كيف تذاكر الفلسفة وقضايا العرص
للصف الثالث الثانوي العام -أديب؟
عزيــزي طالــب الصــف الثالــث الثانــوي مــن املهــم أن تتعلــم كيــف تســتفيد مــن بنــك املعرفــة املــري  EKBبدايــة مــن
تعــرف مخرجــات التعلــم التــي تســعى إىل تحقيقهــا ،واختيــار مصــادر التعلــم املتاحــة ،وكيفيــة التعامــل معهــا ،وانتهــا ًء مبرحلــة
تقييــم نفســك ،الســطور التاليــة تســاعدك يف ذلــك .
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.geمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر  ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:/ lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف
ثــم تخــر (الفلســفة و قضايــا العــر للصــف الثالــث الثانــوي
× ×حــدد املوضــوع الــذي تريــد تعلمــه مــن مقــرر الفلســفة و قضايــا العــر للصــف الثالــث الثانــوي وليكــن (املوضــوع
األول  :البيئــة ).
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( الفلسفة البيئية ).
× ×تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع (علـ ًـا بأنــه تــم وضــع نواتــج التعلــم لــكل موضوعــات املقــرر لهــذا العــام يف
جــدول خــاص مرفــق) وســوف تجــد أن نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع األول (الفلســفة البيئيــة) مايــي  :أن تكــون
قــاد ًرا عــى أن :
حلول عملية ملواجهة قضايا /مشكالت البيئة.
¯ ¯تقرتح ً
¯ ¯تفرس مبادىء مذهب األيكولوجيا العميقه
× ×تخــر املوضــوع الفرعــي الــذي تريــد تعلمــه يف هــذه الجلســة مــن خــال الكلــات املفتاحيــة أو املفاهيــم املرتبطــة وهــي
عــى النحــو التــايل :
¯ ¯مفهوم فلسفة البيئة – مراحل التعامل مع البيئة – الفكر البيئي يف الرشق -القديم .
× ×حدد الوضوع الفرعي الذي تريد تعلمه وليكن (حلول عملية ملواجهة مشكالت البيئة ).
× ×اســأل نفســك  :مــا الــذي أتوقــع تعلمــه عــن املشــكالت البيئــة ؟مــاذا أعرفــه عــن مفهــوم فلســفة البيئــة ؟ ومــا دور
املنظــات البيئــة و العمــل التطوعــي يف مواجهــة املشــكالت البيئــة ؟
× ×حدد مخرجات التعلم املرتبطة باملوضوع الفرعي ستجد أن مخرجي التعلم هام:
حلول عملية ملواجهة قضايا /مشكالت البيئة.
¯ ¯تقرتح ً
¯ ¯ تفرس مبادىء مذهب األيكولوجيا العميقة.
× ×لتحقيــق نتائــج التعلــم تلــك اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  FDPقـراءة
رسيعــة عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/5946eeb1-7acb-4e59-bbce-68ca4b97a8bb/ar

× ×بعد االنتهاء ن قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع دون األفكار الرئيسة وقد تكون عىل الشكل التايل :
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¯ ¯املشكالت التي تهتم بها الفلسفة البيئية
¯ ¯أثر التقدم العلمي والتكنولوجي عيل حدوث مشكالت بيئية
¯ ¯انعاكس املشكالت البيئية عىل اإلنسان
× ×عزيــزى الطالــب عنــد تناولــك ملوضــوع الفلســفة البيئيــة ( مذهــب اإليكولوجيــا العميقــة ) يتوجــب عليــك القيــام
باإلجـراءات التاليــة مــن أجــل تحقيــق متعــة وثـراء التعلــم وصــوال للفهــم العميــق فليــس الغــرض مــن دراســتك للمذاهــب
الفلســفية هــو الحفــظ ولكــن الغايــة هــى جعــل الفلســفة التطبيقيــة مامرســات حياتيــة لــذا عليــك القيــام باإلج ـراءات
التاليــة :
× ×حاول تفكر ىف النقاط التالية (:عصف ذهنى)
¯ ¯اآلثار املرتتبة عىل كل قضية /مشكلة.
¯ ¯حلول تتفق مع كل قضية /مشكلة.
¯ ¯اقرتح أكرب عدد ممكن من الحلول املمكنة فالكم يولد الكيف (مهارة الطالقة).
¯ ¯نوع يف حلولك بحيث ال تقترص عىل جانب واحد
¯ ¯حاول أن تفكر يف حلول جديدة وعملية (التفكري خارج الصندوق) (األصالة).
¯ ¯حاول أن تربط بني مقرتحاتك واملوارد املتاحة يف البيئة إلستثامرها يف طرحك للحلول املختلفة.
× ×قم باإلجراءات التالية:
¯ ¯قم بقراءة موضوع فلسفة البيئة بالكتاب املدرس ص  91 : 3بصفة إجاملية للتعرف عىل املوضوع ككل .
¯ ¯ومابعدها تحت عنوان « آرىن نايس وتوطيد حركة اإليكولوجيا العميقة «
¯ ¯قم بالدخول عىل رابط بنك املعرفة املرصى التاىل:
¯ ¯ www.ekb.comوابحث عن موضوع االيكولوجيا العميقة
× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع قد تكون :
× ×لتقييــم تعلمــك يف هــذا املوضــوع ادخــل عــى الرابــط التــايل https://lms.ekb.eg/repository/resource/ :
ad9e98e3-5636-4ada-b20e-8e6bdcad75c1/ar

× ×حيــث يوجــد مجموعــة مــن األســئلة مرتبطــة باملوضــوع تخــر االجابــة التــي تراهــا صحيحــة أو دون اإلجابــة املناســبة
ثــم اضغــط إرســال اإلجابــة وســوف يصلــك الــرد باإلجابــة الصحيحــة يف كل حالــة وبهــذا ميكنــك تقييــم تعلمــك يف هــذا
املوضــوع.
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عنام تعود للمراجعة
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