
 

 

 

 توفر خطة الدرس هذه أنشطة إرشادیة للمعلمین والطالب للعمل مًعا في جهد لجلب  أهداف التنمیة المستدامة  إلى التعلم في  الفصول
 الدراسیة والتعلم باستخدام أجهزة كمبیوتر ذكي المحمولة.

 هدفنا هو مساعدة المعلمین على بناء جیل من سفراء األهداف العالمیة الذین یدركون ما یحدث في جمیع أنحاء العالم والذین یعتقدون أن
 لدیهم  القوة على إحداث التغییر من خالل القیام بأعمال صغیرة.

 

 
 
  

 الصفحة 1 من 4
 

 تعلیم عن هدف التنمیة المستدامة رقم 4 "جودة التعلیم" باللغة االنكلیزیة

 

 
 المادة

 

 اإلنجلیزیة

 

 
 المستوى

 

 المرحلة الثانویة 

 

 
 األهداف

 

 استخدام أسالیب القراءة والكتابة واالستماع و/ أو  اشكال التحدث لفهم األفكار والتعبیر عنها●
  باللغةالمقصودة

 ربط أهداف التنمیة المستدامة بشأن "جودة التعلیم"  وحیاة التالمیذ الخاصة .●

 

 ملحقات

 

 یمكن أیًضا تكییف هذا الدرس أو توسیعه لیشمل نشاًطا بدیًال یطلب من الطالب اختیار واحد أو أكثر من
 "اإلجراءات الیومیة الـ170 لتحویل عالمنا "  و تطبیقها في حیاتهم لفترة زمنیة محددة. یمكن للطالب توثیق

 خبراتهم ومشاركتها من خالل إنشاء عرض تقدیمي باستخدام LibreOffice Impress أو  شرائح
 Google,استخدام برنامج تسجیل فیدیو مثل Vokoscreen أو Kazam أو Cheese (متاح أو قابل للتنزیل

.(Thaki على أجهزة الكمبیوتر المحمولة 

https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/12/170-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.pdf
https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/12/170-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.pdf
https://thaki.org/wp-content/uploads/2020/12/170-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7.pdf


 

 

 الصفحة 2 من 4
 

 المواد و الموارد:

 
 

 
 األستاذ

 حاسوب ذكي
 

 األدوات التالیة اختیاریة، یمكن استخدامها
 إذا كانت متاحة:

أداة لتسلیط الصور على الشاشة (●
(projector 

 مكبرات الصوت●
●USB  

 
 

 
 التالمیذ

 حاسوب ذكي
 

 األدوات التالیة اختیاریة، یمكن استخدامها
 إذا كانت متاحة:

  سماعات الرأس●

 أنشطة الدرس:

   المدة:  15 دقیقة المقدمة : (أنشطة االحماء)

 

 
 أنشطة المعلم

 ابدأ الفصل بتحدید أهداف الجلسة.
 قدم مصطلح "جودة التعلیم". اسأل الطالب عما  یشعرون  ما یشكل عناصر"التعلیم الجید" لتولید مناقشة موجزة.
 من خالل طرح األسئلة  المستهدفة ، قم بتوجیه الطالب الستنتاج أهمیة جودة التعلیم وآثاره المجتمعیة واالعتراف

 بحقیقة أن مالیین األطفال في جمیع أنحاء العالم ال یمكنهم الوصول إلیها.
 

 أخبر الطالب أن توفیر تعلیم جید لجمیع األطفال في جمیع أنحاء العالم هو أحد أهداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة
 لعام 2030 ، واعرض علیهم مقطع فیدیو یغطي أهداف التنمیة المستدامة بمزید من التفاصیل.

 إذا رغبت في ذلك ، اطلب من الطالب تدوین المالحظات أثناء الفیدیو باستخدام LibreOffice Writer. اعتماًدا على
 عدد الطالب في الفصل وعدد أجهزة الكمبیوتر المحمولة المتاحة ، قد یحتاج الطالب إلى العمل بشكل فردي أو في

 أزواج أو في مجموعات صغیرة.
 

 قدم بعض النقاط أو األسئلة األساسیة للطالب لتركیز االنتباه علیها أثناء الفیدیو. أمثلة  عن األسئلة ما یلي:
 ما هي أهداف التنمیة المستدامة؟●
 من المسؤول عن تحقیقها؟●
 ماذا قیل عن جودة التعلیم؟●

 
 في حالة توفر اتصال باإلنترنت أو نقطة اتصال محمولة ، استخدم جهاز عرض أو شاشة كمبیوتر محمول لتشغیل

 مقطع الفیدیو  "أكبر درس في العالم مقدم من Malala Yousafzai" ، والذي یقدم أهداف التنمیة المستدامة بطریقة
 صدیقة لألطفال من خالل الناشطة الشبابیة الشهیرة مالال یوسفزاي.

 
 إذا لم یكن اتصال نقطة اتصال اإلنترنت أو الهاتف المحمول متاًحا ، فقم بتنزیل الفیدیو على جهاز كمبیوتر محمول أو

 جهاز محمول مسبًقا وقم بتشغیله في الفصل عن طریق التوصیل باستخدام كبل USB حسب الحاجة.
 استخالص المعلومات مع الطالب للتأكد من أنهم قد أسسوا فهًما مفاهیمًیا ألهداف التنمیة المستدامة. راجع مالحظات
 الطالب حول النقاط أو األسئلة الرئیسیة وأكد على أنه بغض النظر عن العمر أو الموقع ، فإن لكل شخص دور یلعبه

  في الوصول إلى األهداف.
 أخبر الطالب أن لدیهم أیًضا القدرة على إحداث فرق كبیر.

https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s


 

 

 

 الصفحة 3 من 4
 

 
 أنشطة التلمیذ

 الرد على األسئلة والمشاركة في المناقشة.●
 مشاهدة الفیدیو و تدوین المالحظات حسب الرغبة.●
 المشاركة في مناقشة ما بعد الفیدیو●

   المدة: 30 دقیقة    أنشطة هیكل الحصة:

 

 
 أنشطة المعلم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 التعلیم عن بعد

 

National إذا كان متاًحا ، اعرض كیفیة فتح برنامج ، Thaki باستخدام جهاز كمبیوتر محمول وجهاز عرض 
 Geographic - Impact Foundation وحدد الفصل الثاني "تعلیم مختلف" ، الذي یحتوي على العدید من األنشطة

 التفاعلیة واأللعاب والتمارین التي تدعم فهم الطالب للتعلیم حول العالم.
 

 قم بدعوة الطالب لفتح البرنامج والفصل على أجهزة الكمبیوتر المحمولة الخاصة بهم باإلضافة إلى فتح مستند جدید في
 LibreOffice Writer حیث یمكنهم طبع وحفظ ردودهم على األنشطة المخصصة.

 
 تحدید األنشطة التي یجب تعیینها للطالب وكیفیة تنظیم ممارساتهم ؛ یمكن تخصیص الوقت بین كل نشاط لمراجعة

 "الفصل بأكمله" ، أو یمكن للطالب العمل من خالل قائمة األنشطة وفًقا لسرعتهم الخاصة.
 ضع في اعتبارك التمییز بین األنشطة المعینة وفًقا الحتیاجات الطالب بحیث ، على سبیل المثال ، الطالب الذین
 یحتاجون إلى ممارسة إضافیة مع الفهم السمعي یكملون المزید من األنشطة الصوتیة ، بینما یكمل الطالب الذین

 یحتاجون إلى التدریب على فهم القراءة المزید من أنشطة القراءة.
 

 إذا رغبت في ذلك ، اعرض على الطالب اختیار األنشطة التي یرغبون في إكمالها حتى یكتسبوا شعوًرا باالستقاللیة
 والملكیة في عملیة التعلم الخاصة بهم.

 أثناء عمل الطالب في البرنامج ، اغتنم الفرصة للتجول في الفصل لطرح أسئلة إرشادیة ومعالجة التعلم حسب الحاجة.
 

 بدًال من ذلك ، یمكن تكییف هذا الدرس للتعلم عن بعد عبر Whatsapp (أو أي منصة اتصال أخرى) عن طریق
 إرسال رابط إلى الفیدیو " أكبر درس في العالم مقدم من Malala Yousafzai" ومطالبة الطالب بالرد على أسئلة الفهم

 والمناقشة من خالل النص أو الصوت .
 

 بدًال من محتوى National Geographic غیر المتاح عبر اإلنترنت ، اطلب من الطالب قراءة
  "Chakra: the Invincible and Mighty Girl" ، وهو فیلم كومیدي من أكبر درس في العالم یناقش قیمة التعلیم.

 انشىءنقاش جماعي حول أوجه التشابه واالختالف في التعلیم محلًیا وكذلك في الهند حیث تدور أحداث الفیلم الهزلي.
 

 قم بإنشاء تمارین للمفردات والقواعد باستخدام LibreOffice Writer أو Impress وأرسلها إلى الطالب إلكمالها
 بالتنسیق الرقمي الذي تختاره .

 
 أنشطة التلمیذ

 

  اكمال األنشطة المحددة على الكمبیوتر المحمول   

   المدة: 5-7 دقائق    الخاتمة:

https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ry_9SU0eq9M&t=1s
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/wp-content/uploads/2020/08/A-comic-about-the-value-of-Education-for-Worlds-Largest-Lesson-India-featuring-Chakra-the-Invincible-and-Mighty-Girl-.pdf


 

 
 
 

 

 الصفحة 4 من 4
 

 

 
 أنشطة المعلم

 

 اطلب من الطالب ربط ما تعلموه للتو من خالل أنشطة National Geographic حول التعلیم في جمیع أنحاء
 العالم بهدف التنمیة المستدامة المتمثل في "جودة التعلیم" للجمیع.

 یمكن مناقشة الردود شفهیًا أو كتابتها في LibreOffice Writer لمواصلة تطویر مهارات الكتابة الرقمیة. یمكن
 أن تشمل أسئلة التأمل واالستیعاب ما یلي:

 ما هي عناصر الهدف 4 "التعلیم الجید" التي كانت موجودة أو مفقودة في األنظمة التعلیمیة للبلدان التي●
 تعرفت علیها؟

 كیف یشبه التعلیم في (اسم الدولة) أو یختلف عن التعلیم هنا؟●
 ما هي عناصر "جودة التعلیم" األكثر إلحاًحا في رأیك؟●
 ما الذي یمكنك فعله كشخص صغیر لدعم وصول اآلخرین إلى "التعلیم الجید"؟●

 
 أنشطة التلمیذ

  الرد على أسئلة التفكیر والفهم.


