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 التٕجْٗ الفين العاً لمغٛ االجنمٗشٖٛ

 

  لمىزحمٛ املتٕصطٛ Projectsاملٕضٕع : وضابكٛ وغارٖع المغٛ اإلجنمٗشٖٛ 

 أٔال: أِداف املضابكٛالدٍٖٗ / لمتعمٗي العاً

  .٘تٍىٗٛ وّارات التفكريالٍكدٙ ٔاإلبداع 

 .تعشٖش الجكٛ بالٍفط ٔوٕاجّٛ اجلىّٕر 

 ٔالتعبري لدٝ املتعمي  تٍىٗٛ وّارٚ التخدث ٔاالقٍاع. 

 .تغحٗع العىن اجلىاع٘ ٔتعشٖش رٔح الفزٖل 

 .ٓتٍىٗٛ وّارات املتعمىني يف ادارٚ الٕقت ٔاصتجىار 

 املضابكٛ ثاٌٗا : عزٔط

 .ٍٛٗاألٔلٕٖٛ يف املغاركٛ لمعٍاصز الٕط 

  ٖٛعىمُٕ ضىَ فزٖل ٔاحد  الصف الضابع املتٕصطوتضابكني وَ  4 -3ميجن كن ودرص

 ٔحتت إعزاف أحد املعمىني.

 ٔأُ ٖكُٕ املغزٔع قد مت  ٔتكرتح حمٕه عىمٗٛ املغارٖع حتاك٘ احتٗاجات اجملتىع

وَ عىن الطالب داخن املدرصٛ  ُٕٔأُ ٖك، البدٞ بتطبٗكْ خاله الفصن الدراص٘ األٔه

 والٗٛ.أعباٞ  ٛأٖٔمبٕاد بضٗطٛ تٕفزِا املدرصٛ دُٔ حتىٗن الطالب 

 .ٝأال تكُٕ قد متت املغاركٛ بفكزٚ املغزٔع يف وضابكات أخز 

  ٛٗال ٖضىح باصتدداً العزٔض التكدمي(power point) 

 .ٖزاعٜ اُ ٖكُٕ لكن طالب دٔر يف املغزٔع 

  ٚدقٗكٛ . 05-01الشوٍٗٛ لعزض املغزٔع وَ ترتأح املد 

 



 ٔالجالجٛ : األٔىل ٔالجاٌٗٛ ٛ ثالجا :وعاٖري التكٗٗي لمىزحم

 درجٛ تٕسع كاألت٘: (50)تكدر الدرجٛ الكمٗٛ لمىغزٔع وَ        

 الدرجٛ العزض ً.

 01 فكزٚ املغزٔع 0

 01 أصمٕب التكدٖي ٔالعزض 2

 01 صالوٛ المغٛ ٔالطالقٛ 3

 5 االلتشاً بالٕقت 4

 5 تكضٗي العىن ٔاٌضحاً الفزٖل 5

 5 احلمٕه املطزٔحٛ يف املغزٔع 6

 5 الكدرٚ عمٜ الزد عمٜ األص٠مٛ 7

 

  ٖٛكًٕ كن عضٕ وَ جلٍٛ التخكٗي بٕضع درجٛ عمٜ حدٓ ٔوَ ثي ٖتي مجع الدرج

 ٔاصتدزاج الدرجٛ الٍّاٟٗٛ لكن وغزٔع.

 :آلٗٛ التٍفٗذ رابعا:

  ٜالختٗار الفزٖل الفاٟش لتىجٗن  وضتٕٝ املدرصٛتكاً املضابكٛ يف املزحمٛ األٔىل عم

 املدرصٛ عمٜ وضتٕٝ املٍطكٛ التعمٗىٗٛ.

 .ٖكًٕ الفزٖل بعزض املغزٔع أواً المحٍٛ وزاعٗا وعاٖري التكٗٗي 

  ٜحتت اعزاف التٕجْٗ  وضتٕٝ املٍطكٛ التعمٗىٗٛتعكد تصفٗات املزحمٛ الجاٌٗٛ عم

 .بزٟاصٛ املٕجْ الفين األٔه ٔثالث ثالث وٕجّني  لمىٍطكٛالفين 

 .)تكاً املضابكٛ عمٜ ودار أربع أٖاً )ٖٕوني ملدارظ البٍني ٖٕٔوني ملدارظ البٍات 

  باعرتاك الفزٖل  عمٜ وضتٕٝ دٔلٛ الكٕٖت لمىضابكٛ  التصفٗات الٍّاٟٖٗٛتي عكد

باعزاف التٕجْٗ الفين  عمٗىٗٛالفاٟش باملزكش األٔه وَ البٍني ٔالبٍات وَ كن وٍطكٛ ت

 . العاً 

 .)تكاً املضابكٛ عمٜ ودار ٖٕواُ )ًٖٕ ملدارظ البٍني ًٖٕٔ ملدارظ البٍات 

  ٖٝتي حتدٖد وكاُ املضابكٛ وَ قبن التٕجْٗ الفين العاً لمغٛ االجنمٗشٖٛ  يف إحد

 ودارظ املٍاطل التعمٗىٗٛ.

 



  ٔاملٕجُّٕ األٔاٟن فكط.رٟٗضا جلٍٛ التخكٗي وَ املٕجٛ الفين العاً  تغكن 

  .ْٖضتجٍٜ املٕجْ األٔه وَ  التكٗٗي الٍّاٟ٘ ملغزٔع وٍطكت 

 يف كن تصفٗٛ وَ االتصفٗات الجالث  تكًٕ المحٍٛ مبٍاقغٛ الفزٖل مبختٕٝ املغزٔع. 

 

 املٕجْ الفين العاً لمغٛ اإلجنمٗشٖٛ                                                       

 صٕساُ البغٗيت                                                                             


