Glth-tDUZGc
https://www.youtube.com/watch?v=VW9MPqJ2XhI
https://www.youtube.com/watch?v=VW9MPqJ2XhI
https://www.youtube.com/watch?v=7XDODArVl0o
https://www.youtube.com/watch?v=Mq_Etec370k
https://www.youtube.com/watch?v=5tUUPG3w7_M
https://www.youtube.com/watch?v=5xNKY2TeQ0I
https://www.youtube.com/watch?v=WYvqno_nTys
https://www.youtube.com/watch?v=9X-IT0cOUHI
https://www.youtube.com/watch?v=gtnM-RximTI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=9w0gOpYRa4Q&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=141faOANXtY&t=2s
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جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(
 

 

٥الصف   

 

٦الصف   

 

٧الصف   

 

https://www.youtube.com/watch?v=N22TWTegPj0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=XcDMdt4hKqI
https://www.youtube.com/watch?v=rsZyM-S6dPM
https://www.youtube.com/watch?v=IEV-1lFCIB0&t=519s
https://www.youtube.com/watch?v=Jxii-9NRTxU&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=1r3HDxobFng&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=1r3HDxobFng&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=zOK7t-a7scE&t=430s
https://www.youtube.com/watch?v=ClSSMGPgkdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ClSSMGPgkdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=498MYwwajYs
https://www.youtube.com/watch?v=QljrthPVnb8
https://www.youtube.com/watch?v=d4sC9OfSDHc
https://www.youtube.com/watch?v=GBcmHIVJMZU
https://www.youtube.com/watch?v=ExstrI5asMA
https://www.youtube.com/watch?v=OnbpO7gClFo
https://www.youtube.com/watch?v=qg79QHGgUEA
https://www.youtube.com/watch?v=LeH_qXUORCs
https://www.youtube.com/watch?v=tzNgfvrKouk
https://www.youtube.com/watch?v=AoDmEeF9oV4
https://www.youtube.com/watch?v=4g0J65_8YsU
https://www.youtube.com/watch?v=qI5_hbjJ8dw
https://www.youtube.com/watch?v=Awa87-DhVz0
https://www.youtube.com/watch?v=zH0HGjVIn0s
https://www.youtube.com/watch?v=J9PK4L_xGpM
https://www.youtube.com/watch?v=IEp5g9w50MA
https://www.youtube.com/watch?v=hH00LdWEvxY
https://www.youtube.com/watch?v=21TY7W22Q5c
https://www.youtube.com/watch?v=FgUQAL8Kv4E
https://www.youtube.com/watch?v=hdY6MT51emo
https://www.youtube.com/watch?v=hyGSmBXTtmY
https://www.youtube.com/watch?v=c0rRo8Lpd3c
https://www.youtube.com/watch?v=SAw58AWohEQ
https://www.youtube.com/watch?v=mkf9VScLYso
https://www.youtube.com/watch?v=_9BTK5bWpiI
https://www.youtube.com/watch?v=O_UyDHZkOYg
https://www.youtube.com/watch?v=bf4xe2gKuZE
https://www.youtube.com/watch?v=AL6vaNEqfOY
https://www.youtube.com/watch?v=Dxbjqx_AwYA
https://www.youtube.com/watch?v=uJp3NumWp2w
https://www.youtube.com/watch?v=IrZn_aR-bUE
https://www.youtube.com/watch?v=fR67uf0nzi8
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٨الصف   

 

٩الصف   

 

 

 
التمثيالت البيانية بالصور، والتمثيالت 

 البيانية باألعمدة

٤الصف   

 األزواج املرتبة )اإلحداثيات(
 قراءة التمثيالت البيانية

البيانية باألعمدة استكشاف صنع التمثيالت  
 استكشاف املدى والوسيط، واملنوال
 االعداد حتى األلوف، حتى املاليني

 إيجاد املدة
 جمع األعداد الكلية
 طرح األعداد الكلية

استكشاف أمناط عند الضرب باألعداد 
(1,0,8,5,9)  

الصفوف    الشكل الرباعي
٥ -٤  

 
حلقات 
جديدة 

االعداد حتى املليونقراءة   

 مفهوم الدائرة

https://www.youtube.com/watch?v=TnCbQOQUVjQ
https://www.youtube.com/watch?v=CKp8MAqUNcw
https://www.youtube.com/watch?v=HpKdmqin4zM
https://www.youtube.com/watch?v=bONaMTXN8yw
https://www.youtube.com/watch?v=A5dtWlJd5a4
https://www.youtube.com/watch?v=DsRCuYn0xk0
https://www.youtube.com/watch?v=6y2a7S_W9-E
https://www.youtube.com/watch?v=rMy1bxEnem8
https://www.youtube.com/watch?v=5JW2KwTm2z0
https://www.youtube.com/watch?v=UFLCTwFV-ks
https://www.youtube.com/watch?v=l5q-oRplzXw
https://www.youtube.com/watch?v=B7dVk8s3bGo
https://www.youtube.com/watch?v=-PEhJo08Ss0
https://www.youtube.com/watch?v=SujffLI1Fkw
https://www.youtube.com/watch?v=QItMr1UBMo0
https://www.youtube.com/watch?v=rBiIy3222wM
https://www.youtube.com/watch?v=kzeLM85E3K4
https://www.youtube.com/watch?v=jDt9T18uzh0
https://www.youtube.com/watch?v=uWsYD5xTuQM
https://www.youtube.com/watch?v=jCx_IobjwwY
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd3RLFBrug
https://www.youtube.com/watch?v=1Kd3RLFBrug
https://www.youtube.com/watch?v=YfkDwH7yHE8
https://www.youtube.com/watch?v=FOHDI_-RIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=CkO91g2-7Oc
https://www.youtube.com/watch?v=c4Mm9msfwIE
https://www.youtube.com/watch?v=r10sZc7z75E
https://www.youtube.com/watch?v=vQp1FNhdbWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QmORyN3gzoY
https://www.youtube.com/watch?v=xlB0zdGugAo&list
https://www.youtube.com/watch?v=xlB0zdGugAo&list
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=5-Hp7vJpUUo&index=2&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=6P8kTBggQ7k&index=3&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=6P8kTBggQ7k&index=3&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
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)أكثر  عوامل العدد
 تفاعلية(

 مفهوم احمليط 

 مفهوم العدد الكسري

 مفهوم املضاعف

 وحدات الزمن

 وحدات الطول

 مفهوم املساحة

 التجربة العشوائية

 متوازي املستطيالت واملكعب
اإلحصاء)بيان ومتثيالت(مدخل إلى   

٥الصف   

 املتوسط احلسابي
 املدى ، املنوال ، الوسيط

 األزواج املرتبة  )االحداثيات (
 استكشاف صنع التمثيالت البيانية باخلطوط

 حساب االحتمال
 حل املعادالت

 ضرب األعداد الطبيعية
 قسمة األعداد الطبيعية

 املضاعفات
 املدرج التكراري

٦الصف   

واخلطوط املزدوجة التمثيل البياني باألعمدة  
 املتوسط احلسابي

 االحتمال
 مخطط الشجرة واملبدأ األساسي في العد

البسيط واحلدث املتمم احلدث  
 قسمة األعداد

 القوى
 حتليل العدد الى عوامله األولية

املشترك األصغر والقاسم املشترك املضاعف 
 األكبر

 األعداد الطبيعية
٧الصف   األعداد الصحيحة 

 جمع وطرح األعداد الصحيحة
 ضرب و قسمة األعداد الصحيحة

https://www.youtube.com/watch?v=AI1OEbwkOHQ&index=4&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=AI1OEbwkOHQ&index=4&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=uH60uSL70EI&index=5&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=uH60uSL70EI&index=5&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=zuYChlHWF30&index=6&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=zuYChlHWF30&index=6&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=dpKbe1Rgx_Q&index=8&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=dpKbe1Rgx_Q&index=8&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=Y5aXLJGgYiU&index=9&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=Y5aXLJGgYiU&index=9&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=lUpJFI1COEs&index=10&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=lUpJFI1COEs&index=10&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=_jJSGMPghOM&index=11&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=_jJSGMPghOM&index=11&list=PLuvzovgAD3aqlfqkJtJJTl7LcSGcGbNYE
https://www.youtube.com/watch?v=h4WlGVJzo1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h4WlGVJzo1k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GpqiODQXsCA
https://www.youtube.com/watch?v=2LgmS5R3YPk
https://www.youtube.com/watch?v=IgYqN2Lvjkk
https://www.youtube.com/watch?v=STEI_3hIxew
https://www.youtube.com/watch?v=Xo3FNdhvgAo
https://www.youtube.com/watch?v=OCK05Lpbtuk
https://www.youtube.com/watch?v=f4JVtEBQmgk
https://www.youtube.com/watch?v=0KYgUL0fuy4
https://www.youtube.com/watch?v=6Yw4Krewu68
https://www.youtube.com/watch?v=TKcg4zkhO0M
https://www.youtube.com/watch?v=7hFLxoaESMA
https://www.youtube.com/watch?v=1mWf0dvUYV0
https://www.youtube.com/watch?v=YU6RQZxABc8
https://www.youtube.com/watch?v=IgYqN2Lvjkk
https://www.youtube.com/watch?v=dYuzpqT2TZw
https://www.youtube.com/watch?v=vo5Y94qUuqY
https://www.youtube.com/watch?v=jfCuk42iG_k
https://www.youtube.com/watch?v=j9dCvvr-IsY
https://www.youtube.com/watch?v=mnJXUlOBu8c
https://www.youtube.com/watch?v=_hDyB9cniwo
https://www.youtube.com/watch?v=gtG3TKRsH14
https://www.youtube.com/watch?v=T2JFXC8279g
https://www.youtube.com/watch?v=KtptRN7IdhQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f6kxjSiQ74
https://www.youtube.com/watch?v=sKRIKW09G50
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 - القيمة املنزلية )القيمة املكانية( - مقارنة األعداد - العدد التالي والعدد السابق  -األعداد ضمن األلوف 
 - مفاهيم هندسية أساسية - 01حقائق الضرب حتى - العدد الترتيبي  - الزوجي والعدد الفردي - العدد

  املساحة - احمليط - الزمنوحدات قياس  وحدات قياس الكتلة - وحدات قياس الطول - اجملسمات

الصفوف  
٣ -١ 

- ترتيب العمليات  - العمليات األربع على األعداد الطبيعية - األعداد ضمن املليارات - األعداد ضمن املاليني
 - حتليل العدد إلى عوامله األولية - قواسم العدد - قابلية القسمة - مضاعفات العدد - وأولويات إجرائها

العدد  - العدد املربع واجلذر التربيعي - األسس – املضاعف املشترك األصغر - املشترك األكبر - القاسم 
الكسور العشرية  - الكسور العادية والعمليات عليها - مفهوم األعداد الصحيحة - واجلذر التكعيبي -املكعب
 - وحدات القياس - يةمفاهيم هندسية أساس - النسبة والتناسب وخواصها - والعمليات عليها -العادية

 - التمثيل البياني بالصور - تنظيم البيانات ومتثيلها بيانيا - املعادالت - احلجوم واملساحات -مفاهيم هندسية

الصفوف 
٦ -٤ 

 األعداد العادية والعمليات عليها
 العبارة اجلبرية واختزالها

 حل املعادالت
 التناسب

 النسبة املئوية
 مقياس الرسم

 تنظيم البيانات ومتثيلها

٨الصف   

 تطابق املثلثات
ومتثيلها تنظيم جديد البيانات اإلحصائي 

 ومخطط االنتشار
حاالت تطابق املثلثات و حاالت تطابق مثلثني 

 قائمني
 اجملموعات )العمليات على اجملموعات(

 اخلطوط األساسية في املثلث
 ضرب وقسمة األعداد الصحيحة

 التراجح في املثلث
 حل املعادالت
سمبرهنة فيثاغور  

 مقاييس النزعة املركزية

٩الصف   

الصندوق و الساعدينالربيعيات و مخطط   
 خواص التناسب وتطبيقاته

التمثيل البياني باألعمدة و القطاعات 
 الدائرية

 جمع و طرح األعداد احلقيقية
 مبرهنة طاليس في املثلث

 القيمة املطلقة لعدد حقيقي
 تطبيقات على التناسب

 النسب املثلثية للزاوية احلادة
 حتليل كثيرات احلدود

http://ilp.unrwa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=hc96HPkvk1Q
https://www.youtube.com/watch?v=h3dRVUdYgBM
https://www.youtube.com/watch?v=frzYUbpmSqI
https://www.youtube.com/watch?v=0OtahQ_4fAs
https://www.youtube.com/watch?v=Z9hsSp66TBc
https://www.youtube.com/watch?v=-JTmRI3e_Z8
https://www.youtube.com/watch?v=5sak4__J3cs
https://www.youtube.com/watch?v=4XNTo2yMRXA
https://www.youtube.com/watch?v=DvhVra4cvO0
https://www.youtube.com/watch?v=u-Jk03QENnY
https://www.youtube.com/watch?v=MaEh4KSKCeQ
https://www.youtube.com/watch?v=lZ0h5UYZPfg
https://www.youtube.com/watch?v=q5SpXt7X9Ec
https://www.youtube.com/watch?v=Z230wg6QXRQ
https://www.youtube.com/watch?v=V09ydjI-C2Y
https://www.youtube.com/watch?v=qAaWnIGCBPc
https://www.youtube.com/watch?v=PnKCPeX9azI
https://www.youtube.com/watch?v=-xhcVRJ870k
https://www.youtube.com/watch?v=pwdLa5sYOek
https://www.youtube.com/watch?v=nUyZziHOmEE
https://www.youtube.com/watch?v=KdKKoLrXdjY
https://www.youtube.com/watch?v=0CE3GJt5REI
https://www.youtube.com/watch?v=y5TwQcdJa9M
https://www.youtube.com/watch?v=JuQZg4qUE8o
https://www.youtube.com/watch?v=8_VtQV93_Yo
https://www.youtube.com/watch?v=wygQtiXXdbY
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  التجربة العشوائية واالحتمال
 - احلقيقيةالعمليات على األعداد  - العمليات على األعداد النسبية - العمليات على األعداد الصحيحة

 - املثلثات وأنواعها - مفاهيم أولية في الهندسة - النسبة املئوية - التناسب العكسي - الطردي -التناسب
 - الزوايا املركزية والزوايا احمليطية - القطاع الدائري - نظرية فيثاغورس وعكسه - وتشابهها -تطابق املثلثات

العمليات على احلدود واملقادير  - ي الهندسة التحليليةمفاهيم ف - اجملسمات - الشكل الرباعي الدائري
  املتباينات ) املتراجحات( - املعادالت التربيعية - املعادالت اخلطية مبتغير ومتغيرين - اجلبرية

الوسط  - متثيل البيانات باجلداول التكرارية - النسب املثلثية وحل املثلث قائم الزاوية - العالقات واالقترانات
  احلسابي والوسيط واملنوال واملدى، واالنحراف املعياري

الصفوف 
٩ -٧ 

 
 

 

  
 

 اجلهاز العصبي 

٤الصف   

 الغدد الصماء 
 أعضاء احلواس)العني( 
 أمراض العني 

 أعضاء احلواس )األذن( 
 أمراض األذن 
 أعضاء احلواس)اجللد( 

 حاستي التذوق والشم 
 الهيكل العظمي 

 العضالت 

 
 اجلهاز الهضمي

  الصفوف

٥ -٤  
 
حلقات 
جديدة 
)أكثر 
 تفاعلية(
 

 
 املغناطيس

 
 تكون الغيوم

 
 الصوت

 
 الدارة الكهربائية

 
 التصنيف

 
 اجملموعة الشمسية

 
 اجملموعة الشمسية

 

 -التطفل -العالقات احليوية )االفتراس
 التكافل(

 
 مفهوم اخمللوط

 
 التكيف

https://www.unrwa.org/tv
https://www.youtube.com/watch?v=ZSPApH_Jyuc
https://www.youtube.com/watch?v=CIdS9DWEyjU
https://www.youtube.com/watch?v=l7PZ38efiMM
https://www.youtube.com/watch?v=kArdJgMKKRY
https://www.youtube.com/watch?v=rcSdgBkJqhg
https://www.youtube.com/watch?v=kXkc8DxIcV4
https://www.youtube.com/watch?v=ghi_pycPo48
https://www.youtube.com/watch?v=RPX4kkvnbm0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtXUXbubUcY
https://www.youtube.com/watch?v=LgiZ80YkXBc
https://www.youtube.com/watch?v=bnadLYppjCo&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j
https://www.youtube.com/watch?v=bnadLYppjCo&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j
https://www.youtube.com/watch?v=NMPSbFNXSOA&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NMPSbFNXSOA&list=PLuvzovgAD3ars4cF9UUZV2OqDTPGaHD0j&index=2
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الطاقة املتجددة   
 زمر األغذية 

٥الصف   

 وظائف الغذاء 
 جهاز الهضم عند اإلنسان 
 التغذية عند الفقاريات و النباتات 
ند اإلنسانجهاز التنفس ع   

 التنفس عند الفقاريات و النباتات 
 جهاز الدوران عند اإلنسان 
 الدم و اللمف و الدورة الدموية 
 صحة جهاز الدوران 

 اإلطراح لدى اإلنسان 
 العالقات الغذائية بني األحياء 

٦الصف   

 اخلالئط 
 محاليل احلموض واألسس 
 املادة وخاصياتها 

 األمالح 
 التكاثر اجلنسي عند النباتات الزهرية 

 
التكاثر الالجنسي عند النباتات وتطبيقاته 
 الزراعية

 العناية باملزروعات والزراعة احلديثة 
 الدورة الزراعية و اهميتها 

 جهاز التكاثر لدى اإلنسان 
 اجملهر 

٧الصف   

 اخللية النباتية و احليوانية 
 احلركة 
 األنسجة النباتية و احليوانية 
 الطاقة احلركية 

 الصبغيات و الصفات الوراثية 
 القوة و احلركة 
 خصائص النباتات الزهرية 

 قوة اجلاذبية األرضية 
 أجهزة النبات الوعائي 
 الذرات واجلزيئات 

٨ الصف  

 استعراض بعض حيوانات البيئة وتصنيفها 
 لروابط الكيميائية 

 
شعبة  -الالفقاريات ) شعبة اإلسفنجيات 

 معائيات اجلوف(
 منابع التيار الكهربائي 

 التيار الكهربائي املتواصل 
 التوتر الكهربائي 

 
 -الالفقاريات )شعبة الديدان املنبسطة 
 شعبة الديدان االسطوانية(

 الالفقاريات )شعبة الديدان احللقية( 
كهربائيةاملقاومة ال   

https://www.youtube.com/watch?v=2j1tQ93ChFM
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4-cp3V58o
https://www.youtube.com/watch?v=0Zxj8nGjZqM
https://www.youtube.com/watch?v=iYxlNa5pN_Y
https://www.youtube.com/watch?v=FI7QZmOcbnI
https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU
https://www.youtube.com/watch?v=PlildTmF9e4
https://www.youtube.com/watch?v=Ms7jQLKfy7Q
https://www.youtube.com/watch?v=prtGuL2SvuE
https://www.youtube.com/watch?v=or73_lMROU4
https://www.youtube.com/watch?v=OWzhGHmn3nE
https://www.youtube.com/watch?v=u9qPP83Hzdo
https://www.youtube.com/watch?v=KujhhWRp2DM
https://www.youtube.com/watch?v=wL2qIpBAwyw
https://www.youtube.com/watch?v=LwO8q3B70n0
https://www.youtube.com/watch?v=TZoGesgJsE0
https://www.youtube.com/watch?v=3hVYhC9qpbQ
https://www.youtube.com/watch?v=u7iZeVMnHBc
https://www.youtube.com/watch?v=c_CClQ8YfT0
https://www.youtube.com/watch?v=kSOAJe9Z0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=zX_3wjd-LXo
https://www.youtube.com/watch?v=G233-F6uMPY
https://www.youtube.com/watch?v=dfA9Y-x_k34
https://www.youtube.com/watch?v=ksj8o7K6KK8
https://www.youtube.com/watch?v=tt5BQI4RL4o
https://www.youtube.com/watch?v=gbRAvGYt8kc
https://www.youtube.com/watch?v=jYyDZrgsvoA
https://www.youtube.com/watch?v=yh4da-sGe30
https://www.youtube.com/watch?v=wF5XbBJi54U
https://www.youtube.com/watch?v=bMZ2hkjyKWM
https://www.youtube.com/watch?v=3s6XAHpyIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=2yClmYmNjk0
https://www.youtube.com/watch?v=VfK9nI_pneE
https://www.youtube.com/watch?v=zL8x02sQ5aM
https://www.youtube.com/watch?v=7MQztVE4XFM
https://www.youtube.com/watch?v=wnUpdCnmzaM
https://www.youtube.com/watch?v=SPWFVrgWncM
https://www.youtube.com/watch?v=yS-OZqCrDrY
https://www.youtube.com/watch?v=PqpjepeMGUE
https://www.youtube.com/watch?v=w5-XmSd7EWA
https://www.youtube.com/watch?v=BObQKSeDxWQ
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 أنواع التفاعالت الكيميائية 

٩الصف   

 األرض و أغلفتها 
 احملاليل احلمضية و احملاليل األساسية 
 اإلنسان و النظام البيئي 

 األمالح )طرق التحضير، اخلاصيات، الفوائد( 
 الهيكل العظمي 
 املفاصل و العظام 

الفعل و رد الفعل –القوى على حامل واحد    
 العضالت 
 القوى املتالقية  و القوى املتوازية 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPcf__z5MwY
https://www.youtube.com/watch?v=CpN9_p_XE5c
https://www.youtube.com/watch?v=QI2nI9Ave8M
https://www.youtube.com/watch?v=33mPgPZsrew
https://www.youtube.com/watch?v=aL43loz8vtg
https://www.youtube.com/watch?v=DWAKs_M-pyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bBwwaGOb5i8
https://www.youtube.com/watch?v=u15FPisHynU
https://www.youtube.com/watch?v=q6fDF5Iy3WU
https://www.youtube.com/watch?v=AfxmVS_QbCY

