
   

 3/مداضرات ثػلّم مٌارات الجفنّر
 د سػد غلُ زاِر.ا

 المرخلة الرابػة
 لسم الػلٍم الجربٍِة والوفسّة



   1 هشاط جماغُ

المدرس  خدد الػٍامو الجُ ثساغدزمّلم بالجػاون مع 
 ي جهجاح غملّة الجفنّر مع طلبغلَ 



 عٌايم نجبح انتفكيش ين لبم انًعهى  

 ثشجّع الجػلم الوشط ثشجّع الموالشة والجػبّر االسجماع للطلبة

فنار الطلبة وثثمّوٌا  ثكبو ا 

 إغطاء ولت هاف للجفنّر

 ثكدِم ثغذِة راجػة ثومّة ثكة الطالب بالوفس

جّو الدنم
 
 طشح أسئهت يًتذة ثا

 استًطبس األفكبس ين انطالة

 ًتشجيعيب 
 انتذسج ين انجضئيبث نهعًٌييبث  سعت انصذس 



   2 هشاط جماغُ

ٍهّات الجُ ثنبح الجفنّر  زمّلمبالجػاون مع   خدد السل



جربوا ًذى الفنرة من لبو. 
فنرة جّـــــــــــــــدة، ولنــــــــــــن.. 
غّـــــــــــــــــــــــر غملّــــــــــــــــــــــــــــة. 
ال ِدبٌـــــــــــــــــــا الوــــــــــــــــاس. 
  سجنـــــــــــــــلف هـثّـــــــــــــــــــــرا. 
هـثــــــــــر

 
 .ثدجاج إلَ دراسة ا

  سجسجغـــــــــــــرق ولجا  طٍِل. 

لكد خاولوا ثجرِبٌا مرارا  لنن لم هوجح. 
سابكة لٍلجٌا. 
فنرة خّالّة مثالّة مسجدّلــــــــــــــة. 
ًـــــــــــــــــــذا لّس من شغلــــــــــــــــــــــــم. 
ًذى فنــــــــــــــــــــــــرة غبّــــــــــــة وجوٍهّة 
الٍضع جّد وال ِدجاج إلَ ثغّّـــــر. 
ُخارجــــــــــــــة غن مســـــــــــــــــؤولــــــــــّج. 
ًذى فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة لدِمــــــــــــــــــــة. 
لن ٍِافق المسئٍل غلَ ًذى الفنرة. 

 ثػبّرات لفظّة ثنبح الجفنّر لدى الطلب



 تضيذه ًأخشٍ أنفبظ تكبخ  انتفكيش

 األنفبظ انًشجعت عهَ انتفكيش األنفبظ انكببذت نهتفكيش

 جيذ

 
 
 خطا

 فنرة سكّمة

ِن هوت غودما شرخوا الدرس  ا 

 لّس مػكٍال ما ثكٍلي

هدا فلماذا ثرفع ِدك
 
 إذا لم ثنن مجا

ثّت بٌذى الفنرة ِن ا   من ا 

 مداولة جّدة

 الجربت من اإلجابة الصدّدة

 ًو لدِم إضافة

خرى   من ِسجطّع إغطاء إجابة ا 

 فنرة ثسجدق الٍلٍف غودًا

 تشكش عهيو جٌد طّب

 هّف ثٍصلت إلَ ذلم

 الكٌكٌة من إجابة الطالب الجبسم للطالب



 3هشاط 

صف هلّجم بػدة جمو 
سماء مؤهثة

 
ن ثذهر ا

 
 بدون ا



 4نشبط 

تخيم انذيبة بال •

 ؟ديٌانبث يبرا يذذث

 



 5نشبط 

يبرا نٌ أصننب انذذًد •

 بين دًل ششق اسيب؟



 6نشاط 

 ثم ياتي بما عكسيا تفكر أن زميلك بمساعدة حاول•

 : ذلك نتائج ناقش

 . البيت تدير الزوجة       -

 . الجامعة إلى يذهبون الطلبة       -

   .التبرعات يجمعون العاملون       -

 . حكومته وزراء الوزراء رئيس يختار       -

 



  7نشبط 

اذا أردت اختيار شريكا لحياتك حاول •

تحصر نفسك في النظر الى  أن ال

عامل واحد ، وانما انظر اليه من 

على خالل عوامل عدة مرتبا اياها 

 .وفق معايير دقيقة

 الشمولية؟ ةحدد تفاصيل هذه النظر•
 



 8نشبط 

التشح أكبش يجًٌعت •

 مذيًكنت ين األفكبس ن

يشكهت انتسٌل في 

 .انبغذاديتانًنبطك 
 



 9نشبط 

  انعبو في أنك تخيم•

 صٌسة ننب لذو  و 2500

 في ستشبىذه يب أىى عن

 . انعصش ىزا
 


