
الدرس السادس

عداد لعرض تقديمي كيفية الإ
ي عــرض تقديمــي رســمي يســتند إىل المبــادئ 

الهــدف الرئيــس مــن هــذا الــدرس هــو مشــاركة الطــالب �ف
ي كتــاب الطالــب، وبالطبــع كان عــىل الطــالب تقديــم مثــل هــذه 

ي هــذا الــدرس �ف
المنصــوص عليهــا �ف

ي دروس ســابقة مــن قبــل، ولكــن هــذا الــدرس يحتــاج إىل التأكيــد عــىل أن المطلــوب 
العــروض �ف

هــو منهــج أكــرش رســمية.  وكجــزء مــن هــذا المنهــج الرســمي، ســيتناول الــدرس الأغــراض المختلفــة 
للعــروض التقديميــة، والجوانــب المختلفــة المتضمَنــة مثــل لغــة الجســد والتواصــل البــرصي.

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية هذا الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

تقديم تعريف كتابي أو شفهي لما ل يقل عن غرضين من أغراض العروض التقديمية.  
تقديم عرض راٍق من ناحية البناء، تبرز فيه النقاط الهامة والتفاصيل الداعمة لها.  
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )5 دقائق(  1

اطلب إلى الطالب التفكير في عرض تقديمي جيد أو في نقاش حضروه، وكيف استطاع المتحدث   •
توصيــل المعلومــة لهــم. مــا المهــارات التــي اســتخدمها لتوصيــل أفــكاره بفعاليــة؟  اطلــب إليهــم 
بشــكل فردي تقديم ملحوظاتهم للفصل. ويمكنك بدًل من ذلك إحالة الطالب إلى مهمة التفكير 
الموجودة في كتاب الطالب في الصفحة )164( وإعطاؤهم فرصة دقيقة واحدة للتفكير في هذه 

المهمة. 

عدادات التــي يعتقدون أنها  اطلــب مــن الطــالب فــي مجموعــات تبــادل الأفــكار حول المهــارات والإ  •
ضروريــة لتقديــم عــرض رســمي.

تقبَّل الإجابات جميعها، وحاول استنباط بعض المصطلحات الأساسية القادمة.  •

أغراض العروض التقديمية )10 دقائق(  2

اكتب أو اعرض الكلمات أدناه على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  •

إخبار، توجيه، إقناع، إلهام، تحفيز  •

اطلب من الطالب )في مجموعات ثنائية( أن يبحثوا في قواميسهم عن معاني المفردات السابقة،   •
ثم ينشئوا جملة لكل مفردة.

أعد تنظيم الطالب ثم اطلب من كل مجموعة نتائج بحثهم.  

اعرض الجمل التالية على السبورة أو جهاز عرض آخر، ثُم اطلب إلى الطالب إكمال الفراغات   •
الموجودة فيها. 

الغرض من هذا النوع من العروض التقديمية هو:

أ   المستمعين بكيفية القيام بشيء ما، وشرح كيفية عمل هذا الشيء.

ثــة يحتاجونهــا أو يرغبــون فــي  ضمــان   المســتمعين إلــى معلومــات عامــة محدَّ ب 
معرفتهــا.

ج   المســتمعين بإقناعهم بأنهم قادرون على تحقيق أي شــيء يرغبونه إذا ما فكروا 
ذلك.  في 

تعريف المستمعين بفوائد رسالتك، و  معظمهم بتغيير آرائهم ومعتقداتهم. د 

الإجابات: أ- إخبار، ب- إرشاد، ج- إلهام وتحفيز، د- إقناع.  
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اتيجيات لبناء الثقة )10 دقائق( إس�ت  

ي العتبــار لبنــاء ثقــة 
ي يجــب وضعهــا �ف

اتيجيات والنقــاط الــىت ســرت يتنــاول كتــاب الطالــب عــدًدا مــن الإ
الطــالب، بــدًءا مــن التــدرب عــىل بنيــة محتــوى العــروض التقديميــة، إىل الجوانــب غــري اللفظيــة 

. ف مثــل لغــة الجســد والتواصــل بالعــ�ي

أخبــر الطــالب أن أول مــا ينبغــي أن يفكــروا فيــه هــو حــركات جســمهم عندمــا يوجهــون خطابـًـا إلى   •
الجمهــور.

اكتب أو اعرض الجملة التالية على السبورة أو أي جهاز عرض آخر.  •

%، والصــوت بنســبة  إن تأثيــرك فــي مســتمعيك يرجــع إلــى لغــة الجســد بنســبة    
.% بنســبة   والمحتــوى   ،%  

اطلــب مــن الطــالب إكمــال الجملــة فــي أثناء مشــاهدة )الفيديــو( الذي يتناول »كيفيــة الوقوف في   •
أثنــاء إلقــاء عــرض تقديمي«.

والآن، اطلــب منهــم أن يتحققــوا مــن إجاباتهــم فــي مجموعــات ثنائيــة ثــم يســتخلصون الإجابــات   •
كصــف دراســي.

الإجابات: 55% لغة الجسد، والصوت 38%، والمحتوى %7  

اطلب من الطالب: على حد قول مقدم العرض )في نهاية الفيديو( ما ل ينبغي أن تنساه أبًدا؟  •

  الجواب: البتسامة

التواصل البرصي )5 دقائق(  

اكتب العبارتين التاليتين على الســبورة أو أي جهاز عرض آخر،  ثم اطلب إلى الطالب تحديد أي   •
العبارتيــن يتعلق بســلوكهم.

تنظر حولك عندما تتحدث إلى شخص ما، لذا فليس لديك تواصل بصري مباشر.  1

أنت تتواصل بصريًّا مع من توجه إليه حديثك.  2

تدريــب: اطلــب إلــى الطــالب )فــي مجموعــات ثنائية( اتبــاع التعليمات الخاصة بــك. يمكنك عرض   •
رشــادات الــواردة أدنــاه علــى الســبورة أو جهــاز عــرض آخــر، أو إلقاؤهــا شــفويًّا: الإ

أخبر شريكك بما فعلته بالأمس بينما تنظر إلى عينيه طوال الوقت )لمدة 30 ثانية(.  1

كرر مرة أخرى ولكن دون تواصل بصري هذه المرة )لمدة 30 ثانية(.  2

ناقشــا شــعور كل منكمــا فــي هذيــن الإجراءيــن: كيــف يشــعر كال الطرفيــن حيــال كلٍّ مــن هــذه   3
الأعمــال؟

، اسأل الطالب بشكل فردي عن شعورهم، كأن تسأل مثاًل: هل تعتقد أن التواصل البصري  كَصفٍّ  •
أفضــل أم أنــك تشــعر معــه بعــدم الراحة؟ إحدى إســتراتيجيات مقدمي العــروض التقديمة الذين 
ل يرتاحون للنظر مباشــرة إلى أعين شــخص ما تتمثل في النظر إلى يمين أو يســار ذلك الشــخص 
أو كتفه. اشــرح للطــالب أن الخبــراء يــرون أنــه عنــد إجــراء تواصــل بصــري مع جمهــورك، فإن ذلك 

يســاعد علــى إبقائهم مرتبطيــن بما تقوله.

ي 
ي �ف

ي الســتفادة مــن مهمــة العمــل الــواردة �ف
وهنــاك خيــار آخــر لهــذا القســم مــن الــدرس يتمثــل �ف

ات  ي تشــري إىل أهميــة مراعــاة أوضــاع الجســم وتعبــري
الصفحــة )165( مــن كتــاب الطالــب، والــىت

الوجــه عنــد إلقــاء عــرض تقديمــي.
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أ )5 دقائق( عرض س�ي

شــاهد العرض التقديمي التالي، واطلب إلى الطالب )في مجموعات ثنائية( مناقشــة ما يعتقدون   •
أنــه خطأ:

https://www.youtube.com/watch?v=wXILI9Q1jIw  

قم بإعادة تجميع المجموعات، واطلب ملحوظات كل مجموعة ثنائية على حدة.  

جابات المحتملة: ل توجد بنية للعرض التقديمي، مقدم العرض لم يستعد بالشكل الكافي،    الإ
عــرض المعلومــات كان مقلوبـًـا... إلخ.

قــم بإحالــة الطــالب إلــى القســم »بنــاء وهيــكل عرضــك التقديمــي«، في الصفحــة )××( من كتاب   •
الطالــب، واطلــب إليهــم قراءتــه اســتعداًدا للمرحلــة التاليــة مــن الــدرس.

متابعة النشاط )5 دقائق(

قــم بتوزيــع نســخة مــن المذكــرة رقــم 10 الملحقــة بنهايــة هــذا الــدرس، تقنيــة العــرض التقديمي.   •
اطلــب إلــى الطــالب )فــي مجموعــات ثنائيــة( تقنية عرض تقديمي من الأرقام واحد إلى ســتة، وقم 

بمطابقتهــا بأســباب التقنيــة مــن الحــروف من أ-ح.

قــم بعــرض المذكــرة رقــم 10 علــى الســبورة أو جهــاز عــرض آخــر، وتحقــق مــن إجابــات طــالب   •
الصــف.

جابات: 1-ح، 2-ب، 3-ج، 4-ث، 5-ت، 6-أ. الإ  

التخطيط وتقديم عرض تقديمي )20 دقيقة(

قم بعرض المذكرة رقم 11 على السبورة أو جهاز عرض آخر، وتحقق من إجابات الصف.  •

ــأداء بعــرض تقديمــي لمــدة دقيقــة أو دقيقتيــن حــول أحــد  ــر الطــالب أنهــم ســيقومون ب أخب  •
الأشــياء التــي تمثــل لهــم قيمــة مــا، ويجــب أن يمثــل هــذا الشــيء انعكاًســا لهــم أو لثقافتهــم. 
علــى ســبيل المثــال، يمكنهــم تقديــم عــرض عــن هواتفهــم، أو كتبهــم، أو حجــاب الــرأس... 
إلــخ. وإذا لــم يكــن هــذا الشــيء معهــم فيمكنهــم عمــل رســم لــه بشــكل ســريع. قــم بتوزيــع 

المذكــرة رقــم 11علــى الطــالب جميعهــم، ثــم اذهــب إلــى هيــكل العــرض التقديمــي.

إذا كان لديــك صــف دراســي كبيــر، فقــم بترتيــب الطــالب للتخطيــط للعــرض التقديمــي فــي هــذه   •
الجلســة والتنــاوب فــي إلقــاء عروضهــم التقديميــة التــي تتــراوح مدتهــا من دقيقة إلــى دقيقتين في 

بدايــة الصفــوف الدراســية التاليــة، والتــي ســتكون بمثابــة إحمــاء ســريع.

اشــرح  للطــالب أنهــم كمــا يتعلمــون كيفيــة أداء عــرض تقديمــي، فمــن المهــم كذلــك الحصول على   •
تعليقــات مــن المعلــم والأقــران. قــم بتوزيــع المذكــرة رقــم 12 نمــوذج ملحوظــات المــدرس، 
الــدرس. قــران. وكال المذكرتيــن ملحقتــان بنهايــة هــذا  نمــوذج ملحوظــات الأ والمذكــرة رقــم 13 

أخبر الطالب أنه بعد أداء عروضهم التقديمية، يجب عليهم الطالع على التعليقات من المعلم   •
ومــن زمالئهــم، والتفكيــر فــي النقاط التي قامــوا بإجرائها.

بعد ذلك، يجب أن يضيفوا أفكارهم إلى دفتر يومياتهم بالإجابة عن الأسئلة التالية، والتي يمكنك   •
أن تطلــب منهــم تدوينها فــي دفتر ملحوظاتهم:

ما الذي أعجبك في العرض التقديمي؟  •

ما الذي لم يعجبك في العرض التقديمي؟  •
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