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  "كيفية تقديم العروض "األول النشاط  تقرير حول
 

 بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني 

 

العلمي ، يوم  اعضاء الناديقام ،  مية يمية التعلالموازية للعملية التعلالتربوية  لألنشطةفي إطار البرنامج السنوي 

 " كيفية تقديم العروض  " ، بتقديم عرض تحت عنوان   2013من سنة  رون من شهر فبراير ثالث والعشالسبت ال

وهوش رشيد جنكل و إبراهيم العسري ، بحضور األستاذ المحترم جمال ب: بقاعة الفيزياء تحت إشراف األستاذين 

 كذلك تالميذ المؤسسةو

 

طر ف  أيات بينات من الذكر الحكيم منالوة تهذا اللقاء بفتتح ا ،وشكرهم على تلبية الدعوة  عد الترحيب بالحضور ب

 ،ن األسئلة الى الحاضرينبتوجيه مجموعة م  طالنشهذا ا التلميذ محمد الدحم ثم بعد ذلك بدأ. ستاذ جمال بوهوش األ

تم التركيز على المشاكل التي تم تقديم حلول لها في العرض و، وتم تدوين اإلجابات التي قدمها الجمهور ومناقشتها 

 : الذي قدمه التلميذ محمد ماد والذي تضمن المحاور التالية

 دات لتقديم وسائل إيضاح فعالةإرشا 

 كيفية التدريب على تقديم العرض 

 الوضعية ، الحركة ، الكتفين ، اإلتصال البصري:  إرشادات عامة للتقديم 

 الرتابة ، التحدث بسرعة كبيرة ، مشكلة طبقات الصوت : ستخدام الصوت إ 

 اإلستماع لألسئلة ، اإلجابة عن األسئلة :  أساليب السؤال والجواب 

 

الذي هو عبارة عن ورشة تطبيقية قام  قديم النشاط الموالي تب دحممحمد ال التلميذ، قام  عرضالمن تقديم نتهاء اإل بعد 

حتباس الطاقة الشمسية ، اإل: عليها وهي  من خاللها بتقسيم الحاضرين الى ثالث مجموعات وتوزيع مواضيع مختلفة

  .الحراري ، التدخين

بعد ذلك تمت مناقشة أداء كل تلميذ على حدة . الموضوع المطلوب منها في الوقت المحدد وتقديمه أنجزت كل مجموعة 

 .ومدى تطبيقه لما جاء في العرض

 

  "األيام العلمية " مقبل النشاط ال بشكر الحضور ودعوتهم الى المشاركة في األستاذ إبراهيم العسري قام وفي األخير

 

 والسالم

 
 

 كاتبة النادي العلمي : المقرر 
  سميرة بالغ      


