هدفنا
البرادعى للتعليم هى مجموعة مؤسسات تهدف لتحسني وتطوير التعليم قبل اجلامعي في الوطن العربي من خالل
دورا محور ًّيا في رفع مستوى التعليم.كما تعكس املناهج التي ننشرها أحدث التطورات
نشر مناهج تربوية تلعب ً
في طرق واستراتيجيات التدريس ،فنهتم عند تقرير املناهج بتدريب املعلمني على طرق التدريس ،وبتوفير الوسائل
التعليمية املستخدمة في املناهج.
عربت مؤسسة البرادعي املناهج السنغافورية في العلوم والرياضيات حيث ان سنغافورة هى الدولة الرائدة في تعليم
هاتني املادتني على مستوى العالم وفقا لدراسات تيمز  .TIMSSوتبرز املناهج السنغافورية أهمية حتقيق التوازن
املطلوب بني اكتساب املعارف العلمية وبني اكتساب مهارات التفكير واملعاجلة وتقانة املعلومات.

“

بينما نتحرك نحو مجتمع معرفي متده تقانة املعلومات بالقدرة ،تتضح احلاجة امللحة إلى إعداد أبناء
مجتمعنا لتحديات وفرص املستقبل .فينبغي أن يكون التالميذ إلى جانب إتقانهم الستخدام تقانة املعلومات،
قادرين على التفكير اخلالق ،والتعلم الذاتي ،والعمل بكفاءة ضمن فريق ،ويجب عليهم فوق كل شيء احلفاظ
وقالبا مع توجه االقتصاد نحو العوملة.
قلبا ً
على الروح الوطنية التي جتعل منهم مواطنني صاحلني ً

”

وزارة التربية والتعليم السنغافورية

البرادعى للنشر التربوى
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سنغافورة تنال املركز األول على العالم
فى مسابقة العلوم والرياضيات الدولية
«الطلبة السنغافوريون هم رقم  1وفقا لدراسة دولية بني تسعة وأربعني دولة عن إجناز الطلبة في العلوم

والرياضيات في الصفني الرابع ( 10سنوات) والثامن ( 14سنة)».
الترتيب

الرياضيات
الصف الرابع االبتدائي

الصف الثامن االبتدائي

العلوم
الصف الرابع االبتدائي

1

سنغافورة

سنغافورة

2

هوجن كوجن

كوريا اجلنوبية

تايوان

3

اليابان

هوجن كوجن

اليابان

كوريا اجلنوبية

4

تايوان

تايوان

هوجن كوجن

هوجن كوجن

5

بلجيكا

اليابان

بريطانيا

استونيا

“

سنغافورة

الصف الثامن االبتدائي

سنغافورة
تايوان

يسرني إبالغكم أني قد اطلعت على سلسلة نور املعرفة في الكيمياء للصف األول والثاني الثانوي ،وقد قمت بتدريس محتويات
كتاب الصف األول الثانوي العام السابق ،وهذه السنة أقوم بتدريس كتاب الصف الثاني الثانوي .فع ً
ال إنها كانت جتربة رائعة وأحسسنا
مبقدار التغيير الواضح بني املناهج القدمية والتي ندرسها اآلن وبالتأكيد كان التغيير نحو األفضل.
وكما تعلمون حضراتكم أنه رغم صغر املنهج حجم ًا إال أن محتواه كبير ًّ
جدا ويحتوي العديد من األفكار غير املباشرة والتي حتتاج
جيدا قبل مناقشة الدروس مع الطلبة.
إعدا ًدا ً
عليه أرجو من حضرتكم إذا كان ممك ًنا إبالغي بالطريقة املناسبة للحصول على منهج الصف الثالث الثانوي بأجزائه الثالثة الكتاب
الدراسي وكراسة النشاط العملي وكراسة التدريبات لكي أبدأ في إالعداد منذ اآلن للسنة القادمة .
ولكم جزيل الشكر والثناء

”

مرعي محمد سالم
مدرس مادة الكيمياء للمرحلة الثانوية
بنغازي /ليبيا

احملتويات
الرياضيات

املرحلة االبتدائية األصدقاء! يحبون الرياضيات 6
8
املرحلة اإلعدادية نور املعرفة فى الرياضيات
املرحلة الثانوية املستوى العادى نور املعرفة فى
8
الرياضيات

العلوم

املرحلة االبتدائية األصدقاء! يحبون العلوم
املرحلة اإلعدادية نور املعرفة فى العلوم

10
12

الكيمياء

املرحلة الثانوية املستوى العادى
نور املعرفة فى الكيمياء

14

الفيزياء

املرحلة الثانوية املستوى العادى نور املعرفة فى
16
الفيزياء

األحياء

املرحلة الثانوية املستوى العادى نور املعرفة فى
18
األحياء

4

التقومي

سالسل التقومي ملراحل االبتدائى ،و اإلعدادى،
و الثانوى

التدريب

البرامج التدريبية املتنوعة

20

21

الوسائل التعليمية
الوسائل التعليمية املوظفة في السالسل

22

املوائمة
مواءمة السالسل مع البيئة الوطنية

“

23

”

من أهم العوامل املساهمة في تفوق الطلبة السنغافوريني كونهم يستمتعون بتعلم العلوم والرياضيات.

املصدر :تقرير تيمز

الرياضيات

					

األصدقاء! يحبون الرياضيات

للشق األول من مرحلة التعليم األساسى (املرحلة االبتدائية) من الصف األول حتى الصف السادس

برنامج األصدقاء! يحبون الرياضيات :حزمة
جامعة ،تدرب التالميذ ذوى املستويات املعرفية
استنادا
املختلفة .ابتكر بواسطة متخصصني مهرة،
ً
إلى أسس تربوية سليمة ،ميكن تطبيقها على تدريس
الرياضيات فى املستوى االبتدائى .ويتضمن البرنامج
بصفة أساسية استخدام منوذج «امللموس إلى املجرد»
فى تقدميه ملفاهيم الرياضيات ومهاراتها ،وفى حل
املشكالت الرياضية.
برنامج األصدقاء! يحبون الرياضيات:كتب هذا
البرنامج مع مراعاة علم النفس املعرفى ،وبصفة خاصة
ما وراء اإلدراك والسلوك البناء .وبؤرة االهتمام هنا
هى استخدام األنشطة؛ لكى تساعد التالميذ على
تأمل وإعادة بناء واستخدام ماتعلموه.
لقد تضمن البرنامج عناصر مثل تقانة املعلومات
تعليما
والتربية الوطنية ،بحيث يتلقى التلميذ
ً
متكاملاً  .سيكون لدى التالميذ فرصة ليعبروا
عن إبداعاتهم من خالل مشاريع صغيرة حتاول
توضيح أن الرياضيات جزء من حياتنا اليومية.
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متكنا لتساعدهم على استغالل
توجد مواد تتحدى قدرات التالميذ األكثر
ً
طاقاتهم على الوجه األمثل .كما مت إعداد اإلرشادات بطريقة متكنهم من الوصول
بنجاح إلى املستوى األعلى من الصعوبة والتعقيد .وتوجد مواد إصالحية سوف
متكنا على تعزيز املفاهيم ،واملهارات ،واستراتيچيات
تساعد التالميذ األقل
ً
حل املشكالت الضرورية .يتم ذلك من خالل ُمدخل (التعلم بالتمكن).
مكونات السلسلة:

 كتاب دراسى لكل فصل دراسى
  2كراسة أنشطة لكل فصل دراسى
 دليل املعلم

“

أنا أسمع -أنا أنسى ،أنا أرى -أنا أتعلم،
أنا أفعل -أنا أفهم.
كونفوشيوس

”
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الرياضيات

					

نور املعرفة

ملرحلة التعليم الثانوى من الصف األول حتى الصف الثالث الثانوى

إن سلسلة «نور املعرفة» لريـاضيـات التعـليم اإلعـدادى
والثـانوى هى نس���خـة معربـة من سلس���لـة ريـاضيات
 New Mathematics Countsالس���نغافورية،
وتركز السلس���لة على دمج مه���ارات التفكير ،وتقانة
املعلوم���ات ،والتربي���ة الوطني���ة ضمن تعلي���م وتعلم
الرياضيات.
تتبنى السلسلة مدخلاً يعزز االستقصاء ،والتدريب،
ومعاجلة املعلومات ،وحل املشكالت ملساعدة الطلبة
عل���ى تطوي���ر مه���ارات قيمة طويل���ة األج���لُ .ت َقدَّ م
بوضوح فى كل كتاب املفاهيم الرياضية بلغة سهلة،
وباالس���تخدام املكث���ف لألمثل���ة احمللولة ،واألس���ئلة
متدرجة الصعوبة.
وتتضمن السمات البارزة لكتب السلسلة ما يلى:
• مقدم���ة ش���يقة لكل فص���ل للحث على مناقش���ة
املوضوع.
• نظ���رة ش���املة عند بداي���ة كل فصل حت���دد النقاط
املهمة التى ستغطى.
عالجا تربو ًّيا
س���ليما تس���بق فيه
• معاجل���ة املواضيع ً
ً
األمثلة احلسية التفكير املجرد.

8

• االس���تخدام املكثف لألمثلة احمللولة بامللحوظات التفسيرية داخل أعمدة
جانبية ملساعدة الفهم.
• تدريبات متدرجة الصعوبة فى كل فصل ملس���اعدة الطلبة على التمكن
من املفاهيم األساسية.
• شرح مهارات التفكير فى األجزاء ذات الصلة من املنت.
• أنشطة تستخدم برامج احلاسوب كأداة استقصائية.
• أنش���طة "اس���تقصاء الرياضيات" و"رياضيات ممتعة" تس���اعد الطلبة على اكتشاف ومناقش���ة األفكار الرياضية ،واستخدام
األدوات الرياضية فى حتليل البيانات املتعلقة بالقضايا الوطنية ،ولتنمية مهارات التفكير.
• ورقة مراجعة عند نهاية كل فصل ،وأوراق تقومي كثيرة عند فواصل مناسبة ،لتوفير التدريب الالزم للطلبة.
• ملخص عند نهاية كل فصل يبرز النقاط الرئيسية واملفاهيم املغطاة.

“

”

من املهم عدم التوقف عن االستفهام.
أينشتاين
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العلوم

			

األصدقاء! يحبون العلوم

للشق األول من مرحلة التعليم األساسى (املرحلة االبتدائية) من الصف األول حتى الصف السادس

األصدقاء! يحبون العلوم :تعد العلوم في هذه
السلسلة مادة دراسية شائقة حتاول اإلجابة عن أسئلة
عن العالم حولنا .ويتحقق ذلك باالستخدام املثمر
للصور الفوتوغرافية امللونة والرسومات املسلية.
وتدرس املادة باالستقصاء واالستكشاف ،ويحث
التالميذ على املشاركة بفاعلية في البحث عن حلول
للمشكالت .ويهدف كل ذلك إلى تعزيز التعلم،
وغرس االنطباع لديهم بأن العلوم حولهم في كل
مكان.
يتبنى مقرر العلوم مدخلاً
موضوعيا .فيتناول في
ً
مرحلة التعليم األساسي خمسة موضوعات هي
التنوع ،والدورات ،واألجهزة ،والتفاعالت؛ الطاقة.
وتوضح العالقات ،كلما أمكن ،بني النقاط التي
يتناولها كل موضوع .وميكن ذلك التالميذ من
إدراك الروابط بني النقاط املختلفة ،ومن ربط األفكار
العلمية.
دمجت مهارات التفكير ،والتربية الوطنية ،وتقانة
املعلومات في منهج العلوم.
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تهدف كراسة األنشطة لسلسلة األصدقاء! يحبون العلوم حتفيز عقول التالميذ الصغار واستكشاف األشياء حولهم ،فتوفر
عمليا للعلوم يساعد التالميذ على استكشاف املفاهيم التي يتم تدريسها في الكتاب الدراسي.
مدخلاً محف ًزا ً
تشمل األنشطة في هذه الكراسة جتار ًبا ،وألغا ًزا ،وعمل مناذج ،وأنشطة تشجع على االستكشاف اخلارجي ،وتدمج استخدام
تقانة املعلومات ومهارات التفكير ضمن محتواها من خالل السمات التالية:
جرب هذا! تتطلب من التالميذ أداء أنشطة مثل إجراء بحوث على اإلنترنت واستخدام الكاميرا الرقمية لتسجيل البيانات
املرئية.
مهارات العلم تدرس مهارة معاجلة معينة مثل التصنيف من خالل سلسلة من األنشطة.
منظمات بيانية مت تضمينها ملساعدة التالميذ على تنمية مهارات التفكير.
مكونات السلسلة:
•
•
•
•
•

كتاب دراسي للفصل األول
كتاب دراسي للفصل الثاني
كراسة أنشطة للفصل األول
كراسة أنشطة للفصل الثاني
دليل املعلم
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العلوم

			

نور املعرفة

للشق الثانى من مرحلة التعليم األساسى (املرحلة اإلعدادية) من الصف السابع حتى الصف التاسع

توفر سلسلة نور املعرفة تغطية شاملة ملنهج علوم
خاصا على
حرصا ً
املرحلة اإلعدادية .ونحن نحرص ً
نقل املفاهيم العلمية بدقة وببساطة قدر اإلمكان،
ولذا فقد استخدمنا الكثير من الصور التوضيحية
الشيقة واملستمدة من واقع احلياة .فهدفنا أن يقتنى
دراسيا ال يكون جذا ًبا وشامل فقط،
الطالب كتا ًبا
ً
بل ومحف ًزا للتفكير كذلك .إن تعلم العلوم يجب أن
يكون شي ًقا وسهل وفطر ًيا ،حتى يكون لدى الطالب
أساسا قو ًيا يكتسب منه مهارات ومعرفة أكثر.
ً
مكونات السلسلة:
• كتاب دراسى لكل من الفصلني األول ،والثانى فى
الصفوف اإلعدادية الثالثة.
• كراسة نشاط عملى لكل من الفصلني األول،
والثانى فى الصفوف اإلعدادية الثالثة.
• دليل معلم لكل صف من الصفوف اإلعدادية
الثالثة.
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جزءا متكاملاً من السلسلة ،وتوجد كراستان لكل صف .تهدف األنشطة فى الكراسة إلى
تعتبر كراسة النشاط العملى ً
مساعدة الطالب على الفهم التام للمفاهيم التى يتعلمها فى حجرة الدراسة ،وعلى تطبيق املعرفة واملهارات التى اكتسبها .ومت
استنباط جميع األنشطة من احلياة اليومية للطالب ،وطورت بحيث تشحذ تفكيره .لقد مت إعداداألنشطة لتشجيع الطالب
على استخدام مهارات التفكير الضرورية لتعزيز التعلم والفهم ،أى التحليل ،والتفسير ،والتقدير ،والتنبؤ ،إلخ .وتشجع
كراسة النشاط العملى التعلم املستقل وبالسرعة التى يفضلها الطالب.
يوفر دليل املعلم لسلسلة نور املعرفة فى علوم املرحلة اإلعدادية مصادر إضافية لتعزيز تعليم العلوم تتضمن:
خطة العمل :توجز استخدام الكتاب الدراسى وكراسة النشاط العملى على مدى فصلني دراسيني.
خطة الدروس :تتضمن أهداف التعلم باإلضافة إلى األنشطة املقترحة ،ومصادر لدروس الفصول املختلفة.
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الكيمياء

				

نور املعرفة

ملرحلة التعليم الثانوى من الصف األول حتى الصف الثالث الثانوى

تبرز سلسلة نور املعرفة فى الكيمياء البيئة ،وتناقص
موارد العالم من املواد اخلام والوقود احلفرى ،وأهمية
إعادة تدوير وحفظ تلك املوارد.
تغطى السلسلة منهج املرحلة الثانوية بصفوفها الثالثة
من خالل املكونات التالية:
	•كتاب دراسى لكل صف
	•كراسة نشاط عملى لكل صف
	•كراسة تدريبات لكل صف
	•دليل معلم لكل صف
ويشتمل كل كتاب دراسى على عدد من الوحدات،
تشترك فى السمات التالية:
• أهداف التعلم :تظهر عند بداية كل وحدة
ملساعدة الطالب فى التركيز على النقاط
املهمة فى الوحدة.
• التجارب :تصف التجارب مبساعدة األشكال
التوضيحية ،وعالمات األمان التحذيرية ،وأسئلة
املتابعة.
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• مراجعة سريعة :تركز على تعزيز فهم األفكار املهمة.
• تخيل أن :حقائق مثيرة وذات صلة لتحفيز التعلم وتعزيز اهتمام
الطالب.
• خريطة مفاهيم :ملخص بيانى للعالقات بني املفاهيم املختلفة املغطاة فى
الوحدة.
• ركن التفكير :يحفز التفكير ،ويسمح للطالب بتطبيق معرفته فى حل
املشكالت.
• أسئلة مراجعة :أسئلة اختيار من متعدد ،وأسئلة تركيبية للتدريب.
ومت التركي���ز من خالل التدريبات التى تضمنتها كراس���ات التدريب���ات على تنمية مهارات التفكير لدى الطالب مثل :تنظيم
املعلومات ،وتعيني األمناط ،ومقارنة املعلومات ،وحل املش���كالت ،واتخاذ القرارات ،والتحليل ،واالس���تدالل ،واالس���تنباط،
وتتضمن الكراسة  -عالوة على ذلك  -تدريبات لتنمية مهارات احلاسوب مبا فى ذلك برامج تنسيق البيانات وبرامج جدولة
البيانات.
كراسات النشاط العملي توفر لكل من املدرسني والطالب جتارب ُصممت من أجل:
 - 1تدريب الطالب على اتباع مجموعة من التعليمات.
 - 2تقدمي التدريب ،واملمارسة فى االستخدام الصحيح للتقنيات واألجهزة واملواد الكيميائية.
 - 3تدريب الطالب على عمل وتسجيل املالحظات والقياسات والتقديرات.
 - 4تدريب الطالب على تفسير املالحظات والنتائج التجريبية ،والتوصل إلى استنتاجات.
 - 5تدريب الطالب على التخطيط ،وإجراء االستقصاءات ،واختيار التقنيات ،واألجهزة واملواد الكيميائية.
 - 6السماح للطالب بتقومي طرق البحث واقتراح حتسينات ممكنة.
 - 7مساعدة الطالب على الفهم املتعمق للمفاهيم األساسية للكيمياء.
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الفيزياء

				

نور املعرفة

ملرحلة التعليم الثانوى من الصف األول حتى الصف الثالث الثانوى

قس���م محت���وى ه���ذه السلس���لة إلى أج���زاء تغطى
ُي َّ
الفيزياء العامة ،والفيزياء احلرارية ،وخواص املوجات،
والكهربي���ة واملغناطيس���ية ،والفيزي���اء الذري���ة .ومت
التركي���ز ف���ى جمي���ع أجزاء السلس���لة عل���ى تدريس
املفاهيم وتطوير املهارات االبتكارية حلل املش���كالت
ومهارات التفكير العليا .الوحدات فى كل جزء لها
املالمح املفيدة التالية:
منظم���ات :توج���د ف���ى بداي���ة كل وحدة الس���تثارة
حساسية الطالب لبعض املجاالت املهمة فى املوضوع
قب���ل اخل���وض فى دراس���ة الفص���ل .ولق���د أوضحت
البح���وث أن ه���ذه ِّ
املنظم���ات تس���اعد الطالب على
معاجلة املعلومات بدقة أكبر أثناء قراءتها.
نتائ���ج التعلم :وتكت���ب كقائمة فى بداية كل وحدة
حت���ى يعرف الط�ل�اب ما ينبغى تعلم���ه فى الوحدة.
وميك���ن للط�ل�اب كذل���ك اس���تخدامها ملراجع���ة ما
تعلموه.
أمثلة محلول���ة وجتارب :صممت ملس���اعدة الطالب
على فهم وتطبيق كل م���ن املفاهيم النظرية والعملية
حلل املشكالت.
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التدريبات :توجد فى نهاية كل وحدة فى شكل اختيار من متعدد وأسئلة تركيبية لتقييم الذات.
خرائط مفاهيم :متد الطالب مبلخص مصور عن الوحدة.
ومتشيا مع غرس مهارات التفكير ،وتكنولوجيا املعلومات ،ورسائل التربية الوطنية ،مت تضمني املالمح التالية:
التحديات ،وأس���ئلة تقييم الذات ،وركن التفكير تعمل على غرس مهارات
التفكير الناقد بتشجيع الطالب على تأمل ومعاجلة وتطبيق ما تعلموه.
أنشطة على ش���بكة االنترنت ،ومعامل تكنولوجيا املعلومات توفر استخدام
مص���ادر ش���بكة اإلنترنت وبرامج احلاس���وب .و ُيحث الط�ل�اب كذلك على
اس���تخدام اإلنترنت الستكش���اف إضافى ل���كل موضوع وإلث���راء معرفتهم.
ويوص���ف باإلضاف���ة لذل���ك اس���تخدام جهاز تس���جيل البيان���ات فى بعض
التجارب.
التربية الوطنية :تتطلب أنش���طتها من الطالب
القي���ام ببع���ض األبح���اث األساس���ية وتطبي���ق
مفاهيم الفيزياء فى التحديات واملش���اكل التى
تواجه الوطن.
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األحياء

				

نور املعرفة

ملرحلة التعليم الثانوى من الصف األول حتى الصف الثالث الثانوى

عربت سلسلة نور املعرفة فى األحياء للثانوى العام عن
مقررات سنغافورة ،وتدمج السلسلة مهارات التفكير،
وتقانة املعلومات ،والتربية الوطنية فى احملتوى .وتشترك
الوحدات فى كل جزء فى معظم اخلصائص التالية:
أهداف التعلم
هى أهداف التعلم املطلوب حتقيقها فى نهاية الوحدة.
والغرض من عرض قائمة األهداف عند بداية الوحدة التركيز
على املطلوب اإلملام به.
املقدمة
تبدأ كل وحدة بفقرة قصيرة تعتبر مقدمة لها .تهدف
املقدمة إلى املساعدة على التفكير فى العمل املطلوب دراسته
فى هذه الوحدة.
النص
إن محتوى الوحدة هو النص الذى يقدم املفاهيم واحلقائق
املساندة األساسية .ويدعم النص رسومات بيانية ،وصور
فوتوغرافية ملونة عليها عناوين وتعليقات توضيحية .ويتم
إبراز وتفسير الكلمات الدليلية فى النص.
التعريف
تعرف الكلمات أواملفاهيم الواجب استيعابها بوضوح
للحصول على قراءة واضحة املعنى للنص.
األفكار الدليلية
تقدم فى مربعات هامشية ،وتلخص األفكار الرئيسية
للنص.
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نور املعرفة
فهما أوضح للمفاهيم واملوضوعات ذات األهمية اخلاصة ،أو الـمالمح
حتتوى على مواد إثرائية تغطى موضوعات املنهج بعمق .وهى تتضمن ً
التاريخية والتقنيات العملية ،أوالتطبيقات احلديثة فى األحياء.
ملحوظة
تتيح امللحوظة املزيد من املعلومات التوضيحية أو الشيقة املرتبطة باملوضوعات قيد الدراسة.
استقصاء
عمليا ،إال أنه يعرض التجارب
كتابا
ًّ
التجارب االستقصائية هى خاصية أساسية فى أى سلسلة علوم .وبالرغم من أن الكتاب الدراسى ليس ً
املرتبطة باملوضوعات ألهميتها فى استيعاب املفاهيم.
اختبر نفسك
أيضا.
التهدف أسئلة االختبار الذاتى إلى تقييم مدى تقدم الطالب فحسب ولكن إلى حتفيزه على التفكير ً
مهمة
يركز هذا التدريب على تطبيق املفاهيم التى مت تدريسها .والهدف من تلك املهام هو املساعدة فى تنمية مهارات التفكير ،والبحث،
أيضا على استخدام التكنولوجيا ملساعدتك فى احلصول على املعلومات ،وجمع البيانات،
واالستقصاء .كما أنها تشجع ً
واستخدام الرسوم البيانية.
حتليل
يقدم هذا التدريب معلومة معينة ،تتبعها أسئلة مصممة بعناية لقياس مهارات التحليل والفهم.
ملخص وخريطة مفاهيم
يتم إدراج النقاط األساسية فى قائمة تسمح باملراجعة السريعة عند نهاية النص األساسى لكل وحدة .وأينما
أمكن يتم تضمني خريطة مفاهيم لكى تنظم املعلومات واألفكار داخل املوضوع بطريقة منهجية.
ركن التفكير
وكليا للحقائق ،واملفاهيم ،وعالقاتها فى إطار
مرئيا ًّ
يستخدم فى تلك اخلاصية منظم بيانى ليقدم متثيلاً ًّ
منظم .ومن خالل ذلك الركن فإن عملية التفكير غير املرئية تصبح مرئية.
تتسق الفصول بكراسات تدريبات وحدات الكتاب الدراسى ،ليناظر كل منها وحدة
واحدة أو أكثر من املقرر الدراسى.
وتتضمن السمات اخلاصة بهذه الكراسة ما يلى:
 مراجعة املفاهيم واحلقائق الرئيسية
مفاهيم ضرورية ومختارة بعناية للمراجعة الذاتية والفهم الكامل للموضوعات.
 تدريب اختبار ذاتى
أسئلة للتقومي الذاتى ولتعزيز إدراك املفاهيم.
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التقومي

تتميز سالسل التقومي التي تنشرها مؤسسة البرادعي بالتزامها مببدأ التقومي الشامل املستمر ،والذي يتميز بشموله للجوانب
املعرفية واملهارية والوجدانية من خالل أسئلة متنوعة تقيس املستويات املعرفية املختلفة ،وتقيس اجلوانب املهارية من خالل
أنشطة عملية وبطاقات مالحظة ألداء التلميذ لتتبع مدي حتسن ميوله واجتاهاته.
ويتمثل التقومي املستمر في أنه يبدأ قبل دراسة الوحدة الدراسية بالتحقق من إتقان التلميذ ملتطلبات الوحدة الدراسية من
موضوعات سابقة أو مساعدته علي مراجعة هذه املتطلبات القبلية (تقومي قبلي) .وخالل دراسة الوحدة الدراسية تطرح
أسئلة متدرجة تساعد التلميذ علي اتقان املوضوعات أو ًال بأول (وتقومي بناءي) .وفي نهاية الوحدة أو الفصل الدراسي
توجد عدة مناذج اختبارية مصممة وفق جدول مواصفات يراعي حجم كل وحدة دراسية ومدة دراستها ومدي أهميتها في
بنية املادة الدراسية.
جيدا علي األنواع املختلفة من األسئلة ،كما توفر للتلميذ فرصته للتقومي الذاتي من خالل وجود
وتوفر سالسل التقومي
تدريبا ً
ً
أجوبة ألغلب األسئلة وحلول كاملة لبعضها وكذا أجوبة جلميع أسئلة النماذج االختبارية.
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الوسائل التعليمية

يستخدم منهج الرياضيات السنغافوري مدخل امللموس إلي املجرد في تعليم املفاهيم الرياضية ضمن مرحلة التعليم األساسي،
مبعنى تعليم التالميذ املفاهيم من خالل محسوسات ومعدودات قبل االرتقاء بهم إلي املشكالت املجردة ،لذا تعكس
سالسل الرياضيات ذلك املدخل بتوظيف الوسائل التعليمية من مكعبات ،ومعدودات ،وحجر نرد ...،الخ في النشاطات
والتدريبات.
ويعتمد منهج العلوم السنغافوري مدخل العلوم كعملية بحثية في تعليم املفاهيم العلمية ،كما يدمج مهارات التفكير
ومهارات معاجلة العلم ضمن احملتوي ،فتعكس سالسل العلوم ذلك املدخل بتوظيف الوسائل التعليمية من موازين ،ومساطر،
وترمومترات...،الخ .في نشاطات وتدريبات مرحلة التعليم األساسي.
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التدريب

تقدم مؤسسة البرادعي للنشر التربوي مجموعة من البرامج التدريبية املتنوعة بهدف تدريب املعلمني في أقطار الوطن
العربي املختلفة علي املناهج السنغافورية املعربة في مادتي العلوم والرياضيات ،وتدرب املؤسسة املعلمني علي طرق التدريس
املستخدمة فيها ،انطالقًا من إميان املؤسسة بأهمية التدريب واعتباره من الوسائل املهمة في رفع أداء العنصر البشري وهو
الركيزة األساسية في العملية التعليمية .وتعتمد املؤسسة في عقد هذه الدورات التدريبية علي نخبة من أساتذة اجلامعات
في التخصصات املختلفة وعلي مشرفني سنغافوريني .
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املوائمة

عربت السالسل بحيث تتماشى مع القيم الشرقية ،وبحيث تستخدم السياق العربى فى تعليم العلوم والرياضيات (أمثلة
التربية الوطنية ،والصور الفوتوغرافية) ،ونقلت إلى اللغة العربية مبعرفة مجموعة منتقاة من أساتذة الفيزياء ،والكيمياء،
واألحياء ،والرياضيات ،وبإشراف تربويني ولغويني متخصصني فى التحرير ،والتدقيق ،والتصميم .ويتم مواءمة السالسل
مع بيئة أي بلد عربي يعتمد السالسل من خالل الصور املستخدمة ،وأمثلة التربية الوطنية ،واألرقام العربية أو الهندية،
والتقدمي ،وشعار الدولة ،وذلك بالتعاون مع اللجان الوزارية املختصة.
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