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معايير معلمي التاريخ

مقدمة:

يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر ،وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم،

ويتطلّ ــب ذلــك تغييـ ًـرا فــي وظائــف المدرســة ،وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصـ ًـرا علــى تلقيــن المعلومــات
والمعــارف لطالبــه ،أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة ،بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم،

والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة ,والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات .وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل

المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم ،والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة
ـعيا لضمــان جــودة
المطلوبــة لالنضمــام لمهنــة التعليــم ،وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب .وذلــك سـ ً

التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم ،وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم ،ومتابعــة مســتوى تقدمهــم،
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم ،وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي .وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن

ـزود المعاييـ ُـر المجتمـ َـع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن ،وتـ ّ
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم ،تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم ،ودوره الريــادي
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده .كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى

وفقــا لمكوناتهــا.
ً
الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء

خطوات العمل:
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:
.1

التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:

		

أ .إعداد اإلطار العام للمعايير.

		

ب .إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.

		

ج .إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل في المشروع.
.2

تشكيل فرق العمل ،ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:

		

أ .مختص علمي في مجال المادة بدرجة دكتوراة.

		

ب .مختص تربوي في مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) بدرجة دكتوراة.

		

ج .مشرف تربوي مختص في مجال المادة.
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.3

تدريب فرق العمل ،بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثالثة أيام تضمنت ما يلي:
أ .التعريف بالمشروع ،وأهدافه وخطواته.
ب .التعريف بالمعايير ،واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.
ج .التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.

.4

إعــداد النمــوذج األولــي ،فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن مالءمتــه للمواصفــات

.5

إعــداد مســودة المعاييــر :بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر ،واســتفاد مــن التجــارب

.6

الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر :قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة؛ للتأكــد مــن

.7

التحكيــم العلمــي :بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم

والمعايير المطلوبة.

العالمية والعربية المتاحة.

وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

علمــي ،يتضمــن ثالثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة ،ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن

(الدكتوراه).
.8

وفقــا لملحوظــات المحكميــن :فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق
ً
التعديــل

.9

ـدل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة؛
المراجعــة النهائيــة :بعــد تســلم المنتــج معـ ً

وفقا لملحوظات المحكمين.
ً
العمل ليقوم بتعديله
للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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مكونات المعايير:

تتكــون معاييــر معلــم التاريــخ مــن جزأيــن؛ الجــزء األول الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي التخصصــات األخــرى،

والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص .وتشــتمل المعاييــر المشــتركة علــى ( )10معاييــر ،تتناولهــا بالتفصيــل (المعاييــر

والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية) ،فيمــا تشــتمل المعاييــر التخصصيــة علــى
( )14معيـ ًـارا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه ،وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت ،ولمزيــد مــن

المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى دليــل التخصــص . www.etec.gov.sa

محتوى المعايير التخصصية:

تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم التاريــخ معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه فــي التخصــص وطــرق

تدريســه ،ويتضمــن ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص ومــا يتصــل بهــا مــن ممارســات تدريســية فاعلــة
تشــمل تطبيــق طــرق التدريــس الخاصــة ،والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن المعلــم المتخصــص بحيــث يمثــل

فــي ممارســاته وســلوكياته الــدور المأمــول مــن معلــم التاريــخ ،فيتوقــع مــن معلــم التاريــخ أن يكــون لديــه اهتمــام
كبيــر بتخصصــه ،ولديــه فهــم ودرايــة بالنظريــات والحقائــق التاريخيــة ،وبالمحــاور التاريخيــة واألفــكار األساســية التــي

يقــوم عليهــا علــم التاريــخ ،وعالقتــه بالتخصصــات األخــرى ،ويعطــي تفســيرات واضحــة للمفاهيــم التاريخيــة ،ولديــه
خارطــة واضحــة للعصــور التاريخيــة ،والتطــور الــذي مــر بــه علــم التاريــخ عبــر العصــور ،ويعــي أن المعرفــة التاريخيــة فــي

حالــة تطــور دائــم بفعــل الدراســات والبحــوث الجديــدة التــي تضيــف معــارف ونظريــات وتفســيرات جديــدة للقضايــا

التاريخيــة المطروحــة ،ولديــه الحافــز إلــى اكتســاب المعــارف الجديــدة فــي تخصــص التاريــخ ،والقــدرة علــى تحصيلهــا،
ويعــرف كيفيــة صياغــة األســئلة المثمــرة والبنــاءة فــي مجــال التاريــخ ،فهــو ملــم بطريقــة التفكيــر التاريخــي ،ويعــرف

لغــة العلــم نفســه -أي علــم التاريــخ ،-ويشــارك فــي النقاشــات العلميــة والنقاشــات االجتماعيــة المرتبطــة بمجــال
التاريــخ ،ويعمــل علــى نشــر هــذه المعرفــة بيــن الطــاب والمجتمــع ،ويقــدم القيــم األساســية التــي يتشــكل منهــا
إيجابيــا فــي ضــوء األدلــة العلميــة.
فهــم التاريــخ ،مــن الصــدق واألمانــة العلميــة والرغبــة فــي تغييــر أفــكار اآلخريــن
ً
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صياغة المعايير المهنية:

روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم ،لذلــك رتبــت فــي

تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة ،ثــم رقــم التخصــص ،ثــم معيــار التخصــص الــذي
يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات ،كمــا يتضــح مــن الشــكل اآلتــي:
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المؤشرات

المعيار

 .1يوضح مفهوم علم التاريخ ونشأته وتطوره ومصادره.

المعيــار :1.11.6 :إيضــاح مفهــوم

 .2يقارن بين مدارس التاريخ من حيث اتجاهاتها وخصائصها.

مصــادره.

 .4يميز بين العصور التاريخية وأهم سماتها الحضارية.

علــم التاريــخ ونشــأته وتطــوره وأهــم

 .3يعرف األفكار والمفاهيم التاريخية األساسية.

 .5يوضح مراحل التدوين التاريخي ومجاالته ،وأهم المؤرخين عند األمم السابقة.

المعيار :2.11.6 :معرفة النبوة

يميز بين مفهومي النبوة والرسالة ،وأثر األنبياء في حياة األمم.
.1
ّ

عليهم السالم ،وأثرهم في حياة

 .3يعــرف تاريــخ األنبيــاء والرســل عليهــم الســام ومواقــف أقوامهــم منهــم (حياتهــم،

والرسالة ،وتاريخ األنبياء والرسل
األمم.

 .2يشرح قصة خلق آدم عليه السالم ونزوله إلى األرض.
دعوتهــم ،أماكــن بعثتهــم).

 .1يعــرف أبــرز معالــم تاريــخ حضــارات الشــرق األدنــى مثــل (حضــارات وادي النيــل ،وادي
المعيار :3.11.6 :معرفة تاريخ

الحضارات القديمة (الشرق األدنى /
الجزيرة العربية).

الرافديــن ،بــاد الشــام ،آســيا الصغــرى ،فــارس).

 .2يعـ ّـرف بالممالــك العربيــة القديمــة فــي الجزيــرة العربيــة وحضاراتهــا (األنبــاط ،كنــدة،
معيــن ،ســبأ).

يميز أصل العرب وطبقاتهم وأنسابهم ،وصلتهم بالساميين.
.3
ّ

 .4يصف أبرز المظاهر السياسية والحضارية في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي.
 .1يصف حالة جزيرة العرب وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

 .2يعرف مراحل الدعوة إلى اإلسالم وتطورات األحداث في العهد المكي.
 .3يحدد مراحل تكوين الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة بعد الهجرة.
المعيار :4.11.6 :معرفة تاريخ
السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء
الراشدين رضوان الله عليهم.

 .4يوضــح منظومــة النظــم والتشــريعات السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة واالجتماعيــة
فــي عهــد النبــوة والخلفــاء الراشــدين.

 .5يميز الدروس والعبر من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

 .6يميز السمات العامة لعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.
 .7يعرف سيرة الخلفاء الراشدين.

 .8يتتبع الفتوحات اإلسالمية في عصر الخالفة الراشدة.

 .9يميز السمات الحضارية للدولة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين.
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المؤشرات

المعيار

 .1يحــدد بدايــة عهــود الــدول اإلســامية المتعاقبــة (ابتــداء مــن الدولــة األمويــة ،وانتهــاء
بدولــة المماليــك) وعوامــل نهايتها.

 .2يبيــن أبــرز المالمــح العامــة للسياســة الخارجيــة فــي عهــود الدول اإلســامية المتعاقبة
(ابتــداء مــن الدولــة األمويــة ،وانتهاء بدولــة المماليك).

 .3يحدد الحركات الثورية الداخلية ونهايتها.

 .4يناقــش نشــأة وتطــور الدويــات المســتقلة فــي عهــود الــدول اإلســامية المتعاقبــة
المعيــار:5.11.6 :

(ابتــداء مــن الدولــة العباســية ،وانتهــاء بدولــة المماليــك).

معرفــة تاريــخ

 .5يوضــح تطــور التنظيمــات العســكرية وحركــة الفتــح اإلســامي فــي عهــود الــدول

مــن الدولــة األمويــة ،وانتهــاء بدولــة

يتتبــع أهــم معالــم الحركــة الفكريــة فــي عهــود الدولــة اإلســامية المتعاقبــة (ابتــداء
ّ .6

وحضــارة الــدول اإلســامية (ابتــداء
المماليــك).

اإلســامية المتعاقبــة (ابتــداء مــن الدولــة األمويــة ،وانتهــاء بدولــة المماليــك).
مــن الدولــة األمويــة ،وانتهــاء بدولــة المماليــك).

 .7يشرح تاريخ (الغزو الخارجي المغولي والصليبي) ودوافعه ونتائجه وآثاره.

 .8يقــارن حالــة العــرب الحضاريــة قبــل اإلســام وبعــده ،وأثــر اإلســام فــي بنــاء الحضــارة
اإلســامية ،وأثــر الحضــارة اإلســامية علــى الحضــارات اإلنســانية األخــرى فــي (آســيا
وأوروبــا).

يميــز ســمات تطــور النظــم الحضاريــة السياســية ،اإلداريــة ،االقتصاديــة ،االجتماعيــة،
ّ .9
العمرانيــة للــدول اإلســامية فــي عهودهــا المتعاقبــة (ابتــداء مــن الدولــة األمويــة،
وانتهــاء بدولــة المماليــك).

 .1يوضح بداية العصور الوسطى األوروبية ونهايتها ومالمحها العامة.

 .2يشــرح الســمات والنظــم الحضاريــة (السياســية ،االجتماعيــة ،االقتصاديــة ،العســكرية،
العمرانيــة ،العلميــة) لتاريــخ أوروبــا ابتــداء مــن العصــور الوســطى حتــى العصــر الحديــث

والمعاصــر ،وأثــر الحضــارة االســامية عليهــا.

 .3يصنــف التحــوالت التاريخيــة والحضاريــة (الدينيــة ،السياســية ،االجتماعيــة ،االقتصاديــة،
العســكرية ،العمرانيــة ،العلميــة) فــي أوروبــا خــال عصــر النهضــة ،والعصــر الحديــث.

المعيار :6.11.6 :معرفة تاريخ
ـداء مــن
أوروبــا والعالــم الجديــد ابتـ ً
العصــور الوســطى حتــى العصــر
الحديــث

والمعاصــر.

 .4يعرف نشأة العالم الجديد وتاريخه.

ـداء مــن مرحلــة االســتقالل
ّ .5
يميــز مالمــح مراحــل تاريــخ الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ابتـ ً
وانتهــاء بتاريــخ الواليــات المتحــدة بيــن الحربيــن العالميتيــن.

 .6يحــدد معالــم العالقــات األمريكيــة مــع أوروبــا والعالــم ،وطبيعــة العالقــات العربيــة
األمريكيــة.

 .7يعــرف تاريــخ التحالفــات واالتفاقــات بيــن القــوى األوروبيــة (الوحــدة االيطاليــة ،االتحــاد
األلماني ،المســألة الشــرقية) خالل القرنين التاســع عشــر والعشــرين.

 .8يقارن بين تاريخ الحربين العالميتين األولى والثانية( ،مقدماتها ،ميادينها ،نتائجها).

 .9يفسر دوافع الكشوفات الجغرافية واالستعمار وانعكاساتها على الوطن العربي.
.10يحدد أسباب نشأة المنظمات العالمية وأهدافها.
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معايير معلمي التاريخ

المؤشرات

المعيار

 .1يعرف معالم جغرافية العالم العربي.

 .2يلخص أبرز أحداث تاريخ العالم العربي الحديث.
المعيار :7.11.6 :معرفة تاريخ
العالم العربي الحديث والمعاصر.

 .3يبين أوضاع العالم العربي بعد الحرب العالمية األولى.

 .4يشرح االستعمار الغربي للعالم العربي بعد الثورة العربية الكبرى.

 .5يحلل تاريخ حركات االستقالل وظهور الكيانات السياسية في العالم العربي.
 .6يحدد تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي وتطوراته.

 .7يقيم سياسة الدولة العثمانية تجاه العالم العربي

 .8يحدد أسباب نشأة الكيانات والمنظمات العربية وأهدافها.
 .1يصــف الحالــة الدينيــة ،والسياســية ،واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة قبــل قيــام الدولــة
الســعودية (األولــى ،الثانيــة).

المعيار :8.11.6 :معرفة تاريخ
الدولة السعودية (األولى ،والثانية)

 .2يعرف سيرة حكام الدولة السعودية (األولى والثانية).

 .3يحــدد مراحــل دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ،واألســس التــي قامــت عليهــا،
وارتباطهــا بالدولــة الســعودية.

 .4يشرح مراحل تكون الدولة السعودية األولى ،واتساعها ونهايتها.
 .5يشرح المالمح األساسية للدولة السعودية (األولى ،الثانية).

 .1يعــرف ســيرة الملــك عبــد العزيــز ،وملــوك المملكــة العربيــة الســعودية مــن بعــده
(المولــد ،النشــأة ،أبــرز اإلنجــازات ،وفاتــه ،ســماته الشــخصية).

يتتبــع جهــود الملــك عبــد العزيــز فــي بنــاء الدولــة وتوحيــد المملكــة العربيــة الســعودية،
ّ .2
وأبــرز األحــداث واألوضــاع الداخليــة والخارجيــة خــال تلــك الفترة.

 .3يميــز أهــم األحــداث الواقعــة فــي فتــرات حكــم ملــوك المملكــة العربيــة الســعودية
المعيار :9.11.6 :معرفة تاريخ
المملكة العربية السعودية.

وأبــرز االنجــازات الحضاريــة فيهــا.

 .4يصف اآلثار التاريخية في المملكة العربية السعودية وأهمية المحافظة عليها.

وعربيــا ودورهــا
ـاميا
 .5يوضــح الــدور الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية
ً
عالميــا وإسـ ً
ً
فــي المحافظــة علــى الهويــة اإلســامية والســام العالمــي.

 .6يوضح تطلعات المملكة العربية السعودية من خالل رؤية المملكة . 2030
وحضاريا.
تاريخيا
 .7يكشف الشخصيات المساهمة في بناء الوطن
ً
ً

 .8يوضــح الــدور الريــادي للمملكــة العربيــة الســعودية فــي تأســيس المنظمــات العربيــة
واإلســامية والعالميــة.
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المعايير المهنية للمعلمين وأدوات التقويم

المؤشرات

المعيار

 .1يقيم وجهات النظر حول األحداث التاريخية وتطوراتها.

 .2يحلل االفتراضات ،وأشكال التحيز ،وتقييم كفاية األدلة من الوثائق التاريخية.

 .3يميــز بيــن الحقيقــة والتعبيــر عــن الــرأي فــي الوثائــق التاريخيــة ،والحجــج مــن خــال
المعيار :10.11.6 :إتقان المهارات

الالزمة لتدريس التاريخ بتطبيق

عمليات التفكير الناقد والتفكير
التاريخي.

توظيــف مهــارات التفكيــر التاريخــي.

 .4يمكّ ــن الطــاب مــن روايــة القصــص التاريخيــة ،وتفســير األحــداث ،وإصــدار األحــكام،
واســتخالص العبــر والعظــات.

 .5يكســب الطــاب مهــارة إدراك وجــود أكثــر مــن طريقــة للنظــر إلــى العالقــة بين الســبب
ـارات الفكريــة الناقدة لتقويــم الروايات التاريخية.
والنتيجــة ،وتوظيــف المهـ ِ

 .6يفسر القضايا التاريخية والمعلومات المقدمة في أشكال بيانية مختلفة.

 .7يــدرب الطــاب علــى المهــارات العقليــة األساســية كالمالحظــة ،والتصنيف ،والتحليل،
للربــط بيــن األســباب والنتائــج فــي األحداث التاريخيــة المختلفة.

 .1يوضح أهمية تدريس مادة التاريخ وأهدافها وغاياتها.
 .2يكتشف األثر المتوقع من تعلم مادة التاريخ.

يبســط للطــاب العالقــات بيــن األحــداث التاريخيــة ،والربــط بينهــا لتكويــن بنــاء معرفــي
ّ .3
مترابط.

المعيار :11.11.6 :إيضاح أهمية

 .4يمكــن الطالــب مــن توظيــف التقنيــات التعليميــة المعينــة علــى التحليــل واالســتدالل

وتقوية اتجاهات الطالب نحوه.

 .5يعمل على تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة لدى الطالب.

المحتوى التدريسي لمنهج التاريخ

والتفســير واالســتقصاء.

 .6ينمــي لــدى الطــاب االتجــاه لجمــع العينــات والصــور والنمــاذج المتعلقــة بمــادة
التاريــخ.

 .7يربــط بيــن علــم التاريــخ والعلــوم األخــرى مثــل (الدراســات اإلســامية واللغــة العربيــة
والجغرافيــا وعلــم االجتمــاع واالقتصــاد).

 .1يراعي الفروق الفردية في األنشطة التعليمية.

 .2يطبــق أســاليب وإســتراتيجيات متنوعــة للتدريــس فــي ضــوء معرفــة البنيــة المعرفيــة
المعيار :12.11.6 :اإللمام بطرق

التدريس المتنوعة لتقديم محتوى
المنهج لتحقيق التفاعل الصفي.

لمحتــوى المــادة.

 .3يــدرب الطــاب علــى رســم الخرائــط الذهنيــة والمفاهيميــة لتبســيط المفاهيــم
التاريخيــة المختلفــة مثــل :شــجرة النســب ،وســاالت الحــكام ،وتتابــع الــدول.

 .4يــدرب الطــاب علــى مهــارات قــراءة ورســم الخرائــط التاريخيــة ،والخــط الزمنــي فــي
التاريــخ.
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معايير معلمي التاريخ

المعيار

المعيار :13.11.6 :اإللمام

بالدراسات واألبحاث الحديثة

التي تتناول تدريس مادة التاريخ،
والصعوبات التي تواجه الطالب
في تعلمها.

المؤشرات
 .1يطلــع علــى آخــر الدراســات الحديثــة فــي مجــال تدريــس مــادة التاريــخ بمــا يخــدم تعلــم
الطالب.

 .2يعرف كيفية التعامل مع أبرز الصعوبات في تدريس مادة التاريخ.
 .3يحدد المفاهيم الخاطئة في تدريس مادة التاريخ.

 .4يشــجع الطــاب علــى اقتــراح حلــول بديلــة لمواقــف تاريخيــة ،وتوقــع نتائجهــا علــى
ســير األحــداث.

 .1يفهــم طــرق االســتقصاء بأنواعــه ،وكيفيــة توظيفــه لتدريــس التاريــخ والوصــول إلــى
المعيار :14.11.6 :اإللمام

بوسائل وأساليب توليد المعرفة
التاريخية والتحليل التاريخي.

المعلومــات التاريخيــة.

 .2يمكــن الطــاب مــن مهــارة االســتقصاء والربــط بيــن طــرق االســتقصاء وحــل
المشــكالت الســتثارة تفكيرهــم.

 .3يصمم خطة درس محددة وفق طرق االستقصاء.

 .4يســاعد الطــاب علــى تأمــل إجاباتهــم واســتقصاءاتهم ،والعمليــات التي اســتخدموها
فــي ذلك.
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أي مقترح ــات تثـ ــري المحتـ ــوى

ترسل على البريد اإللكترونيqtlf@etec.gov.sa :

