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المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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أهداف مادة المهارات التطبيقية:

الهدف العام لمادة المهارات التطبيقية :


             

            

 

ا�هداف الفرعية :

 
 

 
  

            


 


   
   

  
    



المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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الهيكل العام لمادة المهارات التطبيقية في النظام الفصلي:
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مكان تنفيذ مادة المهارات التطبيقية:
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المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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تعليمات عامة حول مادة المهارات التطبيقية:
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المهام وا�دوار :

              
 

  
أدوار القيادة المدرسية:

  



            




 



             



 

 


 


          
 





المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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أدوار المتعلم في مادة «المهارات التطبيقية»:
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أدوار المعلم في مادة «المهارات التطبيقية»:

 
              

 




 


 

 
 


            


 


 


 



المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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ما يجب مراعاته عند تطبيق المهارات التطبيقية
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المهارات العامة والمشتركة في الوحدات التطبيقية


         










٢- مهارات القيادة ١- مهارات التخطيط
(قيادة الذات ، وقيادة فرق العمل).

٣- مهارات التفكير اإلبداعي
والتفكير الناقد

٧- مهارات التنظيم

٩- المهارات اللغوية

٤- مهارات العمل في الفريق

٨- مهارات العرض والتقديم

١٠- المهارات التقنية والمعلوماتية

٥- مهارات اإلنجاز والتحسين 
المستمر

٦- مهارات االتصال والحوار 
المنظم



المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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التقويم في مادة المهارات التطبيقية:
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قضايا مهمة في مجال التقويم:


 
            

            




المدخل إلى مادة المهارات التطبيقية
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Portfolio


 




 
             








23

المخطط العام لتنفيذ مادة المهارات التطبيقية ( ٤) :

١- المجاالت والوحدات التطبيقية:















 





 





 
















 


              


المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤
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٧- أسلوب إسناد تدريس مادة «المهارات التطبيقية «٤»:

           


 



المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤
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٩- مخطط تنفيذ الوحدة التطبيقية وتقويم تعلمها:

               
































 






المجاالت والوحدات التطبيقية 
في مادة المهارات التطبيقية ٤



 التصميم الداخلي 
 

الوحدة التطبيقية ا�ولى





    
          

 



              




  

 


            




أوًال: المدخل العام للوحدة 1 IóMƒdG
≈dhC’G
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الهدف العام من الوحدة

 


ا�هداف الخاصة من الوحدة



ثانيًا: أهداف الوحدة



































 

1  IóMƒdG
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ثالثًا: ا�جراءات التنفيذية للوحدة التطبيقية 1 IóMƒdG
≈dhC’G
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1 IóMƒdG
≈dhC’G

ا�جراءات التنفيذية للوحدة التطبيقية



أسئلة استهاللية تساعد في التهيئة واالستعداد:

 
 

 
 
 

تطبيق (١) تطبيق استهاللي:

     


١-  تحديد المشكلة واستيعابها:













1رابعًا: ا�ثراء المعرفي للمعلم والمتعلم  IóMƒdG
≈dhC’G
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٢-  استدعاء المفاهيم المرتبطة بالمشكلة:

              




٣-  اقتراح خطة الحل (أو تطويرها):






٤- تنفيذ خطة الحل:






٥- تحقيق الحل (تقويمه):






1 IóMƒdG
≈dhC’G

ا�ثراء المعرفي للمعلم والمتعلم
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مفهوم التصميم:

          




       



        




مفهوم التصميم الداخلي:
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عناصر التصميم الداخلي:
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أساسيات التصميم الداخلي:
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ا�ثراء المعرفي للمعلم والمتعلم
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مكمالت التصميم الداخلي:
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ا�ثراء المعرفي للمعلم والمتعلم
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الخداع البصري في التصميم الداخلي:
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بعض ا¨رشادات والتعليمات الهامة عندإعداد المشروع:
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مالحظات قبل البدء في عمل المشروع:

 •
 •
 •
 •
 •



أفكار لمشاريع مقترحة للوحدة:
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ا�ثراء المعرفي للمعلم والمتعلم
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رابعًا: مقترحات تنفيذية 1 IóMƒdG
≈dhC’G
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1        خامسًا: آلية التقويم في الوحدة   IóMƒdG
≈dhC’G
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1 IóMƒdG
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آلية التقويم في الوحدة








 
















 
 
 






















1نماذج الوحدة التطبيقية  IóMƒdG
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نماذج الوحدة التطبيقية
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نماذج الوحدة التطبيقية
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نماذج الوحدة التطبيقية
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 تصميم المعارض 
 

الوحدة التطبيقية الثانية







            


 



              
            



     
              
 



            

        
 









أوًال: المدخل العام للوحدة التطبيقية 2 IóMƒdG
á«fÉãdG
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الهدف العام من الوحدة




اهداف الخاصة للوحدة



أهداف الوحدة
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ثانيًا: ا�جراءات التنفيذية للوحدة التطبيقية 2 IóMƒdG
á«fÉãdG
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ا�جراءات التنفيذية للوحدة التطبيقية









تطبيق (١) تطبيق استهاللي
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تطبيق (٢) تطبيق استهاللي





 

 
 




          


حوار حول التطبيق االستهاللي
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الهدف من إقامة المعارض
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بعض ا�رشادات والتعليمات الهامة عن اعداد العروض
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تطبيق إثرائي

 
 

 

بعض ا�رشادات والتعليمات الهامة عند إعداد المشروع
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مالحظات قبل البدء في عمل المشروع
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مشاريع مقترحة لتنفيذ المعارض

المعارض الفنية




المعارض التوعوية

           


المعارض التثقيفية

           


المعارض التعليمية



علمية وتكنولوجية

DNA –

المعارض العلمية



المعارض العسكرية



المعارض الصناعية
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