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 اتستراتيجية تستددامال المعلم للطالب تدريبى برنامج

 العملى تدريتسة تطوير فى البراعة

 المعلمٌن مبلحظات بدورهم تلمو الذٌن المدارس رنظا الفنٌٌن الموجهٌن لبل من الشكوى صحات تعالت:  ممدمة

 االداء فى  العملٌة تربٌةال طبلب مستوى فى انخفاض من ذلن الحظو الذٌن(  العاملٌن)  االصلٌن المعلمٌن وشكاوى

 ا أثارهــــــــذ ظهرت فمد اخرى ناحٌة نم و ، ناحٌة من هذا الفصول داخل العملى التدرٌب اءاثن العلمى و التدرٌسى

 تموم التى بالمدارس التبلمٌذ مستوٌات على  واضحة المعلم للطالب التدهور فى خذاأل و المنخفض المستوى

 مستوى لرفع تدرٌبى نامجبر العداد الباحثة دعى مما المختلفة التربٌة كلٌات من ربٌةالت طالبات و طلبة الـبؤستمب

 ( فوق فما% 99) البراعة تعلم مستوى الى ٌصل لكى المعلم الطالب

 : التالى النحو على خطواتة أولى بعرض تبدا

 العملية للتربية العامة االهداف: اوال

 . بالمدرسة التعلٌمٌة العملٌة اتالجراء العملى االداء من نماذج تعرؾ  – 1

 . بالمدرسة التدرٌس لعملٌة متكاملة معاٌشة – 2

 . التدرٌس طرق مادةب دراستها ٌتم التى و التدرٌس لطبٌعة المتخصص العملى التطبٌك – 3

 . التدرٌس نحو المعلم الطالب لدرات تنمٌة و اكتشاؾ – 4

 . التعلٌمٌة العملٌة لنجاح البلزمة المختلفة االنشطة و التدرٌس مهارات اداء على العملى التدرٌب – 5

 . لها حلول لتراحاو بالمدرسة تتم التى النشاط أوجة لنمد المعلم  للطالب الفرصة اتاحة – 6

 .االداء تحسٌن و ممارستة و( المشرفٌن و الموجهٌن) التوجٌة طرٌك عن ٌتم الذى البناء و الذاتى النمد – 7

 . الفصل داخل التلمٌذ و المعلم الطالب بٌن المتكامل النفسى و الدراسى التفاعل – 8

 . عامة بصفة التدرٌس مهنة من الوالعٌة و الفعلٌة االهداؾ تعرؾ – 9

 .  التدرٌس لمهنة العلمى و النفسى المعلم الطالب العداد التمهٌد – 19

 .  اشرةمب بطرٌمة التدرٌسٌة الخبرات الكتساب المعلم للطالب الفرصة تتٌح – 11

 بأتستددام العملية للتربية العامة فااالهد صياغة: ثانيا

 تسلوكية صياغة البراعة اتستراتيجية

 وـه تعلٌمى هدؾ اى ان سلوكٌة ثم خاصة اهداؾ الى اوال فى عرضها السابك االهداؾ تحلٌل بعد الخطوة هذه تمت

 توضح و( الدرس) التعلٌمٌة للخبرة لتعرضا عدب المتعلم من المستهدؾ التؽٌٌر تصؾ عبارة فى عنة المعلن الؽرض

 البراعة بٌن نسبةل ٌصل بنجاح اجتٌازة بعد المتعلم علٌها سٌكون التى االجرابٌة السلوكٌة صورةال العبارة هذه

 نرٌد الذى االداء و السلون لنمط وصؾ التعلٌمى هدؾال ان اخر بمعنى الدرس فى المتضمنة المهارات و معارؾلل

 بحٌث تعلٌمى برنامج الى اهداؾ تصاغ ان ٌجب لذا مبلحظتها ٌمكن ظاهرة بطرٌمة بة مومٌ ان المتعلم من

  ددـــــــــــــــــــــــــــــتح
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 . لٌاسها ٌسهل بالتالى و مبلحظتها ٌمكن التى الصفات

 :  كالتالى هى الجٌد للهدؾ تتوافر ان ٌجب خصابص عدة هنان و

 . محدد نحو على للمتعلم النهابى السلون تعرٌؾ:  أوال

 .  نفسة التلمٌذ محورها ٌكون ان ٌنبؽى التعلٌمٌة االهداؾ ان:  ثانٌا

 . الولت طٌلة بها االلتزام و المصدر صٌؽة استخدام ٌتم الهدؾ صٌاؼة عند:  ثالثا

 :  بالتالى مجاالت ثبلثة الى تنمسم وهى معروفة تربوٌة تصنٌفات ثبلث ولبلهداؾ

 الوجدانى المجال – الحركى النفسى أو المهارى جالالم – المعرفى المجال    

 على سلوكٌة وصٌاؼتها محتوى بؤعتبارها العملٌة للتربٌة السابمة العامة االهداؾ بعض اختٌار ٌتم سوؾ ٌلى وفٌما

 : التالى النحو

 بالفصل االصلى المعلم اداء المعلم الطالب ٌشاهد ان . 

 دراسٌة مشكلة عبلج عند االصلى المعلم تبعهاٌ التى االجراءات المعلم الطالب ٌبلحظ ان. 

 لدٌة خاطىء انطباع لتصوٌب المبلحظة من نتٌجة المعلم الطالب ٌستخلص ان. 

 والتفكٌر المبلحظة على لتبلمٌذة االصلى المعلم تشجٌع بنفسة – تام بوضوح المعلم الطالب ٌتبٌن ان 

  النالد

 حجم اكبر وفى واضحة لدٌة ٌةالذهن الصورة ونتك حمٌمى مولؾ فى نفسة المعلم الطالب ٌستشعر ان 

 (.التعلٌمى للمولؾ فعلى و والعى ادران) الطبٌعة على التعلٌمى المولؾ فى ٌوجد ان مكنم

 و واضحة تفاصٌل ذات فٌة الذهنٌة الصورة تكون تعلٌمى مولؾ فى نفسة المعلم الطالب ٌستشعر ان 

 (. فٌةمعر)  نظرٌة لكونها االنتباة تشتت ال مشوشة ؼٌر

 فٌة البلزمة باالجراءات وٌموم( والعى) طبٌعى تدرٌسى مولؾ الطالب ٌعاٌش ان . 

 ( الصؾ بٌبة – المنهج –التلمٌذ) المختلفة عناصرة ضوء فى بدلة المولؾ المعلم الطالب ٌعاٌش ان 

 ىالنظر بٌن الممارنة)  عملة فى االفكار و االشٌاء واحجام نسب(  دوما) المعلم الطالب ٌصحح ان 

 (  العملىو

 خبلل من و التدرٌس طرق فى نظرٌة دراسات من تعلمة ما جدوى من المعلم الطالب ٌتؤكد ان 

 . مؽزاها و بفوابدها المعلومات(  ربط)  لرب عن ٌدرسة لما العملى للتطبٌك مشاهدات

 لمالمع بناء فى االساس حجر هى التربوٌة المواد و المناهج دراسة ان المعلم الطالب ٌتؤكد ان . 

 التخرج بعد الفعلى للتدرٌس ممارستة بعدفى فٌما ٌتممصها موالؾ لنفسة المعلم الطالب ٌستخلص ان  

 معلومات و اهٌممف ٌعاٌشها التى العملٌة التعلٌمٌة الموالؾ من لنفسة المعلم الطالب ٌستخلص ان 

 اتـٌموتعم
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 التبلمٌذ مٌول على المعلم ٌتعرؾ كٌؾ(بوضوح ٌدرن و وٌفهم ٌلمس)بنفسة المعلم الطالب ٌتبٌن ان 

 او مكان او جدٌدة فكرة الى التبلمٌذ مٌل ٌثٌر ان االصلى للمعلم ٌمكن كٌؾ المعلم الطالب ٌدرن ان 

  جدٌدة كلمة

 و احٌانا المشجعه بؤحداثها بعدة او التمرٌن اثناء التدرٌس عملٌة و التجربة المعلم الطالب ٌعاٌش ان 

 ؼالبا العادٌة

 (  التبلمٌذ مع التعامل منها و التدرٌسٌة الخبرات حٌث من)  اهمٌتة و مكانتة المعلم الطالب ٌستشعر ان

 . المدامى االساتذة بٌن الطبٌعى حجمة و

 لعدٌد مبلحظتة خبلل من المختلفة االستراتٌجٌات و التدرٌس طرق انواع بٌن المعلم الطالب ٌمارن ان 

   المعلمٌن من

 المدرسة فى تمابلة التى الصعبة الموالؾ على تؽلبة ازاء بنفسة ثمتة المعلم الطالب ٌدعم ان  

 تنمٌتها ٌجب لدرات و تدرٌبٌة مهارات من لدٌة مما بنفسة المعلم الطالب ٌتؤكد ان  

 المعلم عن تصدر التى المختلفة السلون النواع فعل كرد التبلمٌذ انطباعات المعلم الطالب ٌبلحظ ان 

 االصلى

 متفوق تلمٌذ تدعٌم و مساٌرة و الناع من االصلى المعلم ٌتمكن كٌؾ المعلم الطالب ٌبلحظ ان. 

 بٌدٌة االخذ و المستوى دون تلمٌذ معاملة من االصلى المعلم ٌتمكن كٌؾ المعلم الطالب ٌبلحظ ان. 

 التبلمٌذ لبعض بالنسبة الدروس بعض صعوبات على االصلى المعلم ٌتؽلب كٌؾ المعلم الطالب ٌبلحظ ان . 

 االداء على المعلم مساعدة فى جٌدة بطرٌك المسبك الدروس اعداد جدوى من المعلم لبالطا ٌتؤكد ان. 

 الكفاءة متوسط ٌبدو معلم و بكفابة ٌشتهر معلم اداء بٌن المعلم الطالب ٌمارن ان . 

 

 المعلم للطالب الالزم االداء مواصفات

 -: االتٌة االداءات أنواع خبلل من ذلن ٌتم

 

 : الدراتسية بالمرحلة و المدرتسةب المجتمع عاللة دراتسة -1

  الدراسٌة المرحلة خصابص ٌدرس ان 

 طرٌك عن العادٌة اهدافة تحمٌك و المجتمع حاجات اشباع فى تساعدة استراتٌجٌات ٌنفذ و ٌعد ان 

 التدرٌس

 و اتجاهات و مهارات من لدٌهم ما تنمٌة و التبلمٌذ نمو على تساعد استراتٌجٌات و خطط ٌنفذ و ٌعد ان 

 .. لدرات
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 العربٌة المومٌة ممومات ٌؽرس و العربٌة السمات ٌدعم ان . 

 الدٌنى السلون ممومات و المٌم ٌدعم ان . 

 انشطة من بة ٌمومون ما لكل بالتخطٌط المٌام على لمستوٌاتهم تبعا التبلمٌذ ٌدرب ان . 

 رجهاوخا المدرسة فى تطبٌمة كٌفٌات و العلمى االسلوب خطوات الوالعٌة باالمثلة ٌدعم ان . 

 التدرٌس خبلل عملٌا و نظرٌا االجتماعٌة العدالة و المساواة و الدٌممراطٌة فكرة ٌدعم ان . 

 عملٌا و نظرٌا المجتمع لهذا لوة هو و المجتمع من جزء والتلمٌذ الفرد ان ٌدعم ان . 

 نظرٌا و عملٌا والمواهب بالكفاٌات واهتمامة المجتمع عناٌة مدى باالمثلة ٌدعم ان . 

 الجماعٌة المٌاده الوان من نظرٌة و عملٌة نماذج دمٌم ان . 

 و الوالء ؼرس فى ٌسهم تربوى كجناح المٌدانٌة الدراسة و الجوالت و الرحبلت اهمٌة على ٌإكد ان 

 االنتماء

 و السٌاسٌة و االلتصادٌة النواحى فى التعاون اهمٌة الدران التبلمٌذ مستوٌات فى تعلٌمٌة موالؾ ٌمدم ان 

  ةاالجتماعٌ

 : بها يعمل التى المرحلة فى المدتلفة نموهم مراحل فى التالميذ دصائص دراتسة -2

 و الوجدانٌة و النفسٌة و العملٌة الناحٌة من التبلمٌذ بها ٌمر التى النمو مرحلة خصابص و ابعاد ٌفهم ان     

 الجسمٌة      

 صناعٌة–زراعٌة) بالتلمٌذ المحٌط الوسط كونها حٌث من بالمدرسة المحٌطة البٌبة خصابص ٌدرس ان 

 الخ..

 الدراسٌة المرحلة متطلبات مع ٌتناسب بما الملحة مٌولهم و التبلمٌذ حاجات ٌدرس ان  

 الدراسٌة بالمادة بعٌدة او لرٌبة بعبللات المتصلة مهارتهم و التبلمٌذ لدرات على ٌتعرؾ ان  

 االجتماعٌة النفسٌة النواحى حٌث من الدراسٌة بالمرحلة التبلمٌذ تواجة التى المشكبلت على ٌتعرؾ ان  

 والجسمٌة      

 الدراسٌة المرحلة تبلمٌذ تمابل التى للمشكبلت حلول من نماذج ٌمدم ان  

 : المعلم الطالب فيها يتدرب التى الدراتسية للمرحلة الدراتسية الدصائص دراتسة –3 

 الدراسٌة بالمادة ٌتعلك فٌما بمةالسا الدراسة مراحل فى للتبلمٌذ تمدٌمة تم لما طولٌه دراسة ٌعد ان . 

 تصنٌفها و تسجٌلها و دراسٌة مرحلة كل فى المادة اهداؾ ٌدرس ان . 

 تبوٌبها و حصرها و دراسٌة مرحلة كل فى المستخدمة الوسابل ٌدرس ان . 

 التدرٌس لمادة التدرٌس استراتٌجٌات و اسالٌب و لطرق شاملة دراسة ٌعد ان . 
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 المادة فى السنوات من عدد فى السابمة المراحل فى التحصٌلٌة بلمٌذالت مستوٌات على ٌتعرؾ ان  . 

 الدراسٌة للمادة العلمٌة التحصٌلٌة المستوٌات لهذة بٌانى رسم ٌعد ان . 

 الممررات بعض فى التدنى أو المستوى فى االرتفاع اسباب ٌتعرؾ ان  . 

 االستنتاج و للممارنة بلءالزم من مجموعة مع اعدادها السابك البٌانٌة الرسوم ٌتبادل ان . 

 بالمدرسة التدرٌب اثناء المشرؾ من النمد ٌتمبل و الفنٌة التدرٌسى االداء دلابك ٌتعرؾ ان . 

 بها االخذ و التمرٌن زمبلء ومن االصلٌن المعلمٌن من التوجٌهات و المبلحظات ٌستوعب ان . 

 الموة و الضعؾ نواحى من ستفادةلبل بالمدرسة الوالعٌة التعلٌمٌة الموالؾ مواجهة على ٌتدرب ان . 

 فٌة والثمة واالطمبنان االنتباه زٌادة على التبلمٌذ مساعدة على ٌتدرب ان . 

 الدراسٌة التبلمٌذ مستوى رفع فى اهمٌتها و الرجعٌة التؽذٌة اسالٌب على ٌتدرب ان. 

 الحركٌة و االنفعالٌة و ةاالجتماعٌ و الذهنٌة الناحٌة من التعلم لجوانب بدٌلة خطط اعداد على ٌتدرب ان 

. 

 تحدٌدها و االدراكٌة تبلمٌذه مستوٌات(  تعرؾ)  لة تتٌح خطط على ٌتدرب ان . 

 النشاط او للمادة المتعددة النواحى فى مبلحظاتهم لتعرؾ المستمرة التبلمٌذ منالشة على ٌبتدرب ان . 

 التبلمٌذ مهارات و ٌولم لتحدٌد تلمٌذ لكل المدرسٌة المجمعه البطالات دراسة على ٌتدرب ان . 

 التبلمٌذ عند المختلفة التعلم انماط و مستوٌات لمبلحظة التعلم انشطة تنوٌع على ٌتدرب ان. 

 منهم كبل لمستوى تبعا المعاونة بطلب لهم ٌسمح دٌممراطى بؤسلوب التبلمٌذ منالشة على ٌتدرب ان . 

 المتعددة المستوٌات مبلحظةل الواحد للدرس طرٌمة من بؤكثر الدروس اعداد على ٌتدرب ان . 

 بؤستمرار تنمٌحها و للشرح مفهومة و بسٌــطــة لؽة استخدام على ٌتدرب ان . 

 اشرافة تحت البعض بعضهم مع التبلمٌذ لتعاون خطط اعداد على ٌتدرب ان . 

 ٌفٌدة سوؾ ٌتعلمة ما بؤن تلمٌذ كل بها ٌمنع اسالٌب ابتكار على ٌتدرب ان . 

 الٌة عملٌة لٌس و التكرار من االستنتاج و االستمصاء فرص لة تتٌح طخط وضع على ٌتدرب ان . 

 مستمرة دراسٌة خبرة او لتمرٌن مفٌدة ممارسة للتبلمٌذ تتٌح خطط وضع على ٌتدرب ان  . 

 التعلم عناصر و مكونات على التمرٌن ٌبنى ان على تساعدة خطط وضع على ٌتدرب ان  

 تكرار كل مع جدٌدة اهداؾ لتحمٌك رارالتك عند االداءت تنوٌع على ٌتدرب ان . 

 اتمانها و المهارات دراسة عند السابمة التبلمٌذ بخبرات التمرٌن بطر على ٌتدرب ان . 

 ٌحممة انفعالى و اجرابى كهدؾ التكرار و التمرٌن بجدوى التبلمٌذ الناع على ٌتدرب ان . 
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 االستجابات و لمالتع مٌلتدع هامة موالؾ لتفسٌر التبلمٌذ توجٌة على ٌتدرب ان . 

 مباشرة بطرٌمة الخبرات الكتساب الفرص اتاحة على ٌتدرب ان . 

 المباشرة الخبرات الكتساب المٌدانى الجماعى للعمل التبلمٌذ توجٌة على ٌتدرب ان . 

 بالفصل الدرس تمدٌم اثناء فى االستمرار و التتابع و الربط على ٌتدرب ان . 

 االخرى الدراسٌة بالمواد مادةال تربط روابط اٌجاد على ٌتدرب ان . 

 والعٌة مصادر من اشتمالها بٌان و المعلومات بٌن الربط على ٌتدرب ان . 

 ببٌنهما العبللات وابراز ببعض بعضها الدراسى ررالمم اجزاء ربط على ٌتدرب ان. 

 :  االداء لنجاح ومفيد اتساتسى عنصر انها على التعليمية الوتسائل تمديم – 4

 ملموس الى المجرد التحوٌل و والتكبٌر التمرٌب فى الوسٌلة اهمٌة ابراز ٌفٌاتك على ٌتدرب ان 

  مسموع)

 (مربى     

  التعلم انماط لمبلحمة وسٌلة من اكثر او وسٌلة هدؾ لكل ٌكون ان و الوسٌلة نوع اختٌار على ٌتدرب ان . 

  الخاطبة المفاهٌم تصحٌح و فةالمختل مستوٌاتهم و التبلمٌذ لمٌول تبعا الوسٌلة اختٌار على ٌتدرب ان . 

 منها وتٌسٌرها المعلومات استخبلص و الوسٌلة الستخدام مسبمة خطط وضع على ٌتدرب ان . 

 اخرى وسٌلة بتمدٌم المناسب الولت فى التبلمٌذ اخطاء لتصوٌب خطط وضع على ٌتدرب ان . 

 المعلومات استخبلص فى معة التبلمٌذ اشتران على تساعد التى الوسابل اختٌار على ٌتدرب ان . 

 واالثارة التنوٌع و تطلعاتهم عن التعبٌر على التبلمٌذ تساعد التى الوسٌلة اختٌار على ٌتدرب ان  . 

 المتنوعة االهمٌة درجة و للمعانى تبعا تتناسب بحٌث مناسبة الوسٌلة تكون ان على ٌتدرب ان . 

 الدور لعب مثل عملٌة كؤنشطة بؤنفسهم الوسابل اعداد على التبلمٌذ مساعدة على ٌتدرب ان. 

 التعلٌمٌة للوسابل مصدر كؤهم البٌبة استخدام على ٌتدرب ان  . 

   الفهم و الوضوح اجل من لالتستمرار مفيدة لمنالشة مددلك الشفهية االتسئلة بتوجية العناية – 5

  التبلمٌذ نفوس من التردد و الخوؾ و الرهبة تنزع اسبلة اعداد على ٌتدرب ان 

  9حلها على وتحثهم التبلمٌذ بها ٌشعر مشكلة شكل فى االسبلة صٌاؼة على بٌتدر ان 

 9التدرٌس اثناء وارشادهم التبلمٌذ توجٌة فى كوسٌلة االسبلة استخدام على ٌتدرب ان 

 9 النشاط او الدرس جوانب من اكثر او جانبا الستكشاؾ كوسٌلة االسبلة استخدام على ٌتدرب ان 
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 9االجابه على لدرتة الى واالطمبنان االجابة على التلمٌذ تساعد ةاسبل اختٌار على ٌتدرب ان 

 9 والعملى النظرى بٌن الربط ٌمكنهم التبلمٌذ ان على لبلطمبنان كوسٌلة االسبلة استخدام على ٌتدرب ان 

 9بالدرس الصعوبات لمبلحمه وبدٌلة االهداؾ ومتعددة كثٌرة لصٌرة اسبلة صٌاؼة على ٌتدرب ان 

 9ٌمدر؟ مٌن ٌعرؾ؟ مٌن مثل الدافعٌة عدم او بالتراخً توحى  الفاظ من تخلو  اسبلة اعداد على ٌتدرب ان 

 9استخلص؟ واذن؟ حد؟ اى الى ؟ علل ؟ مثل  التفكٌر تثٌر اسبله صٌاؼه على ٌتدرب ان 

 9اذكر؟ ؟ عن تكلم ؟ فهم دون للمعلومات االلّى السرد تتطلب لبلسبله صٌاؼات  على ٌتدرب ان  

 9 التتبع او الموالؾ اسبله مثل التخمٌن عن تبتعد اسبله صٌاؼه لىع ٌتدرب ان 

 9التمارٌروالبحث وكتابه والمشاهده المبلحظه على  وتحث تساعد اسبله صٌاؼه على ٌتدرب ان    

 للتعمٌمات واخرى للمفاهٌم واخرى لبلراء واخرى لحمابكل واخرى للمعلومات اسبله صٌاؼه على ٌتدرب ان  

 9واحد ولت فى سإالٌن تمدٌم عدم مع الهدؾ محدوده اسبله مدٌمت على ٌتدرب ان 

 9التبلمٌذ على جدٌده معلومات تتطلب اسبله تمدٌم وعدم للسإال تمهٌد تمدٌم على ٌتدرب ان 

 9المنالشه اثناء االسبله واستخبلص المنالشه خبلل من االسبله تمدٌم تطوٌر على ٌتدرب ان 

 9 الصواب ادرن لد االسبله على اجابته ىف المخطىء ان على التلمٌذ ٌتدرب ان 

 9اسبلتهم الى االستماع طرٌك عن معه للتفاعل للتبلمٌذ الفرص اتاحه على ٌتدرب ان 

 9التبلمٌذ بعد التردٌد او االجابه اثناء التبلمٌذ مماطعه عدم على ٌتدرب ان 

 الماء لبل التلمٌذ تحدٌد عدم عم التبلمٌذ من ممكن عدد اكبر على المابها لبل االسبله توزٌع على ٌتدرب ان 

  السإال

 بعض عن االستفسار الى التبلمٌذ حاجه معرفة عن ٌخرج ال بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9الصعبه النماط

 9وضوحا الدرس نماط ٌزٌد مثال على الولوؾ: عن ٌخرج ال بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9الدرس نماط بٌن العبلله التبلمٌذ معرفه عن ٌخرج ال بحٌث لالسإا  هدؾ تحدٌد على رب ٌتد ان 

 ودوافع الدرس ضوعمو بٌن العبلله التبلمٌذ همعرف عن ٌخرج ال بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9 الحٌاة

 الدرس موضوع بٌن العبللة حمٌمة التبلمٌذ معرفة عن الٌخرج بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9 بمةسا وخبرة

 نظرٌا بة ٌموم ما صواب التاكدمن التبلمٌذ معرفة عن الٌخرج بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9وعلمٌا
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 االداة استــخــدام علــى االطمبنان التبلمٌـذ معـرفة عن الٌخرج بحٌث السإال هدؾ تحدٌد على ٌتدرب ان  

 -9الصحٌح الولت فى الصحٌحة       

 9الكتاب فى لراءها او سمعها صعبة عبارات او الفاظ عن التبلمٌذ الستفسارات بةاالستجا على ٌتدرب ان 

 9الؽامضة االصطبلحات ببعض للممصود متعددة استجابات تمدٌم على ٌتدرب ان 

 9للدرس المسبك اعدادة اثناء سإال كل اهداؾ تحدٌد على ٌتدرب ان 

 9بانفسهم االسبلة بعض اباتاج لمعرفة الٌها التبلمٌذ ٌرشد مصادر اعداد على ٌتدرب ان 

 : االتٌة االسباب ٌراعى ان ٌجب ذلن ولتحمٌك علٌه والسٌطرة الفصل نظام فى التحكم -6    

 9التبلمٌذ مستوٌات مع تتناسب ال التدرٌس سرعة كانت اذا 

 9واالدابٌه العلمٌه والنواحى التبلمٌذ لمستوٌات مناسبتها حٌث من التدرٌس مادة اختٌار فى الدلة ٌراعى لم اذا 

 9النظرٌه الطوٌله المنالشه او  فمط االلماء واحد وتٌره على التدرٌس جاء اذا 

 9جمٌعهم اواالهمال بالتمصٌر ٌرمٌهم فبل كمجموعه للتبلمٌذ معاملته فى لبما  ٌكن لم ا اذ 

 9وافراد كمجموعه مصلحتهم على حرصه توضٌح بعدم االخاء روح اشاعه من اداءه خبل اذا 

 9التبلمٌذ لدرات مع لتتماشى الوسابل و الطرق وتنوٌع االتمان من للدرس دادهاع اخبل اذ 

 : اهمها امور عده مراعاه ٌتطلب وذلن صحٌحه  بطرٌمه السبوره استختدام -7

 9الشفافٌة او الممؽنطه او الطباشٌرٌه النواعها تبعا علٌها ٌرسم او ٌكتب ما وترتٌب السبوره تنظٌم 

 9التوضٌح زٌاده فى  الهمٌتها للدرس المسبك اعداده اثناء ورهالسب استخدامات ٌحدد ان 

 9والخطؤ المحاوله مدخل باستخدام  المشكبلت حل اسلوب تدعٌم فى السبوره استخدام 

 9للخطؤ الفورى التصحٌح فى السبوره استخدام 

 9 كثٌرا ذلن وتكرار المصطلحات وكتابه والرسم الكتابه على التدرٌب فى السبوره استخدام 

 9وتبلمٌذه المعلم الطالب بٌن واالهم االولى االتصال وسٌله النها السبوره استخدام 

 9 التبلمٌذ باعمال ومصاحبته سٌره حسب الدرس مراحل عرض فى السبوره استخدام 

  الدرس وموضوع الماده لطبٌعه تبعا النماذج استخدام - 8

  المتحركة و المضٌبة انواعها و مهااحجا و النماذج وظابؾ من االستفاده كٌفٌات على ٌتدرب ان . 

  استخدامها لسهولة االجرابٌة االداءات من مجموعه الى التعلٌمٌة الوسابل دروس تحوٌل على ٌتدرب ان 

. 
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  منها لبلستفاده منها كل وفوابد واالشٌاءوالعٌنات النماذج بمصادر  لوابم وتجهٌز اعداد على ٌتدرب ان 

9  

  تمدٌمها كٌفٌات و االشٌاء و العٌنات و للنماذج تجرٌبى اعداد على ٌتدرب ان . 

  مسبما لها اعد التى النماذج على الحصول صعوبة حالة فى بدٌلة خطط اعداد على ٌتدرب ان . 

  العٌنات و االشٌاء و النماذج استخدام عند الصحٌحة الشروط تطبٌك على ٌتدرب ان . 

  منة الحمابك و المعلومات تنظٌم و السترجاع ساساا النموذج ٌكون بحٌث التبلمٌذ توجٌة على ٌتدرب ان 

. 

  الوالع فى لها االصلٌة الظروؾ بٌان و النماذج استخدام اهداؾ تمدٌم على ٌتدرب ان . 

  االستخدام عند علٌها الحصول ٌسهل دراسى ممر لكل بة خاصة مجموعات تكوٌن على ٌتدرب ان . 

  فوابدها وبٌان النماذج من منهم بكل خاصة اتمجموع تكوٌن على التبلمٌذ تشجٌع على ٌتدرب ان . 

 : الدرس اهداؾ تحمٌك فى تساعد كوسابل الصور استخدام - 9

  الفهم سهلة محسوسة الى المجردة الحمابك و المعلومات تحوٌل فى الصور اهمٌة ابراز على ٌتدرب ان 

. 

  موضوع كل ةلطبٌع تبعا للدرس اعدادة عند التعلٌمٌة الصور استخدام على ٌتدرب ان . 

  نظرٌا و للصورعملٌا الصحٌح االستخدام فى التعلٌمٌة الوسابل دروس من االستفادة على ٌتدرب ان . 

  متطلباتة و الدرس لموضوع تبعا الصور ستخدام كٌفٌة عن اكثر معرفة على ٌتدرب ان . 

  الوالع و بالدراسة ربطها و منها االستفادة و الصور لراءة خطوات على ٌتدرب ان . 

  استخدام على ٌتدرب ان 

  عشرات عرض فى الفابمة لمدرتها الصور على الحصول مصادر معرفة على على ٌتدرب ان 

 واحدة صورة فى الصفحات

  التصورى االبداع و التعلٌمات لتلمى فرصة ٌتٌح و التبلمٌذ اهتمام تثٌر اسبلة اعداد على ٌتدرب ان . 

 : موضوع كل لطبٌعة تبعا الدرس اهداؾ تحمٌك فى الثابتة االفبلم استخدام – 19 

  تدرٌبهم بعد بذلن التبلمٌذ ٌكلؾ أو بنفسة الثابتة االفبلم اعداد على ٌتدرب ان . 

  مسبما التعلٌمات و االسبلة ٌعد و الثابتة االفبلم عرض جهاز استخدام كٌفٌة على ٌتدرب ان . 

  مراحل و المتتالٌة الخطوات مثل الثابتة باالفبلم لعرضها المناسبة الموضوعات تحدٌد على ٌتدرب ان 

 . النمو

  الحصة زمن على ٌطؽى ال بحٌث واضح هدؾ لتحمٌك الثابت الفٌلم عرض زمن تحدٌد على ٌتدرب ان 

. 
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  النمو و االحتفاظ مع ذلن لعمل التبلمٌذ ٌوجة و بة خاصة فٌلمٌة مكتبة تكوٌن على ٌتدرب ان  

 : الستخدامة لصحٌحةا بالطرق المدرسى الكتاب استخدام – 11

  التدرٌس طرق بمادة دراستة أثناء المدرسى للكتاب الصحٌح االستخدام على ٌتدرب ان . 

  للدرس االعداد اثناء المدرسى الكتاب الستخدام مسبمة خطة وضع على ٌتدرب ان . 

  االوحد لٌس و الدراسٌة للمادة اولى كمصدر المدرسى الكتاب استخدام على على ٌتدرب ان  

  المدرسى الكتاب فى الموجود بالمحتوى االهداؾ ربط على ٌتدرب نا . 

  و تعمٌمات و مفاهٌم و لوانٌن و معلومات و حمابك الى المدرسى الكتاب محتوى تحلٌل على ٌتدرب ان                

 . مهارات

  مدرسىال بالكتاب الملحمة واالسبلة  الصور و والوسابل الخرابط من االستفادة على ٌتدرب ان . 

  منها لٌستفٌد و الموة نواحى و فٌها المصور نواحى الستكمال المدرسً الكتاب تموٌم على ٌتدرب ان 

  التبلمٌذ عند مرتفع بصوت التعبٌر و المراءة مهارة لتنمٌة خطط اعداد على ٌتدرب ان 

 :المعاجم و المواميس باتستددام االهتمام - 21

 للدرس اعداده اثاء عاجمالم و الموامٌس استخدام على ٌتدرب ان. 

 ألهمٌتها الموامٌس و المعاجم استخدام لمهارات التبلمٌذ ارشاد على ٌتدرب ان 

 الموامٌس و المعاجم باستخدام االهداؾ بعض تحمٌك على ٌتدرب ان 

 الدرس وموضوع المعاجم و بالموامٌس الواردة الحمابك و المعلومات بٌن العبللة ادران على ٌتدرب ان 

 المعاجم و الموامٌس استخدام عند التبلمٌذ جانب من االٌجابٌة للمشاركة خطط وضع على ٌتدرب ان 

 المعاجم و الموامٌس استخدام من التحصٌلً و التربوي العابد تموٌم على ٌتدرب ان 

 :االجتماعية للدراتسات الجيد للتدريس كمموم الدرائط اتستددام -23

 ؤنواعهاب الخرابط الستخدام اهداؾ وضع على ٌتدرب ان 

 البشرٌة و الطبٌعٌة الظواهر عن التعبٌر فى المتمٌزة الخرابط مكانة ابراز على ٌتدرب ان 

 ادراكها ٌصعب التى االشٌاء و المسافات تمرٌب فى الخرابط دور ابراز على ٌتدرب ان 

 المفاهٌم تعلم و بمستوٌاته التفكٌر و البٌبة و الخرابط بٌن العبللة ادران على ٌتدرب ان 

 عنا تعبر التى بالموضوعات ربطها و الخرابط استخدام بممٌزات لابمة عمل على تدربٌ ان 

 المٌدانٌة الدراسات و الخرابط بٌن العبلق ابراز على ٌتدرب ان 
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 الشرح فً منها االستفادة كٌفٌات ٌدرس و الخرابط بمهارات لابمة وضع على ٌتدرب ان 

 اتمانها من التؤكد و الخرابط رسم على ٌتدرب ان 

 الخرٌطة تفسٌر مهارة على ٌتدرب ان 

 التارٌخ تدرٌس فً الهمٌتها االعمار شجرة و الزمنى الملؾ و الزمنٌة الخرابط استخدام على ٌتدرب ان 

 تفسٌرها و لرابتها و االشكال و الجداول و البٌانٌة االلرسوم اعداد على ٌتدرب ان 

 التدرٌس فاعلٌة لزٌادة العلمٌة و التارٌخٌة و الجؽرافٌة االطالس استخدام على ٌتدرب ان 

 :االضافية المراءات الى التالميذ توصية -21

 االنترنت شبكة و المعارؾ دوابر و المراجع و الكتب مثل المعرفة بمصادر لابمة وضع على ٌتدر ان. 

 االضافٌة المرابات من افكار و هعام احكام استخبلص فً التبلمٌذ مساعدة على ٌتدرب ان. 

 للدروس الٌومً االعداد فى اساسى مكونك االضافٌة تالمراءا اعتبار على ٌتدرب ان 

 االضافٌة المراءات عن الناتجة االنشطة تموٌم فى التبلمٌذ مساعدة على ٌتدرب ان 

 :التدريس فعالية زيادة فى اآللى الحاتسب شبكات و التعليم تميات اتستددام -21

 المتابعة و المشاركة و المنزلٌة جباتالوا اداء فى اآللى الحاسب استخدام على ٌتدرب ان . 

 المدرسً المنهج عناصر كؤحد النشاط عنصر تدعٌم فى اآللى الحاسب استخدام على ٌتدرب ان. 

 الوالعٌة و الحٌوٌة تضفى و الصفحات من كثٌر عن تؽنً كوسٌلة اآللى الحاسب استخدام على ٌتدرب ان 

 التدرٌس فى التعبٌر و الشاسه و لتخزٌنا مثل اآللى الحاسب خصابص استخدام على ٌتدرب ان 

 الفصول تكدوس مشكلة معالجة و علٌها الشرح ٌتم للمنهج برامج عمل على ٌتدرب ان 

 و الكتابة فً فعالة و بدٌلة كوسٌلة(البروجٌكتور) الرأس فوق العرض جهاز استخدام على ٌتدرب ان 

 الرسم

 الذاتى التعلٌم و التصمٌم مثل لىاآل بالحاسب تدرٌسة ٌتم درس اعداد طرٌمة على ٌتدرب ان 

 العلمى البحث و البرامج اعداد و اآللى الحاسب استخدام مهارات على ٌتدرب ان 

 المشكبلت وحل المناهج تطوٌر مثل اآللى الحاسب استخدامات و بمزاٌا لابمة وضع على ٌتدرب ان 

 الفراغ وملء

 التبلمٌذ تفكٌر تنمٌة مثل االهداؾ كتحمٌ فى اآللى الحاسب استخدام لكٌفٌات وضع على ٌتدرب ان 

 0البراعه باتستراتيجية للتعليم الجيد البرنامج فى توافرها الواجب الشروط:  رابعا

 التعلٌمٌة للمسبولٌات تبعا منتظمة صٌػ بعده المدرسٌة المهام او المهارات اعداد -1
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 سبٌل على ؼاتهاصٌا تعدد مع االهداؾ من ممكن عدد اكبر) خاصة اهداؾ و  عامة اهداؾ اعداد -2

 و المتعددة التبلمٌذ لحاجات كؤستجابة و تعدٌبلت من التدرٌسً  المولؾ فى ٌطرأ لد ما لمبلحظة االحتٌاط

 .نموهم متطلبات

 

 او التدرٌسً المولؾ فً الطاربة التعدٌبلت ادخال و االسالٌب و السٌاسات لتؽٌٌر الكافى الولت توفٌر -3

 .مستمبلٌة استعدادات ظهور

 مناسبة تخصٌصمعالجة مع ؼنٌة تعلٌمٌة بٌبات توفٌر ٌجب لكن و الجماعً التعلٌم بطرٌمة ٌسالتدر عدم -4

 .المستجدات و الصعوبات لمواجهة منهم لكل

 كلما و المعٌاري الولت و التعلٌم فً النشط للولت تمدٌر وضع ٌجب( االستراتٌجٌة) الخطة وضع عند -5

 .البراعة رجةلد التعلٌم احتمال زاد بٌنها التمدٌرات تماربت

 تحمٌك و االخطاء نسبة ٌملل مما لبلهداؾ السلوكٌة الصٌؽات على بناء مباشرة و لصٌرة اجابات تحدٌد -6

 االجابات ادارن لسهولة االفتراضات من ممكن عدد الل مع البراعة بؤستراتٌجٌة للتعلٌم عالٌة كفاءة

 .بسهولة النتابج تولع و الصحٌحة

 التوجٌه لتمدٌم الفرصة اتاحة و التحصٌل لمتابعة الشامل للتموٌم خطة و الجزبً للتموٌم خطة وضع -7

 .البناء و الوالعى المباشر

 مهمة كل وضع طرٌك عن االعلى الى االلل من مرتبة منطمٌة اجرابٌة صٌػ شكل فً التعلم مهام تنظٌم -8

 .السابمة الخبرات تصحٌح و المٌول اشباع و لمبلحمة النظر بإرة فً

 اءللبن السابمة الخبرات تعرؾ و تحفٌزال طرٌك عن زٌادتها على العمل و لتبلمٌذا رؼبات تدعٌم  - 9

 .علٌها

 .ونوعا كما االستحابات تحمٌك فى للمساعدة المتنوعة التعلٌمٌة الوسابل و التعلٌمٌة المواد توفٌر  -11

 البراعة تعلم على تتساعد التى العوامل دامتسا

 تعلم من تلمٌذ ٌتمكن فمد)  الولت توفر و الخاص الذكاء حٌث نم:  الموضوع تعلمل التلمائى االتستعداد – 1

 التمكن بدرجة أخر موضوع تعلم عن فٌة ٌعجز الذى الولت نفس فى ٌسر و بسهولة ما موضوع

 الشخصٌة االستعدادات+  المعطٌات+  الولت)  المتاح الولت ممدار و لبلستعدادات تبعا(  البراعة)

 ( .  البراعة درجة)  التمكن = التعلم بٌبة تهٌبة+  للتعلم

(  فردى – مشاركة – الماء)  الممدمة الصٌػ تنوع – البصرى التنوع بة نعنى:  التدريس نوعية – 2

 فعل ذات اجرابٌة تكون وان(  والعٌة بؤمثلة مرتبطة الؽٌر المصطلحات)  التجرٌدٌة الصٌػ تجنب

 99 الخرابط و الصور)  بالمربٌات مالتعل مجاالت تنوٌع – متدرج بممٌاس سرٌعة نتٌجة و اجرابى

 (الخ

 و االلكترونٌة المعلومات شبكة من رابعة و(  المدرسٌة المكتبة)  بالكتب ثالثة المسجلة بالمواد اخرى و

 التعلٌم انماط لمبلحمة ذلن و والمعلم التبلمٌذ بٌن المباشر التفاعل و الجماعٌة بالمنالشات خامسا

 . المتنوعة
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 تفتمدة ما هذا و لة المكونة العوامل الى التدرٌسى المولؾ تحلٌل من تؤتى : التدريس فهم على المدرة  - 3

 المنالشة و بالحوار ٌتعلم ان بها ٌمكنة عالٌة عملٌة لدرة لدٌهم التبلمٌذ بعض ان فنجد التملٌدٌة الطرق

 واالشكال ربٌاتالم من التعلم على المدرة لدٌة اخر تلمٌذ ان نجد حٌن فى(  البراعة)  التمكن لدرجة

( 999 الخ -نماذج – خرابط – متحركة رسوم – فٌلم)  بصرٌة وسابل الى ٌحتاج هذا و المتطورة

 ٌجب مما االكتشاؾ و التدرٌب و العملى الشرح ٌناسبة فهذا عملٌة و حركٌة لدرة ٌملن ثالث بٌنما

  منهم لكل ناجحة اسالٌب توفٌر

 من العناء أو االرهاق مثل السلبٌة العوامل بؤستبعاد ذلن ىٌتؤت و : التركيز على والمدرة المثابرة - 4

 الى ٌإدى العوامل هذة تبلفى و التردد و الخوؾ و االرتبان و التسرع و كالنسٌان الذهنٌة المشكبلت

 لد او صحٌح واحد لٌكون البراعة لتعلم البلزم المعٌارى الولت و النشط الولت بٌن المسافة تمرٌب

 و ضعٌفة المثابرة على المعلم لدرة تكون  عندها لبلستمرار المعٌارى الولت نم أكثر االمر ٌحتاج

  الى ٌحتاج

 و ساعة التلمٌذ ٌحتاج و للبراعة ساعة الى تحتاج التعلٌمٌة المهمة كانت اذا مثال لتطوٌرها نظر اعادة 5

 المعلومات من كمٌة اكبر تحصٌل:  بالمثابرة نعنى و%  59 المثابرة على لدرتة فؤن اكثر او نصؾ

 . المعلم من نوعٌة بمساعدة الخ999

 اثنابها فى تتضمن ان فبلبد ساعة 199 المخصص الولت كان اذا  ( : الخطة)  المخصص الولت – 6

 تتم و الفردى التعلم و المعلم لماءات و التركٌز و المثابرة و المدرسٌة التعلٌمٌة المواد و االنشطة

 . ةمنفصل ؼٌر و عضوٌة و متفاعلة بصورة

 :البراعه لتحميك الالزم المنهج مواصفات:  تسادتسا

  سبك ما كل مراعاة  -1

 صؽٌرة وحدات شكل فى( المحتوى) المنهج صٌاؼة  -2

  الثؽرات لمعالجة مكمله وحدات اعداد  -3

 مباشرة الؽٌر المعلومات من التخلص  -4

 جدٌده لحلول احتٌاج او تشعٌب دون ومعروفة سلفا ومعده محدده مسارات فى السٌر  -5

 (اجاالدم/التكامل/الربط) المعلومات لتكامل الكلٌه النظرة  -6

 والتربوٌه لبشرٌه ا المتطلبات توفٌر  -7

 المدرسى المجتمع من وادراكٌا وجدانٌا البراعه تعلم باستراتٌجٌة لبلخذ والمتجدد الكامل الدافع توفر  -8

 (والمكتبٌه المادٌه النواحى) الفعال االدارى النظام توفر مدى تحرى  -9

 9واعتٌادٌا نظرٌا المفترضه ولٌست فعلٌهال التبلمٌذ حاجات وتمدٌر دٌدتح  -11

 وتموٌمها تبلفٌها على والعمل مؤخذها على والتعرؾ التملٌدٌه المناهج تحلٌل  -11

 (االهداؾ شجرة) مباشره وتطوٌرها االهداؾ اختٌار  -12

 سلوكٌه ومعارؾ مهارات الى داؾااله ترجمه على لادره مبتكره تدرٌبٌه واستراتٌجٌات متعدده اسالٌب استخدام  -13

                  السبل بكل          
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  مباشره وبصوره فورٌا التموٌم متابعةل بانواعه التموٌم  -14

 9والعمل بالدراسه لها سموٌتح البراعه تعلم استراتٌجٌة ٌجٌد الذى البلزم المعلم توفٌر  -15

 التعلم جبنتا مع ومتناسبه فٌهكا مٌزانٌه توفٌر  -16

 الدراسى الجدول تنظٌم اعادة  -17

  التعلم  فى التمدم مع تملٌله وٌتم االدنى المراحل فى مطوال ٌكون بحٌث والمرحلى الكلى الولت تنظٌم اعادة  -18

           ومعالجتها للصعوبات الفورى التحدٌد مع التصحٌح واجراءات الراجعه التؽذٌه بانواع التبلمٌذ تزوٌد فى االنتظام -19

 لؽٌرها االنتمال لبل

 عبلجها واجراءات والصعوبات التمدم لتسجٌل للتبلمٌذ الفردٌه الملفات بنظام االخذ  -21

 9ومجالتها االهداؾ جوانب وتحمٌك والفردٌه التحصٌلٌه ورؼباتهم ولدراتهم التبلمٌذ احترام  -21

 التمارب اوجه وتدعٌم االختبلفات ومواجهة والجماعى الفردى بٌن التوفٌك على والعمل الجماعى الرأى ماحترا  -22

 واالتفاق

 :البراعه لتعلم عامه اجرائيه دطوات -تسابعا

 خاصه بصفه الدرس ولمعلومات عامه بصفه للمعلومات لبلى باختبار التبلمٌذ حاجات تحدٌد  -1

 للتلمٌذ الذاتٌه والسرعه واالنشطه التدرٌس وطرق ومواد ورسابلها باهدافها تلمٌذ لكا تربوٌه خطه  -2

 لذلن نسبه وعمل( 1)الخطوه نتابج على بناءا له المناسب ستوىالم فى كل التبلمٌذ تسكٌن  -3

 الكفاٌه وتمارٌر المنتظم المرحلى التموٌم مع المطلوب بالتعلم التبلمٌذ افراد لٌام  -4

 بلهداؾلبا وتحصٌلهم تعلمهم كفاٌة مدى لتعرؾ التبلمٌذ براعة تموٌم  -5

  مساعدات وتمدٌم(لبعضهم) لبلمام للمفز برامج تمدٌم ٌمكن عندبذ تعلمهم الثراء اضافٌه خبراتل التبلمٌذ توجٌه  -6

 خاصه

  جدٌدة موالؾ فى النجاح لتحمٌك التعلم أثر انتمال لتحمٌك خطوات عدة وضع – 7

 : االدراكيه النتائج

  المدرات تطوٌر فى الستخدامها  االهتمام رهو  ب فى ووضعها االدراكٌه  المدرات عجمٌ رصد  -1

 الحاجه عند لتذكره تعلمه بما االحتفاظ على لدره اكثر للبرنامج التعرض ٌعد التبلمٌذ ٌكون  -2

 وعمل  المتعدده المهارات لتعلم التحفٌز من لمزٌد تإهلهم خبرات التبلمٌذ ٌكتسب :الحركيه النفس نتائجال

 المشروعات

 :  جدانيه الو النتائج 

 اتوالذ والماده المدرسه نحو اٌجابٌه جدٌده مٌول وتولٌد المٌول ابراز  -1

 للتعلم الدافع وزٌادة بالنفس الثمه ؼرس فى المٌول هذه استخدام  -2

 واالخبلق العمابد وترسٌخ السلبٌه السلون وانواع االتجاهات تعدٌل  -3
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 :البراعه لتعلم التحضيريه العمليات -ثامنا

 مجال فى( ٌلوم تصنٌؾ) وتصنٌفها الممرر للكتاب العام المحتوى بمراجعة السلوكٌه االهداؾ وتحدٌد اختٌار 

 حركى النفس اعمال فى ونسوسمب هارو تصنٌؾ او االجتماعٌه التصنٌفات فى (در) رٌتشارد وتصنٌؾ المعرفٌه

 االدابٌه والمهارات

 السلوكى الهدؾ مجال صٌاؼة لشروط تبعا بعد فٌم هاسنعرض البراعه لتعلم للتدرٌس السلوكٌه االهداؾ صٌاؼة 

 هدؾ كل محتوى ٌعبر -واحده بمعلومه هدؾ كل ٌمٌس -للمٌاس لابلٌتها -للمبلحظه لابلٌتها -العبارات وضوح)

 سلوكٌه صٌاؼه وهنان(  واحد هدؾ اال للمعلومه تكون وال معلومه من اكثر هدؾ لكل ٌكون بحٌث واحد سلوكى

 .للتلمٌذ واخرى المؽلم الهداؾ

 .ذاته الهدؾ تموٌم مع للتلمٌذ واخر( للمعلم هدؾ: ) سلوكى هدؾ لصٌاؼة مثال

 .الدرس دراسة بعد االنسان حموق من 5 عدد عن الدفاع مسبولٌة التلمٌذ سٌتبنى

 .دلابك 3 فى الذاكره من االنسان لحموق االول البند لتحمٌك امثله 5 التلمٌذ ٌكتب ان:  التلمٌذ هدؾ

    مراعاة مع (نجازٌها اختبارات )االنسان حموق لابمة من االول البند لتحمٌك امثله 5 اكتب:  السابك للهدؾ التموٌم

 .التطبٌك عند والمكان الزمان 

 : التمويم انواع

 .الفردى واالنجاز التركٌز على المدره لٌاس ٌراعى المعٌارى التموٌم  - أ 

    تموٌم ٌكون الوحده نهاٌة فى جاء اذا اما مرحلى كان اذا التشخٌصٌه االؼراض فى ٌستخدم الالفع التموٌم - ب 

       .تحصٌلى         

 .بزمبلإه ولٌس( البراعه درجة) نهابٌه بدرجه ٌمارن الذى المحكى التموٌم - جـ    

 : البراعه تعلم فى التمويم مميزات

 خصابص بجمٌع االهتمام التلمٌذ خصابص بجمٌع االهتمام - الستمرارٌه اخرى موالؾ الى التدرٌب اثر انتمال

  التلمٌذ

 اخرى مجموعات اشران ٌمكن التلمٌذ مع المعلم باشتران التعلم فٌه ٌتم نشط نتعاو التلمٌذ خصابص بجمٌع االهتمام

 اسبوع منها كل صؽٌره وحدات الى المنهج تمسٌم الموضوعٌه لتحمٌك البراعه لتعلم التموٌم عملٌة فى اخر ومعلم

 والمشتركه المتماربه الموضوعات فٌها تتجمع

 والنظرٌات والتجارب والمبادئ والحمابك والتفسٌرات المصطلحات وتحدٌد تحلٌل

  خاصة مساعدات وتمدٌم متمدمه ومهارات المستوى ومرمتفعه مبسطه( تفرٌعٌه) تفسٌرٌه وحدات اعدد

 (.التموٌم -التركٌب -التحلٌل -التطبٌك -الفهم -التذكر)  المختلفه السلوكٌه المستوٌات على المحتوى توزٌع

  التمهٌد -االهداؾ -التارٌخ -الحصه -الفصل -الوحده وانعن) على وحده كل ملتتش بحٌث التدرٌس تخطٌط

 وتمثٌل والمسابمات والمشروعات النماذج وعمل والتلوٌن بالرسم اللعب مثل التعلم انشطه -التدرٌس تنفٌذ -للدرس

  - خارجٌه لراءات - ومتشعبه مبرمجه مواد - الذكاء واسبلة االٌجاد واسالٌب المعلومات لبعض واالخفاء االدوار
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 العوده / المحسوس/  الرمزى التعزٌز/  بحوث – صؽٌره مجموعات - له زمٌل من التلمٌذ وتعلم التلمٌذ من تعلم

 (اطالس) معاجم - نشرات – عمل كتب -هممرر كتب - االمر تتطلب اذا الجماعى لتدرٌسا الى

 : التحفيزيه العمليات

 التبلمٌذ ةمعرف – ٌهابرد او طولٌه او هرمٌه صورهب االهداؾ لابمة اعداد) البراعه تعلمل التبلمٌذ تهٌبة -أ

 النواع االعداد -التعلٌمات -التبلمٌذ حاجات على للتعرؾ تسكٌنٌه( اولٌه) اختبارات تطبٌك -السابمه

 (المساعده طلب عن التبلمٌذ احجم ما اذا الراجعه التؽذٌه

 لفحص تبكال وتمدٌم الشرح لبل( الدراسٌه الوحده) المطلوبه والمهارات للمعارؾ التبلمٌذ تعلم -ب

 او ٌهالحرك المهارات بعض اداء - السلوكى للهدؾ تبعا تطبٌمها او حفظها او المهارات او المعلومات

 بالتعلم -المفاهٌم تنمٌه -علٌها والتعلٌك صور لراءه– البٌانات وتفرٌػ الجداول عمل مثل علٌها التدرٌب

  تسجٌبلت سماع -بالمعنى

 العمل من لمزٌد ٌحتاج كاؾ -بارع مثل االرلام ؼٌر تموٌمٌه لعبارات المعلم استخدام - جـ

 الل او(فاكثر% 99) للبراعه الكلى بالتمدٌر اللفظى التموٌم ممارنة - د

  المساعدات او الراجعه التؽذٌه او الولت من مزٌد واعطاء الضعؾ نماط دٌدتح - هـ

 اختبارات -تفاعل اختبارات -المناسب مستواه فى ٌذتلم كل تسكٌن: وتشمل: النهابٌه االختبارات تمدٌم -و

 .المطلمه بالمعاٌٌر الفردٌه المعاٌٌر ممارنة -متابعه اختبارات  -اداء

 :البراعه اتستراتيجية عليها تعتمد التى الفلتسفيه االتسس

 افضل الى سلونال تطوٌر ثم اٌجابا او سلبا ٌتفاعل ثم بالتجارب ٌشعر-(ٌنفذ ثم ٌفهم) ٌتحرن ثم ٌدرن التلمٌذ ان -1

 منه

  جوانبه وتحمٌك التعلم تكامل من علٌها وماٌترتب واالنشطه المهاره تعلم مث المركز التفكٌر -2

 علٌه وبناء كان مستوى اى فى متفوق بانه التلمٌذ ماٌشعر وهو( البراعه/التمكن) المبدع التفكٌر فرص خلك -3

 الشعوب نتاج هى الحضارات وان الحضاره لبناء لبنا انه ادراكه من انطبللا وابداعات ابتكارته ٌوالى ان الى  ٌسعى

 (االلل او المتوسطه ولٌست المتفوله

 

 المعلم للطالب التدريس لمهارات وحدات إعداد

 : البرنامج مكونات

 %29 عامة ثمافة -1

 %49 اكادٌمى تخصص -2

 %49 مهنٌة تربٌة -3
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 البراعة بإتستراتيجية التدريس متطلبات

 فً المختصون و الخبــــــــــــــراء – الدولة فلسفة) التعلٌمٌة األهداؾ ادرمص المعلم الطالب ٌعرؾ أن -

 ( .المعرفة مجاالت

 . معاٌٌرها و الدول فلسفة على المعلم الطالب ٌطلع أن -

 . التعلٌمٌة األهداؾ تطوٌر كٌفٌة المعلم الطالب ٌحدد أن -

 الهدؾ إلــــــــى العامة داؾاأله من األهداؾ شجرة) األهداؾ مستوٌات المعلم الطالب ٌحدد أن -

 (االجرابى

 . تصمٌمها و التعلٌمٌة األهداؾ تطوٌر بٌن المعلم الطالب ٌمٌز أن -

 األهداؾ مــــــــــــع لتتناسب التعلٌمٌة األهداؾ تكٌؾ على المدرسة مع المعلم الطالب ٌتعاون أن -

 . الخاصة

 . التعلٌمٌة األهداؾ تحمٌك أولوٌات المعلم الطالب ٌحدد أن -

 . بعدها و األهداؾ تحمٌك لبل المابم الوضع بٌن العبللة إبعاد المعلم الطالب ٌدرن أن -

 . بسٌطة مهمات إلى التعلٌمٌة األهداؾ تحوٌل خطوات المعلم الطالب ٌحدد أن -

 . التعلٌمٌة األهداؾ النجاز المتسلسلة الخطوات المعلم الطالب ٌكتب أن -

 التعلٌمٌة األهداؾ من مستوى كل توصٌؾ المعلم الطالب ٌضع أن -

 ( .فلسفٌة – مجردة – شاملة – عامة) التعلٌمٌة باألهداؾ الممصود المعلم الطالب ٌكتب أن -

 العامة المدرات و( أساسٌــة تعلمٌة/  تعلٌمٌة مهارات تنمٌة) المباشرة األهداؾ بٌن المعلم الطالب ٌمٌز أن -

 ( . ىالمد بعٌدة خلمٌة لٌم – لٌادٌة شخصٌة – واسعة ثمافة)

 

 التعلٌمٌة و التربوٌـــــــــة خبراته استخدام و التفكٌر على( المعلم الطالب) التلمٌذ تطوٌر:  العامة األهداؾ

 . مستنٌرة لرارات و خٌــــارات إلى التوصل فً المعلومات استخدام على المدرة زٌادة فً أساسٌة بصورة

 : العامة لالهداف امثلة

 موضوعات فــــى ٌتنالش أن – اخطاء دون ٌحسب أن – صحٌح بشكل ءةالمرا من التلمٌذ ٌتمكن أن -

 الخ..  نفسه عن التعبٌر ٌحسن أن – متنوعة

 و العامة التعلٌمٌـــــــــة االهداؾ بٌن تتارجح) المتوسطة لبلهداؾ مفهوم المعلم الطالب ٌكتب أن -

 تختص عامة لدرات و ةاساسٌـــــــ مهارات تنمٌة االساسى ؼرضها و المحسوس حٌث من الخاصة

 (درسٌن او درس) وحـدة من جزء او معٌنة دراسٌة وحدة/  معٌن بموضوع
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 : المتوتسط المتستوى ذات لالهداف امثلة

 . خطؤ دون الضرب جدول ٌتلو أن  – بالترتٌب االبجدٌة الحروؾ التلمٌذ ٌكتب أن -

 . صحٌحا اتمٌٌز الحٌوانٌة المملكة و النباتٌة المملكة بٌن التلمٌذ ٌمٌز أن -

 . دلٌك بشكل التجرٌبٌة و الصحٌحة الفرضٌات التلمٌذ ٌصٌػ أن -

 : الداص المتستوى الهداف امثلة

 او تعلٌمى درس مثـــــــل( دلٌمة 59:  45 من) نسبٌا لصٌرة زمنٌة مدة فى تتحمك و محددة و خاصة اهداؾ هى

 بعد اكتسبها التى التلمٌذ امكانات ــــلمفصـ نحو على تصؾ اخبارٌة خبرٌة جملة هى:  تعرٌفها و دراسٌة حصة

 . المٌاس و للمبلحظة لابلة تكون بحٌث التعلم

 و الهدؾ فى المتضمنــة المهارة او النهابى السلون) السلوكى الهدؾ عناصر المعلم الطالب ٌكتب أن -

 (( .الدرس من جزء) التعلٌمٌة المهمة تحلٌل عن الناتجة

 المعلم به ٌوجد الــذى الظرؾ تصؾ او تشٌر التى المواصفات هى و) الشروط المعلم الطالب ٌكتب أن -

 . التعلم مهمة اداء عند

 خمس( )الهدؾ تحمـــك مدى او المعلم اداء لتموٌم سٌستخدم الذى)  هو و المعٌار المعلم الطالب ٌحدد أن -

 ( .الخ% ... 99 بنسبة – سطرٌن – دلابك

 . السلوكى الهدؾ تعوق التى لاالفعا بانواع لابمة المعلم الطالب ٌحدد أن -

 تحدٌد بعد عــادة السلوكٌة االهداؾ تصاغ و( تكوٌنه) السلوكى الهدؾ انبثاق مراحل المعلم ٌدرن أن -

 . عناصره الى المحتوى تحلٌل و الخاصة االهداؾ ثم تحلٌلها و العامة االهداؾ

 المعلم اهداؾ) للتلمٌـــذ السلوكٌة ؾاالهدا و للمعلم السلوكٌة االهداؾ بٌن الفرق المعلم الطالب ٌحدد أن -

 احداث او.  التبلمٌذ تعلٌم  الـــى النهاٌة فى تموده( خطوات) ما اشٌاء او شىء فعل الى المعلم توجه

 بوضوح ٌمدم أن و التبلمٌذ اما المشكبلت بعـــــــــــــــض بحل المعلم ٌموم أن مثل لبله عما مؽٌر سلون

 . السبورة على المشكلة لحـــــل بلزمةال الخطوات( الشرح خبلل من)

  الخاصة خبراته من حٌاتٌة مشكلة لحل طرٌمتٌن بٌن التمٌٌز من المعلم الطالب ٌتمكن أن -

 : التسوكية االهداف دصائص

 تكون ان او الســـــــــلون تؽٌٌر) للمبلحظة لابلة و( المٌاس ادوات احد) الموضوع لمٌاس لابلة تكون ان -

 ( .االتجاهات

 . المعرفة اثـــر خاصٌة تفمد ال حتى( المحتوى تحلٌل) السلوكٌة االهداؾ تحدٌد فى المعلم ٌبالػ اال -

 . الفردٌـــة الفروق مراعاة مع التلمٌذ به سٌموم الذى النشاط السلوكى الهدؾ ٌتضمن أن -

 . للفعل جٌد بشكل معرفا به مفعول و واضح فعل السلوكى الهدؾ ٌشتمل أن -
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 : للمالحظة لابلة لمنتجات تدضع واحداث/  المياس و للمالحظة بلةلا الفعال امثلة

( ٌمارن) ٌوازن – ٌرسم – ٌضٌؾ – ٌنتمى – ٌحسب – ٌفسر – ٌختار – ٌذكر – ٌتحدث – ٌتعرؾ أن -

 او بالكتابة)– ٌستنتج – ٌعزل – ٌمســــــــم – ٌفصل – رأٌه ٌبدى – ٌعٌد – ٌكرر – ٌعٌن – ٌحلل –

 ( .المول

 : تجنبها يجب و للمياس للمالحظة لابلة غير اى مبهمة الالفع امثلة

 – ٌجٌب – ٌمٌم – ٌؤلؾ – ٌستمتع – ٌفكر – ٌتذوق – ٌعتمد - بـ ٌمسن – ٌستوعب – ٌفهم – ٌعرؾ أن -

 . اشٌاء ٌحتمل – ٌحب – ٌدرن

 (التسلوكية االهداف دصائص تابع)

 . ممررة كتــب او علٌمة راجعم من و الخٌال نسج من لٌس و والعى التعلٌمى المحتوى ٌكون أن -

 ( .خرٌطة على المــــدن ٌعٌن أن) التعلم عملٌة ضوبه فى ستتم الذى الشرط السلوكى الهدؾ ٌتضمن أن -

 . الهندسٌة االدوات بواسطة مثلث ٌرسم أن -

 ( .ٌمل وال ٌعلو ال) التلمٌذ مستوى السلوكى الهدؾ ٌناسب أن -

 ٌحدد – صحٌحا حــــــــــــبل ٌحل – بدلة ٌرسم كفاٌته مدى و المنتج او السلون جودة ٌحكم الذى المعٌار -

 . الخ...  بدلة المدن موالع

 مباشرة بعدها النتابـــج و االسباب ٌذكر أن و الصحة و السرعة و الدلة نسبة السلوكى الهدؾ ٌحدد أن -

 . واحدة ٌمةدل فى كاملة بدلــــة االفرٌمى الجناح فى العربٌة الدول ٌذكر أن -% 99 صحة بدرجة

 . واحد فعل هدؾ كل ٌتضمن أن بمعنى االزدواجٌة عدم -

 اعداده دفتر فى السلوكٌة االهداؾ المعلم الطالب ٌكتب أن -

 : التسلوكية االهداف لكتابة تلميحات

 االداء مستوى دـــــــــــتحدٌ فى علممال الطالب تساعد االهداؾ لصٌاؼة تستخدم التى االفعال أن ٌبلحظ -

 . الخر االنتمال لبل مباشرة ٌمٌسه سإال باعداد ٌتبعه ان ٌجب و تحمٌمهل ٌسعى الذى

ٌتفرع  ؾ عامــــــــــــــدكتابة االهداؾ احٌانا بالترتٌب المنطمى . ان كل ه بتسلسل التمٌد عدم ٌمكن -

تتفرع بدورها الى اهداؾ سلوكٌة الن االهداؾ العامة ال ٌمكن لٌاسها  داؾ خاصة و هىعدة اه منه

 لٌس و تلمابى بتصرؾذ ا التلمٌـــــٌٌر لٌاس االهداؾ السلوكٌة و لكن بموالؾ تعلٌمٌة ٌستجٌب فٌهبمعا

 . الٌه ٌوجه سإال على مباشرة باجابة

 النمــــــاط مع ســـــــــــالنف علم لنظريات الرئيتسيين المؤتستسين موضوع حول تحليله تم عام لهدف مثال

 : لنظرياتهم الرئيتسية

 فى دراستها تم التـى النفس علم لنظرٌات مإسس كل اسماء كتابة( الطلبة جمٌع) المعلم البالط ٌعدد أن -

 ( .المحاضرة) الدراسة بحجرة منالشتها تم و النفس علم ممرر

 . ٌتبعها التى النظرٌة الى النفس علم مفاهٌم من مفهوم كل الطلبة ٌنسب -
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 هذه و.  بالكتاب الـــــواردة النفس لم نظرٌات من ةنظرٌ كل فى الواردة الربٌسٌة النماط بٌن كتابة ٌمارن -

 المعلم للطالب ٌمكن الخطوة هذه فى و التلمٌذ اهداؾ لٌست و( المعلم معلم) المعلم اهداؾ تسمى ما ؼالبا

 اهداؾ عن منهم كل ٌعبر بان ذلن و الخاصة و العامـــة باالهداؾ لابمة اعداد له زمٌل مع ٌتبادل أن

 الخ.  المحتوى من جزء ٌضمنها بان علمٌة مادة الى لتحوٌلها معدة عندها تصبح ةواضح بصورة االخر

  التبلمٌذ حاجات ضوء فى

 بعــــــــد           االهداؾ تصنٌفات اهمٌة عن( اسطر 19)  اسطر عدة المعلم الطالب ٌكتب أن:  امثلة

 . دراستها

 الثانٌة و  taxis االنتظـــام تعنى االولى متٌنكل فى taxanomy تصنٌؾ كلمة معنى المعلم الطالب ٌكتب أن

 االشٌاء من مجموعة تجمٌع اى التنظٌـــــــم لواعد هما الكلمتان هاتان و.   normes الماعدة او المانون تعنى

 او مجموعات الى االهداؾ تصنٌؾ هنا هى و ؼٌرهـا عن تمٌزها التى الخصابص من جملة فى تشترن

 .  متسلسلة اٌجابٌة عبللات بٌنها اوتدرٌجٌـــــا مٌاهر مرتبة تصنٌفٌة وحدات

 ( .ةـــحركٌ النفس و الوجدانٌة و المعرفٌة) لبلهداؾ مجاالت ثبلثة اهم الطالب ٌذكر أن:  امثلة

 من أن هى االجابة) سطرٌــــــــــن فى كفاٌتها حٌث من االهداؾ مجاالت بٌن الفرق المعلم الطالب ٌكتب أن

 لد المعلم الن( عرضها السابك الثبلثة) العدٌـــدة مجاالتها فى االهداؾ نواتج بٌن( لتفرٌكا) التمٌٌز الصعب

 . مهارٌة او وجدانٌة الهداؾ موجهات بتضـــمن لكنه و معرفى هدؾ تحمٌك الى ٌهدؾ

 االهداؾ صٌاؼة عنـد به االلتزام ٌتبنى و االهداؾ جوانب من جانب لكل تصنٌفا المعلم الطالب ٌختار أن

 مرة هنا نعرضها أن ٌمكن سلوكى اتجـــــــاه او مدرسة لكل التصنٌفات من نماذج عرض سبك) السلوكٌة

 االنفعالٌة و الوجدانٌة االهداؾ تصنٌؾ – مستوٌات 6( بلوم) المعرفٌـــــــــــــة االهداؾ تصنٌؾ( . ثانٌة

 7 اٌضا حركٌة للنفس هارو ؾتصنٌ و حركٌة النفس لبلهداؾ سمبسون تصنٌؾ و:  مستوٌات 5( كراثوول)

 ( .بعد فٌما بالتفصٌل لها سنعرض) مستوٌـــــــــات

 . بلوم تصنٌؾ مستوٌات المعلم الطالب ٌكتب أن

 . مستوى لكل االجرابٌة باالفعال لابمة المعلم الطالب ٌكتب أن

  تطبٌـــــــك اول اذكر.  مستوى كل داخل االهداؾ مستوٌات بٌن المعلم الطالب ٌفرق أن

 . الــــــــخ..  ٌفعل – ٌإدى – بالٌد ٌعمل مثل العاطفى المعٌار المعلم الطالب ٌتجنب أن

 اذا المثال سبٌل.  فعلى مستوى لكل و هدؾ لكل المناسبة الطرٌمة اختٌار معولات المعلم الطالب ٌكتب أن

 ( .ؾاالكتشا) تكفـــــى ال المحاضرة فان( عام هدؾ) العلمى الفكر تنمٌة الهدؾ كان

 ٌناسب ال التجارب عمــــــــــــل) مثل بلوم لتصنٌؾ  تبعا المختلفة التدرٌس طرق المعلم الطالب ٌصنؾ أن

 . الخ...  هكذا و الثالث المستوى فى انما و االول المستوى

( هداؾاال لجمٌع المناسبــــــة للوسابل شامل بتصـور ٌبدأ) هدؾ لكل المناسبة الوسٌلة المعلم الطالب ٌحدد أن

. 

( الفرنسٌة الحملة لمـــــدوم اسباب 5) ؼٌره الى االنتمال و الهدؾ لكفاٌة البلزم المعٌار المعلم الطالب ٌحدد أن

 . المعلومات شبكة مـــــــن او المدرسى الــــــكتاب من او الذاكرة من او خرٌطة او لوحة من
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 و.  الهدؾ هو و واحـــد بمحور جٌد تخطٌط وضع بواسطة التعلٌمٌة النشاطات الطالب( ٌرتب) ٌنظم أن

 المعلم الطالب على ٌجب( االجرابٌة/  االدابٌــــــــة) السلوكٌة االهداؾ تحمٌك لضمان و سبك ما على اعتمادا

( االداء) السلون نوع وصؾ على لادرا التلمٌذ ٌكون بحٌـــــــث اوال ذهنه فى السلوكٌة االهداؾ توضٌح

 المحتوى من فرعى جزء كل بعد للدرس المصاحب بالنشاط لٌامه و للــــدرس عهسما بعد منه المتولع

 بدرجة االجابة عن التعبٌر على لادرا و حدوده فى التعلم ٌظهر لكى ضرورى هــــــــو الذى العلمى

 . علٌه اعتمادا عدٌدة لمرات و عالٌة نجــــــــــــاح

 و المعلومات و الخبـــــــرات و الحمابك و المفاهٌم وءض فى السلوكٌة االهداؾ المعلم الطالب ٌخطط أن

 و المنهج فجوات لمعالـــــجة( التشخٌص) المبــــــــــــــدبى للتموٌم نتابج) التعلمٌة/  التعلٌمٌة االنشطة

 . التلمٌذ خبرات

 بلوم) الثبلثـة اؾلبلهــــــــــد التعلم نواتج بٌن التداخل مدى ٌوضح( متداخل دابرى) شكل المعلم ٌرسم ان

 ( .حركٌة النفس هارو و سمبـــــــــــــــسون/  الوجدانٌة كرواثوول/  المعرفٌة

 وضوحا اكثر الجوانـــــــــــب الحد نواتج تبرز فمد الثبلثة الجوانب من التعلم نواتج المعلم الطالب ٌمدر أن

 تإكد التى التعلٌمٌة الموالؾ باحــــــــــــد مٌذالتل ٌمر فمد للمٌاس المابل الجانب هو ٌكون ال لد و ؼٌرها من

 واضح اوتعدٌل اتجاهاته فى جزبى او كامل تؽٌٌـــــــر علٌها ٌترتب سابمة سلبٌة او اٌجابٌة خبرات نفسه فى

% 99) التمكن و البراعة باستراتٌجٌة للتعلم حمٌمٌة نسبة النتابـــــــــــــج اعطت هذا حدث كلما و لسلوكه

 . (فاكثر

 التى االراء بعـــــــــــض ادعاء زٌؾ فٌه ٌبٌن مماال المعلم الطالب( الدراسة بعد ٌكتب) ٌحرر أن:  مثال

.  الحدٌثة الحضارة مواكبة علـــــــــــــــى لاصر و مطور ؼٌر و ولدٌم و معمد علم الجؽرافٌا علم أن تدعى

 كبٌر عدد توفر ضرورة حٌث من المعرفى ـــــــــالالمجــ علٌه ٌتؽلب الهدؾ هذا أن االولى النظرة من ٌبدو

 امثلة ذكر مع اهمٌته و الجؽرافٌا علم بممٌزات تتعلك التى االحصـــــاءات و الحمابك و المعلومات من

 علم تطوٌر فى  امكاناتهم و العلماء لدرات و كونٌة اسهامات و حمابك على الجؽرافٌــــــا علم اشتمال توضح

 الكمٌــــــــــــة الجؽرافٌا) الحضارٌة و العلمٌة االنجازات من للٌل ؼٌر عدد كتابة خبلل من لنذ و الجؽرافـٌا

 ابعاد لٌاس فى حدٌثة ادوات استحـــداث و الجؽرافٌة الظاهرات دراسة فى العلمى االسلوب استخدامات و -

 علم مباحث علٌه تشتمل الذى الفلن علـــــم من انبثك لد الفضاء علم أن كما( ظاهرها و باطنها) االرض

 من و الموضوع هذا فى العالم و مصر فى الخبراء مــــــن عدد اراء كتابة الى باالضافة.  الجؽرافٌا

 الحروب و االخبار لمعرفة الزم هو و الدولٌة و المحلٌة االحداث محور هــــــو الجؽرافٌا علم أن المعروؾ

 طؽٌـان رؼم نستشعر أن ٌمكن ذلن مع و(  ٌومٌا المعاشة الٌومٌة داثاالح من ؼــــــــٌرها و االنتصـارات و

 و الممارسة فى ٌتمثل وجدانٌــا جانبا و معرفٌا جانبا نتبٌن الهدؾ هذا بتحلٌل انه اال الواضح المعرفى الجانب

 للدفاع حفزهٌ و ٌدفعه مما المتخصصٌن من ؼٌـره او المعلم الطالب الٌه ٌنتمى الذى الجؽرافٌا لمسم االنتماء

 و العلمى للبحث المعلم الطالب مسارعة فى ٌتمثل الذى حركى النفـس الجانب الى باالضافة هذا.  عنه

 المعلومات شبكة و الجؽرافٌا السام و المكتبات على التردد و االراء و المماالت جمـــــــــــع فى االجتهاد

 . الحمٌمة الثبــات

 ثبلثة على اشتمالهـــــا حٌث من االهداؾ لمستوٌات الـــــــهرمى رجالتد على المعلم الطالب ٌتعرؾ أن

 جمٌع على تنطبك الحمٌمة هـــذه لكن و الداخلٌة المجال مستوٌات عن مختلفــــــة المستوٌات هذه) مستوٌات

 مثل معٌن مستوى ٌتعلم او ٌبلػ أن التلمٌذ بممدور لـٌس الهرمى الترتٌب هذا فى انه بها تعنى و( . المجاالت

 لجمٌع للبناء كاساس البلزم و االدنى المستوى هو و التذكر مثل لــبله الذى المستوى ٌتمن أن لبل الفهم

 هذا،  مصر خرٌطة على النسٌج و الؽزل صناعات موالع التلمٌذ ٌحدد أن:  مثال.  االخرى المستوٌات
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 محافظات عدد التلمٌذ ٌذكر أن لبله ٌستلزم و التعمٌد حٌث من الثانى المستوى فى ٌعد و تعــــمٌد اكثر الهدؾ

 لم المثال أن هنـــــــــا ٌبلحظ) هكذا و...  النسٌج و الؽزل صناعة اماكن تولٌع لبل البحرى الــــــوجه

 متوسطة درجة فى معرفـــى المثـــــــال هذا و حركٌة نفس مهارة الخرٌطة رسم الن الخرٌطة رسم ٌتضمن

. 

 افاالهد تصنيف مجاالت

 ثم اعلى الى اسفـــــل من هرمى تدرج هو و بمستوٌاته الثبلثة المجاالت من مجال كل لتسلسل نعرض سوؾ

 : بامثلة توضٌحه و مستوى لكل بتعرٌؾ ذلن نتبع

 : المعرفى المجال اوال

 -5 تحلٌلال -4 التطبــــــــٌك -3 االدران او االستٌعاب و الفهم -2 التذكر و المعرفة -1 المستوٌات ٌتضمن 

 اعتباره فى المعلم الطالب ٌاخــــــذ أن ٌجب و بلوم تصنٌؾ هو هذا و،  التموٌم -6( البناء او التكوٌن) التركٌب

 : هــى و باالمثلة تدعٌمه و مستوى كل تعرٌؾ لبل التالٌة المبلحظات

 عنه مبلمست لٌـس و لبله ما على ٌحتوى مستوى كل أن ٌوضح تصورا وضع لد بلوم أن المعلوم من -

 أن سبك كما هكذا و لبله مـــا و التحلٌل مستوى اتمان ٌتضمن التركٌب مستوى بان المثال سبٌل فعلى

 مثال اضافة التوضٌح من لمزٌد ٌمكن و( النسٌج و الؽزل اماكن تولٌع) الفهم و التذكر مثال فى ذكرنا

 . اخر

 الهدؾ هذا – الممـــــــــرر لكتابا من العربى للوطن خرٌطة على الرموز دالالت التلمٌذ ٌطبك أن -

 ٌذكر أن هدؾ ٌسبمـــــه أن فٌجب تحمٌمه لبل تبـــــــــــــسٌطا االكثر االهداؾ من عدد تحمٌك ٌستلزم

 . دراسته بعد الذاكــــرة من% 99 بنسبة صحٌحة بدرجة الرموز دالالت من 5 التلمٌذ

 هذه أن ٌبلحظ.  توجٌهـــه و المعلم حضور ىف حابطٌة خرٌطة على رموز خمس التلمٌذ ٌولع ٌولع أن -

 . حركٌة نفــــــــس هى و الخرابط رسم مهارة لتنمٌة االسس اهم من تعد االهداؾ

 . االدابٌة الحركٌـــــــة المهارات و( العلمٌة المعرفة) العملٌة المهارات بٌن المعلم الطالب ٌمٌز أن -

 : التذكر و المعرفة مجال -1

 اى سابما تعلمها التـــــــى العلمٌة المعرفة و المعلومات تذكر عملٌة تتضمن و الستة لمستوٌاتا ادنى المعرفة تعد

 : التالى النحو علـــــــى تذكرها و السابمة خبراته من العلمٌة المادة اختٌار و تمٌٌز على المدرة

 الملموس و هــــــــامن المجردة المركبة و المفردة العلمٌة الحمابك معرفة:  وتضم التفاصٌل معرفة -أ

 . والمعلومات التعبٌرات و التعارٌؾ معرفة –( المحسوسات)

 – الرموز – المصطلحــــات – المفاهٌم معرفة:  تضم و وسابلها و التفاصٌل معالجة طرق معرفة -ب

 كل فبات و التصنٌفات معرفـــــــــة –(( المعرفة تسلسل) التتابعات) التسلسبلت و االتجاهات معرفة

 ( .المماٌٌس) المعاٌٌر معرفة – نٌؾتص

 امثلة من و.  الــخ..  النظرٌات و المواعد و الموانٌن و المبادئ معرفة:  تضم و التعمٌمات معرفة -جـ

 – ٌسمى – ٌتذكر – ٌتعرؾ – ٌستدعـى – ٌحدد أن) السلوكى الهدؾ لصٌاؼة تصلح التى السلوكٌة االفعال

 :  هى التذكر مستوى عن( ٌصؾ – ٌعرض – ٌمابـــــــــل – عٌتتب – ٌرتب – ٌسجل – ٌراجع  - ٌعدد
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 : سلوكٌة لصٌاؼات امثلة

 فى المشتركة الدول عدد ٌـــــــــــــذكر أن . العربٌة الدول لجامعة التابعة المنظمات من 5 التلمٌذ ٌذكر أن

 الصالح المواطن ممومات ٌعدد أن . مصر فى السٌاحة تنمٌة تعوق اسباب 5 ٌعدد أن . العربٌة الدول جامعة

 .مصر فى

 (:االتستيعاب و االدران) الفهم متستوى -2

 لمعانى( التلمٌذ) المعلم الطـــــــالب امتبلن على المدرة بالتالى و االشٌاء معنى استٌعاب على المدرة به نعنى(  أ)

 ما شرح ٌمكنه ـــــثبحٌــ نسبٌا االصعــــب الى االسهل من وتدرجها المعلومات تفسٌر اى التعلٌمٌة المادة

 تفسٌرا المستوى هذا ٌضم و.  بــه خاصة الـــــــفاظ خبلل من ظاهرات و) احداث و اشٌاء من بٌبته فى ٌبلحظه

 – لها المصاحب بالنص العبللة ذات البٌانٌــة االشكال و للرسومــــــــــات تفسٌر – علمٌا و لفظٌا منه ٌطلب

 العكس و مكتوبة اخرى الى الرمزٌة الصور تحوٌل تحوٌل او ترجمة( ب) الطبٌعــــٌة الظاهرات حدوث تفسٌر

 تشكٌل اواعادة تحوٌل او ترجمة –( ملموسة او مادٌة) اخـــــــرى صٌؽة الى لفظٌة صــــــٌؽة من الترجمة –

 و الحمابك تاجاستن على المدرة ٌضم و التاوٌل و االستنتاج( ج) اورمزٌــــــــــــــة رٌاضٌة اشٌاء الى الكلمات

 تصبح التى للدرجة بدلة ذلن صٌاؼة و فٌلم او خرٌطة او صورة رإٌة او نــص سماع عند بدلة المعلومات

 البٌانات بٌن بما التنبإ على المدرة – المجردة البٌانات خلؾ هو ما خلؾ التنبإ على المدرة – للسامـــــع مفهومة

 . االتجاهات تعدٌل و مالتمد استمرارٌة على المدرة – عبللات مــــن

 االدران و الفهم لمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 الربٌسٌة للفكرة ٌوصل – التعبٌر ٌعٌد – ٌمٌز – عنده من بالفاظ االختبلؾ و الشبه اوجه ٌبٌن  - ٌمارن – ٌفسر

 . ٌمنون – الترتٌب ٌعٌد – ٌمثل – ٌنالش –

 الفهم لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 الى االلوان ٌترجم . الزراعى النشاط و المناخ بٌن العبللة ٌصؾ . الرسوبٌة الصخور عن االمث ٌعطى أن

 . المرتفعات على الحرارى التدرج لانون عن مثاال ٌعطى . طبٌعٌة و بشرٌة ظاهرات

 : التطبيك متستوى -3

 التى مسابل حــــــــل او جدٌدة موالؾ او موالع فى تعلمها التى المعرفة تطبٌك او استعمال على المدرة تعنى

 معرفٌة خرابط تكوٌن – العالـــــــــم مدن من عدد فى ذلن و للمانون معرفته بعد الزمن حساب عن درسها

 تعتمد التى بالنظرٌات معرفتـــــــــه او عنها لمعلومات دراسته نتٌجة بٌانٌة اشكال و مفاهٌم خرابط( تخطٌطٌة)

 تــــــمرٌن ٌجرى – بها خبراته نتٌجة حٌاتٌــة او دراسٌة موالؾ فى الٌه وجهت التى االسبلة عن االجابة – علٌها

  النظرٌة الخبرة السابك التعلٌمات من للٌل عدد بتوجٌـــه التطبٌك مستوى ٌمتاز( مشكبلت حل) ٌبرهن او

 التطبيك لمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 ٌكتشؾ – ٌحسب – ٌجرب – لٌعل – ٌحلل – ٌوظؾ – ٌختار – ٌصنؾ – ٌعدل – ٌطبك أن 

 التطبيك لمتستوى تسلوكية امثال : 

 لتعرٌؾ تبعا.  لصـٌرة لصة فى العنصرٌة التفرلة مفهوم ٌطبك أن.  دٌمولـــــراطٌة دول الربع مثاال ٌكتب أن

 سإال عن لبلجابة جؽرافـــٌة دالالت ٌوظؾ أن.  به تاخذ العربٌة الدول من اى،  الحـــــــــــــــرة السوق نظام
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 خط ٌعٌن أن.  المدرسة سطح علــــى الجوٌة لبلرصاد برجا ٌنشا أن.  لزراعته زمن من الــــــــمطن ٌحتاج كم

 . االرضٌة الكرة مجسم على الربٌسى الطول و الـــــــــعرض

 : التحليل متستوى -4

 التفكٌر تتطلــب عبلمات من بٌنها ما ادران و اوعناصرها اجزابها الى العلمٌة المادة تفكٌن على المدرة به نعنى

 الزمة خطوة – التفصٌبلت و المكونــــــــة العناصر بٌن البلزمة االدلة – والنتابج االسباب فى ٌبحث – بعمك

 . التعمٌم و االستنتاج لبل

 التحليل التسلوب تسلوكية الفعال امثلة : 

 ٌبحث – ٌحمك – ٌسلســـــــل – ٌحلل – مٌدع – االدلة ٌمدم – بالنتٌجة السبب ٌربط – االسباب و الدوافع ٌحدد

 العوامل ٌحدد - ٌمٌز - ٌستنتج - ٌمارن - ٌبرر - ٌبوب - ٌصنؾ –

 التحليل لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 الجوٌة االرصاد الؼـــــــــــــراض برجا ٌنشا.  الجذر و المد بٌن ٌربط.  المناخ فى المإثرة العناصر ٌحلل أن

 العبللة ٌمارن( . البٌبة عناصر عن نــص) الطبٌعى مجراه فى ٌدخله و نصا ٌبوب.  المدرسة او المنزل اعلى

 الجؽرافٌا لعلم التنظٌمى البناء تحلٌل.  االمطار و الحــــــــــــرارة و العرض خطوط بٌن.  الرٌاح و الضؽط بٌن

 االسس بٌن ٌفرق.  العرض ابردو و الطول خطوط بٌن ٌمٌز.  خــــــــــط اصؽر الى العرض خطوط ٌجزئ. 

 ٌكتشؾ.  االموٌة للدولة الحكم اعضاء شجرة فى ٌستعرض.  االسبلمٌة للحضارة الحضارٌة و االلتصادٌة

 العربــى الوطن فى الصناعات لابمة فى عضوٌة الؽٌر المكونات ٌعـــــزل.  الحضارات انهٌار اسبــــــــــــــــاب

.  الشتاء و الصــــٌؾ فى الرٌاح اثر بٌن ٌوازن.  الصناعات انواع باهم لابمة ىف الصناعـــات انواع بٌن ٌفرق. 

 . التربة انواع و المحاصٌل بانواع ٌربطها و التصحر نتابـــــــج ٌحلل

 : التركيب متستوى -5

 لبناء مجردة او ةـــمادٌ واشٌاء اجزاء او عناصر جمع على لادرا المستوى هذا فى التلمٌذ ٌكون أن ٌجب

 بحٌث بٌنها ٌربط عناصر او زاءـــــاج او بٌانات او لمعلومات استخدامه من جدٌدة وحدة او متكامل منظا

 و المختلفة التعبٌر انواع:  هذا فى ٌدخل و ذلـــــــن لبل موجودا ٌكن لم بناء او اوتركٌب نمط الى ٌتوصل

 ممترح او للعمل خطة الى التوصل وا،  االخرٌن الى الٌصاـها الخبرات و المشاعر و االفكار عن الكتابة

 اجزاء دمج او – دراسٌة لوحدة اوالتخطٌط الفروض الختبار طرابك التـــــراح مثل بعملٌات للمٌام للتخطٌط

 لكن و ٌجزئ الذى التحلٌل مستوى عكس المستوى هذا و جدٌدة مادة لتكوٌن بعضهـــــــا مع مختلفة

 . للمادة البنابٌة االنماط و االبداع حالة الى للوصول التعلٌمى تاجالن على ٌركز التركٌب مستـــــــــــوى

 التركيب متستوى فى تسلوكية الفعال امثلة : 

 – ٌفترض – ٌتخٌل – ٌبتكر – ٌركب – ٌطور – ٌعمم –( سٌحدث ماذا) ٌكتب – ٌنتج – ٌبنى – ٌتنبا أن

 . ٌنظم – ٌشتك – بٌن ٌجمع –( جدٌدة طرٌمة او اسلوب) ٌمترح – ٌخطط

 التركيب لمتستوى تسلوكية لصياغة امثلة : 

 لتصنٌؾ جدٌد نظـــــام ٌمترح أن.  مصر خرٌطة من صحراوٌة طرق انشاء لدراسة عمل خطة ٌكتب  أن

 خطة بناء.  المجردة الجؽرافٌة الظاهـــــــــــــرات لدراسة التجرٌدى االسلوب ٌطور.  الجؽرافٌة الظاهرات

 نشاط و البحرٌة الظاهرات بٌن جدٌدة عبللات ٌشتـــــــــــك.  الحالٌة خطةال عٌوب تعالج رٌاح دوارة لعمل
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 انواع لتسجٌل جدول ٌنظم.  الساحلٌة المناطك فى السمن صٌد اداء لتطوٌــــر تعلٌمٌة لصة ٌإلؾ.  السكان

 ( .سنة لمدة ٌومٌا الجو لرصد و) المحلٌة بــــٌبته فى االلتــــــــصادٌة االنشطة

 : مويمالت متستوى -6

 بموجب لـــه دراسٌةـــــــال المواد احدى فى المتعلمة المادة لٌمة على راى او حكم اعطاء على المدرة به نعنى

 تلن ٌنـــب و البشرٌة و ـةــــــالطبٌعٌ الجؽرافٌة الظاهرات بٌن الربط عدم مثل) واضحة و محددة معاٌٌر

  اسلوب او طرٌمة او وعــــــــموض لىــع الكٌــفى و الكمى مالحك – حوله المحلٌة البٌبة فى الحمٌمٌة الظاهرات

 برامج معارضة – الدراسٌة وادــــالم بعض فى اءــالذك اسبلـــــــة و التلمٌن اسلوب بٌن تعارض وجود مثل

 المدوة ؼٌاب معنىب للصؽار الكبار تعلٌمات او وبـــــــــاسل مدن – معــالمجت لٌـــــم و تمالٌد و لعادات التلٌفزٌون

 هذا دراسة ٌتطلب و( المنزل و الشارع و المدرسة فى الـــــــــــــاالفع و والــاالل بٌن التعارض ابراز –

 : المستوى

 أن – بالمشاركة المعلــــــــــــم الٌه ٌمدمها مشكلة حل فى العلمى االسلوب خطوات اتباع على لادرا ٌكون أن

 مجال فى عرضها السابك المستوٌات لجمٌــــع تطبٌمات و معلومات و خبرات اكتسب لد التلمٌذ ٌكون

  البراعة باستراتٌجٌة التعلٌم سهولة الى الٌه ٌــصل مـــن ٌإهل مستوى اعلى هو و المعرفٌة االهداؾ

 التمويم لمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 النسب ٌمدر – اـرأٌ عطىــٌ –( ما لشىء والعٌوب المٌزات ٌستنبط) ٌموم – ٌمرر – ٌجادل – ٌحكم أن

 . ٌدافع – بالحجة ٌدعم – ما  شىء لٌمة ٌمدر – ٌلخص – ٌوصى –

 التمويم لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 مدى على الحكـم ( .عشوابـــــــــــــــــــى/  موضوعى/  منطمى) الجؽرافٌا لمادة المنطمى الترابط على الحكم

 بٌن بالربط ذلن و الساحة علــى المتوفــــــــــرة االبتكارات او لمخترعاتا الحد العلمٌة االستنتاجات صدق

 كل اهمٌة بٌن ٌوازن . سهولة اكثر الدراسة معها تصـبح لظاهرات جدٌدة مسمٌات اعطاء . والنتابج االسباب

 ٌحدد أن . التربة اجهاد عدم و االنتاج زٌـــــادة حٌث من العضوٌة المخصبـــــــــــات و االزوتٌة االسمدة من

 ٌسمح كان اذا فٌما راٌه ٌعطى . بها ٌموم دراسة من المدرسى او الجامعى التعلم نظـــــــام صعوبة اسباب

 . مختلفــة نماط حٌث من له زمٌل باداء بالممارنة بالمدرسة اداإه ٌمٌم . الكبار لصص لراءة لبلطـــــفال

 فى الحجارة اطفــال مولؾ صحة على ٌدلل . الهدافها رٌناٌ 25 ثورة تحمٌك عدم اسباب فى راٌه ٌعطى

 الناحٌة من الحرة التجارة منظمـــة ضمن مصر دخول فى راٌه ٌبدى . المبارن االلصى المسجد انتفاضة

 اسالٌب عن كتاب من فصل ٌلخص . الحر للعمـــل تمدٌره تثبت بنود عدة ٌمدم . التعلٌمٌة و االلتصادٌــــــــــة

 الورلٌة الصحافة بماء ضرورة عن ٌدافع . حالٌا المستخدمة بـــــــــاالسالٌ فى راٌه ٌبدى و حدٌثةال التدرٌس

 فى( الشخصى للراى التحٌز عدم) الموضوعٌة تحرى ضرورة بالحجة ٌدعم . ٌةـــــــااللكترون الصحافة امام

 هو ونــــٌك الجؽرافٌا مادة تدرٌس فى لمٌنالت اسلوب ٌنتمد عندما انه بمعنى.  السابمة االمثلة لـــــــلك تمٌٌمه

 تبلمٌذه مع تمدٌمــال وىـــمست الى الوصول المعلم الطالب على ٌسهل لكى و االسلوب لهذا مستخدم ؼٌر

 لابلٌة و تعبٌراته او احكامه نهاـم ٌشتك ةـــــاضح و مماٌٌس وجود ٌتطلب المستوى أن ٌدرن أن البد بسهولة

 مستوى عن الفهم مستوى تمٌز التى هى ســالمماٌٌ هذه و ســالمماٌٌ هذه على تعبٌرال او الراى او الفكرة

 لٌس تدرٌب ٌحتاج ذلن و المجهول الى بالملوم البدء و والتفسٌر التلخٌص و اجـــــاالستنت حٌث من التموٌم

 . متواصل لكنه و بالملٌل

 هذه تمٌس اســبلة ٌضع أن( االدراكى فىالمعر) المجال هذا اهداؾ وضع فى المعلم الطالب نجاح ٌتطلب و

 المعلم الطالب ٌتدرب أن ٌجـب،  للتحمٌك لابلة صٌاؼات فى السلوكٌة االهداؾ وضع من االنتهاء فور االهداؾ
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 المستوٌات بٌن التداخل بعض ٌحدث أن المإكـــد من و لذاته خاصة متعدةة مصادر من االهداؾ وضع على

 بٌن الفصل لصعوبة مستوى من باكثر الهدؾ تحمٌك ٌــتم أن الممكن فمن معرفٌةال لبلهداؾ بلوم لتصنٌؾ الستة

  هدؾ لكل النتابج

 : لالهداف( كراثوول تصنيف( )االنفعالى) الوجدانى المجال ثانيا

 و الوجدان و المشاعــر على التعلٌمٌة النتاجات و االهداؾ تركز فٌه و مستوٌات 5 على المجال هذا ٌشتمل و

 و،  الهدؾ لموضوع والرضا المبـول مثل اٌجابٌة او الكراهٌة و و كالرفض سلبٌة مشاعر كانت سواء تاالنفعاال

 من( الشامل بمعناها المناهج) التعلٌمٌة البرامج بواسطة تتحمك التى التعمٌد الى البساطة من المستوٌات هذه تتدرج

 مع التكٌؾ طرق و،  االنتماءات و العمابد ترسٌخو بالعاطفة االرتمـــــــاء و،  وتطوٌرها المشاعر تنمٌة خبلل

 و المٌم و االتجاهات تكوٌن على تعمل فانها هذا على و( ، المعلم الطالب) التلمٌـذ معهم ٌتعاٌش الذٌن االخرٌن

 التمسن و التعاون  على تحض و للتعلم المماومة و الؽضب مظاهر من والتخلص الدافعٌـــــــة و المٌول

 من العمل تمدٌس و المعاصــــــى عن االحجام او االحترام و الحب و التعاون و المربٌة العادات و ــدبالتمالٌـــــ

 التعلٌمٌة والمواد الدراسٌة المـــــــــــناهج من االستفادة على لدرة اكثر التلمٌذ ٌجعل مما االلدام و االلتناع منطلك

 :  التالٌة المفاهٌم على المجــــــــــــال هذا تملٌش و العام و المدرسى الٌومى سلوكه توجٌه فــــى

 علٌها المتعارؾ ةاالنشط التعلمٌة و التعلٌمٌة الموالؾ او الموضوعات من مجموعة بها ٌمصد و:  الميم  -أ

 افراد ٌإدٌها التى و المجتمع فى ونــــالسل تنمٌة اجل من المدرسة داخل ممصودا و جٌدا اعدادا والمعدة

 كبٌر عدد تحمٌمها فى ٌشترن و المدرسة تضعها ثابتة معاٌٌر اساس على الخارجى و سىالمدر المجتمع

 و االفراد او التلمٌذ سلون على الحكم ٌمكن خبللها من و ٌةــالتعلٌم و االجتماعٌة المإسسات من

 و الصدق و الصبر و الجمال و الخٌر و الفضٌلة و الوطنٌة:  المٌم ذهــــــه امثلة من و تصرفاتهم

 . التضحٌة و المثابرة و االٌثار و الحك و العدل و رمــالك و الشجاعة

 و فعالٌات نحو التلمٌذ شعور بها تترجم التى االهتمامات و الرؼبات بها تعنى و:  االهتمامات و الميول -ب

 ــــمفهــــ نحو الموالؾ تؽٌٌر بالمبلحــــظة لٌاسها ٌمكن  التى و ما شا على االلبال نحو تدفعه انشطة

 تعلم الى التلمٌذ مٌـل فان المثال سبٌل فعلى.  وعى و دافعٌة و باجتهاد دراسته الى ٌمٌل الذى الموضوع

 و البحث مهارات تنمٌة نحـــــو السعى الى ٌدفعه المجاالت بعض فى االســــــــــبلم علماء نحو المزٌد

 و حٌاتهم اسالٌب على التدرٌب و ــــــــروادالـــ هإالء الٌها استند التى االسس معرفــــــة و التنمٌب

 . بها االلتداء

 كان سواء( عاما او دراسٌــــــــا ٌكون لد) موضوع او ما امر نحو التلمٌذ شعور بها ٌراد و:  االتجاهات -ت

 بصورة اتخذه الذى المولؾ عن ٌعـبر الشعور هذا على وبناءا نمصان او بزٌادة سلبٌا او اٌجابٌا شعورا

 . لاطعة بصورة ٌمارسه وال النفاق من ٌنفر أن:  مثــــال( . انفعالٌا) داخلٌا او( مبلحظ سلون) ةاجرابٌ

 البهجة حصول درجــــة الى به االستمتاع و ادراكه او معٌن موضوع التلمٌذ تمبل فى ٌتمثل و:  التذوق -ث

 المدرسى المناخ و هرالما المعلــــم ذلن فى ٌساعد) الموضوع هذا دارسة من االرتٌاح و المسرة و

 و لبلنتصارات دراسته خبلل من للوطن االنتمــــاء و الوالء معانى التلمٌذ ٌتمبل أن:  مثال( . المناسب

 ٌتحمك لد مثال.  عالٌة مكانة احتبلله و الوطن تمدم فى اهمٌتهــــا و وطنه جٌش خاضها التى المعارن

 شحذ على المعلم ٌعمل و بلده تمتلكها التى الطبٌعٌة و شرٌةالب الممومات اهــــــــم ابراز خبلل من التذوق

 صٌاؼتهـــــــــا أن اال االنفعالٌة االهداؾ اهمٌة رؼم و.  الرلى و التمدم مسٌرة لمواصلة تبلمٌـــــــــــــذه

 النواحى لٌـاس صعوبة عن عامة بصفة معروؾ هو لما نتٌجة الصعوبات بعض به تحٌط سلوكٌا

 االسبلة بعض ٌصٌػ أن ٌمكـنه للتدرٌس المحبٌن الجادٌن المعلمٌن من كثٌر لكن و النسانٌةا و الوجدانٌة

 مٌول ٌبلحظ او التلمٌذ اتجاه خبللها مـــن ٌكتشؾ الى التعلٌمٌة الموالؾ بعض ٌعد او المباشرة ؼٌر
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 بتوجٌه لمٌما بعض تكوٌن او المٌول   هذه تنمٌة علــــــى اداإه اثناء ٌحرص ثم من و االخر البعض

:  مثال.  االنفعالٌة او الوجدانٌة النواحى لتنمٌة عامة او تعلٌمٌة وسابـــــــــط او معلومات الى التلمٌذ

 و الذاتٌة السٌر و االفبلم عرض و المناطك و المصانع زٌارة المحلٌة المٌدانٌة الزٌــــــــارات الرحبلت

 الوجدانٌــــة االهداؾ مستوٌات أن على التاكٌد نبؽىٌ و المعارن و المؽامرات و العلمى الخــــٌال

 : التالى النحو علـــــــى ذلن و تعمٌدا االكثر الى االبسط من مرتب هرمى بتدرج لها ٌعرض االنفعالٌة

 : االنتباه او االتستمبال -1

 ٌكون ما ؼالبا و لمالتع بٌبة فى مثٌرات او ظواهر الستمبال االستعداد فى راؼبا التلمٌذ فٌه ٌكون الذى المستوى

 استشعاره خبلل من تموٌته و تعزٌـزه و تنمٌته على ٌعمل أن المعلم على و،  المستوى هذا فى داخلى السلون

 او عام لموضوع تفضٌله او اهتمامه التلمٌذ ٌبــــــدى لد و.  توجٌهه و رعاٌته على ٌعمل ثم من و التلمٌذ الهتمام

 تعلم فى الرؼبة ابداء او بتمبل ذلن ٌتبع و( عنه التعبٌر على لــــادر ؼٌر) كامنا او واضحا وعٌا ٌظهر او خاص

 و.  الٌه االنتباه  تشد الى الجوانب تحدٌد او ؼٌره من الموضوع تمٌٌز ذلن ٌلى ثم( البعض ٌتجنبه لد و) المزٌد

 . التبلمٌذ بها ٌوجه التعلٌمٌة المادة من السطور بٌن ما ٌستخرج و االشارات هذه بالتماء المعلم ٌبدا هنا

 االنتباه او االتستمبال لمتستوى التسلوكية االفعال : 

 ٌعبر ٌصؾ الــــــــى ٌشٌر ٌهتم ٌستمتع ٌمبل ٌتابع ٌختار ٌصؽى ٌسال ٌنتبه ٌمٌل ٌرفض ٌتجنب ٌوافك ٌلتفت

 . ٌدافع ٌحتمل ٌتحمس ٌثابر ٌفضل ٌنتمى ٌكتشؾ

 باهاالنت او االتستمبال لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 بمتابعة ٌهتم أن . الوطــن ثروات تنمٌة و الجؽرافٌة الدراسة الهمٌة المعلم وصؾ الى التلمٌذ ٌصؽى أن

 أن . المصرٌة الحضارات اســـــــــــــاس انه و المصرٌٌن حٌاة فى الكبٌرة الهمٌته ادراكه بعد النٌل منابع

 زٌارة فى اهتمام ٌبدى أن . التارٌخ مناهج فــــــى دراسته بعد المدٌمة المصرٌة االثار زٌارة فى رؼبة ٌبدى

 البال فى الهمٌتها الطبٌعٌة المحمٌات مــــــــــــثل مصـر بها تشتهر التى النادرة الطبٌعٌة الظاهرات

 . المستمبل لحروب كسبب المٌاه نمص مشكلة دراسة ضرورة الى ٌنتـــــــبه أن . زٌارتها على السابحٌن

 : ةاالتستجاب متستوى -2

 و بنتابجهــا التنــاعه و تحمٌمها فى الرؼبة و المثٌرات لبول بعد معٌنة نشاطات فى الفعالة المشاركة به نعنى

 االنشطة هذه فى المشاركـة و بـــها للمٌام بالرضا ٌشعر و االنشطة هذه تجاه موالؾ تكوٌن او صٌاؼة محاوالته

 او المبول و بالرضا التلمٌذ ٌبدا المستوى هــــذا فى و لتنفٌذا فى باالشتران ٌبادر لد و ٌوافك او ٌستجٌب لد و

 اطاعة ثم االهتمامات هذه لتلبٌة السعى و الموضــــــــوع هـــــــذا ازاء ما بفعل اٌجابٌته و فعالٌته تزداد و النفور

 او بالبهجة لعاطفٌةا االستجابة مستوى لى ٌتدرج ثـــــــــم التطوع و االلبال و الرؼبة ثم للمشاركة الدعوى

 تكون انها برؼم ٌدعمها و ٌعززها و المستوى هذا داخل الدلٌمة الفــــــروق ٌدرس ان المعـلم على و االستمتاع

 ٌكــــــمن و.  االهداؾ من المستوى هذا ٌتحمك لماحٌته المعلم لدرة لمإثراتها االستشـعار لكن و صرٌحة ؼٌر

 : المستوى هذا الهداؾ تعرٌفات ثةثبل باستعراض ذلــــــــــــن توضٌح

 الحماسة بدافـــع تكون لد لكنها و السرٌعة االستجابة توضح خطوة او هى و : لالتستجابة التتسليم -أ

 للظاهرة توزٌعا ٌحفـــــــظ أن مثل) كافٌة تكون ان ٌجب لذا االمر ولى طاعة و المعلم الرضاء

 ( .نظرٌا الجؽرافٌة

 المعلومات من المزٌــــد لدراسة ٌسعى كان اكراه دون الطوعٌة التلمٌذ بةاستجا:  االتستجابة فى الرغبة -ب

 . الصور جمع او االطلس باستخدام درسها التى النظرٌة
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 لما االستمتاع او الســـرور مثل معٌن بانفعال ممترنة االستجابة تكون عندما تتم:   لالتستجابة االرتياح -جـ

 . عمله التمان سعٌه من الٌه توصل

 االتستجابة لمتستوى التسوكية فعالاال : 

 -ٌجٌب -ٌعاون -ٌرؼـــــــــب -ٌتحمس -ٌتطوع -على ٌمبل -االوامر ٌمتثل -ٌطٌع -ٌشارن -نحو ٌبادر -الى ٌهفو

 -ٌبتعد -ٌنفر -استمتاعه عن ٌعبر -تذوله عن ٌعبر -ٌستجٌب -على ٌتدرب -ٌمتدح -ٌوافك -على ٌمبل -ٌسارع

 . ٌنهى -اعجابه ٌبدى

 االتستجابة لمتستوى تسلوكية صياغاتل امثلة : 

 أن . المدرسة سطح على الجوٌة للظاهرات مرصد بناء فى التبلمٌذ من مجموعة مع لبلشتران ٌتحمس أن

 تصحٌح على ٌمبل. الكبٌرة ممٌزاته عن المحاضرة سماع بعد العالى السد عن معلومات جمع على ٌوافك

 ممارنة مصر تاخر اسباب عن بحث بعمل ٌبادر . فٌةالجؽرا الظاهرات بعض حول الشابعة االخطاء بعض

 لمحو توعٌة حملة فى ٌشارن . الثورة بعد مصر صورة لتحسٌن حملة فى االشتران فى ٌتطوع . بالٌابان

 . االمٌة

 : الميمة تكوين -3

 االمـــاكن توضـــح التى الصور من بمجموعة ٌتبرع كان) ما لموضوع معٌنة لٌمة التلمٌذ اعطاء به ٌمصد

 لسلون لٌمة اعطاء او – النظرى الدراسى الممرر تجرٌد فٌه تٌسر الذى الولت نفس فى – مصر فى االثرٌة

 و الصخور من عدد تجمٌع)  معٌنــة لظاهرة لٌمة اعطاء او( المحلى المجتمع تنمٌة جهود فى االشتران) محدد

 التلمٌذ نفس فى تمع فابدة و لٌمة ذا لموضوعا هــــــذا ٌكون أن شرط( لمصر االلتصادٌة و الجؽرافٌة لٌمتها بٌان

 له الموضوع او الظاهرة او الشىء هذا أن ٌرى التلمٌذ أن اخر بمعنـى باالعتزاز الشعور و الكبٌر التمدٌر موضع

 نتاج الحمٌمة فى هو للمٌمة التمدٌر هذا أن الحظ و.  المٌمة لهذه لنفسه التلمٌذ تمدٌـر ســــبب هذا ٌكون و لٌمة

 و ٌعلنه و هو ٌتبناه هو منه جزءا اصبح حتى،  تدرٌجٌا تمبله على ٌعمبلن( المعلم بواسطة) التلمٌذ وان اعىاجتم

 مستوى الـــى ٌصـــل بحٌث الفرد لدى االستمرار و الثبات من ٌصبح و،  هو منه نابعا كان لو كما ٌستخدمه

،  المناسبة الموالؾ فــــــى الثبـات و ستمرارٌةاال من بدرجة السلون هذا التلمٌذ ٌظهر و – المعتمد او االتجاه

 ؼٌر نشط متطوع محب اٌجابى ٌكــــون كــان.  المٌمة او المعتمد او االتجاه بهذا ٌتصؾ انه عنه ٌشتهر بحٌث

 منها ٌنمو التى االولٌة المادة هى المستوى هـــذا فى السلوكٌــة االهداؾ تصبح و.  الخ...  متعاون عنصرى

 للشىء مدفوعا المستوى هذا فى التلمٌذ ٌكون و سلوكه ضبــــــــط فـــى تتدخل و التلمٌذ عند النسانىا الضمٌر

 االعتزاز فى ٌبدا و،  سلوكه توجه التى بالمٌمة التناعه و ارتباطه لكـــن و موافمة او الطـــــــاعة فى رؼبة لٌس

 ما شٌبا أن ضمنٌا ٌعتمد الذى المبدا او للفكرة عاطفى تمبل هو و السلون او الشـىء وراء توجد الـــتى بالمٌمة

 . ذاته فى علٌه ٌموم

 بدافع ذلن ٌفعل انما و الطاعة و التسلٌم نحو ٌندفع ال التمٌذ أن بمعنى النسبى بالثبات المستوى هذا ٌتمٌز و

 : فرعٌة مستوٌات عدة همن ٌتفـــرع و التمدٌرات و المعتمدات و االتجاهات على المستوى هذا ٌشتمل و،  االلتناع

 فابــــدة ٌتمبل كان تمٌٌــــمه اعادة و مولفه فى للنظر مستعدا التلمٌذ ٌكون ان بمعنى:  الميمة لبول -1

 النٌل وادى شعـــوب دراسة فابدة ٌتمبــــل او االخرى المواد فهم فى االٌجابى اثرها و اللؽة دراسة

 . بالخٌر مصــــــر الى ٌصل لكى النٌـل نهر دٌنامٌكٌة اهمٌة فهم فى االٌجابى الثرها
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 ذى الموضـوع لـدراسة بنفسه ٌسعى انه لدرجة التزاما اكثر التلمٌذ ٌكون ان بمعنى:  الميمة تفضيل -2

 و الجؽرافٌة الجمعٌــــــــــــة او بالمدرســــــــة النٌل نهر جماعة الى لبلنضمام ٌسارع كان المٌمة

 . الخ...  المكتبة اصدلاء جماعة

 ٌكتفــــــى وال خطواته جمٌع فى علٌه ٌحافظ معٌن باتجاه التلمٌذ ٌلتزم ان منه ٌفهم و:  االلتزام -3

 من  عدد اكبر لٌجمع االخبار بمتابعة ٌلتزم كان به االخرٌن الناع ٌحاول لكن و االتجاه بمتابعة

 . الحوض دول اجتـــــــــــــماعات و النٌل نهر عن االخبار و المعلومات

 الميمة تكوين لمتستوى تسلوكية الفعال ثلةام : 

 -ٌكره -ٌحب -الــــى ٌدعو -ٌعارض -ٌهاجم -ٌشجب -ٌعزز -على ٌدلل -عن ٌدافع -ٌحتج -ٌمنع -ٌساند -ٌطٌع

 ٌتحمل -نحو شعور ٌنمى -رؼبــــــة ٌبدى -ٌستحسن -الى ٌنضم -ٌفضل -ٌبادر -ٌلتزم -اسهامه ٌزٌد -بـ ٌعتز

 . ٌذم -ٌنكر -ٌبجل -ٌعظـم -ٌحترم -اتجاه ٌكون -بنشاط ٌســـهم -نظر وجهات ٌتفحص -المسبولٌة

 الميمة تكوين لمتستوى تسلوكية بصياغات امثلة : 

 نحو البعض ادعاءات ٌهــــــــــاجم . الفجة بالعامٌة تتحدث التى التلفزٌونٌة المسلسبلت على التلمٌذ ٌحتج

 وضع فى احمد بن الخلٌل بجهود ٌــــعتز . الفصحى ةبالعربٌ للتحدث زمبلإه ٌدعو . العربى النحو اصالة

 ٌشجب . االسبلم فى المساواة حول ممال كتابة فـــى المدرسٌة الصحافة جماعة بدعم ٌلتزم . العروض علم

 . المدرسة فى الخط تحسٌن بدورة االلتحاق الى ٌبادر . االســبلمى الدٌن ثوابت نحو المستشرلٌن دعاوى

 ٌدافع . سٌناء لبدو توجه التى االتهامات بعض على ٌحتج . الجؽرافٌة الخرابــــــط رسم متعل بدورة االلتحاق

 التارٌخٌة االدعاءات بعض ٌهاجم . النظٌفة الطالة لتولٌد النووٌة المحطات انشاء عــــن علمه حدود فى

 . نفسها حكم على تهالدر عدم بدعوى العربٌة الشعـــــــــوب تحتل أن ٌجب الؽربٌة الشعوب أن مثـــــل

 الجؽرافٌا علماء بجهــــود ٌعتز . موالعها و مصر فى المحافظات عواصم معرفة ضرورة الى زمبلإه ٌدعو

 العنصرٌة التفرلة ٌهاجم . الخ..  ؼٌرها و الخرابط علــــــــــم نشاة فى( الخ، ...  الفلن،  الكٌمٌاء،  الفٌزٌاء)

 . والعى مولؾ او ممال فى

 : ليمى امنظ تكوين -4

 النضج من درجـة الى وصل اذا هو و.  متعددة لٌما الثمافة و المجتمع و الحٌاة مع تفاعبلته من التلمٌذ ٌكتب

 منها المسٌطر و السابد فٌه ٌتضـــح و،  لٌمه فٌه تترتب،  به خاص ٌكون المٌم لهذه نظام بناء فى ٌبدا فانه كافٌة

 ثابتا لٌس للتلمٌذ المٌمى البناء هذا و بٌنهما العبللات فٌه تتحد و،  تمدما االكثر الى تاثٌرا االلل من السلون على

 و المٌمة استٌعاب هو النظام تكوٌن فى االدنى المستوى و جدٌــدة لٌما اكتسابه مع تعدٌل فٌه ٌحدث أن ٌمكن بل

 و المٌم بٌن الجمع على لمدرةا فهو الثانى المستوى اما.  لدٌه االخرى بالمـــــــــــٌم عبللتها و نوعٌتها ادران

 لٌس و داخلٌا معه متوافمة و التكوٌن سهلة اصبحت متجانسة المٌم كلماكانت و منتظمة بعبللــــــــــات بٌنها الربط

 موات ؼـــٌر الوالع ٌكون ما كثٌرا لكن و..  للحٌاة فلسفة تكوٌن الى التلمٌذ ٌمود المستوى فهذا تعارض بٌنهـــــــا

 ٌتمن ال و امتحان او عمــــــــــل فى ٌهمل أن له ٌسمح لكن و،  دٌنه شعابر اداء على حرٌصا لٌمة هتجعل فمد. 

 بٌن تبلحظ التى الفوارق ازالة ٌجب عندها و متكامل ؼٌر المٌمى النظام ٌكون الحالة هذه فى و الٌه اوكلت مهمة

 . الداخلٌة و الفرعٌة العناصر بٌن الموازنة و زمالتبل و باالتســـــاق ٌتصؾ لٌمى نسك اٌجاد بهدؾ العمل و المٌم

 ليمى نظام تكوين لمتستوى تسلوكية تسلوكية الفعال امثلة : 

 -بـ ٌتمسن -عبللــــــات ٌدرن -ٌنسك -بٌن ٌوازى -لتنظٌم خطة ٌصنع -سبٌل فى ٌضحى -فى ٌعتمد -ٌإمن

 . النظر ٌعٌد -احكاما ٌصدر
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 المعرفى المجال فى السوكٌة االفعال لبعض المتشابهة المعانى ٌنب المعلم الطالب ٌمارن الخطوة هذه فى و

 . الوجدانى المجال فى لٌمى نظام تكوٌن مستوى فى ٌشابهها ما و االدراكى

 ... ٌربط -ٌلخص -ٌركب -ٌجمع -ٌضع:  مثل

 ليمى نظام تكوين متستوى فى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 الطالب لدرة عدم بٌن ٌربط . االستٌعـــــاب و الفهم على لدرته عدم و،  كبلمه فى خطا شٌوع بٌن ٌوازن

 الى ٌعود معلوماته  ضحالة أن ٌعتمد . التدرٌس علـــــــــــى لدرته و الخرابط رسم مهارة اتمان على المعلم

 المتنوعة الجؽرافٌة للبٌبات االلتصادٌة التنمٌة فى الــــــعرض خطوط باثر ٌإمن . للمكتبة توظٌفه عدم

 حكما ٌصدر . العمران انتشار وبٌن صحراوٌة بٌبة فى حدٌدى خــــط انشاء بٌن العبللات ٌربط . ربمص

 االخطاء شٌوع بٌن ٌوازن . ذلن لتفـادى خطة ٌضع و لزمبلإه و له الجؽرافٌة الـمواد بعض دراسة بصعوبة

 و اللـــــــؽة وحدة على الحفاظ بضرورة ٌتمسن . الزراعى النشاط دراسة على ذلن اثر و المناخ دراسة فى

 الحفاظ و تـــــكوٌن فى المدماء المصرٌٌن بجهود ٌشٌد . العربى التكامل الامة فى الدٌن و الجؽرافى االمتداد

 بناء فى المصرٌٌن احمـــــــــٌة عن ٌدافع . اتساعها و الببلد وحدة تحمٌــــــك و المصرٌة الحضارة على

 فى االشتران خبلل من االخرٌن مساعـد فى الولت و بالمال ٌضحى . نذل فى الٌهود دعاوى ضد االهرام

 . المٌدانٌة الدراسات عمل و المجتمع خدمــــــــة جمعٌات

 : بالعميدة االيمان و ليمى مركب بتنظيم االتصاف -5

 ضمن اصبحت و ـهلـــــــــــ المٌمى الهرم فى مكانا لها وجدت لد تكون المستوى هذا فى التلمٌذ ٌتبناها التى المٌم

 لمستوٌات االرلى المستوى هـــو هذا كان فاذا التلمٌذ سلون فى ٌتحكم داخلى اتساق و توافك فٌه ٌتوافر نظام

 أن سبك التى المٌمة مع سلوكه فٌه ٌتوابم الذى الحد الى التلمٌذ ٌصل فٌه العاطفى/  االنفعالى الوجدانى المجال

 – المٌمة تكوٌن – االستجابة – االستمبال) السابمة بالمستوٌات مر و لؾتؤ أن بعد بنفسه الٌـــــــــها توصل

 ال و االهواء و المٌول فٌه تتحكم ال سلوكا ٌمارس المستوى هــــذا فى النه ٌصــدر انما( بالمٌمة االتصاؾ

 بوصول و لمللعا الكلٌة نظرته مع الكامل ارتباطها مع افكاره و معتمداته تكامل من لكن و االنفعاالت تفرضه

 لهذا االول الفرعى فالمستوى اذا،  االدراكى و بل الوجدانى النمو لمة فى ٌصبح الكلٌة النظرة هذه الى الــتلمٌذ

 توجهه و سلوكـــــه تحدد و،  المختلفة الموالؾ فى استجاباته ٌنتمى أن له تتٌح لدٌه المٌم منظومة أن هو المستوى

 أن الى االمر ٌصل لـد و،  معٌن اتجاه فـــى و معٌن باسلوب السلون او ؾللتصر مسبما تهٌبا و نزوعا تصبح و

 بعملٌة التوصل فهو الثانى الفرعـــى المستوى امــــــــــا تفكٌر الى حاجة ببل للسلون شعورٌا ال موجها ٌصبح

 محبا متسامحا صالحا ونٌك كان حٌاته فــــــى له فلسفة تكوٌن للتلمٌذ ٌتٌح بحٌث الممة الى للمٌم الذاتى التبنى

 . للعطاء

 بالميمة االتصاف بمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 -ٌعبر -ٌخص -ٌتابـــــع -النظر ٌعٌد -ٌمرر -بـ ٌتصؾ -سبٌل فى ٌتحمل -ٌماوم -على ٌثابر -على ٌصبر -ٌإمن

 الوطن سبٌل فى لتضحٌةا الدٌـــــــــــن) معٌنة لٌم على تموم اخبللٌة مبادىء على ٌنبنى للسلون نظاما ٌكون

 . االخبللٌة والمٌم العلٌا المثل تمثل و(  االنسانٌة خدمة

 بالميمة االتصاف لمتستوى تسلوكية لصيغات امثلة : 

 بعد الحرٌة لــــــــــٌمة عن ٌعبر. بالمٌمة االتصاؾ لمستوى سلوكٌة اهداؾ 5 عدد المعلم الطالب ٌصٌػ

 بٌن الحدود تمسٌم على الـحروب لمساوئ دراسته حال مىالسل للتفاوض ٌحض. الشعوب لتارٌخ دراسته

 الظروؾ مختلؾ فى التعلم على ٌثابر . العربـــى الصؾ توحٌد فى العربٌة الجامعة بمرارات ٌلتزم.  الدول
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 ٌعتمد . 73،  76،  56 سٌناء ارض فى المصرٌٌن الحـــــــــــــــروب بشهداء ٌعتز.  للحٌاة اسمى كهدؾ

 الفلكٌة و الطبٌعٌة الظاهــــــــــرات حول الكرٌم المرأن فى ذكرها جــــــــاء التى المعجزات و الحمابك فى

 ضرورة الى ٌدعو و البشرٌة التنمٌة فى الولت لٌمة ٌمرر - مكان و زمان لكــــــل صالحة انها على

 بعد الجار مٌمةب ٌإمن . الشعوب تمدم اساس هى الدٌمولراطٌة أن ممولة ٌعتنك - جٌــدا استثماره

 . المصٌرٌـــــــة المرارات اتخاذ لبل المشورة بمبدا ٌلتزم . الشرٌفة النبوٌة االحادٌث لبعض لراءتــــــــــه

 و مستملة دولـــــــة الامة فى الفلسطٌنٌٌن حك عن ٌدافع . كٌلر هٌلٌن فعلته بما ممتدٌا التعلم على ٌثابر

 عن درس دراسة بعد العفو على ٌعض . المؽتصبة العربٌة رضاال تحرٌــــر و العودة سبٌل فى ٌضحى

 . االٌات لبعض لراءته بعد مفــروض امر الوالدٌن الى االحسان بان ٌعتمد . اٌمانٌة كمٌمة التسامح

 – االستجابة او التمبـــــــــل – االنتباه:  الى كراثوول تصنٌؾ من عدلت كوجان لوثر للدكتور اضافة هنان و

 او السلون لٌاس أن على التاكٌد ٌجب و.  المٌمى السلون – المٌمى النظام تكوٌن – االتجاه تكوٌن – االهتمام

 مولؾ من لٌس و السلون حدوث بتكرار و بالمبلحظــــــة تتم ككل الوجدانى الجانب اهداؾ تحمك النتابج معرفة

 السلون نتابج تظهر ال لد و واحد درس ٌسل و الدروس مــــــــــــن عدد خبلل من و باالستمرارٌة لكن و واحد

 المواد جمٌع حصاد هو انما و واحدة مادة دروس نتٌجة لٌس ٌحدث فهـو الطوٌل المدى على اال الجانب لهذا

 . خارجها او المدرسة داخل سواء عامة بصفة االلتصادٌة و التعلٌمٌة و التربوٌة المإثــــــــــرات و الدراسٌة

 : حركى النفس المجال ثالثا

 بٌن التنسٌك و الحركٌــــــة و الجسمٌة الجوانب بتنمٌة ٌتصل ما كل فٌه و خاصة بالمهارات المجال هذا ٌتصل

 و المهارات بٌن بالعبللـات ٌتعـــــــــــــلك ما كل تمٌس و والعملٌة الٌدوٌة المهارة بتنمٌة ٌرتبط كما الحركات

 االدوات استخدام علــــى المـــــــدرة مثل عامة بصفة العضلى و لىالعم و الحركى التنسٌك و التازر حدوث مدى

 و الوثب و الجرى او الرسم و الخـــط و المـراءة و الكتابة اعمال مهارات استخدام على المدرة و االجهزة و

 بدرجة هامع تتشابن و الحركٌة المهارة مع تتداخل الــعملٌة المهارة أن مبلحظة مع التوازن و الدفع و الرمى

 متبلزم ككل الحركٌة للمهارة المطلوب العمل انجاز علـــــــــى تساعد العملٌة المهارة أن كما فصـــلهما ٌصعب

 ادابـــــــــــــى جانب و معرفى جانب مهارة لن و حرٌكٌة ومهــــــــــارة عملٌــــــة مهارة المول ٌمكننا لهذ

 ( . االبداع و االتمان و الممارسة و التجرٌب و ٌدالتمل و المبلحظة مع المعرفة استخدام)

 المجال لسم الذى سمبسون تصنٌؾ مثل حركى النفس المجال مستوٌات لتعدد نماذج لتمدٌم محاوالت تعددت لد و 

 االستجابة -االداء ةــــــــالٌ -ةــــــــــــالموجه االستجابة -التهٌبة - االدران:  هى متدرجة مستوٌات 7 الى

 و العملٌة و النفسٌة االفعال بٌن التنسٌـــك مفهوم على ٌموم فهو دٌؾ تصنٌؾ اما.  االبداع -التركٌب -اهرةالظ

 المجال هذا دٌؾ لسم لد و.  االنسانى الجسم مـن المختلفة االجـــــزاء بها تموم التى المختلفة العضلٌة االفعال بٌن

 زٌادة على المدرة ٌشمل و التدلٌك-3( تعلٌمات وفـك العمل او جٌهاتتو اتبــــــــــاع) التناول-2 التملٌد-1:  الى

 ٌصبح فٌه و التطبٌع-4 معٌن بمولؾ الخاصة الظروؾ تتطلبهــــــــــــــا فٌه تعدٌبلت ادخـــال و العمل سرعة

 تحمٌك  فى هبذات ٌستمل و نفسه على التلمٌذ ٌعتمد عندها و الٌة استجابة ٌصبح انه لدرجة روتٌنٌا الـٌا الفعل

( اكثر او% 99) البراعـــة مرحلة الى ٌصل و جهد الل و التعلم عملٌة فى ٌاخذ ممــا اكثر ٌعطى فٌها و االهداؾ

. 
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 . سلوكٌة لصٌاؼات امثلة و مستوى كل فى االفعال ذكر مع له فسنعرض سمبسون تصنٌؾ اما

 : االدران متستوى -1

 التى الوظابؾ اءــــــــــــانتم الى ٌإدى مما بوظابفها للمٌام ٌةالحس االعضاء استخدام بمدى الحسى بالوعى ٌهتم

 خطوات بعدة التلمٌذ لٌام بللــــــخ من ذلن ٌتم و باالداء المعرفة ربط بمعنى الهدؾ لتحمٌك بها المٌام ٌجب

 : فى تتمثل داخلٌة

 . تحمٌمها المراد بالحركة للبدء البلزم بالولت الشعور -أ

 . الحركة ببداٌة توحى التى تاالشارا الى االنتباه -ب

 . بها المٌام بدء و االشارات من مجموعة من اشارة انتماء -ت

 المبلحظة تمـــــصر ال و امامه ٌمدم بما او حوله ٌحدث بما وعى على( المعلم الطالب) التلمٌذ ٌصبح هنا و

 أن على التاكٌد ٌجب و.  ةالمبلحظ عملٌة فى الخمسة الحواس استخدام ٌتم لكن و فمط النظر علـــــــــــــى

 اتباعها علٌه ٌنبؽى التى العمل خطوات على التــــعرؾ على( المعلم الطالب) التلمٌذ تساعد الواعٌة المبلحظة

 . العمل اداء فى مهـــارة لتكوٌن مستمببل

 االدران لمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 . ٌصؾ -ٌفرق -ٌتنبه -ٌختار -ٌربط -ٌمٌز -ٌحدد

 ااالدران لمتستوى تسلوكية ياغاتلص امثلة : 

 ٌستخدمها لكى صــــــالحــة تكون بحٌث العربى للوطن صماء خرٌطة لرسم البلزمة االدوات التلمٌذ ٌختار

 لرسم البلزمة الخطوات عدد ٌــــحدد . االطلس من للعالم خرٌطة رسم فى الجودة درجة الى ٌتنبه . بكفاٌة

 ٌصؾ . خطوات عدة بٌن االبسط االداء انـــــواع بٌن ٌفرق . ربىالع الوطن فى البترول لتوزٌع جدول

 . التحوٌلٌة الصناعات لتوزٌـع لمصر خرٌطة الستخدام البلزمة الخطوات

 : االتستعداد او التهيؤ متستوى -2

 داءأل الحركى االداء نـــــــــم معٌن بنوع المٌام الى مٌله ٌوضح و التعلم فى رؼبة (المعلم الطالب)التلمٌذ ٌبدى

 ذاـــــــــه ٌتطلب و االستجابة هـــــــــــــتتبع الذى العضلى التآزر و العصبى االتساق بحدوث ذلن ٌتم و المهارة

 من مطلوبة او ةـمفروض استجابة نهاكو من اـــــهن االستجابة درجتت و التلمٌذ جانب من حٌة مشاركة المستوى

 . تطوعٌة تلمابٌة استجابة الى التلمٌذ

 االتستعداد او التهيؤ لمتستوى تسلوكية الفعال ةامثل : 

 . ٌمٌل -ٌستعد -رؼبة ٌبدى -ٌتطوع -ٌبادر -ٌستجٌب -ٌحضر -ٌجهز -ٌعدد

 االتستعداد او التهيؤ لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 كرةال تمثل دابرة عــــــــلى العرض دوابر و الطول خطوط رسم اعادة فى رؼبة( المعلم الطالب)التلمٌذ ٌبدى

 لبناء اسباب 5 ٌحضر . العالى للســــــــد نموذج ٌعد % .85 عن تمل ال بنسبة علٌها تدرٌبه بعد االرضٌة

 العالى السد عن التشكٌبلت و الرسومات مـــــن لعــــدد مشاهدة خبلل الخٌال عنصر على تشتمل العالى السد

 ٌظهر . لذلن دراسته بعد الدابم الرى حواضا فٌه ٌبٌن توضٌحى مخطـــــط رسم الى ٌمٌل . دراسى كمتطلب
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 . الدرس سماع بعد العالى السد بناء لبل حدثت التى المعولات توضح( شجرة) مخــــــطط عمل فى رؼبة

 الشــهر دراسة لعمل ٌستجٌب أن ٌتطوع . هندسٌا الماهرة برج لبناء( المعلم الطالب) التلمٌذ ٌتـــــــــطوع

 لبرج مماثل للمرالبة برج ببناء ٌبادر ان. الدرس حضوره بعـــــد ذلن منه ٌطلب عندما العالم فى السدود

 الدولى المطار

 : الموجهة االتستجابة متستوى -3

 واضحة ؼٌر حركٌـة استجابات اصدار خبلل من والعى بشكل الحركٌة المهارة ممارسة فى الشروع به ٌمصد

 لتصحٌح بالتوجٌه المدرب او المعلـــــــــــم تدخل ملتش و،  بخطوة خطوة المهارى النموذج تملٌد علٌها ٌؽلب

 و الخطا اسلوب ٌستخدم المستوى هذا الى للوصـــول و النموذجى االداء الى الرب لٌصبح الحركى االداء مسار

 ما و شاهده لما تبعا منفصل جزء كل اداء التلمٌذ ٌنمل أن بمعنـى( التملٌد) اداء محاكاة و االستجابة فى الصواب

 و االسلوب فى تعدٌبلت اى ادخال او العمل فى اجادة التلمٌذ من ٌتولع وال،   تصرؾ اى دون امامه تنفٌذه تم

 . المدرب او المعلم من مستمرة ومتابعة دلٌك اشراؾ تحت المستوى هـو التلمٌذ ٌكون ما ؼالبا

 الموجهة االتستجابة لمتستوى تسلوكية افعال : 

 . ٌستنسخ -ٌتبع -كىٌحا -ٌمارس -ٌملد -ٌتعلم -ٌبادر

 الموجهة االتستجابة لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 المصطلحات كتابة فى معـــــلمه ٌملد . لها الشابع النموذج من لرٌب االرضٌة للكرة نموذجا التلمٌذ ٌحاكى

 . امامه ـالاشكــــ لعدة المعلم الداء مبلحظته بعد معٌنة جؽرافٌة لظاهرة مفردات بصٌاؼة ٌبادر . الجؽرافٌة

 . ومركبة دلٌمة تبدو خرٌطة على التوضٌحات بعض اجراء فى المعلم اسلوب ٌتابع

 : االداء الية متستوى -4

 و الجهود و الولـــت فى االلتصاد و والسرعة الدلة و واالتمان بالسبلسة ٌمتاز و بالتلمابٌة المستوى هذا ٌتسم

 تكون و المعلم توجٌهات الـــــــى الطالب ٌحتاج ال فٌه و،  االخطاء فى الولوع ندرة و،  المستخدمة الخامات

 من بشىء ٌعمل بحٌث تدرٌجٌا المرالبة ترتفــع عندها و تذكر اخطاء دون االداء فى المهارة اظهار هى النتٌجة

 تملٌدا لٌس لكنه و لبل من حظه ال و شاهده ما على اعتمـادا ما شىء عمل ٌجرب فمد،  التصرؾ فى الحرٌة

 من ٌتبلفاها و االداء فى اخطاإه على وٌتعرؾ بالنفس الثمة التلمٌذ ٌكتــــــــــسب المستوى هذا فى و.  له حرفٌا

 . بمفرده المتـــــــكررة محاوالته خبلل

 االداء الية لمتستوى تسلوكية الفعال امثلة : 

 . ٌصحح -بدلة ٌستخدم -بدلة ٌزن -بدلة ٌمٌس -ٌإدى -ٌجرب -ٌجٌد

 االداء الية لمتستوى وكيةتسل لصياغات امثلة : 

 5 الستخراج المدرســــى االطلس هندسٌا الماهرة برج لبناء( المعلم الطالب) التلمٌذ ٌتطوع التلمٌذ ٌستخدم

 رسم ٌجٌد . العربى الوطن دول انتـــاج ٌوضح بٌانى رسم بدلة ٌنفذ . دلٌمتٌن فى بدلة للبترول منتجة دول

 بٌن البٌنٌة الفروق ٌكتب . بها البترول حمــــــــــول علٌها ٌوضح ةالعربٌ الجزٌرة لشبه كروكٌة خرٌطة

 بالفصحى شعر لصٌدة بها لوحة ٌكتب.  لها دراستـــــه بــعد االداء الٌة مستوى و الظاهرة االستجابة مستوى

 . االصابع لتدرٌب الحركٌة التمرٌنات ٌإدى . له لزمٌل نص فــى اللؽوٌة االخطاء ٌصحح . نسخا
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 : المركبة الظاهرية االتستجابة توىمتس -5

 انه كما،  العملى االداء مـــــن اكثر تشتمل التى الدلٌمة المهارات على تركٌزه فى سابمه عن المستوى هذا ٌختلؾ

 النفس فى بالثمة التلمٌذ شعور لزٌــــــــادة ملل او تعب دون االداء فى بالسهولة الولت نفس فى و بالدلة ٌمتاز

 . االلدام بل التردد عدم مستوى ىال وصل النه

 المركبة الظاهرية االتستجابة لمتستوى تسلوكية افعال : 

 . ٌشخص -ٌعد -بدلة ٌحضر -ٌصمم -البراعة لدرجة صحٌح نص ٌكتب -سرعة و بدلة ٌصنع

 المركبة الظاهرية االتستجابة لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 فى العواصم موالــــــــــع لزمٌله هندسٌا الماهرة برج لبناء( المعلم الطالب) التلمٌذ ٌتطوع التلمٌذ ٌصحح

 خرٌطة ٌرسم . االموٌة الدولة شجرة لتسلسل( مفاهٌم)تخطٌطٌة خرٌطة ٌرسم . العربى الوطن خرٌطة

 السلوكٌة االهداؾ لابمة على معتمدا اسبلـــــــــة 5 ٌحضر ( .اكثر او% 99) البراعة دلة بدرجة لمصر

 الوجه فى الثانٌة و الدلتا فى احدهما تكون بحٌث دلابــك 3 فى مصر فـــــــى لمواصبلتا و النمل لدرس

 1 مـن رلم كل أن ٌبلحظ)  المناة مدن فى الخامسة و االسكندرٌة فـــى الرابعة و الماهرة فــى الثالثة و المبلى

 اشهر التلمٌذ ٌكتب ان( . داءاال فٌها تمت التى والظروؾ نشاط و محتوى و وسٌلة و سلوكـى فعل ٌحتاج  5: 

 الوجه فـى للمواصبلت طرق 3 اشهر اكتب دلابك 3 فى خرٌطة من البحرى الوجه فى مواصبلت طـــرق 3

 خرٌطة مـــــن مصر فـــــى الرى مشروعات اهم لتحدٌد سإال عن اجابته فى اخطاء 3 ٌشخص . البحرى

 . الكرتون اماتخ مستخدما اسوان لخزان نموذجا ٌنفذ . امامه حابطٌة

 : التعديل متستوى -6

 تطوٌر عندها ٌمكنــــــــه جدٌد ادابى مولؾ فى تعلمها له سبك التى المهارة خاصٌة التلمٌذ ٌدرن عندما ٌحدث

 متفرد و به خاص بدٌل  تمدٌم و الزمبلء اداء على بدلة الحكم على لدرته مع لتتوافك علٌه لدرات اضافة و اداإه

 . ابمهس من اكبر فوابد له و

 التعديل لمتستوى تسلوكية افعال : 

 . فى ٌتحكم -ٌطبك -تنظٌم ٌعٌد -ٌحور -تعدٌبلت ٌجرى -ٌضٌؾ -ٌنمح -ٌؽٌر

 التعديل لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 ضمن التعدٌل بمــــــــستوى الممصود ٌكتب . التعدٌل مستوى تناسب سلوكٌة افعال 5 المعلم الطالب ٌكتب

 له سبك الصخور من عٌنات ٌصنـــــــــؾ . سطرٌن فى السلوكٌة لبلهداؾ حركى فسالن المجال مستوٌات

 لتعرٌؾ لراءته بعد الحرؾ ٌوضح شكبل ٌرســــــم . دلٌمة فى سٌناء لصحراء تعلٌمٌة رحلة اثناء جمعها

 لىع مسطحة خرٌطة على االرضٌة الكرة فى الحرارٌة المناطك تنظٌم ٌعٌد . الجؽرافى المعجم فى الحرؾ

 توضح اسهم ٌرسم . للعالم صماء خرٌطة على الجنوبى المطب مولع ٌضٌــؾ . الطباشٌرٌة الســـــــبورة

 . التجارٌة الرٌــــــــــاح اتجاهات

 ( :االبداع) االصالة متستوى -7

 اٌجاد نىبمع المهــــــارى االبداع مستوى الى النمل و التملٌد من المستوى هذا فى( المعلم الطالب)التلمٌذ ٌنتمل

 اظهــــــــــار و العبللات ابـــــــــراز و الفن و بالدلة ٌمتاز بحٌث ما لموضوع دراسته على بناءا جدٌد شـىء

 . خبللة ابداعٌة لدرة عن ٌعبر المعروؾ االداء عن ٌخرج بحٌث فٌه االبداعٌة المدرات
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 االبداع لمتستوى تسلوكية افعال : 

 . ٌنظم -ٌكتشؾ -تكرٌب -ٌكون -ٌنشا -ٌبدع -ٌصمم -ٌإلؾ

 االبداع لمتستوى تسلوكية لصياغات امثلة : 

 صنع فى ٌبدع . الزمــــبلء و له الدراسى العام خبلل رسمها تم التى للخرابط جؽرافٌا معرضا التلمٌذ ٌنظم

 الظاهرات على مدلوله و الخـرٌطة مفتاح بٌن ٌربط . مصر فى الرى مشارٌع اهم تبٌن كهربابٌة لوحة

 بٌبٌة بخامات مستعٌنا الرٌاح لتدرٌس مبتكــــرة جدٌدة وسٌلة ٌصمم . بالمدرسة توضحها التى الجؽرافٌة

 . الرٌاح لدوارة دراسته خبلل من الكهربٌة للمراوح جدٌـدا نموذجا ٌبتكر . التعلٌمٌة الوسابـــــــــــل بمعمل

 علٌه الدراسة ٌحمــــــــــــك بحٌث ودموج هو عما مختلفا بالمدرسة الجوٌة لبلرصــــــــاد معمل انشاء ٌعٌد

 نسٌم بٌن االنتمال خاصٌة فهم على الفصل افراد و تساعده جدٌدة لعبة ٌكتشؾ . اعم بــــصورة و اكبر بفابدة

 . البر نسٌم و البـــحر

 حركى النفس التصنيف مجال فى المتستويات لجميع تسلوكية افعال : 

 -ٌتحكم -ٌستخدم -ٌخـــــتار -ٌصمم -ٌصحح -ٌصؾ -ٌخلط -ٌنظم -بالرسم ٌشرح -ٌبرهن -ٌربط -ٌفرق -ٌكتشؾ

 -ٌبتكر -ٌشكل -ٌإلؾ -ٌبدع -ٌنشـــــىء -ترتٌب ٌعٌد -تنظٌم ٌعٌد -ٌجٌب -ٌرسم -ٌنسك -ٌبنى -ٌمٌس -ٌجمع

 . ٌضٌؾ -ٌدون

 رتسوال يكون ان المعلم كاد

 و التــعلم على التبلمــــــــٌذ ةلمساعد التدرٌسٌة الكفاءات و بالخبرات مزود شخص هو ؟ المعلم هو من

 تعدٌل اجل من اتجاهٌــن ذات اساسٌــة مهنٌة مهام و وظابؾ لدٌه ان بمعنى،  جدٌدة و مختلفة بطرٌمة التصرؾ

 تحمٌك اجل من الثانى.  تموٌمـه اسالٌب و وسابلـــــــــه و انشطته و بمحتواه التدرٌس خبلل من االول. السلون

 باعضاء المجتمع تزوٌد و االستمصاء و الشخصـــى البحـــــــث طرٌك عن ابداعى نحو على المجتمع اهداؾ

 مطلوب هو ما بٌن التمٌٌز على لادرٌن.  االفضل الــــــى لٌادته و مجتمعهم تنمٌة على لادرٌن نافعٌن مفكرٌن

 تحمك مدى تحرى و،  التجدٌد و المبلحظة و التجارب و باالمثـلة ٌعلم ان ٌمكن الفعــــــال فالمعلم.  ؼٌره من

 : التالى النحو على ذلن و المعلم ماهٌة لبٌان اعداده اهداؾ و المعلم ادوار عـــــرض ٌمــــكن و هـذا.  االهداؾ

 : المعلم اعداد اهداف

 لمــــــصر المستمبـــــــــــــــل استشراؾ نحو بها نمر التى المرحلة طبٌعة و المتبلحمة المتؽٌرات ضوء فى

 : لذلن محممة لتصبح المعلم اعداد اهداؾ تطوٌر تتم ان ٌجب ازهى عصر و جدٌدة

 نمو و خـدمة فــــــــى توظٌفها و التربوى و االكادٌمى تخصصه مجال فى االساسٌة المفاهٌم اكتساب -1
 تطوٌر امكانٌة فـــــــى اثرها و بحٌاتهم عبللتها ادران و العلمٌة المادة فهم من ٌمكنهم بما تبلمٌذه
 . فٌه ٌعٌشون الذى المجتمع

 طبٌعــــــــة فهــــــــــــم خبلل من و للمٌادة تإهله التى العامة الثمافة من مناسب لدر تنمٌة و اكتساب -2
 طبٌعة ادران و،  الحاضر ولتنا فى العالم ٌشهدها التى المختلفة التحوالت و اهدافه و فلسفته و مجتمعه
  العلمى التنوٌر و( المعاصر) بدالسا التربوى الفكر و العصر

 الشامـــل النمـــــــــــــو فرص لتهٌبة المهنٌة المهارات اكتساب و التعلم/  التعلٌم عملٌة طبٌعة فهم -3
 . التربوٌة االهداؾ لتحمٌك للتبلمٌذ

 و االبتكارى التفكـــــٌر/  المشكبلت حل أسلوب) انماطه بكل العلمى التفكٌر كفاءات تنمٌة و اكتساب -4
 . محفزة و اٌجابـٌة علمــــــــــٌة اتجاهات و سلوكٌات اكتساب بالتالً و االستنباط و االستمراء
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 المشكبلت لمواجهـــــــة التعلٌمٌة العملٌة تطوٌر فى نتابجه استثمار و التربوى البحث اهمٌة ادران -5
 . المٌدانٌة

 فى المستحدث الجدٌـــــــــــــــد متابعة من( مالمعل الطالب) المعلم لٌتمكن الذاتى التعلم مهارات اكتساب -6
 . المستمر التعلم طرٌك عن النمو تحمٌك و تخصصه

 فى به ٌحتذي نموذجـــــا و لتبلمٌذه حسنة لدوة لٌصبح المهنة اداب و اخبللٌات و لٌم تنمٌة و اكتساب -7
 . احترامه و ثمته و المجتمع تمدٌر لٌنال سلوكه و خلمه و عمله

 تلبٌة و االٌجابٌة المشاركـة من تمكنه التى المٌم و المٌول و االتجاهات و المهارات و علوماتالم اكتساب -8
 الطابع ذات االجتماعٌة األنشطة مجـال فى ؼٌرها و التربوٌة الخدمات من المجتمع و التبلمٌذ احتٌاجات
 على لادرا المعلم طالبال ٌكون بحٌث بعناٌة الخبــــــرات اختٌار ٌتم أن ٌجب ذلن لتحمٌك.  التربوى
 و الضعؾ نواحً معالجة فً ٌسارع و التعلٌمٌة العملٌة فى الضعـــــؾ نواحً و الموة نواحً تشخٌص
 . لبلستنارة شعاع و فعال كعنصر مجتمعه و بٌبته تطوٌر و المــــــــــوة نواحً تدعٌم

 
 

 : للمعلم الحديثة االدوار

 صانع و،  الشخصٌــــة فى باحث و للمشروع مدٌر و للمجموعة ابدل فاصبح للمعلم التملٌدى المفهوم تؽٌر

 نموذج و موجه و مرشـد و مشـــــــــرؾ و،  مطور و مموم و لخبرات مصمم و،  لبلحكام مصدر و،  للمرارات

 تمدٌم ىعل المعلم العداد الحدٌثـــــــة البرامــــج تحرص هنا من و،  التعلمٌة/  التعلٌمٌة العملٌة البعاد مبسط

 تتطلبه ما و( التربوٌة مهامه استبلمه بعــــــد) عامل كمعلم التعلم عملٌة علٌه ٌكون ان ٌنبؽى لما متطورة مناهج

 محددة مصادر من المعلومات نمل و العلمٌة المادة تمدٌــــــــــم تتعدى شخصٌة سمات و تعلٌمٌة كفاٌات من مهنته

 على بناءا و.  محبطة و سلبٌة متوارثة سلون انماط الى التبلمٌذ ٌـــهتوج فى تنحصر التى و( المدرسى الكتاب)

 لها نفصل و الحٌاة مجاالت شتى فى المتطور الوالع مع لتتناسب المتجددة االدوار الهـــــــم نعرض ذلــــــــــن

 : التالى النحو على

 الـسرٌع للتطور نظرا:  يةـــــــــــالوظيف العلمية المفاهيم و الحمائك و المعارف التالميذ إكتساب -1
 لبنــاء االساســـٌة الماعدة فان البالؽة المعرفـــــــى الدور اهمٌة و المعرفى الدور فى( المعرفى االنفـجار)

 بها مرتبطة تمنــــــــٌات و معلوماتٌة لٌم على تركز االتجاهات و المٌم و العلمٌة و العملٌة المهارات
 ثمافة ٌعطهم هذا و صناعـته فى والمشاركة المستمبل تصــــــــــــور و الحاضر فهم على التبلمٌذ تساعد

 التبلمٌذ ٌكسب ممـــــــــــــا ارلى لمستوٌات المتابعة كٌفٌــات الولــــــــــت نفس فى و معلوماتٌة
 و ابهماخط من االستفادة و،  نفعــــــــــــا االكثر و الصحٌحة المعلومات اختٌار و فحص خاصٌات
 . المبلحظة و التجرٌـــــــــب خاصٌة اتمان و المصادر فى التعدد لٌـــــــم احترام

 االجتماعــٌة و والنفــــــــــــــــسٌة العملٌة التبلمٌذ نمو جوانب تتنوع:  للنمو المدتلفة الجوانب تنمية -2
 المحٌط و البٌبــــــة بــاتمتطل مع انتظام فى تتوافك ان ٌجب التى احتٌاجاته و مٌوله لتنوع تبعا

 على التاكٌد مع النمو برامج لجمٌع موجهات على تشتمل ان ٌجب الحدٌثة البرامج فان لذلن االجتماعى
 العلمى التفكٌر لدرات تنمٌـــة و،  الجماعٌة و الفردٌة بالمســــــــــبولٌة االحساس لتنمٌة ممومات
 و فعال مواطن إلعداد مشكبلتها و الحٌـــــاة متؽٌرات مع التعامل فى االســـاس تكون بحٌث المتنوعة
 . متوافك

 طبٌعة تفهـــــــم على تحفٌــــــــــــزه ٌتطلب الؽد لعالم المعلم الطالب اعداد ان:  الغد لعالم التالميذ تهيئة -3
 فى التؽٌر تمبل و،  تكنولوجٌاتها علــــــــــــــــــى التدرٌب و تطبٌماتها اسالٌب و المعلومات خصابص و

 المإسسات داخل الجماعى و الفردى المستوى علــــــــى عام راى تكوٌن و،  المتباٌنة العبللات انماط
 المعرفة لٌكتسب المعلم اعداد وجـــــــب لذلن.  الشاملة التنمٌة الحــــداث( المدرسة/  الجامعة) التربوٌة
 و  المتنوعة العملٌة التجارب او الكتب مــن سواء هاالدوات امتبلكه ضرورة و مصادرهــــا من بنفسه

 التـــى الحدٌثة التمنٌات من ؼٌرها و الحاسوب بخاصـة و المستحدثة و التملٌدٌة التعلٌمٌة الوسابـــــل
 مما بانفسهم التبلمٌــــذ ثمة لتنمٌة الخبرات ٌعطٌه بدوره الـــذي المستمر و الذاتى التعلم على تساعده
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 فى المساهمة و الؽد عالم الكتشاؾ دافعٌة تعطٌهم و تولعاتهم تتجاوز التــى المشكبلت حل فى ٌساعد
 . معاركه

 و المعلومات توظٌـــــــؾ على لدرتها بعدم التملٌدٌة المعلم اعداد برامج اتصفت:  االبداع لدرة تنمية -4
 التعلم و التعلٌم مجاالت فى رالتاثٌــ فى المعلم الطالب تساعد التى المبدعة الشخصٌة بناء فى لصورها

 ربطها اجل من التربوٌة البرامج تجرٌد بعــــــــدم الحدٌثة البرامج تمتاز ان ٌجب لذلن.  تبلمٌذه عند
 االخذ و المتؽٌرات تمبل المعلم الطالب ٌستطٌع عندما ذلـن ٌحدث و االبداع لتنمٌة البلزمة بالمتطلبات
 . التعزٌز و التدعٌم من لمزٌد الخبللة و المتشعبة االفكـار بحـــــــــــث و التنوع و باالصالة

 خصابص علـــــــى الحدٌثة المعلم اعداد برامج تشتمل ان ٌجب:  البيئية التربية اتساتسيات ترتسيخ -5
 تطلعات و اتجاهات و ولٌم مــعارؾ من بالبٌبة ٌرتبط ما لكل االدران و الوعى لتدعٌم مٌدانٌة ودراسات

 و الخبرات اكتساب و،  الطبٌعٌة مصادرها صٌــــــــــــــانة و تحسٌنها و البٌبة لحماٌة الزمة مهارات و
 بمشاركة لها المناسبة الحلول تمدٌم فى المشاركة و االدوار تحدٌــــــــــــــد و المشكبلت لتحدٌد المدرات
 الٌوم و الدراسٌة الحصة ظروؾ و ٌاتهملمستو المنظــــــــــــــــــــــــم و المبلبـــــــم بالمدر التبلمٌذ
 المسبولٌة و الوطنى الحس منطلك من المٌدانٌة الدراســـــات و االنشطة وبرامج الدراسى

 بصفــة المعلم من التبلمٌذ ٌتولعه ما و تبلمٌذه من ٌتولعه مــــــا معرفة للمعلم تتٌح التى االجتماعٌـــــــة
 . مختلفة وؾظر فى و عامـة بصفة والمدرسة خاصة

 الجوانـب ترسٌـــــــــــــخ على المعلم العداد الحدٌثة البرامج تحرص:  األداللية الضوابط تحميك -6
 و المعلومـــــــات فٌـــــــــــــض من االختٌار و التفضٌل له لٌتسنى المعلم الطالب لدى االخبللٌة
  تعامل ما اذا تــمع ان ٌمكن التى الضرارا حدوث من تملل او تمنع التى االخبللٌة الضوابط و الخبرات

 مفهوم تنمٌة ضرورة بجانـــــب هذا.  اخبللى ضــــــمٌر بؽٌر الحدٌثة التمنٌات او المعلومات هذه مع
 اهم ٌعتبر العنصر فهذا( المدرسى المجتمع/  التبلمٌذ) االخرٌن نحـــــــــــو و نفسه نحو المعلم عند الذات
 . التدرٌس اسالٌب من

 الطالب دور ٌمتـــــصر اال ٌجب حٌاتنا فى للعلم المصوى لبلهمٌة نتٌجة:  التعلم و العلم فى الترغيب -7
 فى تبلمٌذه ٌحبب ان ٌجـــب بـــــــل فمط المدرسٌة الممررات تحتوٌه الذى المتاح العلم تمدٌم على المعلم
 الكتساب السعى على التبلمٌذ حـــــــث لخبل مــــــن الدراسٌة المناهج اثراء و عامة بصفة العلم اكتساب
 الدنٌوٌة و الدٌنٌة حٌاتهـم طوال الموانٌن و المعارؾ و العلم

 فى مستمر و جدٌـــــــــد لكل التتبع خاصٌة اكتساب خبلل من لتبلمٌذه و لنفسه: للتجديد اداة المعلم -8
 من ٌطرأ ما كـــل على االطـــبلع و التدرٌس استراتٌجٌات و اسالٌب و طرق فى و تخصصه مجال

 حتى وشامل دولى مواطن لٌصبح ودولٌـــــا محلٌا استطاع ما للعلم طالبا ٌظل ان بمعنى مستجدات
 الى باٌدٌهم االخذ فى ٌساعدهم و الستفساراتهم االستجابة و المتجددة تبلمٌـذه احتٌاجات تلبٌة ٌستطٌع
 اجزاء تحدٌد خبلل من ذلن ٌتم ان ٌمكن و مستمبلال عالــم فى التجــارب و المعرفة و العــــــلم نور
 المعلم بواسطـة فٌه منالشتهم و باٌجاده التبلمٌذ ٌموم االهداؾ لمجــــــــاالت المعرفً المحـــــــتوى مـــن

. 
 و اعلى مـــثل و لـــــــدوة ٌكون ما دابما بانه المهن سابر دون المعلم ٌمتاز:  اعلى مثل و لدوة المعلم -9

 فى او الفصل او المدرســــــــة فـــــــــــــــى سواء تمابله التى الموالؾ جمٌع فى السلٌم للتصرؾ جانموذ
 الصدق مثل الحٌاة مدى لدٌهم تبمى و تبلمٌذه علـــــــــــى تنعكس صفات من به ٌتسم ما الن.  الخارج

 المول و،  انفعاالته ضبط و عمله فــى التفانى و المظهر حسن و العـمل فى االمانة و،  الفعل و المول فى
 فى الترٌث و التبلمٌذ نظر وجهات و افكار تمدٌــــر و بالحك تمسكه و الصؽابر عـــــــــن البعد و الحسن
 من الــخ...  المباشر الدٌنامٌكى التفاعل و،  العلمى و االنســـــــــــانى التواضع و،  االحكام اصـدار
 . المإمنة الموٌـــــــة السوٌة الشخصٌة السمات

 من المعلــم سمــــــــــات اهم من السمة هذه تعد:  المجتمع ثمافة يمدم اجتماعى رائد المعلم -11
، راسخة معتمدات و عرؾ و تمالــــٌد و عادات الى تبسٌطها و المجتمع ثمافة استٌعاب على لدرته حٌث
 و سلوكٌة موالؾ خبلل من نضجهــــــــم ــــــــاتمستوٌـــ و التبلمٌذ اعمار مع تتناسب ثابتة معاٌٌر و

 و الخبرات ألفضل السلٌم االختٌار و التنمٌــــــــة بدور ٌمـوم لكنه و فمط لٌس.  نظرٌة و علمٌة خلفٌة
 . المجتمع لتطوٌر منارة و شعــاع الى تحوٌلها و المــٌم و االتجاهات و المعلومات

 مثل مهارة و بكفاٌـة المعلم مارسها طالما االدوار هذه و:  صيفية الال للنشاطات منظم المعلم -11
 تساعد تنفٌذها على واالشراؾ للتطبٌــــــــــــــــك لابلة انشطة صورة فى التعلٌمٌة للخبرات الجٌد االعداد
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 االنشطة هى و التبلمٌذ اهتمامات و مٌـــول و خبرات مع ٌتناسب بما التعلم من لمزٌد الدافعٌة زٌادة فى
 و الرحبلت و الكشافة و المحلى المجتمع خدمــــــــة مثل المتعــــددة الدٌنٌة و الثمافٌة و االجتماعٌة
 و الدابمة و الدورٌة المعارض الامة و المدرسى المســـــــــــرح و اإلذاعــة و المدرسٌة الصحافة
 . الممتنٌات

 حجرة) الدراسى الفصــــــــــــل املنظ ضبطه وراء من المعلم ٌستهدؾ:   الفصل ضبط و المعلم -12
 عادة لتصبح التبلمٌذ نفوس فى السلوكــــــــــى و الخلمى االلتزام و النظام حب لٌم ؼرس( الدراسة
 تحمٌك اجل من متفاعلة كخلٌة التبلمٌذ فٌـــــــــــه ٌعمل الذى الولت نفس فى حٌاتهم طوال تبلزمهم
 المعلم اهتمام خبلل من ذلـــــن ٌتم و،  المستوى رفٌــع نجازاال و المستمر الجاد العمل و االهداؾ
 المحافظة فى للمشاركة تدفعهم انفسهم فــــــى لها صدى التبلمٌذ ٌجد خبرات شكل فى للدرس بالتخطٌط

 اعداد فى الحدٌثة البرامج تإكد و.  مرب و كمابد ارشاداتــــه و المعلم توجٌهات ظــــــل فى النظام على
 امور اولٌــــــــاء مع التفاعل و المدرسة ادارة فى المساهمة و المعلــــــــــم دور شمولٌة على لــمالمع

 دوره و االجتماعٌة و المهنٌـــــــــــة ثمافته تنمٌة و العلمٌة جمعٌته و نمابــته فى عامل كعضو و التبلمٌذ
 . المدرسة فـــــــى االخرى ةاالجتماعٌ المإسســـــــــات بٌن التعاون توطٌد فى الهام

 

 للتدريس التدطيط

 له و األهداؾ تحمٌـــك بؽرض الخطوات و اإلجراءات من سلسلة التراح ممصودة عملٌة هو:  التخطٌط مفهوم

 و الولت تنظٌم و تبلمٌذه جهـــــــــــود و المعلم جهود لتنظٌم خطة على ٌشتمل و،  مكانً بعد و زمانً بعد

 و،  فكرٌا التبلمٌذ تنمٌة بهدؾ المتبادلة و المتداخـــــــــــلة العبللات فٌها تتضح مفٌدة و جٌدة بصورة استثماره

 و المحتوى و األهداؾ:  هً ربٌسٌة عناصر من مكـون التخطٌط و.  حركٌا و وجدانٌا و روحٌا و جسمٌا

 التخطٌط ٌجٌد الذي فالمعلم.  الخطط نفٌذلت المختارة الطرٌمة و التعلٌمٌــــــــــة الوسابط و التموٌم و األنشطة

 مسبما التعلمى/  التعلٌمً المولؾ لطبٌعة مدركا،  العمل و األفكار مرتب و،  نفسه من واثما و مطمبنا ٌصبح

 من م و أٌن و حتى و،  التولؾ كٌفٌات و،  العمل كٌفٌات التخطٌط و اإلعداد إستراتٌجٌة داخـــــــل موضــــــحا

 تتم التً اإلمكانٌــــة هو التـخطٌط فان أخر بمعنى.  مكتوبا أو ذهنٌا التخطٌط ٌكون لد و ؟ ٌرٌد ماذا و ؟ ٌعمـــل

 . سلون إلى المحتوى و األهداؾ تحوٌل ٌتم لكً

 

 : التدطيط لبل إجرائية دطوات

 هذه أهم نم للتدرٌــــس التخطٌط خطوة فً ٌبدأ أن لبل تساإالت عدة نفسه على ٌطرح أن المعلم على ٌنبؽً

 : ٌلً ما األسبلة

 ؟ بالـــدرس العنوان و الدرس موضوع فً السابمة معلوماتهم و التبلمٌذ خبرات بتعرؾ لمت هل

 إن لبل تتخذها إن ٌجب التً المرارات هً ما نفسن تســــال ثم( األهداؾ إعداد سبك) أمامن الهدؾ اتضح إن

 ٌدخل ؟ المبٌعات ضرٌبة ماهٌة فً اسطر 3 التلمٌذ ٌكتب إن:  االلتصاد فً درس فً مثال.  الهدؾ بتحمٌك تبدأ

 المعرفة بنود من بند اى تحت السإال ٌكون علٌه بناءا و،  مصطلحات و تعـــــــرٌفات بند تحت الهدؾ هذا

 ولماذا ؟ األخرى الضرابب عن المبٌعات ضرٌبة تختلؾ لماذا ؟ الوصؾ هذا مجال ما و ؟ الهـــــــدؾ ٌنتمً

 الفبات اى علـــى ؟ فرضها مبررات هً ما و ؟ الضرٌبة هذه تطبك التً الدول هً ما و ؟ الضرٌبة هذه تفرض

 السلون هو ما الضرٌبة هــــذه تفرض عندما ؟ ٌعانى و ٌخسر من و ؟ الضرٌبة فرض من ٌستفٌد من و ؟ تفرض

 و ؟ تحمك لد الهدؾ إن تتؤكد ــــٌؾكــــ أو ؟ الدرس فهموا لد أنهم على كدلٌل التبلمٌذ علٌه ٌكون إن ٌجب الذي

 اعتنالهم مدى لتضمن ٌكفى هذا فهل واحدة دلٌـــــــمة فً الضرٌبة تعرٌؾ سإال على التبلمٌذ أجاب إن هل
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 األهداؾ من اعلً مستوى إلى التدرج تجرب إن ٌمكنن هل ؟ الوطنً االلتصاد تنمٌة و بناء فً المساهمة لفكرة

 ٌعطوا إن ٌجب هل ؟ فمط الفردي النطاق على لنٌس و الضرٌبة هذه فرض من طنالو على العابد عن تسال كؤن

 افتراضٌا مولفا ٌحللوا إن علٌهم ٌجب هل ؟ عامة بصفة الضرابب موضوع حول السابمة خبراتـهم من أمثلة

 بعد أو ـــٌةالتلماب األفعال ردود) المبررات تمدٌم دون ال أو فرضها حالة فً ٌحدث ما ٌتخٌلوا كؤن( علمً تفكٌر)

 توجه التً المصــــــــــادر هً ما و معلوماتن منها تستسمى التً المصادر هً ما ؟ المعلومات جمع و التفكٌر

 أم الدورٌات أو المتـــخصصة الـــــــمـــجبلت الكتب) ؟ التبلمٌذ دافعٌة إثارة أسالٌب هً ما و ؟ إلٌها التبلمٌذ

 الذٌن التبلمٌذ من مولفن هو ما( كهـربابٌة لوحة،  خرابـط،  نماذج،  ةصور CD المدمجة األلراص أم الحاسوب

 أسالٌب أو( للتعدٌل بدٌلة خطط و إجابات) ؟ المولؾ لهذا أعددت مـــاذا و ؟ السإال إجابة أو فهم من ٌتمكنوا لم

 أعددت كما التبلمٌذ مشاركة نسبة هً ما راجعة؟ تؽذٌة أو تعزٌز أو المعلومات و األمثلة و التبسٌط من مزٌد أو

 تحمــــٌك من تتمكن إن إلى نهابٌا الهدؾ لتؤجٌل خطة أعددت ؟هل تنبإاتن مع النســـــبة تطابمت هــــــــل و ؟

 تحمٌك فٌها ٌتم التــــً الظروؾ تؽٌر احتمالٌة اعتبارن فً أخذت هل ؟ الهدؾ لهذا للتمـــــــــهٌد أخرى أهداؾ

 مستوٌات إن افترضت هـل ؟ المسبمة خططن تؽٌر تجعلن التً لتطوراتا هً ما و ؟( الهــدؾ) الدرس

 لهذا أسالٌب و محتوى و أهداؾ اعــــــددت ؟هل خطط من أعددت مما اعلً تكون إن ممكن التبلمـــــــٌذ

 ــــــًالت االستراتٌجٌات أهم هً ما و ؟ األهداؾ تحـــــــــــمك لمدى تمٌٌمن هو ما الدرس نهاٌة فً و ؟ الــظرؾ

 هل( . سبك ممــا استفادة و فعالٌة أكثر تصبح بحٌث) ؟ المستمبل فــــــــً المماثلة الدروس عناصر تموٌم تناسب

 أسالٌب أعددت هل و ؟ تحمٌمها تم التً األهداؾ مستوى مع متناسبة و شاملة و متعـددة تموٌم أسالٌب أعددت

 هل ؟( وجدانٌة،  انفعالٌة،  حركٌة نفســـــــٌة لمهاراتا معرفة) األهداؾ مجاالت تحمٌك مدى لتعرؾ تموٌم

 هل و ؟( مباشرة ؼٌر/  مباشرة موالؾ/  تحرٌرٌة/  شفهٌة) دابما متجددة و مبتكرة أم تملٌدٌة األسالٌب هـــــذه

 ردمنف درس أم دراسٌة حـــــــدود ضمن الدرس موضوع ؟هـــل متنوعة أو التبلمٌذ لجمٌع موحدة التموٌم أسالٌب

 لتدعٌم خطط أعددت هل( . المعلومات إثـــــــــراء و للتعزٌز المدى لصـــــــٌرة خطط/  المدى طوٌلة خطط) ؟

،  المثابرة،  التعاون،  التفاهم) مثل  ؟ بعض بٌن و بٌنهــــم و،  التبلمٌذ مــــع االٌجابٌة اإلنسانٌة العبللات

 أعددت هل( .  االنتماء،  الوطن حب،  الكرامة،  االحترام،  ـــنباألمــ الشعور،  الوجــــــــدانٌة المشاركة

 على حرصت هل ؟ التمثٌل و التبسٌط و اإلعادة مثل اللؽوٌة التركٌبات و األلفــاظ انتماء و للتشجــٌع أسالٌب

 مــــــن اءسو) ؟ معٌنة شخصٌة نحو و معٌنا موضوع نحو السلبٌة الشخصٌة االتجاهات استبعــــــــــــاد و إدران

 ما ؟ المعلم دلـــــــــٌل أو معلم أو بكتاب استعنت هل( .  البعض بعضهم بٌن أو التبلمٌذ جانب من أو جانبــن

 وتسلسلها التعلٌمٌة المادة تنظٌم إعادة على حرصت هل ؟ بالدرس العلمٌة الجوانب إلى النظرٌة الجوانب نسبة

 عن نفسن سالت هل ؟( أسلوب تؽـٌر/  إضــافة/  حذؾ/  تؤخٌر/  تمدٌم:  مثل) السهولة و الصعوبة حٌث من

 عن بالرضا شعورن مدى ما و ؟ مسبما إعدادها لــــن سـبك التً الدرس خطط تنفٌذ فً فٌها نجحت التً الدرجة

 . ؟ الصالح المواطن و الصالحة األجٌال إعداد و بنـاء فً ساهم معلم انن بالفخر الشعور و نفسن

 

 : للتدريس كترونياالل التدطيط

 للحاسب طؽٌان مـــــــــن علٌها ترتب ما و المعرفً االنفجار مرحلة إلى تصل كادت التً المعرفٌة الثورة نتٌجة

 إن مستمببل و حالٌا المعلم إعداد ممومـــــات أهـم من فان التعلم و التعلٌم فٌها بما الحٌاة مجاالت جمٌع على األلى

 – مناهج كانت سواء الخبرات تنظٌم خبلل مـــــــــن الٌكترونٌا الدراسٌة مجهبرا وضع و تصمٌم من ٌتمكن

 التدرٌس لتدعٌم راجعة تؽذٌة دروس – مصؽر برنامجً تعلــــــــــــٌم – تطوٌرٌة مشارٌع – مساعدة دورات

 ( .االلكترونً التعلم و للتعلٌم بعد فٌمـــا فصبل نخصـــــص سوؾ. ) إثراإه و العادي

 ألً بشكل التلمٌذ إلـــــــى المعلم من المعلومات نمل تتعدى للتدرٌس تصمٌم عملٌة هً:  للدرس التدطيط تعمليا

 التكٌؾ و النمو له ٌٌسر بما التلمــٌذ لشخصٌة حركٌة والنفس الوجدانٌة و العملٌة للبنى تشكٌل عملٌة هً بل
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 و دافعٌتهم و استعدادهم درجات على المعلم تـــعرؾ حٌث من المتوازنة و المتكاملة التلمٌذ شخصٌة لبناء األمثل

 شهري/  إسبوعى/  ٌومً:   التخطٌط لنوع تبعا) كامل عام خــــــبلل ٌسلكه إن ٌجب الذي الطرٌك لمعالم تحدٌد

 (مرحلً/  سنوي/  فصلى/ 

 

 : للدرس التدطيط أهمية

 تحمٌـــــــــــك -3.  هـــــــــــــــــــدالج و الولت إهدار تجنب -2. يةالتعليم المادة محتوى تنظيم إعادة -1

 المجتمع احتٌاجات و التبلمٌذ احتٌاجــــــــات و التعلٌمٌة المادة متطلبات بٌن المعنوي والترابط التسلسل

( اإلعداد) تنوعها و العــــــبللة ذات التعلٌمٌة الوسابـــــــل و التدرٌس استراتٌجٌات اختٌار -4.  البٌبة و

 التعلٌم عملٌة جعل -6.  التعلم و التعلـٌم بنظرٌات الخاصة الحدٌثــــة التربوٌة باالتجاهات ألخذا -5. 

 لكٌفٌات ترجمة هو و( التفاعل) المادة أهداؾ بٌن التكـامل و الترابط ٌحمك -7.  للتبلمـٌذ مفٌدة و ممتعة

.  سرعته و لدرته حسب منهم كل وٌنم لكً للتبلمٌذ الـــفرص إعطاء -8.  كلٌة بصورة العمـــــــــــل

 المناسبة التموٌم أسالٌــــب اختٌار -19.  التعلمى و التعلٌمً المولؾ فً المإثرة العناصر فً التحكم -9

 . أنشطته و طرله و التدرٌس مستوٌات و الـــــــدرس لموضوع

 لبل المناسبة اتٌجـــــٌةلئلستر االختٌار فً البالؽة ألهمٌتها التدرٌس استراتٌجٌات ألهم سرٌعا نعرض

 االستراتٌجٌات هذه نوضح وســـوؾ( الفصلً/  الشهري/  اإلسبوعى/  الٌومً) الدرس لخطة اإلعداد

 التدرٌس استراتٌجٌات و أسالٌب فصل فً بعد فٌما بالتفصٌل

 

 : النشط التعلم أوال

 العملٌة محور علـــــــــهتج و التلمٌذ دور تفعل التً الممارسات جمٌع ٌتضمن حٌث تربوي اتجاه هو و

،  التطبٌك و التفكٌر و البحث و بالــــعمل فٌها التلمٌذ ٌموم التً( الفعالة) النشطة البٌبة تهىء و التعلٌمٌة

 هذه فً المعلم دور ٌكون و،  االتجاهات و المـــــــــٌم و المهارات و المعلومات اكتساب بهدؾ ذلن و

 المولؾ نجاح اجل من اإلرشاد و التوجٌه و التٌسٌر و التبســـــــٌط هو( النشط التعلم) اإلستراتٌجٌة

 : بؤنه النشط التعلم ٌتمٌز حٌـــــث،  الفصل داخل التعلٌمً

 معها ٌستطٌع التـــــــً للـــــدرجة للتلمٌذ معنى ذات ٌجعلها و التدرٌس مولؾ فعالٌة من ٌزٌد 

 . اٌجابٌاته و نشاطه من المصوى  االستفادة تحمٌك

 المشكبلت حل و االكتشاؾ و اإلبداع و التفكٌر مهارات مثل المهارات من العدٌد التلمٌذ ٌكسب 

 . ؼٌرها و..  المرارات اتخاذ و المسبولٌة تحمل و

 مستمبلٌن مجرد كونهم مــن بدال تفكٌرهم و ذكابهم ٌتحدى و دابما نشطة حالة فً التبلمٌذ ٌجعل 

 (التملٌدٌة الطرٌمة هً و االستمــــــــاع و اإللماء) معلومات من علٌهم ٌلمى لما سلبٌٌن

 استثارة فً دور من بـه ٌموم ما خبلل من التعلم إلى التبلمٌذ ودافعٌة فعالٌة زٌادة إلى ٌإدى 

 . التعلم نحو حماسهم و التبلمٌذ اهتمام

 و محتمل طؤخ اى فً الولــوع من ٌخشى ال التلمٌذ ٌجعل الن التبلمٌذ و المعلم بٌن الثمة ٌدعم 

 . متكاملة منظومة التعلم إن اعـتباره فً المعلم ٌضع إن ٌجب النشط للتعلم التخطٌط عند
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 تتعلك أهداؾ فـــٌها تـــظهر حٌث التملٌدٌة باألسالٌب التعلم أهداؾ عن كلٌا تختلؾ التً و األهداؾ بتحدٌد تبدأ

 توسٌع) النشط التعلم فلسفة مع تتبلءم التً تراتٌجٌةاإلس تحدٌد ثم.  التبلمٌذ اٌجابٌة و نشاط و المهارات بتنمٌة

 التموٌم أسالٌب نعرض وسوؾ) التموٌم مــرحلة هً و األخٌرة المرحلة ثم( المعلم دور تملٌص و التلمٌذ دور

 إن مالمعل على ٌنبؽً و.  مباشرة التدرٌس استراتٌجٌات معالـــــــــــــــــجة بعد النشط التعلم إلستراتٌجٌة المناسبة

 : هً أسبلة ثبلثة نفسه ٌسؤل

 . الـــــــموضوع تدرٌس من الهدؾ ٌحدد السإال هذا و ؟ التلمٌذ ٌتعلمه إن أرٌد الذي ما -1

 (نهارٌة أو مـــعرفٌة) التبلمٌذ بها ٌموم التً األنشطة بهذا نعنى و ؟ األهداؾ التبلمٌذ ٌحمك كٌؾ -2

 . أنواعه و الــتموٌم بوسابل نعنى ؟و تخدمةالمس االستراتٌجٌات و األنشطة فعالٌة من أتحمك كٌؾ -3

 

 : النشط التعلم اتستراتيجيات

 السلون وتعدٌل األهــــــــــداؾ لتحمٌك تعلٌمٌة موالؾ إلى ترجمتها و المنهج محتوى تنفٌذ خبللها من ٌتم التً و

. 

 خطوات ثبلث فً وتتم.  شارن – زاوج – فكر إستراتٌجٌة -1

 مشكلة عن ٌعـبـــــر سإال شكل فً معٌنة بمهمة التبلمٌذ تكلٌؾ فٌها تمٌ و:  التفكٌر األولى الخطوة 

 مع بالتحدث للتلمٌذ فٌها ٌسمح وال( الدرس محور هً و) دلابك 19:  5 فً حلها إلى التبلمٌذ ٌسعى

 . زمبلإه

 أزواج شكل فـــــــً أفكارهم لمنالشة للتبلمٌذ الفرصة إعطاء ٌتم فٌها و( : المزاوجة) الثانٌة الخطوة 

 و أفكار من إلٌه توصل مــــــــا بمنالشة التلمٌذ ٌموم حٌث( دلابك 19:  5 لمدة زمٌله مع تلمٌذ كل)

 . للمنالشة المطروحة المشكلة و بالسإال خاصة إجابات

 فً األخر الزوج مشاركـة( التبلمٌذ من اثنٌن) زوج كل من اطلب( : المشاركة) األخٌرة و الثالثة الخطوة 

 ما و أفكارهم لعرض التبلمٌذ مــــن عـــدد عشوابً بشكل اختر أخٌرا و بالموضوع الخاصة األفكار

 . األفكار هــــذه مـــنالشة و كله الفصل إمام حلول من إلٌه توصلوا

 

 المفاهـٌم تربــــــــــــط تخطٌطٌة إشكال عن عبارة المفاهٌم خرابط:  المفاهيم درائط إتستراتيجية -2

 لتوضٌح الربـــــــط كلمـــات اسمً كلمات علٌها ٌكتب واسهم ا خطوط طرٌك عن البعض ٌبعضها

 : منها متعددة إشكال ولها أخر و مفهوم بٌن العبللة

 األلل المفاهٌـــم تلٌــــــــــــــه( الخرٌطة اعلً) البداٌة فً العام المفهوم ٌكون:  الهرمية المفاهيم درائط 

 . له التالٌة المستوٌات فً بالتدرٌج عمومٌة األلل ثم عموما

 بٌنهم االختبلؾ و الشبه أوجه بٌان و أكثر أو موضوعٌن بٌن:  الممارنة درائط . 

 أو المولؾ المنتصـؾ فً ٌضع أجزاء عدة الخرٌطة بتمسٌم المعلم ٌموم حٌث:  حدث لتحلٌل خرابط 

 . المشكلة أو الحدث لتحلٌل دوابر عدة منها وتتفرع،  المشكلة أو الحدث
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 ارتبطا مفهومٌن عـــــن عــــــبارة صورة فً تظهر المفاهٌم لخرابط صورة ابسط هً و:  الربط ائطدر 

 فً المضٌة هذه جعل ٌمكن و بٌبـــــــً نظام الؽابة لضٌة:  لذلن مثال.  لضٌة لتكوٌن رابطة بكلمة

 : التالً الشكل فً كما بسٌطة بمفاهٌم خرابط صورة

 بٌبى نظام< ------------- الؽابة

 الفعالة الطرق إحـــدى وهى الجارٌة اإلحداث و األعٌاد و المناسبات تستخدم:  الجارية اإلحداث مددل -3

 األمس فً حدثت التً المضاٌا و المشـكبلت و اإلحداث بها ٌفضل و،  االجتماعٌة الدراسات تدرٌس فً

 بها ٌتؤثر ٌومٌة وتفاعبلت تلعبللا نتٌجة تحـــــــدث التً و الحاضر الولت فً تمع التً و المرٌب

 من التلٌفزٌون و اإلذاعة و االنترنت و المجبلت و الصحــــؾ تعد و.   الٌومٌة حٌاته فً اإلنسان

 . الجارٌة اإلحداث على للحصول المهمة الوسابل

 

 هاراتمــــــ لتحسٌـــــــــــــــــن طورت تفاعلٌة تدرٌسٌة إستراتٌجٌة:  التبادلي التدريس إتستراتيجية -4

 تتبع و مــرالبة تعلمهم و المعنـــــى ذات المراءة من تمكنهم التً و التبلمٌذ عند االستٌعاب و الفهم

 – األسبلة تــولٌد – التلخٌص) خطـــــــوات عدة تشمل و به الخاص فهمه و المفهوم من المعنى

 (التنبإ – التوضٌح

 

 بؤسلوب التبلمٌذ علـــى المعلم ٌروٌها لصٌرة ةلص إلى الدرس تحوٌل على تعتمد و :  المصصي المددل -5

 المصة بعد األسبلة إلمـــــاء و لسماعهــــــــا تشوٌمهم و الصوت نبرات تـــــــــنوع مراعاة مع شٌك

 تسمح و مراحل علـــى المصـــــــــة تحكـــــــى لد و،  المصة من التبلمٌذ اكتسبه مــــــــا لمعرفة

 ممارنتها و المشكبلت بعــض حـــــل و) االستكمال أو التنبـــــــــــــإ مثل األنشطة ضبع بؤداء للتبلمٌذ

 وضع أو المصة فمرات بٌن األسبلة بعـض حل و الدرس موضوع بٌــــــــــــــن و الوالع فً ٌجرى بما

 . مفتوحة نهاٌة أو للمصـــــــة عنوان

 فً زمبلإه و لنفسه ٌوجهها و التلمٌذ ٌصوؼها التً ةاألسبل من مجـــــموعة هً و:  الذاتي التتساؤل -6

 أثناء و،  التعلم لبل ما هً مراحل بثبلث تمر و المعلم بتوجٌه ذلن و الدرس موضوع حول الفصل

  ألسبلته اإلجابات استنتاج على الــدرس نهاٌة فً التلمٌذ المعلم ٌساعد و.  التعلم بعد و،  التعــــلم

 

 هنان تكون عندما تستخدم التً األسالٌب من فعال و بسٌط نوع هو و:  نيالذه الوصف إتستراتيجية -7

 العصؾ نشاط فً االشتران التبلمـــــٌذ من عدد ألي ٌمكن و اإلبداع من عال مستوى استخدام فً حاجة

 من مجموعة من األفكار من عدد اكبر علـــــى للحصول وسٌلة هً و،  الحصة لولت وفما الذهنً

 حول اإلجابات و الممترحات و البدابل و الحلول طرح هٌبـة على تتم و،  وجٌزة زمنٌة ترةف فً التبلمٌذ

،  الحلول أو اإلجابات أفضل إلى المنالشة خبلل من التوصل و خطؤ أو صــح أو نمد دون معٌن موضوع

 و التـــــلمابٌة ٌةاالٌجاب المشاركة على التبلمٌذ تشجٌع و المضٌة أو السإال بطرح المعلم ٌمــــوم حـــــٌث

 للوصول اإلجابـــــات تموٌم و األفكار من ممكن عدد اكبر تسجٌل و،  اإلجابات و األفكار عرض

 بطرٌمة المشكبلت حل فً للمــــساعدة فعالٌة و شٌوعا أكثر اإلستراتٌجٌة هذه تعتبر و الحلول ألفضل

 أفكار على البناء وبالتالً مستواها أو ـهــــانوعــ ٌــــكن مهما األفكار جمٌع لبول على تموم و ابتكارٌه

 تعزٌزا إعطاإهم و للمشاركة السلبٌٌن أو الصامتٌن التــــبلمـــٌذ تشجٌــــــــع و،  تطوٌرها و اآلخرٌن
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 و المشكلة حل فً تساعد التً و اإلبداعٌة األفكار مــــــن كــــبٌر عـــــــــدد تولٌد عنها ٌنتج و اٌجابً

 . ــــدرسالـ موضوع

 

 صؽٌرة لمجموعــــــــــات الفصل تمسٌم على الطرٌمة هذه تعتمد و:  التعاوني التعلم إتستراتيجية -8

 متفاعل و تعاونً بشكـل إفــــــــراد( 9:  4) بٌن المجموعة إفراد عدد ٌتراوح متجانسة ؼٌر أو متجانسة

 فً دور تلمٌذ لكل و،  الفردٌة المحاســـبة و ادلالمــــتبـــــــ االعتماد:  هما أساسٌٌن مبدأٌن على تعتمد و

 النهابً العمل على درجة و المجموعة داخل مســاهمته و نـشــاطه على درجة له تلمٌذ كل و المجموعة

 وٌدفعهم التبلمٌذ حماس من ٌزٌد مما النتٌجة عن مسبولٌن جمــــاعــات أو فـــــرادى التبلمٌذ ٌعتبر و

 التدرٌــــب خبلل من االجتماعً و العلمً النجاح لتحمٌك تصمٌمهم و التــــــعلم ــــــنم مزٌــــــــــد إلى

 حـــــسن على نجاحـها ٌتولؾ و،  صالحٌن مواطنٌن لٌصبحوا التبلمٌذ ٌحتاجها التــــً المهارات على

 و العمــــــل فً ًالتفان ٌدعم و التعاون لٌم بدعم و معهم النشاط تخطٌط و للمجموعات المعلم اختٌـــار

 . المرالبة و،  واضـــــــــــحة تكون إن ٌجـب التً العلمٌة األهداؾ لتحمٌك السعً و الؽٌر مساعدة

 

 إلى التوصل ٌرٌـــــدون محــــــددة مشكبلت بتحدٌد التبلمٌذ فٌها ٌموم و:  المشكالت حل إتستراتيجية -9

 ذلن و تمٌٌمها و الحلول استنتاج و المناسبة لولالح التراح و المعلومات جمع و بالتخطٌط تبدأ حلها

 حل إستراتٌجٌة تعتمد حٌث،  حلول أٌة علٌــهم ٌملى وال ٌساعد و ٌشجع إن ٌجب الذي المعلم بمساعدة

 بالشعور تبدأ خطوات فً تسٌر هً و جماعة و إفرادا اٌجابٌتهم و التبلمٌذ نشاط على المشكبلت

 ٌتفرق و الفروض فرض ثم اصؽر أسبلة منه ٌتفرع ربٌسً إالســـ صورة فً تحدٌدها ثم بالمشكلة

 كٌفٌات و النتابج إلى التوصل و تموٌمها و عرضها و تنظٌمها فً ٌشتركون و المعلومـات لجمع التبلمٌذ

 الحٌاة موالؾ فً تطبٌـمها

 

 حدوا مولؾ فً معــــا ٌعمبلن التلمٌذ و المعلم تجعل للتدرٌس طرٌمة هو:  باالكتشاف التعلم -11

 المولؾ فً ربٌسً بدور ٌمـــــــوم بل االستماع و التلمً على التلمٌذ دور ٌمتصر فبل توافمٌة بصورة

 مع للتفاعل الصفٌة البٌبة تهٌبة و التعلٌمً المولـــــــؾ بإعداد المعلم ٌموم) له ٌهٌا ما خبلل من التعلٌمً

 و األشٌاء اكتشاؾ فً مساعدتهم و تعلمه مرادال الموضوع لمعرفــــــــــة جٌدة فرص من( مسبما التبلمٌذ

 إن بعد نفسه على ٌعتمد إنسان ٌصبح بحٌث اإلمكان بمدر ذاتٌا تفكٌرا لٌفكر وتشجٌعـــــــه التلمٌذ معاونة

 تدعــو محفزة و جٌدة أسبلة إعداد و التساإل عملٌة على الطرٌمة هذه تإكد و،  دراسـته مــــن ٌنتهً

 علٌها باإلجابة التعلٌمـــً المولؾ فً للمشاركة تفكٌرهم تثٌر و التعلٌمٌة العملٌة فً لبلندماج التبلمٌـــذ

 التً األسبلة بعـــــــــض إلــــــى باإلضافة حمٌمً ذهنً نشاط و إبداعٌة لدرات اكتشاؾ خبلل من

 . ٌجابٌةا ذاتٌــــــة بصورة دابــــــــما الجدٌد إلى للوصول الذاتٌة الدراسة و البحث تتطلب

 

 للتبلمٌذ المفهومة ؼٌر الخبرات و المفاهٌم توضٌح على تموم:  المتشابهات إتستراتيجية -11

 بٌان و تعلمها المراد المعلوماــــت و المفاهٌم بعرض تتم و لدٌهم مؤلوفة خبرات و بموالؾ بممارنتها

 ربطها ثم شخصٌاتهم لبناء مجتمعال فــــــــً فعالٌتهم وزٌادة الدراسً التمدم و العلمٌة حٌاتهم فً لٌمتها

 المرتبطة الصفات تحدٌد على لدراتهم بزٌادة ذلن و لدٌهـم المؤلوفة و المتشابهة المعلومات و بالمفاهٌم

 . بها
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 من مجموعة ذو اإلطــــــار و اإلعداد محكم تعلٌمً نشاط هً و:  التعليمية األلعاب إتستراتيجية -12

 أو اثنان عادة معه ٌشترن و،  توجٌهــــــه و المعلم إشراؾ تحت مٌت و اللعب سٌر تنظم التً الموانٌن

 عن التبلمٌذ ٌكتسب و،  تحدٌدها سبــــــك تعلٌمـــــــٌة أهداؾ تحمٌك إلى للوصول التبلمٌذ من أكثر

:  منها متنوعة إشكاال األلعاب تؤخذ و،  مهــارات و لـــــٌم و معلومات اإلستراتٌجٌة هذه طرٌك

 أهداؾ - اللعبة اسم اللعبة عناصر وتتضمن الجمـــــــــــــاعٌة أو الفردٌــــــــــة األلعاب و المسابمات

 اللعب إستراتٌجٌة إلى المعلم ٌلجؤ ما ؼالبا و.  تموٌمها أسالٌـــــــب – أجراءتها – أدواتهــــــــــا – اللعبة

 التً الصعبـــة األجزاء فلٌترن التبلمٌذ جانب نم التفاعل عدم و  السلبٌــــــــــة تحمك ٌبلحظ عندمــــا

 إلى األمر ٌتطلب لد و علٌها المتعارؾ أو المبتكرة األلعاب إلى ولٌلجؤ فهمهـــــا عــــــــــن التبلمٌذ ٌعجز

 . المشكلة هذه على للتؽــــــلب تناسبهم أسالٌب اللتراح التبلمـــــٌــــذ دعوة

 

 من لمولــــؾ مــــــــــــــثال أو نموذج عن عبارة هً و:  حاكاةالم أو الدور لعب إتستراتيجية -13

 ظروفا فٌه ٌواجه محـــــدد و خــاص دور فٌها مساهم لكل( ٌعطى أو ٌوزع) ٌسند و،  الوالعة الموالؾ

 و الظروؾ هذه فً تواجهه التً المـؤزق من مخارج أو للمشكبلت حلول بتمدٌم ٌموم إن علٌه و،  معٌنة

 العاب أو المتممص أو الدور لعب شكــــل فــــــــــً تكون لـــــــد و،  بشؤنها المناسبة مراراتال اتخاذ

 الحكمة استخبلص مثل الدور لعب من الهدؾ ٌوفـــر إن المعلــــم على و الكمبٌوتر محاكاة أو المحاكاة

 أو السلــون أنواع بعض تعدٌل أو مباشرة ؼٌر بصورة اٌجابٌـــــــة اجتماعٌـــة و خلمٌة لٌـــــم تعلم أو

 أن المعلم على و،  فٌهــا مرؼوب ؼٌر سلبٌة عادات من التخلص أو عمابـــــــــــد أو مبــــــادئ اعتناق

 و الـــــدور للعب السلوكً المولــــــؾ داخل العلمٌة المادة تدعٌم و ٌناسبه بمـــا كل األدوار ٌــوزع

 . والتعزٌز األدوار لتنفٌذ المناسبة البٌبة و طلوبةالم الوسابـــــــــل توفٌر

 

 مــــن مباشـــــــــــــــرة البٌبة مع التبلمٌذ تعامل ٌعد:  الميدانية الدراتسات إتستراتيجية -14

 المحبب الفعلً العمــل و االٌجابٌــة المشاركة على تموم ألنها،  النشط التعلم فً األساسٌة االستراتٌجٌات

 المٌدانٌة الدراسات تشمل و.  حلها فً السٌـــر و مشاكلها تعرؾ و لبٌبته فهمه على ساعدهٌ مما للتبلمٌذ

 لكً و معادن و نفط حمول/  صناعٌة/  ساحلــــــــــٌة/  زراعٌــــــــــــة منطمة أو الطبٌعٌة البٌبة موالع

 الهدؾ و إلجراءاتها جٌد عدادإل التخطٌط المعلم علـــى ٌجب  بنجاح اإلستراتٌجٌــــــة هذه استخدام ٌتم

 أهمٌتها ببٌان و التبلمٌذ أذهان فً األهداؾ هذه وضــــــوح و منها العابد تمدٌــــــــر و  منها

 . لهم التعلٌمٌة و العلمــــــــٌة

 

 مجموعات إلـــــى التبلمٌــــــذ تمسٌم فٌها ٌتم و:  التالميذ بين اإلجابة و التسؤال إتستراتيجية -15

 ٌسال ثم( ب) التلمٌذ عنه ٌجٌــــب ســـإال بإلماء( ا) التلمٌذ ٌموم  تلمٌذٌن مجموعة كل تضم حٌث ثنابٌة

 لٌفكروا صؽٌرة مجموعة لكل األسبلة بعـــــض إلـماء للمعلم ٌمكن كما( ، ا) عنه ٌجٌب و( ب) التلمٌذ

 على تشجٌعهم و ذاتٌا التعلم تتٌح إن  اإلستراتٌجٌة هــــــــذه ممٌزات من و لها إجابات ٌعدوا و  فٌها

 و للعمل دوافعهم زٌادة و بٌنهم الصلة توثٌك و باآلخرٌن الثمة و النفــــــس علــــى االعتماد و المبادرة

 بعــــــض تعدٌل أو الدرس تنفٌذ فً المعلم تواجه التً الصعوبات على التؽلــب و التمدم مــــــن مزٌد

 الجامد الروتٌن مــــن الخروج و التؽٌر فرص تهٌبة خبلل من الستجابةا عدم و ا السلبٌة السلون أنماط
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 أخرى مرة لؽٌرها ٌعـــــــــود ثم لدلابك المعلم ٌستخدمها ولد الدراسً الصؾ بٌبــــــــة فً

 ةالمتعـــــدد الذكاءات مثل المتعددة االستراتٌجٌـــات بعض إلى باإلضافة هذا،  األهداؾ لتحمٌـــــــــــــك

 التدرٌس فً العالمٌــــــة األسالٌب على االنفتاح و الكترونٌا المناهج متابعة و بالكمبٌوتر الذاتً التعلم و

 االنترنت شبكة خبلل من

 

 ؟ نموم لماذا              : التمويم أتساليب

 لكل تموٌم ـبأسالٌــــــ إلعداد ٌخطط و ٌتحرى بالتالً و السإال هذا نفسه على ٌطرح إن المعلم على ٌجب

 . الدرس تمدٌم بعد و إثناء و لبل الفصل داخل التعلم/  التعلٌم مراحل من مرحلة

  علٌهــــــــــا للبناء أولٌة كمهارات السابمة التبلمٌذ خبرات لتعرؾ وذلن المستوى لتحدٌد -1

  ةالدراســـٌ المواد من العدٌد فً التعلم لمشاكل المإدٌة األسباب لتحدٌد ذلن و للتشخٌص -2

 تسجٌل و التعلٌمٌـة األخطاء تصحٌح و التعلم لتعزٌز الراجعة التؽذٌة تمدٌم و التعلم تمدم لمرالبة -3

 التراكمً فالتموٌم بذلن خاصـــــة سجبلت فً( الملفات) تلمٌذ كل عن المستمرة و المنتظمة المبلحظات

 . للتبلمٌذ الراجعة التؽذٌة أسالٌب لٌموم ٌستخدم أٌضا

 . اإلعــــــداد إثناء عرضها سبك التً التعلم جوانب جمٌع فً النهابٌة ابجالنت على للحكم -4

  التدرٌبـــات و المتابعة و المنزل أعمال و إضافٌة بؤنشطة التكلٌؾ و االنجاز ملؾ لتمدٌم -5

 . تمدمه حسب كل الدرس بموضوع مرتبطة ثرابٌةإ معلومات تمدٌم و

 

 : جغرافى درس العداد نموذجية دطة

 االعدادى الثانى الصؾ                             جؽرافٌا : المادة

 : التارٌخ               العربى الوطن الطار بٌن االلتصادى التكامل:  المموضوع

 تضارٌسها و مناخهــــــــا و عواصمها و موالعها و العربٌة الدول عدد التلمٌذ ٌعرؾ ان:  المبلٌة المعلومات

 

 : الدرس فى نةالمتضم التعلم جوانب

 : الجؽرافٌة الجوانب اوال

 العربى التكامل لتحمٌــــــــــك العربٌة الدول جامعة جهود – محركٌة تعرٌفة – التصادى تكامل – تجارى تبادل

 لتحمٌك العربٌة المنظمات – العربـــى االلتصادى التكامل تحمٌك طرق تنوع – العربى التكامل ممومات –

 التكامل لتحمٌك تمت التى الجهود تموٌـــــم – العربى االلتصادى التكامل معولات – االلتصادى التكامل

 . االلتصادى

 (حركٌة نفس/  عملٌة) مهارٌة جوانب:  ثانٌا
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 االلتصادى التكامـــــــــل تحمٌك تمنع التى المعولات تصنٌؾ – المفاهٌم خرابط و الرسوم و االشكال تحلٌل

 خرابط شكل فى وضعها و،  العربٌــــة الحرة التجارة منظمة اتفالٌة تتضمنه ما حلٌلت – بٌانٌة و عملٌة باسالٌب

 . االلتصادى التكامــــــل لتحمٌك ممترحات تمدٌم – متعددة بعبللات مترابط مفاهٌم

 : الوجدانٌة الجوانب:  ثالثا

 التكامل معولات لمواجهــة بٌةالعر الدول جهود تمدٌر – العربى االلتصادى التكامل لتحمٌك الدعوة على الحرص

  العربى االلتصادى التكامل دعــــــــــم فى لها التابعة المنظمات و العرٌبة الجامعة جهود تمدٌر – بٌنها فٌما

 

 : الدرس فى التسير دطوات

 : السلوكٌة االهداؾ لتحدٌد مثال

 بالكتابة العربٌـــــــــة الدول بٌن االلتصادى للتكامل الجؽرافى المفهوم التلمٌذ ٌذكر ان..  الخاص الهدؾ

 :  السلوكٌة اهدافه الى الخاص الهدؾ تحلٌل

 العربى للوطن البشرٌة الممومات التلمٌذ ٌعدد ان . 

 العربى للوطن الطبٌعٌة الممومات التلمٌذ ٌعدد ان 

 للبترول المنتجة الموالع اهم على التلمٌذ ٌتعرؾ ان 

 بها المنتجات نوع و الدول بعض ثراء بٌن التلمٌذ ٌربط ان 

 الراجعة التؽذٌة التموٌم االجراءات و االنشطة و االسالٌب السلوكٌة االهداؾ
 اهـــم التلمٌذ ٌذكر ان

 الوطـــن فى الثورات
 . العربى

 
 19 التلمٌــذ ٌكتب ان

 فـــى تزرع محاصٌل
 . العربى الوطن

 
 6 التلمٌـــــذ ٌكتب ان

 الوطـن بنتجها معادن
 . العربى

 
 معنى التلمٌذ ٌذكر ان

 االلتصــــادى التكامل
 العربى الوطن فى
 فى الذاكرة من

 . واحدة دلٌمـــــــة
 
 3 التلمـــــٌذ ٌكتب ان

 للتكــــــــامل معولات

 دابـــــما المعلم ٌبتكر:  الممدمة اوال
 للــــدرس جدٌد مدخل حصة كل فى

 فــصل من و الخر درس من ٌتلـؾ
 عدد ٌطرح ان رفٌمكنه اخ الـــــــى
 تربـــــــــــط التى االسبلة مــــــــــن
 او الجارٌة باالحداث الدرس
 المستــوى عــلى معاصرة مشكبلت
 . الجماعى و الفردى

 
 تمدٌم:  الممدمة من الهدف

 المـعلم ٌعدها التى االفكار بعـــــض
 زٌـــــادة و التبلمٌذ شوق الثــــــارة

 و حماسهــــم تموٌة و استعداداتهـــم
 تـــــــــــــــعرؾ و االراء استطبلع
 الــدرس حــــول السابمة المعلومات
 جـــــــــــــــذب عملٌة الى باالضافة
 الحصــة جو نحو لتتركز الهنمامهم

 حـــــدث لد ٌكون لد مما التخلص و
 او الـــــحصة موعد لبل احداث من

 االنطباعات و للخبرات فصل عملٌة

 تحوٌـل طرٌك عن ٌتم
 الـــى السلوكى الهدؾ
 . استفهامٌة صٌؽة
 التلمٌذ ٌذكر ان:  مثال
 فـــــــــى الثروات اهم

 شفهٌــا العربى الوطن
 مــــــن نماط ثبلث فى

 الكتـــــــــــــاب لراءة
 دلٌمـــــة فى المدرسى
 التموٌـــم فٌكون واحدة
 ذكـــــر.  الهدؾ لهذا
 الوطـــــن ثروات اهم

 الشفهى بالمول العربى
 تحوٌـــل ٌتم هكذا و، 

 االهـــــــــــداؾ جمٌع
 و للـــــدرس السلوكٌة

 الخانة فى ذكرت التى
 صٌــــــــػ الى االولى

 شكـــــل فى استفهامٌة
 بنابٌـة او مبدأٌة اسبلة

 ٌجٌــب عندما تتم
 ــــةاجابـــ التلمٌذ
 نالصـــــــة تكون
 المعلــــــــم فٌموم

  االجابة باستكمال
 بالتصرٌـح للتمٌذ
 المساعــــــــدة او

 لـــد و، اوالتلمٌح
 التؽذٌــــــة تكون

 بـــــــان الراجعة
 المعلــــــــم ٌخبر
 بــــــــــان التلمٌذ
 صحٌحـة االجابة

 ٌثنـى و ٌشكره و
 لــــــــد و،  علٌه
 لتؽذٌــــــةا تكون

 كانت اذا الراجعة
 خاطبــــة االجابة
 الى التلمٌذ فٌرشد
 بـــــــه مواز خط
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 الدول بٌن االلتصادى
 شــــــرح بعد العربٌة
 . الدرس

 
 3 التلمٌـــذ ٌستنتج ان

 لتحمٌــــــــــك اسالٌب
 رةالذاكــــ من التكامل

 الكتـــــــاب لراءة بعد
 . المدرسى

 
 التلمٌـــــــــذ ٌطبك ان

 التكامـــــــــل اسالٌب
 علــــــــى االلتصادى

 العربٌــة الدول بعض
 بعــد الدرس نهاٌة فى

 ٌفضـل،  المعلم شرح
 الــــجزء الى الرجوع
 الخــــــــاص النظرى
 السلوكٌــــة باالهداؾ

 . السابك الفصل فى
 
 

 درس فـــــى اكتسابها لهم سبك التى
 لــــــــد ما و سابمة مادة او اوحصة
 او خبــــــرات من اعتراها لد ٌكون
 فعندبــــذ احباطات او سلبٌة مشاعر
 هـــــــــو و مهما هدفا مةللممد ٌكون
 و اذهانهـــم تطوٌر و التبلمٌذ اعداد
 الخبــــرات استمبال اجل من ابدانهم

 لـــد مإثرات دون تمدٌمها المطلوب
 ٌتم لم اذا التموٌم تحرٌؾ فى تتداخل

 . بالدرس البدء لبل استباعدها
 

 لدرس تصلـــــــــــح:  لممدمة مثال
 مــــــــعلمال ٌموم االلتصادى التكامل
 ٌرســــــم ثم،  متكاملة دابــرة برسم
 عــــدة الى ممسمة اخـــــــرى دابرة
 تحدٌـد تلمٌذ كل مــن ٌطلب و السام
 اخـــرى بلد اى او مصر سكان عدد
..  الســــودان ثــــــــــم الدابرة على
 التبلمـــــٌذ مـــــــــن ٌطلب ثم.  الخ
 ــلكــ و بمصر الخاص الجزء لص
 رسمه الـــــــذى الجزء ٌفصل تلمٌذ
 ان لهــــــــــــــم ٌمول ثم الدابرة من

 و متكاملـــــــة ؼٌر اصبحت الدابرة
 فصـــــل تم اذا العربى الوطن هكذا
 االستعـــــــمار بسبب اجزاإه بعض

 النظــــــــــم اختبلؾ او االحتبلل و
 و للتفكــــن عرضة ٌصبح السٌاسٌة
 و لــــوة الدابرة فاكتمال اذا راالنهٌا
 لـــــــوة االلتصادى التكامل احداث
 . جمٌعا للعرب
 المــــواد بٌن التكامل لمفهوم تدعٌما

 ٌطــــــــلب المعرفة وحدة الدراسٌة
 المعجــم استخدام التبلمٌذ من المعلم
 فـــــــــى منهج بكل الخاص اللؽوى

 فجاءت تكامل كلمة معنى استخراج
 و ؼٌــــــــــره مع تم او كمل نىبمع

 و زمٌـله ٌكمل تلمٌذ كل بان ٌضٌؾ
 االسرة ٌكمل االسرة فى عنصر كل
 الوطــــــن دول بٌن ٌحدث ما هذا و

 تكمـــــل دولة كل ان بمعنى العربى
 بمـــــــــا االخرى الدولة فى النمص
 مـا تاخذ و سكانها حاجة عن ٌفٌض
 . االخرٌن من الٌه تحتاج

 
 ( :االتسلوب) االتستراتيجية انياث
 هــــــذا لتنفٌذ المعلم ٌختار سوؾ و

 او تراكمٌــــــــــــة او
..  نهابٌة او تشخٌصٌة

 . الخ

 تساعــــد معلومة
 علـــــــــى التلمٌذ

 اجابتـــه استكمال
 ترفـع و تدعمه و

 . مستواه
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 التعاونـــى التعلم استراتٌجٌة الدرس
 امثلــــة من تبلمٌذه مع ٌتدرج حٌث
 المستــــــــوى على التكاملى المعنى
 مــع ثم نفسه و االنسان بٌن المبسط
 معنــــــــى على ذلن ٌطبك ثم ؼٌره

 بٌــن او سورٌا و مصر بٌن التكامل
 او الخلٌجــــــى التعاون مجلس دول

 لتحمٌــــــك العربٌة الدول محاوالت
 المفهــــــــوم ٌعرض ثن ثم التكامل

 عربٌة دولة اى ان هو و الجؽرافى
 المجــــــــــاالت بعض فى نمص لها
 تــموم( بشرٌة/  صناعٌة/  زراعٌة)

 الـــــــــدول من ٌنمصها ما باستٌراد
 الــــــى ٌعود ثم،  المجاورة العربٌة
 الفــــــــــردى المستوى على االمثلة
 و  لصٌـــــــــــرة اسبلة عدة بتوجٌه
 االحتٌاجـات اهم هى ما مثل سرٌعة
 الـــفردى المستوى على لن النالصة

 هـــــــــــــــــذه سد تحاول كٌؾ و ؟
 فـــى البدابل هى ما و ؟ االحتٌاجات

 ؟ حاجاتـن استٌفاء عن زنعج حالة
 و اهمٌـــــة على اجابة كل فى نإكد
 نمثـــــــل ان ٌمكن و التكامل حتمٌة

 لجامعـــــة التابعة العربٌة للمنظمات
 و الشخصٌة بعبللاتن العرٌبة الدول
 و المدرســة فى واالجتماعٌة العابلة
 اإلعــبلم وساابل و النادى و المكتبة

 . الخ...
 

 ٌرسم ان للدرس هاعــــــداد اثناء للمعلم ٌمكن االجراءات و االنشطة و( استراتٌجٌات) االسالٌب خانة لطول نظرا

 االهداؾ االولى الخانة فى ٌسجل و الممدمــــة لٌكن و الدرس فى واحد عنصر ٌضمنه عرضه السابك مثل جدول

 التموٌم الثالثة الخانة فى و االجراءات و االنشطة و االسالٌــــــــــب الثانٌة الخانة فى و بالمدمة الخاصة السلوكٌة

 سبك كما الجدول داخل الدرس فى التعلم جوانب جمٌع ٌستكمل عنـــدما و راجعةال التؽذٌة الرابعة الخانة فى و

 فى ٌسهب ان ٌجب التى االسالٌب و االنشطة و االجراءات و المعلومات شــــــــــــــــرح له ٌتبمى عرضه

 اسفله ٌكتب او الجدول ٌؽلك ان ٌمكنه لذلن التدرٌس على تدرٌبى درس كبروفة التحضٌر كراســـــــة فى شرحها

 شكل فــى اى افمٌا الدرس عناصر بالى معالجة فى ٌبدا و( االجراءات و االنشطة و االسالٌب) جانبى عنوان

 و ضرورى الخطة هـــــــذه فى ذلن شرح و.  بالفصل الفعلى التدرٌس اثناء به ٌموم سوؾ لما متتابعة سطور

 و بالنفس الثمة واكتساب باول اول االخطـــــاء تصحٌح و التدرٌس على التدرٌب من المعلم ٌتمكن لكى جدا مهم

 و التمدم فى تساعده بنفسه نفسه هو له راجعة تؽذٌة و اٌجابٌة و دفعة ٌكسبه مما به ٌموم لما بالفخر الشعور

 و.   العملى االداء فى رابعة نتابج الى ٌصل لكى الوحٌدة الطرٌمـــــة هى هذه و،  التدرٌس مهارات اكتساب

 اؼلك ثم جدول فى الدرس فى عنصر اول عرض فى اعبله الٌها االشارة السابـــــــــــك الطرٌك هذه اتبع سوؾ

 تم التى السلوكٌة االهداؾ عن تجٌب اسطر شكل فى العناصر بالى معالجة و تناول واصــــــــل و الجدول

 الخانـــــــــــة فى جاء لما استكمال هو االن ساكتبه ما:  مبلحظة) هكذا و بالجدول االولى الخانة فى عرضها
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 و تصحٌحها و االجابـــــــــات بتلمى المعلم ٌموم ذلن بعد و االعبلم وسابل بكلمة انتهت التى و الثانٌةبالجدول

 ان ٌجب اخر بمثال( للدرس الممدمـة بها نمصد و تهٌبة) عملٌة التراح ٌتطلب لد و،  للتبلمٌذ راجعة تؽذٌة تمدٌم

 من والعٌة متابعة و تفاعل و استجابة ٌجد لــم اذا حالة فى لٌستخدمها الواحد للدرس ممدمة من اكثر مالمعل ٌعد

 احداث بؽرض دابما محددة اجابة توجد ال بمعنى) مفتوح سإال ٌطرح ان ٌمكنه و،  االولى الممدمة فى التبلمٌذ

 االحداث او بالدرس المرتبطة االشٌاء بعض فى التبلمٌذ راى استطبلع او المبلٌــــة الخبرات تعرؾ و التفاعل

 هذا حول ٌعرفونه ما تمدٌم التبلمٌذ من ٌطلب و مثبل التعاون مثل خبرة او اواتجاه لٌمــــــــة حول(الجارٌة

 او تحدٌــد دون عفوٌة بصورة الدرس عناصر تمدٌم فى ٌبدا اهتمامهم باجتذاب شعوره بمجرد و،  الموضــوع

 باستراتٌجٌات الجفرافٌا لمادة االعدادى الثانى الصؾ دروس لبعض معالجة سالدم و.  ممصود او تعسفى ربط

 : ٌلى كما متعددة

 

 لكل ٌحدد و مجموعـات 5 او 4 الى الفصل بتمسٌم المعلم ٌبدا فٌها و:  التعاونى التعليم اتستراتيجية -

 اول فى و،  العربى الوطن واتبثــــــر الخاصة الفمرة لراءة التبلمٌذ من المعلم ٌطلب و لابد مجموعة

 لهم ٌوفر و( بالجدول االولى الخانة فــــــــى له السلوكـٌة االهداؾ اعداد سبك) التكامل درس فى عنصر

 الوسابل مكتبة من و به الخاص المعلم ارشٌؾ من وسابـــل) االضافٌة المعلومات و الصور و الخرابط

 سبك التى التعلٌمٌة خبراتم او) العمرٌة و العملٌة لمستوٌاتهم ــــــاتبعـــــــــ االثرابـــــٌة او( بالمدرسة

 اسبلــــة عدة لهم ٌوجه ثم( السابك الجدول رسم لبل المبلٌة المعلومات خطـوة فى تعرفها و تحدٌدهــــا

 9 رلم الخرٌطة الـــــــــى انظر - ؟ تراه ما صؾ( 19-1) الشكل الى انظر:  مثال لصـــــٌرة و سرٌعة

 الفكــرة تعرؾ و ؟ الفمرة فى الربٌسٌــــة المعلومة تحت خط ضع ؟ 19 صــ الفمرة الرا ؟ 13 صــــ

 االسبلة من مجموعـــــة واكتب سإال لكل الولــت حدد ؟ الفمرة حولها تدور التى المحورٌة او العامة

 المعلومة فوق السبورة على مـن سإال كل وضع مجموعة كـل من اطلب و العنصر اول فى سالتها التى

 لكل محدد ولت اعطى و،  الصورة او الخرٌطـــــــــة او الفمرة فى عنـها تجٌب التى به الخاصة

 ولت حدد ثم المجموعة اعضاء كـــــــل داخل بعضــــــــهم بٌن االجابات و الراى لتبـــــــادل مجموعة

 كل لابد من اطلب الولت نهاٌة بعد و.   كله للفصل المكونة المجموعــــــــــات بٌن الراى لتبادل اخـر

 ان على( راجعة تؽذٌة) مساعدتـــــن و توجٌهن و اشرافـن تحت االجابات لهــــــم ٌصحح ان مجموعة

 – احسنت مثل المجموعة لابد على والثنـــــاء علٌها االجابـــــــة و االجابات بتدعٌم المعلـــــــم ٌموم

 تتولــــــــــى ثم -  تسجلها و درجات تعطى ان االفضل و للمزٌـــــد حتاجت –% 199 – ممتـاز

 ان االفضل و اضافٌــــة معلومات به ما مكان الى االشارة و والتوجــٌــــه النصح فى تبدا و المتعثرٌن

 . هكذا و..  بانفسهـــم تمدٌمه ٌتولون ان على المادم الدرس باعـــــــــداد المتعثرٌن نكلؾ

 الدول بعض فــى ؟ مصر فى تتوافر هل ؟ التكامل عناصر اهم ما 29، 19 صــ للكتاب ٌنظر:  التكامل مثال

.  عنصر كل مع االسبلة نفس ٌمـــــدم و الخ..  الصناعة ثم الزراعة عنصر المعلم ٌتناول) ؟ االسٌوٌة ؟ االفرٌمٌة

 من العربٌة الدول ٌمنع الذى ما ؟ تتصرؾ ـــــــؾفكٌــ العرٌبة الدول بٌن التكامل عناصر بعض تتوافر لم اذا

 ؟هل الصناعى االنتاج عناصر اهم ما ؟ العربٌة الدول ثروات اهم ما ؟ مجاورة دول من ٌنمصها ما استٌراد

 الدول بعض فى تتوافر هل( 19 صــ المدرسى بالكتاب البٌانٌة الدابرة الـــى انظر) نسبة باى ؟ مصر فى تتوافر

 التكامل تعوٌض فى المال راس ٌإثر كٌؾ ؟ الصناعى االنتاج زاد كلما المومى الدخل ٌـــــــزداد ماذال ؟ العربٌة

 بالحواجــــــــــــز تعنى ماذا ؟ مصادره ما ؟ االموال رإوس بها تتوفر التى العربٌة الدول ؟عدد العربــــى

 ؟لماذا العالم فــى االخرى الدول مع بٌةالعر الدول ببعض جمركٌة حواجز وجود عدم تفسر بماذا ؟ الجمركٌة

 توجد هل ؟ افضل هى ام ؟ الثمـــن رخص بسبب هلل ؟ االستعمارٌة الدول من االستٌراد الدول بعض تفضل

 الخاص االلكترونى المولع الى الطبلب بتوجٌـــــــه المعلم ٌموم) المدرسى بالكتاب موجودة ؼٌر اخرى اسباب

 ٌطلب.  المدرسة مكتبة فى االحصاءات و النشرات و الكتــــــــــــب بعض على بلعاالط او الدراسٌة بالمادة
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 االستٌراد ضرورة تحتم اخرى اسباب توجد هل( . منها باالفضل ٌــشٌد و مجموعة كل من تمرٌر كتابة المعلم

 ما ؟ ذلن كٌفنعالج ؟ تاجالن فى التشابه ٌعنى ماذا( الجات الحرة التجارة اتفالٌة) ؟ االجنبـــــٌة الدول بعض من

 العربٌة الدول تحتاجها التى البضابع انواع ما ؟ منخفضا العربٌة الدول بٌن التجارى التبادل ٌجعـــــــــل الذى

 و عرٌبة بضابع وجدت و المنتجات بعض لتشترى السوق الى  ذهبت اذا ؟ العربى الوطن دول فى تجدها ولــا

 فٌه تموم ملؾ بعمل لم و المعلومـات اجمع ؟ لماذا و ؟ لتشترٌه تختار اٌها و ؟ بٌنهما تفاضل كٌؾ اجنبٌة بضابع

 ؟ العربٌة الدول بٌن االلتصادى الكامل معولات على بالتؽلب

 

 : الذاتى التتساؤل اتستراتيجية باتستددام درس اعداد -

 سإال كل ٌكتب حٌـــثب اجابات و( صؽٌرة مشكبلت) اسبلة شكل فى الدرس باعداد المعلم ٌموم:  البطالات نظام

 نصؾ على االسبلة توزع ثم لها التابـع السإال رلم نفس اجابة كل تاخذ و اخرى بطالة فى اجابة كل و بطالة فى

 ان 1 رلم السإال حامل التلمٌذ من المعلم ٌطلب و االخــــــر النصؾ على االجابات توزع و الفصل تبلمٌذ عدد

 الخاصة االسبلة جمٌع بعرض ٌوالى ثم 1 رلم االجابة احامل من السإال نفسل االجابة طلب ٌتبعه ثم السإال ٌلمى

 التوضٌحات بعض ٌضٌؾ و التبلمٌذ على ٌثنى بنجاح منه ٌنتهى عندما و الدرس عناصـــــــر من واحد بعنصر

 ثــــــم،  همعلٌ عرض لما استٌعابهم و فهمهم مدى عن التبلمٌذ ٌسال ثم االجابات بتاكٌد الراجعة التؽذٌة ٌمدم و

 بهذه اما الدرس عناصـــــر بالى ٌوالى هكذا و.  السبورة على تناول تم الذى العنصر تلخص مبسطة نبذة ٌسجل

 تعلٌمات ٌتمبل و ٌعلك عنصر كل بعد و الدرس عناصر لبالى استراتٌجٌة او اسلوب ٌختار او( البطالات) الطرٌمة

 و الود من جو فى المتفاعل النشط االٌجابى على الثنـــــاء و للبطىء المساعدة ٌمدم و المتعثرٌن ٌوجه و التبلمبذ

 فى التبلمٌذ راى استطبلع ٌطلب الدرس نهاٌة لبل و الؽضب او التحـٌز عدم و الجمٌع بٌن العدالة و المساواة

 هو ٌراه ما وا التبلمٌذ رؼبات على بناءا علٌها التعدٌبلت بعض ادخال االمر ٌتطلب لد و الطرٌمة لهذه تفضٌلهم

 الطرٌمـــة هذه تؽٌٌر ٌمرر لد و التخطٌط و االعداد مرحلة عن الشىء بعض اختلؾ و  التنفٌذ اثنــــــــاء حدث لد

 لمعلومات تصنٌـــــــــــــؾ او تبوٌب تمدٌم او مفاهٌم خرٌطة باعداد ٌموم الدرس نهاٌة فى و بها االستمرار او

 الخرابط ٌكمل او الجداول مــــــن االستفادة الى ٌوجه و المدرسى بالكتاب اءج الذى الترتٌب ٌتبنى لد او الدرس

 لد و،  االكثر على ثبلثة او كلمتٌن او كلمــــة فى مطولة جملة لتلخٌص للتموٌم جدٌد نسك ٌبتكر او الصماء

 او للمحاصٌل) اماالرل دالالت استنتاج او المفاهٌم خرٌطـــــــة اكمال التبلمٌذ من اخرى مجموعة من ٌطلب

 او االمبراطورٌات احدى نمو تتبع التبلمٌذ ٌطلبمن و زمنٌة خرٌطة اعــــــداد شكل فى التموٌم ٌكون لد و( ؼٌرها

 لتاكٌد للتبلمٌذ المنزلٌة الواجبات بعض المعلم ٌمدم ثم التمدم مراتب الصى بلوؼها الى نشاتهــــا منذ الكبرى الدول

 مــن التعلٌمٌة مستوٌاتهم حسب موزعا ٌكون بل للجمٌع موحدا المنزلى لواجبا ٌكون اال ٌفضل و الــدرس

 ٌكون لد و  CD ٌعطٌـه لد و معلوماته الستكمال المكتبة الى ٌتوجه ان ٌمكن المتعثرالذى او البطىء الى المتفوق

 و تعمٌمات او لٌم او ٌةجؽراف ظاهـــــــــرة او تارٌخٌة او اجتماعٌة او لومٌة لضاٌا او اسبلة المنزلى الواجب

 بؽرض البطالات بعض تمدٌم ٌكون ولد بشانهــــا اجتهاداتهم و ابحاثهم و ارابهم تسجٌل التبلمٌذ من ٌطلب

 ببعض المساعدات و التلمٌحات استخدام على الحرص مـــــــع الحالى الدرس استكمال او المادم للدرس االعداد

 نظام تمدٌم إثناء المرحة أو المشولة والموالؾ المعلومات بعض تمدٌـم و،  رةالمباشــــــــ ؼٌر أو المباشرة الطرق

 . التبلمٌذ من مكروه أو ألى أو شكلً الدرس ٌكــــــــون إن لٌتجنــــــــــب البطالات
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 :  التبادلى التدريس اتستراتيجية -

 الدراسة على ٌمبلـــوا لكى لتبلمٌذل النص اختٌار حرٌة ٌترن ان ٌمكن او المدرسى الكتاب من نص المعلم ٌمدم

 ثم مرة من اكثر جٌدا تمرأ جمـل الى النص تمسٌم منهم ٌطلب و اٌجابٌة و بشوق( االستراتٌجٌة) الطرٌمة بهذه

 لكى امامهم بتجربة المعلم ٌبدا ان ٌمكن و،  لهــم الممدم النص من جملة اجابته تكون سإال وضع منهم ٌطلب

 لخطواتها تلخٌصا االستراتٌجٌة لهذه شعارات عدة المعلم ٌتخـــــــــذ و  التبادلى التدرٌس استراتٌجٌة على ٌتدربوا

 – عدل – انمد – المعلم من استفسر – الصعبة المفاهٌم حدد – لخص – االسبلـــة ضع -االفكار حدد  - الرا)

 استنتج – تطلع و واتجاهتها االفكار مسار تتبع – بانجازه لمت ما على المترتبة التالٌة باالفكـــــــار تنبؤ – الترح

 المعلـــــــــــم ٌموم ثم( المبادبة – الحرٌة – المساواة – العدل) السطور بٌن النص تناولها لضاٌا و لٌــــــم

 او( اعمدة و دوابر) بٌانٌة اشكال و مفاهٌم خرابط شكل فى وضعه و باسلوبه التبلمٌذ به لام ما نفس بصٌاؼة

 احداث او( الخ...  مناخٌة/  زراعٌــة/  صناعٌة/  مواصبلت/  طبٌعٌة) المختلفة للظاهرات ابطخر او جداول

 لهذه بالتموٌم ٌتعلك فٌما اما.  الشكال هذه الــــى النظر بمجرد انجازه تم ما ادران بواسطتها ٌسهل بحٌث جارٌة

( للمادة المصاحب التدرٌبات كتاب او) درسىالم الكتاب اسبلة بحل التبلمٌذ المعلم ٌكلؾ ان فٌمكن االستراتٌجٌة

 المعلومات شبكة على الجؽرافٌة بالمادة الخاص المولع على الدخول او بالمـــادة الخاص المولع على الدخول او

 ثم بالدرس الواردة المعلومات عن سإال بطالة كل فى ٌكتب و البطالات من عدد المعلم ٌصمــــم ان ٌمكن كما، 

 بحل ٌموم و بطالة منهم كل ٌختار ان التبلمٌذ من ٌطلب و عشوابى بشكل اناء فى ٌضعها و طالاتالب ٌؽلـــــك

 ان التبلمٌذ بالى من المعلـــــم ٌطلب اختاره الذى السإال حل التلمٌذ استطاعة عدم حالة فى او به الوارد السإال

 لم اذا ٌحدث الذى ما) مثال التنبإ مثــــــل هبنفس باالجابة ٌموم و سإال المعلم ٌوجه لد و لبلجابة احدهم ٌتمدم

 ما.  اجابات عدة التبلمٌذ ٌمدم لد و بنفسه المعلم ٌجٌــب(؟ العربٌة الدول بٌن االلتصادى للتكامل معولات توجد

 معنى عن االستفسار منهم المعلم ٌطلب او التبلمٌذ ٌجٌب ان فاما.  النص او الدرس فى الصعبة المفاهٌم اهم

 كان) مثال.  لها التالٌة باالفكار التنبإ التبلمٌذ من ٌطلب و ما فكرة المعلم ٌكتب لد و،  باالجابة ٌموم و مفهوم

 تتطلب لد و( . االن حتى المصرى المطن انتاج مراحل تتبع لمصر كبٌرة لومٌة ثروة ٌمثــل المصرى المطن

 تتبــع او جدٌدة مهارة تعلم او ذاتى بحث اعداد او المزٌد لراءة او االثرابٌة االنشطة بحل تكلٌفات البطالــات

 . الخ...  تارٌخٌة او التصادٌة لشخصٌة ذاتٌة سٌرة

 

 : باالكتشاف التعلم اتستراتيجية -

 معلومات هٌبة علـــــى الدرس بموضوع ٌتعلك اخر كتاب اى او المدرسى الكتاب من فمرة بصٌاؼة المعلم ٌموم

 التبلمٌذ بها كلؾ التى المدرسٌة الواجبــــــــات عن االستعبلم طرٌك عن سالدر بشرح ٌموم ثم خالٌة مسافات بها

 الحداث للمشاركة االهتمام جذب و التفاعل مــــــــن نوع اٌجاد االمكان بمدر ٌحاول و المادم للدرس لبلعداد

 الكتاب من الصفحات بعض لراءة التبلمٌذ من ٌطلب ان البـــال عدم وجد اذا ٌمكنه) التبلمٌذ بٌن النشط التعلم

 هذا خبلل من و بها جاء عما سإالهم و اسبوعٌة مجلة او ٌومٌة صحٌفة مـــــــن صفحة لراءة حتى او المدرسى

 ٌتجه لد و الحالى الدرس موضوع عن مباشرة الؽٌر التوضٌحات او المعلومات بعض ٌمدم التفاعل هذا التفاعل

 وسٌلة شكــل على المعلومات بصٌاؼة المعلم فٌموم الكتاب نص مع علالتفا عن التبلمذ عجز حالة فى) المعلـــــم

 ؼٌر و مصؽرة صور مـن الكتاب فى لما مكبرة صورة ٌستخدم او مشوق جدٌد بتصنٌؾ مرتبة و ملونة حابطٌة

 المابٌة التٌارات او والبراكٌن الزالزل مثـــل الجؽرافٌة الظواهر لبعض صور) الفهم و التوضٌح لزٌادة واضحة

 العرض هذا بعد التبلمٌذ من ٌطلب و( مشهورة تارٌخٌـــة معركة او العربى الوطن فى التصحر اماكن او

 او الوسٌلة علٌه تدل ما فٌه ٌكتبون خالى سطر لهم ٌترن ثم( الوسٌلــة او الفمرة فى) الخالٌة المسافة استكمال

 او الصور او البٌانٌة االشكال لهم لدمتها التى ضاافةاال او الممدمة الفمرة حولهـــــا تدور التى الربٌسٌة الفكرة
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 ٌكون ان الضرورى من..  خالٌة معلومات او مسافات بها والتى عنها الحدٌث سبك التـى الحابطٌة اللوحات

 . اساسى كتمهٌد الممرر بداٌة فى المبدأٌة االشكال او الصور لراءة خطوات التبلمٌذ علم لـــــد المعلم

:  صور ثبلثة تتضمـــن المواصبلت وسابل درس االعدادى الثانى الصؾ كتاب من 8 -1 رلم الصورة:  مثال

 و.............. ،  عمبللة سفٌنـــــــــة و البرى النمل تمثل و الحدٌدٌة والسكن،  الجوى النمل تمثل و الطابرة

 علٌه تدل ما فٌه فٌكتب الخالى طرالس امـــــــا 3 رلم الصورة فحص و بالنظر استكمالها ٌتم مسافة لهم بترن

 بٌن التجارى التبادل تدعٌم و الصناعة لمٌام ضرورى عنـــــــــــــصر اشكاله بكافة النمل عنصر ان هو الصورة

 كشرط بعضها و...........  الدول بٌن و االللٌم خارج........ ،  الدول بــــــــٌن و اللٌم كل داخل.......،  االلالٌم

 . العربٌة الدول بٌن االلتصـادى التـــكامل دوثلح اساسى

 

 

 : الذهنى صفالع اتستراتيجية -

 جامعة موضوع حول المعلومات شبكة و النشرات و المجبلت من الجرابد و الصور من عدد بتوفٌر المعلم ٌموم

 فى مكررة و مكثفة بصورة تنشــــــــر العربٌة الدول جامعة عن المعلومات جمٌع أن ٌبلحظ( العربٌة الدول

 لمإتمر السنوى االنعماد اثناء المعلومات شبكــة و الفضابٌات و التلٌفزٌون و االذاعات و المجبلت و الجرابد

 و البٌانات و االحصاءات و الصور بهذ المعلم ٌحتفظ و( عام كل من مـارس شهر فى العربٌة الجامعة جامعة

:  التبلمٌذ الى التالٌة االسبلة ٌوجه ثم بالفصل الموضوع هذا دراسة لحٌـــــن به خاص ارشٌؾ فى المجهودات

 هذه بلد اى فى ؟ تشٌـر ماذا الى ؟ مكوناتها اهم ما.  المدرسى بالكتاب 26ص 16 -1 رلـــم الصورة انظر

 االخرى عن مختلفة عاصمة فى سنة كل ٌعمد العربٌة الدول لجامعة السنوى المإتمر أن ٌبلحظ)؟ الصورة

 ثم الٌهــا االضافة و تصحٌحها و صٌاؼتها ٌعٌد ثم االجابات هذه المعلم ٌتلمى ثم(  العربٌة اصمالعو مـــــــن

 الدول جامعة عن اخرى معلومات اى او الصور حول االجابات من المزٌد ٌطلب ثم  السبورة على ٌسجلها

  الفرصة اتاحة على ٌحرص حٌـــــــــث الخبلصة السبورة على ٌسجل ثم ٌضٌؾ و ٌحذؾ و ٌصحح و  العربٌة

 المدرسى الكتاب من نصا ٌمدم ثم التبلمٌذ من ممكـــــن عدد الكبر الفرصة اتاحة على ٌحرص حٌث الخبلصة.. 

 بٌن ٌمارن ثم النص حول اسبلته من ٌلمٌه ما على االجابات او التســـــــاإالت او التعلٌك ٌطلب و وثٌمة اى او

 أن دون واحد تلمٌذ ٌظل اال على ٌحرص) التبلمٌذ من المزٌد لبٌط و النص معلومات و الصورة معلومات

 معلومة كل ان و خاطبة اجابة توجد ال انه ٌعلن و ٌسجل و ٌصحح و ٌعلك ثم(  فٌها رأٌــه عن ٌعبر او ٌجٌب

 ـــــولـــ حتما علٌها التلمٌذ ٌموم و ٌثاب و للدرس اثراء و اضافة هى صؽٌرة كانت مهما التبلمٌذ ٌمولهــــــــا

 كل بٌن ٌمٌز و اجابة كل على الضوء ٌلمى ان المعلم على و،  ذكره سبك عما متشابهة او مختلفة اجابات كانت

 و بتبوٌبها ٌموم ثم المشاركـات من اكبر عدد على ٌحصل حتى هكذا وٌستمر بالدرس ٌربطها و اخرى و اجابة

 تسجٌل التبلمٌذ من ٌطلب و بٌانٌـــة رسوم او ــممفاهٌـــــ خرابط او اشكال او جداول فى ٌضعها او تصنٌفها

 الجامعة وجود ان هى و(  الذهنى العصؾ) المنالشــة نتابج ٌعلـــــن ثم المهم ثم باالهم بادبا كراساتهم فى بعضها

 و المشتركة العربٌة السوق لمٌام تمهٌدا العربٌة الدول بٌن االلتصادى التكامل لحــدوث ضرورى و حتمى العربٌة

 الراجعـــــــــــة التؽذٌة تمدٌم ٌنسى وال االسمى الهدؾ هو هذا و االوروبى االتحاد ؼرار على العربــــــى االتحاد

 . المتنوعة التموٌم و التدعٌم و التعزٌز و الثواب اسالٌب و
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 : المتعددة الذكاءات اتستراتيجية -

 تعلم/  بالسمع تعلم) التعلم انماط تعدد مع تتناسب الدرس معلومات و لعناصر متعددة اشكال باعداد المعلم ٌموم

 منالشاته خبلل التبلمٌذ عند التعلــــم انماط على حصل لد المعلم أن ٌبلحظ(  االداء او بالحركة تعلم/  بالبصر

 الممدمة او دللتمهٌ تمدٌمه اثناء اثناء الدراسٌة للمادة تمدٌمه بداٌة فى بها لام التى المبلٌة الخبرات تعرؾ اثناء معهم

 المعاجم او المدرسى الكتاب مــــــــــن العربى الوطن فى الصناعــى بالنشاط الممصود بتوضح المعلم ٌبدأ.. 

 من ٌناسبه ما تلمٌذ كل ٌختار الن الفرصـــة ٌتٌح ثم الشخصى المجهود او المعلومــــــــــــات شبكة او اللؽوٌة

( تعلم اداة) وسٌلة كل فى المعلومات انواع بٌــــــن التمٌٌز ٌطلب ثم المساعدة و التوجٌه مـــــــــــع التعلم اسالٌب

 المراءة اعـــادة بعد النالص اكمال منهم ٌطلب و التعلم ادوات بنفس نالصة بصورة المعلومات نفس لهم ٌمـوم ثم

 شكل فى المعلومة المعلم ــرضٌعــ لد و،  المدرسى بالكتاب الـواردة االشكال و المصاحبة الصورة الى النظر او

 سوؾ) السكان خصابص باستعراض ٌموم لد و(  أالن حتى العصور الدم منذ  البترول اكتشاؾ لصة) لصة

 ٌوالى هكذا و(  الحما بالتفصٌل العربى الوطن سكان لخصابـــــــص االستراتٌجٌة بهذه تمدٌمه تم لدرس نعرض

 الخبلصات اعد لد ٌكون لد)  السبورة على عنصر كل خبلصة ٌسجل و الطرٌمة بهذ الدرس عناصر تمدٌم المعلم

 له الخبلصــة امبلءات التبلمٌذ من ٌطلب لد و( .. بصرى نمط) عنصر كل بعد ٌعرضهـــا شفافٌات على

 نظـرى تعلم نمط) عنصر كل خبلصات التبلمٌذ على هو ٌملى لد و( حركى تعلم نمط) السبورة علـــى لٌسجلها

 علٌها اسبلة اعداد التبلمٌـــذ من ٌطلب و ٌمدمها( معلومات) اجابات شكل فى الدرس المعلـــم ٌنهى دل و( .. عملى

 هذه تكون( مسبمة بامثلة االسلوب هـــذا على التبلمٌذ المعلم ٌدرب أن ٌجب) مشكبلت شكـــــــل فى صٌاؼتها و

 الدرس اول فى تمدٌمه سبك عما الصعوبات ضبع بهـــــــا الخطوة هذه تكون ان ٌراعى بحٌث لها حبل االجابات

 . للتمدٌم خطوة انه بجانب التبلمٌـــــــــذ مستوٌات بٌن التمٌٌز له لٌتسنى

 : المنفردة الذكاءات الستراتٌجٌة تطبٌمى مثال

 العربى الوطن سكان خصابص:  الدرس عنوان

 الثانى الدراسى الفصل               حصتان:  الزمن

 الوجدانٌة االهداؾ لتدعٌم الخ....  شعر بٌت او اٌة او حكمة المعلم ٌختار:  الدرس شعار

 "العدوان و اإلثم على تعاونوا وال التموى و البر على تعاونوا و"

 بستان:  تمدٌمه ســـبك)  المعلومات شبكة على الكتاب مولع – بٌانٌة رسوم – المدرسى الكتاب:  التعلم مصادر

 (االجتماعٌة الدراسات

 الوطن سكان بٌــــــــن التمٌٌز عدم – االنسان حموق – العربٌة االمة و بالوطن االعتزاز:  المتضمنة مضاٌاال

 االجتماعٌة عاداتهم او االلتصادٌة انشطتهم و الوانهم و عمابدهم و فباتهم فى العربى

 فى االنتشار واسعـــــــة التدرٌس اسالٌب احدى هى و المتعددة الذكاءات:  المتستددمة االتستراتيجية الطريمة

 اجل من التلمٌذ عند المدرات تنمٌــــــــــــة و التعلٌم و بالتعلم تهتم و.. حالٌا المتعددة الدول و  المتحدة الوالٌـــات

 عند المتعددة النمو بجوانب باالهتمام ذلن و النظرٌـــة التعلم اسالٌب من التملٌل و المهارات لتعلم تمبلهم زٌادة

..  ثابتة ؼٌر بنسب المتعددة التبلمٌذ لدى موجودة تكون التــــى المدرات تلن و العام التعلٌم مراحل فى مٌذالتبل

 الجوانب مراجعة و االٌجابٌة الجوانب تدعٌم و علٌها التؤكٌد و تمٌٌمها و بإبرازهــــــــــا اإلستراتٌجٌة هذه تموم

 التعلٌم جوانب تصنٌؾ و استخراج بمعنى تلمٌذ كل عند النمو نماطا على تعرفه خبلل مــــن ذلن و للنمو السلبٌة

 االنماط هذه اؼلب لتناسب  تمدٌمها كٌفٌات و العلمٌة المادة اعداد المعلم ٌتولى ثـم  تلمٌذ كل تعلم لنمـط تبعا
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 و الفراغ او الفضابى الذكاء  – اللؽوى اللؽوى الذكاء – المنطمى الذكاء:  المتعددة الذكاءات انواع اهم من و

 او الهندسٌة باالشكال ٌتعلــــــــك ما كل و التخٌل و التنظٌم و المساحات و االماكن تعرؾ مهارة به نمصد

 و التعاٌش على المدرة و البلندسكٌب و الطبٌعٌـــــــــــــة الظاهرات تعرؾ) الطبٌعى الذكاء -  الفراؼٌة الهندسة

 ( العاطفى الذكاء – الحركى الذكاء – الموسٌمى الذكاء – االجتماعـــــى لذكاءا  – الذاتى الذكاء –( البٌبة اكتشاؾ

 المعلم بتمدٌم ٌتم" : الشعبٌة و العشوابٌة االحٌاء" هى المتعددة الذكاءات بطرٌمة لشرحها المختارة الفمرة موضوع

 ٌدل الذى الشكل اختٌار التبلمٌذ مــــــن ٌطلب و مسموعة او مصورة شرابط او خرابط او صور او اشكال عدة

 احٌاء من السلوكٌات انواع بعض او عامة بصفة االحٌـــاء بخصابص نـص لراءة ٌتٌح أن بعد عشوابى حى على

 و الخدمات و منهم كل ٌسكنها التى االحٌاء انواع حول افراد عــدة بٌن حوار ٌتضمن شرٌط تمدٌم او مختلفة

 و عادى ٌوم فى السكان نشاط حول فٌلم او مصور شرٌط لهم ٌمدم او حى كـــل اهل بها ٌتمتع التى الممٌزات

 من ذلن و بواسطتها المعلومات من المزٌد تعلم ٌرٌد التى التعلٌمٌة الوسٌلة اختٌار التبلمٌـــــذ من ٌطلب

 كتاببال موضح هو لما كاثراء الشعبٌة االحٌاء فى الطبٌعٌة و البشرٌة الظاهرات اهم استخبلص خــــــــــــبلل

 و المشولة الرواٌــــــــــــات او المعلومات من مزٌدا ٌرٌدون كانوا اذا االراء استطبلع ٌفضل..   المدرسى

 الذاتى التعلم على لدرتهم و تفضلهـــــــــم ٌبلحظ الذٌن التبلمٌذ المعلم ٌكلؾ لد و..  االحٌاء هذه حول  الوالعٌة

 حول االراء باستطبلع المعلم ٌمـوم لد و،  تعلمه نمط حسب كل لتبلمٌذا من لؽٌره ٌمدم ذاتى عمل بانجاز ٌموم ان

 شكل فى اما االستطبلع هـــذا لنتابج طبما الدرس صٌاؼة باعــــــــــادة ٌموم و به التعلم ٌفضلون الذى االسلوب

 او مفاهٌم طخراب او جداول فى معلومات اعداد او شرابح او فٌلم رإٌة او شرٌــط سماع او دور لعب او لصة

 . الخ...... ذهنى عصؾ او المعلم مع تبادلى تعلـــــم او منزلى واجب

 ٌكلفه بالتالى و تلمٌـذ بكل الخاص التعلم نمط على المعلم تعرؾ بعد تمدٌمه ٌتم و االنجاز ملؾ ٌسمى ما هنان

 للدروس المصاحبة بلشكالل تكبـــــــــــٌر او خرابط او اشكال او رسوم عمل) المصاحبة االنشطة بعض بانجاز

 و النمل طرق له ٌمدم أن علٌه او بالمدرسة المدرسٌــــــــة الوسابل معمل فى التلمٌذ مساعـدة ٌتم و( الكتاب فى

 . بالمدرسة تمدم التى الفنون بمختلؾ التكبٌر

 بصفة سكانلل االلتصادٌـة و االجتماعٌة الخصابص حول ٌدور  انه تجد المدرسى بالكتاب 36 ص النص الرا

 ٌمدم او،  العشوابٌة االحٌاء لسكـــــــان االلتصادٌة و االجتماعٌة بالخصابص التنبإ التبلمٌذ من ٌطلب و عامة

 تكون و الجرٌدة و المجلة او النص خــــبلل من عنها ٌجٌبون اسبلة لهم ٌعطى و الجرابد و المجبلت لهم

( المساكن لضٌك االمراض انتشار -  التعلٌم مستوى تـــــــدنى – البسٌطة االعمال – البطالة)  ٌلى كما االجابات

. 

 االسبلة على منـــــه االجابة و بالكتاب الوارد البٌانى الشكل دراسة التبلمٌذ من المعلم ٌطلب:  الثالثة الخطوة

 و الراجعة التؽذٌة و التعزٌز و الدعـــــــم تمدٌم و المتفولٌن تعزٌز و المتعثرٌن متابعة على الحرص مع) التالٌة

 ؟ الراسى المحور ارلام الرا ؟ البٌانى بالشكل عمــود كم( : العماب ولٌس التشجٌع و الثواب من المختلفة االنواع

 اللون على ٌدل ماذا:  مثال.  االرلام لداللة تبعا به خاص لون عمود كـل اعط ؟ باالرلام االعمدة نهاٌة حدد

 . ؟ االخٌر العمود فى االصفر ـــونوالل ؟ االول العمود فى االخضر

 التلمٌحات بعض ٌعطــــى و العربى الوطن فى العشوابٌة االحٌاء انواع من نوع المعلم لهم ٌمدم:  الرابعة الخطوة

 البلجبٌن ٌسكنه الذى الفلسطٌنٌة المخٌمـــــــــــــات سكان) الحى لهذا المتولع السكان نوع لتعرؾ المساعدات و

 تمسن مدى على للداللة المدارس وجود اماكن لهـــم اوضح و االسرابٌلى االحتبلل بطش من هربا الفلسطٌنٌٌن

 منهم ٌطلب و(  .. عاطفى تعلم نمط) فٌها ٌعٌشون التى الصعبة االنسانٌــــــــــة الظروؾ رؼم بالتعلٌم الفلسطٌنى

 . خاصة بصفة بمصر و العالمب مكان اى فى عامة بصفة لبلنسان الكرٌمـــــة الحٌاة مظاهر تحدٌد
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 و منهم كبل لرٌــب او اخ او والد من كبل ٌمارسها التى االعمال حول التبلمٌذ بسإال ٌبدا:  الخامسة الخطوة

:  االحٌاء انواع) بالمدرسـة المحٌطــة بالبٌبة الشابعة االعمال اهم التبلمٌذ مع منها الستنتج السبورة على اسجلها

 لشرح مفاهٌم خرٌطة برسم المعلم ٌموم تصنٌفهــــا بعد و( . الخ....  سٌاحى  - صناعى – سكنى – تجارى

 موضح و مكتوب هو بما ٌمولون ما ٌمارن ثم نظرهم وجهـات و التبلمٌذ اراء ٌطلب و االعمال هذه مستوٌات

 انتشارها لنسب طبما االعمال اهم ترتٌب اعادة التبلمٌذ من ٌطلب ثم،  وضوحـا زدناه أن بعد المدرسى بالكتاب

،  المدٌنة الى الرٌؾ من تختلـؾ و الزراعة هى االعمال اهم ان لٌجد المفاهٌم خرٌطة لخــص و النص لراءة بعد

 – الصحة – التعلٌم ثم..  كبٌرة بنسب صناعٌة احٌاء هنان لكن و البسٌطة الصناعات بعد توجد و الصناعة

 العمل:  شعارا لهــــــــــم استنتج المنالشة هذه خبلل من و خال.....  الفن و الثمافة دور – االمن – الخدمات

 جمٌع انما و جٌد ؼٌر اخر و جٌد عمل هنان لٌس انه و عبادة العمل - واجب العمل – حٌاة العمل – شرؾ

 بعض لتسجٌــل للتبلمٌذ فرصة المعلم ٌعطى ثم...  مكان و زمان اى فى االنسان لسعادة ضرورٌة االعمال

 بصورة الموضوع الستكمال دعوة مع كراساتهم فى لــــــــــــــهم نافع ٌرونه فٌما المنالشة من اتاالستنتاج

 وتعزٌزها لدعمها المعلم على تعرض مختلفة لموضوعات ٌومٌة تمــارٌر اوعمل لـه ملؾ عمل و ذاتٌا متواصلة

 الجوانب جمٌع من عامة بصفة وٌمهتم و دفتره فى ذلن تسجٌـل و تلمٌذ كل تعلم نمط على خبللها من التعرؾ و

:  جوانبهــــا جمٌع من االهداؾ تحمك لمدى تعرفه خبلل من لذاته المعلم اداء تموٌم و مستوٌاتهم تعـــــــــــرؾ و

 على العمل و لذاته المعلم لتموٌم مهم هذا و هارو لتصنٌؾ تبعا المعرفٌة االهداؾ و لبلوم المعرفٌة االهداؾ

 ان ام دابما الدراسة حجرة فــــــــى الدرس تم هل:  اسبلة عدة نفسه ٌسال بان ذلن و مستمبلال فى عمله تطوٌر

 التى المراجع و المصادر على الدرس اعداد احتوى ؟هل مٌدانٌة دراسة او المعمل فى الدراسة اماكن تنوٌع هنان

 هل ؟ الدرس ٌعنى بماذا:  االتٌة االسبلة عن الدرس اهـداؾ تجٌب ان اهتم هل ؟ معارفه المعلم منها استخلص

 ؟( الخرابط رسم) علٌها التدرٌب و مهارة باتمان الدرس ٌهتم هل ؟ التعلٌمات او المفاهٌم ام الحمابك بمعرفة ٌهتم

 اداء بعــد بارتٌاح شعرت هل ؟ التبلمٌذ لسن مناسبة االهداؾ هل ؟ هى ما و ؟ اتجاهات بتنمٌة الــدرس اهتم هل

 ؟ االخرٌن دون تلمٌذ على الثناء من اكثرت هل ؟ العماب من اكثرت هل ؟ الحصة

 . لادم فصل فى التدرٌس استراتٌجٌات و طرق حول التفاصٌل من مزٌد هنان و

  التعلم عملية فى التالميذ اشتران

 نوال المعلم و ذــــــالتبلمٌ بٌن التفاعل حدوث فى البالؽة الهمٌتها النمطة هذه فى وافى جزء تخصٌص راٌنا

 : ٌلى كما هى و كثٌرا التفصٌبلت هذه الى ٌحتاج المبتدئ المعلم

 – التاثٌرات تنـــــــــوع – المعلم و التبلمٌذ بٌن المنالشات – التعلم عملٌة فى التبلمٌذ اشران البداٌة تتضمن 

 . الدرس ؼلك

 ٌفكرون كٌــــــؾ و علمونٌت كٌؾ التبلمٌذ تعلٌم تستهدؾ التعلٌم عملٌة فى التبلمٌذ اشران عملٌة:  ممدمة

 اجتماعٌة كعملٌة للتعلم مستحــــــدث مفهوم تمدٌم ذلن ٌتطلب و المعلم بٌن و بٌنهم و البعض بعضهم بٌــــــــــن

 (النشط التعلم) الثمافٌــــــــة و االجتماعٌــة و اللؽوٌة التلمٌذ بخصابص كبٌر بشكل تتؤثر

 

 ؟ التعليمية العملية فى تالميذه المعلم يشرن كيف

 الوالع و الدرس بٌـــــــن الربط – التبلمٌذ انتباه جذب – المعلم خبرات مثل تعلمه سٌتم لما خطة وضع خبلل من

 الفلن درس بٌن ربط) الدراسٌة المـــــــــواد من ؼٌرها او ذاتها االجتماعٌات ٌكون لد اخرى ودروس الدرس و

 الحوافز بتمدٌم) الدافعٌة اثارة – بالتكامل تعنى مــــــــا هى و الصلة ذات(العلوم فى الفلن درس و الجؽرافٌا فى
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 التى و( الؽٌر و المباشر الشخصى و الدراسى التمدٌر اوجه من كثٌــر و التكرٌم و الهامة المكتسبات و الجوابز و

 هى و العامة المٌم او الدرس شرٌفةحول حرة منافسة خبلل من الدرجات بارفع والـــــدرس التبلمٌذ على ستعود

 – الجمٌع فٌها ٌشترن مبسطة تشوٌمٌة اسبلة وضع –(  نوعه كما) الراحة درجة الى للوصول الطرٌـــــــــــــك

 تنـوع – ؼٌرها علـــــــى الدرس عناصر الحد طؽٌان دون التعلم فى التبلمٌذ اشران لعملٌة المبلبم الولت تحدٌد

 االحداث و المجبلت و الصور استخدام – - الوسابل تنوع –( الوزٌوبٌل التمهٌدٌة المنظمات) الدرس ممدمات

 االنتمال كٌفٌة على المدرس ٌتدرب –(  اذاعى او تلٌفزٌونــــــى برنامج) الحاسوب و االخبار نشرات و الجارٌة

 فى الرؼبة باعالش لزم اذا الممدمات الى العودة و  ثم تام ادران و ٌســر و بسبلسة عناصره و الدرس ممدمة بٌن

 بٌن ربط او الحٌاتٌة الخبرات من مزٌد اكتساب فى التعلم اثر تطبٌك اجل مـــن البداٌة فى االستطبلع حب

:  المناخ فى المإثرة العناصر عن لدرس المعلم ٌعرض لد ذلن على كمثال   البلحمة و السابمــــــة الخبرات

 و االخبـــار شرٌط ٌعرض لد و الصباحٌة الصحؾ فى الجوٌة النشرة لمراءة للتبلمٌذ بدعوة ٌبدأ ان ٌمــــكن

،  الطرق) مجاالتهــا و الجوٌة النشرة اهمٌة عن متتالٌة اسبلة ٌعد ثم الجو بحالة تنبؤت التى التلفزٌون نشرة

 ناخالم و الجو حالة تعرٌؾ عــــــن تعلمها سبك التى الدروس ببعض الجوٌة االحوال ٌربط ثم( الخ، ...  الزراعة

 بحث عمل او بجمع التبلمٌذ المعلم ٌكلؾ لـد و،  المرٌبة االمثلة التبلمٌذ من المعلم ٌطلب و،  متعددة بٌبات فى

 على االلمان هجوم) التارٌخٌة االحداث بعض فى المناخ و الجوٌــــة االحوال تاثٌر عن واحدة ورلة من مصؽر

( تمدمهم اعالت التى الثلوج سموط نتٌجة هزٌمتهم من عنه نتج ما و الثانٌة العالمٌـــة الحرب فى السوفٌٌتى االتحاد

 لٌموم سرٌعة اسبلة عدة صٌاؼة و المنزلى الواجب استعراض طرٌك عن التبلمٌذ اشــــــــران ٌمكن و. 

 ٌـــــدتز شانهاِ   من التى و المباشرة الؽٌر المفتوحة المنالشة خبلل من بانفسهم واجباتهم بتصحٌح التبلمٌــــــــــذ

 . التنشٌط فى بدأت التى االدران دابرة الستكمال الجدٌدة المعلومات من لمزٌد للتطلع فعالٌتهم

 تبادل و اخطــاإه لتصحٌح( لدٌم) عامل معلم او الزمبلء سواء اخرٌن مع لمنالشة المعلم حضور ٌمكن و

 . الخبرات

 : والتعليم التعلم عملية لممارتسة التطبيمية االجراءت

 : التعلم عملية فى التالميذ الشران الصفية المنالشة اماتستدد

 اداة اهم هو و استراتٌجٌاتة و التدرٌس اسالٌب جمٌع بواستطة  تتم الذى الماٌسترو هو المنالشة اسلوب ان الحظ

 علبتفا ٌسمح بما التعلم و التعلٌم عملٌة فى لشراكهم  فعالٌة لزٌادة ٌوظفها ان ٌستطٌع التى المعلم ادوات من

 اعضاء هم التبلمٌذ ان اعتبار على ذكره سبك - التعاونى التعلم بٌن و بعض و بعضهم التبلمٌذ بٌن مفتوح

 الخطوات تحمٌك ٌلزم المنالشة بٌبة بناء للمعلم ٌتسنى ولكى فمط مستمبلٌن ولٌسوا مستهدفٌن مشاركون و فاعلون

 خبلل من التبلمٌذ ٌتعلم ان -2جافه لوماتمع ولٌس جدٌدة خبرات التبلمٌذ اكساب على حرصة -1: التالٌة

  تفكٌراالخرٌن عن فصله و بهم الخاص تفكٌرهم(  ٌصححوا) ٌمٌموا ان المنالشة

  بتوضح ذلن و المتنوعة و المختلفة ارابهم عن التعبٌر طرٌك عن التفكٌر التبلمٌذ تعلٌم – 3

 اعداد)  للفكرة العملى التطبٌك خبلل من تخبرا الى تحوٌلها اهمٌة ابراز و للمعلومات ادراكهم و فهمهم مدى

 للمعلم اسبلة توجٌة او المدرسى الكتاب محتوى من باالستفادة التبلمٌذ عنها ٌجٌب اسبلة صورة فى صؽٌرة مشكبلت

 . الحل وٌمدم المعلم وٌجٌب الفكرة هذة انفذ كٌؾ مثل

 المنالشه استخدام للمعلم ٌمكن حتى التعلم زٌاده فى والرؼبه الذاتى بااللتناع الشخصٌه الرابهم التبلمٌذ مراجعة – 4

 االسالٌب انسب وتحدٌد الؽامضة التعلٌمٌة المإلؾ من واالسهل االفضل الختٌار المختلفه الحلول لممارنه ؟

 الشبه اوجه واكتشاؾ الخ مٌدانٌة رحله/   مشروع/ مختبر/ مصؽر بحث/  علنٌة لراءه/ صامته لراءه)لتعلمها

 خبرات الى تحوٌلها لتالى وبا وتثبٌتها لتصوٌبها االراء بٌن واالختبلؾ
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 ناجحه لشه منا العداد المفاتٌح اهم هو والمعلم التبلمٌذ بٌن الثمه جومن اٌجاد على المعلم لدره وتعد – 5

 علٌه فان ذلن ولتحمٌك والتبلمٌذ المعلم بٌن االنسانى للبلتصال كؤداه ومفٌده( شكلٌه او منطمٌة ولٌست)ومؤلوفه

 :ماٌلى اهمها اجراءات بعدة االلتزام

 9 ٌمول ما على موافك ٌكن لم اذا حتى للتلمٌذ وبعمك بؤحترام المعلم ٌستمع ان-1

 9 بذلن آلخرٌن ٌسمح وال معة حدٌثة اثناء التلمٌذ ٌماطع اال-2

                                                                        9ٌحمرها او علٌها والٌصادر التبلمٌذ نظر لوجهات متفتح ذهنه ٌبمى ان-3

 9هللا سبٌل فى كجهاد تعجٌل أو تفرٌط دون( الحصه) العمل انهاء اجل من المسإلٌه تحمل-4

 9الجمٌع علٌها ٌتفك(  مسجلة)منالشه كل بعد واضحة بؤستنتاجات الخروج على ٌحرص -5

 9لصد بدون الدرس موضوع او المشكلة نع الخروج وعدم المبلءمة ؼٌر التعلٌمات ٌتجنب -6

 9صلبة او مثالٌة ولٌست والمٌاس للمبلحظه لابلة اهداؾ تحدٌد على ٌحرص -7

 9التعلم جوانب فى المتضمنة والمضاٌا للمفاهٌم تبعا التعلٌمى المحتوي ٌطور ان -8

)           مثل مدمجه او الستماعا او للمراءه مواد من المساعده المواد من مجموعة الدرس العداد خطه تتضمن ان -9

 9المنالشه اسبلة ٌعد وكذالن استخدامها سٌتم التى االنترانت موالع او دى س( 

 9للصدفه شٌبا والٌترن المنالشه لبل البدٌلة واالجراءات االرشادات من مجموعه ٌعد ان -19

 االسبلة/ السلون فى التمدم/المبلحظه)  الشةالمن واوجة فعالٌة لمٌاس المختلفة التموٌم وسابل من مجموعة ٌعد ان -11

 9( التعلٌمٌة الموالؾ/  بؤنواعها االنشطة/ الشفهٌة

 :    جؽرافى درس فى النالشه استخدام على تطبٌمى:  مثال

 9 الجؽرافى مصر لمولع االستراتٌجٌة باالهمٌة التبلمٌذ وعى تطوٌر(  المعلم هدؾ) :الهدؾ

 9مصر مولع تحدٌد فى العالم ٌطةخر استخدام من التحمك: المحتوى

 معالم الهم صور مجموعة لمصر الجؽرافى المولع اهمٌة عن التارٌخٌة والرواٌات المصص بعض:  االدوات

  المدرسى الكتاب لمحتوى المكملة المراءت من مختارات – لمصر االستراتٌجى المولع

 : للمنالشة التطبٌمٌة االجراءات

 المجموعة اعط(  لصرٌا فصبل لٌس) متوافمة مجموعات ثبلث الى لفصلا تبلمٌذ بتمسٌم المعلم ٌموم -1

  منها الدرس موضوع ٌتعلك ما منها  ٌستخراج او صحفٌة منشورات االولى

 بعد استعارة ٌتم ان وٌمكن الخ– ومجبلت صحؾ من لدٌهم ما احضار التبلمٌذ من المعلم ٌطلب ان الممكن من

 الثانٌة المجموعة ٌعطى و بالمعلم الخاص االرشٌؾ من او االستعبلمات ةهٌب من او المدرسة مكتبة من الوسابل

 الكتاب الثالثة المجموعة وٌعطى(  أوؼٌرة لدرس با ٌتعلك ما)  صورة كل معالم الستنتاج صور مجموعة

 الدرس بموضوع الخاص النص  لمراءة الممرر المدرسى
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 والمنشورات الصور تمدٌم لبل االسبلة هذة ٌمدم ان ٌمكنة) مسبما معده اسبلة المجموعات لجمٌع المعلم ٌمدم -2

 فى التبلمٌذ ٌخٌر وٌمكنة المعلمٌة العلمٌة المواد هذه فحص بعد تمدٌمها ٌمكنة او المدرسً  والكتاب

 9الفحص بعد او الفحص لبل االسبله اعطابهم

 فرص وٌتٌح مجموعاتال جمٌع اى عامة بصفه التبلمٌذ الى االسبلة بتوجٌة  المعلم ٌموم الحصة ٌوم فى -3

 و االخطاء وتصحٌح المنالشة مسار لتوجٌة المعلم وٌتدخل اجاباته منالشة او زمٌلة على البعض اضافة

 االجابات اهم تسجٌل التبلمٌذ من ٌطلب ولد،  مسبما اعددها مبلحظه بطالة ٌستخدم ولد، وٌسجل ٌرصد

 9التعلم عملٌه فى البلمٌذ مع ٌجابٌةاال المشاركة منطلك من الشخصٌة كراساتهم فى او السبورة على

  وٌعززوٌدعم، التبلمٌذ ٌذكره لم مما الكثٌر فٌه ٌضٌؾ ولد للدرس موجزا المعلم ٌلمى المنالشة نهاٌة فى -4

 9ال ام بعد فٌما الطرٌمة بهذه التدرٌس ٌرٌدون كانو اذا  فٌما التبلمٌذ رأى وٌستعلم

 : المنالشه تموٌم

 اى واالستماع تالمٌن با تم درس بنتابج نتؤبجة وٌمارن الدرس موضوع عن موضوعى اختبار بؤعداد المعلم ٌموم

 9 الحالتٌن فى شعوره ٌمارن كما9 التبلمٌذ جانب من التامة السلبٌة

 :المثٌرات تنوٌع

 هى عناصر 3 على تشتمل التعلم عملٌة ان منطلك من المثٌرات من مجموعه باعداد ٌهتم ان المعلم على ٌجب

 بهدؾ بها المعلم ٌموم التى( المبتكره) تملٌدٌه الؽٌر االفعال جمٌع بالمثٌرات ٌمصد) واالستجابة المتعلمو المثٌر:

 لدتحدث وهى الدرس سٌر  اثناء ممكن ولت الطول انتباههم من كبٌرة بدرجة واالحتفاظ التبلمٌذ اهتمام جذب

 المعلم حركات مثل تلمابٌة تصبح الخبره  ومع ممصودة الؽالب فى ولكنها، مسبما ممصودة تكون ولد تلمابٌة

 تنوٌع تتضمن كما،  وهكذا السابمه الخطوة الى العوده ثم اخرى الى خطوه من وتنمبلتة وخطواتة واشاراتة

 التبلمٌذ فى الوجدانى التاثٌر ٌرٌد وعندما،  نسبٌا الصوت ٌعلو المهمة واالجزاء الحماسه عند)  الصوت نؽمات

 التدعٌم عند الطرٌفة التعلٌمات او،  والمتؽٌرة السرٌعة البصرٌة االنطباعات ضبع او(الخ لصوت ا بخفض

 عظماء الوال بعض او الشابعه االمثله او الحكم مثل المؤثورة االلوال او التمطٌب او االبتسامه مثل والتعزٌز

 ( الدرس) لهالرسا كفاءه اجل من والمستمبل المرسل ادوار التبلمٌذ مع المعلم ٌتبادل لد،  التارٌخ

 : الممتاز والجؽرافى االستراتٌجى مصر مولع لوموضوع المثٌرات تنوٌع: مثال 

 عملٌة ان  ٌبلحظ(  الدرس موضوع) الرسالة على الدخٌلة والمثٌرات التشوٌش انواع بازاله المعلم ٌبدا   

 ثم للرسالة  االستجابة) راجعه وتؽذٌة ومستمبل( اعبلنٌة او علمٌة مادة) رسالة،  مرسل من تتكون االتصال

 االستراتٌجى مصر مولع لتوضٌح طرٌمه   نستخدم فعندما(  المرسل الى اخرى مرة نتابجها ارسال اعادة

 9فمط المولع من اال خالٌة الخرٌطة تكون ان ٌجب الممتاز الجؽرافى

 وتجنبها عادهاإستب تم إذا ممكن أمور عدة وهنان(  الرٌاح وإتجاهات التضارٌس مثل)   أخرى أشٌاء ولٌس

 2(    التلمٌذ)  المستمبل أو(  المعلم)  المرسل من كل من الزابدة اللفظٌة – 1 -:  وهى ناجحة منالشة تحدث

 الهدؾ عن فمط المعبر المحتوى بتمدٌم إلتزام تم إذا) المحتوى جمل تمدٌم فى فٌه المبالػ والتطوٌل اإلطناب –

 أو تشدد أو تعسؾ بدون النظام على الحفاظ – 3.         النمطة هذه تجنب معه ٌمكن مسبما   المعد السلوكى

 الشخصٌة سمات عن والخروج اإلنفعال وعدم الطاربة الموالؾ مع المتناسب الهدوء – 4.         تخوٌؾ

 جرح عدم)  التلمٌذ جانب من أو المعلم جانب من الشخصٌة باألمور الزابد اإلهتمام – 5.          التربوٌة

 عدم:  مثل التربوٌة والمواصفات للشروط طبما   المناسبة المادٌة الفصل بٌبة توفٌر – 6( .              ةالكرام

 وسلٌمة واضحة السبورة تكون وأن – التكدس أو مرٌحة الؽٌر المماعد أو الشدٌد البرد أو المرتفعة الحرارة
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 عدم عن الناتج)  المعانى وؼموض لتباسا – 7(.    الذكٌة السبورة)  واألنواع األؼراض ومتعددة وحدٌثة

 التموٌم على اإللتصار – 8.        البحت اللفظى اإللماء إلى واللجوء واإلكتفاء التعلٌمٌة الوسابل إستخدام

 التركٌز – 9.    والمساعدات الراجعة والتؽذٌة البنابى التشخٌص مثل األخرى التموٌم أنواع وإهمال النهابى

 توجٌه – 19.     لها السابمة بالدروس أو ببعضها العناصر ربط عدم أو لها التمدٌم دون الهامة النماط على

 على الحصة زمن توزٌع – 11.            ؼٌرهم دون(  والمتفاعلٌن المتفولٌن)  التبلمٌذ ببعض اإلهتمام

 وتمصٌر عنصر فى أطول ولت إعطاء عدم) منهم لكل البلزمة بالنسب الدرس وأنشطة وإجراءات عناصر

      بالدرس البدء لبل علٌها المعلم رد زمن وتحدٌد واحدة بإجابة تلمٌذ كل تكلٌؾ – 12(  أخر لعنصر الزمن

 المعلم جانب من توبٌخ أو المجٌب التلمٌذ من تعمٌب دون له زمٌل سإال بإجابة التبلمٌذ أحد تكلٌؾ – 13   

 كوسٌلة المعلم جانب من المتواصل بالحدٌث األلتزام عدم – 14.            اإلجابة عن عجز الذى للتلمٌذ

 النظام حفظ على لدرته زٌادة على أو كفاءته عدم على ٌدل ذلن أن منه إعتمادا   الفعال والتفاهم للتواصل

 على ٌساعد لصٌرة برهة الحدٌث عن والتولؾ والممصود(  المحسوب الممنن الصمت)  وضبطه بالفصل

 إلى المعلومات بتمسٌم هذا وٌحدث التبلمٌذ جانب من السرحان وعدم اإلهتمام نم مزٌد وجذب التشوٌك زٌادة

 السلوكى الهدؾ إعداد فبل اإلعداد من األولى الخطوة فى تم الذى المحتوى بتحلٌل األلتزام)  أصؽر وحدات

 إجراء أو نشاط تمدٌم أو للتهٌبة وأخر عنصر بٌن ٌتولؾ أن للمعلم وٌمكن(  المصور هذا حدوث عدم ٌضمن

 إعداد أو لئلستٌعاب  الفرصة التبلمٌذ إلعطاء أو(  كؤسس)  المعلومات لبعض األهمٌة إبراز مع تالى مختلؾ

 الحواس إستخدام فى التنوٌع - 15.            ذلن ٌطول أال على إلٌهم الموجه السإال على لئلجابة أنفسهم

)  أفضل النتابج كانت التعلم فى واحدة حاسة نم أكثر إستخدام زاد كلما إنه الحدٌثة البحوث أثبتت حٌث

 والحركٌة والبصرٌة السمعٌة الوسابل بإستخدام باإلهتمام ذلن وٌتم(  التعلم ألنماط تبعا   المتعددة  الذكاءات

  .                                          المعروفة البشرٌة اإلتصال لنوات وكل واللفظٌة

 

 : الدرس غلك أو المنالشه ةينها

 من لصوى درجه مع النفسٌه بالراحه التبلمٌذ ٌشعر ان ٌجب المنالشه نهاٌة عند أنه المعلم ٌدرن ان البد -1

 ترجمتها ٌمكن ذاتٌه خبرات الى المجرده المعلومات لتموٌل ضرورى وهذا لدٌهم المعنى واكتمال االلتناع

 وٌحدث، االهداؾ تحمٌك وضمان السلون دٌلتع فى ٌساعد مما الوالعٌه الحٌاه موالؾ فى منها واالستفادة

 معلومات فٌها                تنتظم مفاهٌم خربط او بٌانٌه رسوم او جداول عمل او الدرس بتلخٌص ذلن

 مكونات ربط او للتلمٌذ تكوٌنى وكاساس البناء العلمٌه الفابده وبٌن بٌنها العبللات ادران ٌسهل بحٌث الدرس

 والنماط العناصر على التاكٌد-: التالٌة للمسارات مستمله خطط تمدٌم او لومتكام شامل بؤطار الدرس

 لموضوع صحى اجتماعى واهتمام ذهنى بتنشٌط االهتمام من بمزٌد الوعد – الدرس شملها التى االساسٌه

 العاداتو والموانٌن والتعمٌمات والمبؤدى المفاهٌم اهم على التؤكٌد – الذاتى والتموٌم التعلٌم تعزٌز – الدرس

 عملٌة ممومات اهم من المرحلى التموٌم مثل الدرس تناولها التى تلن السلون تنمٌه اطار فى والعمابد والتمالٌد

 مؤلوفه تعلٌمٌه موالؾ اعداد للدرس مترابطه واضحه خطة او بداٌة على مبنٌه تكون ان للدرس الؽلك

 صٌاؼه دله على الؽلك عملٌه نجاح ٌتولؾ مربٌه خبرات الى وتحوٌله الدرس تطبٌك لضمان ومٌسره

ال  على وحثهم التبلمٌذ تحفٌز حدوث لكٌفٌات المعلم ٌتحرى ان ٌعنى النهابى التموٌم فى توجٌه واسلوب السو 

 بالتؽذٌه االهتمام نتٌجه ذلن وٌتححمك(  فوق فما%99) البراعه درجه الحراز االجابات فى والدله الكفؤءة

 مسار او بخط أوتوجٌهه فورا الخطؤ االجابه تصحٌح وٌتم الصحٌحه مٌذالتل اجابه تعزز مفٌها الراجعه

 اجاباتهم تطوٌر على المعلم ساعدهم كلما التبلمٌذ اعطى وكلما اخرى مرة االجابه الى ٌعود ثم مساعد

 9 المعلم االفكاروتدعٌم الهم بالتدوٌن ٌحدث لد الذى والسبر

 : والتعلم/ التعلٌم عملٌه لممارسه التطبٌمٌه االجراءات
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 المٌم لبل اضافٌه بالٌاء تعلٌم اصبح الفصل فى المعلم دور زاد كلما انه تإكد والتعلم التعلٌم عملٌه بٌن نفرق لكى

 9ٌاء بدون تعلم كان الفصل فى التلمٌذونشاطه دور زاد وكلما

 : االتسئله واتستددام طرح عمليه اوال

 ادران على التبلمٌذ مساعده اجل من تدرٌسه فى المعلم اٌستخدمه التى االدوات اهم االسبله طرح عملٌه تعتبر

 و االهداؾ مجاالت فى المصور نواحى وتمدٌر تشخٌص على لدرته حٌث من الفعال التعلٌم عملٌه فى النجاح

 للتمدم الحافز وتدعم الخٌال وتعزز التفكٌر تثٌر متنوعه كانت وكلما،  التدرٌس عملٌه من تحمٌمها المزمع النمو

 ومهاره لعنصر التربوٌه بؤالهمٌه التعلٌم ورجال الخبراء جمبع اعتراؾ من بالرؼم النجاح احرز كلما علمالت فى

 على ٌمتصرون وانما الفعاله االسبلة ٌستخدمون ال انهم ٌبرز الفعلى الوالع فؤن التعلٌم عملٌه فى االسبلة توجٌه

 9 جوهرى تفكٌر دون وسطحٌه منفرده  لمعلومهل التلمٌذ تعلم لٌاس سوى التستهدؾ التى التملٌدٌه االسبلة

 عداد وهذا الحصه فى سإال 29: 39 من ٌلمى المعلم ان ترصد التى الدراسات فى نتابج من ذلن على وٌستدل

 تمكن التى السابرة االسبله كم الى ترجع االهمٌه ولكن االسبلة من هابل

)  تعلٌمٌه ببٌه اٌجاد وبالتالى المختلفة بمستوٌاتها ؾاالهدا جوانب جمٌع وتمٌس التفكٌر نواتج تمصى من المعلم 

 للتبلمٌذ ٌتٌح مما التلمٌذ من االبداعٌه االجابات استخراج فى مهارته على المعلم وٌعتمد ومنتجة فعاله تعلمٌه

 تموم تعلم عملٌه ذاته فالتدرٌس والتدرٌب بالممارسه تثبٌتها وٌتم تكتسب مهاره وهى 9 لدراتهم اكتشاؾ فرص

 تعدٌل لٌسهل العدٌده السلون جوانب وابراز التبلمٌذ نمحو خصابص معرفه تمتضى التى االسبلة على ساساا

 9والمٌول االتجاهات لتنمٌة فعاله وسٌله وهى وواضحه بسٌطه مهارة فهى ذلن ورؼم فعالٌه اكثر وجعله السلون

 لدره مدى فى ٌإثر السإال عن االجابه بٌن والصمت السإال الماء ٌستؽرله الذى الولت عامل ان البعض ٌعتمد

 التحلٌل) العملٌه المهارات من العلٌا المستوٌات ذات االسبله فى خاصه االجابه فى والعمك التفكٌر التلمٌذعلى

 العملٌه جانبى من االسبله الماء تبادل على تعتمد التدرٌس عملٌه فى العامه والماعدة(  التلخٌص و والنمد والتركٌب

 من االسبله توجٌه التصار هى العملٌه  هذه تعوق التى العوامل اكثر فان لذا والتلمٌذ المعلم وهما التعلمٌه /التعلٌمٌه

 الستمرار االسبله بعض عن ٌجٌب الذى هو المعلم ان المعلمٌن من الكثٌر عن والٌؽٌب التلمٌذ دون فمط المعلم جانب

 المعلم عند المصور جوانب تعالج الصفٌه للبلسبله عالهف خصابص عده هنان ان الدراسات بعض لدمت ولد التواصل

 : التالى النحو على لها نعرض

 بعض لدى ان ٌبلحظ)التلمٌذ جانب من اكبر لمشاركه الفرصه ٌتٌح مما: التدرٌس فعالٌه لتحسٌن الل اسبله طرح

 زٌادة طرٌك عن ذلن ٌكلتحم ٌسعً وانة مربً منة اكثر سلطة المعلم ٌكون تختص وٌالٌة خاطبه افكار المعلمٌن

 مجردي محاضرة شكل فً الدرس كون من ٌملل وذلن الل االسبلة تكون عندما اجابات تحدد ما وؼالبا سبلة عدداال

 اسبلة بٌن التوازن من نوعا المعلم احدث ،وللما التبلمٌذ مع الصؾ فً الدٌممراطٌة لتحمٌك الولت من مذٌد وٌعطً

 .وتفاعل اٌجابٌة اكثر والتبلمٌذ  ونجاحا رتنوعااكث الدرس اصبح واسبلتة التبلمٌذ

 سبٌل ،فعلً واالداء الفكر فً براعة علً تدل نوعٌة صٌاؼات ٌتطلب  النموذجً التدرٌس ان: افضل اسبلة طرح 

 تصاعد مع االسبلة فً التنوع ٌتدرج ثم وسرٌعة لصٌرة اسبلة وتتطلب(  التذكر)  االدنً المستوي اسبلة فان المثال

 التً تلن وتطورٌها للفكرة  واالبداع التمد تمٌس السبلة ٌصل حتً(  ٌلوم تصنٌؾ)  المعرفً الجانب فً ٌاتالمستو

 ان كٌؾ الدراسً التمدم فً السبوال هذا اجابة من استفٌد كٌؾ - مثل التبلمٌذ لدي تساءوالت تولد ولد السإال ٌطرحها

 والتفوق المهارة علً حصل ال اجاباتً اطور نا كٌؾ -خبراتً ٌنمً او بحٌاتً ٌرتبط  السبوال  موضوع

 كبٌر جانب علً اسبلة صٌاؼة ٌمكن المعرفٌة العملٌة المهارات مستوٌات فً التعمك اجل من العمٌمة االسبلة صٌاؼة 

 لناة) المتاة شك سعٌدعلً الخدٌوي ٌوافك لم اذا ٌحدث كان ماذا مثل االبداعً التفكٌر مهارة وتنمٌة العمك من

 ؟ كان ماذا (السوٌس
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 بٌن تم حوارا ؟تخٌل الحدثٌن بٌن ماالعبلله ؟ الممالٌن عصر مصرفى عن العالمٌة التجارة طرٌك تؽٌر لم لو ٌحدث

 لو ٌحدث كان ماذا ؟ واجاباتها الفضاء ورجل الممر بٌن المتبادله االسبلة واكتب الممر الى وصل فضاء رجل اول

 تمكن لم لو ٌحدث كان ماذا ؟ موجوده االحمر البحر جبال تكن لم لو ٌحدث كان ماذا ؟ العالى السد مصر تبنً

 الماهر والمعلم ؟ الهند ومناخ مصر مناخ بٌن لارن ؟ مصر دخول من الفرنسٌه الحمله منع من االنجلٌزى االسطول

 جانب من اجابه كل ٌتبع ان ٌجب بل السابمه االسبله من سإال كل على التلمٌذ من مباشره اجابه الٌمبل الذى هو

 االجابه تختر لم ولماذا الجواب هذا تختار جعلتن التى ماالسباب ؟ للتفكٌر فرصه لن اترن هل: مثل بؤسبلة التلمٌذ

 موضوع فى لنبحث اخر ولت فى السإال ذلن على تجٌنى ان ٌمكن هل ؟ االسباب هذه كفاٌه فى وتعتمد االخرى

 واحد جواب تنتج التى المؽلمه االسبله عكس وهى:  الموسعه له؟االسب مساعدات او تلمٌحات الى تحتاج هل ؟ السإال

 سإال صٌاؼه من الماهر المعلم ٌتمكن واحٌانا ؟ مصر فى الشمالٌه عددالبحٌرات ما – ال ام نعم مثل الجمٌع سبلت اذا

 مصر؟ صعٌد فى الزراعٌه الدورة اهمٌة ما مثل متعدده بجوانب االحاطة والى تفكٌر الى تحتاج ولكن واحده اجابه ذو

 فى ذلن تعالج كٌؾ النتٌجه؟ هذه فى تإثره اطراؾ هنان هل دابما؟ اسرابٌل مع الفلسطٌنٌه المباحثات تعتمد لماذا

 اذا واالسرابٌلٌن الفلسطنٌن من كل حٌاه ستكون كٌؾ: االسبله سلسلهمن توجٌه من الماهر المعلم ٌتمكن واحٌانا راٌان؟

 االسبله من النوع وهذا ؟ الفلسطٌنٌه للمشكله تمترحها التى بالحلول الفصل مبلءز تمنع ان حاول ؟ المشكله حل تم

 الى وجهت اذا(  مدرسى كتاب اى بٌن مباشره التوجد)  ابداعٌه اجابات تتطلب التى وهى المتشعبه االسبله ٌسمى

 المدرة تمٌس وهى( نىالذه العصؾ اسبله) تصاعدٌا وتطورت االجابات اختلفت لو االفضل من ٌكون تلمٌذ من اكثر

 وادراكة  لذاتة التلمٌذ فهم ،وتدعم وتطلعاتهم التبلمٌذ واجابات النفسٌة والنفعاالت واالستجابة والتركٌب التحلٌل على

 اجابه او فمط المعلومه حل من لٌس)  المعلومات استخدام على المدره لدٌه وتنمى.  نفسه فى تصنٌفوالموه لنواحى

 سإال بٌن المستؽرق الولت بها وٌمصد: السإال مٌلٌة ٌنا. مستمبلة فى له مفٌد بشكل سلوكه لتوجٌه ولكن(  السإال

 او توبٌنح تعزٌزاو أو.  موافمه من التلمٌذ اجابة تلمى بعد المعلم به ٌموم الذى الفعل او والسلون التلمٌذ واجابه المعلم

  عدم او اجابه من السخرٌه او له السإال نفس وتوجٌه اخر تلمٌذ الى االنتمال او التلمٌذ لستجابه على نهابٌا الرد عدم

 بعض فى التفكٌر على ٌساعد للتلمٌذ اطول ولت اعطاء ان ٌإكد من وهنان. السبب توضٌح دون باالجابه االلناع

 ؼٌره من للتفكٌر ولتا ٌرٌد فهم له ٌتسٌر كٌؾ بمعنى للمعلم التحدى مجاالت احد هذه ولكن.  كلها ولٌس الحاالت

 اخر ٌعزر او تلمٌذ كل اجابه سٌدعم وكٌؾ المحدد؟ الحصه ولت فى التبلمٌذ من كبٌر عدد سإال له ٌفسر وكٌؾ،

 دٌنامٌكٌه لتطوٌر المتتٌحٌه الدراسات تإكد ؟ فعالٌته لٌاس الدرس تطوٌر فى اجابه كل من االستفادة نواحى وٌبٌبن

 واحده ثانٌه من اكثر ٌعطٌه ال المعلم ولكن،  الواحد السإال على ٌجب لكى ثانٌه 14:19 من ٌحتاج التلمٌذ أن  االسبلة

     وارٌد سإاال علٌكم اطرح سوؾ ٌمول كؤن تلمٌذ ٌحدد ان دون عاما سإاال المعلم ان:  لذلن الحل ٌكون ولد، 

 تم حوارا   تخٌل ؟ الحدثٌن بٌن العبللة ما ؟ الممالٌن عصر فى مصر عن العالمٌة التجارة طرق تتؽٌر ٌتم لم لو ٌحدث

 لو ٌحدث كان ماذا ؟ وإجاباتهم الفضاء ورجل الممر بٌن المتبادلة األسبلة وأكتب الممر إلى وصل فضاء رجل أول بٌن

 تمكن لو ٌحدث كان ماذا ؟ موجودة األحمر البحر جبال تكن لم لو ٌحدث كان ماذا ؟ العالى السد مصر تبنى لم

 الماهر والمعلم ؟ الهند ومناخ مصر مناخ بٌن لارن ؟ مصر دخول من الفرنسٌة الحملة منع من اإلنجلٌزى األسطول

 جانب من إجابه كل ٌتبع أن ٌجب بل السابمة األسبلة من سإال كل على التلمٌذ من مباشرة إجابة ٌمبل ال الذى هو

 اإلجابة تختر لم اولماذ الجواب هذا تختار جعلتن التى األسباب ما ؟ للتفكٌر فرصة لن أترن هل مثل.  بؤسبلة التلمٌذ

 موضوع فى لنبحث ؟ أخر ولت فى السإال ذلن على تجٌبنى أن ٌمكن هل ؟ األسباب هذه كفاٌة فى وتعتمد األخرى

 .            ؟ مساعدات أو تلمٌحات إلى تحتاج هل ؟ السإال

 عدد ما – ال أم منع مثل للجمٌع سبلت إذا واحد جواب تنتج التى لمةؽالم األسبلة عكس وهى:  الموتسعة األتسئلة

 إلى تحتاج ولكن واحدة إجابة ذو سإال صٌاؼة من الماهر المعلم ٌتمكن وأحٌانا   ؟ مصر فى الشمالٌة البحٌرات

 المباحثات تتعمد لماذا ؟ مصر صعٌد فى الزراعٌة الدورة أهمٌة ما مثل متعددة بجوانب اإلحاطة وإلى تفكٌر

 وأحٌانا   ؟ رأٌن فى ذلن تعالج كٌؾ ؟ النتٌجة هذه فى مإثرة اؾأطر هنان هل ؟ دابما إسرابٌل مع الفلسطٌنٌة

 المشكلة حل تم إذا واإلسرابلٌٌن الفلسطٌنٌٌن حٌاة ستكون كٌؾ:  األسبلة من سلسلة توجٌه من ىالماهر المعلم ٌتمكن
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 األسبلة ٌسمى األسبلة من النوع وهذا ؟ الفلسطٌنٌة للمشكلة تمترحها التى بالحلول الفصل زمبلء تمنع أن حاول ؟

 تلمٌذ من أكثر إلى وجهت إذا(  مدرسى كتاب أى فى مباشرة توجد ال)  إبداعٌة إجابات تتطلب التى وهى المتشعبة

 على المدرة تمٌس وهى(  الذهنى العصؾ أسبلة)   تصاعدٌا   وتطورت اإلجابات إختلفت لو األفضل من ٌكون

 وإدراكه لذاته التلمٌذ فهم وتدعم،  وتطلعاتهم التبلمٌذ وحاجات النفسٌة لؤلنفعاالت واإلستجابة والتركٌب التحلٌل

 إجابة أو فمط المعلومة أجل من لٌس)     المعلومات إستخدام على المدرة وتنمى.  نفسه فى والموة الضعؾ لنواحى

 .                مستمبله فى له مفٌد بشكل سلوكه لتوجٌه ولكن(  السإال

 ٌموم الذى الفعل رد أو والسلون التلمٌذ وإجابة المعلم سإال بٌن المستؽرق الولت بها وٌمصد:  التسؤال ديناميكية

 اإلنتمال أو التلمٌذ إستجابة على نهابٌا الرد عدم أو توبٌخ أو تعزٌز أو موافمة من التلمٌذ إجابة تلمى بعد المعلم به

.                                                                                      السبب توضٌح دون اإلجابةب اإللتناع عدم أو اإلجابة من السخرٌة أو له السإال نفس وتوجٌه أخر تلمٌذ إلى

 أحد هذه ولكن. كلها ولٌس الحاالت بعض فى التفكٌر على ٌساعده للتلمٌذ أطول ولت إعطاء أن ٌإكد من وهنان 

 له رٌتٌس وكٌؾ،  ؼٌره من أكثر للتفكٌر ولتا   ٌحتاج وهل ٌرٌد ما فهم له تٌسر كٌؾ بمعنى للمعلم التحدى مجاالت

 نواحى وٌبٌن أخر ٌعزز أو تلمٌذ كل إجابة سٌدعم وكٌؾ ؟ المحدود الحصة ولت فى التبلمٌذ من كبٌر عدد سإال

 التتبعٌة دراساتال تإكد                           .؟ لٌتهاعف لٌاس أو الدرس تطوٌر فى إجابة كل من تفادةساإل

 ال المعلم ولكن، الواحد السإال على ٌجٌب لكى ثانٌة 14:  19  من ٌحتاج التلمٌذ أن األسبلة دٌنامٌكٌة لتطوٌر

 سوؾ ٌمول كؤن تلمٌذ ٌحدد أن دون عاما   سإاال   المعلم ٌعطى أن لذلن الحل ٌكون ولد،  واحدة ثانٌة من أكثر ٌعطٌه

 نسبٌا   صعب التالى السإال هذا إن ٌمول أو.  اإلجابة فى تتسرعوا وال تفكروا أن منكم وأرٌد سإاال   علٌكم أطرح

 للٌبل   نترٌث دعونا ولكن،  بسرعة التالى السإال على تجٌبون سوؾ إنكم أعرؾ أنا اإلجابة فى التفكٌر وعلٌكم

.                 عنصرالولت ٌعالج وهكذا......  ٌجٌب من أختار ثم أفكاركم ترتبوا حتى أنتظر وسوؾ،  للتفكٌر  فرصة لنتٌح

.  ٌده ٌرفع من أول إلى األسبلة توجٌه إلى المعلمٌن من كثٌر عدد إتجاه بها وٌمصد  -: األتسئلة توجيه ديممراطية

 التدرٌس فى األسلوب هذا وٌعد،  البالٌن وٌهمل المتفاعلٌن أو المتفولٌن التبلمٌذ من مجموعة مع ٌتفاعل أن أو

 ؼالبا   ألخر أو لسبب المعلم ٌسؤلهم فلن ٌدهم رفعوا لو حتى أنهم الصامتٌن ٌتصور فمد لؤلمال بومخٌ ومحبط أجرأ

 الكفاءة وعدم النمص من نوعا   أنفسهم فى الصامتٌن البعض ٌتصور ولد،  أذهانهم فى صحٌح ؼٌر ٌكون ما

 تبلمٌذه عند بالنفس والثمة الدافعٌة ةوزٌاد تحفٌز فى والمهم الحمٌمى دوره ٌهمل بذلن ٌموم الذى والمعلم،  والفعالٌة

 الذٌن التبلمٌذ من ٌتعلمون سوؾ الصامتون التبلمٌذ بؤن التبلمٌذ لهإالء إهماله المعلم هذا ٌبرر ولد. الفصل فى

.  األفضل أجل من السلون تعدٌل أهداؾ مع ٌتناسب ال وموضوعا   شكبل   خاطىء إفتراض وهذا،  باإلجابة ٌمومون

 تماما   ٌختلؾ وهذا،  لؤلخر نملها على لدراته وبٌن التلمٌذ لدى اإلجابات أو األفكار وجود بٌن سعشا فرق هنان ألن

 فى مشاركتهم إحتمالٌة زادت كلما اإلجابة بمٌمة الصامتٌن التبلمٌذ إلناع من المعلم تمكن وكلما،  المعلم ٌعتمده عما

                                                                                                          . النشطة ةواإلٌجابٌ اإلجابة على التنافس خبلل من فٌةالص المنالشات

 التبلمٌذ على وإستجاباته أفعاله ردود مدى على األهداؾ تحمٌك فى المعلم نجاح ٌتولؾ  -: راجعة تغذية إعطاء

 على أفعالهم ردود فى ٌمتصرون المعلمون أؼلب أن المعروؾ فمن.  لؤلخطاء تصحٌح أو تعزٌز من لهم ٌمدمه وما

 هذه ولكن،  الخ........... ممتاز أو أحسنت كلمة بعضهم ٌضٌؾ ولد،  خطؤ أو صح واحدة بكلمة التبلمٌذ إجابات

 لمعرفٌةا المستوٌات ذات األسبلة على اإلجابات حاالت فى تصلح ال أنها كما.  والتحدٌد الدلة ٌنمصها اإلجابات

 الخطؤ بنوع التلمٌذ ٌخبر ال المعلم أن ذلن فى الدلة وعدم النمص وٌرجع.  التموٌم أو التركٌب أو التحلٌل مثل العلٌا

 المعلم ٌتجه ما وؼالبا  (  التعاسة له وٌسبب التلمٌذ ٌحبط وهذا)  تصوٌبه أو تحسٌنه ٌمكنه كٌؾ وال فٌه ولع الذى

 التلمٌذ إلجابات المعلم إضافة فى تتمثل الراجعة التؽذٌة فإن وؼٌرها األسباب لهذه.          أخر تلمٌذ إلى بالسإال

 اإلجابة عدم حاله فى أما،  وتفوله نبوؼه حالة فى اإلضافات من مزٌد إلى ٌرشده ولد،  علٌها وإثابته وتصحٌحه

 مساعدات تتضمن أن جبٌ المعلم ٌتولعه كان ما مع تتوافك ال أو مكتملة ؼٌر اإلجابة كون أو اإلطبلق على

 إستخدام أو أجزاء إلى تمسٌمه أو السإال تبسٌط أو األخرى األسبلة بعض وتوجٌه المنتظم التفكٌر على للتبلمٌذ

 بسٌطة بإجابة اإلكتفاء وٌمكن،  الخ...... أنشطة أو تعلٌمٌة وسابل وتمدٌم البصرٌة أو اللفظٌة التلمٌحات بعض
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 ؟ الممكنة األخرى األسباب ما أو ؟ اإلجابة نعٌد دعنا أو ؟ ذلن إلى إضافته ٌمكنن الذى ما:  مثل ودٌة بصورة

 لتمول إلٌن وسؤعود للٌبل   فكر أو                                               ؟ أخرى بطرٌمة لولها ٌمكنن وكٌؾ

 الجزء علً المعلم ٌجٌب ولد االخر الجزء علً نتعرؾ فكٌؾ منها جزء فى صحٌحة إجابتن أن أو ؟ المزٌد

 ٌكون أن ٌجب الجٌد المعلم أن المعلم ٌدرن ان وٌجب،  بعده كاملة االجابة التلمٌذ من وٌطلب النالص أو الخاطا

 علً تشتمل وأن الصعوبات بعض تحل صؽٌرة مشكبلت شكل فً وٌصٌؽها االسبلة صٌاؼة تماما ٌتمن جٌدا ساببل

 المعرفً البناء لتكوٌن البنابٌة االسبلة مرحلة من االنتمال مراحل تتناول وأن، المعرفٌة المدرات مستوٌات جمٌع

.                        والموانٌن التعمٌمات الستخبلص نسبٌا اصعب حمابك أو مفاهٌم لتفدٌم استعدادا التبلمٌذ عند

                                                                                         -: وتصنيفاتها األتسئلة أنواع

 صٌاؼة تختلؾ حٌث.  الستة لمستوٌاته طبما   األسبلة لصٌاؼة أساسا   المعرفٌة لؤلهداؾ(  بلوم)  تصنٌؾ ٌعد

 هذه بتوضٌح نبدأ،  األعلى المستوٌات إلى سعٌا   التفكٌر تنمٌة فى المستوٌات من ؼٌرها عن مستوى كل فى األسبلة

                                                                          -: ٌلى كما لؤلسبلة التصنٌفات

                                                                                    -(: المعرفة)  األول المتستوى - 2

 الكتاب من أو الذاكرة من وٌستدعٌها رٌفاتوالتع والمصطلحات المعلومات التلمٌذ ٌعرؾ أن المستوى هذا ٌتطلب

 ٌعد المستوى هذا أن من وبالرؼم ؟ العربى الوطن مساحة ما ؟ فرنسا عاصمة ما  مثل المصادر من ؼٌرها من أو

 من األولى الدرجة فى التذكر أو المعلومات تؤتى درجات ست له سلم نتصور أن ٌمكننا)  المستوٌات أدنى من

 حصٌلتهم وزٌادة التبلمٌذ تفكٌر إلثراء والزم سلٌما   بناءا   األخرى المستوٌات بناء أساس إن أال(  أعلى إلى أسفل

 ما كثٌر فمط المستوى هذا على(  واإلستماع التلمٌن أسلوب ظل فى الشابع وهوالؽالب) علممال إلتصار ولكن اللؽوٌة

 من مستوى لكل السلوكٌة األفعال راجع(  . صلالف هذا فى   مسبما هاذكرنا عدٌدة ألسباب)  التدرٌسى أدابه إلى أساء

 .                                    دراستها سبك التى المعرفى الجانب

 الحمابك هى واإلجابة  التعمٌماتو والتعرٌفات الحمابك من كل بٌن الفرق المعلم ٌكتب أن -: التسلوكية األهداف

 أو علٌها الجدل تمبل وال التفسٌر أو بالتؤوٌل تسمح ال وهر حظةوالمبل المٌاس أدوات طرٌك عن علٌها نحصل التى

 تختلؾ فهى التعرٌفات أما – كوكب الممر– الشرق من الشمس تشرق – النجوم أكبر الشمس مثل علٌها الخبلؾ

 العلمى البحث إلى ندونست الناس بٌن إتفالا عامة تلمى ما ؼالبا   لكنها اإلنسانى الفكر لتمدم نتٌجة ألخر مجتمع من

 بصفة المدرسٌة والكتب عامة بصفة للكتب المعرفٌة مجموعة للبنى أساس وهى  العلمٌة والتجارب واإلستنتاج

 أو األفكار من مجموعة بٌن مشتركة خصابص تصؾ التى العبارات من مجموعة فهى  التعمٌمات أما.  خاصة

 لادم فصل فى الثبلثة المعرفٌة البنى هذه نوضح سوؾ)   الجاذبٌة لانون – المطلك الحكم – اإللطاع:  مثل األشٌاء

 ( .  البرنامج هذا من

 وإدراكٌا   عملٌا   مستوى وترتٌب لتنظٌم كافٌا   فهما   علٌه األسبلة إجابة تتطلب -( :  الفهم)  الثانى المتستوى - 1 

 وضع أو عنده من لماتبك الممارنات وعمل الوصؾ أو التعبٌر فى لدٌه التى المعلومات المعلم ٌستخدم  أن بمعنى

 بكلماتن صؾ ؟ الجدول ٌعرضها التى الربٌسٌة الفكرة هى ما السإال وٌكون،  بٌانى رسم أو جدول فى البٌانات

 ٌعطى ولد ؟ العلم عٌد فى الربٌس خطاب فى الربٌسٌة العناصر ما ؟ الفضاء لؽزو الربٌسى الؽرض الخاصة

 مسموع حوار فى الربٌسٌة األطراؾ ٌذكر أن أو،  بٌنهما العبللة ٌدتحد التبلمٌذ من وٌطلب أكثر أو فكرتٌن المعلم

 الممارنة أو ؟ فكرتٌن أو شٌبٌن بٌن واإلختبلؾ الشبه أوجه ٌبرز أو ؟ أرلام عدة بٌن العددٌة أو السببٌة العبللة أو ؟

 .                              نص لراءة أو خرٌطة من جؽرافٌتٌن ظاهرتٌن أثار بٌن
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                                                                               -( :  التطبيك)  الثالث المتستوى – 3

 من حفظه تم ما تفسٌر أو التلمٌذ بإسلوب عنها التعبٌر وإعادة المعلومة ذكر المستوى هذا فى األسبلة تتطلب

 جوانب إلى للوصول المستوى هذا فى المطلوب السإال أو المعلومات تطبٌك خطوة تؤتى ثم،  سابمة معلومات

 رٌاضٌة أو تارٌخٌة أو جؽرافٌة ظاهرة ولتكن ظاهرة على محفوظة لاعدة تطبٌك أو(  السإال)  المشكلة

                                  :                                       التطبيك متستوى فى األتسئلة أمثلة ومن                        الخ.............

 ٌنطبك التالٌة المناطك فؤى والماء الٌابس من كل على الضؽط بٌن العبللة لمفهوم التلمٌذ حفظ على بناء : س

 ( .                            مصر شرق – الشمالٌة أمرٌكا شرق – الهند جزٌرة شبه)  الماعدة هذه علٌها

 – أفرٌمٌا جنوب)  المفهوم هذا علٌها ٌنطبك التالٌة الدول أى العنصرٌة التفرلة مفهوم حفظ على بناء:  س 

 ( .                                                                                    أسترالٌا – أمرٌكا جنوب

                                                                     -: ربٌسٌة خصابص بثبلث التطبٌك أسبلة تتمٌز 

 إلى التدرٌب أثر إنتمال بمعنى المشكبلت بحل تختص التى أو التفسٌرٌة الصٌؽة ذات المعلومات بؤسبلة تتعلك – أ

 .                                          سابمة خبرات على بناء بالحداثة وتتصؾ ومتعددة كثٌرة موالؾ

 ٌجٌد حٌث باألجزاء ولٌس معالجتها فى(  العمومٌات)  بالكلٌات تؤخذ التى العملٌة والمهارات ألفكاربا تتعلك  - ب

 .                                            منفرد جدٌد كابن لتصبح والمهارات األفكار تجمٌع التلمٌذ

 التذكر)  المعرفٌة للمستوٌات السابك مالتعل أساس على والتوجٌهات التعلٌمات من أدنى حدا   تتضمن أنها - جـ

 المستمل اإلستخدام على التلمٌذ ٌتدرب أن ٌلزم لذا الجدٌدة الموالؾ فى التلمٌذ مع ٌكون لن علممال ألن(  والفهم

 .                          المتنوعة المشكبلت حل فى المعرفٌة والمهارات للمعلومات

                                                                                    -: التحليل متستوى – 1

 (Bloom بلوم)  سلم فى األعلى المعرفٌة العملٌة المهارات لٌاس إلى األسبلة فٌه تتجه  

 النتابج إلى تإدى معٌنة مسارات خبلل من والدلٌل البرهان ٌكشؾ وأن األسباب ٌوضح أن التلمٌذ من فٌها ٌطلب

 .    الدراسة حجرة فى علٌها المتعارؾ المٌود من وللٌل البحث من مزٌدا   تطلبت كما نسبٌا   أطول لولت تحتاج وهى

       

   -: التحليل متستوى فى األتسئلة أمثلة 

 فى تإثر التى العوامل وما(  أثٌوبٌا)  الحبشة على الموسمٌة األمطار سموط أسباب خرٌطة على وضح:  س

 زراعة على تطبٌمه نتابج وما،  ؟ الطلب و العرض لانون وجود على دلل  ؟ األربعة فصولال خبلل مصر مناخ

(  الصعبة للعمبلت بالمٌاس هسعر تخفٌض)   المصرى الجنٌه تعوٌم لرار وراء الدوافع بٌن  ؟ مصر فى المطن

 محصول كفاٌة دمع أسباب وإستنتج بالجدول الموضحة اإلحصاءات حلل ؟ العشرٌن المرن من التسعٌنات خبلل

 وجوده عدم فى الحال وتصور العظٌم اإلفرٌمى األخدود لمسارات الموضحة الخرٌطة إدرس  ؟ مصر فى الممح

 الوحدة لمٌام إلتراحات عدة ضع العربٌة الببلد فى اإللتصادٌة األحوال دراسة بعد ؟ اإللتصادٌة الناحٌة على

 كثٌر تؤخر أسباب أهم األمٌة أن ٌثبت الذى الدلٌل ما ؟ عربٌة ولةد فلسطٌن أن على الدلٌل ما ؟ العربٌة اإللتصادٌة

 ؟ العربٌة الدول من
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 -( : التركيب)  الدامس المتستوى – 1

 أكثر بمعنى جدٌد إبداعى تفكٌر إلنجاز وتحلٌلها وتطبٌمها وفهمها معلومات توفر أساس على التركٌب أسبلة تبنى

 محددة إجابة تتطلب ال وهى،  المشكبلت لبعض جدٌدة ممترحة حلول أو تنبإات لعمل كافٌا   ٌكون بحٌث  إنضباطا  

 . والتحلٌل الدراسة ولٌدة إبداعٌة إلنها سلفا  

 -: التركيب متستوى على ألتسئلة أمثلة

 ؟ الجدٌد الوادى محافظة فى المٌاة ندرة مشكلة على للتؽلب إبداعٌة  حلوال   ضع:  س

 ؟ وهكذا أهمٌة األلل ثم فالمهم لؤلهم تسلسبل   إلتصادٌة شطةألن المختلفة الصور مجموعة من كون:  س

 ؟ محتمل فضابى ؼزو حالة فى األرض على الحٌاة لكٌفٌة ( أسطر 9 ) أكتب:  س

 ؟ بؤثٌوبٌا النهضة سد بناء بعد النٌل نهر من المٌاة تنالص حالة فى مصر فى الحٌاة تكون كٌؾ:  س

 ؟ أطلس بخرٌطة باألستعانة العربى للوطن طٌةحاب لخرٌطة رسم ممٌاس عمل ٌمكنن كٌؾ:  س

 تجربة راجع)  الثورة بعد مصر فى التنمٌة على تساعد التى الكبرى المشروعات تموٌل لمصر ٌمكن كٌؾ:  س

 ؟(  الجدٌدة السوٌس لناة حفر تموٌل فى المصرى الشعب

 ؟ لمصر رسمى ىسكان إحصاء على الحصول بعد 2959 لسنة مصر فى الجدٌدة للمدن طرٌمة صمم: س

 -: التركيب أتسئلة دصائص

 حل إلى للوصول متنوعة بدابل تتٌح مشكلة من التفكٌر عملٌة تبدأ حٌث التماربى التفكٌر أنواع كل تتبنى أنها

 متنوعة بدابل تتٌح مشكلة من الدراسة تبدأ وفٌه التباعدى التفكٌر وهو الثانى النوع أما.  النهاٌة فى وسلٌم واضح

 مفروضة أو تملٌدٌة تفكٌر بؤنماط التمٌد عدم بمعنى صحٌحة،  وممبولة،  محتمل وجمٌعها مختلفة لولح إلى وتإدى

 . األفك بإتساع تسمح ولكن

 

 -: التمويم متستوى  التسادس المتستوى

 مطروحة لضٌة أو ما أسلوب لنمد به خاص جدٌد رأى إبداء أو مشكلة حل أو فكرة أفضلٌة على الحكم إلى تهدؾ

 تمكن لد التلمٌذ ٌكون أن ٌجب المستوى لهذا وللوصول محددة إجابة أو واحد حل وجود ضرورة ٌتطلب ال وهذا، 

 بعمٌات للمٌام العملى والنضج النمو من درجة لدٌه وأصبح،  السابمة المعرفٌة المستوٌات جمٌع فى أسبلة حل من

 . الصواب وتدعٌم األخطاء تصلٌح لتالىوبا الضعؾ ونواحى الموة نواحى إكتشاؾ ٌعنى والتموٌم والتلخٌص النمد

 -: التمويم متستوى فى ألتسئلة أمثلة

 ؟ دلل ؟ مصر فى المعٌشة مستوى فى السابك الجٌل من حظا   أكثر الجدٌد الجٌل أن تعرؾ هل:  س 

 ؟ السبب ما ؟ األساسى التعلٌم مرحلة فى الجٌولوجٌا دراسة الواجب من هل:  س

 ؟ المعملٌة التجارب من أم نظرٌا   الكمٌة الجؽرافٌا دراسة تفضل هل:  س

 ؟ لمصر اإللتصادى التحرر فى بإثرها ٌتعلك فٌما الجدٌدة السوٌس لناة مشروع فى رأٌن ما:  س
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 ؟ لمصر اإللتصادى الرخاء سٌحمك ومصر السعودٌة بٌن جسر بناء أن تعتمد هل:  س

 ؟ ولماذا ؟ المصرى المجتمع أمال تحمٌك فى فعالٌة أكثر كان مصر فى الجمهورٌة رإساء من أى:  س

 -: التمويم أتسئلة دصائص

 إبداء أو،  حكم إلصدار التلمٌذ علٌها ٌستند التى المٌم من مجموعة أو موضوعٌة ومماٌٌس لمعاٌٌر تخضع أنها

 فهى لذلن واحد أن فى وعملٌة علمٌة وخلفٌة شخصٌة إلى تستند الخاصٌة وهذه،  ما لشىء   عنوان وضع أو،  رأى

 على النتابج لمٌاس معٌار تصنع أن ٌجب ما شىء   أو فكرة تموٌم من نتمكن لكى.  مرتجلة أو عرضٌة أحكام تلٌس

 نتمكن عندما.  األول المعٌار مع للتموٌم المطروح الشىء أو الفكرة تمابل مدى تحدد أو تمٌس ثم موضوعى محور

 فى للٌل التموٌم مستوى)   ونادرة للٌلة وهى ٌرالتفس أو الفهم مستوى فى ٌكون السإال فإن المعٌار هذا وضع من

 وتدرٌبه إستخدامه ومدى المعلم لكفاءة تبعا   بالممارسة تنمو ولكنها(  اإلبتدابٌة للمرحلة األولى الصفوؾ مستوى

 . فٌه تفرٌط وال محكم تبسٌط فى النوع لهذا

 -: المعرفية(  بلوم)  متستويات حتسب األتسئلة صياغة فى تتستددم إتستفهامية ألفعال أمثلة

  ؟ متى ؟ أٌن ؟ ما ؟ ماذا ؟ من – تعرؾ – إستدعى – إتلو – تذكر – حدد  -( : المعرفة)  التذكر أسبلة*

 . صؾ – عدد – إستخرج – مسمى – راجع – إسمع – بٌن – حدد 

 بكلماتن أذكر – عبر إستخلص – واإلختبلؾ الشبه أوجه بٌن – لارن – صؾ  -: الفهم لمستوى أسبلة* 

 . الفروق أظهر – مٌز – الربٌسٌة الفكرة ووضح لخاصةا

 كم -  – صل – مثاال   أكتب – وظؾ – إختار – إستعمل – لارن – صنؾ – طبك   -: التطبٌك لمستوى أسبلة*

 – على عٌن   – بٌانا   إرسم – إشرح – علم – وضح – إعمل – ترجم – بٌن – ٌكون ماذا – هو ما – أى – عدد

 . جدول من بٌن – سجل – خرٌطة

 – البرهان أو بالدلٌل لرر – النتابج – صور أو صؾ – األسباب أو الدوافع حدد  -: التحلٌل لمستوى أسبلة*

 لابل أو باٌن – برر – إبحث – حمك – إستنتج – صنؾ – سلسل – رتب – باألمثلة لارن – لماذا – حلل – دعم

 . أبرز - شٌبٌن بٌن

 أن ٌمكننا كٌؾ – بناء أعد – ركب – صمم – ألؾ – أكتب – إنتج – ؤتنب  -: التركٌب مستوى فى أسبلة* 

)   إفترض – تخٌل ؟ نحل أن ٌمكن كٌؾ ؟ تبتكر أو تستنبط أن تستطٌع هل ؟.......  إذا سٌحدث ماذا – نحسن

 . إخترع – بعد ماذا لدر – وحد أو إجمع –(  فروض ضع

 إختر أو أفضل هى صورة أى – رأٌن إعط – لّوم – ولحا – جادل – نالش – أحكم  -: التموٌم لمستوى أسبلة*

 – خطؤه أو شىء صحة أكد_  وصى – إلدر – لدر – عرفت كٌؾ – األفضل من ؟ لماذا توافك هل ؟ أفضل حل

 . وبراهٌن وأدلة أمثلة أعط – ونظرٌا   عملٌا   إستنتج

 -: األتسئلة لصياغة إلتراحات

 واحدة مهارة أو معلومة عن ٌسؤل – إستفهام صٌػ به – كلماتال وللٌل ومباشر وهادؾ لصٌر السإال ٌكون أن

 .  أدابٌة مركبة أو عملٌة سواء المهارة من األجزاء بعض أو مرة كل فى

 (( . ذكرها سبك أهداؾ) تصنٌفات)  واحد مجال أو واحد مستوى من ٌكون أن ٌجب سإال كل
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 تبعا   مناسبة واإلجابة السإال بٌن الزمنٌة ساحةالم تكون أن – متسلسل – المفتاحٌة الكلمات السإال ٌتضمن أن

 الواحد الموضوع فى حتى الدراسة صفوؾ فى التلمٌذ تمدم كلما األهداؾ وصعوبة تعمٌدا   وٌزداد التبلمٌذ لمستوٌات

 لها أسبلة صٌاؼة منهم ٌطلب ثم دراستها سبك دروس أو إجابات المعلم ٌعطى أن ممكن –(  المراحل مدى على) 

 . والتثبٌت مراجعةلل كنشاط

   الثانى للصؾ) المدرسى الكتاب أنظر بمصر الدلتا محافظات فى السكانى النشاط عن لدرس نص أمامن  -: مثال

 ( . اإلعدادى

 على الزراعٌة المناطك تعد:  الزراعة"  بمصر الدلتا محافظات فى السكانى النشاط عن لدرس نص أمامن 

 الدلتا شرق محافظات بجانب  ودمٌاط الشٌخ وكفر والملٌوبٌة المنوفٌة مثل ورشٌد دمٌاط فرعى وحول النٌل ضفاؾ

 للسكان جذب مناطك، واإلسكندرٌة والؽربٌة البحٌرة محافظات حٌث الدلتا ؼرب وفى المناة ومدن الشرلٌة مثل

 المدن وتجذب . عاملة أٌدى إلى الصناعة تحتاج اكم العاملة األٌدى إلى وحاجاتها بها الكثٌفة الزراعة إلنتشار

 من العدٌد بها تموم والتى وؼٌرها....... واإلسكندرٌة الزٌات وكفر الدوار وكفر طنطا مثل الكبرى الصناعٌة

 جاذبة مناطك الطالة مصادر وإستخراج التعدٌن مناطك تعد كما،  العمبلء من كبٌرة أعدادا   وتجذب،  الصناعات

 وساحل للدلتا الشمالى الساحل على السٌاحى النشاط بجانب هذا بها عمرانٌة تجمعات ظهور إلى ٌإدى مما للسكان

 . والدلتا الوادى سكان من كبٌرة أعدادا   إلٌها جذبت التى األحمر البحر

 . مستوى كل عن سإاالن لدٌنا ٌكون بحٌث األلل على سإال 12 تضع أن وعلٌن مدرسى كتاب من نص أمامن

 على ٌحتوى تعرٌؾ كل أن منطلك من تعرٌفه المراد الشىء بعادأ توضٌح على ٌساعد الذى -: المعرفة متستوى

 عن عامة فكرة تكوٌن على تساعد أن ٌمكن التى هى العبللات وهذه معٌنة عبللات تمثل التى األفكار عددمن

 النص؟ عن ٌفهموها أن التبلمٌذ من ترٌد التى الحمابك ما:  مثال.  الدلتا لمحافظات السكانى النشاط طبٌعة

 ٌبلحظه ما شرح ٌمكن حٌث التعلٌمٌة المادة لمعانى التبلمٌذ إمتبلن على المدرة به نمصد الذى -: الفهم متستوى

 ٌفهمها أن ترٌد التى الربٌسٌة النماط ما -: مثال.  به خاصة ألفاظ خبلل من وظواهر وأحداث أشٌاء من بٌبته فى

 . ؟ السكان توزٌع فى المإثرة للعوامل دراستن خبلل من النص من التبلمٌذ

 ؟ درسوها التى الكثٌفة الزراعة معنى التعبٌر التبلمٌذ ٌستطٌع هل ؟ بالدلتا السكان تركز أسباب أذكر

 السكان تحدد بٌانٌة دابرة عمل أو لهم معطاه خرٌطة على العملٌة األداءات أو اللفظٌة واإلجابات الطرق حدد

 ؟ حرفة بكل المشتؽلٌن

 تطبٌك مثل المسابل وحل،  جدٌدة موالؾ فى تعلمها تم التى المعلومات عمالإست به ونمصد -:التطبيك متستوى

 . الدلتا فى السكانى النشاط لٌام فى المناخ فى المإثرة العناصر

 الخرٌطة أو النص هاضٌعر مشكلة حل فى إستخدامها التبلمٌذ وٌستطٌع بالنص الموجودة المعلومات ما:  مثال

 . حصاده بعد الدلتا محافظات فى األرز لش حرق نع تنتج التى األضرار مشكلة مثل

 من بٌنها ما إلدران المختلفة أجزابها إلى العلمٌة المادة تجزبة أو تفكٌن على المدرة به تعنى -: التحليل متستوى

 . عبللات

 ؟ تبرٌراتهم ٌدعم الذى الدلٌل ما ؟ األرز لش حرق لتبرٌر الزراع ٌمدمها التى الدوافع ما:  مثال

 جدٌدة مادة أو مركب وتكوٌن بعضها مع المادة من مختلفة أجزاء دمج على المدرة به ونعنى -: التركيب متستوى

 . البنابٌة واألنماتط اإلبداعى المستوى على التركٌب مستوى فى التعلٌمى النتاج وٌركز. 
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 ؟ اطىءبالشو الداخلٌة الدلتا محافظات لربط صحراوٌة طرق إنشاء لدراسة عمل خطة أكتب:  مثال

   لمادة النظرٌة الدراسة عن الناتجة الصعوبات فٌها ٌعالج بحٌث الجؽرافٌة الظاهرات لتصنٌؾ جدٌد نظام إلترح

 ؟ الجؽرافٌا

  خطة ألترح،  الدرس من جزبٌة لكل والشرابح األفبلم مثل التعلٌمٌة الوسابل وإستخدام،  األمثلة تمدٌم:  اإلجابة

 . ؟ الرٌاح دوارة لعمل تجربة إجراء

 ٌجب السإال هذا مستوى إلى نصل ولكى الرفض أو باإلعجاب لرأٌه التلمٌذ تمدٌم به ونعنى -: التمويم متستوى

 وهل الزراعة مهنة فى رأٌن توضح أسطر خمسة فى أكتب:  مثال.  السابمة المستوٌات بجمٌع مر لد ٌكون أن

 ؟(  الزراعة كلٌة)  دٌثةالح باألسالٌب الزراعة دراسة لن تسنى إذا مزارع تكون أن ترٌد

 فى الزراعة أسالٌب تطوٌر على لدرتن من التؤكد على لتساعدن لدراستها بحاجتن تشعر التى الموضوعات ما

 إستخدام بها نمصد والتى العمك أسبلة أمثلة من المثال هذا وٌعتبر ؟ األرز لش حرق مشكلة مثل الدلتا محافظات

 مرتبطة الؽٌر المعلومات أو اللفظٌة إستخدام فٌها ٌمل بحٌث توضٌحه ٌرٌد ام شرح فى واألدابٌة العملٌة األسالٌب

 مولع أو التلفزٌونٌة البرامج أو البٌانٌة الرسوم أو الخرابط مثل بصرٌة أو سمعٌة بوسابل

  األلى الحاسب(CD):  مثال  سهولة أكثر خبرات شكل فى المعلومات تمدٌم فى المعلم ٌتدرج وفٌها 

 المصاحب الجدول إستخدم مثل.  صعوبة أكثر خبرات أو معلومات إلى ٌتدرج ثم. الدلتا حافظاتلم خرٌطة أرسم

 أكثر ما:  مثال  عمما األكثر السإال إلى النهاٌة فى بهم لٌصل السكان توزٌع فى الدلتا محافظات فى السكان ألعداد

 النظر بإمعان تماما   ولوة بحرٌة أرابه عن مٌذالتل ٌعبر وفٌها السكان؟ بنشاط الكثافة عبللة وما ؟ كثافة المحافظات

 السابمة المستوٌات جمٌع إستٌعاب من تمكن إذا ذلن له وٌتم البراعة درجة إلى ٌصل حتى والمفاهٌم للمبادىء وفما  

 والحوار والتدعٌم التعزٌز بإستخدام إال التفكٌر من العلٌا المستوٌات هذه إلى بتبلمٌذه الوصول للمعلم ٌتم وال، 

 .  والتواصل والمحبة الود ٌسوده جو فى تبلمٌذه وبٌن بٌنه النشط والتفاعل والتعلٌك

 وتؤصٌل ترسٌخ إلى الوصول أى وتمعن بدلة السإال موضوع فى البحث العمك أسبلة تعنى: العمك ألتسئلة مثال

 ( . الؽور سبر)  السإال موضوع أو الشىء

 ترى ماذا السماء إلى أنظر.  الظواهر من به ام على لنتعرؾ فضاءال إلى برحلة نموم سوؾ إننا( :  المعلم) ٌمول

(  المعلم) أحمر لونها( :  التلمٌذ. )  ؟ الشمس لون ما( :  المعلم. )  الزرلاء والسماء الشمس أرى( :  التلمٌذ)   ؟

 تشرق عندما ولكنها،  إلٌها النظر أستطٌع ال الحمٌمة فى( :  التلمٌذ. )  ؟ دلة أكثر إجابة تعطى أن تستطٌع هل

)  ؟ كامل ٌوم طوال وتدرجها الشمس سطوع مراحل تتبع لن سبك هل( :  المعلم. )  منٌرة بٌضاء الدنٌا تصبح

 تصبح ثم العصر بعد التراجع فى تبدأ ثم النهار وسط فى حرارة ثم الصباح فى بٌضاء تكون شمسال إن( :  التلمٌذ

 مراحل من األخٌرة المرحلة بتعرٌؾ تستطٌع هل( :  المعلم. )  الضوء من وللٌبل   األفول فى تبدأ ثم برتمالى لونها

 خبراته من لدٌه المعروفة التعرٌفات أو المصطلحات من عدد تردٌد فى ٌبدأ( :  التلمٌذ. )  ؟ الشمس سطوع

 زكتعزٌ التلمٌحات لبعض المعلم تمدٌم ذلن وٌصاحب أخرى دراسٌة مواد فى ذلن دراسة خبلل من أو الخاصة

 معنى تعرؾ هل\(  المعلم. )  الؽسك كلمة إلى بهم ٌصل حتى المفهوم لهم تمرب التى المعلومات وبعض للتبلمٌذ

( :  التلمٌذ. )  ؟ الؽروب عكس هو ما( :  المعلم. ) الؽروب( :  التلمٌذ. )  ؟ الؽسك عدا الشمس أفول لتعرٌؾ أخر

 فى( :  التلمٌذ)  ؟ الٌوم خبلل الشمس حرارة ألوان إختبلؾ حددٌ لانونا   نضع أن ٌمكننا هل( :  المعلم. )  الشروق

 الظهر عند منها المشعة للحرارة درجة ألصى عند األزرق اللون ٌؤخذ لونها ٌبدأ ثم ومتوهجة بٌضاء تكون الصباح

 الشمس من لونه ٌستمد البحر لون ألن( :  التلمٌذ. )  ؟ األزرق اللون على دلٌلن ما(  المعلم. )  النهار ومنتصؾ

 فى الظلمة حٌث السواد إلى ٌتدرج ثم الشمس ؼروب لرب األحمر اللون ٌنتشر ثم النهار فى السماء لون أو

 أللها ٌكون األحمر واللون حرارة أكثر ٌعطى األزرق اللون أن نمول أن ٌمكننا( :  المعلم. )  الؽروب بعد المؽرب
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 الشمس شروق مراحل لتتبع مٌدانٌة دراسة بعمل التبلمٌذ المعلم ٌكلؾ أن ٌجب.  ؟ ذلن على توافك هل حرارة

 شابع معنى وهنان.  مرحلة لكل تصنٌؾ أو جداول وعمل المشاهدات ورصد األسبلة هذة منالشة لبل وؼروبها

 فى وجدٌة العمل إلدارة دلة من بها ٌحٌط وما الجٌوش لٌادة فن بؤنها إستراتٌجٌة لمصطلح اللؽوى المعنى وهو

 جاء هنا من.  والتوجٌهات األوامر خبلل من(  والمعلم التبلمٌذ)  األعضاء مع التفاعل على حرصوال التنفٌذ

 معانى عدة التعرٌؾ هذا عن إنبثك ولد واإلنتصار النجاح أجل من التبلمٌذ لٌادة فن على لٌدل المعنى هذا إشتماق

 وجه أفضل على األهداؾ لتحمٌك مثلى رٌمةبط المتاحة والوسابل اإلمكانات إستخدام فن هى اإلستراتٌجٌة إن:  هى

)  المنفذ ذهن فى واضح هدؾ لتحمٌك عملٌة أسالٌب أو مهمة أداء أو مشكلة لمعالجة معٌنة طرق أنها بمعنى ممكن

 ( .  المعلم

 اناتاإلمك كافة إستخدام خبللها من ٌتم التطبٌك ومرنة(  جٌدا   إعدادا  )  البناء محكمة خطة فهى:  الثانى المعنى أما

 ومرتب متسلسل بشكل تسٌر وهى سلفا   المعدة العامة اإلسترتٌجٌة الخطة أهداؾ لتحمٌك مثلى بطرٌمة والوسابل

 .  وإلتدار بفاعلٌة النتابج أفضل لتحمٌك

 مترادفات إنهم البعض ظن حتى اإلستراتٌجٌة والطرق األسالٌب:  الثبلثة المصطلحات بٌن الخلط جاء هنا من 

 – المنالشة) التدرٌس طرق من طرٌمة تنفٌذ فى المعلم ٌستخدمها التى اإلجراءات هى األسالٌب أن الحمٌمة ولكن

 التدرٌس أسالٌب وتختلؾ،  أكثر أو بوسٌلة مستعٌنا   التعلٌمٌة للمادة المحددة األهداؾ تحمٌك أجل من(  المحاضرة

 المعلم ٌستخدم لد أخر بمعنى المادة وطبٌعة علٌها ٌعتمدون التى التدرٌس وطرق وفلسفاتهم المعلمٌن بإختبلؾ

 ؼزوة)   الخارجٌة المراءات إلسلوباب تنفٌذها وٌتم المنالشة لطرٌمة إستخدامه مثل مختلفٌن بإسلوبٌن واحدة طرٌمة

 بٌنما والممارنات واإلختبلؾ الشبه أوجه وٌوضح التبلمٌذ إجابات بعدها وٌتلمى األسبلة من عدد ٌثٌر ثم(  بدر

 أو وثابمى فٌلم عرض (CD) الموضوع نفس وهوحول أخر بإسلوب المنالشة وهى الطرٌمة نفس خرأ معلم ٌستخدم

 وٌعلك شاهدوه فٌما التبلمٌذ ٌنالش ثم(  بدر ؼزوة)على باإلطبلع التبلمٌذ تكلٌؾ أو تلفزٌونى تعلٌمى برنامج

 العملٌة بعناصر وعبللتها تعددةالم األسالٌب بؤنواع الموضوع هذا نتبع  سوؾ.  راجعه تؽذٌة وٌمدم وٌدعم وٌعزز

 وشاملة خاصة رإٌة على بناء التدرٌس لمسار تحدٌد عملٌة هى التدرٌسٌة اإلستراتٌجٌة فإن لذلن وتطبٌا  ،  التعلٌمٌة

 العوامل جمٌع لتنظٌم سٌاسة فهى أخرى جهه ومن جهه من هذا تملٌدٌة جامدة أو متطورة كانت اءسو للمعلم

 البراعة مستوى إلى تصل أفضل نتابج على الحصول أجل من التعلٌمٌة للعملٌة احبةوالمص التدرٌس فى الوإثرة

 بعدة التدرٌسٌة اإلستراتٌجٌة تتمٌز أن وٌجب(  فوق فما% 99)  األهداؾ لتحمٌك المبوٌة النسبة حٌث من

 ٌسٌر أن هاب ونعنى(  المواكبة – الترابط – الزمنى المدى – المرونة - التكامل - الشمول: )  منها خصابص

 . ومتوازن موازى بخط الكٌؾ هدؾ نحمٌك مع الكم هدؾ تحمٌك

 حال من التبلمٌذ ونمل واإلستراتٌجٌات واألسالٌب الطرق إستخدام من األساسى الهدؾ أن على التؤكٌد وٌجب

 على تنبإوال النتابج وتتبع الظواهر تفسٌر على لدرة من ٌتبعه وما العلمى التفكٌر ممارسة إلى المبسط التفكٌر

 للمبادىء المعلم إستخدام ٌعد.  األفكار وتحلٌل واألختٌار التمٌٌز على المدرة نتٌجة جاءت النتابج هذه أساس

 والطبٌعٌة البشرٌة الظاهرات بتفسٌر ٌهتم ألنه اإلنسانى التفكٌر مستوٌات أعمك من العلمى التفكٌر لتنمٌة األساسٌة

 مع تبدأ والتى التفكٌر أنماط على التعرؾ الضرورى فمن ذلن ٌتم ولكى      . األسمى للحمٌمة وصوال   وٌحللها

 الوسطى التفكٌر نمط بإختصار وهى الدراسى تمدمه فترة خبلل معه وتتدرج بالمدرسة األولٌة التلمٌذ عمر سنوات

 وراء فٌما ٌبحث الذى الفٌزٌمى التفكٌر نمط –(  العشوابى)        الخرافى التفكٌر نمط – التوافمى التفكٌر نمط –

 المفاهٌم وإدران والبحث الدراسة على المابم العلمى التفكٌر نمط – والمسببات العلل تعرؾ بهدؾ األشٌاء

 والنزاهة والحٌاد األحكام إصدار فى والموضوعٌة والعمل الفكر بٌن المزج مع أسبابه وفهم التؽٌٌر ومبلحظة

 أدوار منهما لكل طرفٌن بٌن بالتفاعل ٌتمٌز فن هو التدرٌس فإن سبك ما على وبناء.  والتمٌٌم واإلجنماعٌة العلمٌة

 النجاح أجل من ٌمارسها

   -: التدريس مهنة أتساليب 
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 .  المبتكر اإلسلوب – البارع الخبٌر اإلسلوب – الحرفى اإلسلوب – اإلدارى الروتٌن أسلوب* 

 -: التالميذ مع التعامل أتساليب

 .  السلطوى اإلسلوب – العادل اإلسلوب – اإلنسانى زالتحفٌ إسلوب – السلبى اإلسلوب

   -: الدراتسية المادة وتمديم معالجة أتساليب 

 .   التشخٌصى التحلٌلى اإلسلوب – التعلم خبرات إسلوب – الصؽٌرة المجموعات منالشة إسلوب – اإللماء إسلوب

   -: الدراتسية البيئة تنظيم أتساليب

 إسلوب – المفتوحة التربٌة إسلوب – المتنوعة الصؽٌرة المجموعات سلوبإ – التملٌدى الجماعى اإلسلوب  

 . الفردٌة التربٌة

                                                                                                    -:للتدريس عامة أتساليب

 لدراتهم على والتعرؾ التبلمٌذ خلفٌة تعرؾ خبلل من للتدرٌس التخطٌط به ونعنى : اإلنتمائى اإلتسلوب – 2

 وتنظٌمهم منهم لكل البلزم التعلم وصؾ ثم تعلمهم وأنماط،  وإستعابهم ذاكرتهم ولدرة ومهاراتهم وإهنماماتهم

 . التعلم بٌبة وتصمٌم

 عامة ةبصف والتدرٌس ونتابجه مخرجاته ثم التنفٌذٌة وعملٌاته مدخبلته له   : كنظام التدريس إتسلوب – 1

 إكتساب على التلمٌذ فٌه ٌساعد الذى الفعال التدرٌس إلى ٌسعى بذلن وهو التعلٌمٌة التلمٌذ كفاٌات رفع تستهدؾ

 الدرس لموضوع المناسبة التدرٌس إستراتٌجٌات لبعض تبنٌه خبلل من واألدابٌة والوجدانٌة المعرفٌة المهارات

 وإختبلط تعدد رؼم واإلجتماعٌة والدراسٌة المهارٌة بلمٌذالت حاجات إشباع فى ٌنجح بحٌث التبلمٌذ ومستوٌات

 إستدعاء فى أسالٌبه وتنوع السابمة خبراته تنظٌم لمهارة إكتسابه ذلن وٌستلزم.  التبلمٌذ بٌن المعرفٌة األنماط

 لوالوساب اإلستراتٌجٌات من واسع مدى بٌن من األهداؾ تحمٌك فى وإستخدامه والعلمى والفنى لمهنىا مخزونها

 التلمٌذ أن إعتبار على األداء فعالٌة زٌادة أجل من الواحد الدرس أثناء أكثر أو واحدا   ٌختار التى واألنشطة العلمٌة

   التدرٌس إستراتٌجٌات إلختبلؾ تبعا   تختلؾ الدرس إعداد خطة أن على التؤكٌد وٌجب.  التعلٌمٌة العملٌة محور هو

 حدد ولد دلٌمة 45 مدتها واحدة دراسٌة حصة فى والبراكٌن     الزالزل عن الدرس موضوع أن نفرض:  مثال

  -: التالى النحو على هى الموضوع لهذا أهداؾ المعلم

                            .   الكتاب من الخاصة بلؽته الذاكرة من والبراكٌن الزالزل من لكل تعرٌفا   التلمٌذ ٌذكر أن – 1

              .                              العالم خرٌطة على والبراكٌن الزالزل من كل عتوزٌ أماكن التلمٌذ ٌولع أن – 2

 الدرس شرح بعد الذاكرة من والبراكٌن الزالزل من لكل السلبٌة األثار عن أسطر خمسة التلمٌذ ٌكتب أن – 3

 ٌبلحظ)  الدرس لشرح لمصاحبةا والخرابط والنماذج الصور على واإلطبلع،  المدرسى الكتاب ولراءة منالمعلم

 األهداؾ تحدٌد خطوة على وبناء(  سلوكٌة صٌاؼة لٌست بمعنى التلمٌذ أهداؾ ولٌست المعلم أهداؾ هى هذه أن

 -: بلى كما هى مدرسٌة إجراءات شكل فى الدرس تصمٌم خطوة تؤتى

 تم سابمة خبرات إسترجاع مثل األسبلة من عدد بطرح(  الممدمة)  الدرس بموضوع التبلمٌذ بتهٌبة المعلم ٌموم-

( .   بلةأس 4)  األرض تشكٌل كٌفٌة عن وهى الدرس موضوع إلى للوصول والتعزٌز التلمٌحات وإستخدام تعلمها

 عجز حالة فى الخطوة هذة تتم ولد،  والبراكٌن الزالزل عن وخبراتهم التبلمٌذ معلومات إلستطبلع أسبلة توجٌه–

 أو الخاص المعلم أرشٌؾ من أو المدرسى الكتاب من صور ٌمدم أن وٌمكن ٌهملد خبرات إستدعاء عن التبلمٌذ

 حول المجبلت أو الصحؾ من نصوص بعض أو بالمدرسة التعلٌمٌة الوسابل معمل من للزالزل نموذج ٌمدم

 الزمن)  الممدمة النصوص معانى إستخبلص فى وٌساعدهم مكوناتها لبٌان الصور لراءة منهم وٌطلب الموضوع

 (. لابكد 6
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 المعلم ٌمسم التالٌة الخطوة.  العادٌة الدراسة حجرة الدراسة مكان -: باألكتشاف التعلم هى المتبعة اإلتستراتيجية

 ظواهر عدة عن مجسمة وأشكاتل نماذج عدة إلٌهم وٌمدم(  تبلمٌذ 5 مجموعة كل)  صؽٌرة مجموعات فى الفصل

 كل ٌناسب الذى الدرس وتحدٌد األشكال هذه تسمٌة لتبلمٌذا من وٌطلب،  التعلٌمٌة الوسابل معمل من جؽرافٌة

،  والصور واألشكال الجداول ولابمة المنهج لكامل إستعراض الدرس تخطٌط فى أعد لد المعلم أن ٌبلحظ)  وسٌلة

 ٌطلب وهنا،  للزلزال مجسم إصطناعى نموذج أو البركان شكل إختٌار المعلم ٌطلب المفتوحة المنالشة خبلل ومن

(  البركان تعرٌؾ إلى التوصل ٌتم الوصؾ هذا خبلل ومن البركان شكل وصؾ حدة على المجموعة كل من علمالم

 ( .          دلابك 19 الزمن) 

 الخطوة هذه.  الوسابل معمل أو الدراسة حجرة المكان"  -(: إتستمصائى تعاونى عمل)  الثالثة تراتيجيةتساإل

 ولد،  البركان جانبى على ألعلى وتصاعدها البركان مصهورات ذوبان ةحال فى:  األتٌة المشكلة المعلم ٌعرض

 ثورته وأثناء البركان حدوث بلل المشكبلت هذه مثل لمواجهة اإلستعداد ٌمكن كٌؾ"   المحٌطة المناطك إلى تطاٌر

 كل بتحلٌل أٌبد أن فعلٌه المشكلة هذه تدرٌس للمعلم ٌتم لكى ؟ البركان ثورة هدوء بعد ذلن من نستفٌد كٌؾ  ؟

 فى شفهٌا التبلمٌذ بواسطة علٌها اإلجابة تتم بحٌث التبسٌط عنصر فٌها ٌتوافر متفرعة صؽٌرة أسبلة إلى سإال

 هو ٌحضرها لد التى المعلوماتٌة المصادر من أو المدرسى الكتاب من المعلومات بعض إلى ٌوجههم األمرثم أول

 أو(  المعلومات و التعلٌم لناة)  العلمٌة التلفزٌون برامج من أو النت من البعض بإحضار التبلمٌذ ٌكلؾ أو معه

 تم التى المعلومات المعلم ٌنالش ثم،  المتخصصٌن األمور أولٌاء أو العامة الشخصٌات من الخبراء بعض سإال

 على الحلول توضع وهنا،  الجمٌع أمام تعرضه ثم حل إلى مجموعة كل تتوصل بحٌث التبلمٌذ من تجمٌعها

 مكان(   دلابك 19 الزمن)  المعلم بمساعدة حل من أكثر هنان ٌكون ولد األمثل الحل إستنتاج ٌتم ثم رةالسبو

 .     وجد إن التعلٌمٌة الوسابل معمل أو الدراسة حجرة الدراسة

 الثبلثة الخطوات من خطوة لكل أسبلة عدة وضع لد المعلم وٌكون  -( : التمويم دطوة هى) الرابعة طوةدال

 ٌكلؾ ثم( شفهى جماعى عرض)  المحورٌة النماط إلهم بتلخٌص ذلن ٌعمب ثم للجمٌع بتوضٌحها ٌفوم مةالساب

                                                                    .          لادم لدرس تكلٌفات عدة أو الدرس لتدعٌم منزلٌة واجبات بعدة التبلمٌذ

                                                                      -: التالٌة التدرٌسٌة اإلجراءات ىإل التوصل ٌمكن سبك مما

 . الدرس لموضوع التبلمٌذ تهٌبة إجراء – أ :  وتتضمن أتساتسية إجراءات – 2

 ( . ونظرٌا   لٌا  عم التدرٌس موضوع أو محتوى تعلم)  تعلٌم إجراءات – ب                                   

  . وتدعٌمه الدرس تلخٌص إجراءات - جـ                                   

 . التدرٌس إجراءات على وتوزٌعه التدرٌس زمن تحدٌد – أ :   وتتضمن تكميلية إجراءات – 1

 ( . الصؽٌرة المجموعات)  التبلمٌذ وتنظٌم تحدٌد – ب                                   

 . المكان إختٌار - جـ                                   

 والمساعدة التلمٌحات مثل الراجعة والتؽذٌة والتدعٌم والتعزٌز المعاونة األسالٌب لجمٌع المعلم إستخدام – 3

 تسجٌل بجانب هذا(  فوق فما% 99) البراعة درجة إلى للوصول البحث ومواصلة التفوق على والحث والتشجٌع

.                                                                                                                                            تعلٌمٌة مهمة لكل اتدرج

 اإلجتماعٌةو األدابٌة والحركٌة المعرفٌة)  أنواعها بجمٌع المهارات وتعلٌم التفكٌر تعلٌم على التدرٌس إشتمل – 4

 والمثابرة بالنفس الثمة ؼرس مثل وجدانٌة أهداؾ لتحمٌك األراء وجمع التعاون من عام جو وخلك(  والشخصٌة

 له حٌوى موضوع إلى جافة نظرٌة دراسة من والبراكٌن الزالزل دراسة موضوع وتحوٌل والدراسة البحث على

.                                                 مصر فى الزالزل عن ماتمعلو بجمع المجموعات أحد بتكلٌؾ ذلن تم ولد بالوالع صلة
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 تمدٌم فى وحٌد فاعل كعنصر المعلم على اإلعتماد من اإلنتمال إستراتٌجٌة إدخال السابمة اإلجراءات فى تم – 5

 فاعل كعنصر شتهاومنال المعلومات جمع فى التبلمٌذ إشتران إلى عامة بصفة التعلٌمٌة العملٌة وفى   الدروس

.                                                                                                                        النشط بالتعلٌم ٌسمى ما وهذا أٌضا  

 : هى  السابك للدرس تدرٌسه فى أسالٌب لعدة المعلم إستخدام – 6

 من وذلن،  الجماعى التعلم أسلوب – المشكبلت حل أسلوب – باألكتشاؾ تعلمال أسلوب – اإلستمصاء أسلوب

 عن التعلٌمٌة المناهج عجز لدرجة دلٌمة كل  وتتضاعؾ المعلومات فٌه جرفتت متؽٌر لعالم التبلمٌذ إعداد أجل

 ومواكبة لتكٌؾا عل هابلة لدرات التبلمٌذ ٌكسب علٌها والتدرٌب التدرٌس أسالٌب تعدد فإن هنا من.   مبلحمتها

 فى معهم وإستمرارها بؤنفسهم المعرفة إكتساب من تمكنهم تعالٌم التبلمٌذ وتعطى المتصاعد المعرفى اإلنفجار

  . المستمبل

 -: ٌلى لما الفاعلة اإلسترتٌجٌات من المزٌد ضنعر ذلن ولتؤكٌد 

  -: التعاونى التعليم

 مجموعات إلى التبلمٌذ بتمسٌم المعلم ٌموم حٌث صٌلالتح فى اإلٌجابى األثر ذات التدرٌس تمنٌات إحدى هو

 تحمٌك التعلٌمٌة المهمات هذه خبلل من وٌتم،  علٌهم بالفابدة ٌعود نشاط أو دراسٌة بمهمة وتكلٌفهم صؽٌرة

 كل ٌنؽمس بحٌث التبلمٌذ لعمل منهجى إطار أو تنظٌمٌة  هٌكلٌة ٌجادإل مجاالتها وجمٌع مستوٌاتها بجمٌع األهداؾ

 حجرة فى التملٌدٌة التنافسى التعلٌم أسالٌب عن ٌختلؾ وهذا،  األدوار وتوزٌع بتمسٌم التعلٌم فى المجموعة أعضاء

 التعلم ٌختلؾ كذلن.  عتدلمال ومالن و اإلجتماعٌة المهارات وتعلم،  اإلٌجابى التبادلى اإلعتماد خبلل من الدراسة

 عدة تتوافر ان ٌجب ذلن ٌتم ىلك و المعتادة المنزلٌة باتالواج و الفردٌة ارٌرمالت كتابة اسلوب عن ىنالتعاو

  -: ٌلى كما هى التعاونى التعلم اهداؾ لتحمٌك ىءمباد

 -: االيجابى المتبادل االعتماد - 2

 ان من كدالتؤ و الخبرات تساباك اجل من الجهد وبذل للمادة التبلمٌذ تعلم تحمٌك من المعلم ٌتاكد ان به ونعنى 

 حصل الذى الولت نفسى فى الجماعة عمل ٌدعم وجهد اسهام منهم لكل انو الكثٌر فعبل اتعلمو لد التبلمٌذ جمٌع

 ولد(  البراعة درجة) فوق فما% 99 درجة الى التعاونى االداء ٌصل عندما المعلم من وتحفٌز جوابزه على فٌة

 طلب او عبمرى او نابؽة او فارس)  لمب على الحصول او لبلنجاز درجات اضافة شكل التحفٌزات هذه تاخذ

   -: المشجع المباشر التفاعل – 1 (  الخ.................

 تربوٌة كمخرجات النتابج افضل من هو التبلمٌذ بٌن العملى او اللفظى االٌجابى التفاعل انماط ان به ونعنى 

 لكى التبلمٌذ ماما واسعة فرص حتات ان التعاونى باالسلوب الدروس تنفٌذ ٌتطلب المستوى عالٌة متمدمة

 كل جهود مدح و تشجٌع طرٌك عن والتعاون التفاعل حدوث فى ٌإثر المعرفى التبادل الن بعضا ٌعززبعضهم

 – ا     -: التالٌة الشروط توفر ٌلزم ذلن ٌحدث ولكى لدٌه ماب االخرٌن تعلٌم على وحثه المجموعه فى عضو

 الى الوصول من اتمكنو كٌؾ لبعضهم تبلمٌذال ٌوضح عندما تحدث التى كٌةالحر و المعرفٌة االنشاطة من العدٌد

 بالتعلٌم الحالى التعلم روابط توضٌح على المعلم دور ٌمتصر و التعٌنات واداء المشكبلت حل فى إٌجابٌة نتابج

 .                                                 السابك

 العون خبلل من حٌاتٌة مهارات واكتساب االجتماعى النمو على إٌجابٌة اثار له بالمواجهة التفاعل ان – ب 

 االشباع و واالستناجات االفكار فى متعددة إٌجابٌة نتابج إلى ٌإدى مما األخرٌن نحو المسإلٌات وتبادل والمساعدة

                                .                              كله للفصل المكونة المجموعات وبٌن الواحدة المجموعه اعضاء بٌن الذاتى

 على ضؽطلل فرصة وتتٌح التبلمٌذ اداء لتطوٌر والزمة مهمة راجعة تؽذٌة لبعضهم التبلمٌذ استجابات توفر - جـ

 استخدام عدم مع مستواهم تمدم و تحصٌلهم وزٌادة المشاركة و للتعلم السعى و للتحفٌز المستوى ضعاؾ التبلمٌذ
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 دلاب من مجموعة كل داخل داخلى تموٌم ٌحدث)  والعماب التهدٌد و الضؽط سالٌبا أو الصارمة ماتٌالتعل

 وتبادل المجموعة اعضاء بٌن االلتزام خاصٌة وٌخلك ٌزٌد االٌجابى التفاعل - هـ( .    له ومنهم المجموعة

 بٌنهم االهتمام

 -: الشدصية المتسئولية و الفردية المتساءلة  -3 

 إٌجابا   سواء المجموعة داخل إلسهاماته بالنسبة ثم لذاته  تلمٌذ كل بتموٌم موتت ونىالتعا للتعلٌم الثالث المكون هى 

 ذلن بعد بالمعلم اإلستعانة مع المجموعة بالى من مساعدته ٌتم مساعدة أو أكبر تدعٌم إلى ٌحتاج ومن سلبا   أو

 عن مسبول منهم كل ٌكون بحٌث التبلمٌذ ومن المعلم من الراجعة التؽذٌة وتمدٌم عادل نصٌب منهم لكل ٌصبح

 ول مما أكبر بنجاح التعاونى الجماعى التعلم فى إشتراكه بعد وحده التعلم أداء على لادرا   ٌجعله مما النهابٌة النتابج

 .  المجموعة مع ٌشارن لم

              -: الصغيرة المجموعة دادل التالميذ بين بالعاللات الداصة المهارات – 1

.  حتمٌة كضرورة التعاونٌة ستراتٌجٌةاإل لنجاح الفاعل المهم العامل هو الخاصة اإلجتماعٌة اتالمهار توفر

 ووضع وببعضهم بؤنفسهم الثمة بتدعٌم وذلن المجموعات عمل فى البدء لبل ولتا   لتدعٌمه ٌخصص أن وٌجب

 والخبلفات والضؽط التوترو السلبٌة الصراعات وتجنب بعضهم لتدعٌم اإلٌجابى للتواصل مإشرات وإٌجاد لوانٌن

 . ةبناء روح ونشر

 -: الجمعية المعالجة - 1 

 فى وتمدمهم نجاحهم من والتؤكد الخطوات ٌموتم على الحرص به ونعنى التعاونى للتعلم الخامس المكون هى

 توصٌؾ خبلل من األعضاء بٌن فعالة عمل عبللات على المحافظة فٌه ٌتم الذى الولت نفس فى األهداؾ تحمٌك

 إتمام فى مهمة الؽٌر األعمال إستبعاد فى واإلستمرار والسلون األعمال وتحدٌد مرحلٌا   عضو لكل أودور عمل

 المهم ومن.  تطبٌمه مستوٌات فى التفكٌر إلى المعرفة وراء ما إلى بالتفكٌر اإلرتماء ٌضمن مما متؽٌرة أو عملال

 تحمٌك إلى تإدى واضحة تولعات على بالتؤكٌد كلك للمجموعة وبالنسبة عضو لكل اإلٌجابى السلون نعزز أن

 وتذلٌل وتوضٌحها المشكبلت وتحلٌل المجموعات مرالبة هو هنا المعلم دور وٌكون.  السبل بؤلصر األهداؾ

 بالكفاٌة واإلشادة واإلحتفاء واإلحترام التمدٌر وتمدٌم والجماعى الفردى المستوى على الراجعة والتؽذٌة الصعوبات

 .                             الهداٌا وتمدٌم درجات بإضافة الجوابز مدٌموت الذاتٌة

 التعاونى التعلم تنفيذ دطوات

 أمام ووضوحه الهدؾ توافر فى االول ٌتمثل إٌجابٌة ونتتابج مرتفع تحصٌل لتحمٌك شروط عدةٌتوافر أن ٌجب

 الجهد لبذل التلمابى اإلستعداد توفر بجانب هذاعضو لكل الجماعٌة سبولٌةمتوافر هو والثانى،  المجموعة أعضاء

 -: ٌلى كما هى خطوات عدة بؤتباع ذلن وٌحدث والتعاون

 وأداء تحضٌره على التبلمٌذ توفرلدرات على التؤكٌد مع وفمراته زمنه وتحدٌد الدراسة موضوع إختٌار – 1

 أصؽر وحدات إلى الخبرات تمسٌم ٌهاف ٌتم تعلٌمٌة وحدة لكل مسبمة خطة بعمل المعلم ٌموم أن – 2 . فٌه إختبار

 .                               ألخ......... فاألهم المهمة األشٌاء توضٌح فى التدرج مع

 كٌفٌات وضوح مع والمهارات والمفاهٌم الحمابك بتوفٌر المعرفة وحدة عنصر توافر العمل خطة تشمل أن – 3 

 .      مباشرة األهداؾ وضع ردبمج التموٌم بنود وتوضٌح ٌلصبالتف تحمٌمها

 فى بعضها عن تختلؾ حٌث التعاونى متعلال إستراتٌجٌة بإتباع المجموعات بٌن اإلختصاص جوانب توضٌح - 4 

 لدراسة وأخرى التعلٌمٌة بالمادة الخاص الجزء لدراسة مجموعة مثل متكامل جماعى عمل لتكون التنفٌذٌة المهام
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 تعلموه ما نمل كٌفٌات وتصمٌم لرسم ومجموعة المساعدة التعلم ومواد ورٌاتوالد كالمجبلت الخارجٌة المراجع

                                                                                .  مؽاٌرال اإلختصاص ذات األخرى المجموعات فى زمبلبهم إلى

 .   األخرٌن على للوحدة لهاحص التى والمفاهٌم ماتوالمعلو الحمابك من وإكتسبه تعلمه لما عضو كل إلماء –5

 تموٌم بعمل المعلم ٌموم ثم( تكوٌنى تموٌم) الشخصى إنجازه لتحدٌد فردى إلختبار التبلمٌذ جمٌع خضوع – 6

 تتضمن أن ٌجب مجموعة كل أن مراعاة مع لدراته حسب كل والمكافؤت الدرجات وحساب ككل للمجموعة بنابى

 .             المهمات وأداء التحصٌل لدرات فى متباٌنٌن أعضاء

 .   للمتابعة للمجموعة وتمدٌمها للمنالشة خطة وضع المجموعات داخل التبلمٌذ من ٌطلب – 7   

 .       األخرٌن للتبلمٌذ المجموعات داخل بالتدرٌس المكلفون األعضاء ٌمود لابد تحدٌد – 8   

                    . المتنوعه الصعوبات ذوو األعضاء إحتٌاجات تلبٌة ومدى داألفرا تحسٌن مدى المعلم ٌحدد – 9     

 وإكتساب والمعرفة التعلم إستمرار لتحمٌك الفصل وخارج الوحدة داخل التعلم تإكد بتعٌنات التكلٌؾ – 19

 . الذاتى بالتعلم ذلن لتحمٌك صحٌة بٌبة وإعداد بالوالع بربطها الخبرات

 التعاونى مالتعل مجموعات تشكيل

 الخ.. والمستوى والجنس الثمافة فى متجانسة ؼٌر التعاونى التعلم فى المجموعة تكون أن ٌنبؽى

 ألن فعالة بصورة الجماعى العمل على لدراته ووضوح،  والعملى لعملىا التحصٌل ومستوى رةالمها ومستوى

 أو نفسها لمجموعةا ستمرارٌة‘و بثبات ٌإثر كما،  المجموعة داخل بها المكلفة التعلٌمٌة المهمة حجم فى ٌإثر هذا

 فرد كلف  (الخ..... خبراء أراء إستطبلع، الوسابل عمل أو المعلومات جمع) التعلٌمٌة المهمة تعمدل تبعا   تؽٌٌرها

 من ةهمالم لنفس كلها المجموعة وإتمان،  جهة من به الخاص الجزء فى نجاح رازإح أو مهارة إتمان عن بولمس

 إستخدام حٌث من المجموعات عمل ٌلتسه فى الفصل داخل الؽرفة أثاث أو المماعد ترتٌب ٌإثر ماك،  أخرى جهة

 فى الدراسى الصؾ تمسٌمو حوافزال تإثر كما، التنمل وحرٌة والشاشات بؤنواعها والسبورات واللوحات الحوامل

 .        األهداؾ وتحمٌك التعلٌمٌة المهمة كفاءة رفع

 التعاونى مالتعل فى المعلم دور

 المعلم ٌمدمه ما هى الخبرة}  والخبرات المهارات إكتساب فى ذلن وأهمٌة مجموعة فى العمل لٌمة على ٌإكد أن

 العمل خبلل من أو الفصل داخل ومحفزة مربٌة والعٌة بٌبة إعداد. +  الخ... ومبادىء ومفاهٌم معلومات من

 هذا وممارنة مجموعة فى العمل بؤهمٌة التبلمٌذ إلناع فى مهاراته ٌظهر أن المعلم وعلى{  عملىال أو المٌدانى

 ظٌمبالتن خبرة لكل المتاح الولت عامل فى التحكم مع التملٌدٌة واإلستماع اإللماء مثل دراسٌة أخرى بؤسالٌب العمل

  تراحئللل الفرص وإعطاء جماعة فى العمل أثناء عٌةفادال زٌادة على لدرته بجانب تعاونى درس كل داخل الدلٌك

 والمرونة البدٌهة سرعة مع العابرة أو الطاربة الخبرات بؤدق واإلهتمام واإلستفهام األراء وطرح والتلخٌص

 للدرس المباشر التعاونى العمل تطوٌر أجل من المٌم وؼرس اإلهتمام وتوجٌه السلوكٌات وتعدٌل والصفح والتسامح

 فى والسرور البهجة روح إلشاعة والسعى صعوباتوال اتالمعول وتذلٌل المحفزات ٌدتحد مع جاذبٌة أكثر وجعله

 . الدراسة حجرة أجواء

 التعاونى التعلم تمويم

 بعض ٌحبط التنافس ألن داخلها األفراد  تنافس دون ككل للمجموعة للتحصٌل التموٌم على الحرص ٌنبؽى

 الخجل بعض ٌعترٌهم ولكن وعةالمجم تفٌد خاصة لدرات لدٌهم ٌكون ال ىوالت المنخفضة المستوٌات ذو التبلمٌذ

 مثبطة ولٌست محفزة موالؾ بؤعداد السلبٌة النفسٌة السمات هذه معالجة وٌتم  الهمة ضعؾ أو بالنفس الثمة عدم أو
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 المتماربة البنٌة ذات والمعارؾ الخبرات شمولٌة بجانب معا   العمل على لدراته إظهار من منهم كل ٌتمكن حتى

 ذلن وٌتم ونشاط بهمة المجموعة داخل إلٌه الموكلة المهمة إنجاز على وٌمبل دورهب فخور تلمٌذ كل ٌصبح بحٌث

 إجراءات أهم من وهى مٌذالتبل العالٌة الدرجات بإعطاء وٌعد الراجعة والتؽذٌة للحوافز المعلم تمدٌم خبلل من

 سبك التى الهمة ضعٌفى بلمٌذللت نفسها العبلمة أو الدرجة بإعطاء ذلن ٌتم أن على.  اإلطبلق على الراجعة التؽذٌة

 أو المعلم جانب من للٌبل زابدة وتلمٌحاتأ بمساعدات بعضهم حظى لو حتى التبلمٌذ بالى مثل لهممث إلٌهم اإلشارة

 المهمة إتمام عن التبلمٌذ بعض ٌعجز ولد.  ككل المجموعات أو المجموعة إعطاءب وكذا التبلمٌذ بالى جانب من

 ٌوجه الحالة هذة وفى التبلمٌذ جانب من أكثر ومساعدة المعلم جانب من أكبر بإهتمام ٌحظى فحٌنبذ إلٌه الموكلة

 كامل مع مجموعته إلى ٌعود ثم لدٌه النمص نواحى ٌكمل أو المعلومات من فٌه ٌستزٌد المهمة فى فرعى إطار إلى

 إستعدادا   التعاونى لدرسل تخطٌطه أثناء تموٌم وخطط أهداؾ ٌضع أن المعلم على وٌجب،  له والتمدٌر اإلهتمام

 اتبإطار لذلن مستعد ٌكون أن وعلٌه والمتفولٌن الموهوبٌن التبلمٌذ ببعض المعلم ٌفاجىء ولد،  الحاالت لهذه

 ؤنب ذلن وٌتم التعاونى للتعلم التموٌم أشكال من أخر شكل وهنان واإلستمصاء دالنال التفكٌر تنمٌة على تساعد أخرى

 له المخصصة األجزاء فى فردٌة بصورة بالعمل منهم كل بمٌام التبلمٌذ فٌه ٌتعهد لمعلما مع عمدا   التبلمٌذ ٌولع

 أو الدرجات المعلم ٌعطى علٌها بناء عامة منالشة تتم أن على أخرى أجزاء فى المجموعة مع العمل بجانب

 واأللبال المتعددة لتعلٌمٌةا المهمات أداء فى والمثابرة المسبولٌة تحمل سمة التبلمٌذ تكسب الفكرة وهذة العبلمات

 أراء وإستطبلع مماالت وكتابة موضوعٌة إختبارات من التموٌم أشكال وتتنوع.  مستمبلٌا   المهمات هذه تكرار على

 من والتى الوجدانٌة األهداؾ أو المهارات بعض لمٌاس أدابٌة تعلٌمٌة وموالؾ ذهنى ؾعصو مشكبلت وحل، 

 .عادة رةمباش ؼٌر موالؾ وهى التعاون أهمها

 -: التعاونى التعلم دادل المجموعات لتنظيم إلتراحات

 تعدد من لؤلستفادة واسعة فرص ٌتٌح مما كبٌرة المهمة كانت إذا تبلمٌذ( 6) عن المجموعة عدد ٌزٌد أال – 1

 . تبلمٌذ( 4) هو حجم ضلأف إن إال المجموعة أفراد لدى والثمافات والمعلومات المهارات

 فى المختلفة المدرات ذوى بها وٌتوفر متجانسة ؼٌر لتكون عشوابٌة بطرٌمة لمجموعاتا إختٌار ٌفضل – 2

 المعلم جانب من التحٌز وعدم بالدٌممراطٌة التبلمٌذ ٌشعر ولكى الخبرات بٌن التكامل لحدوث والمهارات التحصٌل

 . التبلمٌذ لبعض

 احثوالب  والمعدل والمارىء والملخص ابدالم:  منها المجموعة ألعضاء ثابتة ؼٌر أدوارا   المعلم ٌوزع – 3

 . منهم لكل الخاصة المهارات لظهور تبعا   األدوار تبادل ٌتم مث.  والمبلحظ والمشجع والمسجل

 داخل الوالعٌة للحٌاة التبلمٌذ إلعداد ضرورى و هام ألنه التعاونى ىالجماع العمل لفوابد المعلم توضٌح – 4

 بعض وٌمدم األلعاب بعض ٌضنمها فإنه المجموعات داخل السعى فى التبلمٌذ ٌحبب ولكى المدرسة خارج المجتمع

  المشولة والندوات والمسابمات والصور واألفبلم والشرابح وسابلال

 على وحرصهم المجموعات أداء تحسٌن على ٌساعد مما  التعلٌمٌة المهمة إلتمام البلزم الولت تحدٌد – 5

  مجموعة كل إنجاز بٌن للموازنة الفرصة ٌتٌح كما الخاصة تهمحٌا فى تنظٌمه وحسن الولت إستخدام

 .لٌتهاوفع اإلنجاز سرعة على درجات إعطاء مع األخرى والمجموعات

 ٌتم أن على مجموعة لك فى بدٌل عضو تحدٌد ٌلزم متكررة بصورة المجموعة أعضاء أحد ؼٌاب حالة فى – 6

 على ومساعدته الؽٌاب أسباب بحث مع المهمة مإتما علٌه سهللٌ فاته لما الؽابب للتلمٌذ الحمة مساعدات تمدٌم

 .تبلفٌها

  بتدرٌب المعلم فٌها ٌموم الفعلى العمل فى البدء لبل(  حصتٌن أو حصة)  زمنٌة فترات بتحدٌد البدء ٌفضل – 7

 ةتعلٌمٌ ومهمة واحد هدؾ شكل فى مصؽرة بصورة األداء ومتطلبات العمل وخطوات األنشطة على التبلمٌذ
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 المجموعات إحدى واجهت كلما التدرٌب فترات تزداد أن على الرهبة عامل إلزالة تمهٌدى عملى كبٌان ةواحد

 المعلم وٌمدم المجموعات تجتمع الحالة هذه فى الجمٌع ٌفٌد مبدأ أو لٌمة أو سمة ؼرس المعلم أرادة أو.  صعوبات

 إتمام حتى ثانٌة مرة المجموعات عمل إلى العودة مث تبلفٌها وسرعة األخطاء تحدٌد لسهولة وذلن إلٌه ٌهدؾ ما

 .المهمة

  منهم لكل الموكلة التعلٌمٌة للمهمات المجموعات عمل إنهاء لكٌفٌة بكسم تصور المعلم لدى ٌكون أن ٌجب – 8

 وثالث،  بها مروا التى التعلم وعملٌات اإلستفادة نواحى بإبراز واألخر الملخص بدور األعضاء أحد ٌموم كؤن. 

 المجموعات بٌن والعون المساعدة على والثناء الشكر لتبادل(  مسرحى أو تمثٌلى كعرض) ثمافى بنشاط للمٌام

 عند الذات تحمٌك مفهوم وتحمٌك علٌها والتؤكٌد الخلفٌة المثل وؼرس المٌم وتمدٌم التعزٌز بدور المعلم وٌموم

 . التبلمٌذ

 

 ( اإلكتشاف)  باإلتستمصاء التعلم إتسترتيجية

    -: ريفهاتع

 نوع أنها على تعرٌفها تم ولد.  مساعدٌهم أو المعلمٌن من بتنفٌذها المابمٌن أو لؤلهداؾ تبعا   التعرٌفات تختلؾ 

 وتموٌمها تنظٌمها فى المعلم ٌساعدهو.  ما موضوع فى ومعلوماته إتجاهاته عن بالتحدث التلمٌذ فٌه ٌموم التعلم من

 إدارة فى المعلم مهارة وتتبدى،  وإختبارها الفرضٌات تولٌد على المابمة بلتالمشك حل عملٌة أنها أخرون وٌرى، 

 من ما ظاهرة صحة مدى فى المعلم وٌشككه مثٌر تعلٌمى مولؾ فى التلمٌذ وضع على لدرته فى اإلستمصاء عملٌة

 وإتباع بلتكالمش حل خطوات إلستخدام التلمٌذ ٌدفع مما معلومة أو فكرة أو ما رأى أو اإلجتماعٌة الظواهر

 ثم لرار إتخاذ من ٌمكنه تعمٌم أو فكرة أو حل إلى للوصول واإلستمصاء والبحث التفكٌر فى العلمى األسلوب

 المستوٌات ذات التبلمٌذ من فبة األسلوب هذا ٌفٌد فمد.  جدٌدة موالؾ فى المرار هذا تطبٌك فى المعلم ٌساعده

 مهارة وتنمٌة لفهم العملٌة بالعملٌات اإٌلسلوب هذا وٌهتم.  التعلم طىءب ٌفٌد مما أكثر المتمدمة والمعرفٌة التعلٌمٌة

 للحصول منها أكثر أفكار وتولٌد اإلستمصاء ومواصلة بالنتابج إهتمامه من أكثر المباشرة الخبرة لفهم اإلستطبلع

 . الدرجات على

 ( اإلكتشاف)  اإلتستمصاء دصائص

 لمساعدة بدلة ختارهاٌ تعلٌمٌة وأنشطة أسبلة إعداد فى المعلم لدرة على اإلستمصاء أسلوب نجاح ٌعتمد – 1 

 المعلومات من متاحة مجموعة من والمبادىء(  المفاهٌم لدراسة لادم فصل نفرد سوؾ)  المفاهٌم إلكتشاؾ التبلمٌذ

 . مناسبة  مٌةتعل/  تعلٌمٌة بٌبات فى

،  والممارنة،  والوصؾ المبلحظة لىع التبلمٌذ تدرٌب على( اإلستمصاء)  باإلكتشاؾ التعلم ٌموم – 2

 للمشكبلت حلول إلى التوصل أجل من  واإلستنتاج،  والتحلٌل،  التواصل،  والمٌاس،  والتصنٌؾ،  والتطبٌك

 . األداءات تطوٌر أو تعمٌمات أو لوانٌن إستنباط أو، 

 ولٌس،  بؤنفسهم جاباتاإل إكتشاؾ على التبلمٌذ مساعدة و شادراإل و توجٌهال على المعلم دور ٌمتصر – 3

 . ٌةتلمٌن وأ مٌسرة إلٌهم تمدٌمها

 . والتنظٌم للتعلٌم عٌةفاالد لزٌادة المعلم وتشجٌع الذاتى التعلم على أؼلبه فى اإلستمصابى التعلم ٌعتمد – 4
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 -:اإلتستمصاء عناصر

 البداٌة فى المعلم مساعدات وتتطلب ( اإلتجاهات)  الوجدانٌة أو(  األفكار)  الفعلٌة العملٌة بإمكانٌاته التلمٌذ وعى-

 . التموٌم وتمدٌم السلون وتعدٌل المسار لتعدٌل الخطوات بالى ومتابعة

،  البراهٌن ووزن الموضوعٌة أو العملى واإلنفتاح اإلستطبلع كحب والمٌم اإلتجاهات بعض توافر ٌتطلب -

 . والخارجى الذاتى والبناء،  النمدى والتفكٌر

 . واإلستنتاج والمنالشة بالتفكٌر التلمٌذ وٌموم المرسومة التربوٌة هداؾلؤل المعلم تحدٌد -

                                    مالتعل ألهمٌة واإلدران والوعى ٌناألخر مع اإلٌجابٌة الشخصٌة العبللات ٌتطلب -

 ( التلمين عكس)  -:  التعلم فى اإلتستمصاء إتسترتيجية مميزات

 واإلستمتاع،  لتعلٌمى ولفاالم مع نشطا   متفاعبل   وتجعله دوافعه وتثٌر وإنتباهه التلمٌذ ىلو  نتمٌة على تعمل

 الحصول فى إشترن ألنه إسترجاعها وسهولة بالمعلومات اإلحتفاظ من مكنهوت،  ذاته(  التضجر ولٌس)  بالتعلم

 وموثمة صحٌحة علمٌة لدالبل طبما   ) أخر على رأى ترجٌح على التبلمٌذ تساعد كما،  والعملى العلمى بجهده علٌها

 ٌموى مما علٌهم تطرح التى مباشرة الؽٌر أو المتشابكة واألفكار البدابل خبلل من السلٌم الرأى إلى للوصول( 

 . فٌها تصرؾال وحسن الحٌاتٌة الموالؾ فهم و واإلبداع الالخٌ ملكة

      -: اإلتستمصاء بإتسترتيجية التعلم دطوات

 لبعض عرض أو الالسإ إلماء طرٌك عن ما شىء لمعرفة الحاجة إثارة بمعنى)  -: كلةبالمش الشعور – 2

 . منها المزٌد لمعرفة السعى أو مةالساب ومعلوماته خبراته إستدعاء إلى ٌدعوه مما المتنالضة األراء

 ذلن وبعد.  صامته لراءة منهم وٌطلب(  الطٌور أنفلونزا عن) معلومات أو مماالت للتبلمٌذ المعلم ٌمدم أن:  مثال

 عن التعبٌر فى التعلٌمى ونمطه منهم كل لمهارة تبعا   كتابٌا   أو شفوٌا   الممالة تضمنته ما أهم توضٌح منهم ٌطلب

 . بتلمابٌة ومعتمداته أفكاره

 -: تسببان ولها المشكلة تحديد – 1

 اإلشتران مع وبساطة دلة أكثر لهحو أسبله ٌضٌفوا أن منهم ٌطلب لم التبلمٌذ إلى عام سإال المعلم ٌطرح أن – أ

 . المشكلة محتوى تحدٌد فى معهم

 أسلوبهم خبلل من للمشكلة فهمهم عن بالتعبٌر التبلمٌذ وٌموم،  مباشر ؼبر بشكل المشكلة المعلم ٌطرح أن – ب

 همإسترجاع خبلل من والتنالض الؽموض ألزالة أو وتبسٌطها المشكلة ؼموض بفن(  أوكتابٌا   شفهٌا  )  الخاص

 . المعروضة المشكلة تفند أو تعارض أو تإٌد التى لمعلوماتهم

 :الممبولة اإلحتماالت وضع – 3

 . المبدبٌة لخبراتهم تبعا   الفرضٌات وهى للحل 

 . المتوالٌة اإللتصادٌة الحالة على السكانٌة الزٌادة تإثر كٌؾ:  مثال

 :( الفرضيات)  التجريبى الحل إدتيار – 1

 وتمدٌم السكانٌة الزٌادة أسباب وإلتراح للمشكلة الفرعٌة األسبلة عن باإلجابة وذلن البٌانات عجم خطوة ىتؤت ثم 

 .   الخ..... واإلعبلمٌة الرسمٌة والبٌانات اإلحصاءات بواسطة إجابة لكل البدٌل وتمدٌم إلتراح
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 جمٌع إستؽبلال – متزاٌدةال السكان بحاجة الوفاء عن المٌاه وتنالص - الزراعٌة األراضى تفتٌت عدم -: مثال

 صدق من لٌتؤكدوا مختلفة ووسابل مجبلت أو تسجٌبلت أو صورا   المعلم ٌمدم ثم.  تصنٌعها وعدم المحاصٌل

 . فرضٌاتهم

 : لرار إلى الوصول – 1

 منها ٌتفرع ثم التبلمٌذ وضعها التى الفرضٌات بعرض وٌصاحبها السبورة على المشكلة بكتابة المعلم فٌه ٌموم

 ثم منفردا   تلمٌذ لكل وذلن صحتها على وبراهٌن كؤدلة وبٌانات معلومات منها كل وبجوار الفرعٌة كبلتالمش

 تعمٌم أو بٌان شكل فى صٌاؼتها فى المعلم مع التبلمٌذ ٌشترن عندبذ صحتها ثبتت وإذا جماعٌة بصورة تعرض

  ولرار

 . مصر فى اإللتصادى التمدم معولات أهم السكانٌة الزٌادة تعتبر:  مثال

 :المرار تطبيك – 6

 ذلن وٌحدث اإلستمصاء أو باألكتشاؾ التعلم أسلوب إستخدام من األسمى الهدؾ هو وهذا جدٌدة موالؾ فى 

 . جدٌدة لخبرات علٌها البناء ثم الخاصة حٌاتهم فى المرار محتوى تطبٌك من التبلمٌذ ٌتمكن عندما

 . الببلد أنحاء جمٌع فى دىاإللتصا للنمو إٌجابى مإشر النسل تحدٌد:  مثال

 

 اإلتستمصاء بأتسلوب دراتسية لدطة نموذج

 باألكتشاف التعلم إلتستراتيجية اتتطبيم

 

 . اإلعدادى الثانى الصؾ على ممرر جؽرافٌا درس  المناخ عناصر : الموضوع

 . اإللتصادى النمو على المناخ عناصر تؤثٌر التبلمٌذ ٌستنتج أن(  المعلم هدؾ):  الهدف

 أو بالسلب اإللتصادٌة الناحٌة على المناخ عناصر تإثر كٌؾ"  الربٌسى السإال المعلم ٌعرض:  ةالطريم

 كل صٌاؼة منهم ٌطلب ثم صامتة لراءة الممرر بالكتاب المكتوب النص لراءة التبلمٌذ من وٌطلب.  باإلٌجاب

 . سإال شكل فى المناخ عناصر من عنصر

 السبورة على ٌدون ثم ؟ اإللتصادٌة النواحى على"  الضؽط – الحرارة – األمطار – الرٌاح تإثر كٌؾ: " مثال

 ثم، ؟ ٌجٌب لم لمن التدعٌم أو،  إجاباته تبع كل للتبلمٌذ التعزٌز وتمدٌم وتمٌمها مراجعتها بعد التبلمٌذ إجابات

 تمدمها فى كبٌرة فابدة لؤلمطار كانت جؽرافٌة لمناطك أمثلة أذكر:  مثال.  فمرة كل على سإال صٌاؼة منهم ٌطلب

 منهم وٌطلب المناطك بعض للعالم خرٌطة على لهم ٌشرح أن بعد وذلن،  باإلٌجاب ومرة بالسلب مرة ؟ الزراعى

 على ذلن بتدوٌن التبلمٌذ بعض ٌكلؾ ولد السبورة على ذلن ٌدون ثم المتشابهة األخرى المناطك بعض إستنتاج

 التلمٌذ صدق مدى فى التبلمٌذ بمٌة ىفتٌست أن إجابة كل ىف وٌبلحظ،  ملونة توضٌحٌة لوحة فى أو السبورة

 العناصر جمٌع منالشة من ٌنتهى حتى منتظمة إضافات أو تعلٌمات أو أخرى أراء ٌطلب أو اإلجابة صاحب

 بإنتشار الرٌاح نشاط عبللة ما:  التالى السإال لهم ٌمدم التبلمٌذ إنتباه ٌثٌر ولكى،  فرعٌة أو كلٌة بإجابات

 ثم.  الجفاؾ ٌصٌبها التى المناطك حصر إلى ٌتطرق ولد مصر فى المدن بعض أو الببلد بعض فى اتالمجاع

 إستنتاجات أو معلومات وتجمٌع عرضها السابك األسبلة إجابة واألفضل المنزل فى الدرس لراءة منهم ٌطلب

 ثم معلومة أجمل تجمٌع من ٌتمكن لمن هدٌة أو مكافؤة ٌخصص أن وٌمكن التبلمٌذ خبرات إلثراء علٌها إضافٌة



 79 

 إكتشاؾ أجل من المنزل فى لراءته منهم ٌطلب المتحدة األمم عن صادر الجوع عن كتاب من أوراق لهم ٌعطى

 خاصة بصفة مصر وفى عامة بصفة العالم فى والجفاؾ المجاعات إنتشار ومشكلة المناخ عناصر بٌن العبللة

 ذلن تإكد ودالبل بدابل لتمدٌم الجماعى أو الفردى البحث مكانٌةبإ ذلن تبعٌو ٌحدده ولت إلى ذلن منالشة وٌإجل

 أو ورسمٌة موثمة تكون أن على(  والتعلٌم اإلعبلم وسابل من رهاؼٌ أو المعلومات شبكة)  أخرى مصادر من

 ومجهوده وإستنتاجاته بحثه تمدٌم تلمٌذ كل من المعلم ٌطلب المحدد الولت وفى،  معلومة لجهات ثابتة صورا  

 تصوٌرها ٌتم أوراق شكل فى وأ السبورة على ذلن وٌدون،  ذلن على والبراهٌن واألدلة به لام الذى لشخصىا

 متفولٌن أخرٌن تبلمٌذ من ٌطلب التبلمٌذ بعض على ذلن عجز وظهر تصادؾ وإذا.  الجمٌع على وتوزٌعها

 أو واجبات بؤداء ٌكلفهم ولد المعلم نبجا من البحث أو اإلجابة من التمكن لعدم األراء وإستطبلع األخرٌن مساعدة

 أو الؽموض إزالة فى وٌساعدهم ما شٌبا   وإكتسب وبحث أجاد أنه تلمٌذ كل ٌمر بحٌث صعوبة وألل أبسط عٌناتت

 بصورة نص شكل فى النتابج لهم ٌمدم أو وتلمٌحات راجعة تعذٌة ٌعطهم ولد،  أصؽر إلى األسبلة بعض تحلٌل

 الزراعة أمطارولٌام سموط إلى أدت رطبة كانت فإذا"  مطٌرة أو ورطبة جافة أنواع احللرٌ:" مثال.  مباشرة ؼٌر

 هذا لنمل منالشة تتم مث ؟ هى ما......عدٌدة نواح من البٌبة فمر إلى فتإدى جافة الرٌاح كانت إذا العكس وٌحدث

 فتضطرب المٌاة تمل حٌث)  ةالحٌا من والعٌة لمضاٌا المجاعات أو صحرأوالت الجفاؾ أو( البٌبة فمر) ومالمفه

 الفمر وٌنتشر األفراد دخل مستوى وٌنخفض للبٌبة فمر ٌحدث الجفاؾ ٌنتشر وحٌث،  اإلنتاج وٌتعطل الناس أمور

 .    واإلجتماعى والثمافى الفمرالمادى وٌعم،  بالصحة اإلهتمام وعدم التعلٌم وللة

 

  المفهومالمفهوم  تعلمتعلم

، ، المشكبلتالمشكبلت  وحلوحل  والتفكٌروالتفكٌر  المبادئالمبادئ  مثلمثل  وتركٌبا  وتركٌبا    تعمٌدا  تعمٌدا    االكثراالكثر  رفًرفًالمعالمع  للسلونللسلون  ضرورٌةضرورٌة  لاعدةلاعدة  المفاهٌمالمفاهٌم  تشكلتشكل

  تعلمتعلم  منمن  وتمكنهوتمكنه  المتنوعةالمتنوعة  البٌبةالبٌبة  مثٌراتمثٌرات  معمع  تعاملهتعامله  لديلدي  واالتساقواالتساق  الثباتالثبات  منمن  بنوعبنوع  التبلمٌذالتبلمٌذ  بتزوٌدبتزوٌد  المفاهٌمالمفاهٌم  وتموموتموم

  بسبببسبب  ننتتكوتتكو  التًالتً  المشتركةالمشتركة  الخصابصالخصابص  علىعلى  وتعرفهوتعرفه  إدراكهإدراكه  خبللخبلل  منمن  واالفكارواالفكار  والحوادثوالحوادث  االشٌاءاالشٌاء  ومعالجةومعالجة

  علىعلى  ٌنطوىٌنطوى  ولكنهولكنه، ، المعلوماتالمعلومات  تعلمتعلم  فترةفترة  منمن  أكثرأكثر  زمنٌةزمنٌة  فتراتفترات  الًالً  المفهومالمفهوم  تعلمتعلم  وٌحتاجوٌحتاج  --بٌنهابٌنها  المشتركةالمشتركة  المظاهرالمظاهر

  المدرسةالمدرسة  بٌبةبٌبة  فًفً  الجدٌدةالجدٌدة  والمعارؾوالمعارؾ  الخبراتالخبرات  بزٌادةبزٌادة  الوضوحالوضوح  الىالى  الؽموضالؽموض  منمن  تتدرجتتدرج  تمدمٌهتمدمٌه  عملٌةعملٌة  الًالً  وٌإديوٌإدي

  (.(.الحكالحك، ، الحرٌةالحرٌة، ، العدالةالعدالة  مفهوممفهوم))  العامةالعامة  الحٌاةالحٌاة  مجاالتمجاالت  أوفًأوفً  ككلككل

  منمن  األنتمالاألنتمال  الًالً  تشٌرتشٌر  للمدرسةللمدرسة  الهامةالهامة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  األهداؾاألهداؾ  أهمأهم  أحدأحد  تهذٌبهاتهذٌبها  أوأو  وتعدٌلهاوتعدٌلها  وتؽٌرهاوتؽٌرها  المفاهٌمالمفاهٌم  تعلمتعلم  وٌعتبروٌعتبر

  مثلمثل  تركٌبا  تركٌبا    أكثرأكثر  تعلمتعلم  أشكالأشكال  الًالً  واحدواحد  مثٌرمثٌر  مثلمثل( ( مباشرمباشر  وجوابوجواب  سإالسإال))  االستجابًاالستجابً  كالتعلمكالتعلم  بسٌطةبسٌطة  أشكالأشكال  تعلمتعلم

  (.(.أدابًأدابً  أوأو  معرفًمعرفً))  معٌنمعٌن  نشاطنشاط  ٌتخللهاٌتخللها  المشكبلتالمشكبلت  وحلوحل  االستداللاالستدالل

  --::المفهومالمفهوم  تعلمتعلم  أهميةأهمية

  لادرلادر  المعلمالمعلم  ٌجعلٌجعل  بؤستمراربؤستمرار  ومراجعتهاومراجعتها  واثرابهاواثرابها  واستعمالهاواستعمالها  المفاهٌمالمفاهٌم  اكتساباكتساب  النالن  لحظةلحظة  كلكل  فًفً  المعلمالمعلم  ٌستخدمهاٌستخدمها

  ممالمفاهٌالمفاهٌ  فؤنفؤن  ثمثم  ومنومن، ، علٌهعلٌه  ٌحصلٌحصل  والذيوالذي  النظامًالنظامً  التعلٌمالتعلٌم  منمن  الماضٌةالماضٌة  خبراتهخبراته  بناءبناء  أكثرأكثر  وسرعةوسرعة  بتدفكبتدفك  التفكٌرالتفكٌر  علىعلى

  ::الًالً  تإديتإدي  ألنهاألنها  أخرىأخرى  طرقطرق  ثبلثثبلث  فًفً  تفٌدناتفٌدنا

  ..عناصرهاعناصرها  الًالً  وتحلٌلهاوتحلٌلها  التعلٌمالتعلٌم  طرٌمةطرٌمة  تبسٌطتبسٌط  --11        

  ..اآلخرٌناآلخرٌن  معمع  االتصالاالتصال  عملٌةعملٌة  وتٌسروتٌسر  تسهلتسهل  --22

  ..المعلوماتالمعلومات  استرجاعاسترجاع  علىعلى  تساعدتساعد  --33
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  وترتٌبوترتٌب  بتنظٌمبتنظٌم  لنالنا  تسمحتسمح  بحٌثبحٌث  منظمةمنظمة  تكونتكون  أنأن  ٌجبٌجب  المفاهٌمالمفاهٌم  بعضبعض  كلٌهكلٌه  أوأو  صعوبةصعوبة  علىعلى  التؽلبالتؽلب  ٌمكنٌمكن  ولكًولكً

  كماكما، ، التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  العملٌةالعملٌة  احتٌاجاتاحتٌاجات  لتلبٌةلتلبٌة  وذلنوذلن( ( نسبٌا  نسبٌا    للٌلللٌل  عددهاعددها  الفاظالفاظ  حدودحدود  فًفً))  المعلوماتالمعلومات  منمن  كبٌرةكبٌرة  كمٌةكمٌة  وتخزٌنوتخزٌن

  ٌعملٌعمل  ممامما( ( المعلمالمعلم  ذهنذهن  فًفً  واضحةواضحة  تكونتكون  أنأن  وٌجبوٌجب))  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  المعرفٌةالمعرفٌة  البٌبةالبٌبة  تنظٌمتنظٌم  علىعلى  ٌساعدٌساعد  المفاهٌمالمفاهٌم  تعلمتعلم  أنأن

، ، متشابهةمتشابهة  مفاهٌممفاهٌم  فًفً  تشترنتشترن  الناسالناس  النالن  عامعام  بشكلبشكل  االتصالاالتصال  لٌةلٌةعمعم  إثراءإثراء  فًفً  واستخدامهاواستخدامها  توظٌفهاتوظٌفها  سهولةسهولة  علىعلى

  أنأن  المإلؾالمإلؾ  ٌفترضٌفترض  عندماعندما  المعلمالمعلم  أداءأداء  فًفً  أوأو  المدرسٌةالمدرسٌة  الكتبالكتب  فًفً  االحٌاناالحٌان  بعضبعض  فًفً  الفهمالفهم  عدمعدم  أوأو  االنمطاعاالنمطاع  وٌحدثوٌحدث

  الفجوةالفجوة  ثثتحدتحد  هناهنا  منمن""  الممررالممرر  المدرسًالمدرسً  الكتابالكتاب  حتوٌهحتوٌهٌٌ  ماما  علىعلى( ( تراكمٌةتراكمٌة  ألنهاألنها))  السابمةالسابمة  المفاهٌمالمفاهٌم  تعلمواتعلموا  لدلد  التبلمٌذالتبلمٌذ

  ..جامدةجامدة  بداخلهبداخله  والمهاراتوالمهارات  والمبادئوالمبادئ  والمفاهٌموالمفاهٌم  والمعارؾوالمعارؾ  المعلوماتالمعلومات  وتصبحوتصبح  والتبلمٌذوالتبلمٌذ  المإلؾالمإلؾ  بٌنبٌن

  --::المفاهٌمالمفاهٌم  طبٌعةطبٌعة  ماما

  علٌاعلٌا  تفكٌرتفكٌر  مستوٌاتمستوٌات  تحمٌكتحمٌك  فًفً  المفاهٌمالمفاهٌم  تلعبهتلعبه  الذيالذي  الدورالدور  ماما  المفاهٌم؟المفاهٌم؟  نعلمنعلم  كٌؾكٌؾ  اآلخر؟اآلخر؟  عنعن  مفهوممفهوم  ٌختلؾٌختلؾ  كٌؾكٌؾ

  كماكما  ذلنذلن  ٌتمٌتم  BBlloooomm  لبلوملبلوم  المعرفٌةالمعرفٌة  األهداؾاألهداؾ  مستوٌاتمستوٌات  راجعراجع))  والتموٌموالتموٌم  والتلخٌصوالتلخٌص  والنمدوالنمد  والتركٌبوالتركٌب  التحلٌلالتحلٌل  مثلمثل

  منهامنها  اساساساس  علىعلى  المفاهٌمالمفاهٌم  تبنًتبنً  لكًلكً  صالحةصالحة  الموضوعاتالموضوعات  جمٌعجمٌع، ، متشابهةمتشابهة  المفاهٌمالمفاهٌم  كلكل  لٌستلٌست: : ٌلًٌلً

  ..  ابمًابمً  ٌجعلهٌجعله  ولكنولكن  أصعبأصعب  أوأو  أسهلأسهل  الموضوعالموضوع  ٌجعلٌجعل  الال  المفهومالمفهوم  منهمنه  ٌستنتجٌستنتج  الذيالذي  الموضوعالموضوع  نوعنوع  انان  

  التًالتً  الطرٌمةالطرٌمة  بنفسبنفس  المفهومالمفهوم  تعلمتعلم  ٌحدثٌحدث  الال  الدراسًالدراسً  والتمدموالتمدم  العمرالعمر  فًفً  التمدمالتمدم  معمع  المفاهٌمالمفاهٌم  لملمتعتع  وأسالٌبوأسالٌب  طرقطرق  تختلؾتختلؾ

  أوأو  كلمةكلمة  فًفً  وربطهاوربطها  للشاللشا  المشتركةالمشتركة  الخصابصالخصابص  بتجمٌعبتجمٌع  ولكنولكن( ( التلمٌنالتلمٌن  أوأو  الحفظالحفظ))  آخرآخر  شاشا  أىأى  تعلمتعلم  بهابها  ٌحدثٌحدث

  اللؽوٌةاللؽوٌة  معانٌهامعانٌها  فًفً  ثابتةثابتة  ولكنهاولكنها  مختلفةمختلفة  بؤشكالبؤشكال  المفهومالمفهوم  تعلمتعلم  فٌمكنفٌمكن  للشاللشا  المشتركةالمشتركة  المعانًالمعانً  وتجمعانوتجمعان  تدالنتدالن  كلمتٌنكلمتٌن

  ::ٌلًٌلً  كماكما  هًهً  أنماطأنماط  عدةعدة  ظلظل  فًفً  المفاهٌمالمفاهٌم  طبٌعةطبٌعة  تعرؾتعرؾ  ٌجبٌجب  ذلنذلن  نتبٌننتبٌن  ولكًولكً، ، واللفظٌةواللفظٌة

    (.(.الركودالركود))  عنوانعنوان  أوأو  مؽزيمؽزي  لٌعنًلٌعنً  --22          ..فكرةفكرة  لكلمةلكلمة  كمرادؾكمرادؾ  --11

  (.(.فانونفانون  الرجالالرجال  كلكل))  بهابها  ٌحٌطٌحٌط  ماما  وكلوكل  عامةعامة  عبارةعبارة  عنعن  للتعبٌرللتعبٌر  --33

  كلكل  الًالً  ٌنتمًٌنتمً  الثمافةالثمافة  مفهوممفهوم  االجتماعٌةاالجتماعٌة  العلومالعلوم  فًفً: : مثالمثال، ، األنظمةاألنظمة  بناءبناء  فًفً  أهمٌةأهمٌة  كثركثراألاأل  العناصرالعناصر  الًالً  لؤلشارةلؤلشارة  --44

  ..باألنسانباألنسان  ٌتعلكٌتعلك  ماما

  فًفً  تبدأتبدأ  المعرفٌةالمعرفٌة  البنٌةالبنٌة  فؤنفؤن  المفهومالمفهوم  بتعلمبتعلم  االمراالمر  ٌتعلكٌتعلك  عندماعندما  النفسالنفس  علمعلم  مجالمجال  فًفً  بهابها  ٌهتمٌهتم  التًالتً  التعلمالتعلم  نواتجنواتج  منمن  --55

  نفسنفس  منمن  اآلخرىاآلخرى  باألنواعباألنواع  تربطهاتربطها  التًالتً  العبللةالعبللة  ذاتذات  والخبراتوالخبرات  فكارفكاراألاأل  تنتظمتنتظم  ذلنذلن  ٌحدثٌحدث  حالماحالما  وو  التنسٌكالتنسٌك  ثمثم  التنظٌمالتنظٌم

  ..أفضلأفضل  معنًمعنً  لهالها  تصبحتصبح  لدٌمةلدٌمة  بخبراتبخبرات  جدٌدةجدٌدة  ظواهرظواهر  بربطبربط  تتمتتم  الربطالربط  عملٌةعملٌة  وانوان  خاصةخاصة  النوعالنوع

  ::المفاهٌمالمفاهٌم  تحدٌدتحدٌد

  لسابمةلسابمةاا  الخبراتالخبرات  استدعاءاستدعاء  نودنود  حٌنحٌن  اكبراكبر  بفعالٌةبفعالٌة  التفكٌرالتفكٌر  علىعلى  تساعدناتساعدنا  ولكنهاولكنها  فمطفمط  واألحداثواألحداث  األشٌاءاألشٌاء  نسمًنسمً  الال  نحننحن

  نافعةنافعة  انهاانها  مسبمامسبما  ادركناادركنا  التىالتى  واالخرىواالخرى  خطٌرةخطٌرة  انهاانها  مسبما  مسبما    ادركناادركنا  التًالتً  االشٌاءاالشٌاء  منمن  الحذرالحذر::مثلمثل))  مستمرةمستمرة  بصورةبصورة

  اواو  متخصصمتخصص  عالمعالم))  اخراخر  الىالى  شخصشخص  منمن  ٌختلؾٌختلؾ  المفهومالمفهوم  علٌهعلٌه  الدالالدال  الشاالشا  اهمٌةاهمٌة  ادرانادران  ولكنولكن  الخالخ.. ..   ومربحهومربحه  ومفٌدهومفٌده

  كٌفٌةكٌفٌة  فىفى  العمٌمةالعمٌمة  والنظرةوالنظرة  التؤملالتؤمل  علىعلى  المدرةالمدرة  ٌجةٌجةنتنت  ٌاتىٌاتى  االختبلؾاالختبلؾ  وهذاوهذا( ( مدرسةمدرسة  فىفى  تلمٌذتلمٌذ  اواو  عادىعادى  شخصشخص

  ..األخراألخر  الشخصالشخص  عنعن  ماما  شخصشخص  ٌتجنبهٌتجنبه  الذىالذى  الشاالشا  نفسنفس  منمن  االستفادةاالستفادة

  لهالها  سابمةسابمة  أمثلةأمثلة  بتذكربتذكر  المشتركةالمشتركة  خصابصهاخصابصها  خبللخبلل  منمن  المفاهٌمالمفاهٌم  منمن  انواعانواع  الىالى  واالحداثواالحداث  االشٌاءاالشٌاء  ؾؾنننصنص  انان  وٌمكنوٌمكن

  فىفى  الناسالناس  اعتماداعتماد  ودرجةودرجة  المضاهالمضاه  وخصابصوخصابص  المضاهالمضاه  احكاماحكام  خاصٌةخاصٌة  معمع  فٌهفٌه  وٌشترنوٌشترن  عنهعنه  ٌتفرعٌتفرع  الذىالذى  العدلالعدل))  مثلمثل

  الفعلالفعل  ونتابجونتابج  والشهودوالشهود  وااللراروااللرار  االعتراؾاالعتراؾ  مثلمثل  وواضحهوواضحه  ملموسهملموسه  داللهدالله  علىعلى  بناءبناء  االحكاماالحكام  ودلةودلة  المضاهالمضاه  نزاهةنزاهة

  الخصابصالخصابص  معمع  المعٌارالمعٌار  معمع  المعلوماتالمعلومات  نوعنوع  تطابكتطابك  فاذافاذا  للمفهومللمفهوم  المعٌارٌهالمعٌارٌه  الخاصٌةالخاصٌة  تمثلتمثل  وهذهوهذه( ( وممتضٌاتهوممتضٌاته
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  معلوماتمعلومات  معمع  بربطهبربطه  نبدأنبدأ  ثمثم  ومنومن  تاما  تاما    والظاهرةوالظاهرة  المفهومالمفهوم  بٌنبٌن  الربطالربط  اصبحاصبح  لدٌنالدٌنا  السابمةالسابمة  علٌةعلٌةالفالف  والنماذجوالنماذج  المشتركةالمشتركة

  ..المفهومالمفهوم  تحدٌدتحدٌد  علٌهعلٌه  نطلكنطلك  ماما  وهذاوهذا  مثالمثال  اواو  نموذجنموذج  تعتبرتعتبر  المتسلسهالمتسلسه  األفكاراألفكار  منمن  شبكةشبكة  بذلنبذلن  مكونٌنمكونٌن  مستمبلٌةمستمبلٌة  اخرىاخرى

  مشتركةمشتركة  خصابصخصابص  فىفى  بعضهابعضها  معمع  ترنترنتشتش  والتىوالتى( ( بٌبةبٌبة  --ماءماء  --ارضارض))  الموجودةالموجودة  الخصابصالخصابص  مثلمثل  ::الماعدةالماعدة  اواو  المفهومالمفهوم

  الفصلالفصل  ٌمكنٌمكن  بواسطتهابواسطتها  والتىوالتى  السابمةالسابمة  خبراتهاخبراتها  معمع  ومتوافما  ومتوافما    متسمامتسما  كانكان  اذااذا  فٌمافٌما  متؤكدٌنمتؤكدٌن  نكوننكون  انان  نستطٌعنستطٌع  الال  وبدونهاوبدونها

  الماءالماء  لكنلكن  جزٌرةجزٌرة  هىهى  بالماءبالماء  المحاطةالمحاطة  االراضىاالراضى  انان  تخبرناتخبرنا  فالماعدةفالماعدة  اوبحراوبحر  اوبحٌرةاوبحٌرة  جزٌرةجزٌرة  مفهوممفهوم  وبٌنوبٌن  بٌنهابٌنها

  المثالالمثال  سبٌلسبٌل  فعلىفعلى( ( المفهومالمفهوم))  واصبحواصبح  المفهومالمفهوم  تعذرتعذر  الخصابصالخصابص  احدىاحدى  ؼابتؼابت  واذاواذا  بحٌرةبحٌرة  ٌسمىٌسمى  باالراضىباالراضى  المحاطالمحاط

  بٌنبٌن  كبٌرةكبٌرة  التشابهالتشابه  اوجهاوجه  كانتكانت  كلماكلما  ولذلنولذلن  المشتركةالمشتركة  العناصرالعناصر  بعضبعض  لنمصلنمص  برزخبرزخ  لمفهوملمفهوم  مثاالمثاال  لٌستلٌست  جزٌرةجزٌرة

  الخبرةالخبرة  ثراءثراء  مدىمدى  علىعلى  ذلنذلن  وٌعتمدوٌعتمد  بٌنهابٌنها  التمٌٌزالتمٌٌز  فىفى  اعظماعظم  الصعوبةالصعوبة  كانتكانت( ( المعٌارٌةالمعٌارٌة  الربطالربط  نواحىنواحى))  المفاهٌمالمفاهٌم

  ..استدعابهااستدعابها  ودلةودلة  وشمولٌتهاوشمولٌتها  وتماماهاوتماماها  الصحٌحهالصحٌحه  السابمةالسابمة

  مثلمثل  ضرورٌةضرورٌة  لٌستلٌست  خصابصخصابص  توجدتوجد  عندماعندما  سلبٌهسلبٌه  صورةصورة  لهالها  المعٌارٌهالمعٌارٌه  الخصابصالخصابص  انان  عرضناعرضنا  اذااذا  ذلنذلن  وٌتضحوٌتضح

  منمن  ناتجناتج  وهذاوهذا( ( الجزٌرةالجزٌرة  --المثلثالمثلث  --الحجمالحجم  --الكرسىالكرسى  --اللوناللون  --الجملهالجمله  --الطولالطول))  مثلمثل  موجودةموجودة  ولكنهاولكنها  اإلكسسواراتاإلكسسوارات

  (.(.ممصودةممصودة  الؽٌرالؽٌر  التعلمالتعلم  انماطانماط

  ::المفاهٌمالمفاهٌم  تصنٌؾتصنٌؾ

  منمن  مباشرةمباشرة  ؼٌرؼٌر  بصورةبصورة  بالحواسبالحواس  ندركهندركه  ماما  هىهى  والمجردةوالمجردة  مباشرةمباشرة  بصورةبصورة  بالحواسبالحواس  ٌدرنٌدرن  ماما  وهىوهى  مادٌهمادٌه  مفاهٌممفاهٌم

  ..المبسطالمبسط  التمسٌمالتمسٌم  لهذالهذا  اؼلبهااؼلبها  فىفى  تخضعتخضع  الال  لدلد  والعاطفهوالعاطفه  والجمالوالجمال  والحرٌهوالحرٌه  العدالهالعداله  مثلمثل  مفاهٌممفاهٌم  لكنلكن. . وسٌطوسٌط  خبللخبلل

  سٌارهسٌاره  مثلمثل  الشخصٌةالشخصٌة  الخبرةالخبرة  منمن  اىاى  رسمٌهرسمٌه  وؼٌروؼٌر  رسمٌهرسمٌه  مصادرمصادر  منمن  تؤتىتؤتى  المفاهٌمالمفاهٌم  فىفى  للنظرللنظر  اخرىاخرى  طرٌمةطرٌمة  وهنانوهنان

  ..الخالخ  وظٌفىوظٌفى  تدرٌبتدرٌب  --برامجبرامج  --مدارسمدارس  مثلمثل  الرسمٌهالرسمٌه  امام  منزلمنزل

  وهنانوهنان  مجردمجرد  وهووهو  الجمالالجمال  مفهوممفهوم  مثلمثل  واحدواحد  انان  فًفً  رسمٌةرسمٌة  وؼٌروؼٌر  رسمٌةرسمٌة  مفاهٌممفاهٌم  منمن  تؤتىتؤتى  اخرىاخرى  مفاهٌممفاهٌم  وتوجدوتوجد

  مثلمثل  الشروطالشروط  منمن  اكثراكثر  اواو  مجموعتٌنمجموعتٌن  لتعلمهالتعلمها  وٌلزموٌلزم  خاصٌتٌنخاصٌتٌن  لهالها  وانواعوانواع  كرسى،كرسى،  مثلمثل  الخاصٌهالخاصٌه  مفردةمفردة  انواعانواع

  متوازى،متوازى،  كثٌر،كثٌر،  جدا ،جدا ،  للٌلللٌل  اواو  والتلوثوالتلوث  والمصدروالمصدر  المخلفاتالمخلفات  مثلمثل  ممارنهممارنه  اواو  عبللهعبلله  لهله  الذىالذى  الثالثالثالث  والنوعوالنوع( ( مواطنمواطن))

  حٌثحٌث  اكثراكثر  تعلمهتعلمه  فرصفرص  تزدادتزداد  معٌارٌهمعٌارٌه  خصابصخصابص  لهله  بشابشا  ممارنتهاممارنتها  تمتم  واذاواذا  تعلمهاتعلمها  فىفى  صعوبهصعوبه  اكثراكثر  وهىوهى. . متماثلمتماثل

  خطخط  بنوعبنوع  نمارنهنمارنه  انان  ٌجبٌجب  الخطالخط  انواعانواع  علىعلى  تحكمتحكم  لكىلكى: : مثالمثال  فمطفمط  الظاهرٌهالظاهرٌه  االشٌاءاالشٌاء  ولٌستولٌست  العبللاتالعبللات  انواعانواع  تضحتضح

  اواو  عملهعمله  خبللخبلل  منمن  الشاالشا  معرفةمعرفة  اواو  تمثٌلٌهتمثٌلٌه  مفاهٌممفاهٌم  الىالى  ٌمسمهاٌمسمها  رابعرابع  تمسٌمتمسٌم  وهنانوهنان( ( متوازىمتوازى  اواو  متعامدمتعامد  كانكان  انان  اخراخر

. . فٌدٌوفٌدٌو  شرٌطشرٌط  مشاهدهمشاهده  مثلمثل  تصورتصور  اواو  لهالها  ورةورةصص  خبللخبلل  منمن  تصوٌرٌهتصوٌرٌه  ومفاهٌمومفاهٌم  السباحهالسباحه  علىعلى  التدرٌبالتدرٌب  مثلمثل  تؤدٌتهتؤدٌته

  عنعن  كتابكتاب  لرابهلرابه  اواو  اللؽه،اللؽه،  استخداماستخدام  مثلمثل  الرمزٌهالرمزٌه  والمفاهٌموالمفاهٌم  المراهمه،المراهمه،  سنسن  فىفى  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند: : سابدا  سابدا    ٌصبحٌصبح  النوعالنوع  وهذاوهذا

  ..العامهالعامه  التعلٌمالتعلٌم  مراحلمراحل  فىفى  مبلبمهمبلبمه  اكثراكثر  تبدوتبدو  فهىفهى  السباحهالسباحه

  وٌستخدموٌستخدم  المحتمله،المحتمله،  المشكبلتالمشكبلت  تحدٌدتحدٌد  فىفى  مهاراتهمهاراته  وتبدووتبدو  للصعوبه،للصعوبه،  احتماالاحتماال  االكثراالكثر  المفاهٌمالمفاهٌم  ٌستبعدٌستبعد  انان  المعلمالمعلم  وٌحاولوٌحاول

  نلخصنلخص  انان  ٌمكنٌمكن  علٌهعلٌه  وبناءوبناء  تعلمها،تعلمها،  كٌفٌاتكٌفٌات  فىفى  متشابههمتشابهه  لٌستلٌست  المفاهٌمالمفاهٌم  جمٌعجمٌع  النالن  التعلمالتعلم  نشاطاتنشاطات  بناءبناء  فىفى  المفاهٌمالمفاهٌم

    التالىالتالى  النحوالنحو  علىعلى  المفاهٌمالمفاهٌم  انواعانواع

  ::المفاهٌمالمفاهٌم  تصنٌؾتصنٌؾ  نظامنظام

  منمن  ٌتمٌتم  الذىالذى: : السٌاقالسٌاق  مفاهٌممفاهٌم--بب( ( حارحار))  مثلمثل  مجردةمجردة  ومفاهٌمومفاهٌم  ((كرسىكرسى))  المادىالمادى  --11  النوعالنوع  لهالها  ٌصلحٌصلح  مادٌهمادٌه  مفاهٌممفاهٌم  --أأ

  االجتماعٌه،االجتماعٌه،  المشاركةالمشاركة  مثلمثل  رسمىرسمى  ؼٌرؼٌر  تدرٌبى،تدرٌبى،  برنامجبرنامج  مدرسهمدرسه  مثلمثل  نظامىنظامى  رسمىرسمى( ( 11))  مثلمثل  المفاهٌمالمفاهٌم  تعلمتعلم  خبللهخبلله

  ؼٌرؼٌر  --22( ( بحٌرهبحٌره))  الممترنالممترن  --11: : معٌارٌهمعٌارٌه  ؼٌرؼٌر  خصابصخصابص  ذاتذات  طبٌعٌهطبٌعٌه  مفاهٌممفاهٌم  --جج( ( ممصودهممصوده  الؽٌرالؽٌر))  العرضٌهالعرضٌه  المبلحظهالمبلحظه

  اواو  تمثٌلٌهتمثٌلٌه: : المفهومالمفهوم  تعلمتعلم  خبللهاخبللها  منمن  ٌتمٌتم  التىالتى  الحالهالحاله  اواو  الشكلالشكل  مفاهٌممفاهٌم  --44( ( ظبلمظبلم))  العبللهالعبلله  ذاتذات  --33( ( مواطنمواطن))  ننالممترالممتر

  مفاهٌممفاهٌم  --66(. (. التلٌفزٌونالتلٌفزٌون))  TT..VV  علىعلى  تنستنس  مباراةمباراة  مشاهدةمشاهدة  مثلمثل  المصورالمصور  مفاهٌممفاهٌم--55  ،،  والسباحهوالسباحه  التنسالتنس  تعلمتعلم  مثلمثل  االدابٌهاالدابٌه

  (.(.التنسالتنس  عنعن  كتابكتاب  لراءةلراءة))  رمزٌهرمزٌه

  المفاهٌمالمفاهٌم  وتعلموتعلم  تعلٌمتعلٌم
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    تكونتكون  الدنٌاالدنٌا  فالمستوٌاتفالمستوٌات  ذاتهذاته  الشخصالشخص  عندعند  مفهوممفهوم  لكللكل  المحددهالمحدده  التصوراتالتصورات  الختبلؾالختبلؾ  تبعا  تبعا    المفاهٌمالمفاهٌم  استخداماستخدام  ٌختلؾٌختلؾ

  التفاصٌلالتفاصٌل  ثمثم  االتصالاالتصال  لعملٌةلعملٌة  اساساساس  وهىوهى. . حٌوانحٌوان  مثلمثل  ثابتهثابته  مشتركةمشتركة  خصابصخصابص  بهابها  النالن  الجمٌعالجمٌع  منمن  للتعلمللتعلم  الربالرب

  الموسوعاتالموسوعات  اواو  والموامٌسوالموامٌس  التمالٌدالتمالٌد  مثلمثل  الجماعىالجماعى  تعلٌمتعلٌمالال  اثراءاثراء  فىفى  المفاهٌمالمفاهٌم  تساعدتساعد  كماكما  الشخصٌهالشخصٌه  بخبراتنابخبراتنا  المرتبطهالمرتبطه

  اىاى  وٌترتبوٌترتب  متخصص،متخصص،  منهامنها  والكثٌروالكثٌر  رسمٌهرسمٌه  ؼٌرؼٌر  بطرٌمهبطرٌمه  تعلمهاتعلمها  ٌتمٌتم  المفاهٌمالمفاهٌم  منمن  العظمىالعظمى  الؽالبٌهالؽالبٌه  بٌنمابٌنما  رسمٌه،رسمٌه،  هىهى

  ::ٌلىٌلى  كماكما  المفاهٌمالمفاهٌم  وتعلموتعلم  تخطٌطتخطٌط  لابمةلابمة  اواو  لاعدهلاعده  وجودوجود  السابمٌنالسابمٌن  االختٌارٌناالختٌارٌن

  تنظٌمتنظٌم  وتعرٌفهوتعرٌفه  المفهومالمفهوم  لاعدةلاعدة  عبارةعبارة  ماما  --22( ( بحٌرهبحٌره  هوهو  مثالمثال))  المفهومالمفهوم  علىعلى  ٌنطبكٌنطبك  الذىالذى  شٌوعا  شٌوعا    االكثراالكثر  االسماالسم  ماما

  --بٌبةبٌبة  --ماءماء  --ارضارض))  مثالمثال  للمفهومللمفهوم  الربٌسٌهالربٌسٌه  الخصابصالخصابص  ماما  --33. .   باالراضىباالراضى  المحاطالمحاط  الماءالماء  جسمجسم: : مثالمثال( ( صفاتهصفاته

  الذىالذى  المثالالمثال  ماما  --55(. (. العمكالعمك  --المولعالمولع  --الحجمالحجم))  مثالمثال  السلبٌهالسلبٌه  المعٌارٌهالمعٌارٌه  ؼٌرؼٌر  المشتركةالمشتركة  الخصابصالخصابص  ماما  --44(. (. محٌطهمحٌطه

  ؟؟((البحٌرهالبحٌره  ابعادابعاد  كلكل  بوضوحبوضوح  ٌظهرٌظهر  تصوٌرجويتصوٌرجوي))  مثالمثال  للمفهومللمفهوم  نموذجىنموذجى  توضٌحتوضٌح  عملعمل  طرٌمهطرٌمه  عنعن  ٌمكنٌمكن

  ولابلٌةولابلٌة  وفهما  وفهما    وضوحاوضوحا  ٌزٌدهٌزٌده  كدلٌلكدلٌل  المفهومالمفهوم  تفسٌرتفسٌر  فىفى  ٌستخدمهاٌستخدمها  انان  المعلمالمعلم  ٌستطٌعٌستطٌع  التىالتى  األخرىاألخرى  االمثلهاالمثله  ماما

  فًفً  تساعدتساعد  التًالتً  األمثلةاألمثلة  ماما  --77    اء؟اء؟الصحرالصحر  بحٌراتبحٌرات، ، الجبالالجبال  بحٌراتبحٌرات، ، المصرٌةالمصرٌة  المحلٌةالمحلٌة  البحٌراتالبحٌرات::مثالمثال  للتطبٌك؟للتطبٌك؟

  ٌستطٌعٌستطٌع  التًالتً  والتعلٌماتوالتعلٌمات  واالسبلةواالسبلة  الدالبلالدالبل  ماما  --88(  (  الجدولالجدول  --المحٌطالمحٌط))  مثالمثال  التنالضالتنالض  طرٌكطرٌك  عنعن  المفهومالمفهوم  تفسٌرتفسٌر  ابرازابراز

  التًالتً  األماكناألماكن  اواو  الموالعالموالع  كلكل  فًفً  النظرالنظر::مثالمثال  المعٌاٌرٌة؟المعٌاٌرٌة؟  وؼٌروؼٌر  المعٌاٌرٌةالمعٌاٌرٌة  الخصابصالخصابص  بٌنبٌن  للتفرٌكللتفرٌك  توظٌفهاتوظٌفها  المعلمالمعلم

  أمثلة؟أمثلة؟  والبلوالبل  االمثلةاالمثلة  توضحتوضح  والتًوالتً  للتفكٌرللتفكٌر  إثارةإثارة  واكثرواكثر  ومتعةومتعة  فاعلٌهفاعلٌه  االكثراالكثر  الوسٌلةالوسٌلة  ماما--99  --باالرض؟باالرض؟  اءاءالمالم  فٌهافٌها  ٌلتمًٌلتمً

  اتماناتمان  مدىمدى  الختبارالختبار  المعلمالمعلم  لبللبل  منمن  مسبما  مسبما    الموضوعالموضوع  المستوىالمستوى  ماما  --1919(  (  الجوٌةالجوٌة  الصورالصور  --العرضالعرض  شرابحشرابح  --الخرابطالخرابط))

  تعرٌؾتعرٌؾ  علىعلى  لادرا  لادرا    التلمٌذالتلمٌذ  ٌكونٌكون  انان: : مثالمثال  سبلةسبلةأأ  علٌهاعلٌها  ٌبنًٌبنً  سلوكٌةسلوكٌة  أهداؾأهداؾ  عدةعدة  وضعوضع))  تمدٌمهتمدٌمه  ٌتمٌتم  وكٌؾوكٌؾ  المفهوم؟المفهوم؟

  المابٌةالمابٌة  الكتلالكتل  بٌنبٌن  بٌنهابٌنها  ٌمٌزٌمٌز  وانوان  الماءالماء  منمن  الكتلةالكتلة  بهذهبهذه  تحٌطتحٌط  الذيالذي  واالختبلؾواالختبلؾ  الشبهالشبه  وجهوجه  ٌبٌنٌبٌن  انان  --1111. . البحٌرةالبحٌرة

  ٌجبٌجب  لهذالهذا  التعمٌماتالتعمٌمات  اواو  المعرفةالمعرفة  تعلمتعلم  طرقطرق  عنعن  المفاهٌمالمفاهٌم  تعلمتعلم  طرقطرق  وتختلؾوتختلؾ  فٌدٌوفٌدٌو  شرٌطشرٌط  أوأو  خرٌطةخرٌطة  منمن  االخرىاالخرى

  ..المفهومالمفهوم  لتعلملتعلم  االستنباطٌةاالستنباطٌة  والطرٌمةوالطرٌمة  االستمرابٌةاالستمرابٌة  الطرٌمةالطرٌمة  مثلمثل  المفهومالمفهوم  لتعلملتعلم  البدٌلةالبدٌلة  الطرقالطرق  منمن  ٌدٌدالعدالعد  توافرتوافر
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مناهجمناهج  فًفً  الجؽرافٌةالجؽرافٌة  المفاهٌمالمفاهٌم  ألهمألهم  أمثلةأمثلة   

  العامالعام  التعلٌمالتعلٌم

  واديوادي  --دلتادلتا  --النهرالنهر  فرعفرع  --النهرالنهر  رافدرافد  --نهرنهر  مجريمجري  --واحةواحة  --منخفضمنخفض  --فٌضًفٌضً  سهلسهل  --ساحلًساحلً  سهلسهل  --هضبةهضبة  --تلتل  --جبلجبل

  --مضٌكمضٌك  --جزٌرةجزٌرة  شبهشبه  --جزٌرةجزٌرة  --خلٌجخلٌج  --بحٌرةبحٌرة  --بحربحر  --محٌطمحٌط  --جبلٌةجبلٌة  سلسلةسلسلة  --الرمالالرمال  بحربحر  --النهرالنهر  حوضحوض  --نهرينهري

  مساحةمساحة  --زراعٌةزراعٌة  مساحةمساحة  --ضبابٌةضبابٌة  ظاهرةظاهرة  --مصرؾمصرؾ  --ترعةترعة    --مصبمصب  --طمسطمس  --مناخمناخ  --طمسطمس  --مصبمصب  --منبعمنبع  --برزخبرزخ

  --حضارةحضارة  --مسافةمسافة  --محافظةمحافظة  --مسابًمسابً  ريري  --صباحًصباحً  ريري  --فٌضانفٌضان  --حشابشحشابش  --مصرؾمصرؾ  --تربةتربة  ––  صناعةصناعة  --محصولٌةمحصولٌة

  الحرارةالحرارة  متوسطمتوسط  --مطرمطر  --جزرىجزرى  مناخمناخ  --لاريلاري  مناخمناخ  --البرالبر  نسٌمنسٌم  --البحرالبحر  نسٌمنسٌم  --وادواد  --مولعمولع  --مستنمعمستنمع  --بحربحر  --لمةلمة  --حجرةحجرة

  --رطوبةرطوبة  --خزانخزان  --بحرىبحرى  تٌارتٌار  --جلٌدجلٌد  --تصاعدٌةتصاعدٌة  امطارامطار  --تضارٌسٌةتضارٌسٌة  امطارامطار  --اعصارٌةاعصارٌة  امطارامطار  --بريبري  ضؽطضؽط  --الٌومًالٌومً

  --محٌطمحٌط  --خرٌطةخرٌطة  --مولعمولع  --ةةكثٌفكثٌف  زراعةزراعة  --رالٌهرالٌه  زراعةزراعة  --زراعٌةزراعٌة  دورةدورة  --طبٌعٌةطبٌعٌة  بٌبٌةبٌبٌة  اعشاباعشاب  --مناخًمناخً  اللٌماللٌم  --رٌاحرٌاح

  --ساحلساحل  --حوضحوض  --جندلجندل  --جزٌرةجزٌرة  --بوؼازبوؼاز  --نهرنهر  --ارخبٌلارخبٌل  --اخدوداخدود  --رملٌةرملٌة  كثبانكثبان  --لارةلارة  --منخفضاتمنخفضات  --مرتفعاتمرتفعات  --ٌابسٌابس

  اشعةاشعة  --جاؾجاؾ  وادىوادى  --نهرنهر  وادىوادى  --تضارٌستضارٌس  --ربٌسًربٌسً  طولطول  خطخط  --استوابٌةاستوابٌة  دابرةدابرة  --صحراءصحراء  --شاطاشاطا  --سهلسهل  --سدسد

  تنمٌهتنمٌه  --بترولبترول  انتاجانتاج  --الطالةالطالة  مصدرمصدر  --طالةطالة  --ٌةٌةسمكسمك  مزارعمزارع  --بٌبةبٌبة  --سكانٌةسكانٌة  كثافةكثافة  اللٌماللٌم  --مابلةمابلة  اشعةاشعة  --عمودٌةعمودٌة

  --برٌةبرٌة  مواصبلتمواصبلت  --وارداتواردات  --صادراتصادرات  --..فراغفراغ  --ببرببر  --مٌناءمٌناء  --منجممنجم  --نهضةنهضة  --سلطةسلطة  --التصاديالتصادي  تكاملتكامل  --التصادٌةالتصادٌة

  --حصنحصن  --معركةمعركة  --معاهدةمعاهدة  --اتفالٌةاتفالٌة  --عشوابًعشوابً  حًحً  --مدٌنةمدٌنة  --مٌناءمٌناء  --عاصمةعاصمة  --جوٌةجوٌة  مواصبلتمواصبلت  --بحرٌةبحرٌة  مواصبلتمواصبلت

  ..فرفر  --كركر  --للعةللعة

  بحجربحجر  ؼزالةؼزالة  ٌرمًٌرمً  طفبل  طفبل    فرأٌتفرأٌت  الحٌوانالحٌوان  حدٌمةحدٌمة  لزٌارةلزٌارة  الجمعهالجمعه  ٌومٌوم  اسرتناسرتن  معمع  خرجتخرجت: : مفهوممفهومالال  لتعلملتعلم  بٌنًبٌنً  مولؾمولؾ

  فًفً  ٌعرضٌعرض  الذيالذي  الحٌوانالحٌوان  عالمعالم  برنامجبرنامج  المعلمالمعلم  ٌستخدمٌستخدم! ! الرحلة؟الرحلة؟  هذههذه  منمن  المفاهٌمالمفاهٌم  أهمأهم  استخرجاستخرج  --رأٌنرأٌن  فمافما  كبٌركبٌر

  شاهدوهشاهدوه  فٌمافٌما  ٌنالشهٌنالشه  ثمثم. .   ونونبالتلٌفزٌبالتلٌفزٌ  ٌعرضٌعرض  والذيوالذي  الكامٌراالكامٌرا  جودهجوده  برنامجبرنامج  وكذلنوكذلن  الجمعهالجمعه  ٌومٌوم  ظهرظهر  لبللبل  التلٌفزٌونالتلٌفزٌون

  ..الرحلةالرحلة  اثناءاثناء  البٌبةالبٌبة  علىعلى  ٌحافظٌحافظ  صالحصالح  مواطنمواطن  وٌكونوٌكون  ناجحةناجحة  بزٌارةبزٌارة  التلمٌذالتلمٌذ  ٌمومٌموم  وكٌؾوكٌؾ

  --كمثالكمثال  الجٌزةالجٌزة  حٌوانحٌوان  حدٌمةحدٌمة  عنعن  منهمنه  اجزاءاجزاء  ٌخصصٌخصص  --الحدٌمةالحدٌمة  حٌواناتحٌوانات  عنعن  فٌلمفٌلم  ::التالٌةالتالٌة  االفبلماالفبلم  احداحد  المعلمالمعلم  ٌعرضٌعرض

  النباتاتالنباتات  ثمثم  بالحٌواناتبالحٌوانات  االنساناالنسان  عبللةعبللة  عنعن  الفٌلمالفٌلم  منمن  ءءجزجز  الؽزالةالؽزالة  ولٌكنولٌكن  بعٌنهبعٌنه  حٌوانحٌوان  لدراسةلدراسة  منهمنه  جزءجزء  ٌخصصٌخصص

  ثمثم  ندرتهاندرتها  ومناطكومناطك، ، واستخداماتهاواستخداماتها  الحٌواناتالحٌوانات  تواجدتواجد  مناطكمناطك  توضحتوضح  --مصرمصر  لسكانلسكان  خرٌطةخرٌطة  المعلمالمعلم  ٌستخدمٌستخدم    --بالحدٌمةبالحدٌمة

  ..الصحراءالصحراء  أوأو  الصعٌدالصعٌد  فًفً  وندرتهاوندرتها  وثمافتهاوثمافتها  والدلتاوالدلتا  الوادىالوادى  فًفً  السكانٌةالسكانٌة  الكثافةالكثافة  ارتفاعارتفاع  اسباباسباب  فًفً  لتبلمٌذلتبلمٌذ  ٌنالشٌنالش

التارٌخالتارٌخ  مفاهٌممفاهٌم  نماذجنماذج   

  --ارادةارادة  --استنزاؾاستنزاؾ——استمراراستمرار  --استمبللاستمبلل  --ارهابارهاب  --استبداداستبداد  --احتبللاحتبلل  --اطماعاطماع  --اتفالٌةاتفالٌة  --استبطاناستبطان  --انتدابانتداب  --استعماراستعمار

  --توسعتوسع  --انتهازٌةانتهازٌة  --انمبلبانمبلب  --ادارةادارة  --امارةامارة  --امبراطورٌةامبراطورٌة  --اجنبًاجنبً  --امهامه  --التراعالتراع  --انتخابانتخاب  --اضراباضراب  --احتجاجاحتجاج

  --ارستمراطٌهارستمراطٌه  --اشراؾاشراؾ  --امتزاجامتزاج  --التصادالتصاد  --الطاعالطاع  --امتٌازامتٌاز  --اشتراكٌةاشتراكٌة  --احتكاراحتكار  --اتحاداتحاد  --عسكرٌةعسكرٌة  --استراتٌجٌةاستراتٌجٌة

  --تنفٌذٌةتنفٌذٌة  سلطةسلطة  --مصٌرمصٌر  تمرٌرتمرٌر  --تنافستنافس  --عنصرىعنصرى  تمٌٌزتمٌٌز  --بورجوازٌةبورجوازٌة  --مالٌةمالٌة  بٌوتبٌوت  --برلمانبرلمان  --اوبرااوبرا  --اختراعاختراع  --اكتشاؾاكتشاؾ

  --ترجمهترجمه  --تبشٌرتبشٌر  --تمدمتمدم  --تجربةتجربة  --تمالٌدتمالٌد  --تؤمٌمتؤمٌم  --تؤخرتؤخر  --تبعٌةتبعٌة  --لويلوي  توازنتوازن  --تؽٌٌرتؽٌٌر  --تصوٌتتصوٌت  --تعٌٌنتعٌٌن  --تشرٌعٌةتشرٌعٌة  سلطةسلطة
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  --حماٌةحماٌة  --حزبحزب  --حٌادحٌاد  --ذاتًذاتً  حكمحكم  --حرٌةحرٌة  --جهادجهاد  --جبلءجبلء  --جمهورٌةجمهورٌة  --جٌشجٌش  --جالٌهجالٌه  --جنسجنس  --تراثتراث  --ثمافةثمافة  --ثورةثورة  --ٌرٌرتفستفس

  سلطةسلطة  --دٌنٌةدٌنٌة  سلطةسلطة  --دولٌهدولٌه  --خٌانهخٌانه  --حضارةحضارة  --حمٌمةحمٌمة  --دولةدولة  --حلؾحلؾ  --حملةحملة  --حربحرب  --باردةباردة  حربحرب  --الهًالهً  حكحك  --حكومةحكومة

  --روحًروحً  --عامعام  رأىرأى  --رقرق  --أسمالٌةأسمالٌةرر  --األعمالاألعمال  رجالرجال  --رجعٌةرجعٌة  --ردعردع  --رلابةرلابة  --درامادراما  --دكتاتورٌةدكتاتورٌة  --دستوردستور  --دنٌوٌةدنٌوٌة

  --شركةشركة  --شٌوعٌةشٌوعٌة  --شعبشعب  --استمبللاستمبلل  شبهشبه  --المفتوحالمفتوح  البابالباب  سٌاسةسٌاسة  --سخطسخط  --سٌادةسٌادة--سٌاسةسٌاسة  --سٌطرةسٌطرة  --زعامةزعامة  --زحؾزحؾ

  --تحكمتحكم  --اجتماعًاجتماعً  عمدعمد  --عاصمةعاصمة  --عنؾعنؾ  --عدلعدل  --عمٌلعمٌل  --حربٌةحربٌة  عملٌاتعملٌات  --طبمةطبمة  --ظلمظلم  --ضراببضرابب  --صراعصراع  --صناعةصناعة

--محركهمحركه  لوهلوه--لبٌلهلبٌله--لومٌهلومٌه--لضابٌهلضابٌه  سلطهسلطه--لمعلمع--واعدواعدلل--فاشٌهفاشٌه--فردفرد  --فرصفرص  --ؼزوؼزو  --علمعلم  --عمٌدةعمٌدة  --عمرعمر  --عامةعامة  --عاداتعادات

--مساوئمساوئ--ملنملن--منهجمنهج--مدٌنهمدٌنه--مواصبلتمواصبلت--مجتمعمجتمع--مثالًمثالً--مواجههمواجهه--مماومهمماومه--مفاوضاتمفاوضات--لوابحلوابح--كفاحكفاح--كبتكبت--لرنلرن--لانونلانون

--حكمحكم--نظامنظام--نظمنظم--نضالنضال--نظرٌهنظرٌه--نهضهنهضه--مذهبمذهب--مبلحظهمبلحظه--ماديمادي--معاهدهمعاهده--معارضهمعارضه--مساواهمساواه--مماطعهمماطعه--مظاهرهمظاهره--مناورهمناوره

  ملكٌهملكٌه--وثٌمهوثٌمه--وعًوعً--والٌهوالٌه--وحدهوحده--وطنٌهوطنٌه--اٌهاٌهوصوص--هجرههجره--هزٌمههزٌمه--هٌاجهٌاج--نفوذنفوذ--نمونمو--نصرنصر--نازٌهنازٌه

الصؾالصؾ  إدارةإدارة   

  واالكثرواالكثر  والجوهرٌةوالجوهرٌة  االساسٌةاالساسٌة  المهمةالمهمة  وتعدوتعد  الفعالالفعال  للتعلمللتعلم  ربٌسًربٌسً  مطلبمطلب  هًهً، ، فعالفعال  بشكلبشكل  الصؾالصؾ  إدارةإدارة  أنأن  ::ممدمةممدمة

، ، التعلٌمالتعلٌم  لفلسفةلفلسفة  فهمهفهمه  علىعلى  كبٌرةكبٌرة  وفعالٌةوفعالٌة  داللةداللة  الصؾالصؾ  إدارةإدارة  علىعلى  المعلمالمعلم  لدرةلدرة  وانوان  خاصةخاصة، ، معلممعلم  اليالي  صعوبةصعوبة

  انان  وجدتوجدت  إذاإذا  تفعلتفعل  ماذاماذا. . الصؾالصؾ  إدارةإدارة  فًفً  والمصاعبوالمصاعب  المشكبلتالمشكبلت  علىعلى  والتؽلبوالتؽلب  االهداؾاالهداؾ  لتحمٌكلتحمٌك  ثلثلاالماالم  والطرٌكوالطرٌك

  ..بعضهمبعضهم  معمع  الشؽبالشؽب  وٌتبادلونوٌتبادلون  اصواتا  اصواتا    ٌثٌرونٌثٌرون  التبلمٌذالتبلمٌذ

  ::الفصلالفصل  ادارةادارة  تعرٌؾتعرٌؾ

  نملنمل  بؽرضبؽرض  والنواهًوالنواهً  واالوامرواالوامر  والتسلطوالتسلط  بالجمودبالجمود  المتسمةالمتسمة  الجدٌةالجدٌة  والممارساتوالممارسات  الصفًالصفً  التعلمالتعلم  مفهوممفهوم  تتخطًتتخطً  انهاانها

  بجانببجانب  ونظرٌا  ونظرٌا    عملٌا  عملٌا    التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  النموالنمو  نواحًنواحً  بشتًبشتً  تهتمتهتم  ولٌادةولٌادة  وتوجٌهوتوجٌه  وواجباتوواجبات  مسبولٌاتمسبولٌات  الًالً  المجردةالمجردة  عرفةعرفةالمالم

  المعلوماتالمعلومات  تمدٌمتمدٌم  لهله  لٌتسنىلٌتسنى  والهدوءوالهدوء  والنظاموالنظام  والربطوالربط  الضبطالضبط  الًالً  المعلمالمعلم  ٌحتاجٌحتاج  ولدولد  التلمٌذالتلمٌذ  لمتطلباتلمتطلبات  الشاملةالشاملة  الرعاٌةالرعاٌة

  والفهموالفهم  بالراحهبالراحه  وشعورهموشعورهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  استفادةاستفادة  زٌادةزٌادة  الىالى  ٌإدىٌإدى  مامامم. . الحصهالحصه  لولتلولت  اهداراهدار  دوندون  دورهدوره  واداءواداء  والخبراتوالخبرات

  انهانه  علىعلى  الكفاٌهالكفاٌه  ذوذو  المعلمالمعلم  تعرٌؾتعرٌؾ  ٌمكنٌمكن  علٌهعلٌه  وبناءوبناء. . المعلمالمعلم  معمع  االٌجابىاالٌجابى  والتفاعلوالتفاعل  للتعلمللتعلم  اكبراكبر  فرصفرص  وتوفٌروتوفٌر  والكفاٌهوالكفاٌه

  هداؾهداؾلبللبل  معدلمعدل  اعلىاعلى  تحمٌكتحمٌك  بهدؾبهدؾ  وتنظٌمهوتنظٌمه  الفصلالفصل  ادارةادارة  علىعلى  والمدرهوالمدره  الخصابصالخصابص  فٌهفٌه  تتوفرتتوفر  الذىالذى  الشخصالشخص  ذلنذلن

  التبلمٌذالتبلمٌذ  دافعٌهدافعٌه  استثارهاستثاره  اجلاجل  منمن  الصفىالصفى  التنظٌمالتنظٌم  عواملعوامل  لتوفٌرلتوفٌر  السلوكٌهالسلوكٌه  واالجراءاتواالجراءات  االداءاتاالداءات  جمٌعجمٌع  خبللخبلل  منمن

  علىعلى  ٌعتمدٌعتمد  كماكما. . التبلمٌذالتبلمٌذ  استٌعاباستٌعاب  منمن  للتؤكدللتؤكد  واللوابحواللوابح  الموانٌنالموانٌن  منمن  العدٌدالعدٌد  علىعلى  ذلنذلن  تحمٌكتحمٌك  فىفى  ٌعتمدٌعتمد  وهووهو. . للتعلمللتعلم

  وتوجٌهوتوجٌه  التخطٌطالتخطٌط  تتضمنتتضمن  االتماناالتمان  منمن  عالٌهعالٌه  بدرجةبدرجة  التعلمالتعلم  ؾؾاهدااهدا  وتحمٌكوتحمٌك  الدرسالدرس  لتنفٌذلتنفٌذ  المعدهالمعده  الدراسٌهالدراسٌه  الخططالخطط

  الموادالمواد  توافرتوافر  االهداؾاالهداؾ  هذههذه  تحمٌكتحمٌك  فىفى  وٌسهموٌسهم  والتلمٌذوالتلمٌذ  المعلمالمعلم  منمن  لكللكل  المبلبمالمبلبم  المناخالمناخ  وتوفٌروتوفٌر  الصٌفهالصٌفه  االنشطهاالنشطه

  ومتمٌزهومتمٌزه  ومستملهومستمله  متفاعلهمتفاعله  شخصٌهشخصٌه  وتطوٌروتطوٌر  ذاتهذاته  تحمٌكتحمٌك  منمن  التلمٌذالتلمٌذ  ٌتمكنٌتمكن  لكىلكى  الخبراتالخبرات  وتنظٌموتنظٌم  والواسابلوالواسابل  واالدواتواالدوات

  بٌنبٌن  الجٌدهالجٌده  االنسانٌهاالنسانٌه  العبللاتالعبللات  علىعلى  ٌمومٌموم  والذىوالذى  الصؾالصؾ  الدارةالدارة  التفاعلىالتفاعلى  االٌجابًاالٌجابً  المدخلالمدخل  هوهو  وهذاوهذا  واجتماعٌاواجتماعٌا  دراسٌادراسٌا

  وممارسةوممارسة  الطبٌعىالطبٌعى  النموالنمو  لهملهم  ٌتحمكٌتحمك  لكىلكى  للتبلمٌذللتبلمٌذ  الحرٌهالحرٌه  منمن  درجةدرجة  توفٌرتوفٌر  معمع  البعضالبعض  بعضهمبعضهم  وبٌنوبٌن  والتبلمٌذوالتبلمٌذ  المعلمالمعلم

  الفصلالفصل  الدارةالدارة  الثالثالثالث  المدخلالمدخل  ٌعملٌعمل  حٌنحٌن  فىفى. . الدٌممراطىالدٌممراطى  بالمدخلبالمدخل  هذاهذا  وٌعرؾوٌعرؾ  العملٌهالعملٌه  وو  والعملٌهوالعملٌه  المعرفٌهالمعرفٌه  االنشطهاالنشطه

. . التكاملىالتكاملى  المدخلالمدخل  وهووهو  بؤنواعهبؤنواعه  التعزٌزالتعزٌز  مستخدمامستخدما  فٌهافٌها  المرؼوبالمرؼوب  ؼٌرؼٌر  السلوكٌهالسلوكٌه  االنماطاالنماط  وحذؾوحذؾ  السلونالسلون  تعدٌلتعدٌل  علىعلى
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  ٌاقٌاقسس  فىفى  تحدثتحدث  جماعٌهجماعٌه  التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  انان  اساساساس  علىعلى  فٌتمفٌتم  الفصلالفصل  الدارهالداره  الجماعىالجماعى  المدخلالمدخل  وهووهو  الرابعالرابع  المدخلالمدخل  امااما

  الصفٌهالصفٌه  االنشطةاالنشطة  ممارسةممارسة  خبللخبلل  منمن  مستمرا  مستمرا    اجتماعٌااجتماعٌا  تنظٌماتنظٌما  الجماعىالجماعى  النظامالنظام  بتسٌربتسٌر  فٌهفٌه  المعلمالمعلم  ٌمومٌموم  جماعىجماعى

  منمن  المناسبهالمناسبه  الخطواتالخطوات  بعضبعض  انتماءانتماء  ٌمكنٌمكن  انهانه  االاال  الفصلالفصل  الدارهالداره  المداخلالمداخل  تعددتعدد  برؼمبرؼم  الدراسىالدراسى  الفصلالفصل  داخلداخل  المنهجٌهالمنهجٌه

  ..معٌنمعٌن  بمدخلبمدخل  التمٌدالتمٌد  عدمعدم  معمع  مدخلمدخل  كلكل

  ::الفصلالفصل  ادارةادارة  اهمٌهاهمٌه

  واالدواتواالدوات  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  والوسابلوالوسابل  المكتبهالمكتبه: : منهامنها  الفصلالفصل  داخلداخل  كثٌرهكثٌره  جوانبجوانب  عنعن  المعلمالمعلم  مسإلٌاتمسإلٌات  خبللخبلل  منمن  واضحهواضحه  تبدوتبدو

  خلفٌاتخلفٌات  الىالى  ٌنتمونٌنتمون  الذىالذى  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  االنسانىاالنسانى  التركٌبالتركٌب  ازاءازاء  مسبولٌتهمسبولٌته  الىالى  باالضافهباالضافه. . بؤنواعهابؤنواعها  والسبوراتوالسبورات

  وٌتولؾوٌتولؾ. . المنهجالمنهج  منمن  الوجدانٌهالوجدانٌه  الجوانبالجوانب  ومراعاةومراعاة  ردٌهردٌهالفالف  الفروقالفروق  جانبجانب  الىالى  متنوعهمتنوعه  والتصادٌهوالتصادٌه  وثمافٌهوثمافٌه  اجتماعٌهاجتماعٌه

  افضلافضل  وتهٌبةوتهٌبة  المٌمالمٌم  وؼرسوؼرس  المعرفهالمعرفه  لنمللنمل  تدرٌسٌهتدرٌسٌه  مهاراتمهارات  منمن  المعلمالمعلم  ٌمتلكهٌمتلكه  ماما  علىعلى  المسبولٌاتالمسبولٌات  هذههذه  تحمٌكتحمٌك  مدىمدى

  ..والمرجعوالمرجع  والموجهوالموجه  المابدالمابد  فهوفهو  للتعلمللتعلم  بٌبهبٌبه

  لابمهلابمه  وهىوهى  بعضابعضا  بعضهمبعضهم  وبٌنوبٌن  لتبلمٌذلتبلمٌذاا  وبٌنوبٌن  المعلمالمعلم  بٌنبٌن  الطٌبهالطٌبه  للعبللاتللعبللات  توظٌؾتوظٌؾ: : هىهى  للصؾللصؾ  الفعالهالفعاله  االدارهاالداره  انان

  ..واالحترامواالحترام  الحبالحب  علىعلى

  ::الفصلالفصل  ادارةادارة  اهداؾاهداؾ

  وتٌسٌروتٌسٌر  للتعلمللتعلم  الولتالولت  منمن  مزٌدمزٌد  وتوفٌروتوفٌر  الذاتالذات  لتعرؾلتعرؾ  الفرصالفرص  تاحةتاحةواوا  واالمانواالمان  باالمنباالمن  فٌهافٌها  فردفرد  كلكل  ٌشعرٌشعر  انان  وهىوهى

  المعلمالمعلم  ٌضعٌضع  عندماعندما  لنلنذذ  وٌتموٌتم  بفعالٌهبفعالٌه  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  االنشطةاالنشطة  وممارسةوممارسة  والفهموالفهم  االندماجاالندماج  علىعلى  وتساعدوتساعد  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  المهمهالمهمه

  المعلمالمعلم  وتموٌموتموٌم  لذاتهلذاته  تلمٌذتلمٌذ  لكللكل  المناسبالمناسب  التعزٌزالتعزٌز  بجانببجانب  تلمٌذتلمٌذ  لكللكل  المناسبالمناسب  التعزٌزالتعزٌز  واختبارواختبار  عنهاعنها  واالعبلنواالعبلن  االهداؾاالهداؾ

  ..االداءاالداء  منمن  اعلىاعلى  مستوٌاتمستوٌات  الىالى  ٌإدىٌإدى  وهذاوهذا  الدرس،الدرس،  عناصرعناصر  تمدٌمتمدٌم  تطورتطور  معمع  متطورهمتطوره  بنابٌهبنابٌه  بصورهبصوره  التعزٌزالتعزٌز  لهذالهذا

  ::وفعالوفعال  اٌجابىاٌجابى  تعلمتعلم  اجلاجل  منمن  الفصلالفصل  ادارةادارة

  علىعلى  ٌمومٌموم  الذىالذى  بالمعنىبالمعنى  التعلمالتعلم  انهانه  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  المختلفهالمختلفه  والتفكٌروالتفكٌر  التعلمالتعلم  النماطالنماط  ٌستجٌبٌستجٌب  الذىالذى  التعلمالتعلم  هوهو  الفعالالفعال  التعلمالتعلم

  ٌساعدٌساعد  ممامما  حٌاتٌهحٌاتٌه  اخرىاخرى  موالؾموالؾ  فىفى  التعلمالتعلم  اثراثر  وانتمالوانتمال  والتطبٌكوالتطبٌك  لبلستعماللبلستعمال  لاببللاببل  وٌكونوٌكون  والممارسهوالممارسه  الخبرهالخبره  تعلمتعلم

  النموالنمو  اجلاجل  منمن  التبلمٌذالتبلمٌذ  بٌنبٌن  تعاونٌهتعاونٌه  عبللاتعبللات  وٌوجدوٌوجد  للتعلمللتعلم  محورمحور  التلمٌذالتلمٌذ  وٌجعلوٌجعل  االبداعىاالبداعى  التفكٌرالتفكٌر  ؼرسؼرس  علىعلى

  ومثٌرومثٌر  معززا  معززا    ٌعدٌعد    ذلنذلن  تحمٌكتحمٌك  فىفى  المعلمالمعلم  نجاحنجاح  وعندوعند  الفعلىالفعلى  والتموموالتموم  للمٌاسللمٌاس  لاببللاببل  ٌكونٌكون  انان  الضرورىالضرورى  ومنومن  المتكاملالمتكامل

  تساعدتساعد  التىالتى  االداءاتاالداءات  انواعانواع  بعضبعض  ٌلىٌلى  وفٌماوفٌما. . واالرتٌاحواالرتٌاح  واالنجازواالنجاز  بالنجاحبالنجاح  شعورا  شعورا    التلمٌذالتلمٌذ  فىفى  ٌبعثٌبعث  النهالنه  للدافعٌهللدافعٌه

  مناخمناخ  اٌجاداٌجاد  --  ::الفصلالفصل  ادارهاداره  اهداؾاهداؾ  ٌحمكٌحمك  ممامما  للتبلمٌذللتبلمٌذ  االٌجابىاالٌجابى  االندماجاالندماج  علىعلى  ٌساعدٌساعد  اٌجابىاٌجابى  مناخمناخ  خلكخلك  علىعلى  المعلمالمعلم

  االدارهاالداره  وتدعٌموتدعٌم  التبلمٌذالتبلمٌذ  بمشكبلتبمشكبلت  واالهتمامواالهتمام  والمتعصبوالمتعصب  المتشددالمتشدد  السونالسون  تجنبتجنب  ––. . متعالمتعال  وؼٌروؼٌر  متسامحمتسامح

  افكارهمافكارهم  علىعلى  السٌطرهالسٌطره  منمن  وتمكنهوتمكنه  التبلمٌذ،التبلمٌذ،  لمشاعرلمشاعر  المعلمالمعلم  مراعاةمراعاة  نتٌجةنتٌجة  البناءالبناء  التنافسىالتنافسى  الجوالجو  وشٌوعوشٌوع  الدٌممراطٌه،الدٌممراطٌه،

  انتباهانتباه  علىعلى  للمحافظهللمحافظه  والوسابلوالوسابل  واالجهزهواالجهزه  والموادوالمواد  المواردالموارد  استخداماستخدام  وو  المعلمالمعلم  ولتولت  تنظٌمتنظٌم  ––. . ومعالجتهاومعالجتها  السلبٌهالسلبٌه

  استخداماستخدام  بللبللخخ  منمن  بفعالٌهبفعالٌه  بٌنهابٌنها  التواصلالتواصل  ومراعاهومراعاه  الدرسالدرس  عناصرعناصر  لتوظٌؾلتوظٌؾ  امثلهامثله  تمدٌمتمدٌم  علىعلى  الحرصالحرص––. . التبلمٌذالتبلمٌذ

  مصادرمصادر  وتنوٌعوتنوٌع  تعددتعدد  بواسطةبواسطة  وجماعٌاوجماعٌا  فردٌافردٌا  والختامىوالختامى  والبنابىوالبنابى  المبلىالمبلى  التموٌمالتموٌم  انواعانواع  وممارسةوممارسة  الراجعهالراجعه  التؽذٌهالتؽذٌه

  والتركٌبوالتركٌب  التحلٌلالتحلٌل  مثلمثل  لبلهداؾلبلهداؾ  العلٌاالعلٌا  المستوٌاتالمستوٌات  لمٌاسلمٌاس  واسبلهواسبله  لخبراتلخبرات  الدرسالدرس  وتضمٌنوتضمٌن  االنشطهاالنشطه  وتوزٌعوتوزٌع  المعرفهالمعرفه

  تولعتولع))  الفروضالفروض  ووضعووضع  المشكبلتالمشكبلت  وحلوحل  والتجرٌبوالتجرٌب  والبحثوالبحث  والمنالشهوالمنالشه  االستفساراالستفسار  علىعلى  التبلمٌذالتبلمٌذ  تشجٌعتشجٌع  ––. . والتموٌموالتموٌم

  ووضعووضع  الحلولالحلول  تمدٌمتمدٌم  فىفى  والمشاركةوالمشاركة( ( التولعاتالتولعات  هذههذه  صحةصحة  منمن  التؤكدالتؤكد  المعلوماتالمعلومات  لجمعلجمع  تمهٌدا  تمهٌدا    للمشكبلتللمشكبلت  الحلولالحلول

  سبكسبكالمالم  باالعدادباالعداد  وذلنوذلن  الفصلالفصل  داخلداخل  النزاعاتالنزاعات  الىالى  تإدىتإدى  التىالتى  االسباباالسباب  ازالةازالة  علىعلى  العملالعمل––. . المعلمالمعلم  بتوجٌهبتوجٌه  المراراتالمرارات

  ..اخراخر  الىالى  نشاطنشاط  منمن  نملهنمله  كلكل  معمع  اهتماماتهماهتماماتهم  وتنوعوتنوع  التبلمٌذالتبلمٌذ  الحتٌاجاتالحتٌاجات  تبعا  تبعا    بعدالهبعداله  توزٌعهاتوزٌعها  وكٌفٌاتوكٌفٌات  لبلنشطهلبلنشطه
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  ::الصؾالصؾ  إلدارةإلدارة  كؤسلوبكؤسلوب  السلونالسلون  تعدٌلتعدٌل

    لسببٌنلسببٌن  السلونالسلون  ٌساٌسا  التلمٌذالتلمٌذ  انان  مبدأمبدأ  علىعلى  وٌموموٌموم  النفسالنفس  علمعلم  نظرٌاتنظرٌات  علىعلى  ٌعتمدٌعتمد

  ..مناسبهمناسبه  ؼٌرؼٌر  بطرٌمهبطرٌمه  ٌسلنٌسلن  انان  علىعلى  تعلمتعلم  انهانه  ::االولاالول

  وبالتالىوبالتالى  السلٌمالسلٌم  السلونالسلون  انواعانواع  علىعلى  عملٌا  عملٌا    التلمٌذالتلمٌذ  تدرٌبتدرٌب  عدمعدم  الىالى  ذلنذلن  وٌرجعوٌرجع  السلٌمالسلٌم  السلونالسلون  ٌتعلمٌتعلم  لملم  انهانه  ::الثانىالثانى

  المواعدالمواعد  وضعوضع))  تمنٌنتمنٌن  ضرورةضرورة  الىالى  باالضافةباالضافة  هذاهذا  منهامنها  السلبىالسلبى  السلونالسلون  وتؽٌٌروتؽٌٌر  واستبعادواستبعاد  منهامنها  االٌجابىاالٌجابى  تدعٌمتدعٌم  ٌمكنهٌمكنه

  ربطربط  لعدملعدم  التفاعلالتفاعل  عنعن  التلمٌذالتلمٌذ  عجزعجز  مرحلةمرحلة  وهىوهى  االنطفاءاالنطفاء  الىالى  مابمابالعالع  الٌإدىالٌإدى  حتىحتى  والعمابوالعماب  الثوابالثواب  انواعانواع( ( واالحكامواالحكام

  وهذاوهذا  بهبه  واالشادواالشاد  الحسنالحسن  الفعلالفعل  تمدٌرتمدٌر  اىاى  والتعزٌزوالتعزٌز  والثوابوالثواب  المكافؤهالمكافؤه  عنصرعنصر  الستبعادالستبعاد  اواو  الفصلالفصل  بٌبةبٌبة  بولابعبولابع  التعلمالتعلم

  ممامما  فٌهفٌه  المرؼوبالمرؼوب  السلونالسلون  بعدبعد  االثابهاالثابه  حاالتحاالت  فىفى  فعلٌا  فعلٌا    ذلنذلن  وٌحدثوٌحدث. . عامهعامه  بصفهبصفه  المربىالمربى  السلونالسلون  تكرارتكرار  ٌضعؾٌضعؾ

  ..تكراراهتكراراه  وزٌادةوزٌادة  السلونالسلون  تموٌةتموٌة  علىعلى  ٌعملٌعمل

  السلونالسلون  اضعاؾاضعاؾ  علىعلى  العملالعمل  بهدؾبهدؾ  فٌهفٌه  مرؼوبمرؼوب  ؼٌرؼٌر  سلونسلون  تمدٌمتمدٌم  عمبعمب  السلونالسلون  لتعدٌللتعدٌل  كؤداهكؤداه  العمابالعماب  حالةحالة  فىفى  امااما

  النهابٌةالنهابٌة  بالمكافؤةبالمكافؤة  المعلمالمعلم  لتلوٌحلتلوٌح  التبلمٌذالتبلمٌذ  احداحد  تجاوبتجاوب  عدمعدم  حالهحاله  وفىوفى  حذفهحذفه  علىعلى  ومساعدتهومساعدته  التلمٌذالتلمٌذ  ودفعودفع  الخاطا،الخاطا،

  حالةحالة  فىفى  سلبىسلبى  تعزٌزتعزٌز  وهذاوهذا  المعٌبالمعٌب  السلونالسلون  مراتمرات  تنالصتنالص  اجلاجل  منمن  الساالسا  لبلداءلبلداء  نتٌجةنتٌجة  منهامنها  رمانرمانبالحبالح  والتهدٌدوالتهدٌد

  ٌتمٌتم  حتىحتى  مباشرةمباشرة  السلونالسلون  ٌتبعٌتبع  الذىالذى  والعمابوالعماب  التعزٌزالتعزٌز  خاصةخاصة  تؤخٌرهتؤخٌره  الٌتمالٌتم  بحٌثبحٌث  جدا  جدا    مهممهم: : العمابالعماب  اواو  التعزٌزالتعزٌز  تولٌتتولٌت

  ..السلونالسلون  تثبٌتتثبٌت

  والمعززاتوالمعززات( ( التصفٌكالتصفٌك))  االجتماعٌهاالجتماعٌه  المعززاتالمعززات  ::اهمهااهمها  المكتسبهالمكتسبه  موضوعٌهموضوعٌه  المعززاتالمعززات  منمن  انماطانماط  عدةعدة  وتوجدوتوجد  --

  الحرهالحره  للمراءةللمراءة  ولتولت  وتخصٌصوتخصٌص  كاللعبكاللعب  العملٌهالعملٌه  والمعززاتوالمعززات  العامهالعامه  الدراسٌهالدراسٌه  والجوابزوالجوابز  الهداٌاالهداٌا  تمدٌمتمدٌم  مثلمثل  الرمزٌهالرمزٌه

  ..التبلمٌذالتبلمٌذ  لدىلدى  المفضلهالمفضله  االموراالمور  فىفى  والحدٌثوالحدٌث

  تعزٌزتعزٌز  تلمٌذتلمٌذ  لكللكل  إنإن  اخراخر  علىعلى  تعزٌزتعزٌز  نوعنوع  ٌفضلٌفضل  الذىالذى  هوهو  التلمٌذالتلمٌذ  فؤنفؤن  كثٌرهكثٌره  احٌاناحٌان  فىفى  انهانه  المعلمالمعلم  ٌعلمٌعلم  انان  وٌجبوٌجب

  منمن  ٌكونٌكون  ولدولد. . الحدهمالحدهم  تعزٌزتعزٌز  كلكل  علىعلى  واخرٌنواخرٌن  التبلمٌذالتبلمٌذ  وانطباعاتوانطباعات  النفسىالنفسى  وتكوٌنهوتكوٌنه  شخصٌتهشخصٌته  معمع  ٌتبلءمٌتبلءم  بهبه  خاصخاص

( ( الوجدانىالوجدانى  والتدعٌموالتدعٌم  المشاركهالمشاركه  اطبللا  اطبللا    وافضلهاوافضلها))  ٌفضلونهاٌفضلونها  التىالتى  التعزٌزالتعزٌز  انواعانواع  عنعن  تبلمٌذهتبلمٌذه  المعلمالمعلم  ٌسؤلٌسؤل  انان  االفضلاالفضل

  بدلهبدله  وٌستخدمهاوٌستخدمها  المعلمالمعلم  فٌهافٌها  ٌتدرجٌتدرج  انان  ٌجبٌجب  والتىوالتى  علٌها،علٌها،  ٌوافمونٌوافمون  التىالتى  العمابالعماب  نواعنواعاا  عنعن  اٌضا  اٌضا    التبلمٌذالتبلمٌذ  وٌسؤلوٌسؤل

  االخرٌٌناالخرٌٌن  التبلمٌذالتبلمٌذ  منمن  عددعدد  وجودوجود  مثلمثل  المعلمالمعلم  تواجهتواجه  التىالتى  المشكبلتالمشكبلت  منمن  العدٌدالعدٌد  وهنانوهنان  للٌلهللٌله  حاالتحاالت  فىفى  وعناٌةوعناٌة

  اواو  الشؽبالشؽب  مثٌرىمثٌرى  اواو  التركٌزالتركٌز  عدمعدم  مظاهرمظاهر  اواو  المحبطٌنالمحبطٌن  اواو  المنسحبٌنالمنسحبٌن  اواو  المنطوٌنالمنطوٌن  اواو  للتعلمللتعلم  اواو  والتعلٌماتوالتعلٌمات  لبلوامرلبلوامر

  ادارٌهادارٌه  مشكبلتمشكبلت  هىهى  اواو  لهملهم  الفصلالفصل  زمبلءزمبلء  تمبلتمبل  عدمعدم  نتٌجةنتٌجة  االولاالول  الممامالممام  فىفى  راجعراجع  ذلنذلن  ٌكونٌكون  ولدولد. . دراسٌا  دراسٌا    المتؤخرٌنالمتؤخرٌن

  بدٌلهبدٌله  خططخطط  اعداداعداد  بواسطةبواسطة  تعالجتعالج  ماما  وؼالبا  وؼالبا    الدراسى،الدراسى،  التؤخرالتؤخر  اواو  الفهمالفهم  عدمعدم  مشكبلتمشكبلت  عنعن  معالجتهامعالجتها  اوجهاوجه  فىفى  تختلؾتختلؾ

  ٌتعلكٌتعلك  ولدولد  منهممنهم  اكتسابهااكتسابها  بهدؾبهدؾ  اٌجابٌهاٌجابٌه  بسماتبسمات  ٌتمٌزونٌتمٌزون  آخرٌنآخرٌن  معمع  صؽٌرةصؽٌرة  عملعمل  موعاتموعاتمجمج  فىفى  التبلمٌذالتبلمٌذ  اشتراناشتران  اواو

  لواعدلواعد  لتدعٌٌملتدعٌٌم  الجماعهالجماعه  لمعاٌٌرلمعاٌٌر  المعلمالمعلم  بتوضٌحبتوضٌح  معالجتهامعالجتها  وٌمكنوٌمكن  التراخىالتراخى  اواو  التسلطالتسلط  شدةشدة  اواو  التوجٌهاتالتوجٌهات  بفرطبفرط  االمراالمر

  ؼٌابؼٌاب  نتٌجةنتٌجة  ععٌٌوتشوتش  تنتجتنتج  نهانهاالال))  ولبلخرٌنولبلخرٌن  لذواتهملذواتهم  والمٌمهوالمٌمه  بالجدارهبالجداره  والشعوروالشعور  االنتماءاالنتماء  وؼرسوؼرس  االجتماعىاالجتماعى  السلونالسلون

  ..خاصهخاصه  بصفهبصفه  والمدرسهوالمدرسه  الفصلالفصل  بٌبهبٌبه  وفىوفى  عامهعامه  بصفهبصفه  البٌبهالبٌبه  فىفى  علٌهعلٌه  المتعارؾالمتعارؾ  االجتماعىاالجتماعى  السلونالسلون  لواعدلواعد

  مشكبلتمشكبلت  الىالى  ٌرجعٌرجع  لدلد  ذلنذلن  فإنفإن  ممبولهممبوله  ؼٌرؼٌر  سلوكٌهسلوكٌه  اسالٌباسالٌب  واتباعواتباع  الفوضىالفوضى  الىالى  التبلمٌذالتبلمٌذ  بعضبعض  جنوحجنوح  حالةحالة  فىفى  امااما

  اواو  االستجابهاالستجابه  عدمعدم  اواو  التكاسلالتكاسل  اواو  االنتماماالنتمام  اواو  الموهالموه  اواو  السلطهالسلطه  الظهارالظهار  وواا  االنتباهاالنتباه  جذبجذب  فىفى  لرؼبهلرؼبه  اواو  التكٌؾالتكٌؾ  عدمعدم

  التبلمٌذالتبلمٌذ  هإالءهإالء  توجٌهتوجٌه  ٌتمٌتم  الحالهالحاله  هذههذه  وفىوفى  بٌبٌهبٌبٌه  ظروؾظروؾ  اواو  شخصٌهشخصٌه  سماتسمات  الىالى  هذاهذا  ٌرجعٌرجع  ماما  وؼالبا  وؼالبا    االنجازاالنجاز  ضعؾضعؾ

  بتهبتهبٌبٌ  وتطوٌروتطوٌر  تنمٌهتنمٌه  اواو  سلوكىسلوكى  عبلجعبلج  لبرنامجلبرنامج  والخضوعوالخضوع  بالمدرسهبالمدرسه  االجتماعىاالجتماعى  اواو  النفسىالنفسى  االخصابىاالخصابى  الىالى

  ..منهامنها  اىاى  فىفى  المصورالمصور  دواعىدواعى  ومعالجةومعالجة  السلونالسلون  دوافعدوافع  لفهملفهم  االجتماعٌهاالجتماعٌه
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  لٌفرضلٌفرض( ( البطلالبطل))  الحدهمالحدهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  تشجٌعتشجٌع  الال  الفصلالفصل  ادارةادارة  فىفى  المعلمالمعلم  تواجهتواجه  التىالتى  االجتماعٌهاالجتماعٌه  المشكبلتالمشكبلت  امثلةامثلة  ومنومن

  للمعلمللمعلم  اهٌهاهٌهوالكروالكر  المعنوٌهالمعنوٌه  الروحالروح  اضعاؾاضعاؾ  الىالى  وٌإدىوٌإدى  التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  ٌعوقٌعوق  ممامما  االخرٌناالخرٌن  علىعلى  الساالسا  وسلوكهوسلوكه  سطوتهسطوته

  الواجباتالواجبات  ضضبتحفٌبتحفٌ  المطالبهالمطالبه  مثلمثل  العدوانٌهالعدوانٌه  باالستجاباتباالستجابات  المعلمالمعلم  لجهودلجهود  المماومهالمماومه  وابداءوابداء  والتخبطوالتخبط  والحمدوالحمد  وللمادهوللماده

  صدورصدور  معمع  التكٌؾالتكٌؾ  عنعن  والعجزوالعجز  ،،االستذكاراالستذكار  وعدموعدم  المتواصلالمتواصل  واالعتراضواالعتراض  االطبلقاالطبلق  علىعلى  لهالها  االداءاالداء  عدمعدم  اواو  المدرسٌهالمدرسٌه

  معمع  التوافكالتوافك  عدمعدم  نتٌجةنتٌجة  المعلمالمعلم  اواو  الفصلالفصل  بتؽٌٌربتؽٌٌر  المطالبهالمطالبه  اواو  مبالؽهمبالؽهالال  التعلٌماتالتعلٌمات  ورفضورفض  تمبلهاتمبلها  وعدموعدم  العمابالعماب  اوامراوامر

  ..والمتوسطهوالمتوسطه  المبكرهالمبكره  المراهمهالمراهمه  سنسن  واعراضواعراض  متطلباتمتطلبات  مثلمثل  مباشرةمباشرة  الؽٌرالؽٌر  والضؽوطوالضؽوط  المتؽٌراتالمتؽٌرات

  ::الصفىالصفى  التفاعلالتفاعل

( ( تخصصهتخصصه))  العلمٌهالعلمٌه  لمادتهلمادته  المعلمالمعلم  اتماناتمان  اهمهااهمها  عواملعوامل  عدةعدة  نتٌجةنتٌجة  والمعلموالمعلم  التبلمٌذالتبلمٌذ  بٌنبٌن  متبادلمتبادل  لشعورلشعور  نمونمو  حالةحالة  هىهى

  ثمثم  بٌنهمابٌنهما  الرسالهالرساله  وسهولةوسهولة  والمستمبلوالمستمبل  المرسلالمرسل))  االتصالاالتصال  عملٌةعملٌة  تحمٌكتحمٌك  فىفى  ونجاحهونجاحه  لدٌهلدٌه  التواصلالتواصل  مهاراتمهارات  وتوفروتوفر

  حدوثحدوث  لتؤكٌدلتؤكٌد  المعلمالمعلم  الىالى  التلمٌذالتلمٌذ  منمن  الراجعهالراجعه  التؽذٌهالتؽذٌه  تسمٌتهتسمٌته  علىعلى  نتفكنتفك  ماما  وهووهو  اخرىاخرى  مرهمره  االرسالاالرسال  اعادةاعادة  تٌسٌرتٌسٌر

  بموالؾبموالؾ  المعلوماتالمعلومات  وربطوربط  التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  فىفى  اشتراكهماشتراكهم  ادةادةوزٌوزٌ  التبلمٌذالتبلمٌذ  دافعٌةدافعٌة  استثارةاستثارة  علىعلى  لدرتهلدرته  ومدىومدى  الفهمالفهم

  انشطهانشطه  خبللخبلل  منمن  ذلنذلن  ٌتمٌتم  ماما  وعادهوعاده  والمعلمٌنوالمعلمٌن  المدرسهالمدرسه  نحونحو  التبلمٌذالتبلمٌذ  موالؾموالؾ  وتحسٌنوتحسٌن  شخصٌهشخصٌه  اواو  بٌبٌهبٌبٌه  محسوسهمحسوسه

  وجدانٌهوجدانٌه  اهداؾاهداؾ  لتدعٌملتدعٌم  عاطفىعاطفى  تؤثٌرتؤثٌر  ذىذى  وكبلموكبلم  الدراسىالدراسى  بالمحتوىبالمحتوى  ٌتعلكٌتعلك  تربوىتربوى  كبلمكبلم  وهىوهى  معتادهمعتاده  اوسلوكٌهاوسلوكٌه  لفظٌهلفظٌه

  تربوٌهتربوٌه  نتابجنتابج  الىالى  والوصولوالوصول  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعلمتعلم  بمستوىبمستوى  االرتفاعاالرتفاع  بهدؾبهدؾ  وذلنوذلن  السلونالسلون  وتوجٌهوتوجٌه  المٌمالمٌم  وؼرسوؼرس  للدرسللدرس

  وااللوالوااللوال  الكبلمالكبلم  مجملمجمل  بهبه  ونعنىونعنى  اللفظىاللفظى  التفاعلالتفاعل  واحداثواحداث  الفصلالفصل  فىفى  االنضباطاالنضباط  حالهحاله  واٌجادواٌجاد  مرتفعهمرتفعه  وتعلٌمٌهوتعلٌمٌه

  اواو  واستجاباتواستجابات  وتلمٌحاتوتلمٌحات  واٌماءاتواٌماءات  افعالافعال  منمن  ٌصاحبهاٌصاحبها  وماوما  الفصلالفصل  داخلداخل  التبلمٌذالتبلمٌذ  معمع  المعلمالمعلم  ٌتبادلهاٌتبادلها  التىالتى  المتتابعهالمتتابعه

  علىعلى  وتشجٌعهوتشجٌعه  التلمٌذالتلمٌذ  حٌوٌهحٌوٌه  زٌادهزٌاده  علىعلى  جمٌعهاجمٌعها  تساعدتساعد  بحٌثبحٌث  ظاهرهظاهره  الخاصٌهالخاصٌه  هذههذه  تكونتكون  انان  وٌجبوٌجب  رفضرفض

  الصدفهالصدفه  وتملٌلوتملٌل  عبللاتعبللات  وتنمٌةوتنمٌة  والموضوعٌهوالموضوعٌه  وابتكارهاوابتكارها  االفكاراالفكار  طرحطرح  فىفى  النفسالنفس  علىعلى  واالعتمادواالعتماد  االستمبللاالستمبلل

  والعشوابٌهوالعشوابٌه
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  ::فظىفظىاللالل  التفاعلالتفاعل  عملٌةعملٌة  تحلٌلتحلٌل

  --::هىهى  جوانبجوانب  ثبلثثبلث  خبللخبلل  منمن  تتمتتم  عملٌةعملٌة  وهىوهى

  التبلمٌذالتبلمٌذ  افكارافكار  ولبولولبول  والتشجٌع،والتشجٌع،  االطراءاالطراء  مثلمثل  وتموٌمهاوتموٌمها  التبلمٌذالتبلمٌذ  مشاعرمشاعر  لبوللبول  مثلمثل  ::المباشرالمباشر  المعلمالمعلم  كبلمكبلم: : اوال  اوال  

  علىعلى  للحصولللحصول  سلٌمهسلٌمه  علمٌهعلمٌه  بطرقبطرق( ( الدرسالدرس  حولحول))  االسبلهاالسبله  وطرحوطرح  الٌهاالٌها  واالضافهواالضافه  وتهذٌبهاوتهذٌبها  وتعدٌلهاوتعدٌلها  الٌهاالٌها  واالستماعواالستماع

  ..جاباتجاباتاالاال  افضلافضل

  عشوابٌهعشوابٌه  اسبلهاسبله  وتمدٌموتمدٌم  واآلراء،واآلراء،  الحمابكالحمابك  بٌنبٌن  والتمٌٌزوالتمٌٌز  الحمابكالحمابك  اعطاءاعطاء  الدرس،الدرس،  الماءالماء  ::مباشرمباشر  الؽٌرالؽٌر  المعلمالمعلم  كبلمكبلم: : ثانٌا  ثانٌا  

  المنالشهالمنالشه  ولبولولبول  اصدارهااصدارها  فىفى  التعسؾالتعسؾ  عدمعدم  معمع  الضرورٌةالضرورٌة  والتعلٌماتوالتعلٌمات  االوامراالوامر  توجٌهتوجٌه  بذاته،بذاته،  المعلمالمعلم  عنهاعنها  ٌجٌبٌجٌب

  ..حولهاحولها

  بدافعبدافع  شاشا  عنعن  االستفساراالستفسار  اواو  افكارهافكاره  بطرحبطرح  والمبادرهوالمبادره  المعلم،المعلم،  السبلةالسبلة  التلمٌذالتلمٌذ  ستجابةستجابةاا  بهبه  وٌمصدوٌمصد  ::التلمٌذالتلمٌذ  كبلمكبلم: : ثالثا  ثالثا  

  اواو  اوالصمتاوالصمت  البعضالبعض  بعضهمبعضهم  معمع  التبلمٌذالتبلمٌذ  بهبه  ٌتحدثٌتحدث  وماوما  السلونالسلون  وؼرسوؼرس  تفاعلتفاعل  منمن  بهابها  تحٌطتحٌط  وماوما  الجماعٌهالجماعٌه  االفادهاالفاده

  ..الخالخ... ...   الفوضىالفوضى  وتشوٌشوتشوٌش  االرتباناالرتبان

  ::الصؾالصؾ  ادارةادارة  فىفى  للمعلمللمعلم  االنسانىاالنسانى  الدورالدور

  كاملهكامله  بدلهبدله  بؤسمابهمبؤسمابهم  لتبلمٌذلتبلمٌذاا  مخاطبةمخاطبة  --11

  واسبلتهمواسبلتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  الستجاباتالستجابات  الواعىالواعى  االستماعاالستماع  --33. . والصفاتوالصفات  االلمابااللماب  مثلمثل  الٌهمالٌهم  المحببهالمحببه  العباراتالعبارات  استخداماستخدام  --22

  . . المتعددهالمتعدده  واآلراءواآلراء

  اواو  اٌجابٌهاٌجابٌه  اكانتاكانت  سواءسواء  الضؽوطالضؽوط  وواا  تعنٌؾتعنٌؾ  اواو  احراجاحراج  دوندون  واٌضاحهاواٌضاحها  وتفسٌرهاوتفسٌرها  وتحلٌلهاوتحلٌلها  التبلمٌذالتبلمٌذ  مشاعرمشاعر  تمبلتمبل  --44

    ..سلبٌهسلبٌه

  . . علٌهاعلٌها  والبناءوالبناء  وتطوٌرهاوتطوٌرها  وتبنٌهاوتبنٌها  وابرازهاوابرازها  الجٌدهالجٌده  التبلمٌذالتبلمٌذ  بؤفكاربؤفكار  االشادهاالشاده  --55

  . . افضلافضل  سلونسلون  والتراحوالتراح  الرفضالرفض  سببسبب  وتبرٌروتبرٌر  الخاطاالخاطا  السلونالسلون  رفضرفض  --66

  ..التبلمٌذالتبلمٌذ  الستجاباتالستجابات  المتنوعالمتنوع  التعزٌزالتعزٌز  --77

  ..منهامنها  الؽرضالؽرض  وتوضٌحوتوضٌح  الهادفهالهادفه  الواسعهالواسعه  االسبلهاالسبله  منمن  االكثاراالكثار  --88  

..واالبتسامواالبتسام  المرحالمرح  جوجو  اشاعهاشاعه  معمع  الحٌهالحٌه  االسبلهاالسبله  وتمدٌموتمدٌم  البناءالبناء  النمدالنمد  استخداماستخدام  --99   

  اجاباتاجابات  علىعلى  للحصولللحصول  الفرصهالفرصه  واتاحهواتاحه  االلتراحاتااللتراحات  وتمدٌموتمدٌم  االسبلهاالسبله  كطرحكطرح  المتنوعهالمتنوعه  للمبادراتللمبادرات  الفرصهالفرصه  اتاحهاتاحه  --1919

  ..الواحدالواحد  للسإالللسإال  متعددهمتعدده

  

  

  

  الصفىالصفى  التدرٌسالتدرٌس  فىفى  واالنترنتواالنترنت  الكمبٌوترالكمبٌوتر  استخداماستخدام
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  ::ممدمهممدمه

  فىفى  االتصاالتاالتصاالت  وثورةوثورة  المعلوماتٌهالمعلوماتٌه  وعصروعصر  المعرفهالمعرفه  ثورةثورة  منهامنها  المتبلحمهالمتبلحمه  اتاتالثورالثور  عصرعصر  الدولىالدولى  المجتمعالمجتمع  ٌعٌشٌعٌش

  تطلبتطلب  الذىالذى  االمراالمر. . الثوراتالثورات  هذههذه  تواكبتواكب  لكىلكى  التبلمٌذالتبلمٌذ  بحاجاتبحاجات  الوفاءالوفاء  عنعن  الدراسىالدراسى  المنهجالمنهج  فٌهفٌه  ٌعجزٌعجز  الذىالذى  الولتالولت

  منمن  وطرابمهاوطرابمها  ووسابلهاووسابلها  وأهدافهاوأهدافها  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  العملٌةالعملٌة  محتوىمحتوى  فىفى  النظرالنظر  واعادةواعادة  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  المإسساتالمإسسات  تطوٌرتطوٌر  ضرورةضرورة

  ..العصرالعصر  طبٌعةطبٌعة  معمع  تتفكتتفك  التىالتى  والمهاراتوالمهارات  المعلوماتالمعلومات  لزٌادةلزٌادة  التكنولوجٌةالتكنولوجٌة  األدواتاألدوات  منمن  االستفادهاالستفاده  اجلاجل

  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  المناهجالمناهج  وربطوربط  الذاتىالذاتى  التعلمالتعلم  مناهجمناهج  اعداداعداد  فىفى  المختلفهالمختلفه  التعلٌمٌهالتعلٌمٌه  العملٌهالعملٌه  جوانبجوانب  اهماهم  احداحد  الكمبٌوترالكمبٌوتر  وٌعدوٌعد  

  بشبكهبشبكه  الكمبٌوترالكمبٌوتر  اجهزةاجهزة  منمن  مجموعهمجموعه  تربطتربط  التىالتى  العالمٌهالعالمٌه  مهمهالمنظوالمنظو  وهىوهى( ( االنترنتاالنترنت))  الدولٌهالدولٌه  المعلوماتالمعلومات  بشبكهبشبكه

  ..واحدهواحده

  كٌفٌاتكٌفٌات  وبٌانوبٌان  الجدٌدهالجدٌده  التمنٌهالتمنٌه  تلنتلن  علىعلى  الضوءالضوء  الماءالماء  الضرورىالضرورى  منمن  كانكان  المعلمالمعلم  اعداداعداد  مجالمجال  بصددبصدد  ونحنونحن  

  خبللخبلل  منمن  ذلنذلن  علىعلى  والتدرٌبوالتدرٌب  الكمبٌوترالكمبٌوتر  استخداماستخدام  اتماناتمان  للتبلمٌذللتبلمٌذ  تتٌحتتٌح  تعلٌمٌهتعلٌمٌه  برامجبرامج  شكلشكل  فىفى  وتتلخصوتتلخص. . استخدامهااستخدامها

  استخداماستخدام  ٌتمٌتم  وبعدهاوبعدها  الدراسهالدراسه  صفوؾصفوؾ  مختلؾمختلؾ  فىفى  الدراسٌهالدراسٌه  الموادالمواد  ضمنضمن  تدرٌجٌا  تدرٌجٌا    تدرٌسهتدرٌسه  ٌتمٌتم  لذلنلذلن  معدمعد  منهجمنهج

  وهىوهى( ( التبلمٌذالتبلمٌذ  الىالى  الدرسالدرس  موضوعموضوع  الملؾالملؾ  رلمرلم  المعلمالمعلم  ٌعطىٌعطى))  الملفاتالملفات  الىالى  الدخولالدخول  خبللخبلل  منمن  التدرٌسالتدرٌس  فىفى  الكمبٌوترالكمبٌوتر

  توضٌحٌه،توضٌحٌه،  رسوماترسومات  اواو  بصوربصور  ههمصحوبمصحوب  الدرسالدرس  مراحلمراحل  منمن  مرحلهمرحله  لكللكل  شرحشرح  علىعلى  تشتملتشتمل  خطواتخطوات  الىالى  ممسمهممسمه

  ٌعطٌهٌعطٌه  صحٌحهصحٌحه  اجابهاجابه  علٌهعلٌه  االجابهاالجابه  ٌتطلبٌتطلب  سإالسإال  علىعلى  باالجابهباالجابه  تعلمهتعلمه  تموٌمتموٌم  التلمٌذالتلمٌذ  منمن  ٌطلبٌطلب  الشرحالشرح  نهاٌهنهاٌه  وفىوفى

  لمزٌدلمزٌد  الملؾالملؾ  فًفً( ( راجعهراجعه  تؽذٌةتؽذٌة))  أخرىأخرى  أجزاءأجزاء  الًالً  ٌرشدهٌرشده  أوأو، ، درجةدرجة  الٌهالٌه  وٌضٌؾوٌضٌؾ))  بالتمدمبالتمدم  تعزٌزتعزٌز  علٌهاعلٌها  الكمبٌوترالكمبٌوتر

  ماما  الًالً  االنتمالاالنتمال  ٌتمٌتم  حتًحتً  سإالسإال  كلكل  فًفً  النجاحالنجاح  ضرورةضرورة  علىعلى  وٌإكدوٌإكد، ، الخاطبةالخاطبة  ابةابةاالجاالج  حالةحالة  فًفً  والتوضٌحوالتوضٌح  الشرحالشرح  منمن

  حتًحتً  ومدعما  ومدعما    ومرشدا  ومرشدا    موجها  موجها    المعلمالمعلم  ٌمرٌمر  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعلمتعلم  أثناءأثناء  وفًوفً، ، آخرآخر  سإالسإال  اواو  الشرحالشرح  منمن  مزٌدمزٌد  اكاناكان  سواءسواء  بعدهبعده

  ..ًًالنهابالنهاب  االختباراالختبار  بؤداءبؤداء  علٌهمعلٌهم  ٌشٌرٌشٌر  ثمثم. . الدرسالدرس  خطواتخطوات  اتمنوااتمنوا  لدلد  التبلمٌذالتبلمٌذ  جمٌعجمٌع  أنأن  ٌتؤكدٌتؤكد

  --::الكمبٌوترالكمبٌوتر  استخداماستخدام  مجاالتمجاالت

  جهازهجهازه  منمن  كلكل  منهامنها  للتعلمللتعلم  التبلمٌذالتبلمٌذ  الًالً  وٌمدمهاوٌمدمها  االنترنتاالنترنت  بشبكةبشبكة  الخاصالخاص  مولعهمولعه  علىعلى  الدروسالدروس  بتصمٌمبتصمٌم  المعلمالمعلم    ٌمومٌموم

  ..مدرستهمدرسته  فًفً  أوأو  ةةتتبٌبٌ  فًفً  بهبه  الخاصالخاص

  المناسبالمناسب  الولتالولت  وفًوفً  الذاتٌهالذاتٌه  لدراتهلدراته  وتطوٌروتطوٌر  بنفسهبنفسه  التعلمالتعلم  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  تساعدتساعد  عدٌدةعدٌدة  فوابدفوابد  لهله  االسلوباالسلوب  هذاهذا  أنأن  وبرؼموبرؼم

  --المحتويالمحتوي  --األهداؾاألهداؾ))  المختلفةالمختلفة  هاهابعناصربعناصر  الدراسٌةالدراسٌة  المناهجالمناهج  وعرضوعرض  المعلوماتالمعلومات  لتخزٌنلتخزٌن  الفرصةالفرصة  ٌتٌحٌتٌح  فؤنهفؤنه  --لهله

  انتشارانتشار  ٌإخرٌإخر  الفصلالفصل  داخلداخل  الموجودالموجود  االجتماعًاالجتماعً  التفاعلالتفاعل  عنصرعنصر  ؼٌابؼٌاب  أنأن  االاال( ( التموٌمالتموٌم  --األنشطةاألنشطة  --الوسٌلةالوسٌلة  --الطرٌمةالطرٌمة

  ..نسبٌا  نسبٌا    لٌةلٌةالعاالعا  تكالٌفهتكالٌفه  بجانببجانب  بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلمالتعلم  اسلوباسلوب

  ::التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  العملٌةالعملٌة  فًفً  الكمبٌوترالكمبٌوتر  استخداماستخدام  مجاالتمجاالت

  الشرحالشرح  خطواتخطوات  خبللخبلل  منمن  المفهومالمفهوم  أوأو  الماعدهالماعده  اتمناتمن  لدلد  التلمٌذالتلمٌذ  انان  ٌفترضٌفترض  وفٌهاوفٌها  ::والممارسةوالممارسة  التمرٌنالتمرٌن  برامجبرامج--11

  اتماناتمان  فًفً  براعتهبراعته  زٌادةزٌادة  اجلاجل  منمن  االمثلةاالمثلة  منمن  سلسلةسلسلة  البرنامجالبرنامج  لهله  ٌمدمٌمدم  وبعدهاوبعدها، ، الراجعهالراجعه  والتؽذٌةوالتؽذٌة  الصحٌحةالصحٌحة  واالجاباتواالجابات

  رسمهارسمها  اواو  الخرابطالخرابط  استخداماستخدام  علىعلى  تدرٌبتدرٌب  شكلشكل  فًفً  ذلنذلن  ٌكونٌكون  ولدولد  واالستخداماتواالستخدامات  التطبٌكالتطبٌك  نواحًنواحً  لهله  وٌبٌنوٌبٌن  المهارةالمهارة

  الفورٌةالفورٌة  أوأو  الراجعهالراجعه  التؽذٌةالتؽذٌة  وٌمدموٌمدم  الصحٌحةالصحٌحة  االجابةاالجابة  ٌعطٌهٌعطٌه  انان  لبللبل  جٌشجٌش  خروجخروج  مسارمسار  تتبعتتبع  أوأو  الظاهراتالظاهرات  توزٌعتوزٌع  أوأو

  ..السلبالسلب  أوأو  باالٌجابباالٌجاب  سواءسواء

( ( عناصرهعناصره  أصؽرأصؽر  الًالً  المحتوىالمحتوى  تحلٌلتحلٌل))  صؽٌرةصؽٌرة  وحداتوحدات  شكلشكل  فًفً  الدرسالدرس  البرنامجالبرنامج  ٌمدمٌمدم  ٌهاٌهاوفوف: : الذاتًالذاتً  التعلمالتعلم  برامجبرامج--22

  التًالتً  باألجابةباألجابة  وٌمارنهاوٌمارنها  االستجابةاالستجابة  بتحلٌلبتحلٌل  الكمبٌوترالكمبٌوتر  ٌمومٌموم  وبعدهاوبعدها  بالمعلومةبالمعلومة  خاصخاص  بسإالبسإال  منهامنها  سإالسإال  كلكل  وٌتبعوٌتبع

  وهكذاوهكذا، ، فؤعلًفؤعلً  أعلىأعلى  اتاتمستوٌمستوٌ  الًالً  ٌرشدهٌرشده  ثمثم( ( جاهزةجاهزة  برامجبرامج  أوأو  المإلؾالمإلؾ  هوهو  المعلمالمعلم  ٌكونٌكون  لدلد))  البرنامجالبرنامج  مإلؾمإلؾ  وضعهاوضعها
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  فًفً  للتبلمٌذللتبلمٌذ  المتنوعهالمتنوعه  واالحتٌاجاتواالحتٌاجات  الفردٌةالفردٌة  الفروقالفروق  معمع  ٌتناسبٌتناسبلل  ومستواهومستواه  جهدهجهده  حسبحسب  كلكل  البرنامجالبرنامج  فًفً  التدرجالتدرج  ٌتمٌتم

  ..واهتمامواهتمام  ودلةودلة  سرعهسرعه

  ٌواجهٌواجه  لمالما  شبٌها  شبٌها    مولفا  مولفا  ( ( فٌهافٌها  ٌعاٌشٌعاٌش))  فٌهافٌها  ٌواجهٌواجه  البرامجالبرامج  منمن  نوعنوع  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  ٌتدربٌتدرب  وفٌهاوفٌها  ::المحاكاةالمحاكاة  برامجبرامج--33

  انان  الممكنالممكن  منمن  التًالتً  الكبٌرةالكبٌرة  المالٌةالمالٌة  اآلعباءاآلعباء  أوأو  لؤلخطارلؤلخطار  التعرضالتعرض  دوندون، ، ٌومٌا  ٌومٌا    الحمٌمةالحمٌمة  الحٌاةالحٌاة  موالؾموالؾ  فًفً  وٌحدثوٌحدث

  حٌاتٌةحٌاتٌة  أوأو  دراسٌةدراسٌة  مشكبلتمشكبلت  أهمهاأهمها  ومنومن، ، الوالعالوالع  ارضارض  علىعلى  التدرٌبالتدرٌب  بهذابهذا  لاملام  لولو  فٌمافٌما( ( المتدربالمتدرب))  التلمٌذالتلمٌذ  لهالها  ٌتعرضٌتعرض

  النتاجالنتاج  مصنعمصنع  تشؽٌلتشؽٌل  طرقطرق  أوأو  رٌاضٌةرٌاضٌة  ابلابلمسمس  معالجهمعالجه  أوأو  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  العلومالعلوم  دراسةدراسة  فًفً  مخبرٌةمخبرٌة  تجاربتجارب  أوأو  والعٌةوالعٌة

  المحاكاهالمحاكاه  برامجبرامج  وتعدوتعد.. ..   الخالخ  السفنالسفن  وادارةوادارة  الطٌرانالطٌران  علىعلى  والتدرٌبوالتدرٌب  واالالتواالالت  االجهزةاالجهزة  ادارةادارة  اواو  النووٌةالنووٌة  الطالةالطالة

  واستخراجواستخراج، ، ونكررهونكرره  البترولالبترول  إنتاجإنتاج  خطوطخطوط  وتتبعوتتبع  والفٌاضاناتوالفٌاضانات  األعاصٌراألعاصٌر  ومواجهةومواجهة  والمناخوالمناخ  الطمسالطمس  بؤحوالبؤحوال  المتعلمةالمتعلمة

. . المحاكاةالمحاكاة  برامجبرامج  فًفً  االستخداماالستخدام  الشابعهالشابعه  الجٌدةالجٌدة  االمثلةاالمثلة  منمن  الرٌاحالرٌاح  هبوبهبوب  اتجاهاتاتجاهات  ومرالبةومرالبة  المناجمالمناجم  منمن  المعادنالمعادن

  التلمٌذالتلمٌذ  أوأو  المعلمالمعلم  لابلٌةلابلٌة  علىعلى  الهدؾالهدؾ  تحدٌدتحدٌد  وٌتولؾوٌتولؾ  محددةمحددة  أهداؾأهداؾ  اٌةاٌة  ٌتضمنٌتضمن  الال  المحاكاةالمحاكاة  برامجبرامج  منمن  آخرآخر  نوعنوع  وٌوجدوٌوجد

  وانهٌارهاوانهٌارها  تدهورهاتدهورها  وعواملوعوامل  اراتاراتالحضالحض  ازدهارازدهار  تتبعتتبع  مثلمثل  اآلخرياآلخري  علىعلى  العناصرالعناصر  بعضبعض  تؤثٌرتؤثٌر  مدىمدى  اكتشاؾاكتشاؾ  وو  نفسهنفسه

  تبعا  تبعا  ( ( بعدبعد  فٌمافٌما  عامعام  موضوعموضوع  أوأو  دراسٌةدراسٌة  مادهماده  منمن  بؤمثلةبؤمثلة  التخصصاتالتخصصات  بالًبالً  اوافًاوافً  سوؾسوؾ))  التارٌخالتارٌخ  دروسدروس  فًفً

  ؼواصةؼواصة  فًفً  الحٌاةالحٌاة  أوأو  فضابٌةفضابٌة  لرحلةلرحلة  محاكاةمحاكاة  مثلمثل  حمٌمٌةحمٌمٌة  وموالؾوموالؾ  الدراسٌةالدراسٌة  المجاالتالمجاالت  جمٌعجمٌع  فًفً  التبلمٌذالتبلمٌذ  الحتٌاجاتالحتٌاجات

  علٌهعلٌه  هللاهللا  صلصل))  هللاهللا  رسولرسول  أصحابأصحاب  معمع  العٌشالعٌش  أوأو  اؼرٌمًاؼرٌمً  مجتمعمجتمع  فًفً( ( الحٌاةالحٌاة))  العٌشالعٌش  محاكاةمحاكاة  مثلمثل  االدواراالدوار  لعبلعب  أوأو

  ..والكلٌةوالكلٌة  الجزبٌةالجزبٌة  تفاصٌلهتفاصٌله  بكاملبكامل  السبلمالسبلم  ظهورظهور  بداٌةبداٌة  فًفً( ( وسلموسلم

  تعزٌزتعزٌز  أوأو  التبلمٌذالتبلمٌذ  كمكافؤةكمكافؤة  ترفٌهٌةترفٌهٌة  أوأو  عامةعامة  أوأو  للدروسللدروس  توضٌحٌةتوضٌحٌة  كوسابلكوسابل  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  العابالعاب  تكونتكون  لدلد  ::اللعباللعب  برامجبرامج--44

  وتنمٌةوتنمٌة  التفكٌرالتفكٌر  لتنمٌةلتنمٌة  فكرٌةفكرٌة  العابالعاب  ومنهاومنها. . والتشوٌكوالتشوٌك  المتعةالمتعة  االساسًاالساسً  وهدفهاوهدفها، ، احاتاحاتونجونج  جهودجهود  منمن  بهبه  لامولامو  لمالما  لهملهم

  بؤثارةبؤثارة  واالجابةواالجابة  البحثالبحث  ومحاولةومحاولة  فروضفروض  بوضعبوضع  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  الظاهراتالظاهرات  حدوثحدوث  تفسٌرتفسٌر  مثلمثل  واالبتكارواالبتكار  االبداعاالبداع  روحروح

  ((؟؟..........لولو  ٌحدثٌحدث  كانكان  ماذاماذا))  سإالسإال

  منمن  مكتوبمكتوب  هوهو  لمالما  واآلخرواآلخر  نفسهنفسه  التلمٌذالتلمٌذ  ٌكتبهٌكتبه  بمابما  ٌتعلكٌتعلك( ( األولاألول  النوعالنوع: ): )  نوعاننوعان  وهًوهً  ::المشكبلتالمشكبلت  حلحل  برامجبرامج  --55

  المعلوماتالمعلومات  معالجةمعالجة  هًهً  هناهنا  الكمبٌوترالكمبٌوتر  ووظٌفةووظٌفة( ( األدلةاألدلة  جمعجمع))  المشكبلتالمشكبلت  حلحل  علىعلى  لمساعدتهلمساعدته  آخرٌنآخرٌن  أشخاصأشخاص

  حولحول  معلوماتمعلومات  وطلبوطلب  المناسبالمناسب  البرنامجالبرنامج  ٌختارٌختار  ثمثم( ( المشكلةالمشكلة  تحدٌدتحدٌد))  شكلشكل  فًفً  بؤدخالهابؤدخالها  التلمٌذالتلمٌذ  بهابها  لاملام  التًالتً  والبٌاناتوالبٌانات

  الكمبٌوترالكمبٌوتر  بواسطةبواسطة  للحلللحل  التمهٌدالتمهٌد  شؤنهشؤنه  منمن  والذيوالذي" " علٌهعلٌه  تدربتدرب  وانوان  سبكسبك  برنامجبرنامج""  ٌكتبٌكتب  اواو  لكمبٌوترلكمبٌوتراا  منمن  المشكلةالمشكلة

  فٌهفٌه  تزٌدتزٌد  الال  الذيالذي  الولتالولت  نفسنفس  فًفً  السكانالسكان  زٌادةزٌادة  مشكلةمشكلة، ، المٌاهالمٌاه  تنالصتنالص  مشكلةمشكلة  البرامجالبرامج  تلنتلن  أمثلةأمثلة  ومنومن( ( بٌاناتبٌانات  ادخالادخال))

  للةللة  أوأو  المعٌشٌةالمعٌشٌة  المستوٌاتالمستوٌات  تدنًتدنً  مشكلةمشكلة  أوأو  البطالةالبطالة  لمشكلةلمشكلة  حلولحلول  عنعن  البحثالبحث  أوأو  للزراعهللزراعه  الصالحةالصالحة  االرضاالرض  مساحةمساحة

  ..المومًالمومً  الدخلالدخل

  وذكروذكر  تحدٌدتحدٌد  علىعلى  وتعتمدوتعتمد  االنساناالنسان  تفكٌرتفكٌر  طرٌمةطرٌمة  الًالً  تكونتكون  ماما  الربالرب  هًهً  ::االصطناعًاالصطناعً  الذكاءالذكاء  أوأو  الخبٌرةالخبٌرة  البرامجالبرامج  --66

  بحٌثبحٌث  الخبراءالخبراء  منمن  عددعدد  بٌنبٌن  حوارىحوارى  شكلشكل  فًفً  المتراكمةالمتراكمة  الخبراتالخبرات  منمن  والناتجةوالناتجة  مختلفةمختلفة  اشٌاءاشٌاء  بٌنبٌن  والمواعدوالمواعد  العبللاتالعبللات

  مخزنةمخزنة  برامجبرامج  بؤستخدامبؤستخدام  اسبلتهاسبلته  عنعن  االجابةاالجابة  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  ٌساعدٌساعد  ممامما  التشخٌصالتشخٌص  أوأو  االستنتاجاالستنتاج  الًالً  الحواراتالحوارات  تلنتلن  تمودتمود

  ثمثم  بنفسهبنفسه  اجوبتهاجوبته  معالجةمعالجة  لهله  تتٌحتتٌح  مسبمةمسبمة  اسبلةاسبلة  التلمٌذالتلمٌذ  الخبٌرةالخبٌرة  البرامجالبرامج  تسؤلتسؤل  ولدولد. . المجاالتالمجاالت  جمٌعجمٌع  فًفً  متخصصةمتخصصة

  ..بهابها  لترشدهلترشده  االحتماالتاالحتماالت  أوأو  الممكنةالممكنة  الحلولالحلول  بعضبعض  ٌعطٌهٌعطٌه

  علىعلى  تعتمدتعتمد  الكمبٌوترالكمبٌوتر  بواسطةبواسطة  وبرمجتهاوبرمجتها  اعدادهااعدادها  ٌتمٌتم  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  موادمواد  هًهً: : للكمبٌوترللكمبٌوتر  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  البرمجٌاتالبرمجٌات  انتاجانتاج  --77

  جمٌعجمٌع  وتشملوتشمل، ، النشرالنشر  ودورودور  الشركاتالشركات  بتعددبتعدد  تتعددتتعدد  وهًوهً  والتعزٌزوالتعزٌز  االستجابةاالستجابة  عنصرىعنصرى  علىعلى  المبنٌةالمبنٌة  سكنرسكنر  نظرٌةنظرٌة

  تؽذٌةتؽذٌة  ثمثم  اجاباتاجابات  علىعلى  الحصولالحصول  ثمثم  األسبلةاألسبلة  طرحطرح  ثمثم  المعلوماتالمعلومات  بتمدٌمبتمدٌم  تبدأتبدأ  بحٌثبحٌث  عرضهاعرضها  سبكسبك  التًالتً  المجاالتالمجاالت

  النموذجالنموذج  وهووهو  التعلٌمًالتعلٌمً  التتابعالتتابع  تواصلتواصل  أوأو  عبلجٌةعبلجٌة  خطةخطة  تمدٌمتمدٌم  أوأو  الصحٌحةالصحٌحة  االجابةاالجابة  حالةحالة  فًفً  تعزٌزتعزٌز  ثمثم  راجعهراجعه

  ..الخطًالخطً
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  وهًوهً  كبداٌةكبداٌة  االساسٌةاالساسٌة  بالمعلوماتبالمعلومات  مسبكمسبك  علمعلم  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  ٌكونٌكون  أنأن  فٌشترطفٌشترط  والتدرٌبوالتدرٌب  الممارسةالممارسة  برامجبرامج  فًفً  أماأما

  ..الكمبٌوترالكمبٌوتر  معمع  التلمٌذالتلمٌذ  تفاعلتفاعل  بدرجةبدرجة  وتتؤثروتتؤثر  المهاراتالمهارات  علىعلى  للتدرٌبللتدرٌب  الحصةالحصةبب  زمنزمن  توافرتوافر  عدمعدم  حالةحالة  فًفً  مساعدةمساعدة

  ::الكمبٌوترالكمبٌوتر  بواسطةبواسطة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  البرامجالبرامج  اعداداعداد  خطواتخطوات  --88

  ..سبكسبك  لمالما  التعلمالتعلم  فًفً  للتمدمللتمدم  كشرطكشرط  تعلمهاتعلمها  لتٌسٌرلتٌسٌر  دلٌمةدلٌمة  صؽٌرةصؽٌرة  خطواتخطوات  الًالً  التعلٌمًالتعلٌمً  المحتوىالمحتوى  تحلٌلتحلٌل  --11

  ..معتمدةمعتمدة  اجابةاجابة  ٌتطلبٌتطلب" " مثٌرمثٌر""  المعلومةالمعلومة  موضوعموضوع  ٌعتبرٌعتبر  بٌةبٌةاالٌجااالٌجا  واالستجابةواالستجابة  المثٌراتالمثٌرات  --22

  ..التمدمالتمدم  فًفً  لبلستمرارلبلستمرار  ودافعودافع  كتعزٌزكتعزٌز  الفورٌةالفورٌة  النتٌجةالنتٌجة  معرفةمعرفة  ٌعمبهاٌعمبها  للمثٌرللمثٌر  االستجابةاالستجابة  نتٌجهنتٌجه  ٌؤتًٌؤتً  التعزٌزالتعزٌز  --33

  حمٌكحمٌكلتلت  الخاصةالخاصة  والمدراتوالمدرات  االستعداداتاالستعدادات  ومراعاةومراعاة  رؼبتهرؼبته  وفكوفك  التعلمالتعلم  لعملٌةلعملٌة  التلمٌذالتلمٌذ  متابعةمتابعة  بمعنًبمعنً  التلمٌذالتلمٌذ  استعداداستعداد  --44

  ..االوامراالوامر  فرضفرض  أوأو  االجباراالجبار  عنصرعنصر  منمن  بذلنبذلن  ونبتعدونبتعد  الفردٌةالفردٌة  الفروقالفروق  عنصرعنصر

  ..التعلٌمالتعلٌم  مراحلمراحل  فًفً  تمدمهتمدمه  مدىمدى  لمعرفةلمعرفة  بنفسهبنفسه  تمدمهتمدمه  مدىمدى  التلمٌذالتلمٌذ  ٌمٌسٌمٌس  وفٌهوفٌه  الذاتًالذاتً  التموٌمالتموٌم  --55

  ::التاليةالتالية  النماطالنماط  فيفي  البرنامجالبرنامج  اعداداعداد  دطواتدطوات  تلديصتلديص  ويمكنويمكن  --

  (.(.التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  المادةالمادة  دٌددٌدتحتح  --التبلمٌذالتبلمٌذ  مستوىمستوى  --االهداؾاالهداؾ: ): )التحلٌلالتحلٌل  مرحلةمرحلة  --11

  (.(.التوزٌعالتوزٌع  --التعدٌلالتعدٌل  --االطاراتاالطارات  كتابةكتابة  --البرنامجالبرنامج  عرضعرض  نظامنظام: ): )االنتاجاالنتاج  مرحلةمرحلة  --22

  (.(.التوزٌعالتوزٌع  --التعدٌلالتعدٌل  --البرنامجالبرنامج  تجرٌبتجرٌب))  والتنفٌذوالتنفٌذ  والتوزٌعوالتوزٌع  االستنتاجاالستنتاج  مرحلةمرحلة  --33

  تبعاتبعا  تعلٌمًتعلٌمًالال( ( البرنامجالبرنامج  اعداداعداد))  البرمجةالبرمجة  بناءبناء  تكاملتكامل  الًالً  تإديتإدي  التًالتً  االنشطةاالنشطة  منمن  عددعدد  منمن  تتكونتتكون  مرحلةمرحلة  كلكل  وو

  ..علٌهاعلٌها  الحرصالحرص  ٌنبؽًٌنبؽً  لمعاٌٌرلمعاٌٌر

  ::التعلٌمالتعلٌم  فًفً  الكمبٌوترالكمبٌوتر  برامجبرامج  استخداماستخدام  --99

  تكونتكون  ماما  ؼالبا  ؼالبا    والتًوالتً  الكمبٌوترالكمبٌوتر  ذاكرةذاكرة  فًفً  البرنامجالبرنامج( ( العلمٌةالعلمٌة  المادةالمادة))  تحمٌلتحمٌل  خبللخبلل  منمن  بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلٌمالتعلٌم  عملٌةعملٌة  تبدأتبدأ

  لبللبل  ثمثم( ( البرنامجالبرنامج  حسبحسب))  صفحاتصفحات  كلكلشش  فًفً  الشاشةالشاشة  علىعلى  المادةالمادة  بعرضبعرض  التلمٌذالتلمٌذ  ٌبدأٌبدأ  ثمثم  الممؽنطالممؽنط  الدٌسنالدٌسن  علىعلى  مخزنةمخزنة

  ٌتطلبٌتطلب  ولدولد، ، االهداؾاالهداؾ  ثمثم  الموضوعالموضوع  عناوٌنعناوٌن  الشاشةالشاشة  علىعلى  تظهرتظهر  ثمثم. . وهكذاوهكذا  22  رلمرلم  ثمثم( ( االطاراالطار))  للمعلومةللمعلومة  االنتمالاالنتمال

  معلوماتمعلومات  اختٌاراختٌار  أوأو  معٌنمعٌن  مستوىمستوى  علىعلى  وضعهوضعه  لٌسهللٌسهل  للتلمٌذللتلمٌذ  المبدبًالمبدبً  المستوىالمستوى  لتحدٌدلتحدٌد  لبلًلبلً  اختباراختبار  اجابةاجابة  البرنامجالبرنامج

  ..لهله  مناسبةمناسبة

  ومراجعهومراجعه  ودلٌمةودلٌمة  وافٌةوافٌة  بخبلصةبخبلصة  العرضالعرض  ٌنهًٌنهً  ولدولد، ، الخالخ........التعزٌزالتعزٌز  علىعلى  والحصولوالحصول  واالستجابةواالستجابة  اءةاءةالمرالمر  ٌواصلٌواصل  ثمثم

  ..البعديالبعدي  النهابًالنهابً  لبلختبارلبلختبار  التعرضالتعرض  لبللبل  وتدعٌموتدعٌم  شاملةشاملة

  

  ::بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلٌمالتعلٌم  عندعند  للمعلمللمعلم  ارشاداتارشادات  --1919

  ::التالٌةالتالٌة  بالخطواتبالخطوات  التبلمٌذالتبلمٌذ  بارشادبارشاد  المعلمالمعلم  ٌمومٌموم  انان  ٌجبٌجب

  تزوٌدتزوٌد  --33..الكمبٌوترالكمبٌوتر  الستخدامالستخدام  المتاحةالمتاحة  الزمنٌةالزمنٌة  المدةالمدة  تحدٌدتحدٌد  --22..طالبطالب  لكللكل  تحمٌمهاتحمٌمها  المرادالمراد  االهداؾاالهداؾ  توضٌحتوضٌح  --11

  --55..التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  المهمةالمهمة  انجازانجاز  تتبعتتبع  التًالتً  الخطواتالخطوات  شرحشرح  --44..التعلمالتعلم  اثناءاثناء  كمسلماتكمسلمات    مبدبٌةمبدبٌة  ومفاهٌمومفاهٌم  بخبراتبخبرات  التبلمٌذالتبلمٌذ

  تحدٌدتحدٌد  --77..علٌهاعلٌها  وتدرٌبهوتدرٌبه  المتعددةالمتعددة  التموٌمالتموٌم  بؤسالٌببؤسالٌب  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعرٌؾتعرٌؾ  --66..عنصرعنصر  لكللكل  المناسبةالمناسبة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  تحدٌدتحدٌد
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  كلكل  تسلٌمتسلٌم  --88..المستمرالمستمر  والتعلٌموالتعلٌم  التربوٌةالتربوٌة  الخبراتالخبرات  عنصرعنصر  لمعالجةلمعالجة  وتطبٌماتهاوتطبٌماتها  البرنامجالبرنامج  تعلمتعلم  متابعةمتابعة))  البعدٌةالبعدٌة  األنشطةاألنشطة

  وضرورةوضرورة  المبدبٌةالمبدبٌة  الكمبٌوترالكمبٌوتر  أسبلةأسبلة  علىعلى  االجابةاالجابة  بضرورةبضرورة  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعرٌؾتعرٌؾ  --99..للبرنامجللبرنامج  المناسبةالمناسبة  النسخةالنسخة  تلمٌذتلمٌذ

  متابعةمتابعة  فًفً  للتمدمللتمدم  كشرطكشرط  العبلجٌةالعبلجٌة  بالتدرٌباتبالتدرٌبات  والمٌاموالمٌام، ، إجاباتإجابات  منمن  ٌطلبهٌطلبه  بمابما  والمٌاموالمٌام  الكمبٌوترالكمبٌوتر  لحوارلحوار  االستجابةاالستجابة

  ..الكمبٌوترالكمبٌوتر  برنامجبرنامج

  باألنترنتباألنترنت  التعلٌمالتعلٌم

  فًفً  ببعضببعض  بعضهابعضها  ٌتصلٌتصل  محلٌةمحلٌة  شبكاتشبكات  عنعن  عبارةعبارة  ولكنهاولكنها  باألنترنتباألنترنت  تسمًتسمً  شبكةشبكة  هنانهنان  توجدتوجد  الال::األنترنتاألنترنت  تعرٌؾتعرٌؾ

  دابمدابم  وبشكلوبشكل  فابمةفابمة  بسرعةبسرعة  أخرىأخرى  الًالً  منطمةمنطمة  منمن  المعلوماتالمعلومات  تنملتنمل  ضخمةضخمة  واحدةواحدة    شبكةشبكة  لتكونلتكون  العالمالعالم  انحاءانحاء  جمٌعجمٌع

  عنعن  عبارةعبارة  وهًوهً( ( 11nntteenn  ccoonnnneecctteedd  NNeett  wwoorrkk))  لكلماتلكلمات  اختصاراختصار  جاءتجاءت  فمدفمد  انترنتانترنت  كلمةكلمة  امااما، ، التطورالتطور

  دابرةدابرة  بمعنًبمعنً  المعلوماتالمعلومات  وتتبادلوتتبادل  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  شتىشتى  فًفً  بعضهابعضها  معمع  تتحدثتتحدث  الكمبٌوترالكمبٌوتر  أجهزةأجهزة  منمن  كبٌرةكبٌرة  مجموعهمجموعه

  رسومرسوم  أوأو  مكتوبمكتوب  tteexxtt  نصنص  شكلشكل  فًفً  أماأما  ولتولت  أيأي  وفًوفً  موضوعموضوع  أيأي  فًفً  المعلوماتالمعلومات  علىعلى  للحصولللحصول  ةةعمبللعمبلل  معارؾمعارؾ

  مركزٌةمركزٌة  هٌبةهٌبة  هنانهنان  ولٌسولٌس( ( EEmmaaiill))  اآللكترونًاآللكترونً  البرٌدالبرٌد  طرٌكطرٌك  عنعن  التراسلالتراسل  وٌتموٌتم  أشكالأشكال  أوأو  خرابطخرابط  أوأو  صورصور  أوأو

  ..االنترنتاالنترنت  عنعن  مسإلةمسإلة

، ، الرٌاضٌاتالرٌاضٌات  أوأو  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  العلومالعلوم  مجالمجال  فًفً  نهنهمم  أللألل  األنسانٌةاألنسانٌة  العلومالعلوم  تعلٌمتعلٌم  مجالمجال  فًفً  الكمبٌوترالكمبٌوتر  استخداماستخدام  أنأن  وٌبلحظوٌبلحظ

  التطوٌرالتطوٌر  إدخالإدخال  علىعلى  وتساعدوتساعد  عامةعامة  بصفةبصفة  الذاتًالذاتً  والتعلٌموالتعلٌم  بعدبعد  عنعن  والتعلموالتعلم  المستمرالمستمر  التعلٌمالتعلٌم  نحونحو  إنطبلقإنطبلق  نمطةنمطة  وهًوهً

  مثلمثل  التوضٌحٌةالتوضٌحٌة  العروضالعروض  أسالٌبأسالٌب  محتواهامحتواها  علىعلى  ٌؽلبٌؽلب  التًالتً  الدراسٌةالدراسٌة  الموادالمواد  وتلنوتلن  الحالٌةالحالٌة  والتعلموالتعلم  التعلٌمالتعلٌم  طرقطرق  علىعلى

  المعلمٌنالمعلمٌن  عددعدد  نمصنمص  حالةحالة  فًفً  تساعدتساعد  أنهاأنها  كماكما( ( االبتكاراالبتكار))  التخٌلًالتخٌلً  الطابعالطابع  ذاتذات  المادالماد  وتلنوتلن، ، والعلوموالعلوم  والتارٌخوالتارٌخ  الجؽرافٌاالجؽرافٌا

  الموابمالموابم  تبادلتبادل  ثمثم  معٌنةمعٌنة  لابمةلابمة  فًفً  بالبحثبالبحث  تلمٌذتلمٌذ  كلكل  ٌمومٌموم  حٌثحٌث  التعاونًالتعاونً    التعلمالتعلم  وتدعموتدعم  التخصصاتالتخصصات  بعضبعض  فًفً

  فًفً  واوسعواوسع  ارحبارحب  مجاالتمجاالت  علىعلى  لبلنفتاحلبلنفتاح  لٌملٌمللتعللتع  المحلًالمحلً  األطاراألطار  منمن  للخروجللخروج  بالكونفرانسبالكونفرانس  ماٌعرؾماٌعرؾ  عبرعبر  ومنالشتهاومنالشتها

  بالطرقبالطرق  ممارنةممارنة  للبحثللبحث  المستخدمالمستخدم  الولتالولت  وتملٌلوتملٌل، ، واالبتكاراتواالبتكارات  الناجحةالناجحة  التجاربالتجارب  علىعلى  والتعرؾوالتعرؾ  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  جمٌعجمٌع

  هوهو  المعلمالمعلم  وٌكونوٌكون  للتعلمللتعلم  ولدراتهولدراته  وجهدهوجهده  التلمٌذالتلمٌذ  دوردور  فٌهافٌها  ٌزدادٌزداد  جدرانجدران  بدونبدون  دراسٌةدراسٌة  صفوؾصفوؾ  وإٌجادوإٌجاد  التملٌدٌةالتملٌدٌة

  ..الخالخ....... ....... والمموموالمموم  لمعززلمعززواوا  والموجهوالموجه  المرشدالمرشد

  

  فهمهفهمه  تسهلتسهل  بصورةبصورة  للتبلمٌذللتبلمٌذ  وعرضهوعرضه  وتنظٌمهوتنظٌمه  المحتوىالمحتوى  تناولتناول  اسلوباسلوب  علىعلى  بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلمالتعلم  نجاحنجاح  وٌتولؾوٌتولؾ

  الوسابلالوسابل))  والحركًوالحركً  والسمعًوالسمعً    بالصورةبالصورة  البصريالبصري  التعلمالتعلم  مثلمثل  التعلمالتعلم  فًفً  الحواسالحواس  منمن  عددعدد  ألكبرألكبر  باستخدامهباستخدامه  للدروسللدروس

  (.(.ٌةٌةواآللكترونواآللكترون  والبصرٌةوالبصرٌة  السمعٌةالسمعٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  

  ::هًهً  خطواتخطوات  55  فًفً  تمرتمر      ::الكمبٌوترالكمبٌوتر  بواسطةبواسطة  الدرسالدرس  أوأو  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوحدةالوحدة  تصمٌمتصمٌم  خطواتخطوات  --

  ..للتبلمٌذللتبلمٌذ  والجسمٌةوالجسمٌة  والوجدانٌةوالوجدانٌة  العملٌةالعملٌة  للمدراتللمدرات  مناسبتهامناسبتها  ومديومدي  الوحدةالوحدة  بناءبناء  أوأو  بالتخطٌطبالتخطٌط  أبدأأبدأ  --11

  تكرارتكرار  مراتمرات  عددعدد  أوأو  خاطبةخاطبةالال  االجابةاالجابة  حالةحالة  فًفً  معٌنةمعٌنة  لشروطلشروط  طبما  طبما    التلمٌذالتلمٌذ  مسارمسار  لتحدٌدلتحدٌد  خطواتخطوات  ٌشملٌشمل: : التحلٌلالتحلٌل  --22

  أوأو  الصفحاتالصفحات  منمن  عددعدد( ( المفزالمفز))  تخطًتخطً  الًالً  التبلمٌذالتبلمٌذ  بعضبعض  الكمبٌوترالكمبٌوتر  ٌوجهٌوجه  ولدولد  البرنامجالبرنامج  منمن  الخروجالخروج  أوأو  اإلجابةاإلجابة

  االختباراتاالختبارات  فًفً  التلمٌذالتلمٌذ  نجاحنجاح  طبما  طبما    تخطٌهاتخطٌها  المرادالمراد  اإلطاراتاإلطارات  هذههذه  المعلمالمعلم  ٌحددٌحدد  بهابها  معرفتهمعرفته  السابكالسابك( ( اإلطاراتاإلطارات))

  إلعادةإلعادة  سابمةسابمة( ( إطاراتإطارات))  معلوماتمعلومات  الًالً  الرجوعالرجوع  الًالً  ٌحتاجٌحتاج  آخرآخر  تلمٌذا  تلمٌذا    وهنانوهنان، ، األداءاألداء  أثناءأثناء  والبنابٌةوالبنابٌة  التشخٌصٌةالتشخٌصٌة

  االجابةاالجابة  فًفً  التلمٌذالتلمٌذ  فشلفشل  عندعند  وذلنوذلن، ، التعزٌزالتعزٌز  علىعلى  والحصولوالحصول  التمدمالتمدم  علىعلى  كمساعدةكمساعدة  حالٌةحالٌة  بمعلومةبمعلومة  الرتباطهاالرتباطها  دراستهادراستها

  ربطربط  أوأو  الخبرةالخبرة  اءاءبنبن  آلستكمالآلستكمال  آخرىآخرى  موالعموالع  الًالً  األنتمالاألنتمال  بخاصٌةبخاصٌة  بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلٌمالتعلٌم  أسلوبأسلوب  وٌمتازوٌمتاز، ، الصحٌحةالصحٌحة

  ..الخالخ....... ....... بالنصبالنص  الرسومالرسوم
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  ::والتموٌموالتموٌم  التطبٌكالتطبٌك

  ٌمكنٌمكن  ذلنذلن  ٌتحمكٌتحمك  ولكًولكً، ، بالكمبٌوتربالكمبٌوتر  التعلمالتعلم  آلسلوبآلسلوب  المستمرالمستمر  التطوٌرالتطوٌر  لزملزم  لذلنلذلن  مسالبمسالب  منمن  انسانًانسانً  عملعمل  ٌخلوٌخلو  الال

  ::التالٌةالتالٌة  األسبلةاألسبلة  علىعلى  األجابةاألجابة

  الوحدةالوحدة  توفرتوفر  هلهل  --33..الؽموضالؽموض  عباراتعبارات  منمن  العلمًالعلمً  المحتوىالمحتوى  ٌخلوٌخلو  هلهل  --22. . الموضوعالموضوع  تسلسلتسلسل  متابعةمتابعة  ٌسهلٌسهل  هلهل  --11

  الوحدةالوحدة  منمن  الممدمةالممدمة  االختٌاراتاالختٌارات  فًفً  للتحكمللتحكم  خططخطط  هنانهنان  هلهل  --44..والمحتوىوالمحتوى  التلمٌذالتلمٌذ  بٌنبٌن  للتفاعلللتفاعل  فرصفرص  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  هلهل  --77..االزدحاماالزدحام  منمن  وخالٌةوخالٌة  مباشرةمباشرة  المعروفةالمعروفة  المعلوماتالمعلومات  هلهل  --66..جٌدجٌد  بشكلبشكل  مستؽلةمستؽلة  الشاشةالشاشة  مساحةمساحة  هلهل--55..التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  األخطاءاألخطاء  أوأو  التكرارالتكرار  موالعموالع  منمن  خالٌةخالٌة  الوحدةالوحدة  هلهل  --88..التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  تدعمتدعم  ٌةٌةوالحركوالحرك  والصوتٌةوالصوتٌة  المربٌةالمربٌة  المإشراتالمإشرات

  النتابجالنتابج  تحمكتحمك  الوحدةالوحدة  هلهل  --1919..المصاحبالمصاحب  أوأو  اإلضافًاإلضافً  التعلمالتعلم  أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  أيأي  البرنامجالبرنامج  ٌستخدمٌستخدم  هلهل  --99. . اإلمبلبٌةاإلمبلبٌة

  ..منهامنها  المتولعةالمتولعة

  ::بعدبعد  عنعن  التعلٌمالتعلٌم  فًفً  االنترنتاالنترنت  استخداماتاستخدامات

، ، مباشرةمباشرة  الهواءالهواء  علىعلى  الزمبلءالزمبلء  معمع  والتحدثوالتحدث  البٌاناتالبٌانات  ولواعدولواعد  المعلوماتالمعلومات  منمن  تلتلكك  الًالً  للوصولللوصول  للتبلمٌذللتبلمٌذ  الفرصةالفرصة  تتٌحتتٌح

  تعٌناتتعٌنات  إرسالإرسال  أوأو  االكادٌمًاالكادٌمً  للمشرؾللمشرؾ  اآللكترونًاآللكترونً  بالبرٌدبالبرٌد  أسبلةأسبلة  وارسالوارسال، ، والمنالشةوالمنالشة  التحاورالتحاور  جماعاتجماعات  فًفً  المشاركةالمشاركة

  للمراجعهللمراجعه  الدراسٌةالدراسٌة  وادوادبالمبالم  خاصةخاصة  وأسبلةوأسبلة  ذاتًذاتً  تموٌمتموٌم  اسبلةاسبلة  ادخالادخال  المشرؾالمشرؾ  وٌستطٌعوٌستطٌع.. .. الكترونٌا  الكترونٌا  ( ( دراسٌةدراسٌة  واجباتواجبات))

  بمعنًبمعنً( ( المكانًالمكانً))  الجؽرافًالجؽرافً  البعدالبعد  حاالتحاالت  فًفً  التلمٌذالتلمٌذ  عزلةعزلة  لتخفٌؾلتخفٌؾ  كثٌرةكثٌرة  فرصفرص  وتوفروتوفر، ، الصعوباتالصعوبات  بعضبعض  أولتملٌلأولتملٌل

  ذلنذلن  الًالً  الحاجةالحاجة  دعتدعت  إذاإذا  االنترنتاالنترنت  شاشةشاشة  علىعلى  اكادٌمٌناكادٌمٌن  مشرفٌنمشرفٌن  استدعاءاستدعاء  وٌمكنوٌمكن، ، والمكانٌةوالمكانٌة  الزمانٌةالزمانٌة  الحدودالحدود  ازالةازالة

  تمثلتمثل  االنترنتاالنترنت  خبللخبلل  التبلمٌذالتبلمٌذ  معمع  لماءاتلماءات  تنظٌمتنظٌم، ، خارجهاخارجها  أوأو  الببلدالببلد  داخلداخل  ماما  انانمكمك  فًفً    عددهمعددهم  فًفً  نمصنمص  هنانهنان  كانكان  أوأو

  واألفكارواألفكار  النصوصالنصوص  تبادلتبادل  اواو  مكتوبةمكتوبة  رسابلرسابل  وارسالوارسال  لؤلتصاللؤلتصال  واسعةواسعة  مجاالتمجاالت  تتٌحتتٌح  هابلةهابلة  شبكةشبكة  المحاورةالمحاورة  ؼرؾؼرؾ

  بتدرٌسهبتدرٌسه  لمعلملمعلماا  لاملام  لمالما  فمطفمط  االختباراتاالختبارات  اداءاداء  فًفً  االنترنتاالنترنت  ٌستخدمٌستخدم  ولدولد، ، األلكترونًاأللكترونً  البرٌدالبرٌد  خبللخبلل  منمن  وتكاملهاوتكاملها

  ..التملٌدٌةالتملٌدٌة  بالطرقبالطرق

  واالشرطةواالشرطة  المعلوماتالمعلومات  لتوصٌللتوصٌل  جٌدةجٌدة  وسٌلةوسٌلة  توفرتوفر  رلمٌةرلمٌة  وسابطوسابط  وهًوهً( ( CCDD--  RRoommss))  هًهً: : المدمجةالمدمجة  االلراصااللراص

  بجودةبجودة  تشؽٌلهاتشؽٌلها  واعادةواعادة  المعلوماتالمعلومات  تخزٌنتخزٌن  علىعلى  الفابمةالفابمة  لمدرتهالمدرتها  وذلنوذلن  العملٌةالعملٌة  الحٌاةالحٌاة  فًفً  متنوعةمتنوعة  مجاالتمجاالت  فًفً  وٌستخدموٌستخدم

  والبحثوالبحث  المطبوعةالمطبوعة  النصوصالنصوص  عنعن  فٌهفٌه  تمٌزتتمٌزت  فمدفمد  ولذلنولذلن، ، بعدبعد  عنعن  التعلمالتعلم  امجامجبربر  فًفً  استخدامهااستخدامها  شاعشاع  لذلنلذلن  عالٌةعالٌة

  --::هًهً  أنواعأنواع  33  فًفً  وتنحصروتنحصر  المعتادةالمعتادة  والبصرٌةوالبصرٌة  السمعٌةالسمعٌة  واألشرطةواألشرطة  واإلذاعًواإلذاعً  التلٌفزٌونًالتلٌفزٌونً

  منمن  الدرسالدرس  ٌعالجهاٌعالجها  معٌنمعٌن  تنظٌمتنظٌم  حسبحسب  منسمةمنسمة  تمارٌنتمارٌن  ومعهومعه  ماما  موضوعموضوع  أوأو  لصةلصة  عرضعرض  فًفً  تستخدمتستخدم  ألراصألراص  --11

  ..الموضوعالموضوع  لفهملفهم  بسهولةبسهولة  المعنًالمعنً  إدرانإدران  أجلأجل

  ..والتطبٌكوالتطبٌك  الفهمالفهم  منمن  مزٌدمزٌد  أجلأجل  منمن  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والتوجٌهاتوالتوجٌهات  االرشاداتاالرشادات  بعضبعض  علىعلى  تشتملتشتمل  تفاعلٌةتفاعلٌة  مدمجةمدمجة  ألراصألراص  --22

  والواجباتوالواجبات  المربٌةالمربٌة  والصوروالصور  البٌانٌةالبٌانٌة  والتوضٌحاتوالتوضٌحات  النصوصالنصوص  منمن  ضخمضخم  رصٌدرصٌد  تمدمتمدم  للمعلوماتللمعلومات  كمصدركمصدر  ألراصألراص  --33

  ولكنهاولكنها، ، إحراجإحراج  أوأو  مساءلةمساءلة  أوأو  تهدٌدتهدٌد  أوأو  خوؾخوؾ  أوأو  فهمفهم  سوءسوء  دوندون  معٌنمعٌن  هدؾهدؾ  لتحمٌكلتحمٌك  واإلستفسارواإلستفسار  البحثالبحث  فًفً  للمساعدةللمساعدة

  حتًحتً  لؤلستخداملؤلستخدام  صالحةصالحة  تظلتظل  دابمةدابمة  بنٌهبنٌه  ذاتذات  ولكنهاولكنها( ( نسبٌا  نسبٌا  ))  المالالمال  منمن  كبٌرةكبٌرة  ونفماتونفمات  إعدادهاإعدادها  فًفً  وجهدا  وجهدا    ولتا  ولتا    تتطلبتتطلب

  ..استعمالاستعمال  لسوءلسوء  تعرضتتعرضت  لولو

  ..للمعلمللمعلم  النموالنمو  فرصفرص  ححٌتٌٌتٌ  ممامما  للجمٌعللجمٌع  ومفتوحا  ومفتوحا    مستمرا  مستمرا    التعلٌمالتعلٌم  حملحمل  فًفً  ألهمٌتهاألهمٌتها  نعرضنعرض  أنأن  ٌفوتناٌفوتنا  والوال

  العلمٌةالعلمٌة  للمعرفةللمعرفة  المنتظمالمنتظم  التطبٌكالتطبٌك  انهاانها  علىعلى  التعلٌمالتعلٌم  تكنولوجٌاتكنولوجٌا  كلمةكلمة  تعرٌؾتعرٌؾ  المجالالمجال    هذاهذا  فًفً  المناسبالمناسب  منمن  ٌكونٌكون  ولدولد

  أصلهاأصلها  فًفً  تكنولوجٌاتكنولوجٌا  كلمةكلمة  تعنًتعنً))  المهاراتالمهارات  علمعلم  هًهً  أوأو. . محددةمحددة  ألهداؾألهداؾ  تبعا  تبعا    تعلٌمٌةتعلٌمٌة  ألؼراضألؼراض  وتوظٌفهاوتوظٌفها



 94 

  العملٌةالعملٌة  التطبٌمٌةالتطبٌمٌة  أوأو  الفنٌةالفنٌة  المهاراتالمهارات  علمعلم  للناللنا  لذلنلذلن  فنا  فنا    أوأو  علما  علما    تعنًتعنًوو  لوجولوجو  وكلمةوكلمة  مهارةمهارة  بمعنًبمعنً  تكنوتكنو::الٌونانًالٌونانً

  تخصصٌةتخصصٌة  مجالمجال  فًفً  كلكل  العلمٌةالعلمٌة  للنظرٌاتللنظرٌات

  والتكنولوجٌةوالتكنولوجٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  أختٌارأختٌار

  النظمالنظم  تدافمتتدافمت، ، التعلٌمالتعلٌم  مجالمجال  فًفً  منهامنها  االستفادةاالستفادة  نواحًنواحً  ابرزابرز  منمن  كانكان  التكنولوجٌاالتكنولوجٌا  مجالمجال  فًفً  الهابلالهابل  للتمدمللتمدم  نتٌجةنتٌجة

  والمناهجوالمناهج، ، عامةعامة  بصفةبصفة  التعلٌمالتعلٌم  تطوٌرتطوٌر  بهدؾبهدؾ  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والوسابلوالوسابل  باالدواتباالدوات  االخذاالخذ  علىعلى  المراحلالمراحل  بجمٌعبجمٌع  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  منمن  وكانوكان  والمصطلحاتوالمصطلحات  المفاهٌمالمفاهٌم  تداخلتتداخلت  حٌثحٌث  الخلطالخلط  بعضبعض  شابهشابه  التسارعالتسارع  هذاهذا  أنأن  ؼٌرؼٌر، ، خاصةخاصة  بصفةبصفة  الدراسٌةالدراسٌة

  ::هًهً  مصطلحاتمصطلحات  عدةعدة  بٌنبٌن  التمٌٌزالتمٌٌز  عدمعدم  نتابجهنتابجه

  أماأما  الجوانبالجوانب  جمٌعجمٌع  منمن  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  العملٌةالعملٌة  فًفً  المصورالمصور  تعالجتعالج  التًالتً  التكنولوجٌهالتكنولوجٌه  رٌاترٌاتالنظالنظ  بهابها  وٌمصدوٌمصد: : التعلٌمالتعلٌم  تكنولوجٌاتكنولوجٌا

، ، عامةعامة  بصفةبصفة  التعلٌمالتعلٌم  تطوٌرتطوٌر  فًفً  حدٌثةحدٌثة  وأجهزةوأجهزة  أدواتأدوات  منمن  استخدامهاستخدامه  ٌتمٌتم  ماما  كلكل  فهًفهً  التعلٌمالتعلٌم  فًفً  التكنولوجٌاالتكنولوجٌا  مصطلحمصطلح

  المنهجالمنهج  عناصرعناصر))  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  المناهجالمناهج  فًفً  هامهام  عنصرعنصر  تعتبرتعتبر  والتًوالتً، ، التعلمٌةالتعلمٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  استخداماستخدام  تتضمنتتضمن  وهًوهً

  اللفظًاللفظً  النظرىالنظرى  التعلٌمالتعلٌم  تملٌلتملٌل  شؤنهاشؤنها  منمن  والتًوالتً( ( التموٌمالتموٌم، ، األنشطةاألنشطة، ، المحتوىالمحتوى، ، الوسابلالوسابل، ، الطرٌمةالطرٌمة، ، االهداؾاالهداؾ: : هًهً

  فًفً  التكنولوجٌةالتكنولوجٌة  والوسابلوالوسابل  التكنولوجٌاالتكنولوجٌا  وتوظٌؾوتوظٌؾ  استخداماستخدام  لمهارةلمهارة  المعلمالمعلم  إتمانإتمان  ضرورةضرورة  علٌهعلٌه  ترتبترتب  ممامما، ، كبٌرةكبٌرة  بدرجةبدرجة

    مستمبلمستمبل    رسالهرساله    مرسلمرسل          االتصالاالتصال  عملٌةعملٌة  نجاحنجاح  وبالتالًوبالتالً  المنهجالمنهج  فعالٌةفعالٌة  لزٌادةلزٌادة  دراسًدراسًالال  بالفصلبالفصل  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الموالؾالموالؾ

  مرسلمرسل    راجعهراجعه  تؽذٌةتؽذٌة    مستمبلمستمبل

  ولكنهاولكنها  التعلٌمالتعلٌم  فًفً  الحدٌثةالحدٌثة  واألدواتواألدوات  لؤلجهزةلؤلجهزة  استخداماستخدام    مجردمجرد  منمن  أكثرأكثر  تعنًتعنً  التعلٌمالتعلٌم  تكنولوجٌاتكنولوجٌا  أنأن  علىعلى  التؤكٌدالتؤكٌد  وٌجبوٌجب

  التعلمالتعلم  نواحًنواحً  لجمٌعلجمٌع  منهجًمنهجً  مخططمخطط  إتباعإتباع  علىعلى  ٌعتمدٌعتمد  مشكبلتمشكبلتالال  حلحل  فًفً  واسلوبواسلوب  العملالعمل  فًفً  منهجمنهج  الولتالولت  نفسنفس  فًفً

  ..التربٌةالتربٌة  تكنولوجٌاتكنولوجٌا  ابعادابعاد  منمن  واحدواحد  بعدبعد  أوأو  فرعًفرعً  نظامنظام  فهًفهً  التعلٌمالتعلٌم  تكنولوجٌاتكنولوجٌا  أماأما  االنسانًاالنسانً

  ::التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  دعمدعم  فًفً  التكنولوجٌاالتكنولوجٌا  استخداماتاستخدامات

  منمن  تخفؾتخفؾ  التعلمالتعلم  تدعمتدعم  مصادرمصادر  توفٌرتوفٌر  خبللخبلل  منمن  الفهمالفهم  معمع  التعلمالتعلم  عملٌةعملٌة  تدعمتدعم  تدرٌبٌةتدرٌبٌة  بٌبةبٌبة  وتنفٌذوتنفٌذ  إٌجادإٌجاد  الًالً  تهدؾتهدؾ

  وبناءوبناء  االتصالاالتصال  عملٌةعملٌة  ودعمودعم  راجعةراجعة  تؽذٌةتؽذٌة  وتوفٌروتوفٌر، ، ومشولةومشولة  ممتعةممتعة  خبراتخبرات  الًالً  وتحوٌلهاوتحوٌلها  المعلوماتالمعلومات  ولفظٌةولفظٌة  جمودجمود

  تستطٌعتستطٌع  كٌؾكٌؾ: : المشكبلتالمشكبلت  لحللحل))  مثالمثال  الصفٌةالصفٌة  األنشطةاألنشطة  منمن  بدعمبدعم  خارجهاخارجها  معمع  المدرسةالمدرسة  داخلداخل  ومتكاملومتكامل  متفاعلمتفاعل  مجتمعمجتمع

  فٌلمفٌلم  أوأو  CCDD  مسسبما  مسسبما    معدهمعده( ( مضؽوطةمضؽوطة  ألراصألراص))  برنامجبرنامج  لذلنلذلن  ٌستخدمٌستخدم( ( الال  امام  ثا  ثا  ملوملو  النٌلالنٌل  نهرنهر  كانكان  ماما  اذااذا  تحددتحدد  انان

  ..مصادرهمصادره  منمن  التلوثالتلوث  لمساراتلمسارات  رسوماترسومات  أوأو    فٌدٌوفٌدٌو  أوأو  تسجٌلًتسجٌلً

  

  ::واستخداماتهاواستخداماتها  التعلمٌةالتعلمٌة//  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  مفهوممفهوم

  أجلأجل  منمن  التعلمٌةالتعلمٌة//التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  العملٌةالعملٌة  فًفً  المعلمالمعلم  ٌستخدمهمٌستخدمهم  التًالتً  واالشخاصواالشخاص  واالدواتواالدوات  والمعداتوالمعدات  اآلالتاآلالت  كلكل  هًهً  --11

  التعرٌؾالتعرٌؾ  هذاهذا  وٌتضمنوٌتضمن( ( عنهاعنها  فصلفصل  عرضعرض  سبكسبك))  التدرٌسالتدرٌس  استراتٌجٌاتاستراتٌجٌات  خبللخبلل  منمن  االهداؾاالهداؾ  تحمٌكتحمٌك  فًفً  المساعدةالمساعدة

  واالجتماعاتواالجتماعات( ( التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الرحبلتالرحبلت))  المٌدانٌةالمٌدانٌة  الزٌاراتالزٌارات  --التوضٌحٌةالتوضٌحٌة  العروضالعروض  --المعملالمعمل: ": "هًهً  عناصرعناصر44

  اللؽوٌةاللؽوٌة  والمعاجموالمعاجم  واالطالسواالطالس  المعارؾالمعارؾ  ودوابرودوابر  والموسوعاتوالموسوعات  والمراجعوالمراجع  والمإتمراتوالمإتمرات  والندواتوالندوات، ، العامةالعامة  والمحاضراتوالمحاضرات

  اكبراكبر  التلمٌذالتلمٌذ  فٌهافٌها  ٌستخدمٌستخدم  التًالتً  الملموسةالملموسة  الولابعالولابع  الًالً  اللفظٌةاللفظٌة  المجردةالمجردة  الحالةالحالة  منمن  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  بالعملٌةبالعملٌة  الخروجالخروج  اجلاجل  منمن

  (.(.الفكرٌةالفكرٌة/ / النشطةالنشطة  االدابٌةاالدابٌة/ / البصرٌةالبصرٌة/ / السمعٌةالسمعٌة  الوسابلالوسابل))  الحواسالحواس  منمن  ممكنممكن  عددعدد

  المدرسًالمدرسً  الكتابالكتاب  مثلمثل  واتجاهاتواتجاهات  ولٌمولٌم  مهاراتمهارات  مثلمثل  الدراسًالدراسً  المحتوىالمحتوى  بتخزٌنبتخزٌن  تختصتختص  التًالتً  األدواتاألدوات  جمٌعجمٌع  --22

  ..وؼٌرهاوؼٌرها.... .... والمربٌةوالمربٌة  الصوتٌةالصوتٌة  التسجٌبلتالتسجٌبلت، ، السٌنمابٌةالسٌنمابٌة  االفبلماالفبلم، ، الممررالممرر
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  جهازجهاز  --الفولًالفولً  العرضالعرض  جهازجهاز  مثلمثل  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الموادالمواد  محتوىمحتوى  لعرضلعرض  تستخدمتستخدم  التًالتً  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  واالدواتواالدوات  األجهزةاألجهزة  --33

  (.(.الذكٌةالذكٌة  السبورةالسبورة))  بؤنواعهابؤنواعها  السبوراتالسبورات، ، الفٌدٌوالفٌدٌو، ،   المتحركةالمتحركة  الصورالصور  عرضعرض

  ٌستخدمونٌستخدمون  والذٌنوالذٌن  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  خطةخطة  بتنفٌذبتنفٌذ  ٌمومونٌمومون  الذٌنالذٌن  االشخاصاالشخاص  كلكل  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  بمفهومبمفهوم  نمصدنمصد  --44

  ورجالورجال، ، الدٌنالدٌن  ورجالورجال(، (، ذاتًذاتً  تعلمتعلم))  بؤنفسهمبؤنفسهم  والتلمٌذوالتلمٌذ  المعلمالمعلم  مثلمثل، ، 22، ، 11  فًفً  عرضهاعرضها  السابكالسابك  واالدواتواالدوات  األجهزةاألجهزة

  ..وؼٌرهموؼٌرهم.... .... والثمافٌةوالثمافٌة  واالجتماعٌةواالجتماعٌة  والتعلٌمٌةوالتعلٌمٌة  االلتصادٌةااللتصادٌة  المجاالتالمجاالت  جمٌعجمٌع  ًًفف  والعلماءوالعلماء، ، السٌاسةالسٌاسة

  أوأو  األسلوباألسلوب  أوأو  االستراتٌجٌةاالستراتٌجٌة  المعلمالمعلم  ٌؽٌرٌؽٌر  ولدولد  معٌنةمعٌنة  وسٌلةوسٌلة  توفرتوفر  مدىمدى  علىعلى  التدرٌسالتدرٌس  استراتٌجٌةاستراتٌجٌة  استخداماستخدام  ٌتولؾٌتولؾ

  تهٌبةتهٌبة  تستهدؾتستهدؾ  تفاعلٌةتفاعلٌة  دٌنامٌةدٌنامٌة  بٌنهمابٌنهما  العبللةالعبللة  النالن  وسابلوسابل  منمن  لتنفٌذهالتنفٌذها  اعداعد  ماما    وجودوجود  عدمعدم  علىعلى  بناءبناء  التدرٌسالتدرٌس  طرٌكطرٌك

  النجومالنجوم  عنعن  درسدرس  تدرٌستدرٌس  لبللبل  الممرالممر  سطحسطح  علىعلى  االنساناالنسان  نزولنزول  عنعن  فٌلمفٌلم  عرضعرض: : مثالمثال( ( الممدمةالممدمة))  للدرسللدرس  التبلمٌذالتبلمٌذ

  سبكسبك  ماما  ومراجعهومراجعه، ، شفافٌةشفافٌة  علىعلى  الدرسالدرس  أهداؾأهداؾ  عرضعرض  أوأو  االعدادٌةاالعدادٌة  المرحلةالمرحلة  بمناهجبمناهج  الفلكٌةالفلكٌة  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  فًفً  والكواكبوالكواكب

  اجلاجل  منمن  بعدٌةبعدٌة  مراجعهمراجعه))    الموضوعالموضوع  أوأو  الدرسالدرس  لمحتوىلمحتوى  االساسٌةاالساسٌةالبنٌةالبنٌة  عرضعرض، ، علٌهاعلٌها  للبناءللبناء  سابمةسابمة  خبراتخبرات  منمن

  اتجاهاتاتجاهات  وؼرسوؼرس  استعداداتهماستعداداتهم  وتنمٌةوتنمٌة  ودافعٌتهمودافعٌتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  اهتماماهتمام  زٌادةزٌادة  اجلاجل  منمن  الخبراتالخبرات  وتدعٌموتدعٌم  والتعزٌزوالتعزٌز  التثبٌتالتثبٌت

  الخرابطالخرابط  استخداماستخدام  طرقطرق))  مهارٌةمهارٌة  أوأو( ( المعلمالمعلم  للمصحؾللمصحؾ  تسجٌلتسجٌل  شرٌطشرٌط  عرضعرض))  الوجدانٌةالوجدانٌة  النواحًالنواحً  لتنمٌةلتنمٌة  وتجاربوتجارب

  الكمبٌوترالكمبٌوتر  برامجبرامج  مثلمثل  وإٌجابٌتهموإٌجابٌتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  مشاركةمشاركة، ، الرأسًالرأسً  فوقفوق  العرضالعرض  جهازجهاز  خبللخبلل  منمن  علٌهاعلٌها  والتدرٌبوالتدرٌب  هاهاورسمورسم

  ٌتعذرٌتعذر  ولدولد  للنسٌانللنسٌان  لابللابل  وؼٌروؼٌر  ثراءثراء  واكثرواكثر  ابمًابمً  تعلٌمتعلٌم  اجلاجل  منمن  التعلٌمًالتعلٌمً  المسرحالمسرح  أوأو  الجماعٌةالجماعٌة  أوأو  الثنابٌةالثنابٌة  والحواراتوالحوارات

  فٌلمفٌلم  أوأو  أطلسأطلس  أوأو  خرٌطةخرٌطة  بدونبدون  الماضٌةالماضٌة  الحداثالحداثاا  أوأو  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  الظاهراتالظاهرات))  والتارٌخوالتارٌخ  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  دروسدروس  تدرٌستدرٌس

  نمطنمط/ / سمعًسمعً  نمطنمط))  المختلفةالمختلفة  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعلمتعلم  انماطانماط  معمع  تتناسبتتناسب  متنوعةمتنوعة  وسابلوسابل  هنانهنان  كانتكانت  وكلماوكلما  شرابطشرابط  أوأو  تسجٌلًتسجٌلً

  مثلمثل( ( بطابطا  نمطنمط/ / سرٌعسرٌع  نمطنمط/ / جماعًجماعً  نمطنمط/ / فرديفردي  نمطنمط/ / ادراكًادراكً  نمطنمط/ / حركًحركً  نمطنمط/ / بصريبصري  سمعًسمعً  نمطنمط/ / بصريبصري

  حرٌةحرٌة  للتبلمٌذللتبلمٌذ  المعلمالمعلم  ٌترنٌترن  ولدولد  مسبما  مسبما    المعدةالمعدة  االسبلةاالسبلة  بعضبعض  عنعن  االجابةاالجابة  ثمثم  الدرسالدرس  موضوعموضوع  عنعن  االفبلماالفبلم  أحدأحد  مشاهدةمشاهدة

  بعضبعض  لحللحل  أوأو  اساسا  اساسا    الدرسالدرس  بموضوعبموضوع  المرتبطالمرتبط  الفٌلمالفٌلم  لموضوعلموضوع  منالشةمنالشة  ٌعمدٌعمد  ولدولد  مرةمرة  مبلحظاتمبلحظات  وكتابةوكتابة  التعلٌكالتعلٌك

  معملمعمل  ستخدامستخداماا  فًفً  أوأو  الصحٌحالصحٌح  النطكالنطك  مشكلةمشكلة  أوحلأوحل( )( )الباردالبارد  المناخالمناخ  دراسةدراسة  عندعند  االسكٌمواالسكٌمو  عنعن  فٌلمفٌلم))  المشكبلتالمشكبلت

  ..  اللؽاتاللؽات  لمعمللمعمل  االنتمالاالنتمال  ثمثم  المبدبٌةالمبدبٌة  والكتابةوالكتابة  المراءةالمراءة  مهاراتمهارات  لتنمٌةلتنمٌة( ( اللؽاتاللؽات

  وبرامجوبرامج  والبوستراتوالبوسترات  الملصماتالملصمات  طرٌكطرٌك  عنعن  السلونالسلون  تعدٌلتعدٌل  فًفً  المساعدةالمساعدة  اجلاجل  منمن  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  تستخدمتستخدم  ولدولد

  علىعلى  المحافظةالمحافظة  مثلمثل  جدٌدةجدٌدة  اتاتعادعاد  ودعمودعم  وؼرسوؼرس  اتجاهاتاتجاهات  لتعدٌللتعدٌل  والبٌبٌةوالبٌبٌة  الصحٌحةالصحٌحة  التوعٌةالتوعٌة  وبرامجوبرامج، ، التلٌفٌزٌونالتلٌفٌزٌون

  الصوتٌةالصوتٌة  المإثراتالمإثرات  أوأو  التمثٌلالتمثٌل  وتمدٌسهوتمدٌسه  واتمانهواتمانه  العملالعمل  حبحب، ، العنصرٌةالعنصرٌة  التفرلةالتفرلة  وعدموعدم، ، البٌبةالبٌبة  علىعلى  المحافظةالمحافظة  أوأو  الماءالماء

  ..خاصةخاصة  بصفةبصفة

::مجموعاتمجموعات77  الًالً  الوالعالوالع  منمن  الترابهاالترابها  أوأو  والعٌتهاوالعٌتها  درجةدرجة  حسبحسب  تنمسمتنمسم: : التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  تصنٌؾتصنٌؾ   

  النباتاتالنباتات  وانواعوانواع  الصخورالصخور  وعٌناتوعٌنات  المكبرةالمكبرة  أوأو  المصؽرةالمصؽرة  والنماذجوالنماذج  العٌناتالعٌنات  مثلمثل  ::الحمٌمٌةالحمٌمٌة  والموالؾوالموالؾ  االشٌاءاالشٌاء  --11

  الخبرةالخبرة  ذوىذوى  واالشخاصواالشخاص  والمعابدوالمعابد  والمسبلتوالمسبلت  التارٌخٌةالتارٌخٌة  والعمبلتوالعمبلت  والثماروالثمار  المٌدانٌةالمٌدانٌة  والزٌاراتوالزٌارات  المعملًالمعملً  والتجرٌبوالتجرٌب

: : مثلمثل  المحلٌةالمحلٌة  البٌبةالبٌبة  منمن  وموالعوموالع  والمخترعٌنوالمخترعٌن  والمرشدٌنوالمرشدٌن  الزراعٌنالزراعٌن  والمهندسٌنوالمهندسٌن  الجوٌةالجوٌة  االرصاداالرصاد  خبراءخبراء  مثلمثل

  والسفنوالسفن  والمواناوالموانا  والمطاراتوالمطارات  والمكتباتوالمكتبات  والمصانعوالمصانع  والمزارعوالمزارع  والبحٌراتوالبحٌرات  والمعارضوالمعارض  والمتاحؾوالمتاحؾ  الحدابكالحدابك

  ..واالسواقواالسواق  والمساجدوالمساجد  العبادةالعبادة  ودورودور  والمستشفٌاتوالمستشفٌات
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  والتارٌخٌةوالتارٌخٌة  المسرحٌةالمسرحٌة  والموالؾوالموالؾ  االدواراالدوار  تمثٌلتمثٌل  ولعبولعب  والترفٌهٌةوالترفٌهٌة  التربوٌةالتربوٌة  االلعابااللعاب  مثلمثل: : والمحاكاهوالمحاكاه  التمثيلالتمثيل  --

  ..الجارٌةالجارٌة  ثثواالحداواالحدا

  ..واالراجوزواالراجوز  والمارٌونتوالمارٌونت  العرابسالعرابس  مسرحمسرح  مثلمثل  ::التعليميةالتعليمية  الدميالدمي  --

  ..الساحلٌةالساحلٌة  والبٌباتوالبٌبات  البدوالبدو  حٌاةحٌاة  ومعاٌشةومعاٌشة  مشاهدهمشاهده  مثلمثل  ::  المجتسمةالمجتسمة  واالشكالواالشكال  المناظرالمناظر  --

  عمرانٌةعمرانٌة  مجمعاتمجمعات  أوأو  السكنٌةالسكنٌة  االحٌاءاالحٌاء  نماذجنماذج  وعملوعمل  للخرابطللخرابط  والتجسٌموالتجسٌم  الرملالرمل  منضدةمنضدة  استخداماستخدام  مثلمثل  ::نماذجنماذج  عملعمل  --

  االشجاراالشجار  ونماذجونماذج، ، والجدٌدةوالجدٌدة  المدٌمةالمدٌمة  السوٌسالسوٌس  ولمناةولمناة  الخٌرٌةالخٌرٌة  أوللمناطرأوللمناطر  العالًالعالً  للسدللسد  نموذجنموذج  عملعمل، ، جدٌدةجدٌدة  لمدنلمدن

  أوأو  المستخدمةالمستخدمة  البترولالبترول  ومشتماتومشتمات  اللدابناللدابن  منمن  أوأو  الورقالورق  عجٌنةعجٌنة  منمن  الفضاءالفضاء  وسفنوسفن    والسفنوالسفن  والسٌاراتوالسٌارات  والحٌواناتوالحٌوانات

  والتماثٌلوالتماثٌل  والؽاباتوالؽابات  والتلسكوبوالتلسكوب  وىوىالنوالنو  المفاعلالمفاعل  نموذجنموذج  اواو  والحشراتوالحشرات  الطٌورالطٌور  تحنٌطتحنٌط  أوأو  الصلصالالصلصال  أوأو  االسفنجاالسفنج  منمن

  ..االرضٌةاالرضٌة  والكرةوالكرة  الفرعونٌةالفرعونٌة

  الحلمٌةالحلمٌة  واالفبلمواالفبلم  التسجٌلٌةالتسجٌلٌة  واالفبلمواالفبلم  والصامتةوالصامتة  الناطمةالناطمة  السٌنمابٌةالسٌنمابٌة  االفبلماالفبلم  مثلمثل  ::المتحركةالمتحركة  الصورالصور  ذاتذات  الوسابلالوسابل  --22

  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  فبلمفبلماالاال  وتعدوتعد  التعلٌمًالتعلٌمً  المولؾالمولؾ  متطلباتمتطلبات  حسبحسب  وهكذاوهكذا.. .. جدٌدجدٌد  منمن  عرضهعرضه  ٌبدأٌبدأ  الفٌلمالفٌلم  ٌنتهًٌنتهً  عندماعندما  بهبه  ونعنًونعنً))

  ولناةولناة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والبرامجوالبرامج  العادٌةالعادٌة  التلٌفزٌونالتلٌفزٌون  برامجبرامج  تعدتعد  كماكما  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  وخبراتوخبرات  مهاراتمهارات  المعلمالمعلم  اكتساباكتساب  فًفً    اثرا  اثرا    ابمًابمً

  ..اهمهااهمها  منمن  العامالعام  والتعلٌموالتعلٌم  العالًالعالً  التعلٌمالتعلٌم

  ..اما  اما  ودوودو  تشوٌما  تشوٌما    أكثرأكثر  المتفاعلالمتفاعل  الفٌدٌوالفٌدٌو  برامجبرامج  أوأو  التعلمٌةالتعلمٌة/ / التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  ::واالنترنتواالنترنت  الكمبٌوترالكمبٌوتر  برامجبرامج  --33

( ( السبلٌدزالسبلٌدز))  والشرابحوالشرابح  الفوتوؼرافٌةالفوتوؼرافٌة  والصوروالصور، ، الضوبًالضوبً  العرضالعرض  جهازجهاز  مثلمثل  ::ضوبٌا  ضوبٌا    المعروضةالمعروضة  الثابتةالثابتة  الوسابلالوسابل  --44

  الذكٌةالذكٌة  والسبوراتوالسبورات( ( ومٌكروفٌشومٌكروفٌش  مٌكروفٌلممٌكروفٌلم))  العلمٌةالعلمٌة  والمصؽراتوالمصؽرات  الضوبٌةالضوبٌة  والسبورةوالسبورة  والشفافٌاتوالشفافٌات  والمجهرٌةوالمجهرٌة  الثابتةالثابتة

  صورصور  بالمٌكروفٌلمبالمٌكروفٌلم  تعنًتعنً))  الدلٌمهالدلٌمه  المراءاتالمراءات  أجهزةأجهزة  ًًتسمتسم  لعرضهالعرضها  خاصةخاصة  أجهزةأجهزة  الًالً  بعضهمبعضهم  وٌحتاجوٌحتاج  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  فهوفهو  المٌكروفٌشالمٌكروفٌش  أماأما  الهندسٌةالهندسٌة  البٌانٌةالبٌانٌة  الرسومالرسوم  منمن  مجموعاتمجموعات  أوأو  كلهكله  الكتابالكتاب  أوأو  كتابكتاب  منمن  لصفحاتلصفحات  مصؽرةمصؽرة

  ..شرابحشرابح  هٌبةهٌبة  فًفً  مصؽرةمصؽرة  صورصور  تحتوىتحتوى  ضوبًضوبً  لفٌلملفٌلم    شفافٌاتشفافٌات

: : أهمهاأهمها  آالالتآالالت  الًالً  الحاجةالحاجة  دوندون  رضرضوتعوتع  المجسمةالمجسمة  ؼٌرؼٌر  أىأى  ::آلٌا  آلٌا    المعروضةالمعروضة  ؼٌرؼٌر  المسطحةالمسطحة  الوسابلالوسابل  مجموعهمجموعه  --55

  الوسابلالوسابل  أصلحأصلح  منمن  وتعدوتعد. . ٌدوٌا  ٌدوٌا    مرسومةمرسومة  أوأو( ( كامٌراكامٌرا))  تصوٌرتصوٌر  بؤلهبؤله  أوأو  مطبوعةمطبوعة  سواءسواء  الثابتةالثابتة  الفوتوؼرافٌةالفوتوؼرافٌة  الصورالصور

. . والتارٌخوالتارٌخ  والعلوموالعلوم  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  دروسدروس  فًفً  خاصةخاصة  الخالخ..... ..... واألماكنواألماكن  واألشٌاءواألشٌاء  البشرٌةالبشرٌة  أوأو  الطبٌعٌةالطبٌعٌة  الظاهراتالظاهرات  لعرضلعرض

  بصورةبصورة  والظاهراتوالظاهرات  األشٌاءاألشٌاء  تمثٌلتمثٌل  فٌهافٌها  وٌتموٌتم  البعدالبعد  ثنابٌةثنابٌة  وهًوهً  الخطٌةالخطٌة  والتكوٌناتوالتكوٌنات  الرسومالرسوم  أماأما

  أوأو  مجسماتمجسمات  أوأو  ورلٌةورلٌة  امااما  وهًوهً))  لفظٌةلفظٌة  أوأو  بصرٌةبصرٌة  رموزا  رموزا    وتتضمنوتتضمن  بؤنواعهابؤنواعها  واالشكالواالشكال  الخطوطالخطوط  بواسطةبواسطة  جزبٌةجزبٌة

  بللاتبللاتوالعوالع  العددٌةالعددٌة  للبٌاناتللبٌانات  بصريبصري  اٌضاحاٌضاح  وهًوهً  البٌانٌةالبٌانٌة  والرسوموالرسوم  الزمانٌةالزمانٌة  والخرابطوالخرابط  االحداثاالحداث  شجرةشجرة  مثلمثل  شفافٌاتشفافٌات

  المفاهٌمالمفاهٌم  وخرابطوخرابط  البٌانٌةالبٌانٌة  والدوابروالدوابر  االعمدةاالعمدة  أنواعهاأنواعها  ومنومن  المبسطةالمبسطة  والرسوموالرسوم  والمساحاتوالمساحات  الخطوطالخطوط  طرٌكطرٌك  عنعن  الكمٌةالكمٌة

  الفلكٌةالفلكٌة  والجؽرافٌاوالجؽرافٌا  االرضٌةاالرضٌة  الكرةالكرة  مثلمثل  التوضٌحٌةالتوضٌحٌة  والرسوموالرسوم  والعلوموالعلوم  والتارٌخوالتارٌخ  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  لتدرٌسلتدرٌس  تماما  تماما    صالحةصالحة  وهًوهً

  تكونتكون  ماما  وؼالبا  وؼالبا    معا  معا    أوبهماأوبهما  الكتابةالكتابة  أوأو  بالرسمبالرسم  فكرةفكرة  عنعن  للتعبٌرللتعبٌر  شارشاراالنتاالنت  واسعةواسعة  وهًوهً( ( الحابطالحابط  اعبلناتاعبلنات))  والملصماتوالملصمات

  والعطؾوالعطؾ  كالتعاونكالتعاون  السلونالسلون  وتؽٌروتؽٌر  والتوعٌةوالتوعٌة  والمٌموالمٌم  االتجاهاتاالتجاهات  ؼرسؼرس  مثلمثل  عاطفٌةعاطفٌة  انفعالٌةانفعالٌة  وجدانٌةوجدانٌة  أهداؾأهداؾ  لهالها

  الملصماتالملصمات  مثلمثل  ررالتؤثٌالتؤثٌ  لزٌادةلزٌادة  والجاذبٌةوالجاذبٌة  التكوٌنالتكوٌن  ودلةودلة  بالجمالبالجمال  وتمتازوتمتاز، ، المخاطرالمخاطر  منمن  التحذٌرالتحذٌر  أوأو  والخٌروالخٌر  البرالبر  واعمالواعمال

  ..وؼٌرهاوؼٌرها  بمصربمصر  للسٌاحةللسٌاحة  للدعوةللدعوة

  وهًوهً  كمٌةكمٌة  أوأو  زمنٌةزمنٌة  تكونتكون  ولدولد  بواسطتهابواسطتها  مجردةمجردة  عبللاتعبللات  ادرانادران  لسهولةلسهولة  واالشكالواالشكال  بالخطوطبالخطوط  تمثٌلتمثٌل  هًهً  ::اللوحاتاللوحات

  باالتجاهاتباالتجاهات  وارتباطهاوارتباطها  المكانٌةالمكانٌة  العبللاتالعبللات  توضحتوضح  ولوحاتولوحات  والخرابطوالخرابط، ، الجدولٌةالجدولٌة  أوأو  الزمانٌةالزمانٌة  اللوحاتاللوحات  مثلمثل  متدرجةمتدرجة

  والتلمٌنًوالتلمٌنً  االلمابًااللمابً  النظريالنظري    الشرحالشرح  استخدامهااستخدامها  ٌمللٌملل  التًالتً  الوسابلالوسابل  أهمأهم  منمن  وهًوهً  واالرتفاعاتواالرتفاعات  افاتافاتوالمسوالمس  الجؽرافٌةالجؽرافٌة

  ..الخالخ.. .. والسٌاسٌةوالسٌاسٌة  المناخٌةالمناخٌة  الخرابطالخرابط  اٌضا  اٌضا    أمثلتهاأمثلتها  ومنومن  الدراسةالدراسة  حجرةحجرة  فًفً
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  علىعلى  وتعتمدوتعتمد  للجمٌعللجمٌع  مستحبمستحب  مرحمرح  بؤسلوببؤسلوب  لٌودلٌود  ودونودون  بسهولةبسهولة  االفكاراالفكار  عنعن  تعبرتعبر  رسومرسوم  هًهً  ::كارٌكاتورٌهكارٌكاتورٌه  رسومرسوم

  خاصةخاصة  التؤثٌرالتؤثٌر  شدٌدةشدٌدة  تعبٌرٌةتعبٌرٌة  جملةجملة  تتضمنتتضمن  ماما  وؼالبا  وؼالبا    مباشرمباشر  الؽٌرالؽٌر  الرمزيالرمزي  التعبٌرالتعبٌر  أوأو  والتضخٌموالتضخٌم  والسخرٌةوالسخرٌة  هةهةالفكاالفكا

  ..آخرىآخرى  بؤسالٌببؤسالٌب  عنهاعنها  التصرٌحالتصرٌح  ٌصعبٌصعب  التًالتً  والسٌاسٌةوالسٌاسٌة  االجتماعٌةاالجتماعٌة  المضاٌاالمضاٌا  فًفً

/ / لبلبةلبلبة/ / وبرٌةوبرٌة  //للمٌةللمٌة/ / ممؽنطةممؽنطة/ / معدنٌةمعدنٌة/ / طباشٌرٌهطباشٌرٌه) )   بؤنواعهابؤنواعها  السبوراتالسبورات  علىعلى  ٌعرضٌعرض  ماما  وتشملوتشمل  ::السبورٌةالسبورٌة  الموادالمواد

  الملونةالملونة  االلبلمااللبلم  أوأو  الطباشٌرالطباشٌر  تستخدمتستخدم  وؼالبا  وؼالبا    عدٌدةعدٌدة  ألوانألوان  ولهاولها( ( الخالخ......ضوبٌةضوبٌة(/ (/ الذكٌةالذكٌة  السبورةالسبورة))  الكترونٌةالكترونٌة/ / جٌبٌهجٌبٌه

  خطٌةخطٌة  مهاراتمهارات  أوأو  تارٌخٌةتارٌخٌة  أوأو  ةةجؽرافٌجؽرافٌ  خرابطخرابط  أوأو  خطٌةخطٌة  تكوٌناتتكوٌنات  أوأو  رسومرسوم  أوأو  مكتوبةمكتوبة  لفظٌةلفظٌة  عروضعروض  توضحتوضح  وهًوهً

  ..ولؽوٌةولؽوٌة

  طباعةطباعة  آلهآله  أوأو  بالنسخبالنسخ  أوأو  تصوٌرتصوٌر  بآلةبآلة  أماأما  كبٌرةكبٌرة  بؤعدادبؤعداد  تطبعتطبع  التًالتً  الوسابلالوسابل  وهًوهً: : المنسوخةالمنسوخة  ووأأ  المطبوعةالمطبوعة  الوسابلالوسابل  --66

  أوأو( ( الممررةالممررة))  والجامعٌةوالجامعٌة  المدرسٌةالمدرسٌة  الكتبالكتب  مثلمثل  البصرٌةالبصرٌة  الرموزالرموز  أوأو  الممروءةالممروءة  اللفظٌةاللفظٌة  النصوصالنصوص  علىعلى  وتعتمدوتعتمد

(، (، المعلمالمعلم  دلٌلدلٌل))  اسةاسةالدرالدر  أدلةأدلة  ووأأ( ( الخطٌةالخطٌة  إطاراتإطارات  ذاتذات  الذاتًالذاتً  التعلمالتعلم  كتبكتب))  المبرمجةالمبرمجة  والكتبوالكتب  والدورٌاتوالدورٌات  الموسوعاتالموسوعات

  ..والملخصاتوالملخصات  والتمارٌنوالتمارٌن، ، والتعٌناتوالتعٌنات  الرسمٌةالرسمٌة  واالوراقواالوراق، ، والدعواتوالدعوات  والنشراتوالنشرات  والمجبلتوالمجبلت  الصحؾالصحؾ

  والبطالاتوالبطالات  اللؽاتاللؽات  مختبراتمختبرات  فًفً  وتفٌدوتفٌد، ، الموسٌمىالموسٌمى، ، أأ  المباشرالمباشر  الحدٌثالحدٌث  أوأو  الصوتالصوت  علىعلى  تعتمدتعتمد: : السمعٌةالسمعٌة  الوسابلالوسابل--77

  كتبكتب  أوأو  لنصوصلنصوص  تسجٌبلتتسجٌبلت  سماعسماع  فًفً  تستخدمتستخدم  ولدولد  ((الحىالحى))  المباشرالمباشر  الشفويالشفوي  والشرحوالشرح، ، التعلٌمًالتعلٌمً  والهاتؾوالهاتؾ  السمعٌةالسمعٌة

  ..للمكفوفٌنللمكفوفٌن  التسجٌلالتسجٌل  فًفً  تفٌدتفٌد  كماكما... ... ازمانهاازمانها  أوأو  أماكنهاأماكنها  فًفً  التواجدالتواجد  ٌصعبٌصعب  مسموعةمسموعة  جاهزةجاهزة  خبراتخبرات  أوأو  مسجلةمسجلة
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  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  استخداماستخدام  خطواتخطوات

  فًفً  بؤعدادهابؤعدادها  المعلمالمعلم  ٌمومٌموم  أنأن  الجاهزةالجاهزة  الوسابلالوسابل  توفرتوفر  عدمعدم  حالةحالة  فًفً  انهانه  الشابعالشابع  ولكنولكن، ، االعداداالعداد  جاهزةجاهزة  تكونتكون  عادةعادة  وهًوهً

  شرحهشرحه  أثناءأثناء( ( مصورةمصورة  بٌاناتبٌانات  --بٌانٌهبٌانٌه  رسوماترسومات))  الوسابلالوسابل  بعضبعض  بؤداءبؤداء  لٌامهلٌامه  أوأو  بالمدرسةبالمدرسة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  معملمعمل

  ٌتطلبٌتطلب  واستخدامهاواستخدامها  الوسٌلةالوسٌلة  اعداداعداد  ولكنولكن  وضرورىوضرورى  مطلوبمطلوب  وكبلهماوكبلهما  الدرسالدرس  عناصرعناصر  معمع  متفاعلمتفاعل  بتسلسلبتسلسل  للدرسللدرس

  بجانببجانب( ( للتدرٌسللتدرٌس  التخطٌطالتخطٌط))  الدرسالدرس  خطةخطة  وضعوضع  واثناءواثناء  لبللبل  مراعاتهامراعاتها  ٌجبٌجب  منظمةمنظمة  واجراءاتواجراءات  وشروطوشروط  معاٌٌرمعاٌٌر  عدةعدة

  وخطواتوخطوات، ، الرموزالرموز  تفسٌرتفسٌر  مثلمثل  الوسٌلةالوسٌلة  منمن  لبلستفادةلبلستفادة  البلزمةالبلزمة  االولٌةاالولٌة  والخبراتوالخبرات  للمعلوماتللمعلومات  المعلمالمعلم  تمدٌمتمدٌم  ضرورةضرورة

  --::ٌلًٌلً  كماكما  وهًوهً  الوسٌلةالوسٌلة  اجلهاجله  منمن  اعدتاعدت  الذيالذي  الهدؾالهدؾ  تحمٌكتحمٌك  للمعلمللمعلم  تسنىتسنىٌٌ  لكًلكً  الوسٌلةالوسٌلة  لراءةلراءة

  ::التبلمٌذالتبلمٌذ  خصابصخصابص  تحلٌلتحلٌل  --11

  نموهمنموهم  ودرجاتودرجات  والتربوٌةوالتربوٌة  وااللتصادٌةوااللتصادٌة  واالجتماعٌةواالجتماعٌة  والثمافٌةوالثمافٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  ومستوٌاتهمومستوٌاتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  سماتسمات  تعرؾتعرؾ  مثلمثل

  كٌفٌاتكٌفٌات، ، الدراسٌةالدراسٌة  المادةالمادة  نحونحو  العامةالعامة  واالتجاهاتواالتجاهات  والمهاراتوالمهارات، ، ومٌولهمومٌولهم  المبلٌةالمبلٌة  ولدراتهمولدراتهم  ومستوٌاتهمومستوٌاتهم، ، وعملٌا  وعملٌا    جسمٌا  جسمٌا  

  منمن  تعدتعد  وهىوهى  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والنماذجوالنماذج، ، واالذاعٌةواالذاعٌة  التلٌفٌزٌونٌةالتلٌفٌزٌونٌة  برامجبرامجوالوال، ، الصورالصور: ): )مثلمثل  لمثٌراتلمثٌرات  واستجاباتهمواستجاباتهم  ادراكهمادراكهم

  (.(.حركًحركً  --لفظًلفظً  --بصريبصري  --سمعًسمعً))  االخرىاالخرى  التعلمالتعلم  انماطانماط  منمن  ىىاا  تفوقتفوق  ولدولد  المثٌراتالمثٌرات  اهماهم

  ::الوسٌلةالوسٌلة  استخداماستخدام  آلهداؾآلهداؾ  سلوكٌةسلوكٌة  صٌاؼةصٌاؼة  وضعوضع  --22

  موجهموجه  لمحتوىلمحتوى  المدرسًالمدرسً  لكتابلكتاباا))  الدراسًالدراسً  المنهجالمنهج  منمن( ( االدابٌةاالدابٌة  أوأو  االجرابٌةاالجرابٌة))  السلوكٌةالسلوكٌة  االهداؾاالهداؾ  اشتماقاشتماق  فٌهافٌها  ٌتمٌتم

  سبكسبك))  المعلومالمعلوم  ومنومن، ، السابمةالسابمة  الخطوةالخطوة  فًفً  تمتم  الذيالذي  التبلمٌذالتبلمٌذ  الحتٌاجاتالحتٌاجات  وتمدٌروتمدٌر  لمٌاسلمٌاس  ونتٌجةونتٌجة  المعلمالمعلم  دلٌلدلٌل  أوأو( ( وممننوممنن

  الهدؾالهدؾ  صٌاؼةصٌاؼة  معادلةمعادلة  فًفً  متضمنهمتضمنه  الوسٌلةالوسٌلة  انان( ( سابكسابك  فصلفصل  فًفً  االجرابٌةاالجرابٌة  السلوكٌةالسلوكٌة  وصٌاؼاتهاوصٌاؼاتها  االهداؾاالهداؾ  دراسةدراسة

  بتعلمبتعلم  التلمٌذالتلمٌذ  ولٌامولٌام( ( الكتابالكتاب  منمن  أوأو  المذكرةالمذكرة  منمن  أوأو  السبورةالسبورة  منمن))  االداءاالداء  فٌهافٌها  تمتمسٌسٌ  التًالتً  الظروؾالظروؾ  شكلشكل  فًفً  السلوكًالسلوكً

  ..لؤلداءلؤلداء  لبوللبول  مستوىمستوى  تحدٌدتحدٌد  معمع( ( المعرفةالمعرفة  انواعانواع))  الخبرةالخبرة

  تعرؾتعرؾ  مديمدي  علىعلى  اٌضا  اٌضا    ذلنذلن  وٌعتمدوٌعتمد  ::استخدامهااستخدامها  أوأو  تصمٌمهاتصمٌمها  أوأو  تعدٌلهاتعدٌلها  أوأو  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والموادوالمواد  الوسٌلةالوسٌلة  اختٌاراختٌار  --33

  الدرسالدرس  ونهاٌةونهاٌة( ( الممدمةالممدمة))  الدرسالدرس  بداٌةبداٌة  بٌنبٌن  الربطالربط  علىعلى  لدرتهلدرته  ومدىومدى، ، السابمةالسابمة  بلمٌذبلمٌذالتالت  ومهاراتومهارات  خبراتخبرات  علىعلى  المعلمالمعلم

  استخدامهااستخدامها  الهداؾالهداؾ  وادراكهوادراكه  نجاحهنجاحه  علىعلى  ذلنذلن  ٌعتمدٌعتمد، ، المناسبالمناسب  مكانهامكانها  فًفً  الوسٌلةالوسٌلة  وضعوضع  بمعنًبمعنً، ، التموٌمالتموٌم  أوأو( ( الؽلكالؽلك))

  هلهل  الدرس؟الدرس؟  بموضوعبموضوع  مرتبطةمرتبطة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  مزدحمة؟مزدحمة؟  أوأو  مبسطةمبسطة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل: : مثلمثل  وتطبٌمهاوتطبٌمها  المعاٌٌرالمعاٌٌر  توافرتوافر  ومدىومدى

  الستخدامها؟الستخدامها؟  البلزمالبلزم  الولتالولت  حسابحساب  تمتم  هلهل  وضوحها؟وضوحها؟  مدىمدى  ماما  ؟؟((التخطٌطالتخطٌط  لخطةلخطة  تبعا  تبعا  ))  مناسبمناسب  تولٌتتولٌت  فًفً  عرضتعرضت

  ولٌستولٌست  مكملةمكملة  تكونتكون  بحٌثبحٌث( ( المتاحالمتاح  الولتالولت  علىعلى  الخطةالخطة  عناصرعناصر  توزٌعتوزٌع  حٌثحٌث  منمن  مسبما  مسبما    لهله  التخطٌطالتخطٌط  ثمثم  لمالما  وفما  وفما  

: : المعرفةالمعرفة  انواعانواع))  فمطفمط  المعلوماتالمعلومات  علىعلى  تمتصرتمتصر  امام  المعرفةالمعرفة  مجاالتمجاالت  معالجةمعالجة  الوسٌلةالوسٌلة  تستهدؾتستهدؾ  هلهل، ، ذاتهاذاتها  حدحد  فًفً  كهدؾكهدؾ

  أمأم  سمعٌةسمعٌة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  شرٌحه؟شرٌحه؟  أوأو  خرٌطةخرٌطة  امام  لوحةلوحة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل( ( مفاهٌممفاهٌم  --إجراءاتإجراءات  --ولوانٌنولوانٌن  تعمٌماتتعمٌمات  --حمابكحمابك

  لدٌمةلدٌمة  أمأم  والمعرفةوالمعرفة  العلمالعلم  الٌهالٌه  وصلوصل  أحدثأحدث  وو  العصرالعصر  تمنٌاتتمنٌات  معمع  تتناسبتتناسب  معاصرةمعاصرة  حدٌثةحدٌثة  حٌهحٌه  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  بصرٌة؟بصرٌة؟

  بالٌة؟بالٌة؟  أمأم  لبلستخداملبلستخدام  صالحةصالحة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  متؤخرة؟متؤخرة؟

  لبلستخداملبلستخدام  البلزمةالبلزمة  المتطلباتالمتطلبات  وتحضٌروتحضٌر  وإعدادوإعداد( ( الفصلالفصل))  الدراسةالدراسة  حجرةحجرة  تهٌبةتهٌبة  وتتضمنوتتضمن  ::الوسٌلةالوسٌلة  إعدادإعداد  خطواتخطوات  --44

  ومستوٌاتومستوٌات، ، وموضوعهوموضوعه  الدرسالدرس  استراتٌجٌةاستراتٌجٌة  معمع  تتناسبتتناسب  بؤستخدامهابؤستخدامها  خاصةخاصة  استراتٌجٌةاستراتٌجٌة  تحدٌدتحدٌد  ضرورةضرورة  نتضمننتضمن  كماكما

  وسرعاتوسرعات  لدٌهملدٌهم  التعلمالتعلم  وأنماطوأنماط، ، الوسٌلةالوسٌلة  بنوعبنوع  خبراتهمخبراتهم  ومدىومدى( ( عادىعادى  --مزدحممزدحم))  لفصللفصلبابا  التبلمٌذالتبلمٌذ  وإعدادوإعداد  التبلمٌذالتبلمٌذ

  (.(.جماعىجماعى  --فردىفردى))  تعلمهمتعلمهم  وخصابصوخصابص( ( متباعدةمتباعدة  --متماربةمتماربة))  بٌنهمبٌنهم  الفردٌةالفردٌة  والفروقوالفروق  وتعلمهموتعلمهم  استجاباتهماستجاباتهم

  منمن  ددعدعد  أكبرأكبر  تستخدمتستخدم( ( ملموسةملموسة  --حركٌةحركٌة  --وجدانٌةوجدانٌة  أوأو  عملٌةعملٌة))  استجابةاستجابة  تكونتكون  لدلد  ::التبلمٌذالتبلمٌذ( ( مشاركةمشاركة))  إستجابةإستجابة  --55

  لذلنلذلن  مجردةمجردة  أمأم  ((الحواسالحواس  منمن  ممكنممكن  عددعدد  أكبرأكبر  استخداماستخدام  الًالً  ادتادت  كلماكلما  وصالحةوصالحة  ومربٌةومربٌة  جٌدةجٌدة  الوسٌلةالوسٌلة  تكونتكون))  الحواسالحواس

  عددعدد  تحمٌكتحمٌك  احتماالتاحتماالت  ومدىومدى  النجاحالنجاح  ودرجةودرجة  النجاحالنجاح  احتماالتاحتماالتوو  سٌحدثسٌحدث  لمالما  مسبمةمسبمة  خطواتخطوات  وضعوضع  المعلمالمعلم  علىعلى  ٌجبٌجب
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  ولدولد، ، سلفا  سلفا    المعدهالمعده  األنشطةاألنشطة  خبللخبلل  منمن  وذلنوذلن  الصحٌحةالصحٌحة  االستجاباتاالستجابات  وتعزٌزوتعزٌز، ، بدٌلةبدٌلة  خطواتخطوات  واعدادواعداد  االهداؾاالهداؾ  منمن

  لهله  ٌتضحٌتضح  بحٌثبحٌث  التبلمٌذالتبلمٌذ  منمن  مختلفةمختلفة  عٌناتعٌنات  وعلىوعلى  عدٌدةعدٌدة  موالؾموالؾ  فًفً  للوسٌلةللوسٌلة  المعلمالمعلم  تجرٌبتجرٌب  ضرورةضرورة  االمراالمر  ٌتطلبٌتطلب

  لتحمٌكلتحمٌكوو  بالدوربالدور  للمٌامللمٌام  واستعدادهواستعداده  منهممنهم  كلكل  دافعٌةدافعٌة  ومدىومدى، ، الوسٌلةالوسٌلة  عرضعرض  فًفً  والمعلموالمعلم  التلمٌذالتلمٌذ  منمن  لكللكل  المحددةالمحددة  االدواراالدوار

  هلهل  الوسٌلة؟الوسٌلة؟  مشاهدةمشاهدة  بعدبعد  تمارٌرتمارٌر  كتابةكتابة  منهممنهم  كلكل  منمن  ٌطلبٌطلب  هلهل: : هًهً  اسبلةاسبلة  عدةعدة  االجابةعلىاالجابةعلى( ( لمعلملمعلماا))  ٌلزمهٌلزمه  ذلنذلن

  للتدرٌبللتدرٌب  الرسمالرسم  إعادةإعادة  منهممنهم  ٌطلبٌطلب  هلهل  ؟؟((للخطةللخطة  وفما  وفما    مسبما  مسبما    معدا  معدا    االسبلةاالسبلة  هذههذه  تكونتكون))  أسبلةأسبلة  علىعلى  االجابةاالجابة  منهممنهم  ٌطلبٌطلب

  الوسٌلةالوسٌلة  تكونتكون  أنأن  ٌجبٌجب  لهم؟لهم؟  المعلمالمعلم  ٌمدمهاٌمدمها  ًًالتالت  الصماءالصماء  الخرابطالخرابط  علىعلى  بٌاناتبٌانات  كتابةكتابة  أمأم  تملٌدتملٌد  أمأم  دفاترهمدفاترهم  فًفً  علٌهعلٌه

  ..التبلمٌذالتبلمٌذ  لعددلعدد  مناسبةمناسبة

  فًفً  مساهمتهامساهمتها  مدىمدى  منهامنها  المعلمالمعلم  ٌستنتجٌستنتج  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  موالؾموالؾ  إعدادإعداد  أوأو  أسبلةأسبلة  إعدادإعداد  ٌتضمنٌتضمن  ::الوسٌلةالوسٌلة  استخداماستخدام  تموٌمتموٌم  --66

  شدشد  فًفً  تمرتمرسستت  الال  حتًحتً  استخدامهااستخدامها  منمن، ، االنتهاءاالنتهاء  بعدبعد  الوسٌلةالوسٌلة  ؼلكؼلك  ٌتمٌتم  متًمتً  ٌمررٌمرر  علٌهعلٌه  وبناءوبناء  ::الدرسالدرس  أهداؾأهداؾ  تحمٌكتحمٌك

  ..لهالها  التبلمٌذالتبلمٌذ  انتباهانتباه

  اآلخرىاآلخرى  الدرسالدرس  عناصرعناصر  نجاحنجاح  منمن  التؤكدالتؤكد  معمع  بنجاحبنجاح  السابمةالسابمة  الخطواتالخطوات  إتمامإتمام  بعدبعد  ::الوسٌلةالوسٌلة  تطوٌرتطوٌر  أوأو  تحكٌمتحكٌم  --77

  ماما  أوأو  السلونالسلون  تعدٌلتعدٌل  بعدبعد    الوسٌلةالوسٌلة  إستخدامإستخدام  خطةخطة، ،   الخبراءالخبراء  أوأو  الزمبلءالزمبلء  معمع  ٌتبادلٌتبادل  انان  للمعلمللمعلم  ٌمكنٌمكن، ، بالوسٌلةبالوسٌلة  المرتبطةالمرتبطة

  التًالتً  والصعوباتوالصعوبات  منهممنهم  كلكل  لدىلدى  االهداؾاالهداؾ  تحمٌكتحمٌك  فًفً  فعالٌتهافعالٌتها  ومدىومدى  التمارٌرالتمارٌر  وكتابةوكتابة  اآلراءاآلراء  ومنالشةومنالشة  بتحكٌمبتحكٌم  ٌعرؾٌعرؾ

  لكللكل  جاهزةجاهزة  وسٌلةوسٌلة  المعلمالمعلم  ٌعرضٌعرض  أنأن  االفضلاالفضل  منمن  هلهل: : مثلمثل  تمتتمت  التًالتً  والتجدٌدوالتجدٌد  االبداعاالبداع  ومجاالتومجاالت  منهممنهم  كلكل  واجهتواجهت

  متوافرةمتوافرة  لدرسلدرسلل  والمناسبةوالمناسبة  الممترحةالممترحة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  اآلخرى؟اآلخرى؟  دوندون  العناصرالعناصر  لبعضلبعض  أمأم  الدروسالدروس  لبعضلبعض  أمأم  درسدرس

  للتلمٌذللتلمٌذ  وإرشادهوإرشاده  المعلمالمعلم  وتوجٌهوتوجٌه  التلمٌذالتلمٌذ  بواسطةبواسطة  أمأم  المعلم؟المعلم؟  جانبجانب  منمن  الوسٌلةالوسٌلة  إعدادإعداد  ٌفضلٌفضل  هلهل  بالمدرسة؟بالمدرسة؟

  كتابةكتابة  أوأو  المفاهٌمالمفاهٌم  خرابطخرابط: : مثلمثل  التدرٌسالتدرٌس  أثناءأثناء  إعدادهاإعدادها  ٌمكنهٌمكنه  أمأم  التدرٌسالتدرٌس  ٌومٌوم  الوسٌلةالوسٌلة  إعدادإعداد  ٌتمٌتم  هلهل  أثناءإعدادها؟أثناءإعدادها؟

  التبلمٌذالتبلمٌذ  اشراناشران  الوسٌلةالوسٌلة  استخداماستخدام  خطةخطة  تتضمنتتضمن  هلهل  والعلوم؟والعلوم؟  والتارٌخوالتارٌخ  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  فًفً  الصماءالصماء  االشكالاالشكال  علىعلى  البٌاناتالبٌانات

  وسٌلةوسٌلة  لكللكل  المعلمالمعلم  إعدادإعداد  هلهل  إٌجابٌا ؟إٌجابٌا ؟  أوأو  سلبٌا  سلبٌا    مولفا  مولفا    بالوسٌلةبالوسٌلة  التدرٌسالتدرٌس  أثناءأثناء  التلمٌذالتلمٌذ  ٌؤخذٌؤخذ  الوسٌلة؟هلالوسٌلة؟هل  استخداماستخدام  فًفً

  ..الواحدةالواحدة  الوسٌلةالوسٌلة  منمن  األهداؾاألهداؾ  تعددتتعددت  أمأم  واحدواحد  هدؾهدؾ

  فًفً  ساهمتساهمت  هلهل  بمعنًبمعنً  جدٌدا  جدٌدا    شٌبا  شٌبا    الوسٌلةالوسٌلة  إضافتإضافت  هلهل: : مثلمثل  أسبلةأسبلة  عنعن  المعلمالمعلم  ٌجٌبٌجٌب  أنأن  ٌنبؽًٌنبؽً  ::والمتابعةوالمتابعة  التنفٌذالتنفٌذ  --88

  بالكتاببالكتاب  الموجودةالموجودة  المعلوماتالمعلومات  ٌكررٌكرر  الوسٌلةالوسٌلة  عرضعرض  هلهل  الخبرات؟الخبرات؟  أوأو  المهاراتالمهارات  أوأو  األساسٌةاألساسٌة  المعرفٌةالمعرفٌة  المدراتالمدرات  بناءبناء

  الحواسالحواس))  حاسةحاسة  منمن  أكثرأكثر  استخداماستخدام  فًفً  الوسٌلةالوسٌلة  ساهمتساهمت  هلهل  فهمها؟فهمها؟  علىعلى  تساعدتساعد  جدٌدةجدٌدة  خبراتخبرات  ٌضٌؾٌضٌؾ  أمأم  المدرسالمدرس

  أوأو  سهلةسهلة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  كبلهما؟كبلهما؟  أمأم  الخاصةالخاصة  أمأم  العامةالعامة  األهداؾاألهداؾ  تحمٌكتحمٌك  فًفً  الوسٌلةالوسٌلة  ساعدتساعدت  هلهل( ( االنساناالنسان  عندعند  الخمسالخمس

  لبوللبول  الوسٌلةالوسٌلة  اللتاللت  هلهل  المناسب؟المناسب؟  الولتالولت  فًفً  الوسٌلةالوسٌلة  استخدمتاستخدمت  هلهل  بعٌدة؟بعٌدة؟  أمأم  لرٌبةلرٌبة  أوأو  مؤلوفةمؤلوفة  الوسٌلةالوسٌلة  هلهل  صعبة؟صعبة؟

  االستخداماتاالستخدامات  منمن  للمزٌدللمزٌد  وتطلعهموتطلعهم  وإٌجابٌاتهموإٌجابٌاتهم  دافعٌتهمدافعٌتهم  زٌادةزٌادة  فًفً  الوسٌلةالوسٌلة  ساهمتساهمت  هلهل  التبلمٌذ؟التبلمٌذ؟  منمن  واستجابةواستجابة

  هلهل  ؟؟((التعلمالتعلم  اثراثر  إنتمالإنتمال))  وخارجهاوخارجها  المدرسةالمدرسة  داخلداخل  المتكاملالمتكامل  نموهمنموهم  علىعلى  ذلنذلن  تؤثٌرتؤثٌر  ومدىومدى  تعلمهمتعلمهم  لتطوٌرلتطوٌر  المماثلةالمماثلة

  تهمتهملمنتجالمنتجا  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  للوسابلللوسابل  معارضمعارض  لعمللعمل  أوأو  الذاتًالذاتً  للعملللعمل  ومٌولهمومٌولهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  استعداداتاستعدادات  زٌادةزٌادة  علىعلى  الوسٌلةالوسٌلة  ساعدتساعدت

  ..المختلفةالمختلفة  الموادالمواد  معارؾمعارؾ  بٌنبٌن  تكاملتكامل  ثثااوأحدوأحد  الدراسٌةالدراسٌة  للمادةللمادة  ههالصفٌالصفٌ  االنشطةاالنشطة  مجالمجال  فًفً( ( سنوٌةسنوٌة  --فصلٌةفصلٌة))  اامنهمنه

  

  

  األنشطــــــةاألنشطــــــة

  لهذالهذا  التنفٌذٌةالتنفٌذٌة  الصٌؽةالصٌؽة  هوهو  والنشاطوالنشاط  ..مناكبهامناكبها  فًفً  نمشًنمشً  األرضاألرض  لنالنا  وهٌؤوهٌؤ  أحرارا  أحرارا    هللاهللا  خلمناخلمنا  لمدلمد  النشاطالنشاط  ماداممادام  الخٌرالخٌر  ٌدومٌدوم

  --الطرٌمةالطرٌمة""  المحتويالمحتوي  --األهداؾاألهداؾ))  المنهجالمنهج  عناصرعناصر  منمن  عنصرعنصر  كؤهمكؤهم  األنشطةاألنشطة  عنصرعنصر  أهمٌةأهمٌة  جاءتجاءت  هناهنا  منمن  ..المعنًالمعنً

  الذيالذي  النشاطالنشاط  طرٌكطرٌك  عنعن  التلمٌذالتلمٌذ  ٌكتسبهاٌكتسبها  التًالتً  الخبراتالخبرات  نتٌجةنتٌجة  ٌؤتًٌؤتً  النموالنمو  أنأن  المعروؾالمعروؾ  ومنومن"(، "(، االنشطةاالنشطة  --الوسٌلةالوسٌلة

  آثرآثر  وٌمدروٌمدر. . لدٌهلدٌه  اخلٌةاخلٌةالدالد  النفسٌةالنفسٌة  والموىوالموى  البٌبٌةالبٌبٌة  المإثراتالمإثرات  وبٌنوبٌن  التلمٌذالتلمٌذ  بٌنبٌن  التفاعلالتفاعل  ٌحدثٌحدث  عندماعندما  التلمٌذالتلمٌذ  بهبه  ٌمومٌموم
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  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  نواحًنواحً  فًفً  االٌجابًاالٌجابً  التطورالتطور  ٌحدثٌحدث  الذاتٌةالذاتٌة  أؼراضهأؼراضه  علىعلى  وبناءوبناء  المكتسبةالمكتسبة  مٌولهمٌوله  تنبٌهتنبٌه  فًفً  البٌبةالبٌبة

  التربوٌةالتربوٌة  بالمثٌراتبالمثٌرات  ؼنٌةؼنٌة  بٌبةبٌبة  تهٌبةتهٌبة  هًهً  والمدرسةوالمدرسة  المعلمالمعلم  وظٌفةوظٌفة  فإنفإن  لذالذا، ، الدراسًالدراسً  تمدمهتمدمه  علىعلى  ذلنذلن  وٌنعكسوٌنعكس

  ٌحمكٌحمك  الال  التلمٌذالتلمٌذ  انان  المعروؾالمعروؾ  فمنفمن. . االدابٌةاالدابٌة  والحركٌةوالحركٌة  الوجدانٌةالوجدانٌة  واالنفعالٌةواالنفعالٌة  ةةالمعرفٌالمعرفٌ  بحاجاتهبحاجاته  تتصلتتصل  التًالتً  والمإثراتوالمإثرات

  المدرسةالمدرسة  جماعاتجماعات  --األندٌةاألندٌة))  مثلمثل  الدراسٌةالدراسٌة  والعلمٌةوالعلمٌة  االجتماعٌةاالجتماعٌة  أنشطتهأنشطته  خبللخبلل  منمن  وذلنوذلن  اجتماعًاجتماعً  محٌطمحٌط  فًفً  االاال    ذاتهذاته

  والعاداتوالعادات  واالفكارواالفكار  المٌمالمٌموو  المهاراتالمهارات  منهامنها  ٌكتسبٌكتسب  التًالتً( ( العامةالعامة  الخدمةالخدمة  جمعٌاتجمعٌات  --التعاونٌةالتعاونٌة  الجمعٌاتالجمعٌات  --التخصصٌةالتخصصٌة

  وأسسوأسس  معرفٌةمعرفٌة  خبراتخبرات  وتمدٌموتمدٌم  المختلفةالمختلفة  التبلمٌذالتبلمٌذ  مستوٌاتمستوٌات  وتطوٌروتطوٌر  بتنمٌةبتنمٌة  المعلمالمعلم  أهتمامأهتمام  نتٌجةنتٌجة  ذلنذلن  وٌحدثوٌحدث. . والفنونوالفنون

  والمزٌدوالمزٌد  االنشطةاالنشطةبب  بهبه  المٌامالمٌام  وٌطلبوٌطلب  بنفسهبنفسه  التلمٌذالتلمٌذ  ٌسعىٌسعى  ننالال  ههالكافٌالكافٌ  االستعداداالستعداد  حالةحالة  الًالً  ٌصلواٌصلوا  حتًحتً  أنشطتهمأنشطتهم  توجهتوجه

  الحافزالحافز  ىىهه  المشكبلتالمشكبلت))  المشكبلتالمشكبلت  حلحل  فًفً( ( فمطفمط  لبلمتحانلبلمتحان  ولٌسولٌس))  لذاتهالذاتها  الدراسٌةالدراسٌة  موادموادوالوال  والعلوموالعلوم  المعرفةالمعرفة  منمن

  تنظٌمتنظٌم))  المحتوىالمحتوى  تحلٌلتحلٌل، ،   الدراسٌةالدراسٌة  المادةالمادة  وتهٌبةوتهٌبة  بؤعدادبؤعداد  المدرسةالمدرسة  تعنٌهتعنٌه  ماما  وهذاوهذا( ( والتفكٌروالتفكٌر  واالبتكارواالبتكار  للنشاطللنشاط

  ..االفضلاالفضل  الًالً  سلونسلونالال  وتعدٌلوتعدٌل  شخصٌتهشخصٌته  تكاملتكامل  اجلاجل  منمن  بهابها  واالرتماءواالرتماء، ، ودوافعهمودوافعهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  لحاجاتلحاجات( ( المحتوىالمحتوى

  ؼالبا  ؼالبا    ههالصفٌالصفٌ  االنشطةاالنشطة  وتستبعدوتستبعد  والتلمٌنوالتلمٌن  التسلطالتسلط  جوجو  واشاعةواشاعة  الخوؾالخوؾ  علىعلى  تمومتموم  التًالتً  التملٌدٌةالتملٌدٌة  التعلمالتعلم/ / التعلٌمالتعلٌم  فؤسالٌبفؤسالٌب

  لرؼبتهلرؼبته  بهبه  ٌهتمٌهتم  عملعمل  أوأو  بدراسةبدراسة  ٌمومٌموم  التلمٌذالتلمٌذ  كانكان  اذااذا  ٌحدثٌحدث  ماما  بعكسبعكس  وذلنوذلن، ، والمٌولوالمٌول  الدوافعالدوافع  بٌنبٌن  صراعا  صراعا    تحدثتحدث  ماما

  ألنجازهألنجازه  لواهلواه  كلكل  وٌعباوٌعبا  ٌبادرٌبادر  ٌجعلهٌجعله  ممامما  ولٌمةولٌمة  معنًمعنً  للدراسةللدراسة  ٌكونٌكون  االخٌرةاالخٌرة  الحالةالحالة  هههذهذ  فًفً  ..باألنجازباألنجاز  الشعورالشعور  فًفً

  أوأو  التبعٌةالتبعٌة  عكسعكس))  واالستمبللٌةواالستمبللٌة  بالنفسبالنفس  والثمةوالثمة  االلدامااللدام  صفاتصفات  وٌكسبهوٌكسبه  ..مٌولهمٌوله  وٌشبعوٌشبع  نفسهنفسه  ٌرضًٌرضً  الذيالذي  الوجهالوجه  علىعلى

  استخداماستخدام  علىعلى  المدرةالمدرة  وزٌادةوزٌادة  اسةاسةالدرالدر  نحونحو  إٌجابٌةإٌجابٌة  اتجاهاتاتجاهات  وتكوٌنوتكوٌن  المسبولٌةالمسبولٌة  وتحملوتحمل  النفسالنفس  علىعلى  واالعتمادواالعتماد( ( كالكالتتاالاال

  البحثالبحث  روحروح  ةةوتنمٌوتنمٌ  الكرٌمالكرٌم  والخلكوالخلك  االستطبلعاالستطبلع  وحبوحب( ( العلمًالعلمً  االسلوباالسلوب  خطواتخطوات))  المشكبلتالمشكبلت  حلحل  اسلوباسلوب

  والنمدوالنمد  واالبتكارواالبتكار( ( عبللاتعبللات  عنعن  البحثالبحث  فٌهفٌه  ٌتمٌتم  الخبرةالخبرة    انواعانواع  منمن  نوعنوع  التفكٌرالتفكٌر))  العلمًالعلمً  التفكٌرالتفكٌر  وتنمٌةوتنمٌة  واالستكشاؾواالستكشاؾ

  المهاراتالمهارات  علىعلى  والتدرٌبوالتدرٌب  واللوابحواللوابح  والموانٌنوالموانٌن  والمفاهٌموالمفاهٌم  والمبادئوالمبادئ  للحمابكللحمابك  ةةودراستودراست  فهمهفهمه  بواسطةبواسطة  ذلنذلن  وٌتموٌتم. . البناءالبناء

  منهمنه  المزٌدالمزٌد  اكتساباكتساب  الًالً  والسعًوالسعً  التعلمالتعلم  علىعلى  والمثابرةوالمثابرة  والعلموالعلم  والنظاموالنظام  واالنتماءواالنتماء  الوالءالوالء  لٌملٌم  ؼرسؼرس  الًالً  ٌإديٌإدي  كماكما

  ألنألن  السبٌلالسبٌل  هوهو  النشاطالنشاط  طرٌكطرٌك  عنعن  التعلٌمالتعلٌم/ / التعلمالتعلم  انان  تؤكٌدتؤكٌد  الًالً  ٌدعوناٌدعونا  ممامما. . الواجباتالواجبات  تؤدٌةتؤدٌة  فًفً  واالخبلصواالخبلص( ( العلمالعلم))

  فمطفمط  وٌهٌبهاوٌهٌبها  المعلوماتالمعلومات  ٌمومٌموم  أنأن  المعلمالمعلم  مهمةمهمة  فلبستفلبست  ..المستمبلٌةالمستمبلٌة  حٌاتهحٌاته  مراحلمراحل  جمٌعجمٌع  فًفً  لحٌاهلحٌاه  اسلوباسلوب  التلمٌذالتلمٌذ  ٌجعلهٌجعله

  وٌزٌلوٌزٌل  شالةشالةمم  رؼمرؼم  البحثالبحث  ٌتموٌتمو  انان  علىعلى  ٌساعدهمٌساعدهم  وانوان، ، بنفسهبنفسه  البحثالبحث  علىعلى  وٌشجعهوٌشجعه  التلمٌذالتلمٌذ  ٌحثٌحث  انان  ٌجبٌجب  بلبل

  ٌكٌكللالتدالتد  سمةسمة  ٌكسبهمٌكسبهم  ممامما( ( تربوٌةتربوٌة  ؼٌرؼٌر))  تعلمهمتعلمهم  فًفً  سهلةسهلة  اسالٌباسالٌب  الًالً  نوانواٌركٌرك  أوأو  ٌتراجعواٌتراجعوا  الال  حتىحتى. . منهمنه  المعولاتالمعولات

  الخبراتالخبرات  وتثبٌتوتثبٌت  والتكراروالتكرار  لبلستمرارلبلستمرار  للسعًللسعً  كخطوةكخطوة  درجتهادرجتها  كانتكانت  مهمامهما  النتابجالنتابج  لٌمةلٌمة  إدرانإدران  علىعلى  والحرصوالحرص

  سسولٌولٌ  والسٌكولوجٌةوالسٌكولوجٌة  الذاتٌةالذاتٌة  للنزعاتللنزعات  تحمٌما  تحمٌما    منهمنه  والكثٌروالكثٌر  الرضاالرضا  علىعلى  الحصولالحصول  بشرطبشرط  األخطاءاألخطاء  وتصحٌحوتصحٌح  الصحٌحةالصحٌحة

  الذكاءالذكاء))  االجتماعٌةاالجتماعٌة  الروحالروح  نمونمو  الًالً  ٌهدؾٌهدؾ  وانماوانما. . والشهرةوالشهرة  المظهرٌةالمظهرٌة  أوأو  االسرةاالسرة  اواو  المعلمالمعلم  لرؼباتلرؼبات  ارضاءارضاء

  االجتماعٌةاالجتماعٌة  اتجاهاتهااتجاهاتها  فًفً  متوافمةمتوافمة  عواطفهاعواطفها  فًفً  متحدةمتحدة  جماعةجماعة  فًفً  عضوعضو  لكونهلكونه  لهله  المعلمالمعلم  لتدعٌملتدعٌم  نتٌجةنتٌجة( ( االجتماعًاالجتماعً

  ٌتعلمٌتعلم  ممامما  اكثراكثر  لهله  زمٌلزمٌل  منمن  والمعلوماتوالمعلومات  لخبراتلخبراتاا  بعضبعض  ٌتعلمٌتعلم  انان  للتلمٌذللتلمٌذ  ٌمكنٌمكن  انهانهوو، ، واؼراضهاواؼراضها  لحاجاتهالحاجاتها  مشبعةمشبعة

  تلمٌذتلمٌذ  كلكل  طبلعطبلعواوا  فٌهفٌه  ٌتفوقٌتفوق  الال  لمالما  كماكما  العملالعمل  وتوزٌعوتوزٌع  الرأىالرأى  بتبادلبتبادل  وذلنوذلن( ( التعاونًالتعاونً  المنهجالمنهج  فكرةفكرة))  ذاتهذاته  المعلمالمعلم  منمن

  والمشتركةوالمشتركة  العامةالعامة  للمصلحةللمصلحة  الفردٌةالفردٌة  المٌولالمٌول  واخضاعواخضاع، ، الؽٌرالؽٌر  حموقحموق  واحترامواحترام( ( ادوارادوار  أوأو  واجباتواجبات))  تبعاتتبعات  منمن  علٌهعلٌه  بمابما

  ..المٌدانٌةالمٌدانٌة  والزٌاراتوالزٌارات  والتمثٌلٌاتوالتمثٌلٌات  والندواتوالندوات  الرحبلتالرحبلت  فًفً  ةةخاصخاص  ذلنذلن  وٌحدثوٌحدث( ( جماعٌةجماعٌة  اركاتاركاتمشمش))

  

  --::االنشطةاالنشطة  تعرٌؾتعرٌؾ

  تشكٌلتشكٌل  فًفً  الكبٌرالكبٌر  لتؤثٌرهالتؤثٌرها  المنهجالمنهج  عناصرعناصر  ضمنضمن  الملبالملب  مكانمكان  تمثلتمثل  التعلمٌةالتعلمٌة/ / التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  االنشطةاالنشطة  فإنفإن  ماسبكماسبك  علىعلى  بناءبناء

  االهتماماالهتمام  ولٌسولٌس  بهبه  واالرتماءواالرتماء  السلونالسلون  لتؽٌرلتؽٌر  وافعوافعودود  موجهاتموجهات  الًالً  معلوماتمعلومات  منمن  وتحولهاوتحولها  التلمٌذالتلمٌذ  عندعند  الخبراتالخبرات

  نعلم؟نعلم؟  ماذاماذا  السإالالسإال  عنعن  ٌجٌبٌجٌب  والمحتوىوالمحتوى  نعلم؟نعلم؟  ماذاماذا  التساإلالتساإل  عنعن  تجٌبتجٌب  االهداؾاالهداؾ  كانتكانت  واذاواذا، ، ذاتهذاته  حدحد  فًفً  بالمحتويبالمحتوي

  التعلٌمالتعلٌم  نشاطنشاط  تعرٌؾتعرٌؾ  ٌمكنٌمكن  ذلنذلن  وعلىوعلى  ونتعلم؟ونتعلم؟  نعلمنعلم  كٌؾكٌؾ  السإالالسإال  عنعن  تجٌبتجٌب  التدرٌسالتدرٌس  وطرقوطرق  واسالٌبواسالٌب  االنشطةاالنشطة  فإنفإن

  االهداؾاالهداؾ  لتحمٌكلتحمٌك  متخصصمتخصص  أوأو  زابرزابر  بهبه  أوٌمومأوٌموم  معا  معا    هماهماكبلكبل  أوأو  المتعلمالمتعلم  أوأو  المعلمالمعلم  بهبه  ٌمومٌموم  جهدجهد  كلكل""  بؤنهبؤنه  والتعلموالتعلم
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  وحركٌةوحركٌة  اجتماعٌةاجتماعٌة  ولٌمولٌم  فكرٌةفكرٌة  مهاراتمهارات  الًالً  التبلمٌذالتبلمٌذ  لديلدي  وترجمتهاوترجمتها  المنهجٌةالمنهجٌة  المعرفةالمعرفة  وتمدٌموتمدٌم  والتربوٌةوالتربوٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  داخلداخل  أوأو  الفصلالفصل  داخلداخل  سواءسواء  للمتعلمللمتعلم  ًًالمتكاملالمتكامل  الشاملالشامل  النموالنمو  الًالً  وصوالوصوال. . العملًالعملً  الوالعالوالع  فًفً  وملموسةوملموسة  واضحةواضحة

  تنظٌمٌةتنظٌمٌة  واجراءاتواجراءات  لمعاٌٌرلمعاٌٌر  وطبما  وطبما    محددةمحددة  ألهداؾألهداؾ  تبعا  تبعا    المدرسةالمدرسة  اشراؾاشراؾ  تحتتحت  ٌتمٌتم  أنهأنه  طالماطالما  ""خارجهاخارجها  أوأو  المدرسةالمدرسة

  --::هًهً  المعاٌٌرالمعاٌٌر  هذههذه  اهماهم  ومنومن

  ..لهالها  هاها  وتجسٌدوتجسٌد  المنهجالمنهج  ومعلوماتومعلومات  بؤهداؾبؤهداؾ  المباشرالمباشر  االنشطةاالنشطة  ارتباطارتباط  --

  (.(.عملٌةعملٌة  --عملٌةعملٌة  --كتابٌةكتابٌة  --شفوٌةشفوٌة))  ةةاالنجازٌاالنجازٌ  االنشطةاالنشطة  متطلباتمتطلبات  تنوعتنوع  --

  (.(.المعرفٌةالمعرفٌة  لبلهداؾلبلهداؾ  بلومبلوم  تصنٌفاتتصنٌفات  راجعراجع))  والحركًوالحركً  والشعورىوالشعورى  االدراكًاالدراكً  المستوىالمستوى  تنوعتنوع  --

  التركٌزالتركٌز  لزٌادةلزٌادة  أنشطةأنشطة  ثمثم  التعلمالتعلم  لتطوٌرلتطوٌر  وأنشطةوأنشطة  التعلمالتعلم  لبدءلبدء  أنشطةأنشطة  تكونتكون  كؤنكؤن  التعلٌمالتعلٌم  مرحلةمرحلة  حسبحسب  االنشطةاالنشطة  تنوعتنوع  --

      ..والتثبٌتوالتثبٌت

  (.(.الدرسالدرس  ؼلكؼلك))  ألنهاءألنهاء  أنشطةأنشطة  --

  االنساناالنسان  بناءبناء  فًفً  مساهمتهامساهمتها  ومدىومدى  والجسمٌةوالجسمٌة  والحركٌةوالحركٌة  واالجتماعٌةواالجتماعٌة  االدراكٌةاالدراكٌة  ولدراتهمولدراتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  حاجاتحاجات  تنوعتنوع  --

  ..  ورؼباتهمورؼباتهم  مٌولهممٌولهم  المبلٌةالمبلٌة  التبلمٌذالتبلمٌذ  خبراتخبرات  لتعرؾلتعرؾ  أنشطةأنشطة.. .. المتكاملالمتكامل

  أمأم  شكلٌةشكلٌة  ابرةابرةعع  أنشطةأنشطة  --ومادٌةومادٌة    بشرٌةبشرٌة  امكانٌاتامكانٌات  منمن  البٌبةالبٌبة  فًفً  متوفرمتوفر  هوهو  ولماولما  العملًالعملً  للتطبٌكللتطبٌك  االنشطةاالنشطة  لابلٌةلابلٌة  --

  والتمالٌدوالتمالٌد  االتجاهاتاالتجاهات  معمع  تتناسبتتناسب  بحٌثبحٌث  المحلٌةالمحلٌة  البٌبةالبٌبة  أوأو  المدرسةالمدرسة  أوأو  الصؾالصؾ  بٌبةبٌبة  فًفً  سواءسواء  وتؤثٌروتؤثٌر  عمكعمك  ذاتذات

  ..السابدةالسابدة  ٌهٌهوالمٌموالمٌم  والخلمٌةوالخلمٌة  االجتماعٌةاالجتماعٌة

  االهداؾاالهداؾ  وٌحمكوٌحمك  الروابطالروابط  ٌوثكٌوثك  اامممم  --تنفٌذهاتنفٌذها  علىعلى  المدرةالمدرة  ااولهوله  المتخصصةالمتخصصة  وممترحاتوممترحات  بؤراءبؤراء  لؤلخذلؤلخذ  األنشطةاألنشطة  لابلٌةلابلٌة  --

  إزالةإزالة  علىعلى  ولادرةولادرة  تحمٌمهاتحمٌمها  عنعن  المجردةالمجردة  والحمابكوالحمابك  فهفهالجادالجاد  المعلوماتالمعلومات  تعجزتعجز  مباشرةمباشرة  ؼٌرؼٌر  بصورةبصورة  للدرسللدرس  دانٌةدانٌةالوجالوج

  ؼٌرؼٌر))  ووالعٌةووالعٌة  حٌةحٌة  بصورةبصورة  ومنتظمةومنتظمة  صحٌةصحٌة  بٌبةبٌبة  وتكوٌنوتكوٌن  والشؽبوالشؽب  الفوضًالفوضً  مظاهرمظاهر  علىعلى  والمضاءوالمضاء  الصعوباتالصعوبات

  وبٌنوبٌن  األخصابٌٌناألخصابٌٌن  آلراءآلراء  تبعاتبعا  والحمابكوالحمابك  للمعلوماتللمعلومات  المنطمًالمنطمً  الترتٌبالترتٌب  بٌنبٌن  الفرقالفرق  هوهو  وهذاوهذا( ( شكلٌةشكلٌة  أوأو  مصطنعهمصطنعه

  لمستوٌاتهملمستوٌاتهم  تبعا  تبعا    العملٌةالعملٌة  المستوٌاتالمستوٌات  فًفً  المتماربٌنالمتماربٌن  منمن  خلٌةخلٌة  وتكوٌنوتكوٌن  التبلمٌذالتبلمٌذ  بتجارببتجارب  ٌبدأٌبدأ  الذيالذي  السٌكولوجًالسٌكولوجً  الترتٌبالترتٌب

  خطوةخطوة  خطوةخطوة  السبٌلالسبٌل  لهملهم  ٌمهدٌمهد  ثمثم، ،   الخاصةالخاصة  والمدراتوالمدرات  الذكاءالذكاء  اختباراتاختبارات  تطبٌكتطبٌك  ٌتمٌتم  والمعرفٌةوالمعرفٌة  العملٌةالعملٌة  المدراتالمدرات  لٌاسلٌاس))

  الموادالمواد  فًفً  التبلمٌذالتبلمٌذ  ٌعاٌنهاٌعاٌنها  أوأو  ٌواجههاٌواجهها  التًالتً  والصعوباتوالصعوبات  للشكاوىللشكاوى  صندوقصندوق  إعدادإعداد: : مثالمثال))  موانٌنموانٌنوالوال  المواعدالمواعد  الًالً

  أوأو  المناخالمناخ  لوانٌنلوانٌن  لدراسةلدراسة  جويجوي  لرصدلرصد  معملمعمل  --لندوةلندوة  االعداداالعداد  --رحلةرحلة  ترتٌبترتٌب  --الصارمةالصارمة  المدرسٌةالمدرسٌة  واالوامرواالوامر  الدراسٌةالدراسٌة

  ولكنولكن  االولًاالولً  المرحلةالمرحلة  فًفً  لتاملتاماا  الكمالالكمال  درجةدرجة  علىعلى  الحصولالحصول  االنشطةاالنشطة  ممارسةممارسة  فًفً  ٌشترطٌشترط  والوال، ، رٌاحرٌاح  ةةدواردوار  عملعمل

  ..هللاهللا  بإذنبإذن  ذلنذلن  سٌحدثسٌحدث  التجاربالتجارب  بتكراربتكرار

  لمستوٌاتهملمستوٌاتهم  تبعا  تبعا    التبلمٌذالتبلمٌذ  معمع  والتعاملوالتعامل  التفاعلالتفاعل  علىعلى  ولدرةولدرة  رحبرحب  واسعواسع  وافكوافك  شاملةشاملة  ثمافةثمافة  ذوذو  معلممعلم  لذلنلذلن  وٌلزموٌلزم

  علىعلى  بهابها  ومإمنا  ومإمنا    والمومٌةوالمومٌة  العامةالعامة  المنهجالمنهج  ألهداؾألهداؾ  مدركا  مدركا    ٌكونٌكون  وأنوأن  المتنوعةالمتنوعة  واستجاباتهمواستجاباتهم  تمدمهمتمدمهم  ودرجاتودرجات  وخلفٌاتهموخلفٌاتهم

  بطرٌمةبطرٌمة  التبلمٌذالتبلمٌذ  ٌدعوٌدعو  انماانما  ذلنذلن  فًفً  وهووهو  عامةعامة  بصفةبصفة  النشاطالنشاط  سٌرسٌر  لتنظٌملتنظٌم  الضرورٌةالضرورٌة  واالحكامواالحكام  بالمواعدبالمواعد  ٌلتزمٌلتزم  انان

  بتلمابٌةبتلمابٌة  للتعلٌماتللتعلٌمات  وتنفٌذهموتنفٌذهم  سلوكهمسلوكهم  تحكمتحكم  التًالتً  والموانٌنوالموانٌن  واالحكامواالحكام  بالمواعدبالمواعد  والرضىوالرضى  بهبه  لبللتداءلبللتداء  مباشرةمباشرة  ؼٌرؼٌر

  ماما  ألصًألصً  بلوغبلوغ  بذلنبذلن  ستطٌعستطٌعٌٌوو  مستمرةمستمرة  توافكتوافك  عبللاتعبللات  ولٌامولٌام  الجمٌعالجمٌع  مصلحةمصلحة  تمتضٌهاتمتضٌها  التًالتً  االجراءاتاالجراءات  واداءواداء  والتناعوالتناع

  ..  والتلمٌذوالتلمٌذ  المعلمالمعلم  بٌنبٌن  مودةمودة  اكثراكثر  عبللاتعبللات  واٌجادواٌجاد  المتكاملالمتكامل  النموالنمو  فًفً  واستعداداتهواستعداداته  مواهبهمواهبه  لهله  تإهلهتإهله

  تحمٌكتحمٌكلل  والتلمٌذوالتلمٌذ  المعلمالمعلم  ٌبذلهٌبذله  الذيالذي  والبدنًوالبدنً  العملًالعملً  الجهدالجهد  هوهو  النشاطالنشاط  انان  ٌإكدٌإكد  خاصخاص  تنظٌمتنظٌم  لهله  منهجمنهج  ::النشاطالنشاط  منهجمنهج

  حاتحاتٌٌصص  ارتفاعارتفاع  نتٌجةنتٌجة  المنهجالمنهج  هذاهذا  جاءجاء  لدلد  ..مستمرمستمر  تموٌمتموٌم  الًالً  وٌحتاجوٌحتاج  وهدؾوهدؾ  خطةخطة  ولهوله  التعلمالتعلم  وانماطوانماط  االهداؾاالهداؾ

  محتواهامحتواها  علىعلى  ٌؽلبٌؽلب  والتًوالتً  المدرسٌةالمدرسٌة  الصؾالصؾ  بٌبةبٌبة  فًفً  سابدسابد  مازالمازال  الذيالذي  والتلمٌنوالتلمٌن  اآللًاآللً  الحفظالحفظ  منهجمنهج  منمن  الشكاوىالشكاوى

  خبللخبلل  منمن  والعملٌةوالعملٌة  والجسمٌةوالجسمٌة  الخلمٌةالخلمٌة  التلمٌذالتلمٌذ  لدراتلدرات  ةةبتنمٌبتنمٌ  ٌهتمٌهتم  الذىالذى  اللفظًاللفظً، ، التجرٌدالتجرٌد  طابعطابع  بهابها  التدرٌسالتدرٌس  واسالٌبواسالٌب
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  فٌهافٌها  تستخدمتستخدم  التًالتً  OObbjjeecctt  LLeessssoonnss  االشٌاءاالشٌاء  بدروسبدروس  ماٌعرؾماٌعرؾ  بستالوزىبستالوزى  الترحالترح  لهذالهذا  والعٌةوالعٌة  حسٌةحسٌة  انطباعاتانطباعات

  عددعدد  أكبرأكبر  استخداماستخدام  للتلمٌذللتلمٌذ  تتٌحتتٌح  والتًوالتً  واللمسواللمس  والبصروالبصر  السمعالسمع  حواسحواس  لتنمٌةلتنمٌة  االشٌاءاالشٌاء  منمن  وؼٌرهاوؼٌرها  والحٌواناتوالحٌوانات  النباتاتالنباتات

  ومفاهٌمومفاهٌم  أفكارأفكار  ٌهاٌهاالال  ٌضٌفواٌضٌفوا  لكًلكً  التبلمٌذالتبلمٌذ  منمن  مشاركةمشاركةوو( ( فمطفمط  الجهدالجهد  أوأو  فمطفمط  الحركةالحركة  مجردمجرد  ولٌسولٌس))  واسواسالحالح  منمن

  ..وتحلٌلهاوتحلٌلها  إدراكهاإدراكها  علٌهمعلٌهم  السهلالسهل  منمن  ٌكونٌكون  بحٌثبحٌث، ، ملموسةملموسة  وأشٌاءوأشٌاء

  والمساعداتوالمساعدات  الفرصالفرص  وتوفٌروتوفٌر  ومبادبهومبادبه  وحرٌتهوحرٌته  ودوافعهودوافعه  الطفلالطفل  اهتماماتاهتمامات  تنمٌةتنمٌة  اساساساس  علىعلى  ٌمومٌموم  المنهجالمنهج  هذاهذا  وٌموموٌموم

  علىعلى  النشاطالنشاط  علىعلى  المابمةالمابمة  المناهجالمناهج  منمن  النوعالنوع  هذاهذا  وٌموموٌموم. . الممصودالممصود  أوأو  االنتمابًاالنتمابً  والجهدوالجهد  النشاطالنشاط  خبللخبلل  منمن  ممٌتعلٌتعل  لكًلكً

  تنمٌةتنمٌة  فىفى  تسهمتسهم  والتًوالتً  التملٌدٌةالتملٌدٌة  االسالٌباالسالٌب  علىعلى  التؽلبالتؽلب  الًالً  طرٌمةطرٌمة  فًفً  ٌكونٌكون  المعلمالمعلم  بهابها  ٌؤخذٌؤخذ  ماماعندعند  مبادئمبادئ  عدةعدة  اساساساس

  ::ٌلًٌلً  كماكما  وهًوهً  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  حركٌةحركٌةوو  وجدانٌةوجدانٌة  نواحًنواحً  تنمٌةتنمٌة  الًالً  ٌتجهٌتجه  حٌثحٌث  فمطفمط  المعرفٌةالمعرفٌة  المدراتالمدرات

  ..  التدرٌسالتدرٌس  أثناءأثناء  الفصلالفصل  الًالً  الوالعٌةالوالعٌة  الحٌاةالحٌاة  ونواحًونواحً  ممرراتممررات  بإدخالبإدخال  االهتماماالهتمام  --11

  ..هادؾهادؾ  عملًعملً  نمونمو  لٌصبحلٌصبح  المعلمالمعلم  بتوجٌهبتوجٌه  للنموللنمو  ضروريضروري  كشرطكشرط  النفسالنفس  عنعن  التعبٌرالتعبٌر  حرٌةحرٌةلل  الفرصةالفرصة  إتاحةإتاحة  --22

  كطرٌمةكطرٌمة  بالتلمٌذبالتلمٌذ  محٌطةمحٌطة  مشكبلتمشكبلت  حلحل  فًفً  امهاامهاواستخدواستخد  االسبلةاالسبلة  منمن  سلسلةسلسلة  شكلشكل  فًفً  المشكبلتالمشكبلت  حلحل  أسالٌبأسالٌب  تبسٌطتبسٌط  --33

  ..العامالعام  للتفكٌرللتفكٌر

  بعضبعض  تطوٌرتطوٌر  مثلمثل  مبتكرةمبتكرة  صؽٌرةصؽٌرة  مشروعاتمشروعات  تنفٌذتنفٌذ  خبللخبلل  منمن  وتوجٌههاوتوجٌهها  واهتماماتهمواهتماماتهم  التبلمٌذالتبلمٌذ  مٌولمٌول  علىعلى  التعرؾالتعرؾ  --44

  والعلوموالعلوم  والجؽرافٌاوالجؽرافٌا  التارٌخالتارٌخ  فًفً  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الوسابلالوسابل  وتنفٌذوتنفٌذ  العصورالعصور  مدىمدى  علىعلى  وتتبعهاوتتبعها  الحرؾالحرؾ  وممارسةوممارسة  االدواتاالدوات

  المشاهداتالمشاهدات  وتدوٌنوتدوٌن  والرصدوالرصد  المبلحظةالمبلحظة  بواسطةبواسطة( ( ٌابسٌابس، ، ماءماء، ، هواءهواء))  المختلفةالمختلفة  بعناصرهابعناصرها  البٌبٌةالبٌبٌة  دراساتدراساتوالوال

  أوأو  بٌانٌا  بٌانٌا    تسجٌلهاتسجٌلها  أوأو  وتصوٌرهاوتصوٌرها  وتبوٌبهاوتبوٌبها  وتنظٌمهاوتنظٌمها  ((الوالعٌةالوالعٌة  الحٌاةالحٌاة  فًفً  والتعمٌماتوالتعمٌمات  المفاهٌمالمفاهٌم  لتطبٌكلتطبٌك))  والمربٌاتوالمربٌات

  نشاطنشاط  خبللخبلل  منمن  ذلنذلن  ٌتمٌتم  ولدولد  والتمثٌلًوالتمثٌلً( ( تارٌخٌةتارٌخٌة))  ًًالمصصالمصص  والنشاطوالنشاط  الٌدويالٌدوي  العملالعمل  استخداماستخدام  فٌهافٌها  ٌتمٌتم  مبتكرةمبتكرة  بؤسالٌببؤسالٌب

  انان  ٌجبٌجب  الذيالذي  المعلمالمعلم  منمن  مدرسٌةمدرسٌة  بضؽوطبضؽوط  ولٌسولٌس( ( الذاتٌةالذاتٌة  الدافعٌةالدافعٌة))  التلمٌذالتلمٌذ  جانبجانب  منمن  النشاطالنشاط  ٌنبعٌنبع  بحٌثبحٌث  اللعباللعب

  النشاطالنشاط  موالؾموالؾ  فًفً  العلٌاالعلٌا  والمثلوالمثل  المٌمالمٌم  وٌدعموٌدعم  ٌثارٌثار  والوال  والتسامحوالتسامح  والمرونةوالمرونة  المتباٌنةالمتباٌنة  والمدراتوالمدرات  الفردٌةالفردٌة  الفروقالفروق  ٌراعًٌراعً

  ..مختلفةمختلفةالال

  ::االنشطةاالنشطة  أنواعأنواع

  إدرانإدران  --وتلخٌصهاوتلخٌصها  ونمدهاونمدها  الخارجٌةالخارجٌة  المراراتالمرارات  --والحواراتوالحوارات  المنالشةالمنالشة  --عملًعملً  كنشاطكنشاط  االسبلةاالسبلة  --رٌاضٌةرٌاضٌة  أنشطةأنشطة

  موالؾموالؾ  فًفً  اآلخرٌناآلخرٌن  تمبلتمبل  --اتجاهاتاتجاهات  تنمٌةتنمٌة  ––  النتابجالنتابج  استخبلصاستخبلص  --الفروضالفروض  اختباراختبار  --للتعمٌماتللتعمٌمات  التوصلالتوصل  --العبللاتالعبللات

( ( جماعًجماعً/ / فرديفردي))  مٌدانًمٌدانً  نشاطنشاط  --منطمًمنطمً  نمدنمد  --بناءبناء  نمدنمد  --الدٌممراطٌةالدٌممراطٌة  ((والعطاءوالعطاء  االخذاالخذ))  التعاونالتعاون  --المبادلةالمبادلة  --عدٌدةعدٌدة

    --تؤلٌؾتؤلٌؾ  --مٌدانٌةمٌدانٌة  مماببلتمماببلت  --تروٌحتروٌح  --تملٌدتملٌد  --ؼناءؼناء  --لصصلصص  --بٌبٌةبٌبٌة  مخططاتمخططات  --وشرابحوشرابح  افبلمافبلم  ––  رسومرسوم  --درامٌةدرامٌة  أنشطةأنشطة

  --ٌدوٌةٌدوٌة  اشؽالاشؽال  --شخصٌاتشخصٌات  --صناعاتصناعات  --طباعةطباعة  --مؽامراتمؽامرات  --إستكشافٌةإستكشافٌة  رحبلترحبلت  --تلخٌصتلخٌص  --لراراتلرارات  --ابداعابداع

  --((بالتلمٌذبالتلمٌذ  المحٌطةالمحٌطة  البسٌطةالبسٌطة  األدواتاألدوات  منمن))  ودٌكورودٌكور  زٌنةزٌنة  --تجرٌبتجرٌب  --مراجعمراجع  --ملصماتملصمات  --وتؤرخوتؤرخ  ؤرٌخؤرٌختت  --استكشافاتاستكشافات

  خبراتخبرات  --محلًمحلً  مجتمعمجتمع  --منزلٌةمنزلٌة  حٌاةحٌاة  --الفضاءالفضاء  استكشاؾاستكشاؾ  --نباتاتنباتات  زراعةزراعة  --نتنت  --تلفٌزٌونتلفٌزٌون  --حفبلتحفبلت  --تجمٌعتجمٌع  --تراثتراث

  --مارٌونتمارٌونت  رابسرابسعع  --متاحؾمتاحؾ  --معارضمعارض  --خرابطخرابط  أجهزةأجهزة  --ذهنٌةذهنٌة  تؤمبلتتؤمبلت  --آثارآثار  --آخرىآخرى  وشعوبوشعوب  مجتمعاتمجتمعات  --مشتركةمشتركة

  --تصؽٌرتصؽٌر  --تكبٌرتكبٌر  --مختبراتمختبرات  --حٌوانحٌوان  حدٌمةحدٌمة  --صحؾصحؾ  اصداراصدار  --بالصلصالبالصلصال  تشكٌلتشكٌل  --نماذجنماذج  --زراعةزراعة  --استعراضاتاستعراضات

  تبادلتبادل))  وعربٌةوعربٌة  ودولٌةودولٌة  محلٌةمحلٌة  مراسبلتمراسبلت  --وتمارٌروتمارٌر  رسمٌةرسمٌة  خطاباتخطابات  كتابةكتابة  --((والتحرٌريوالتحرٌري  الشفوىالشفوى))  تعبٌرٌةتعبٌرٌة  أنشطةأنشطة

  ..وتجوالوتجوال  استفتاءاتاستفتاءات  --حٌاةحٌاة  سٌرسٌر  --مماالتمماالت  جمعجمع  --التنمٌبالتنمٌب  --((معلوماتمعلومات

  معمع  تتناسبتتناسب  بحٌثبحٌث  جامدةجامدة  أوأو  مثالٌةمثالٌة  ولٌستولٌست  ومٌسرةومٌسرة  واضحهواضحه  عامةعامة  بصفةبصفة  االنشطةاالنشطة  تنفٌذتنفٌذ  خططخطط  تكونتكون  انان  وٌنبؽًوٌنبؽً

  المعلمالمعلم  علىعلى  ٌنبؽًٌنبؽً  كماكما(، (، المراهمةالمراهمة  لسنلسن  عامةعامة  سماتسمات))  العابرةالعابرة  أوأو  التؽٌٌرالتؽٌٌر  والسرٌعةوالسرٌعة  واالنفعالٌةواالنفعالٌة  المتملبةالمتملبة  النموالنمو  مراحلمراحل
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  التبلمٌذالتبلمٌذ  ومستوٌاتومستوٌات( ( النشاطالنشاط  محتوىمحتوى))  المنهجالمنهج  سسلدرولدرو  مناسبةمناسبة  لوابملوابم  أوأو  ابوابابواب  فًفً  وٌضعهاوٌضعها  االنشطةاالنشطة  هذههذه  ٌبوبٌبوب

  ..الدروسالدروس  منمن  البنابٌةالبنابٌة  االساسٌةاالساسٌة  الجوانبالجوانب  عنعن  التبلمٌذالتبلمٌذ  انتباهانتباه  تصرؾتصرؾ  الال  بحٌثبحٌث  واستعداداتهمواستعداداتهم

  ::األنشطةاألنشطة  معاٌٌرمعاٌٌر

  ..رسمًرسمً  ؼٌرؼٌر  أوأو  رسمًرسمً  نشاطنشاط  --التعزٌزالتعزٌز  --الترابطالترابط  --التراكمالتراكم  --االستمرارٌةاالستمرارٌة  --التوازنالتوازن  --المبلءمةالمبلءمة  --التنوعالتنوع  --الشمولٌةالشمولٌة

  النشاطالنشاط  الجراءاتالجراءات  سوٌاسوٌا  ططٌٌوالتخطوالتخط  االهداؾاالهداؾ  تحدٌدتحدٌد  فًفً  المعلمالمعلم  معمع  التبلمٌذالتبلمٌذ  اشترناشترن  اذااذا  االاال  تعلٌمٌا  تعلٌمٌا    النشاطالنشاط  ٌكونٌكون  والوال

  واالستشاراتواالستشارات  االدواراالدوار  وتوزٌعوتوزٌع، ، النشاطالنشاط  لتنفٌذلتنفٌذ  البلزمةالبلزمة  االخرياالخري  االمكانٌاتاالمكانٌات  وتوفروتوفر  المكاناتهالمكاناته  تبعا  تبعا    كلكل  التنفٌذٌهالتنفٌذٌه

  أثناءأثناء  بهابها  علكعلك  بمابما  المستمبلٌةالمستمبلٌة  االستخداماتاالستخدامات  ةةوتنمٌوتنمٌ  والجزاءاتوالجزاءات  والدعموالدعم  والجوابزوالجوابز  والنتابجوالنتابج  التموٌمالتموٌم  وادواتوادوات  والوسابلوالوسابل

  علىعلى  بهبه  واالهتمامواالهتمام  النشاطالنشاط  جانبجانب  ٌطؽًٌطؽً  االاال  علىعلى  الدراسًالدراسً  بالتمدمبالتمدم  وصلتهاوصلتها  خبللهاخبللها  منمن  تحممتتحممت  التًالتً  المٌمالمٌم  ورصدورصد  التنفٌذالتنفٌذ

  حسابحساب  علىعلى  ولٌسولٌس( ( الترمالترم))  الدراسًالدراسً  الفصلالفصل  مدارمدار  علىعلى  المعلمالمعلم  خطةخطة  فًفً  واضحواضح  هذاهذا  وٌكونوٌكون. . االخرىاالخرى  النموالنمو  جوانبجوانب

  عناصرعناصر  علىعلى  االنشطةاالنشطة  وتتوزعوتتوزع  الحصةالحصة  أثناءأثناء  محددمحدد  زمنزمن  تحدٌدتحدٌد  ٌتمٌتم  أنأن  ٌجبٌجب  بلبل  علٌهاعلٌها  متعارؾمتعارؾ  ولوابحولوابح  لوانٌنلوانٌن

  الجوانبالجوانب  بٌنبٌن  والموازنةوالموازنة  والتحكموالتحكم  والتتابعوالتتابع  االستمرارٌةاالستمرارٌة  جوانبجوانب  تراعًتراعً  تربوٌةتربوٌة  علمٌةعلمٌة  ألسسألسس  تبعا  تبعا    المختلفةالمختلفة  الدرسالدرس

  بالًبالً  عنعن  منفصلةمنفصلة  ؼاٌةؼاٌة  النشاطالنشاط  بببجانبجان  االهتماماالهتمام  ٌكونٌكون  االاال  بمعنًبمعنً  السٌكولوجٌةالسٌكولوجٌة  والجوانبوالجوانب، ، العملٌةالعملٌة  والجوانبوالجوانب  النظرٌةالنظرٌة

  الولتالولت  مثلمثل  التنفٌذالتنفٌذ  عندعند  كبٌرةكبٌرة  بصعوباتبصعوبات  محاطةمحاطة  النشاطالنشاط  بجوانببجوانب  المبتدئالمبتدئ  المعلمالمعلم  اهتماماهتمام  انان  العلمالعلم  معمع. . المنهجالمنهج  عناصرعناصر

  النضجالنضج  جوانبجوانب  واختبلؾواختبلؾ  الطاربةالطاربة  التبلمٌذالتبلمٌذ  ومشكبلتومشكبلت  والتكلٌفاتوالتكلٌفات  والعبللاتوالعبللات  التبلمٌذالتبلمٌذ  ودافعٌةودافعٌة  المادٌةالمادٌة  واإلمكانٌاتواإلمكانٌات

  والعبللةوالعبللة  المدرسٌةالمدرسٌة  االدارةاالدارة  وتشجٌعوتشجٌع، ، واالجتماعًواالجتماعً  والوجدانًوالوجدانً  واالدراكًواالدراكً  والحركًوالحركً  كولوجًكولوجًوالسٌوالسٌ  والعلمًوالعلمً  النفسًالنفسً

  العملٌةالعملٌة  جوانبجوانب  لجمٌعلجمٌع  المتكاملالمتكامل  النموالنمو  علىعلى  حرصهمحرصهم  ومدىومدى  النشاطالنشاط  ألوجهألوجه  الضرورٌةالضرورٌة  ومساهمتهمومساهمتهم  االموراالمور  اولٌاءاولٌاء  معمع

  تبعا  تبعا    منهممنهم  لكللكل  بالٌةبالٌة  أوأو  بةبةوخاطوخاط    خاصةخاصة  تصوراتتصورات  الًالً  استنادا  استنادا    منهممنهم  الكثٌرالكثٌر  ٌرفضهاٌرفضها  لدلد  والتًوالتً  التعلمٌةالتعلمٌة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة

  ..لثمافتهلثمافته

  خطةخطة  اعداداعداد  عندعند  لهالها  وضعهوضعه  ممامما  أكثرأكثر  زمنزمن  تحتلتحتل  الال  بحٌثبحٌث  الدرسالدرس  فًفً  النشاطالنشاط  مناطكمناطك  ٌبتكرٌبتكر  انان  الناجحالناجح  المعلمالمعلم  وعلىوعلى

  والرٌاضٌاتوالرٌاضٌات  العلومالعلوم  مناهجمناهج  بهابها  االخذاالخذ  ٌمكنٌمكن  ولكنولكن  فمطفمط  االجتماعٌةاالجتماعٌة  الدراساتالدراسات  مناهجمناهج  علىعلى  تمتصرتمتصر  الال  وهًوهً  الدرسالدرس

  ..عامةعامة  بصفهبصفه  االلتصادااللتصادوو  االشؽالاالشؽال  ومناهجومناهج  واللؽاتواللؽات

  فمطفمط  المتفولٌنالمتفولٌن  التبلمٌذالتبلمٌذ  مثلمثل  التبلمٌذالتبلمٌذ  منمن  واحدهواحده  فبةفبة  علىعلى  ٌمتصرٌمتصر  الال  االنشطةاالنشطة  توزٌعتوزٌع  انان  الًالً  المعلمالمعلم  ٌنتبهٌنتبه  أنأن  وٌجبوٌجب

  والتكٌؾوالتكٌؾ  والتفاعلوالتفاعل  الدراسًالدراسً  التمدمالتمدم  علىعلى  لدرةلدرة  ررثثاألكاألك  التبلمٌذالتبلمٌذ  وتناسبوتناسب  لتواجهلتواجه  االنشطةاالنشطة  جوانبجوانب  عددعددتتتت  انان  ٌجبٌجب  ولكنولكن

  وزٌادةوزٌادة  بالنفسبالنفس  الثمةالثمة  وعدموعدم  واالنعزالواالنعزال  التؤخرالتؤخر  أوأو  الترددالتردد  نواحًنواحً  لمعالجةلمعالجة  السالٌبالسالٌباا  انسبانسب  االخٌراالخٌر  وٌعدوٌعد. . االجتماعًاالجتماعً

  وعدموعدم  الدراسًالدراسً  والمصوروالمصور  الفشلالفشل  منمن  الخوؾالخوؾ  أوأو  المبادأهالمبادأه  مثلمثل  المماثلةالمماثلة  المشكبلتالمشكبلت  منمن  الكثٌرالكثٌر  علىعلى  والتؽلبوالتؽلب  الدافعٌةالدافعٌة

  ..الدراسةالدراسة  بهابها  تهتمتهتم  التًالتً  العدٌدةالعدٌدة  المهاراتالمهارات  علىعلى  التدرٌبالتدرٌب  بعدبعد  ؼٌابؼٌاب  أوأو  االتماناالتمان

  المنهجالمنهج  لتفعٌللتفعٌل  اداةاداة  تكونتكون  انان  ٌمكنٌمكن  ولكنهاولكنها  تموٌمتموٌم  عنصرعنصر  باالنشطةباالنشطة  المٌامالمٌام  أنأن  التلمٌذالتلمٌذ  أوأو  المعلمالمعلم  منمن  كبلكبل  درندرنٌٌ  انان  وٌجبوٌجب

  واثباتهواثباته  وتعزٌزهوتعزٌزه  تدعٌمهتدعٌمه  وانماوانما  نهٌهنهٌه  أوأو  زجرهزجره، ، أأ  النشاطالنشاط  أثناءأثناء  للتلمٌذللتلمٌذ  سلبًسلبً  نمدنمد  ٌوجدٌوجد  الال  أنهأنه  كماكما  صعوبتهصعوبته  لزٌادةلزٌادة  ولٌسولٌس

  ..ومدحهومدحه

  الًالً  وصلوصل  لدلد  ماما  هدفا  هدفا    لتحمٌكلتحمٌك  ههاختاراختار  الذيالذي  بالنشاطبالنشاط  المٌامالمٌام  منمن  ممصودممصودالال  المعنًالمعنً  انان  منمن  ٌتؤكدٌتؤكد  انان  للمعلمللمعلم  ٌنبؽًٌنبؽً  كماكما

  خبراتخبرات  منهامنها  اساساساس  علىعلى  تبنًتبنً  كخبرةكخبرة  النشاطالنشاط  منمن  المستهدفةالمستهدفة  التولعاتالتولعات  فًفً  مؽاالهمؽااله  هنانهنان  تكونتكون  واالواال  فعبلفعبل  التلمٌذالتلمٌذ

  وبناءهوبناءه  ةةدابمدابم  فٌهافٌها  مرؼوبمرؼوب  مربٌةمربٌة  ؼاٌاتؼاٌات  الًالً  تإدىتإدى  بلبل  عابرةعابرة  أوأو  ولتٌةولتٌة  طاربةطاربة  التبلمٌذالتبلمٌذ  برؼباتبرؼبات  تكونتكون  واالواال  مستمبلٌةمستمبلٌة

  ..المناسبالمناسب  المناخالمناخ  لهالها  وٌتوفروٌتوفر

  فإنفإن  علٌهعلٌه  وبناءوبناء  متنافرةمتنافرة  تكونتكون  لدلد  التبلمٌذالتبلمٌذ  عندعند  السابدةالسابدة  واالجتماعٌةواالجتماعٌة  الثمافٌةالثمافٌة  الخلفٌاتالخلفٌات  انان  المعلمالمعلم  ٌدرنٌدرن  انان  ٌنبؽًٌنبؽً  كماكما

  لتحمٌكلتحمٌك  المستهدفةالمستهدفة  الخبراتالخبرات  فًفً  بٌنهمبٌنهم  فٌمافٌما  معاٌٌرمعاٌٌر  إٌجادإٌجاد  علىعلى  وتعملوتعمل  التوافكالتوافك  تحمكتحمك  التًالتً  االنشطةاالنشطة  انواعانواع  ٌختارٌختار  المعلمالمعلم
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  الشعورالشعور  لدرجةلدرجة  سهلةسهلة  أوأو  التنفٌذالتنفٌذ  أوأو  االستٌعاباالستٌعاب  صعبةصعبة  االنشطةاالنشطة  تكونتكون  االاال  وٌجبوٌجب  ..والفعالٌةوالفعالٌة  واالستمرارٌةواالستمرارٌة  واصلواصلالتالت

  واضحةواضحة  وفابدةوفابدة  نفسٌةنفسٌة  وحاجةوحاجة  رؼبةرؼبة  تحمكتحمك  ولكنولكن. . والمتابعةوالمتابعة  االنتباهاالنتباه  عنعن  االنصراؾاالنصراؾ  أوأو  والشؽبوالشؽب  واالستهانهواالستهانه  بالمللبالملل

  إجماعإجماع  منمن  ونابعهونابعه  الكلًالكلً  الًالً  جزبًجزبً  ومنومن  للالمجهوالمجهو  الًالً  المعلومالمعلوم  ومنومن  االصعباالصعب  الًالً  االسهلاالسهل  منمن  ومتدرجةومتدرجة  مباشرةمباشرة

  لبللبل  وتموٌمهوتموٌمه  نشاطنشاط  كلكل  منمن  الهدؾالهدؾ  تموٌمتموٌم  ٌتمٌتم  حٌثحٌث  أهمٌتهاأهمٌتها  وو  لفوابدهالفوابدها  المعلمالمعلم  توضٌحتوضٌح  بعدبعد  بهابها  المٌامالمٌام  علىعلى  التبلمٌذالتبلمٌذ

  ..ؼٌرهؼٌره  الًالً  االنتمالاالنتمال

  ::للنشاطللنشاط  اإلجرابٌةاإلجرابٌة  السلوكٌةالسلوكٌة  األهداؾاألهداؾ  صٌاؼةصٌاؼة  فًفً  تستخدمتستخدم  سلوكٌةسلوكٌة  أفعالأفعال  --

  االداء؟االداء؟  علىعلى  السابمةالسابمة  والٌومٌةوالٌومٌة  واالسبوعٌةواالسبوعٌة  الفصلٌةالفصلٌة  لدروسلدروساا  خططخطط  ضمنضمن  النشاطالنشاط  خطةخطة  المعلمالمعلم  ٌعدٌعد

  --علىعلى  ٌبرهنٌبرهن  --ٌتساءلٌتساءل  --ٌفحصٌفحص  --علىعلى  ٌحكمٌحكم  --ٌنمدٌنمد  --ٌتؤملٌتؤمل  --ٌبحثٌبحث  أنأن  --ٌستمصًٌستمصً  أنأن  --ٌجربٌجرب  أنأن  --ٌستكشؾٌستكشؾ  أنأن  --11

  ..ٌدرسٌدرس

  ..فىفى  ٌبدأٌبدأ  --ٌفكرٌفكر  --ٌنظمٌنظم  --ٌخططٌخطط  --ٌتخٌلٌتخٌل  --ٌشٌدٌشٌد  --ٌمترحٌمترح  --ٌبتكرٌبتكر––  ٌعدلٌعدل  أنأن  --22

  ..تمرٌرتمرٌر  ٌمدمٌمدم  --ٌرفضٌرفض  --ٌنالشٌنالش  --ٌساعدٌساعد  --ٌشترنٌشترن  --ٌتعاونٌتعاون  أنأن  --33

  ..ٌإلؾٌإلؾ  --ٌصٌػٌصٌػ  --ٌستنتجٌستنتج  --ٌمومٌموم  --علىعلى  ٌحكمٌحكم  أنأن  --44

  ..الًالً  ٌستمعٌستمع  --علىعلى  ٌعتمدٌعتمد  --بـبـ  ٌتؤثرٌتؤثر  --ٌتمبلٌتمبل  --بـبـ  ٌستمتعٌستمتع  انان  --55

  ..ٌصممٌصمم  --ٌنحتٌنحت  --ٌشكلٌشكل  --عنعن  ٌعبرٌعبر  --ٌكتبٌكتب  --ٌرسمٌرسم    --ٌسجلٌسجل  انان  --66

  ..ٌتمرنٌتمرن  --ٌتدربٌتدرب  --ٌكررٌكرر  --88          ..ٌنشدٌنشد  --ٌؽنًٌؽنً  --ٌلعبٌلعب  انان  --77

  ..ٌنظمٌنظم  --ٌإديٌإدي  --ٌضبطٌضبط  --ٌملًٌملً  --1199  ..ٌنفذٌنفذ  --وفكوفك  ٌتصرؾٌتصرؾ  --تعلٌماتتعلٌمات  ٌتبعٌتبع  --ٌطبعٌطبع  --99

  ٌحدثٌحدث  ممامما  اكثراكثر  الصؾالصؾ  خارجخارج  ٌحدثٌحدث  ماما  هوهو  المدرسًالمدرسً  التعلمالتعلم  علٌهعلٌه  ٌكونٌكون  انان  ٌنبضٌنبض  لمالما  الفعالالفعال  النموذجالنموذج  انان  دٌوىدٌوى  ٌرىٌرى

  نشطةنشطة  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  موالؾموالؾ  بإعدادبإعداد  المعلمالمعلم  ٌمومٌموم  حٌثحٌث، ، المعلمالمعلم  جانبجانب  منمن  الصؾالصؾ  داخلداخل  واإلشراؾواإلشراؾ  توجٌهتوجٌهالال  بشرطبشرط  داخلهداخله

  للمٌامللمٌام  بحاجتهبحاجته  والشعوروالشعور  التفكٌرالتفكٌر  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  تحفٌزتحفٌز  فٌهافٌها  ٌتمٌتم  والمعلموالمعلم  التلمٌذالتلمٌذ  منمن  كلكل  دوردور  بٌنبٌن  مناصفةمناصفة  هوهو  النشطالنشط  التعلمالتعلم))

  لدمهالدمها  لمعلوماتلمعلومات  نتٌجةنتٌجة  ههململٌعٌع  بشابشا  حٌنذانحٌنذان  المعلمالمعلم  الٌهالٌه  ٌعهدٌعهد  حٌثحٌث  ((المعلمالمعلم  منمن  فابمةفابمة  مهارةمهارة  تحتاجتحتاج  وهًوهً))  النشاطالنشاط  بهذابهذا

  ..لذلنلذلن  جةجةنتٌنتٌ  التعلمالتعلم  ٌحثٌحث  وعندهاوعندها  عبللاتعبللات  عنعن( ( عمدا  عمدا  ))  والبحثوالبحث  التفكٌرالتفكٌر  ٌتطلبٌتطلب  العملالعمل  وهذاوهذا  لهله

  عملًعملً  مولؾمولؾ  كانتكانت  سواءسواء  بناءهبناءه  عبللاتعبللات  عنعن  البحثالبحث  علىعلى  ٌعتمدٌعتمد  الخبرةالخبرة  انان  نوعنوع  هوهو  أوأو  التفكٌرالتفكٌر  نوعنوع  فالنشاطفالنشاط  اذناذن

  لصةلصة  تؤلٌؾتؤلٌؾ  أوأو  ؾؾٌٌالضعالضع  لمساعدةلمساعدة  اجتماعًاجتماعً  خلمًخلمً  أوأو( ( لوحةلوحة  اعداداعداد))  تنفٌذيتنفٌذي  حركًحركً  ادابًادابً  أوأو  معرفًمعرفً  ادراكًادراكً

  أنأن  ٌمكنٌمكن  فإنهفإنه  ذلنذلن  ٌحدثٌحدث  وعندماوعندما  االفكاراالفكار  وراءوراء  ننمم  المعانًالمعانً  التلمٌذالتلمٌذ  ٌدرنٌدرن  انان  علىعلى  االنتماءاالنتماء  مثلمثل  لومًلومً  أوأو  لمساعدتهملمساعدتهم

  ..فنٌةفنٌة  أوأو  إلتصادٌةإلتصادٌة  أوأو  رٌاضٌةرٌاضٌة  علمٌةعلمٌة، ، جؽرافٌةجؽرافٌة، ، تارٌخٌةتارٌخٌة  دراساتدراسات  فٌهفٌه  تنتظمتنتظم  إطاراإطارا  منهامنها  تخذتخذنن

  الحٌاةالحٌاة  بشإنبشإن  وربطهاوربطها  تصنٌفهاتصنٌفها  طرٌكطرٌك  عنعن  حٌوٌةحٌوٌة  االفكاراالفكار  ٌكسبٌكسب  نفسهنفسه  الولتالولت  وفًوفً، ، للعملللعمل  السبٌلالسبٌل  ٌضاٌضا  كمٌمةكمٌمة  فالعلمفالعلم

  وبالتالًوبالتالً  وخارجهاوخارجها  المدرسةالمدرسة  داخلداخل  العملٌةالعملٌة  حٌاتهحٌاته  فًفً  التفكٌرالتفكٌر  فًفً  العلمًالعلمً  السلوبالسلوباا  ستخدمستخدماا  لدلد  ٌكونٌكون  بذلنبذلن  وهووهو، ، العملٌةالعملٌة

  شخصٌتهشخصٌته  وتشكلوتشكل  سلوكهسلوكه  توجهتوجه  إٌجابٌةإٌجابٌة  اتجاهاتاتجاهات  ننٌٌوتكووتكو  للتمدمللتمدم  ٌدفعهٌدفعه  ممامما  ذاتهذاته  ادرانادران  فًفً  ومرونةومرونة  تكٌفا  تكٌفا    أكثرأكثر  ٌصبحٌصبح

  ..وبناءهوبناءه  مطلمةمطلمة  ههبصفبصف  السلبٌةالسلبٌة  االتجاهاتاالتجاهات  منمن  وٌتخلصوٌتخلص  شخصٌتهشخصٌته  وتشكلوتشكل  سلوكهسلوكه  توجهتوجه  إٌجابٌةإٌجابٌة  اتجاهاتاتجاهات  ذاتذات

  التمـــوٌمالتمـــوٌم

( ( التدرٌسالتدرٌس))  والطرٌمةوالطرٌمة  والمحتوىوالمحتوى  االهداؾاالهداؾ  بعدبعد  التعلٌمًالتعلٌمً  المنهجالمنهج  عناصرعناصر  منمن  السادسالسادس  العنصرالعنصر  التموٌمالتموٌم  ٌعتبرٌعتبر  ::ممدمةممدمة

  فمطفمط  تمتصرتمتصر  الال  التًالتً  التعلمٌةالتعلمٌة/ / التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  االهداؾاالهداؾ  تحمكتحمك  مدىمدى  لٌاسلٌاس  فًفً  ألهمٌةألهمٌة  ونتٌجةونتٌجة. . واالنشطةواالنشطة  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  والوسابلوالوسابل
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  العملٌةالعملٌة  النواحًالنواحً  وتنمٌةوتنمٌة  المٌمالمٌم  ؼرسؼرس  فًفً  ولويولوي  مباشرمباشر  تؤثٌرتؤثٌر  لهله  لمالما  المعلمالمعلم  اداءاداء  بمٌاسبمٌاس  التموٌمالتموٌم  ٌهتمٌهتم  التبلمٌذالتبلمٌذ  تموٌمتموٌم  علىعلى

  مدىمدى  لٌاسلٌاس  الًالً  باإلضافةباإلضافة( ( والمٌولوالمٌول  واالخبلقواالخبلق  العلٌاالعلٌا  والمثلوالمثل  واالتجاهاتواالتجاهات  المٌمالمٌم))  الوجدانٌةالوجدانٌة،،المعرفٌةالمعرفٌة( ( التبلمٌذالتبلمٌذ  فكرفكر))

  ولدولد  والوسابلوالوسابل  المعاملالمعامل  ادواتادوات  واستخدامواستخدام  لعابلعابواالواال  والرسموالرسم  الكتابةالكتابة  مثلمثل  واالدابٌةواالدابٌة  الحركٌةالحركٌة  للمهاراتللمهارات  التبلمٌذالتبلمٌذ  تعلمتعلم

  المٌاسالمٌاس  منمن  كلكل  بٌنبٌن  والعبللاتوالعبللات  المعانًالمعانً  ادرانادران  علىعلى  حرصهحرصه  ممتازةممتازة  نتابجنتابج  علىعلى  الحصولالحصول  فًفً  المعلمالمعلم  نجاحنجاح  ٌرجعٌرجع

  ..التعلمالتعلم  عنعن  الناتجالناتج  والسلونوالسلون  االختباراالختبار  لنتابجلنتابج  الرلمٌةالرلمٌة  المٌمةالمٌمة  بهبه  ٌمصدٌمصد  فاالولفاالول.. .. والتموٌموالتموٌم

  إصدارإصدار  تتضمنتتضمن  ومخططةومخططة  ومنظمةومنظمة  منهجٌةمنهجٌة  عملٌةعملٌة  فهًفهً( ( الدراسٌةالدراسٌة  المادةالمادة))  املاملالشالش  بمفهومهبمفهومه  التربوىالتربوى  التموٌمالتموٌم  عملٌةعملٌة  أماأما

  والحمابكوالحمابك  للمواصفاتللمواصفات  موازنةموازنة  عملعمل  بعدبعد  وذلنوذلن، ، التموٌمالتموٌم  موضوعموضوع  المادةالمادة  أوأو  الوالعالوالع  أوأو  الوجدانالوجدان  أوأو  السلونالسلون  علىعلى  أحكامأحكام

  معتمدا  معتمدا    وضوحوضوحوو  بدلةبدلة  تحدٌدهتحدٌده  ٌتمٌتم  لمعٌارلمعٌار  تبعاتبعا  المٌاسالمٌاس  طرٌكطرٌك  عنعن  الٌهاالٌها  التوصلالتوصل  تمتم  التًالتً  النتابجالنتابج  وهًوهً  السلونالسلون  لذلنلذلن

  ::ٌلًٌلً  كماكما  معادلةمعادلة  شكلشكل  فًفً  توضٌحهاتوضٌحها  وٌمكنوٌمكن  المرارالمرار  الًالً  تمودتمود  معلوماتمعلومات  جمعجمع  علىعلى

  اتخاذاتخاذ  ــــــــــــــــــــــــ  حكمحكم  تكوٌنتكوٌن  --التموٌمالتموٌم  الدواتالدوات  االعداداالعداد  ــــــــــــــــــــــــــــ  للتموٌمللتموٌم  الحاجةالحاجة  ــــــــــــــــــــــــــ  معلوماتمعلومات  علىعلى  الحصولالحصول

  ..لرارلرار

  فٌهفٌه  الموةالموة  عناصرعناصر  وتعزٌزوتعزٌز  ونوعٌتهونوعٌته  المستوىالمستوى  لتحسٌنلتحسٌن  الضعؾالضعؾ  عناصرعناصر  معالجةمعالجة  فًفً  بالبدءبالبدء  لرارلرار  ذلنذلن  تتبعتتبعوٌسوٌس

  كماكما  التموٌمالتموٌم  أؼراضأؼراض  تحدٌدتحدٌد  ٌمكنٌمكن  ذلنذلن  وعلىوعلى( ( المستمبلالمستمبل  فًفً  وتبلفٌهاوتبلفٌها  ومعالجاتهاومعالجاتها  النمصالنمص  نواحًنواحً  تعدٌلتعدٌل))  ومكافؤتهاومكافؤتها

  : : ٌلًٌلً

  ..أهداؾأهداؾ  منمن  تحمكتحمك  ماما  ممدارممدار  تحدٌدتحدٌد  --11

  ..تدرٌسهتدرٌسه  فعالٌةفعالٌة  بٌانبٌانلل  التعلٌمًالتعلٌمً  ادابهادابه  عندعند  راجعةراجعة  تؽذٌةتؽذٌة  المعلمالمعلم  تعطًتعطً  وعبلجٌةوعبلجٌة  وولابٌةوولابٌة  تشخٌصٌةتشخٌصٌة  عملٌةعملٌة  --22

  المناهجالمناهج  وتخطٌطوتخطٌط  الدرسالدرس  وعناصروعناصر  الدراسٌةالدراسٌة  الموادالمواد  وتدرٌسوتدرٌس  تعلٌمتعلٌم  تطوٌرتطوٌر  اؼراضاؼراض  فًفً  التموٌمالتموٌم  عملٌةعملٌة  تساعدتساعد  --33

  ..وتعدٌلهاوتعدٌلها

  منمن  مجموعهمجموعه  فهوفهو  EEvvaalluuaattiioonn  التموٌمالتموٌم  أماأما  ––  التلمٌذالتلمٌذ  تعلمتعلم  ممٌاسممٌاس  AAsssseessssmmeenntt  فالتمٌٌمفالتمٌٌم: : التمٌٌمالتمٌٌم  منمن  أعمأعم  التموٌمالتموٌم  --44

  منهامنها  كبلكبل  نستخدمنستخدم  فإننافإننا  علٌهعلٌه  وبناءوبناء  ككلككل  التعلمًالتعلمً/ /   التعلٌمًالتعلٌمً  النظامالنظام  فعالٌةفعالٌة  مدىمدى  تعرؾتعرؾوو  لمٌاسلمٌاس  تصممتصمم  التًالتً  النشاطاتالنشاطات

  ..شاملةشاملة  التموٌمالتموٌم  عملٌةعملٌة  انان  أعتبارأعتبار  علىعلى  اآلخرىاآلخرى  منمن  بدال  بدال  

  --::معتادةمعتادة  الؽٌرالؽٌر  التعلٌمٌةالتعلٌمٌة  الموالؾالموالؾ  فًفً  رؾرؾصصالتالت  علىعلى  المعلمالمعلم  لدرهلدره  ألختبارألختبار  أمثلةأمثلة

  لحجرةلحجرة  مفتاحمفتاح  تجدتجد  ولمولم. . الحصةالحصة  موعدموعد  الربالرب  اذااذا  تفعلتفعل  ماذاماذا  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  دروسدروس  لشرحلشرح  هامةهامة  الوسٌلةالوسٌلة  أنأن  جٌدا  جٌدا    تعلمتعلم  --

  ............  سرٌعة؟سرٌعة؟  لوحةلوحة  لرسملرسم  فرصةفرصة  لدٌنلدٌن  وٌإخذوٌإخذ  بالمدرسةبالمدرسة  الوسابلالوسابل

  ..........لن؟لن؟  ممكنممكن  وجهوجه  اكملاكمل  علىعلى  بعملنبعملن  لٌامنلٌامن  برؼمبرؼم  وضعٌفةوضعٌفة  متدنٌةمتدنٌة  النهابًالنهابً  االختباراالختبار  نتاجنتاج  جاءتجاءت  اذااذا  تفعلتفعل  ماذاماذا  --

  جانبجانب  منمن  فهمفهم  عدمعدم  اواو  تفاعلتفاعل  عدمعدم  اواو  استجابةاستجابة  وعدموعدم  الجؽرافٌاالجؽرافٌا  لدروسلدروس  ورفضا  ورفضا    اعراضا  اعراضا    وجدتوجدت  اذااذا  تفعلتفعل  ماذاماذا  --

    اخرى؟اخرى؟  مرةمرة  الشرحالشرح  اعادةاعادة  فرصهفرصه  لنلن  ٌتٌحٌتٌح  والوال  لصٌرلصٌر  والولتوالولت  التبلمٌذالتبلمٌذ

  االختبارتاالختبارت  انواعانواع  بٌنبٌن  ممارنةممارنة  ٌوضحٌوضح  جدولجدول

 موضوعً اإلجابة لصٌر ممال الصفة

 ++ ++ ++ ٌختلؾ وموضوعا   شكبل   أنه بمعنً ذاتً إعداده -1
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 .آلخر اختبار واضع من

 - - + + .إعداده فً نسبٌا   لصٌر لولت ٌحتاج -2

 وال اإلجابة ٌنشا أن المستجٌب من ٌتطلب -3

 .فمط علٌها ٌتعرؾ

++ + - - 

 لحل الجدٌدة والمداخل واإلبتكارٌة األصالة ٌمٌس -4

 .المشكبلت

 ++ + - - 

، وتنظٌمها، األفكار اختبار على المدرة ٌمٌس -5

 .وتركٌبها

 ++ + - - 

 ++ - - - .والتفاصٌل بالجزبٌات االنشؽال لىع ٌشجع -6

 ++ + - - .البنود من كبٌرا   عددا   ٌضم -7

 ++ + - - .جٌدا   تمثٌبل   األهداؾ البنود تمثل أن ٌمكن -8

 ++ + - - .جٌدا   تمثٌبل   المحتوى البنود تمثل أن ٌمكن -9

 موالؾ فً المعلومات تطبٌك على المدرة ٌمٌس -19

 .جدٌدة

++ + ++ 

 - + ++ .اإلجابة فً" والدوران اللؾ" على ٌشجع -11

 الخط وحسن والهجاء الكتابة فً بالمهارة ٌتؤثر -12

 .اللؽوٌة والطبللة

++ + - 

 ++ - - - - .بالتخمٌن ٌتؤثر -13

 درجة حٌث من سإال عن اإلجابات تتدرج -14

 .صحتها

++ + - - 

 ++ + - - .وسهولة بسرعة تصحٌحه ٌمكن -15

 ++ - - - .آلة أو، مإهل ؼٌر شخص ٌصححه أن ٌمكن -16

 ++  - - - .آلخر مصحح من، عالٌة تصحٌحه ثبات درجة -17

 الموة جوانب تشخٌص على ٌساعد أن ٌمكن -18

 .والضعؾ

- -  + ++ 

  ..عالٌةعالٌة  بدرجةبدرجة  الصفةالصفة  بهذهبهذه  ٌتصؾٌتصؾ  االختباراالختبار  أنأن  علىعلى  تدلتدل)++( )++(   العبلمةالعبلمة(: (: 11))  ملحوظةملحوظة

  ..متوسطةمتوسطة  بدرجةبدرجة  الصفةالصفة  بهذهبهذه  ٌتصؾٌتصؾ  االختباراالختبار  أنأن  علىعلى  تدلتدل)+(  )+(      العبلمةالعبلمة    

  ..الصفةالصفة  بهذهبهذه  ٌتصؾٌتصؾ  الال  االختباراالختبار  أنأن  علىعلى  تدلتدل( (   --) )   العبلمةالعبلمة    
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  ..تماما  تماما    الصفةالصفة  هذههذه  الًالً  ٌفتمرٌفتمر  االختباراالختبار  انان  علىعلى  تدلتدل((--  --))  العبلمةالعبلمة    

  ::التموٌمالتموٌم  مراحلمراحل

  ..  PPrreeppaarriinngg  AAsssseessssmmeenntt    والتشخٌصوالتشخٌص  للتموٌمللتموٌم  االعداداالعداد: : الولًالولً  المرحلةالمرحلة

  ::التمارٌرالتمارٌر  واعدادواعداد  المراراتالمرارات  اتخاذاتخاذ  فًفً  االحكاماالحكام  استخداماستخدام  ::الثانٌةالثانٌة  المرحلةالمرحلة

UUssiinngg  JJuuddggee  iinn  MMaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  aanndd  pprreeppaarriinngg  RReeppoorrttss    

  ::هًهً  خطواتخطوات  عدهعده  وٌشملوٌشمل: : المعلوماتالمعلومات  جمعجمع  استراتٌجٌهاستراتٌجٌه  اختٌاراختٌار  --

  (.(.االختباراالختبار  --التحلٌلالتحلٌل  --المبلحظةالمبلحظة  --الحوارالحوار: ): )المبلبمالمبلبم  األسلوباألسلوب  اختٌاراختٌار  --11

  (.(.السمةالسمة  --العٌنةالعٌنة  --السلونالسلون  --اتاتاالختباراالختبار: ): )األدواتاألدوات  اختباراختبار  --22

  ..ولوانٌنولوانٌن  وظروؾوظروؾ  وزمنوزمن  تعلٌماتتعلٌمات  لهالها  خطوةخطوة  وكلوكل  معٌنةمعٌنة  خطواتخطوات  منمن  تتؤلؾتتؤلؾ: : االختباراتاالختبارات  --أأ

  ..للموانٌنللموانٌن  وتنفٌذوتنفٌذ  منهمنه  ٌطلبٌطلب  لمالما  استجابةاستجابة  هوهو: : السلونالسلون  --بب

  وهنانوهنان  فمطفمط  الظاهرالظاهر  تطوٌرتطوٌر  اجلاجل  منمن  لذلنلذلن  خصٌصا  خصٌصا    معدمعد  مولؾمولؾ  فًفً  السلونالسلون  لٌاسلٌاس  بهابها  ونمصدونمصد: : الصفةالصفة  أوأو  السمةالسمة  --جـجـ

  ::أسالٌبأسالٌب  عدةعدة  ولهوله  االختباراالختبار  مفرداتمفردات  وهًوهً  الفبةالفبة  حسبحسب  ٌتمٌتم    مرجعًمرجعً( ( محكًمحكً))  معٌارىمعٌارى  ٌؾٌؾتصنتصن

  تبلمٌذتبلمٌذ  لابمةلابمة  فًفً  االخٌراالخٌر  الرلمالرلم  آخرآخر  حتًحتً  والثانًوالثانً  االولاالول))  لصفةلصفة  بالنسبةبالنسبة  التلمٌذالتلمٌذ  تموٌمتموٌم  علىعلى  بناءبناء  ٌتمٌتم  تصنٌؾتصنٌؾ  --11

  (.(.الفصلالفصل

  االسبلةاالسبلة  منمن% % 9999  ةةنسبنسب  علىعلى  وٌجٌبوٌجٌب( ( الخالخ%.....%.....9999  --%%7979  --%%5959))  التحصٌلالتحصٌل  درجاتدرجات  علىعلى  بناءبناء  ٌتمٌتم  تصنٌؾتصنٌؾ  --22

  ..البراعهالبراعه  نسبةنسبة  وهًوهً

  االجابةاالجابة  --التكمٌلالتكمٌل  --متعددمتعدد  منمن  االختٌاراالختٌار  اواو  بدٌلٌنبدٌلٌن  اختبارٌناختبارٌن  بٌنبٌن  الربطالربط  أوأو  بمطابمةبمطابمة))  الفمرةالفمرة  نوعنوع  حسبحسب  تصنٌؾتصنٌؾ  --33

  امااما(، (، إجابةإجابة  بمفتاحبمفتاح  تصححتصحح  انان  ٌمكنٌمكن  وجمٌعهاوجمٌعها  ادراكًادراكً  معرفًمعرفً  عملًعملً  مستوىمستوى  أعلىأعلى  لمٌاسلمٌاس  وهًوهً))  المصٌرةالمصٌرة

  ..الموضوعٌةالموضوعٌة  وتحمٌكوتحمٌك  الذاتٌةالذاتٌة  علىعلى  للتؽلبللتؽلب  إجابةإجابة  نموذجنموذج  فٌلزمهافٌلزمها( ( الممالٌةالممالٌة))  اإلنشابٌةاإلنشابٌة  االختباراتاالختبارات

  للتعرؾللتعرؾ( ( وحدهوحده  تلمٌذتلمٌذ  لكللكل  تعدتعد))  المراحلالمراحل  كلكل  فًفً  مستمرةمستمرة  وهًوهً  اللؽاتاللؽات  دروسدروس  فًفً  وتفٌدوتفٌد: : الشفوٌةالشفوٌة  االختباراتاالختبارات  --44

  ..الراجعهالراجعه  والتؽذٌةوالتؽذٌة  التعزٌزالتعزٌز  فًفً  تستخدمتستخدم  كماكما  االداءاالداء  اواو  المعلوماتالمعلومات  وتثبٌتوتثبٌت  والضعؾوالضعؾ  الموةالموة  نواحًنواحً  علىعلى

  معمع  اعلىاعلى  درجةدرجة  لهله  االسرعاالسرع))  السرعةالسرعة  واختباراتواختبارات  االستعداداالستعداد  لمٌاسلمٌاس  واختباراتواختبارات  الذكاءالذكاء  راتراتاالبلختبلبلختب  باإلضافةباإلضافة  هذاهذا

  ((المعلوماتالمعلومات  صحةصحة  علىعلى  المحافظةالمحافظة

  ..فاالللفااللل  فاالللفااللل  صعوبةصعوبة  االكثراالكثر  اآلسبلةاآلسبلة  إجابةإجابة  علىعلى  التلمٌذالتلمٌذ  لدرةلدرة  مدىمدى  وتمٌسوتمٌس  المدراتالمدرات  اختباراتاختبارات  --55

  (.(.موالؾموالؾ))  نفسٌةنفسٌةالال  أوأو  االنفعالٌةاالنفعالٌة  االستجاباتاالستجابات  لمٌاسلمٌاس  اسماطٌةاسماطٌة  اختباراتاختبارات  --66

  وتكبٌرهاوتكبٌرها  الخرابطالخرابط  رسمرسم  --((التجاربالتجارب  اجراءاجراء))  المدرسٌةالمدرسٌة  والمعاملوالمعامل  االجهزةاالجهزة  استخداماستخدام))  العملٌةالعملٌة  االختباراتاالختبارات  --77

  والتدرٌبوالتدرٌب  النظريالنظري  االساسًاالساسً  استٌعاباستٌعاب  مدىمدى  علىعلى  وتعتمدوتعتمد  المنهجالمنهج  الستٌعابالستٌعاب  عملًعملً  كتموٌمكتموٌم  الوسالالوسال  وعملوعمل  وتصؽٌرهاوتصؽٌرها

  المعدالمعد  الهدؾالهدؾ  حسبحسب  االداءاالداء  فًفً  والدلةوالدلة  المحددالمحدد  الزمنالزمن  اسهااسهالٌلٌ  واسالٌبواسالٌب  واالداءواالداء  التنفٌذالتنفٌذ  مهاراتمهارات  اشكالاشكال  منمن  شكلشكل  وهًوهً

  ..التموٌمالتموٌم  منمن  مسبما  مسبما  
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  AAcchhiieevveemmeenntt  tteesstt: : التحصٌلٌةالتحصٌلٌة  االختباراتاالختبارات

  ومعلوماتومعلومات  حمابكحمابك: : معرفٌةمعرفٌة: ): )وهًوهً  شاملةشاملة  تعلٌمٌةتعلٌمٌة  اهداؾاهداؾ  منمن  نحمكنحمك  ماما  ممدارممدار  لتحدٌدلتحدٌد  واسعواسع  نطاقنطاق  علىعلى  تستخدمتستخدم  وهًوهً

( ( االدابٌةاالدابٌة  والتطبٌماتوالتطبٌمات  المهاراتالمهارات  بهابها  ونعنًونعنً  أدابٌةأدابٌة  وحركٌةوحركٌة( ( فاتفاتمترادمتراد))  وجدانٌةوجدانٌة  عاطفٌةعاطفٌة  وانفعالٌةوانفعالٌة( ( وتعمٌماتوتعمٌمات  ومفاهٌمومفاهٌم

  أنهاأنها  بالصدقبالصدق  نعنًنعنً  VVaalliiddiittyy--  RReelliiaabbiilliittyy  الصدقالصدق  --OObbjjeeccttiivvee  الموضوعٌةالموضوعٌة: : هًهً  صفاتصفات  44  لصحتهالصحتها  وٌشترطوٌشترط

  الذيالذي  الشاالشا  ؾؾننصصتت  وهًوهً  النتابجالنتابج  نفسنفس  تعطًتعطً  مشابهةمشابهة  ظروؾظروؾ  وفًوفً    التلمٌذالتلمٌذ  نفسنفس  علىعلى  المراتالمرات  منمن  عددعدد  طبمتطبمت  كلماكلما

  وذلنوذلن  التخطٌطالتخطٌط  عندعند  االجرابًاالجرابً  السلوكًالسلوكً  الهدؾالهدؾ  اعداداعداد  بمجردبمجرد  التموٌمالتموٌم  سإالسإال  ٌكتبٌكتب))  سواهسواه  آخرآخر  شاشا  الالوو  اجلهاجله  منمن  وضعوضع

  ٌكتبٌكتب  انان  مثلمثل  استفهاماستفهام  اداهاداه  منهمنه  بدالا بدالا   وتوضعوتوضع  الهدؾالهدؾ  ٌتؽٌرٌتؽٌر  حٌثحٌث  استفهامٌةاستفهامٌة  صٌؽةصٌؽة  الًالً  للهدؾللهدؾ  البٌانٌةالبٌانٌة  الصٌؽةالصٌؽة  وٌلوٌلححبتبت

  ..وتموٌمهاوتموٌمها  لٌاسهالٌاسها  المرادالمراد  االهداؾاالهداؾ  ٌةٌةوشمولوشمول  االستعمالاالستعمال  سهولةسهولة  لصحتهالصحتها  ٌلزمٌلزم  كماكما  وهكذاوهكذا  اكتب؟اكتب؟  الًالً... ...   التلمٌذالتلمٌذ

  أوأو  دراستهدراسته  أوأو  بحثهبحثه  لهله  تمتم  ماما  نتٌجةنتٌجة  بؤظهاربؤظهار  التلمٌذالتلمٌذ  فٌهافٌها    ٌمومٌموم  مستفٌضةمستفٌضة  إجابةإجابة  التحصٌلٌةالتحصٌلٌة  االختباراتاالختبارات  وتتطلبوتتطلب

  والمنالشةوالمنالشة  الخالخ......  واالنشطةواالنشطة  والتدرٌسوالتدرٌس  الشرحالشرح  أثناءأثناء  الفصلالفصل  داخلداخل  المعلمالمعلم  معمع  درسهادرسها  التًالتً  العامةالعامة  المبادئالمبادئ++  استذكارهاستذكاره

  صالحةصالحة  وهًوهً. . وازنوازن، ، أذكرأذكر، ، عللعلل: : أمثلتهاأمثلتها  ومنومن  والموانٌنوالموانٌن  الحمابكالحمابك  وتذكروتذكر، ، واالستداللواالستدالل  والتحلٌلوالتحلٌل  والوصؾوالوصؾ  والممارنةوالممارنة

  وتمدٌموتمدٌم  عنهعنه  والدفاعوالدفاع  الرأىالرأى  وتوضٌحوتوضٌح، ، والعملٌةوالعملٌة  العلمٌةالعلمٌة  المشكبلتالمشكبلت  وحلوحل  المنظمالمنظم  التفكٌرالتفكٌر  علىعلى  المدرةالمدرة  لمٌاسلمٌاس  تماما  تماما  

  ..االبتكارٌةاالبتكارٌة  المدراتالمدرات  تنمٌةتنمٌة  فًفً  كبٌرةكبٌرة  فعالٌةفعالٌة  ذاتذات  ٌجعلهاٌجعلها  ممامما  المساراتالمسارات  وتتبعوتتبع  النتابجالنتابج  واستخبلصواستخبلص  االسباباالسباب

  الًالً  وتحتاجوتحتاج  والفلسفةوالفلسفة  النفسالنفس  وعلموعلم  واالجتماعٌاتواالجتماعٌات  االدباالدب  مثلمثل  الدراسٌةالدراسٌة  الموادالمواد  منمن  كثٌركثٌر  فًفً  تماما  تماما    صالحةصالحة  وهًوهً

  ..عامةعامة  بصفةبصفة  المكتبةالمكتبة  والمصادروالمصادر  المراجعالمراجع  الًالً  الرجوعالرجوع

  والفرقوالفرق  لموضوعٌهلموضوعٌهاا  واالختباراتواالختبارات  الممالالممال  اختباراتاختبارات  الىالى  بدورهابدورها  تنمسمتنمسم  والتحرٌرٌهوالتحرٌرٌه  تحرٌرٌهتحرٌرٌه  اواو  شفوٌهشفوٌه  امااما  وهىوهى

  ..السابكالسابك  الجدولالجدول  ولراءةولراءة  فحصفحص  منمن  ٌتضحٌتضح  بٌنهمابٌنهما

  امااما  العباسٌهالعباسٌه  والدولهوالدوله  االموٌهاالموٌه  الدولهالدوله  منمن  كبل  كبل    سموطسموط  عواملعوامل  بٌنبٌن  لارنلارن  مثلمثل  التحصٌلٌهالتحصٌلٌه  باالختباراتباالختبارات  ٌتعلكٌتعلك  ماما  امااما

  ..انكسارانكسار  نهر،نهر،  بحر،بحر،  مٌناء،مٌناء،  العاصمه،العاصمه،  الدوله،الدوله،  اسماسم: : تحدٌدتحدٌد  والمطلوبوالمطلوب  صماءصماء  خرٌطهخرٌطه  امامنامامن  مثلمثل  الموضوعٌهالموضوعٌه

  ::OObbsseerrvv  tteesstt: : المبلحظةالمبلحظة  باراتباراتاختاخت

  أوأو  لسببلسبب  الحمابكالحمابك  تزٌؾتزٌؾ  ٌتمٌتم  لدلد  وفٌهاوفٌها  اتجاهاتهاتجاهاته  أوأو  مشاعرهمشاعره  أوأو  مٌولهمٌوله  عنعن  تمرٌرا  تمرٌرا    ممددٌمٌم  أوأو  نفسهنفسه  الشخصالشخص  ٌبلحظٌبلحظ  وفٌهاوفٌها

( ( لمٌاسهالمٌاسها  ومعاٌٌرومعاٌٌر  المٌاسالمٌاس  بنودبنود  البطالةالبطالة  تتضمنتتضمن))  السلونالسلون  نفسنفس  لمٌاسلمٌاس  مبلحظةمبلحظة  بطالةبطالة  توضعتوضع  ذلنذلن  علىعلى  وللتؽلبوللتؽلب  آلخرآلخر

  السلونالسلون  نماءنماء  لٌضمنلٌضمن  التبلمٌذالتبلمٌذ  معمع  وثمةوثمة  وباموبام  عبللةعبللة  بناءبناء  أوأو  المبلحظةالمبلحظة  منمن  الهدؾالهدؾ  المعلمالمعلم  ذكرذكرٌٌ  لدلد  أوأو  المعلمالمعلم    جانبجانب  منمن

  علٌهاعلٌها  الحصولالحصول  ٌمكنٌمكن  الال  لدلد  ونوعٌةونوعٌة  كمٌةكمٌة  بطرٌمةبطرٌمة  التلمٌذالتلمٌذ  لنمولنمو  تنبإٌةتنبإٌة  معلوماتمعلومات  توفرتوفر  عامةعامة  بصفةبصفة  وهًوهً  المبلحظالمبلحظ

  أوأو( ( المعلمالمعلم  للطالبللطالب  الدروسالدروس  ححشرشر  وفًوفً))  المعملالمعمل  فًفً  االداءاالداء  تموٌمتموٌم  أوأو  المٌدانٌةالمٌدانٌة  الدراساتالدراسات: : اهمهااهمها  ومنومن  أخرىأخرى  بطرٌمةبطرٌمة

  علىعلى  للولوؾللولوؾ  المبلحظةالمبلحظة  تكرارتكرار  ضرورةضرورة  استخدامهااستخدامها  ٌتطلبٌتطلب  ولدولد، ، الرٌاضًالرٌاضً  االداءاالداء  أوأو  الخرابطالخرابط  رسمرسم  مهاراتمهارات  تموٌمتموٌم  فًفً

  ..والموضوعٌةوالموضوعٌة  االتماناالتمان

  لحركةلحركة  ممطعممطع  أوأو  تسجٌلًتسجٌلً  دراسًدراسً  فٌلمفٌلم  تشؽٌلتشؽٌل  خطواتخطوات  اواو  مجهرٌهمجهرٌه  شرٌحةشرٌحة  لتحضٌرلتحضٌر  ::مالحظةمالحظة  لبطالاتلبطالات  أمثلهأمثله

  ..اداءاداء  أوأو  رٌاضٌةرٌاضٌة

  --ؼالبا  ؼالبا    --دابما  دابما  ))  مستوٌاتمستوٌات  عدةعدة  فٌهافٌها  االداءاالداء  لٌاسلٌاس  ٌرادٌراد  فمرةفمرة  كلكل  أمامأمام  توضعتوضع  وفٌهاوفٌها  التمدٌرالتمدٌر  بمماٌٌسبمماٌٌس  ٌسمًٌسمً  ماما  وجدوجدٌٌ  كماكما

  ..الخاصةالخاصة  وتفضٌبلتهموتفضٌبلتهم  المدرسٌةالمدرسٌة  االمتحاناتاالمتحانات  نحونحو  المعلمٌنالمعلمٌن  اتجاهاتاتجاهات  لمٌاسلمٌاس  مماٌٌسمماٌٌس  الًالً  باإلضافةباإلضافة( ( نادرا  نادرا    --أحٌانا  أحٌانا  

  أوأو  اللفظًاللفظً  سلونسلونالال  بمبلحظةبمبلحظة  تتمتتم  التًالتً  المصصٌةالمصصٌة  لسجبلتلسجبلتاا  مثلمثل  توجٌهتوجٌهوالوال  االرشاداالرشاد  بهدؾبهدؾ  المبلحظةالمبلحظة  منمن  نوعنوع  هنانهنان  --

  ..التدرٌسالتدرٌس  واسالٌبواسالٌب  المناهجالمناهج  تطوٌرتطوٌر، ، االموراالمور  اولٌاءاولٌاء  مجالسمجالس  فًفً  وتفٌدوتفٌد، ، المعلمالمعلم  منمن  التعلٌكالتعلٌك  وتمدٌموتمدٌم  تلمٌذتلمٌذ  لكللكل  العملًالعملً
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  مجتمعمجتمع  فًفً  التبلمٌذالتبلمٌذ  بٌنبٌن  االجتماعٌةاالجتماعٌة  العبللاتالعبللات  لوةلوة  عنعن  الكشؾالكشؾ  الًالً    تهدؾتهدؾ  فهًفهً  ::االجتماعيةاالجتماعية  العاللاتالعاللات  مماييسمماييس

  ..والبلصفٌةوالبلصفٌة  الصفٌةالصفٌة  الدراسٌةالدراسٌة  باألنشطةباألنشطة  المٌامالمٌام  أثناءأثناء  أوأو( ( التعاونًالتعاونً  التعلمالتعلم))  المشترنالمشترن  العملالعمل  أثناءأثناء  أوأو  ةةالمدرسالمدرس

  ::OOuussttiioonnaarriieess: : االستبٌاناتاالستبٌانات

  حسبحسب  محددةمحددة  بطرٌمةبطرٌمة  عنهاعنها  االجابةاالجابة  التلمٌذالتلمٌذ  منمن  ٌطلبٌطلب  التًالتً  الخبرٌةالخبرٌة  الجملالجمل  أوأو  االسبلةاالسبلة  منمن  عددعدد  تتضمنتتضمن  اداةاداة  وهًوهً

  االجابةاالجابة  تكونتكون  لدلدوو  التطوٌرالتطوٌر  اجلاجل  منمن  والممترحاتوالممترحات  واآلراءواآلراء  االسباباالسباب  وتعرؾوتعرؾ  المشكبلتالمشكبلت  عبلجعبلج))  لبللبل  البحثالبحث  أؼراضأؼراض

  الذيالذي  الرأىالرأى  استطبلعاستطبلع  عنعن  تختلؾتختلؾ  وهًوهً، ، متدرجمتدرج  ممٌاسممٌاس  علىعلى  إجابةإجابة  مولعمولع  تحدٌدتحدٌد  أوأو  اجابةاجابة  اختٌاراختٌار  ٌلزمٌلزم  ولدولد، ، مفتوحةمفتوحة

  اعٌداعٌدمومو  تؽٌٌرتؽٌٌر  مثلمثل  ؼٌرهاؼٌرها  اواو  معٌنةمعٌنة  ظاهرةظاهرة  إنتشارإنتشار  مدىمدى  لتموٌملتموٌم  مبوٌةمبوٌة  نسبةنسبة  شكلشكل  فًفً  ألعبلنهألعبلنه  اآلراءاآلراء  تعرؾتعرؾ  فٌهفٌه  ٌتمٌتم

  ..الخالخ..........الراحةالراحة  مواعٌدمواعٌد  أوأو  صباحا  صباحا    الباصالباص  لتحرنلتحرن  مولعمولع  واختٌارواختٌار  تحدٌدتحدٌد  أوأو  المحبلتالمحبلت  ؼلكؼلك

  ::IInntteerrvviieeww: : الممابلةالممابلة

 وادق التعاون على الحصول لضمان تعاطؾ عبللة واٌجاد بالمودة وتتسم ومستجٌب سابل شخصٌن بٌن بحوار تبدأتبدأ

 وٌمكن(  ٌدوٌا   أو -لبلداء فٌدٌو او مسجل) آلٌا   اما تمت وهً بالمرونة تتسم ان ٌجب التى االسبلة على االستجابات

 صؽار حاالت فً وتفٌد، شفوى استبٌان شكل فً تكون ولد، آلً شكل فى تكون ولد(، االوراق كتابة) اعدادها

 من% 95 على الحصول فٌها وٌمكن، الكتابة عن الكبلم وٌفضلون الناس الن( المشكل الطفل معالجة) السن

 مفتوحة ممابلة بٌن تتنوع وهً%، 49 عن فٌها االستجابات نسبة تمل التً االستبٌان بإجابات لممارنةبا االستجابات

 الؽٌر االسبلة بعض المعلم ٌوجه فٌها المفتوحة شبه أو والتلمابٌة بالحرٌة وتمتاز كله بالفصل والتبلمٌذ المعلم بٌن

 والتمدم التحصٌل من مرتفعة ودرجة بالنفس والثمة ةاللفظٌ والطبللة الذكاء درجة على تعتمد وهً االجابة محددة

 .الدراسً

 وصورة صوت هاتفٌة او لوجه وجه اما وهً االجابات وتسجٌل االسبلة على تمتصر فهً المؽلمة الممابلة أما

 .فعالٌة ألل ولكنها والتكالٌؾ والجهد الولت لتوفٌر وتستخدم

 :هً التموٌم داؾأه حٌث من ربٌسٌة أنواع ثبلثة له :التموٌم أنواع

 أو التعلٌم/ التعلم بدء لبل المستوى وتحدٌد لٌاس الً ٌهدؾ مبدبً بمعنً Pre Evaluation المبلً التموٌم -1

 :هً فرعٌة أنواع الً وٌنمسم السلون مدخبلت على للتعرؾ

 الً التوصل ٌمكن وبالتالً والضعؾ الموة نواحً لكشؾ Diagnostic Evaluation التشخٌصً التموٌم -أ

 .ومعالجتها التعلٌمٌة المشكبلت

 إكتساب أو جدٌد موضوع لتعلم التبلمٌذ استعداد مدى لتعرؾ Readiness Evaluation االستعداد تموٌم -ب

 .جدٌدة مهارة

 للمدرات تبعا   أو( االعلى للمرحلة) الخرٌجٌٌن المنمولٌن سواء لهم مناسبة تصنٌفات فً التبلمٌذ لتسكٌن تموٌم -جـ

 .لهم التدرٌس وتٌسٌر التجانس ٌحدث حتً واالهتمامات المٌول أو العملٌة

 والمهارات المدرات اكتساب فً التمدم مدى تموٌم الً وٌهدؾ Formative Evaluation التكوٌنً التموٌم -2

 مارٌنوالت المتتابعة المصٌرة الكثٌرة االسبلة خبلل من وٌتم دراسٌة وحدة أو( الحصة) الواحد الدرس ٌستهدفها التً

 سإال لكل اوزان وضع على الحرص مع المنزلٌة والواجبات( ٌهشهر نصؾ أو اسبوعٌة) المصٌرة واالمتحانات

 (.وجدانٌة -حركٌة -معرفٌة: )الثبلثٌة بمهاراتها االهداؾ جوانب فً المتضمنة المستوٌات وتدرج أهمٌة حسب
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 تحمك مدى لمٌاس وٌهدؾ الدرس من اءاالنته بعد وٌتم:  Summraise Evaluation: الختامً التموٌم -3

 .لجمإ أو فورى ٌكون ولد االهداؾ

 :الدراسً والتموٌم المٌاس أدوات تصمٌم إجراءات

 : هً عدٌده إجراءات ولها التموٌم تسبك عملٌة المٌاس

 (.الدراسً المحتوي) التعلٌمٌة المادة أختر -1

 تعرٌؾ أم فهم أم تذكر( الهدؾ) هو هل(. دراسته سبك) لتحمٌمه البلزمة الزمنٌة والفترة التربوي الهدؾ حدد -2

 . سإال هدؾ لكل ٌجب الخ...ابتكار أو استنتاج أو آداءات أو

 التدرج هدؾ لتحمٌك خاص تسلسل فً ترتٌبها ٌتم ثم الخ...-مبادئ -مفاهٌم، مصطلحات الً المحتوى حلل -3

 الً المحسوسات ومن االصعب الً االسهل ومن الصعوبة ولٌاس والثبات الصدق مثل منها موجهات الستخبلص

 لمجاالت تبعا   الكلى الً الجزبً ومن( لدرته درجة كانت مهما) الجدٌد أو المجهول الً المؤلوؾ ومن المجردات

 ولد هدفٌن ٌمٌس ال السإال ان بمعنً العكس ولٌس سإال من بؤكثر ٌماس الواحد فالسإال االجرابٌة االهداؾ

 .للظروؾ تبعا فورٌة لحظٌة لةاسب اعداد االمر ٌتطلب
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 الدافعٌه

نعرض لعدة مباحث لزٌادة التوضٌح من اجل  Motivationلكى نعالج هذا الموضوع فى ضوء مفهوم الدافعٌه 

بٌان اهمٌة الدافعٌه فى زٌادة معدل المنتج التحصٌلى من عملٌات ومهارات التدرٌس فى حجره الدراسه مثل 

بوٌه، اضافه المحفزات الى اجراءات التعلم، اسالٌب اثارة المعلم للدافعٌه عند طبٌعة الدافعٌه، واهمٌتها التر

تبلمٌذه، عرض موجز الستراتٌجٌات الدافعٌه، فكثٌرا  ما نرى بعض من التبلمٌذ ٌمضى ساعات طوٌله فى 

آٌات الدهشه التدرٌب على لعبه رٌاضٌه ما وٌنفك المال والجهد لكى ٌتمن هذه اللعبه والتفوق فٌها عندها نبدى 

والعجب الن هذا التلمٌذ  نفسه الٌطٌك الجلوس للٌل من الولت فى استذكار دروسه وهو فى هذا ٌتطلع للبحث 

عن انشطه مصاحبه وللدرس فبل ٌجد. من هنا نعرض السباب ذلن وهى الدافعٌه ووجود المحفزات للسعى لزٌادة 

 التحصٌل وتعلم المهارا ت.

العوامل المإثرة فى زٌادة التحصٌل عند تبلمٌذه ٌساعد على استخدام  ان ادران وتعرؾ المعلم على 

استراتٌجٌات اثارة الدافعٌه المتعدده تبعا  الختبلؾ الفروق الفردٌه بٌن التبلمٌذ لتحمٌك االهداؾ التربوٌه وهى 

 تختلؾ كلٌا عن االهداؾ المباشرة والتى ٌمكن لٌاسها باجراء بعض االختبارات التحصٌلٌه.

 ة الدافعٌه واهمٌتها التربوٌه:طبٌع

ٌؤتى مفهوم الدافعٌه لبلشاره الى كل شا ٌحض الفرد بصفه عامه والتلمٌذ بصفه خاصه على المٌام بنشاط سلوكى 

ما وتوجٌه هذا النشاط نحو تحمٌك اهداؾ معٌنه لد تكون مباشره وملموسه او حسٌه شعورٌه داخلٌه ؼٌر مباشره 

ؼباته للحصول على نتابج ٌرٌدها او عوالب ٌتجنبها وهذا ٌعنى ان السلون دابما  من اجل اشباع احتٌاجاته او ر

 وظٌفى ٌكمن وراءه مفهوم الدافعٌه حٌث ٌوجه او ٌحض على المٌام بالسلون وٌسعى لتحمٌمه.

وعلى الرؼم ان الدافعٌه اجراءات ؼٌر لابله للمبلحظه بصوره مباشره مدركه اال انها اهم مفاهٌم علم  

التربوى التى ٌمكن تحمٌمها من خبلل اعداد البٌبات المحفزه واستخدام المعلم للسلون اللفظى وؼٌر اللفظى النفس 

 لزٌادة الدافعٌه.

وعلى ذلن ٌمكن تمسٌم الدافعٌه الى فبتٌن اولهما الدوافع البٌولوجٌه المعروفه وهذا لٌس مجال عرضها،  

 -ٌل كما ٌلى:الدوافع االجتماعٌه التى نعرض لها بشا من التفص

 الدوافع االجتماعٌه:

وهى الفبه الثانٌه للدوافع ومن امثلتها الحاجه الى االنتماء، النجاح، التفوق، االنجاز، تمدٌر الذات، تحمٌك اآلمال، 

التطلع الى االفضل. وٌجب ان ٌدرن المعلم ان تحمٌك الدافعٌه هدفا فى حد ذاته بجانب كونه وسٌله مٌسره لتحمٌك 

الوجدانٌه العاطفٌة(ونعنى باألهداؾ الوجدانٌة  -الحركه االدابٌه -وانب االهداؾ االخرى )المعرفٌهمجاالت وج

 علىسواء داخل نطاق العمل الدراسى كؤحد العوامل المحدده لمدرة التلمٌذ  -تربٌه الضمٌر وؼرس المٌم الخلمٌه

نتباهه وتحثه على المثابره والتصمٌم والعمل التحصٌل واالنجاز لعبللتها الوثٌمه بمٌول التلمٌذ وتوجهه لزٌادة ا

خارجه من حٌث الحصول على التعزٌز والتمدٌر وتدعٌم شعوره و اوبذل الجهد والولت بشكل ناشط وفعال.

 بالفخر والمباهاه نتٌجة تفوله وتمدمه.

النه مهما تكن مركزٌا  للتعلٌم نفسه فمط ان ادران الحمٌمه المإكده الهمٌه الدافعٌه التجعل منها عنصرا   

برامج التعلٌم ممتازه وبالؽه الدله واالتمان فى اعدادها فلن تزٌد عن كونها برامج مجرده بدون استخدام هذا 

العنصر الخفى الذى اذا اهمل استخدامه واالعداد له فسوؾ تنخفض مستوٌات االنجاز وتتدنى مستوٌات تحمٌك 

إلثارة الدافعٌة عند التبلمٌذ. وهى لذلن لم  ةدممصوجراءات الاالهداؾ وتمل استجابات التبلمٌذ كلما انخفضت اإل

تتطور فى استراتٌجٌات مع تطور معظم مظاهر التكنولوجٌا التعلٌمٌه وادخال تمنٌات التعلٌم داخل حجرة الدراسه 
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تدرٌس النه ٌلزم لها عنصر التراكم والتدرٌب وزٌادة الخبره واالهتمام من جانب المعلم الذى ٌمتلن مهارات ال

 بشتى تنوعاتها.

ان مفهوم الدافعٌه ٌتعدى كونه عملٌه متسلسه ومستمره تؤتى فى خطوة التصمٌم والتخطٌط للدروس  

 -والتعلم، وهنان من ٌحصرها فى ستة عناصر هى االتجاهات، المثٌرات، االحتٌاجات، المشاعر، المدرات

 الرضا )االشباع(. -الثمه -التوافك -التعزٌز. وهنان من ٌرجعها الى: االنتباه

والدافعٌه بناء على ما سبك تتضمن اطبلق الطالات البشرٌه الحٌوٌه المختزنه لتحمٌك هدؾ ما، وهى  

جمٌع االنشطه البناءه التى تدفع التلمٌذ لمتابعة اداء المعلم وهذا ٌساعد على توفٌر مناخ آمن وشعور بالطمؤنٌنه 

 ا وجهان هما: المهمه .. والمحتوى.مما ٌساعده على زٌادة استعداده للتعلم. وله

هو كل شا آخر فى المجال نفسه )حجرة الدراسه( والمهمه تنطفا مالم  المحتوىالنشاط االساسى و المهمه هى:

تكن محببه الى النفس وتدعو الى االستمتاع كنتٌجه الن محتوى الدافعٌه نفسه ٌجب ان ٌكون محفزا  وٌؤتى ذلن 

الساسٌه لتحمٌك اعلى مراتب الدافعٌه )ٌحدث ذلن دابما عندما ٌمصد المعلم تحمٌك عدة بؤضافه النشاط الى المهمه ا

 اجراءات ضرورٌه هى:

 المرح )اال تكون ؼامضه ومرفوضه( -2 الفعل )ٌجب ان ٌتناسب مع رد فعل التلمٌذ( -1

 االختبار )عدم االجبار والتهدٌد( -4  التنوع )ٌؤتى من اتساع الخبرات(-3

 الموضوعٌه فى التموٌم. -6 جتماعى )االنسجام وازالة الحواجز(التفاعل اال-5

 استخدام التؽذٌه الراجعه البناءه -8 التسامح والدعم وعدم االنتمام او العماب. -7

التحدى )التؽلب على العمبات فى كل خطوة لبل تعمٌدها والمدره على التمدم و تحطٌم االرلام المٌاسٌه )التفوق  -9

 عٌا (على الذات تتاب

 التمدٌر )عن طرٌك تمدٌم انواع متعدده منالتعزٌز االٌجابى برؼم االخطاء( -19

 اجراءات تحمٌك الدافعٌه:

 .النشاط العملً والجسمً -1

مثل المفاجؤت السارة والجوابز واالبتسام والحكً والمصص والنؽم والمحسنات اللفظٌة  المرح والسرور -2

 تلمٌحات، والتواضع والمشاركة والثناء والمدح والتكرار والكرم.وااللوال المؤثورة واالٌحاءات وال

)من الشابع ان بٌبة الفصل الدراسً تكاد تكون خالٌة من توفر عنصر االختٌار لشٌوع طرٌمة االلماء  االختٌار -3

%( 99واالستماع السلبً( لكن المعلم البارع  )الذي ٌضع فً اعتباره ضرورة تحمٌك االهداؾ بنسبة اكبر من 

ٌمكنه ابتكار عدة اختٌارات )التعلم التعاونً أو اسلوب حل المشكبلت( بهدؾ زٌادة الدافعٌة مثل: تعدد اشكال 

تسجٌل بعض الفمرات التلٌفٌزٌونٌة  او اإلذاعٌة او  -ممتطفات من الصحؾ -مجلة -تمدٌم المحتوى )كتاب مدرسً

لٌمٌة وتمدٌم وسابل تتناسب مع تعدد مٌول التبلمٌذ اعداد وسابط تع -تنوع اسالٌب التدرٌس -موالع إلكترونٌة

)بفضل اعدادها بواسطة التبلمٌذ مع توجٌه المعلم ومساعداته( واستعداداتهم ورؼباتهم وآرابهم )ٌمكن أخذ آراء 

 التبلمٌذ واستطبلع تفضٌبلتهم لؤلسالٌب (.

ل مع االخرٌن وبٌن التبلمٌذ وبعضهم )نعنً بها زٌادة مرات وإجراءات االتصال والتفاع التفاعل االجتماعى -4

البعض مثل المنالشات والندوات واتاحة الفرصة للنمد البناء الجماعى وتفنٌد اآلراء وحل المشكبلت وتمسٌم العمل 

 )مع ضرورة اتمامه بنجاح(.
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 -)التساهل فى تمبل االخطاء بصورة جماعٌه والتؽاضى عن السلون السلبى احٌانا ولٌس دابما   التسامح -5

الحرص على تصحٌح االخطاء بصوره جماعٌه وواضحه بؤعتبار ذلن فرصه عظٌمه لتوفٌر فرص التعلم 

بصوره مباشره واٌجابٌه شدٌده التؤثٌر مما ٌساعد على رفع الروح المعنوٌه وبالتالى زٌاده الدافعٌه وذلن بخلك 

 بٌبه رالٌه ومحفزه.

الشامل المتعدد والتحسن والتمدم وؼرس التشجٌع الذاتى لدى  ٌجب ان ٌكون اٌجابٌا ٌركز على التموٌم المٌاس: -6

التلمٌذ، واالسترشاد برأى الزمبلء ولٌاس مدى تمدمه بنفسه فى مرات عدٌده وبالنسبه لترتٌبه لبالى الفصل مره 

لؾ اخرى، واستطبلع اراء التبلمٌذ فى اكبر اسالٌب التموٌم المفضله لدٌهم )شفهى/ تحرٌرى/ تدرٌبى ادابى/ موا

 .. الخ(

ٌجب ان تكون فورٌه واال تكون محبطه ومتؤخره بل ٌجب ان تكون مستمره ومساٌره  التؽذٌه الراجعه: -7

 لخطوات الدرس ولٌس فى نهاٌته وان تكون اٌجابٌه ومستمبلٌه )سوؾ نخصص لها فصل لادم(.

فى النفس البشرٌه من  التحدٌات لها لدره ؼٌر عادٌه على اخراج االفضل من البشر وافضل ما التحدى: -8

وتتحمك بؤن ٌخصص المعلم بعض االهداؾ ٌعدها  فضابل وادبٌات وسلوكٌات، وهى اكثر عوامل الدافعٌه فعالٌه

 وتبٌنالتبلمٌذ بؤنفسهم للدرس المادم او الحالى بصوره جماعٌه او فردٌه وٌساعدهم المعلم فى كٌفٌات تحلٌلها 

وتعدٌل سلوكهم الى االفضل. مما ٌجعلهم الدر على بذل الجهود لتحمٌمها  انواعها ولٌمة كل منها فى نمو التبلمٌذ

 %فٌما فوق(.99بصوره اكثر مما لو فرضت علٌهم وهذا ٌزٌد الطموح والسعى للحصول على درجه البراعه )

راج الحٌاه خ مناحى: هو الوسٌله المثلى لزٌادة الدافعٌه لٌس فمط فى مجال الدراسه ولكن فى جمٌع التمدٌر -9

حجرة الدراسه او خارج اسوار المدرسه )الرحبلت المٌدانٌه( وخاصة تمدٌر الزمبلء وتمدٌر المعلم وتمدٌر ادارة 

المدرسه وتمدٌر اولٌاء االمور بناء على مظاهر التفوق وٌتم ذلن باالهتمام ببرامج االنشطه والمكافؤت 

 مادٌه او عٌنٌه او سٌكولوجٌه. -والمسابماتالممتعه االٌجابٌه سواء مباشره او ؼٌر مباشره

: ٌعد التطبٌك من اهم جوانب اثاره الدافعٌه وٌحدث ذلن عن طرٌك ربط الخبرات الدراسٌه التى التطبٌك -19

تتمثل فى المواد الدراسٌه والمعلومات والحمابك والمفاهٌم والتعمٌمات والنظرٌات والموانٌن بالحٌاه الوالعٌه 

المختلفه او  فى جوانبهسوار المدرسه وبٌان اهمٌة كل ما ٌمدم للتلمٌذ لزٌادة نموه خارج حجرة الدراسه او خارج ا

 اثره فى بناء شخصٌات التبلمٌذ من اجل التكٌؾ مع الحٌاه للنجاح فٌها.

 اسالٌب اثارة الدافعٌه:

صله واالستمرارٌه ذكرنا فٌما سبك ان الدافعٌه هى حاله داخلٌه تحث الفرد )التلمٌذ( على االنتباه والنشاط والموا

وانها تتؤثر بالمٌول واالتجاهات واالستعدادات واالحتٌاجات كما تتؤثر بمستوى الملك والحرص على مواصلة 

ماحممه فى السابك من نجاح والحصول على التعزٌز هذا بصفه عامه اما اذا اراد المعلم اعداد اجراءات تدرٌبٌه 

بذلن بصدد تحمٌك مستوٌات علٌا من االهداؾ )مستوى البراعه  لمهاراته وخبراته بصفه خاصه فانه ٌكون تبعا

% فٌما فوق( وٌتم ذلن بزٌادة تشوٌك التبلمٌذ للدرس لكى ٌعطوا مزٌد من االهتمام والتركٌز وبذل الجهد 99

 وبناء علٌه فإن هذه هى الدافعٌه التعلٌمٌه النموذجٌه وٌتم له ذلن من خبلل ما ٌلى:

ه للدافعٌه من تلمٌذ الخر، وٌتم له معالجة ذلن بتصمٌم واعداد اكبر عدد ممكن من اختبلؾ اسالٌب االثار -1

االسالٌب التدرٌسٌه التملٌدٌه والحدٌثه لمبلحمه الفروق بٌن التبلمٌذ لكى تتبلءم  مع استعدادات اكبر عدد ممكن من 

 التبلمٌذ لبللبال على التعلم )المعلم البارع(.

تهم من داخلهم ٌلزم لهم اسالٌب خارجٌه الثارة الدافعٌه فهم ذوى الدافعٌه الذاتٌه مثل التبلمٌذ الذٌن تنبع دافعٌ-2

حب التفوق واعبلء لدراته ومهارات خاصه وحرصه على زٌادة االنجاز والسعى للتمدم وهو لهذا ٌحتاج الى 
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على االبداع وٌتحمك ذلن من المدوه والعناٌه بتمدٌم النماذج والسٌر الذاتٌه واالبتكار واالختراعات له والتشجٌع 

 -خبلل ؼرس لٌم واسالٌب المثابرة واالسالٌب المباشرة بواسطة عدة إجراءات هً كما ٌلً:

مثل االسبلة ذات االجابات المتعددة التً تضع التلمٌذ فً مولؾ محفز ٌحثه على  أوال : طرح األسبلة التحفٌزٌة:

 التفكٌر وبذل الجهد والنشاط.

 م.1948ماٌو  15لو لم تعلن دولة اسرابٌل فً فلسطٌن ٌوم  ماذا ٌحدث - أمثلة:

 ماذا ٌحدث لو انعدمت الجاذبٌة االرضٌة. -       

 ماذا ٌحدث لو استمر بماء االتحاد السوفٌتً متماسن حتً اآلن. -      

على تولٌد أكبر  هو أحد األسالٌب الجماعٌة لتنظٌم المنالشات وفٌه ٌشجع المعلم التبلمٌذ ثانٌا : العصؾ الذهنً:

عدد ممكن من االفكار وااللتراحات المبتكرة الخبللة لمعالجة مشكلة مطروحة للبحث والمنالشة وذلن فً خبلل 

فترة زمنٌة لصٌرة نسبٌا  ٌكون فٌها الربٌس أو المعلم حٌادٌا  وٌمتصر عمله على توجٌه االسبلة واستبلم االجابات 

عماب على اال ٌعتبر اي إجابة تعرض خاطبة وانما ٌشجع وٌحث على  أو تدوٌنها على السبورة دون تعلٌك أو

 المزٌد وهذا فً حد ذاته انجاز وتعزٌز وتدعٌم الجابات التبلمٌذ وصوال  الً الحل الجماعً للمشكلة المطروحة.

ص كٌؾ نتخلص من مشكلة الممامة فً المدن بؤلل التكالٌؾ وألل ولت ممكن والل مجهود وٌبلحظ هنا حر مثال:

 المعلم على تحمٌك أهداؾ متكاملة فً مستوٌاتها وجوانبها الوجدانٌة والمعرفٌة والحركٌة.

ٌعرض المعلم لبٌان عملً أو تجربة علمٌة أو عٌنات أو نماذج أو صور أو أفبلم أو  ثالثا : العرض العملً:

ه ودوره )تمسٌم رسومات توضٌحٌة، وٌطلب لراءة وفحص ماعرض امامهم واستخبلص ما ٌرونه كل تبع رأٌ

 العمل تبعا  الختٌارات التبلمٌذ ونواحً النبوغ لدٌهم لزٌادة الدافعٌة(.

 عرض لطعه من الخبز المتعفن كممدمة لدراسة موضوع فطر الخبز أو الفطرٌات. - أمثلة:

عرض تجربة تظهر إمكانٌة طفو ابرة خٌاطة أو شفرة حبللة على سطح الماء لدراسة موضوع ظاهرة  -       

 التوتر السطحً فً الماء ولانون الطفو.

 عرض مجموعه من الصخور كممدمة لدراسة موضوع انواع الصخور. -       

ٌعتمد هذا األسلوب على استثارة الملك المعرفى لدى التبلمٌذ عن طرٌك   رابعا : عرض الحدث المتنالض:

لة او حٌله ٌتحٌرون فى حلها وتفسٌرها، ماٌسمى بالحدث المتنالص من وجهة نظرهم، ولد ٌكون ذلن لؽز او مسؤ

من معلومات مسبمة، او تبدو متعارضه مع فهمهم عن الظواهر  ما لدٌهملكوناها التتوافك مع معتمداهم او 

 المحٌطه بهم، فى حٌن انها التكون متعارضه مع اساسٌات العلوم بمعنى انها صحٌحه علمٌا .

 شتوىما االثار المترتبه على االنمبلب ال امثله:

 كٌؾ ٌتسنى لرجل الفضاء السباحه فى الفضاء. -

 كٌؾ تفسر انخفاض الحراره فى االدوار العلٌا واالرتفاعات رؼم لربها من الشمس. -

ٌطلب المعلم من التبلمٌذ وضع لطعه معدنٌه من النمود تحت كوب زجاجى فارغ وٌجعلهم ٌتؤكدوا بمشاهدة  -

ثم ٌطلب منهم ملء الكوب ببطء بالماء ثم ٌطلب منهم مبلحظة  لطعة النمود تحت الكوب من جمٌع الجوانب

ماحدث لمطعة النمود حٌنبذ ٌبلحظون إختفاء لطعة النمود تحت الكوب كلما توالً ملء الكوب بالماء تدرٌجٌا  حتً 

ة تمهٌدا  تختفً تماما . هذه التجربة تمثل لهم لؽز محٌر وعلٌهم حله. ٌمكن أن تستخدم هذه االمثله لزٌادة الدافعٌ

 لدراسة موضوع انكسار الضوء.
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ٌموم المعلم بعرض صورتٌن أو أكثر لشا أو لظاهرة ما وٌموم بتحوٌر أو تؽٌٌر  خامسا : عرض االلؽاز المصور:

شا فً إحدى الصورتٌن تؽٌٌرا  بسٌطا ، ثم ٌسؤل التبلمٌذ عن البحث عن الشا المختلؾ أو الذي تم تؽٌٌره. ولد 

صور لحدث ؼٌر متولع أو ظاهرة ؼٌر مؤلوفة، ثم ٌسؤل التبلمٌذ عن السبب وراء ذلن ٌستخدم اسلوب عرض ال

شتاء( ومن خبلل تؤمل  ومطٌر)مثل سموط االمطار فً فصل الصٌؾ فً مصر رؼم كونها مناخ بحر متوسط 

الصورة ٌطرح المعلم عدة أسبلة حول موضوعها، أو عرض صورتٌن مختلفتٌن، ولكن بهما بعض التشابه 

ة الحد الطٌور وآخرى لخفاش وٌطلب من التبلمٌذ اكتشاؾ أوجه االختبلؾ وأوجه التشابه وهذا ٌعتبر كصور

 تحفٌز لهم لبل دراسة درس عن الثدٌٌات أو انواع الطٌور البرٌة وؼٌر البرٌة.

...الخ( سواء كانت )علمٌة/ سٌر ذاتٌة/ دٌنٌة/ تارٌخٌة/ أدبٌة/ أو خٌال علمً/ اساطٌر. سادسا : رواٌة المصص:

مثل لراءة سورة ٌوسؾ علٌه وعلى نبٌنا الصبلة والسبلم كمدخل لزٌادة الدافعٌة تمهٌدا لدراسة جؽرافٌة الفٌوم 

بمصر، أو لصة اكتشاؾ ارشمٌدس لمانون الطفو وذلن لزٌادة دافعٌتهم لدراسة لاعدة أو لانون ارشمٌدس فً 

فة العباسً وٌخبرهم ان جهازها للعرس كان أوله فً دروس العلوم أو لصة زواج ابنه أحمد بن طولون من الخلٌ

 بؽداد وآخره فً مصر بصورة متواصلة طوال الطرٌك بواسطة لوافل الجمال التى تحمل الجهاز.

وفٌه ٌعرض المعلم لبعض الولابع التً حدثت فً ولت لرٌب، والتً تمع فً  سابعا : عرض االحداث الجارٌة:

التصادٌة/ دراسٌة، أو تلن المنتظر حدوثها فً االٌام الملٌلة المادمة أمثلة:  مجاالت عدٌدة: سٌاسٌة/ اجتماعٌة/

استخدام المعلم لحفل افتتاح لناة السوٌس الجدٌدة للتمهٌد وزٌادة الدافعٌة عند دراسة جؽرافٌة شرق النٌل واسباب 

وٌس المدٌمة وهو فً هذا ٌربط السوٌس( كنتٌجة لحفر لناة الس -االسماعٌلٌة -انشاء مدن المناة الثبلثة )بورسعٌد

 بٌن دروس الجؽرافٌا ودروس التارٌخ عند دراسة جؽرافٌة سٌناء.

استشهاد المعلم بمظاهر االحتفال بذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجٌدة تمهٌدا  لزٌادة الدافعٌة لدراسة تارٌخ  -

 المضٌة الفلسطٌنٌة وتوضٌح كٌؾ ثم احتبلل فلسطٌن حتً اآلن.

المعلم بمظاهر االحتفال بتعامد الشمس مرتٌن فً السنة على تماثٌل معبد ابو سمبل بؤسوان مرتٌن فً استشهاد  -

السنة ٌوم مولده وٌوم جاء على العرش تمهٌدا  وزٌادة لدافعٌة عند دراسة الحضارة الفرعونٌة وتحمٌك أهداؾ 

عتهم فً الفلن والعمران لزٌادة وجدانٌة من خبلل ؼرس لٌم حب الوطن بٌان امجاد المصرٌٌن المدماء وبرا

 دافعٌتهم لبللتداء بؤجدادهم المصرٌٌن.



 116 

وٌتم ذلن بهدؾ زٌادة دافعٌة التبلمٌذ من خبلل عرض المعلم الحدى المصص التارٌخٌة  ثامنا : عرض الطرابؾ:

عً واالدبً أو االسطورٌة أو العلمٌة أو االجتماعٌة لزٌادة التشوٌك لدراسة موضوعات االدب والتارٌخ االجتما

وعرض النماذج الساخرة والمصابد المشهورة ببعض الخصابص البشرٌة النادرة فً أجواء المجتمعات فً ببلط 

 الخلفاء العباسٌٌن أو ؼٌرها.

فً أخذ الحكمة والعبرة على ألسنه الحٌوانات وبٌان أهمٌتها فً توجٌه  كلٌله ودمنهاالستفادة من كتاب  أمثلة:

 ن بصورة ؼٌر مباشرة. المإلؾ النصابح للملو

عرض المعلم لمصة عنترة بن شداد وبٌان مهاراته فً الشعر العاطفً فً نفس الولت الذي كان ٌمتلن فٌه  -

 مهارات المتال والشجاعة والبسالة للدفاع عن ارض لبٌلته.

مثل "لطعت نوادر أشعب وجحا وحروب داحس والؽبراء )اسماء خٌول(، واالمثلة الشعبٌة ومناسبات اطبللها  -

جهٌنة لول كل خطٌب" ونوادر مدح الشعراء للخلفاء والملون ثم ذمهم اذا لم ٌنالو العطاءات المجزٌة باألضافة 

الً كتب السٌر الذاتٌة والمذكرات والفنون الشعبٌة والتراثٌة والعادات والتمالٌد الطرٌمة التً ٌتمٌز بها بعض 

 الشعوب فً حٌاتهم الٌومٌة.

ٌموم فٌها التبلمٌذ بزٌارة أو رحلة لصٌر ٌوجههم فٌها المعلم  المٌدانٌة والدراسات االستطبلعٌة: تاسعا : الرحبلت

العداد خطة الزٌارة واالستعداد لها وشرح ابعاد االستفادة من الرحلة بعد العودة لحجره الدراسة لتموٌم الرحلة 

ثبٌت المعلومات وجعلها اكثر تشوٌما . وفً هذا ونمدها وربطها بالدروس داخل المنهج الدراسً لزٌادة الدافعٌة وت

فً بداٌة العام االستطبلعٌة اثناء توزٌع الم ٌجب ان ٌكون المعلم لد اعد خطط هذه الرحبلت أو الزٌارة المٌدانٌة

الدراسً أو الترم على شهور السنة بهدؾ تحمٌك أهداؾ حركٌة وجدانٌة أو معرفٌة ذات مستوٌات علٌا نتٌجة 

فعٌة وحدوث عملٌة تفاعل التبلمٌذ مع عناصر الدرس ومع ارشادات وتوجٌهات المعلم اثناء مشاهداتهم لزٌادة الدا

للبٌبات الطبٌعٌة والبشرٌة عملٌا  وتطبٌمٌا  لما سبك دراسته أو تمهٌدا لما هو آت فً دروس العلوم والجؽرافٌا أثناء 

 ٌات المحافظة على البٌبة .دراسة وحدة البٌبة لؽرس لٌم تمدٌر االنجازات واكتساب سلوك

زٌادة المتاحؾ واآلثار مثل المتحؾ المصري الذي ٌتضمن كنوز الحضارة الفرعونٌة ، والمتحؾ العربً  أمثلة:

اإلسبلمً التً ٌحوى امجاد الحضارة االسبلمٌة، وزٌارة المتحؾ الزراعً الصناعً لتعرؾ تطور أسالٌب 

المزارع المابٌة بؽٌر تربة أو زٌارة المكتبات المحلٌة ودور الزراعة والصناعة وزٌارة الصوب وما ٌعرؾ ب

النشر المومٌة )مثل مكتبة االسكندرٌة وزٌارة مبنً مإسسة االهرام أو االخبار أو الجمهورٌة لتعرؾ مراحل 

اصدار الجرٌدة الٌومٌة، واالعداد لرسم خرابط مٌدانٌة حٌث ٌتم االعداد للرحلة داخل الفصل على أن توضع 

الم والبٌانات علٌها مٌدانٌا  أو زٌارتهم لمحطات تنمٌة المٌاه الشرب أو حدابك الحٌوان وحدابك الزهور المع

والنباتات ألهمٌتها البالؽة وزٌارة المراصد )مثل مرصد حلوان( وزٌارة المعامل المركزٌة ومراكز البحوث 

علمٌة والجؽرافٌا وزٌادة الدافعٌة لعمل بؤنواعها مما ٌحثهم على السعً لبلنضمام الً الجماعات المدرسٌة ال

  ابتكارات واختراعات وبرامج الكترونٌة.

ٌعتبر تمثٌل االدوار من العناصر المإكدة لتثبت المعلومات لمدرتها الفابمة على تحوٌلها  عاشرا : تمثٌل االدوار:

جاهات وتعدٌل أنماط السلون الً خبرات لابلة لؤللتداء بها لتصبح سلون ٌومً خاصة فً ؼرس المٌم وتنمٌة االت

تلمابٌا  دون فرض أو إلزام دراسً أو إجتماعً وال توجد مادة دراسٌة ال تخضع نواحً األنشطة بها الً صبلحٌة 

تمثٌل االدوار لدعم المعلومات والمبادئ وهً تبدأ بؤعداد لصة أو تمثٌلٌة لصٌرة ٌتم تؤلٌفها وعمل السٌنارٌو 

م أو مجموعه من المعلمٌن المشتركٌن فً مادة دراسٌة واحدة فً شكل فرٌك عمل البلزم لها أما بواسطة المعل

حٌث ٌجتمعون فً شكل ورش عمل ٌتبادلون اآلراء الخبرات وٌشتركون فً تنمٌح المصة أو التمثٌلٌة ولد تكون 

جاذبة الهتمام لصة معده مسبما  من لبل أحد المإلفٌن أو اآلدباء المهتمٌن بمجال تدعٌم المناهج بمصص هادفة و

التبلمٌذ بحٌث تزٌدهم تشوٌما  لؤللبال على الدراسة وتعمٌك االهداؾ الوجدانٌةوؼرس لٌم وطنٌة ولومٌة آلثارة 
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الدافعٌة لدراسة العادات والتمالٌد االصٌلة لضمان حفظها فً صدور وعمول وسلوكٌات التبلمٌذ لكً ٌتم تبادل 

ن خبلل توضٌح مفاخر الشعراء العرب ولصصهم الحماسٌة االجٌال لها من خبلل دروس اللؽة العربٌة م

وتسجٌل االنتصارات المومٌة والعربٌة ولد تستخدم كتمهٌد الثارة الدافعٌة لدراسة جؽرافٌة مصر وجؽرافٌة 

 الوطن العربً وتارٌخه للشعور بالفخر بؤمجاد الوطن وااللتداء بها.

تحمٌمها معلم بارع تم تدرٌبه على االسالٌب العلمٌة فً ٌلزم ل صابٌة:مالحادي عشر: النشطة العلمٌة واالست

التدرٌس واستخدام أسلوب حل المشكبلت فعلٌا  فً حجرة الدراسة كؤسلوب ربٌسً أو لد ٌستخدم كتمهٌد لدراسة 

بعض الدروس بتكلٌؾ التبلمٌذ بخطوة جمع المعلومات أو عمل استكشافات لبلٌة الثارة دافعٌتهم للتفاعل مع 

ناء تدرٌس هذا الموضوع  أو ذان وما تستهدفه من تحمٌك أهداؾ علٌا ومستوٌات متمدمة بطرٌمة ؼٌر المعلم أث

مباشرة وؼٌر تملٌدٌة من خبلل ؼرس لٌم ومهارات البحث واالستمصاء بواسطة التبلمٌذ وزٌادة التفاعل 

ا لدى التبلمٌذ جمٌع المواد االجتماعً أثناء الدراسة بهذا األسلوب وهذه األسالٌب تشترن فً تمدٌمها وتنمٌته

الدراسٌة )ولد بٌنا ذلن فً فصل سابك فً هذا البرنامج( وخاصة دروس العلوم والرٌاضٌات والجؽرافٌا 

ودراسات البٌبة، وٌجب ان ٌتوافر بالمدرسة معمل للعلوم لعمل التجارب والمشاهدات الحٌة كما ٌجب ان ٌتوافر 

 رٌخ والدراسات االدبٌة والفلسفٌة والعلمٌة والمتاحؾ...الخ.بالمدرسة جماعات علمٌة للجؽرافٌا والتا

 استراتٌجٌات الدافعٌة

: بمعنً ان تكون االهداؾ االدابٌة التً تعبر عن االداء النهابً أو النتابج استراتٌجٌة توضٌح االهداؾ االدابٌة -1

م / التعلم أو بعد االنتهاء من تمدٌمها، واضحه وٌمكن لٌاسها بواسطة ادوات التموٌم المختلفة فً اثناء عملٌة التعلٌ

انطبللا  من حمٌمة واضحة هً ان زٌادة الدافعٌة عند التبلمٌذ تعتمد على جاذبٌة الهدؾ ولدرته على تحمٌك 

الؽرض منه فً جمٌع الجوانب والمجاالت والمستوٌات التعلٌمٌة داخل الفصل أو خارجه، وٌنتج ذلن من دلة 

% فما فوق( للمحتوى 99نته واهتمامه البالػ بدرجة اتمان التبلمٌذ )درجة البراعة: االداء وشموله وعممه ومرو

العلمً والتدرٌبً وتحمك ما وراء االهداؾ المباشرة والتً ال تتمٌد بماذا ٌجب ان تكون علٌه معلومات الدرس 

التبلمٌذ بعد خضوعهم بصورة تملٌدٌة تنزع الً الحفظ والتلمٌن واالستظهار ولكن تتجه للتعبٌر عن ما ٌرٌده 

لخبرات الدرس وما هو الزم وضرورى لتحمٌك النمو المتكامل داخل داخل الفصل وخارجه وعلى ان ٌكون 

هنان تناسك بٌنهما بحٌث ال ٌطؽً احدهما على اآلخر وحتً ال تمل الجهود المبذولة لتحمٌك بعض االهداؾ التً 

 تتمٌز بالسهولة الواضحة على حساب ؼٌرها.

ى الهدؾ ٌجب ان ٌتراوح بٌن السهوله والصعوبه وبٌن الحمابك واألوهام )تلن التً ٌعتنمها بعض ان مستو

المعلمٌن وعادة تكون ؼٌر حمٌمة أو أنها تملٌدٌة ثبت تؤخرها وعدم جدواها أو استخدامها فً برامج التعلٌم/ التعلم 

لصعبة بتكلٌؾ التبلمٌذ بواجبات كثٌرة وعلى المتمدمة مثل: لٌس باإلمكان ابدع مما كان أو الهروب من االهداؾ ا

درجة كبٌرة من الصعوبة دون ان ٌتم تدرٌبهم على أمثلة علٌها أو إهمال توضٌح أهمٌتها فً التمدم الدراسً أو 

النمو المتكامل، ولكً ٌتم التؽلب على هذه االسالٌب البالٌة ٌنبؽى مراعاة ممتضٌات اختٌار المادة التعلٌمٌة 

ظٌمها وربطها باالهداؾ من خبلل االهداؾ االجرابٌة السلوكٌة )تحمٌك عناصر معادلة الهدؾ وتحلٌلها وتن

السلوكً بصورة متكاملة( التً ٌعجز كثٌر من المعلمٌن عن ادران دور التلمٌذ الممصود ودرجة التدرٌب 

 والظروؾ البلزمة لبلداء الجٌد.

ءات ٌجب على المعلم ان ٌنمٌها لدى تبلمٌذه وٌحرص فتؤتً من خبلل عدة اجرااستراتٌجٌة الثمة بالنفس:  -2

على تنفٌذها بتلمابٌة فابمة ومرونة والتناع مثل تمبل مشاعر التبلمٌذ وافكارهم وتشجٌعهم على طرح االسبلة 

والتعبٌر عن ذواتهم وابدأ التؤٌد والتصحٌح المرحلً والتتابعً والتدرج فً تمدٌم المعلومات )ترتٌبها أما تصاعدٌا  

و سٌكولوجٌا ( ولدرته على تحوٌلها الً خبرات محببة لدى التبلمٌذ ببٌان أهمٌتها لهم ولتمدمهم وربطها بالولابع أ

المعاشة بما ٌعطهم الثمة بالنفس وٌزٌد من اعتمادهم بؤنهم لادرون بما فٌه الكفاٌة على االنجاز والنجاح )درجة 
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هم على االلبال على التعلٌم. على العكس من ذلن نجد % بما فوق( وهذا ٌفٌد من دافعٌتهم وٌحث99البراعة 

االسالٌب التدرٌسٌه التً تؤخذ بفرض الطاعه المطلمة والسكون والتلمً واالذعان مما ٌإدى الً االحباط وتدعٌم 

مشاعر المهر والضعؾ والشعور بعدم االستحماق واالنصراؾ والبلمباالة، وعدم الجدوى وؼموض الفابدة 

المؽزى من التحصٌل نهابٌا  لتؤكدهم من عدم لدرتهم على تؽٌٌرها نتٌجة عدم السٌطرة علٌها وؼٌاب المعنً و

ألنها مفروضة كؤمر مسلم به مما ٌدعوهم الً التكاسل وفمدان الهمه وعلى هذا فإن اهتمام المعلم بؤثاره الدافعٌة 

 للتمدم والدعم والتعزٌز ٌزٌل وٌعالج هذه المشاعر.

ونعنً بها شٌوع عبارات التهدٌد والعماب واصدار االوامر الجامدة الضبط والتعلم:  بٌنعل استراتٌجٌة التفا -3

والمطلمة ونشر وتعمٌم مظاهر التسلط والتخوٌؾ والزجر هذه المظاهر تدفع التبلمٌذ الً كراهٌة الدراسة وعدم 

ة الدراسٌة ذاتها وعدم اداء االرتٌاح أو الرضا عن المعلم الذي ٌمارس هذه االسالٌب بل واالنصراؾ عن الماد

% بٌن اؼلب تبلمٌذه( هو الذي 99المعلم البارع )الذي ٌعطً نتابج تفوق  : على العكس من ذلن فإنالواجبات

الً فرد نافع منتج جدٌر بؤن ٌحظً بكل تحوٌل التلمٌذ  ٌستطٌع الناع تبلمٌذ بؤهمٌة المادة الدراسٌة ولدرتها على

هذا ٌتحمك لهم بإبراز العبللة بٌن ما ٌبذلونه من جهود ما ٌحممونه من نجاح ٌإدي  مظاهر التكرٌم واالشادة  وان

 الً مستمبل افضل وٌتم للمعلم ذلن بؤثارة دافعٌتهم للدراسة بالامة العدل والموضوعٌة فً الحكم.

لهو عملٌة  ان نجاح عملٌة التعلم والحصول على التمدٌرات العالٌة و التفوقاستراتٌجٌة تحمل المسبولٌة:  -4

ومسبولٌة متكاملة ومشتركة ٌتبادل خبللها المعلم والتبلمٌذ وولً االمر االدوار  ما بٌن درجات االٌجابٌة والتنازل 

عن االستحواذ على المٌام بالشرح طوال الحصة وانما ٌنبؽً ان ٌتشارن مع التبلمٌذ بل وادارة المدرسة وزمبلء 

ومعاملها وانشطتها بؤدوار متساوٌة ٌبذل كل منهم الجهد واالهتمام المدرسة والمابمٌن على مرافك المدرسة 

والسعً لمصلحة التلمٌذ بشرط مناسبة حجم العمل وااللتزام والتنسٌك ومرونة البٌبة التعلٌمٌة واالجتماعٌة 

جعل ودرجة رلٌها وتطورها مع ممتضٌات العصر والتمدم العلمً واالنفتاح ونشر اجواء سٌكولوجٌة مواتٌة مما ٌ

المسبولٌة اكثر احتماال  واستعدادا  لزٌادة النجاح خاصة وان النجاح ٌعتمد على الموضوعٌة ولٌس على اسباب  

 اخرى مثل الحظ أو الصدفة .

ونعنً بها عدة اجراءات ممصودة ٌتناولها المعلم : استراتٌجٌة التعزٌز: سوؾ تخصص لها فصل لادم بؤذن هللا -5

لٌها زٌادة المدرة على تعدٌل السلون الً االفضل وامكانٌة الحصول على النجاح نتٌجة بالمول أو الفعل وٌترتب ع

وضوح الرإٌة، وٌحدث ذلن بالولوؾ على جمٌع احوال التبلمٌذ من حٌث مستواهم ومشاعرهم وتفضٌبلتهم 

هم ونواحً اهتماماتهم ونواحً اعراضهم واسباب اهمالهم أو رفضهم عادة دون أخرى وما اذا كان خضوع

لعملٌة التعلم نابعة من رؼبتهم فً تحمٌك النجاح أو انهم ٌنظروا الٌها على انها عملٌة اذعان مفروضة علٌه 

فرضا، وٌمكن للمعلم البارع التؽلب على هذه المظاهر السلبٌة لدى التبلمٌذ بؤستخدام اسالٌب متنوعة تدرٌبٌا أو 

ة المتنوعة بحٌث تتناسب مع الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ وجدانٌا بتمدٌم اوجه التعزٌز وخلك الموالؾ التعلٌمٌ

بحٌث تتٌح فرصة التعلم واالبداع والتكٌؾ االجتماعً والفردي مثل االثابه ومساوئ السلون بؤستخدام اسالٌب 

التمبل والمبادرة والحسم والتجاوز عن االخطاء والتمدٌر كل ذلن بحٌث تتٌح فرص تكرار السلون  المرؼوب فٌه 

وتشجٌعه وتمدٌره وتدعم العمل الفردي والجماعً واالثابه علٌه واالشادة به فً نفس الولت الذي توضح فٌه  فٌه

مظاهر السلون السلبً وبٌان مساوئ االسالٌب العنٌفة فً ادارة الفصل من تلماء نفسه مبتؽٌا  فً ذلن وجه هللا 

 دافعٌة.الكرٌم والنٌة الصادلة لتمدٌم اسمى آٌات التعزٌز الثارة ال

وسوؾ نعرض لهذا الموضوع بتوسع كامل وتسجٌل بعض الموالؾ أو المعاونة استراتٌجٌة التؽذٌة الراجعه:  -6

  فً تمدٌمها.

 التؽذٌة الراجعه
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ٌمصد بها تزوٌد التلمٌذ بمستوى  اداإه الفعلً بمجرد ان تصدر منه اجابة سواء أكانت سلبٌة بتصحٌح الخطؤ أو 

واالثابة والتمدٌر علٌها والحث على المزٌد منها وهذا ٌعطً تثبٌت للمعلومات والتطلع الً  اٌجابٌة بتؤكٌد االجابة

 تكرار الحصول على المزٌد من التشجٌع والتحفٌز.

تخلك اجواء تشٌع فٌها روح االمن والثمة واالحترام المتبادل    Feed Backكما ان استراتٌجٌة التؽذٌة الراجعه 

ٌنهم وبٌن بعضهم )ٌحدث ذلن عندما ٌهتم المعلم بتحمٌك الدٌممراطٌة فً الفصل وؼرس بٌن التبلمٌذ والمعلم وب

لٌم التعاون والمثابرة ومساعدة الؽٌر واالخذ بٌد الضعٌؾ( وذلن من خبلل عدة اجراءات تتصؾ بالحكمة 

 واحترام  ذوات التبلمٌذ والخلك الكرٌم(.

بنتٌجه عمله أو اجابته  أو تمدٌره للمشكلة أو السإال المطروح  واذا كانت  التؽذٌة  الراجعة تهتم باعبلم التلمٌذ

بالفصل فان  ذلن ٌحدث لٌس لمجرد االنتمال الً ؼٌرها من خطوات الدرس ولكن لتدعٌم المعلومة وفتح آفاق 

رحبه والتوسع واالٌجابٌة من جانب التلمٌذ واستٌعاب المعلومة وادخالها كمكون مكمل بحٌث ٌسهل معه تحوٌلها 

الً خبرة ذاتٌة دافعة وذلن بربطها بسلسلة من المعلومات المتكاملة تساعد جمٌعها على تحمٌك االهداؾ، وٌتؤتً 

ذلن من حرص المعلم على تمٌٌم اجابات التبلمٌذ وتبرٌرها بمعنً لماذا هً صحٌحة واالخرى لماذا هً خاطبة 

معلم لنفسه والدابه وفرصه الكتشاؾ نواحً الموة فً نفس الولت الذي تعتبر فٌه التؽذٌة الراجعه تموٌم ذاتً لل

ونواحً الضعؾ فً ادابه او فً بعض  نواحً االعداد او التنفٌذ سعٌا للمزٌد من النجاح الذي ٌإدي بالتالً الً 

الشعور باالرتٌاح وتحمٌك عنصر الثمة بالنفس للمعلم،وهذا ٌدفعه الً التمدم بشكل مطرد ٌلمسه فً اجابات 

 وكهم ومدى احتٌاجهم الً التدرٌب او االعادة او التدعٌم او تؽٌٌر الخطط او االسالٌب.التبلمٌذ وسل

والتؽذٌة الراجعه لد تكون فورٌة او مستمرة بعد كل اجابة كل سإال أو بعد االختبارات االسبوعٌه او الشهرٌه او 

تكوٌنى ومن خبللها تتحك االهداؾ مإجله بعد االمتحانات النهابٌه اوالختامٌه، ففى الحاله االولى تسمى تموٌم 

االجرابٌه السلوكٌه. اما فى الحاله الثانٌه فٌتم من خبللها تحمٌك االهداؾ العامه والكلٌه وفٌها ٌشترن جمٌع 

المعلمٌن وجمٌع االنشطه المدرسٌه الصفٌه والبلصفٌه كما لد تشترن فٌها ادارة المدرسه وٌترتب علٌها االنتمال 

 و المرحله االعلى.الى الصفوؾ االعلى ا

كما ٌتم من خبللها اكساب التبلمٌذ المهارات واالتجاهات والمٌم ومن خبللها اٌضا  تنمو خصابص التبلمٌذ، 

وتتكون لدٌهم شخصٌات بناءه وسوٌه. كما تتكون لدٌهم مهارات االنصات وحسن االصؽاء والتعبٌر بالكبلم او 

ات ممٌزه تساعده فى تمدٌم مهارات التواصل والتلمٌح واالٌحاءات الفعل. وٌمتاز فٌها المعلم بما ٌمتلكه من لدر

 وبثها وتوزٌعها وتنوٌعها.

وتبرز خبللها مهارات التواصل مثل عملٌة االرسال وعملٌة االستمبال ثم ٌعود المستمبل لٌؤخذ دور  

عل االجتماعى او المرسل فى شكل اجابة على الرساله او تؽذٌه راجعه لتدعٌمها مما ٌإدى الى زٌادة التفا

 ماٌعرؾ تربوٌا باالداء اللفظى وؼٌر اللفظى للمعلم.

وكنتٌجة لعدم فعالٌة معرفه النتاابج المجرده الممدمه فى شكل ورله )شهادة مدرسٌة( او اجابة فى شكل كلمات 

خبلل سرٌعه مثل صح او خطؤ جاء مفهوم التؽذٌه الراجعه لتدعٌم السلون الصحٌح وتعدٌل السلون الخاطا من 

التوجٌه والتوضٌح واالرشاد أو إحالة التلمٌذ المخطا أو الذي صدرت منه االستجابة الخاطبة الً خط تعلٌمً 

مواز لد ٌراجع فٌه التلمٌذ دراسة االساسٌات السابمة والبلزمة لكً ٌتمكن من االجابة الصحٌحة أو لتدعٌم خبراته 

 أو تنمٌتها فً بعض جوانب النمص.

التؽذٌة الراجعة كافٌة مإدٌة لحداث عنصر الرلابة والضبط والتحكم والتوجٌه والتدعٌم، وٌجب ان نإكد ان 

وتعدٌل السلون وتوظٌفه )نمصد بالسلون هو بعض الظواهر النفسٌة والتعلٌمٌة التً تحدث فً بٌبة معٌنة ٌدركها 

داللة والمعنً أو هو مجموعه التلمٌذ فً نفسه وٌتفاعل معها والسلون ٌمتاز بصفه الكلٌة التً تعطٌه خاصٌة ال
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وتطبٌمه  صفٌه. أو ال صفٌه(احداث معنٌة تصدر عن ذات معٌنة تهدؾ الً ؼرض خاص داخل بٌبة معٌنة 

وتطوٌره الً االفضل، وهً فً هذا من اهم عوامل زٌادة الدافعٌة للتلمٌذ لكً ٌكتشؾ بنفسه اسالٌب انتماء 

الخاطبة نتٌجة لؤلستمرارٌة فً الحصول على التؽذٌة الراجعه االجابات الصحٌحة وٌستبعد كثٌر من المحاوالت 

من المعلم أو من الزمبلء او أثناء مجهوده الشخصً، مما ٌساعد على تمرٌر الخطوات التالٌة وتموٌم اداإه 

 واستعداده أوال  بؤول.

اه والتشوٌك والسعً وال ٌؽٌب عنا عند معالجه استراتٌجٌة التؽذٌة الراجعه مالها من أهمٌة فً زٌادة االنتب

للوصول الً مستووٌات اعلى ودرجات أو عبلمات عالٌة كما انها تزٌل الجمود و اللفظٌة الشدٌدة والشكلٌة من 

 اجواء الفصل الدراسً.

والتؽذٌة الراجعه لها أهمٌة كبٌرة فً ؼرس االتجاهات والمٌم وزٌادة الحافز لبلتصاؾ بالمٌم الخلمٌة والسعً 

ث تؽٌٌرات إٌجابٌة  فً اداء التلمٌذ تكسبه مهارة تهذٌب سلوكه والتخلص من اعبابه النفسٌة لبلفضل النها تحد

والدراسٌة الخاطبة )لٌسهل التخلص منها( أو بٌان أسباب عدم اتمان المهارات الشخصٌة والدوافع الذاتٌة أو ابراز 

اخلٌه ولها مظاهر وموجهات كما أن لها عامل الضعؾ فً  البٌبة المحٌطة بالتلمٌذ سواء كانت مادٌة ملموسة أو د

عدة خصابص بارزة هً التعزٌزٌة ونمصد بها تلن التً تدفع الً تعلٌم أفضل ومتواصل كما أن لها سمات تبدو 

أهمٌتها عندما ٌتلمً التلمٌذ دعما  الجابته والشعور بالفخر وبذل الجهد والمحافظة على تفوله واكتساب المهارات 

 البلزمة لذلن.

علم البارع هو  الذي  ٌفتح باب المنالشة بحٌث ٌعطً  التؽذٌة الراجعه البلزمة لعدد كبٌر من التبلمٌذ  فً والم

والسرور وتدعو التبلمٌذ لزٌادة الفعالٌة  الؽبطةولت للٌل نسبٌا  ٌتبارى فٌه الجمٌع لحصد الجوابز وتزداد مشاعر 

حو التمدم نتٌجة البراز عنصر المعنً ولٌس مجرد وتجوٌد العمل بناء على حافز ذاتً أو دافعٌة خارجٌة ن

 االستظهار.

ولد تؤتً التؽذٌة الراجعه فً صورة زٌادة درجات أو كلمات تشجٌع أو مدح أو إثابة ملموسة أو ؼٌر ملموسة أى 

 شعور باالبتهاج أو بالجوابز أو األنشطة التروٌحٌة أو الرحبلت أو التكرٌم.

 :أنواع التؽذٌة الراجعه

ة الراجعه إجراء سهل ومرضً وفً خطوة واحدة ولد ٌكون أكثر عمما  باضافة معانً وتوجٌهات او التؽذٌ

 بؤأبراز عبللات متضمنة فً جوانب شدٌدة الصعوبة تساعد التؽذٌة الراجعه على تٌسٌرها.

مٌذ بؤهمٌة ولد ٌعطً التلمٌذ التؽذٌة الراجعه لذاته أو للزمبلء أوالتؽذٌة الراجعه الداخلٌة وهً شعور التل

االستجابات أثناء الدراسة الذاتٌة: أما التؽذٌة الراجعه الخارجٌة التً ٌمدمها المعلم أو ٌرفضها ولد تكوون التؽذٌة 

الراجعه أما كٌفٌة أو ؼٌر كٌفٌة )كمٌة( مثلما ٌحدث عند الحاق االجابات على االسبلة فً آخر الكتاب المدرسً 

ذ ضرورة السعً لمعرفة االجابة بعد كل سإال مباشرة ودون إبطاء مما أو فً كتاب مبرمج وٌطلب  من التلمٌ

ٌجعل التلمٌذ أكثر لدرة ومعرفة بما ٌجب علٌه المٌام به من اعمال وبالتالً المٌام بتؽٌرات أو بتعدٌبلت فً سلوكه 

لراءة الشعر  أاو نشاطه، ولد ٌكون هذا فً حد ذاته هدؾ  من اهداؾ المنهج بصفة عامة أو أهداؾ وجدانٌة مثل

 ودروس التارٌخ والجؽرافٌا أو األنشطة البٌبٌة بواسطة االنشطة.

تتبع السلون المبلحظ وتعمبه مباشرة وتزود التبلمٌذ بالمعلومات والتوجٌهات  التؽذٌة الراجعه الفورٌة:

ما لد تكون واإلرشادات البلزمة لتدعٌم السلون وتطوٌره أو تصحٌحه على الفور ولد تكون مكتوبة او شفهٌة ك

بصورة فردٌة لكل تلمٌذ وهذا هو النوع الشابع فً المدارس وجمٌع االتصاالت فً المجاالت االخرى، وتمتاز 

التؽذٌة الراجعه بؤنها ال تإدي الً زٌادة االنتباه عند التبلمٌذ فمط وانما تتعدى ذلن الً دفعهم الً التركٌز على 

 عادياجزاء معٌنة من الدرس اكثر من االهتمام ال



 121 

وعلى هذا فان التؽذٌة الراجعه تتلخص فً كونها إجراءات مدروسة مفعلة ٌموم بها المعلم لتزوٌد التبلمٌذ 

باالجابات النموذجٌة السبلة التموٌم الذاتً والجهود الشخصٌة الخاصة )الفروق الفردٌة وهذا ٌساعد على التعرؾ 

ز  أو تعدٌل االستجابة بهدؾ الوصول درجة البراعه على استجابته اذا ما كانت  صحٌحة أو خاطبة بمصد  تعزٌ

 % فما فوق(.99)

وهً تحدث عندما تعطً للتلمٌذ بعد فترة زمنٌة من استكمال العمل او االداء ولد تطول  التؽذٌة الراجعه المإجله:

هدؾ لٌاس هذه الفترة أو تمصر بحسب الظرووؾ واعتمادا  على الهدؾ من تمدٌم المعلومات وهً تؤتً  ؼالبا   ب

الخبرة كنتٌجة لتفاعل التلمٌذ لدرة وفعالٌة المعلومة على البماء فً ذهن التلمٌذ او تعرؾ اثر النسٌان على اكتساب 

 بماء وتاثٌرا . مع مجموعه من المعلومات ٌستهدؾ المعلم تحوٌلها الً خبرة اكثر

م التلمٌذ بان إجابته عن السإال المطروح وفٌها ٌخبر المعل التؽذٌة الراجعه المعتمدة على المحاوالت المتعددة:

صحٌحة او خاطبة وفً حالة االجابة الخاطبة ٌطلب منه ان ٌحاول عدة مرات  وٌعطٌه بعد كل مرة تؽذٌة راجعه 

مختلفة عن سابمتها وتعزٌز أكثر فاكثر ٌزداد مع تكرار المحاوالت الناجحة ولد ٌطلب المعلم من التلمٌذ ان ٌفكر 

ان ٌجٌب فترة  من الزمن  ٌحددها  له تزداد   أو تمل بحسب هدفه من حصول التلمٌذ وتدرٌبه فً االجابة لبل 

حاول مرة ←حاول ←صح/خطا←جواب ←على االجابة وأهمٌة  هذا الهدؾ فً البناء المعرفً للتلمٌذ سإال

 انتمل. ←صح←اخرى 

عدم صحتها ولد ٌحدد له المعلم  تحدث بعد معرفة التلمٌذ بمدى صحة اجابته أوالتؽذٌة الراجعه الصرٌحة: 

موضع الخطؤ اذا كان جزبٌا  أو كلٌا  ثم ٌطلب منه ان ٌكتب االجابة الصحٌحة مباشرة على الورق بعد اإلجابة ولد 

اعادة كتابة  ←الجواب الصحٌح ←صح/خطا ←ٌحدث ذلن عدة مرات وٌكتبها عدة مرات او ٌرددها سإال

 الجواب الصحٌح مرة أو مرات.

تحدث عندما تؤتً االجابة خاطبة ٌعرض المعلم على التلمٌذ السإال مرة اخرى  لراجعه ؼٌر الصرٌحة:التؽذٌة ا

وٌطلب منه التفكٌر فً الجواب الصحٌح وان ٌتخٌله فً ذهنه مع اعطابه مهلة محددة وبعد ذلن ٌزوده باالجابة 

 سواء تم له التواصل الً الجواب الصحٌح ام ال.

معلم فً كل انواع التؽذٌة  الراجعه السابك عرضهها ٌجب ان ٌعطً التلمٌذ انواع وٌجب ان نإكد انه على ال

متعددة من التلمٌحات واالٌحاءات أو بعض المساعدات الجزبٌة ولد ٌعٌد صٌاؼة بعض االسبلة بهدؾ ادخال 

ولد ٌضرب له  مزٌد من التلمٌحات فنجده احٌانا  ٌعطً حرفٌن من كلمة االجابة أو كلمة اذا كانت االجابة جملة

ان ٌختار نوع النمط الذي ٌتم به صٌاؼة االسبلة االلرب امثلة أو ٌسترجع معه خبرة سابمة أو ٌطلب من التلمٌذ 

استكمال جملة او تعرٌؾ..الخ( ولد ٌرشده المعلم  الً مراجع خارجٌة فً حالة  -اعادة الترتٌب -الٌه مثل )التمابل

 ←التفكٌر فً الجوانب او ذكر سبب العجز عن االجابة ←خطاصح/←جواب ←سإال لٌاس المهارات االعلى.

 .االجابة الصحٌحة  ←مهلة 

 

 أهمٌة لتؽذٌة الراجعه فً عملٌة التعلٌم والتعلم:

تعتمد النظرٌة السلوكٌة التى لامت على اساس منها التؽذٌة الراجعة على اساس ان السلون ٌتعدل بنتابجه، وان 

اتٌا  فً ضوء االداء النهابً ومدى نجاح هذا االداء وان هذه النتٌجه سواء كانت السلون ٌتم توجٌهه أو تموٌمه ذ

سواء كان عملٌا  او نظرٌا ، مهارات حمابك أو تعمٌمات او  -تعدل السلون او االداء الذي بعدها -اٌجابٌة او سلبٌة

مدما  فً عملٌة التعلم بناء على مفاهٌم...الخ وانه كلما تمكن التلمٌذ من خطوة من الخطوات تبل ذلن بخطوة أكثر ت

ما حصل علٌه من تؽذٌة راجعهه ذاتٌا  أو خارجٌة )الن النجاح فً حد ذاته ٌعطً تؽذٌة راجعه ذاتٌه نتٌجه مرور 

 التلمٌذ وتاثره وتؤثٌره فً مولؾ تعلٌمً ناجح ومكتمل العناصر التربوٌة )التً سبك ذكرها(.
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نسبٌا  )فً بعض الموالؾ ٌزداد فٌها دور المعلم وفً بعض الموالؾ  مما ٌترتب علٌه انتمال االدوار وتبادلها

تتطلب ؼلبة  دور التلمٌذ تبعا  لصعوبة المعلومة أو حداثتها  أواهمٌتها كؤساس لما ٌؤتً بعدها من معلومات أو 

لنمو الؽٌر خبرات( بٌن المعلم والتلمٌذ على حساب ادوار المعلم )التعلم النشط( التً تتجه الً تنمٌة نواحً ا

مباشرة والتً تستهدؾ ؼرس المٌم واالتجاهات أو مهارات اجتماعٌة مثل التكٌؾ والمبادرة والمثابرة واالجتهاد 

والوالء واالنتماء وأهداؾ لومٌة مثل االعتزاز بجهود الجٌش والشعور بالفخر النتصاراته وتمدٌر  دوره  فً 

تطلع لمواصلة تضحٌاتهم وؼٌرها من االهداؾ الوجدانٌة  التً الدفاع عن الببلد وتمدٌر ادوار شهداء الوطن وال

 تشترن فٌها جمٌع المواد الدراسٌة وٌضطلع بها  جمٌع المعلمٌن من خبلل االنشطة الدراسٌة الصفٌة والبلصفٌة.

 بناء على ما سبك فان التؽذٌة الراجعه هً اجراء موجه للنشاط االنسانً داخل المدرسة أو خارج المدرسة بصفة

عامة أو داخل جدران الفصل الدراسً من خبلل أهداؾ واضحة ومباشرة وممصودة. بمعنً انها تدفع الحافز 

الداخلً مما ٌحفز لبعث استجابة مرضٌة للتلمٌذ )سواء كانت إٌجابٌة أو سلبٌة فٌتم توجٌه التلمٌذ الً مساعدة 

 تلفة( للمعلم على السواء.معده مسبما  لمبلحمة الفروق الفردٌة بٌن مستوٌات التبلمٌذ المخ

وهنان من ٌرى ان الضبط الذاتً للسلون عند التلمٌذ )بمعنً الرؼبة فً زٌادة التمدم والسعً لؤلفضل )درجة 

% فما فوق( بالنسبة للجمٌع التبلمٌذ ولٌس لمستوى معٌن لد ٌحدث كرد فعل للتؽذٌة الراجعه اي أنها 99البراعة 

ن االجابة الصحٌحة التى ٌعمبها تؽذٌه الراجعه، وكنتٌجة لتوجٌه التؽذٌة سبب ونتٌجة فً نفس الولت بمعنً ا

الراجعه للتلمٌذ الذي ٌبدى مزٌد من الرؼبة فً التمدم وزٌادة الحصٌل والنجاح كهدؾ أعلى وأسمً من جانب 

لتفاعل اهمٌة التلمٌذ تعدى الرؼبة فً مزٌد من االستحسان من جانب  المعلم، وهذا ما ٌسمً وٌعتبر أكثر أنواع  ا

كؤثر وفعالٌة بٌن نوعٌن أو أكثر من األحداث )االنتباه + لنجاح فً االستجابة + الشعور باالرتٌاح والثمة بالنفس 

+ الحصول على التؽذٌة الراجعه( الن حدوث حدث معٌن من االحداث السابمة او البلحمة على مهمة التدرٌس 

الحسٌة     FEED BACKصلً. وهذا بالضبط هدؾ التؽذٌة الراجعه ٌموم بدوه بؤثر رجعى بؤعادة توجٌه الفعل اال

التً تؤتً كمحصلة من أعضاء االستمبال الدخلً ولد تخرج فً شكل استجابة أو تبدو كؤداء وسلون. ولد تظل 

 كامنه تدفع  التلمٌذ نحو المزٌد من التمدم. ولد تكون تؽذٌة  راجعه مستمرة على هذا النحو أو متمطعه اذا كانت

المعلومات أو المعرفة فوق مستوى التلمٌذ عندها ٌمل حدوث التؽذٌة  الراجعه الذاتٌة وٌحتاج التلمٌذ الً دعم 

 وتوجٌه المعلم مباشرة او الً ؼٌره من مصادر التعلم االخرى المحٌطة بالعملٌة التعلٌمٌة.

ٌة الراجعه اال انه ٌمكن اعتبار وعلى الرؼم من عدم استخدام المعلم فً فصول مدارسنا الحالٌة النواع التؽذ

 التموٌم النهابً أو المرحلً تؽذٌه راجعه. والنهابً اكثر انتشار وحدوث فً فصول مدارسنا حالٌا .

 

 

 التعزٌز

 مفهوم التعزٌز:

Rein forcment  ًٌرجع مفهوم التعزٌز الً عملٌات الثواب والعماب التً تصدر من المعلم بالفصل  ال :

نت اثابة )ثواب( او عماب وال ٌتؤتً االحاطة بهذا المفهوم للمعلم المبتدئ أو لمجرد اطبلق التبلمٌذ سواء كا

وتوجٌه عبارات التعزٌز بصورة شكلٌة ال تحمل معانً التطور واثاره الدافعٌة للتمدم فً التحصٌل، بمدر ما 

بٌنه وبٌن التبلمٌذ بالفصل،  تحتاج الً معلم ٌخلك الظروؾ التعلٌمٌة/ التعلمٌة التً تإدي الً حدوث التفاعل

وذلن من خبلل اكتسابه لشخصٌة إٌجابٌة وسلون ٌتسم باالخبلص فً اعداد الموالؾ التعلٌمٌة والتخطٌط المسبك 
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لذلن وتولع جمٌع االحتماالت بالفصل سواء كانت معولات ناتجة عن عدم استجابة التبلمٌذ للدرس أو لسبب آخر 

التخاذ اطار مناسب تتحمك فٌه االهداؾ االدابٌة أو المعرفٌة المتطورة على ان ٌضع سلسلة من المعالجات 

والمتناسمة مع موضوع الدرس بحٌث ٌجعل من نفسه لدوة ٌمتدى بها التبلمٌذ وٌتحمسون للتعاون معه لتحمٌك 

 وجدانٌة(. -حركٌة -االهداؾ ذات المستوٌات العلٌا والجوانب العدٌدة )معرفٌة

تستهدؾ تموٌم السلون واثابته من اجل زٌادة احتمال تكرار فً المستمبل المرٌب )سواء  ان استراتٌجٌات التعزٌز

تعدٌل سلون أو تعلم الحمابك والمعلومات والتعمٌمات بما ٌزٌد من فرص تحوٌلها الً خبرات اصٌلة لدى التبلمٌذ 

التلمٌذ بالفابدة والكفاٌة تمكنه من تفسٌر ولابع الحٌاة المحٌطة خارج الفصل الدراسً مما ٌساعد على شعور 

وزٌادة الؽبطة والسرور لٌس فمط للتمٌذ صاحب االجابة الصحٌحة ولكن الن التعزٌز بهذه الصورة االٌجابٌة 

ٌنتمل اثره الً جمٌع التبلمٌذ بالفصل على الرؼم من صعوبة تعرؾ المعلم لبلنماط السلوكٌة المناسبة عند كل 

لكً ٌوجه الً كل منهم التعزٌز الصالح له خاصة وان المعلم ٌدرس لعدد تلمٌذ )الختبلؾ كل منهم عن اآلخر( 

كبٌر من الصفوؾ الدراسٌة وٌتطلب ذلن ضرورة امتبلكه مهارات شخصٌة كبٌرة ومتمٌزة تمكنه من توجٌه 

التعزٌز المناسب لهذه االعداد الكبٌرة من التبلمٌذ ومبلحمة ما بٌنهم من سمات وشخصٌات واتجاهات ومٌول 

 وعة )كل تبع لبٌبته ونشاته(.متن

 أهمٌة التعزٌز:

ال تمتصر أهمٌة التعزٌز على زٌادة تحصٌل التبلمٌذ فمط بل هً وسٌلة واداة فعالة تإدى الً اشتراكهم فً 

االنشطة الصفٌة والمدرسٌة المختلفة داخل  الفصل وخارجه )فً المدرسة أو فً البٌبة المحٌطة( وتجعلهم اكثر 

على مراعاة النظام واالنتظام والمحافظة على ضبط الفصل، وتجعل التبلمٌذ ٌمبلون على التعلم انتباها  وحرصا  

وٌتشولون الٌه وٌحبون معلمٌهم وٌحترمونهم وٌطٌعونهم وٌسعون الً اتباع ارشاداتهم وٌتلمونها بسعادة ورضا 

والسلبٌة  والتبرمر من الشؽب واٌجابٌة على العكس من ذلن فً الفصول التً ال تتلمً التعزٌز ٌحدث فٌها كثٌ

 واالمباالة والتكاسل بل والفوضً وشٌوع الشعور باالذعان واآللٌة فً التحصٌل والتلمً.

وهذا ٌجعل التعلم بالنسبة للحالة األخٌرة صعبا  ومجردا  )ؼٌر حسً اى ال ٌتصل بالمشاعر( وؼٌر مرتبط بحٌاتهم 

أسالٌب التسلط )فرض االوامر والنواهً( وفرض النظام بالموة  وعندما ٌحدث ذن كثٌرا  ما نجد المعلم ٌلجؤ الً

والعنؾ برؼم ان نفس المعلومات وذات الدروس تمدم لهم أو لؽٌرهم على السواء اال انها بدون التعزٌز )التعزٌز 

السلبً بمعنً ان ٌتدرج المعلم مع التلمٌذ المخطا من االولٌات ثم تبسٌط المعلومات واعطاء تلمٌحات 

عدات منه ومن زمبلبه وٌظل ٌثابر معه  مستخدما  جمٌع انواع التعزٌز حتً ٌتوصل ذلن التلمٌذ لبلجابة ومسا

الصحٌحة ولكنه لبلسؾ للٌبل  ما ٌستخدم  لكثرة عدد التبلمٌذ وضٌك الولت( وٌجب أن نإكد ان نجاح المعلم فً 

الضافة الً ما ٌحدثه ذلن من اثر اٌجابً تعدٌل استجابات التبلمٌذ الً االفضل ٌجلب السعادة للمعلم نفسه با

 لٌس عند التلمٌذ المخطا فمط ولكن لجمٌع التبلمٌذ بالفصل. ومربً

وٌلزم لحدوث ذلن ان ٌتدرب المعلم تدرٌبا  متواصبل  بناء على رؼبة شخصٌة منه اعتمادا  على ما ٌمتلكه من 

 ز السلبً لٌس مرفوضا  كله(.خصابص الشخصٌة المٌادٌة واالٌجابٌة والبناءه )مبلحظة: التعزٌ

 مهارات التعزٌز:

دراسة علمٌة منهجٌة تبعا  للخصابص العامة ودرجة  وفهمهاتتطلب الكتسابها دراسة وتعرؾ خصابص التبلمٌذ 

النمو والمرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس بها التبلمٌذ وسمات العمر العملً والبدنً. وتسمً هذه المهارات كفاءة 

سواء كانت لفظٌة أو اداءات تدعم وظٌفة التعزٌز تبعا لشخصٌة كل منهم وللمولؾ التعلٌمً  المعلم التدرٌسٌة

وطبٌعة المادة الدراسٌة مستخدمٌن لذلن انواعا متعددة من التعزٌز مثل إشران التبلمٌذ فً تمدٌم الدرس )التعلم 

ٌذ بواسطة احترام ذواتهم وتمدٌرهم النشط( او استخدام المدح واالطراء وتكوٌن عبللات طٌبة بٌن المعم والتبلم
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وتشجٌعهم وهنان تعزٌز ٌسمً بالفعال والمستمر ذلن الذي ٌحدث عندما ٌدعم المعلم ثمه التلمٌذ به عندما ٌتمكن 

من الناعه بسعٌه لتحمٌك مصالحه باخبلص وهذا ٌإدى الى تفاعل ذو اتجاهٌن من جانب كل من التلمٌذ والمعلم 

 كل لبلخر ومن االخر.

بارن  –الى االمام  –جٌد  –ممتاز  –برافو  –ا كان الشابع فى فصولنا الدراسٌه التعزٌز الفظى مثل احسنت واذ

انن تتفوق على نفسن وتتمدم كثٌر .. الى الخ ولكن هذا النوع ٌمدمه المعلم المبتدأ ؼٌر  –ابدعت  –اله فٌن 

 التعزٌز التملٌدٌه باالضافه الى عدم فعالٌة تكراره.المتمرس ولكن االمر ٌحتاج الى التنوٌع نتٌجة لمحدودٌة الفاظ 

وكما سبك ان ذكرنا فإن اشران التلمٌذ فى تحمٌك عملٌة التعلم واٌجاد لنوات االتصال بٌن المعلم والتلمٌذ 

ومساعدتهم لٌصبحوا اٌجابٌٌن بصورة مستمرة ٌبدوا واضحا  من حرص المعلم على تمدٌم افضل المعلومات 

المهنً واالنسانى او العلمى ٌعتبر تعزٌزا اجدى وافعل وفعلى وحمٌمى بشرط ان ٌشعإ به التلمٌذ  والعناٌة بالنمو

وٌلمس اثاره فٌستجٌب وٌتفاعل معه. وٌعتبر نجاحهم فى حد ذاته تعزٌزا  لهم وللمعلم عى السواء، وذلن من خبلل 

حٌه وعدم وضوح المؽزى الحمٌمى من استبدال العبارات التملٌدٌه فى التعزٌز والتى ٌحٌط بها كثٌر من السط

-وراء نؽمة الصوت ودرجاته وبعض االشارات واستبدالها بعبارات مثل: سؤكون حما  سعٌدا  ان فعلت هذا ...  

تؤكد  –التملك سوؾ اتولى االمر بنفسى  -أنن تجعلنى دابما  انفذ ما ترٌد بصدر رحب.  –سؤفعل هذا من أجلن 

اذا اتبعت التعلٌمات ومن مهارات التعزٌز لبلجابات السلبٌه: هل ٌمكنن ان تعٌد  انن لادر عى النجاح واالنجاز

 -حاول مرة ثانٌة وسوؾ تنجح بؤذن هللا.. أنا معن -من ٌستطٌع مساعدة زمٌلكم –ذلن من اجلى مره آخرى 

وسؤجلس هبل لدت الفصل بدال منً  -اشكرن لن عندى جابزة كبٌرة -انتظر سوؾ اعٌدلن السإال بطرٌمة أخرى

 رسمن رابع على السبورة فهل ٌمكنن رسم مماثل فً كراستن؟..الخ -مكانن الستمع

وهنان تمنٌة حمٌدة ٌمكن للمعلم ان ٌدرب نفسه على االداء التدرٌسً وتمدٌم انواع التعزٌز بها ومنها: التسجٌل 

هش وٌحاول التعدٌل الً المربً أو الصوتً لٌرى أو لٌسمع بنفسه كٌؾ تظهر صورته أمام التبلمٌذ وسوؾ ٌند

 االفضل بعد ذلن.

وهنان المعلم الذي ال ٌمكنه ان ٌدرن ولع سلوكه واداإه ؼٌر المدروس على تبلمٌذه، وٌتعجب من ردود افعالهم 

 المملة المحبطة للمعلم. 

، والمعلم مثال: هل تعرؾ الفترة الزمنٌة التً ٌستؽرلها كسوؾ الشمس؟ ٌبدأ التبلمٌذ كل منهم ٌمدم اجابة مختلفة

ثوان. وهو هنا لم ٌلتفت ابدا  الً  8دلابك و 7ٌتركهم فً ؼٌٌهم ٌترددون ثم ٌمول لهم بعدها االجابة الصحٌحة هً 

ضرورة تعزٌز كل اجابة من االجابات الخاطبة وٌثبت االجابة الصحٌحة وٌستبعد االخرٌات وٌوضح لهم اسباب 

 االجابة وكٌؾ نحصل علٌها.

 

 التعزٌز ؼٌر اللفظً:

هنان عدد من المعززات ؼٌر اللفظٌة برؼم كونها ؼٌر محددة  فً كلمات ولٌس لها لوامٌس اال انها معبرة بشدة 

عن المعانً الممصودة من ورابها مثل: االبتسامة والحركات واالشارات أو تمطٌب الوجه أو تممص حالة التفكٌر 

ٌماءات وحركات الوجه أو الٌدٌن أو النظرة المتؤملة ابداء السعادة والسرور فً اللمحات واال -أو حالة االهتمام

)ٌا لن من عبمري بعد نظرة تامل لبلجابة أو السلون أو االنجاز( أو النظر بؤستؽراب )كٌؾ تمول ذلن وانا لدمت 

 لن....،....( وٌسرد بعض االساسٌات التً سبك شرحها.

ة أو أن ٌمترب من التلمٌذ أثناء االجابة أو ولد ٌصدر من المعلم حركات برأسه لتدل على الرفض او الموافم

االشارة بالٌد فً حركات دابرٌة تعنً ان ٌستمر التلمٌذ وٌواصل االجابة  -ٌصفك له أو ٌدعو التبلمٌذ للتصفٌك له
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االشارة بالٌد لتعنً التولؾ لتؽٌٌر االجابة أو العادة صٌاؼة السإال أو العطاء ولت  -فهو على الطرٌك الصحٌح

 ٌب التلمٌذ بروٌة اكبر فً حالة التلمٌذ الخابؾ أو المتسرع.أطول لٌج

وٌجب أن تكون هذه الحركات من جانب المعلم سابدة فً جمٌع الدروس ولٌست عابرة أو بالصدفة او تعمد 

اهمالها لسبب أو آلخر )مثل طول الدرس ورؼبته فً االنتهاء منه لبل انتهاء الحصة أو الزمن المحدد لها فً 

زٌع المنهج على شهور الفصل الدراسً أو الترم( وذلن حتً تصبح سلوكا  اعتٌادٌا  حتً ال ٌختلط امر لابمة تو

 على التبلمٌذ وٌظنون انهم ال ٌستحمون التعزٌز.

وال ٌوجد فصل أو تفصٌل الي من التعزٌزات اللفظٌة أو ؼٌر اللفظٌة ولكن ٌمكن للمعلم أن ٌستخدم احداهما او 

المولؾ التعلٌمً بشرط ان ٌتمن المعلم ما ٌمدمه وٌتدرب علٌه )التدرٌس كلٌهما كل حسب ظروؾ 

أو التسجٌل المربً )فٌدٌو( أو الصوتً )جهاز التسجٌل( أو التدرٌب على  mecro teatchingالمصؽر(.

رته التدرٌس وادخال تمنٌات التعزٌز المختلفة امام الزمبلء او االساتذة او امام المرآة ذاتٌا  فً البٌت فً حج

 الخاصة او بٌن افراد العابلة او مبلحظة االعبلمٌٌن والفنانٌن والسٌاسٌن فً برامج التلٌفٌزٌون المختلفة.

 استخدام إسهامات التبلمٌذ كمعززات للتدرٌس:

ان ؼاٌة ما ٌامله  المعلم الذي ٌحرص على تحرى مدي نجاحه فً االداء التدرٌسً هو لٌس فمط فً الحصول 

المستوى فً اداء التبلمٌذ لبلمتحانات، ولكن اٌضا  فٌما ٌمتبسونه منه من لدوة وتعدٌل سلوكهم  على نتابج مرتفعة

لبلفضل وتؽٌر اتجاهاتهم نحو بعض الموالؾ أو المضاٌا الوالعٌة أو الدراسٌة على مستوى الفصل او المجتمع 

ات ذاتٌا ، فردٌا  أو جماعٌا  المحلً والبٌبة أو على المستوي الدولً. مثل رؼبتهم فى دراسة بعض الموضوع

)مجموعات صؽٌرة بحٌث ٌتولً كل فرد خطوة معٌنة لبحث المضاٌا وحل المشكبلت أو االستمصاء واالكتشاؾ 

وكٌؾ ٌمكننا لٌاس الدخل المومً فً بلدما  -االٌجابٌة والسلبٌة –)ما اآلثار المترتبة على انخفاض اسعار البترول 

ونه من استراتٌجٌات التدرٌس وما حصلوا علٌه من تشجٌع ومساعدة وتعزٌز ولتكون مصر( ومن خبلل ما تعلم

ٌبدأون فً حل المشكلة )سبك عرض تفصٌلً عن موضوع حل المشكبلت فً فصل سابك( ثم ٌاتً دور المعلم 

 هل -ما سبب تولفكم؟ دعونً اساهم بدور معكم -فً تدعٌم هذه الجهود وتعزٌزها كؤن ٌمول: انكم لمتم بعمل رابع

دعونا نجرب فرضا  آخر او  -ٌمكننا ان نستعٌن بؤستراتٌجٌات آخرى بدٌلة كمحاولة إضافٌة للتؽلب على المعولات

ان العمل ٌسٌر سٌرا  مطردا  نحو تحمٌك  -أو مارأٌكم فً دراسة مٌدانٌة -نتجه الً مصدر اخر لجمع المعلومات

دعونا نستثمر ما مضً  -والبدء من اول المشروعاالهداؾ والنتابج مبشرة فبل داعً للٌؤس أو إهدار الجهود 

لتحمٌك الحلول... دعونا نجمع ممترحات.....،.... من ٌوافك على االلتراح االول )ٌسجل( من ٌوافك على 

 االلتراح الثانً )ٌسجل(.....وهكذا.

ؼٌر  وٌجب ان ٌحرص المعلم على عدم تسفٌه آراء وإسهامات بعض التبلمٌذ وٌعزز االخرى حتً لو كانت

والعٌة أو بعٌدة عن الموضوع المطروح، ولكن ٌجب ان ٌضع لهم المشكبلت أو المشروعات واالنشطة العملٌة 

والحركٌة تبعا  لمستوٌات نموهم واالمكانٌات المتاحة وان تكون نابعة منهم وعدم التعرٌض او االستهزاء 

تلمٌذ فرصة عرض جهوده واسهاماته والتعبٌر بمشاعرهم )عند اختٌار المشكلة( واهتماماتهم وذلن بؤن ٌتٌح لكل 

عما ٌعاٌنه وٌواجهه وٌعطٌه التمدٌر وٌساعده على تعرؾ اخطاإه وطرق تبلفٌها ومعالجتها )هذا هو التعزٌز 

النوعً( وهو فً ذلن لد ٌعمد حلمه منالشة وتموٌم للعمل أو النشاط حتً لو كان للٌبل  او ال ٌتناسب مع عدد 

 كوا فً االنجاز.التبلمٌذ الذٌن اشتر

 وٌستخدم  عبارات مثل: زمٌلكمم سمٌر ٌشعر ان هذا خطؤ،، فهل هنان من شاركه هذا الشعور؟

زمٌلكم تامر  ٌعتمد ان سبب  االعاله  او التولؾ ناتج  عن  للة  المصادر او اإلمكانٌات وعدم المحاسبه او عدم 

ٌع ومساعدة االخرٌن لهم عندما احتاجوا الى الدله الكافٌه او التهاون من جانب بعض الزمبلء اوعدم تشج
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استشارتهم او عدم  موافمة المنزل على المساهمة فى الشروع اوحل المشكله )مشروع لعمل خطة للتؽلب على 

% 85نمص المٌاه فى السنوات المادمه بسبب بناء اثٌوبٌا لسد النهضه على النٌل االزرق الذى ٌمد مصر بحوالى 

ث ٌمدم كل تلمٌذ مبررات كل هٌبه ودور كل اسره او مإسسه التصادٌه او علمٌه او اهلٌه من الماء العذب(( بحٌ

 او رباسٌه. الخ فى الحل.

وهنان اسلوب اخر لتدعٌم اسهامات التبلمٌذ الؽٌر لفظٌه كؤن ٌكتب المعلم هذه االسهامات على لوحه ٌعلمها امام 

اسم التلمٌذ الذى تمددم به. كما لد ٌطلب المعلم من  الفصل او فى المدرسه او على السبوره وامام كل اسهام

التبلمٌذ التبارى والتنافس لتعرؾ الممٌزات والعٌوب فى الخطه )النمد البناء( وهذه تمٌس مهارات عملٌه علٌا، 

وٌطلب من التبلمٌذ تسجٌل كل اإلسهامات فىى كراساتهم او استكمال معالجة عناصر آخرى بؤعادة توزٌع 

 ٌسر لما نبػ فٌه او تبادل االدوار من اجل زٌادة فعالٌه االنجاز )تعزٌز نوعى(.االدوار كل م

ولد ٌكون التعزٌز مإجبل لمٌاس عوامل ثبات الخبرات وعدم نسٌانها او مدى والعٌتها وفعالٌتها فى تصحٌح 

ت وهو ٌمدم المعلم االخطاء وٌطلب تبرٌرا وٌصؾاالخطاء )ٌجعل التبلمٌذ ٌصحون اخطاء ؼٌرهم من التبلمٌذ 

فى ذلن االنواع المختلفة من التعزٌز )السابك ذكرها(  او ٌجعلهم ٌكتبون تصحٌح االخطاء عدد من المرات فى 

كل  مره ٌحصل  التلمٌذ فٌها على تعزٌز متزاٌد وٌشٌد المعلم بؤلل مجهود ٌمومون به او ادخال مزٌد من التبسٌط 

اسهل بشرط استمرار التعزٌزمع استمرار احتفاظ المعلم باالبتسام مع اظهار الجوانب االٌجابٌة او ٌعطٌهم اسبلة 

والترحٌب والتشجٌع وٌكرر هذه االنواع من التعزٌزمع التبلمٌذ الخجولٌن اواالنطوابٌٌن على ان تكون هذه 

ذ التعزٌزات مستمرة وممتدة فترة زمنٌه تطول او تمصر تبعا  لتطور المولؾ التعلٌمٌى وما ٌتوصل الٌه التبلمٌ

للمساعدة على زٌادة واستمرار التحصٌل وتمنى تكرار تجربة النجاح مما ٌحفزهم على االندماج فى االنشطة 

الصفٌه ومنها ٌجب اال ٌكون التعزٌز بصفه عامة او اسهامات التبلمٌذ بصفه خاصة اجراء ولتى او متمطع او 

طمى بحٌث ٌشعر التلمٌذ بصدق المعلم فى احٌانا. لكن متجدد ومبتكر دابما  ومتواصل وؼٌر متكلؾ وطبٌعى ومن

توجٌه التعزٌز وان ٌكون نابع من ذاته وؼٌر مفتعل او ٌحصل بمناسبه وبدون مناسبه. وانما وسٌله جٌده واجراء 

 ولابى لضمان تحمٌك االهداؾ وتفعٌل االنشطه وتشجٌع التبلمٌذ وحثهم على النجاح.

ول المنتجة لد تنتهى دراسة المشكلة او المشروع الى ان مثال: عند منالشة موضوع اسعار البترول فى الد

انخفاض اسعار البترول ادى الى اتجاه الدول المنتجه او المتضرره الى تنمٌة جمٌع النواحى االلتصادٌه 

واالجتماعٌه والعلمٌه االخرى لتعوٌض الفالد فى النمو االلتصادى الناتج عن ضعؾ موارد البترول ومع ذلن 

بلمٌذ انه كان ٌتمنى اال تنخفض اسعار البترول السباب عدٌده وٌسؤل المعلم ما هى؟ وٌفتح مجال ٌإكد بعض الت

 اخر لدراسة هذه االسباب االخرى التى ذكرها التمٌذ

 

 

 التعزٌز وأثره فى انتمال اثر التعلم:

ى ذلن الى تموٌة ان عملٌة التعزٌز التستهدؾ فمط تموٌة االستجابة والنزوع )الرؼبة( الى تكرارها بل تتعد

احتمال ظهور نفس االستجابة )االٌجابٌة( ازاء نماذج اخرى مشابهه من المثٌرات االخرى بمعنى ان تعزٌز 

المعلم الجابة التلمٌذ تعطٌه دفعه لٌس للتحصٌل فمط ولكن للتفوق فى نفس الماده وؼٌرها من المواد االخرى 

ٌد من التعزٌزات وثم ٌمتلن التلمٌذ سمه او صفه شبه دابمه وٌسعى حثٌثا للحصول على نتٌجة تفوله وبالتالى مز

تتكرر كلما تلمى تعزٌز بل لد ٌصل انجازه وتحصٌله االٌجابى الى تعزٌز ذاتى ودابم ٌكسبه المدره على اعطاء 

التعزٌز لنفسه فى موالؾ ؼٌر مشابهه للمولؾ االصلى التى حظً فٌه بالتعزٌز مثل الموالؾ الحٌاتٌه والوالعٌه 

 خارج جدران المدرسه.
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اما اذا تصادؾ االمر وتضاءلت اوللت مرات التعزٌز او انمطع لسبب او الخر من جانب التلمٌذ او من جانب 

 المعلم انعكس ذلن على االداء المتدفك او ماٌسمى باالنطفاء 

حصول على الثناء انه ٌشٌع حاجه لدى التلمٌذ )اهم الحاجات( مثل حاجته الى التمدٌر وال ومن شروط التعزيز:

والمدح واذا لم ٌحدث ذلن فمن المإكد االتحدث االستجابه او ماٌعرؾ بالنسٌان بمعنى ان التعزٌز ٌنشط الذاكره 

 الراكده وٌتؽلب على عنصر النسٌان للدروس او صعوبة استرجاعها ولت الحاجه لدٌها )االمتحان(.

ط لمن ٌحتاج  الً التشجٌع لرفع مستوى الدرس بل ان وٌجب اال ٌؽٌب عن ادران المعلم ان التعزٌز ال ٌوجه فم

التلمٌذ المتفوق اٌضا  ٌحتاج الً انواع متنوعة من التعزٌز ٌختلؾ عما ٌحتاجه التلمٌذ المتوسط او التلمٌذ صاحب 

التحصٌل االلل من ذلن وفً نفس الولت الذي تتؤثر فٌه االستجابات بعدد مرات التعزٌز وتطوٌره، وتنوعه، 

 لجمٌع الخبرات والمعلومات لبلستجابات االٌجابٌة او السلبٌة او اسبلة الموالؾ التعلٌمٌة.وشموله 

وٌمكن ان ٌظهر التعزٌز فً شكل تؽٌٌر للطرق واالسالٌب التدرٌسٌة او فً استراتٌجٌات توجٌه االسبلة للتبلمٌذ 

بعض التؽٌٌرات فً مستوٌاتهم )راجع ما سبك حول اسالٌب توجٌه االسبلة فً فصل سابك( او حثهم على إحداث 

او كٌفٌات تحصٌلهم وتعدٌلها الً اسالٌب اخرى لٌس من الضرورى ان تكون افضل منها ولكنها تتناسب مع 

شخصٌات التبلمٌذ واختبلؾ تنوع الفروق بٌنهم او تبعا لممتضات الظروؾ المحٌطة بالمولؾ التعلٌمً )المولؾ 

لمٌذ وٌتعلك بالمنهج المدرسً فً حجرة الدراسة أو خارجها( والتً تبدو التعلٌمً هو سلون ٌنشؤ من المعلم او الت

 -طلب المساعدة -المثابرة -التعاون -التفاعل -فً اختبلؾ نتابجهم ومستوٌاتهم الدراسٌة واالجتماعٌة مثل )التكٌؾ

 االستعداد لبذل الجهد(.

ً ان تتحول المعلومات عند التلمٌذ الً سلون ولد ٌكون التعزٌز بزٌادة او بتعدد مرات المرور بالخبرة )الخبرة ه

لابل للمبلحظة والتموٌم من آثاره أو نتابجه( نسبٌا  الكتسابها بشرط ان ٌحدث فً كل مره تعزٌز مناسب وتطوٌر 

فً االداء. لٌس شرطا ان تكون نتابج التعزٌز وآثاره واضحه صرٌحه، ولكن ٌمكن ان ٌتلماها التلمٌذ فً ذاته 

 ٌد من الرضا والطموح داخلٌا  فٌما بعد آجبل  ام عاجبل . وهذا فً حد ذاته نتٌجه جٌدة للتعزٌز.بحٌث ٌشعر بمز

وٌنبؽً على المعلم اال ٌكتفى باالنواع اللفظٌة من التعزٌز ولكن ٌمكن ان ٌكون التعزٌز بمٌامه بتنظٌم بٌبة الفصل 

مثل )الوسابل بانواعها )راجع فصل الوسابل او التعلم، وادخال مزٌد من التعدٌبلت او المرافك واالحتٌاجات 

نمط عملً( او  -نمط حركى -نمط بصري -التعلٌمٌة( او مبلحمة انماط تعلم التبلمٌذ المختلفة مثل )نمط سمعً

تجنب حدوث الصعوبات واالهتمام بضرورة تذلٌلها اوال باول عن طرٌك ابراز العبللت وتوضٌحها وتمدٌم 

، والتاكد من الفهم بشتى االسالٌب، او اعادة تنظٌم المحتوى او المٌام بمزٌد من االمثلة والربط بٌن الخبرات

 -بٌانات -حمابك -عملٌات تحلٌل المحتوى الً عناصر وتدعٌم كل عنصر )العناصر الشابعة للمحتوى )معلومات

مثلة والبداٌات نظرٌات....الخ( بحٌث ٌبدأ من االصعب )االستمراء( وهو دراسة اال -مفاهٌم -لوانٌن وتعمٌمات

والعناصر االولٌة واالستنتاج منها للخروج بتعمٌمات( او من المعلوم الً المجهول او من الملموس الً الحسً. 

او اعاده النظر فً سرعات او تحدٌد الزمن البلزم لتمدٌم كل عنصر من عوامل الدرس )تبعا  لموة أو ضعؾ 

 برة.االستجابة كنوع من التعزٌز( او كل معلومة او خ

وبناء  على ما سبك ٌمكن تلخٌص العوامل البلزمة لتحمٌك الفعالٌة من استخدام التعزٌز من اجل زٌادة التعلم فً 

 النماط االتٌة:

التنظٌم )كشؾ العبللات او  -االولوٌة )التدرج( -الدلة -التكرار ٌولد الكمال واساس لبلستمرار والتثبٌت البناء علٌه

االثر )ٌمصد به ان االستجابة االولً الناتجة من مولؾ معٌن تكون الوي  -الحداثة -تها(اٌجاد عبللات جدٌدة وتنمٌ

وٌتولؾ عنصر الحداثة على سهولة استدعاء الخبرات االحدث والمعلم  -فً فعالٌتها من النتابج التالٌة علٌها

بناءه كما ٌتولؾ عنصر  البارع هو الذي ٌتمكن استدعاء الخبرات المدٌمة لٌبنً علٌهاالخبرات الجدٌدة كؤسس
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االثر او النتٌجه على لوة الدافع كلما كان الوي زاد التعلم وزاد شعور التلمٌذ بالراحه والكفاٌة او االمتبلء الن 

التلمٌذ ٌتعلم تحت تؤثٌر المدح والتمرٌظ والتفوق افضل مما ٌتعلم بالدرجات المرتفعه المجردة )الشهادة( بدون 

 لخوؾ من الرسوب او العماب انطبللا  من شعار )النجاح اساس كل نجاح.تعزٌز او التعلم لتجنب ا

لذلن ٌجب ان ٌشعر التبلمٌذ بممٌزات النجاح الكبرى وٌساعدهم التعزٌز والتمدٌر والفخر بهم من جانب المعلم 

اكبر من حب  والمحٌطٌن على تذوق لذه النجاح وهذا مانعنٌه بمٌمة االثر فً عملٌه التعلم/ التعلٌم وال ٌوجد اثر

 التبلمٌذ وتمدٌرهم لمعلم دون آخر لما ٌبذله احدهم من جهود مخلصة وما ٌمدمه من دعم وتشجٌع وتعزٌز واشادة.

رأٌنا ان نعرض لمفهوم السلون بتفصٌل اكثر الهمٌته البالؽة، وهو ٌشتمل على  behavior تعريف التسلون:

بدل نحو انماط ثابتة ودلٌمة وواضحة تحدث فً بٌبة معٌنة نمصد بالدلة ان سلون التلمٌذ ٌتؽٌر وٌت -عدة ظواهر:

)الفصل الدراس( ٌدركها التلمٌذ فً نفسه وٌتفاعل معها والسلون ٌمتاز بالكلٌة التً تعطٌه خاصٌة الداللة 

بٌبه الصؾ( او هو مجموعة احداث معٌنه تصدر  -المنهج –المعلم  -والمعنً بٌن العناصر )العناصر هً التلمٌذ

 معٌنه تهدؾ الى ؼرض خاص داخل بٌبة معٌنه عن ذات

هو تؽٌر فى االداءتبعا  لشروط الخبره والممارسه وال ٌمكن تفسٌره على ضوء  :Learningتعريف التعلم 

او عوامل النضج او ؼٌرها من العوامل المإثره فى التلمٌذ وشروطه هى:  التعبالعوامل الولتٌه او اللحظٌة مثل 

 والدافعٌه.النضج الجسمى والعملى 

هو فترة تؤمل عمٌك فى مشكلة سبك دراسة معلومات ؼٌر مباشرة  :Learning foresightتعلم باالتستبصار ال

او ؼٌر مرتبطة بها نسبٌا  وسرعان ما تتبدل فترة التؤمل فجؤة الى حل سرٌع مفاجا للمشكلة وان عملٌة االدران 

 لمستمبل.الكلى هى التى تضمن استمراره وتماسكه وفعالٌته فى ا

 دراسه تحلٌلٌه لتموٌم دور المدرسه فى ؼرس الوالء واالنتماء

وهى مجموعة من الخصابص التى تجعل التبلمٌذ لادرٌن  تستلزم معالجة هذا المفهوم البدء بتعرٌؾ المواطنه

لتبلمٌذ من على تحمل المسبولٌه والمشاركه واالعتماد المتبادل بٌن افراد المجتمع  وبٌن المدرسه والبٌبه وبٌن ا

خبلل اكتساب معارؾ خاصة ومهارات اجتماعٌه ووطنٌه تمكنهم من السعى للتكٌٌؾ لحل المشكبلت التى 

تواجههم فى الدراسه والحٌاه على المستوٌات المتدرجه والمتعدده بؤسلوب علمى، ومن خبلل ممارسة 

عان واالتكالٌه والبلمبااله والسلبٌه او التفكٌرالعلمى واتخاذ المرارات وتحمل التبعات والتخلص من الشعور باالذ

العنؾ ولكن التحلى بالخلك السلٌم واعبلء لٌم التسامح والمنالشه الموضوعٌه العادله مع الؽٌر وعدم التمسن 

بالرى لمجرد الرأى والجدل، ولكن بااللتناع وااللتناع الموضوعى والحرص على مصلحة االخرٌن وتفضٌل 

لمصلحه الشخصٌه، واالستعداد والتضحٌه من اجل الوطن والمساهمه فى تعدٌل مصلحةالجماعه والوطن على ا

االتجاه نحو بعض المضاٌا المومٌه ونحو مكونات المجتمع، وتدعٌم أواصر الثمه والتكامل بٌن عناصره وممدراته 

عامه وسامٌه  وثرواته. وذلن بدراسة ممومات بنابه وتطوٌره واكتساب المٌم التى تنمى الشخصٌه وتنالش مفاهٌم

مثل مفاهٌم الحرٌه والمساومه وحك االنتخاب وحك الترشٌح واحترام المٌادات ومساعدتهم وعدم الخروج علٌهم 

 وفتح لنوات اتصال ناجحه ومثمره معهم.

ان هذه المساعدات تؤكٌد للوالء للوطن ولبلرض وللشعب، وضرورة اداء االواجبات والمحافظة على امن الوطن 

تسباته كل فى مكانه وحسب دوره وعمره ومرحلته التعلٌمٌه او مولعه بصفه عامه. وان تكافإ واستمرره ومك

الفرص امام الجمٌع حك وواجب فى المجاالت المتعدده وان الحرٌه تعزز الثمه بالنفس لدى التبلمٌذ وتساهم فى 

هٌه والخدمٌه ن وانها تزٌد توسٌع آفك المشاركه االجتماعٌه فى جمٌع المجاالت التعلٌمٌه والعملٌه والترفٌ

خاصٌة بذل الجهود لدفع  وتنمىامكانٌات العطاء والمشاركة بكل إخبلص بٌن جمٌع اطٌاؾ المجتمع وفباته، 
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حركة التمدم وتمبلء التبلمٌذ بالفخر واالعتزاز بادوارهم وانشطتهم االٌجابٌة ووطنٌتهم وحرصهم على ان ٌكونوا 

 م.مواطنٌن صالحٌن ٌسعون لرفعه ببلده

وٌرى آخرون ان نمص التوعٌة الوطنٌة واالجتماعٌة والمومٌة من اسباب فمدان الشعور بالوالء واالنتماء وؼٌاب 

اسس ولٌم المواطنه الصالحة وزٌادة احساس التبلمٌذ والشباب بالظلم وعدم الحصول على الحموق والفرص، او 

إلة مع المدرسة عن تنامً هذه المشاعر السلبٌة بٌن زٌادة شعورهم بعدم الجدارة وان اجهزة االعبلم والثمافة مس

التبلمٌذ والشباب مما ٌصٌبهم بالٌؤس  وعدم األمان واالستمرار وتفمدهم الشعور بؤحمٌتهم فً بناء هذا الوطن 

العرٌك الحضارات وتحمٌك امجاد وانتصارات مماثلة لما ٌدرسونه فً ممرارات التارٌخ والجؽرافٌا واللؽة 

واذا لم تهتم وسابل  -س التربٌة المومٌة وؼٌرها او المساهمه فً المشروعات الكبرى لبناء الوطنالعربٌة ودرو

االعبلم والثمافة بؽرس لٌم الوالء واالنتماء والتخلً عن المبالؽات والهجوم والتشكٌن فانها بذلن تهدم اركان 

 الوطن وتموضه.

االسرة النها الخلٌة االولً لتشكٌل الشخصٌة وؼرس  ولد ٌرجع ؼٌاب فكرة المواطنة عند التبلمٌذ لؽٌاب دور

لٌٌم الرضا والمناعة وتمدٌم الرعاٌة الدٌنٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وؼرس لٌم الوالء والمحبة واالنتماء وتدعم 

احساس التلمٌذ بمٌم المساعدة والتكاتؾ من خبلل تدعٌم دوره فً االسرة فً بداٌة اعمارهم الصؽٌرة لٌصبح 

 نتج واٌجابً ومصلح ومإمن فً نفس الولت الذي تجنبه فٌه الصراعات واالزمات انسان م

من خبلل دراسة التارٌخ الذي ٌجب ان تشتمل على فرص لمنالشة  كٌؾ ٌمكن للمدرسة تحمٌك أهداؾ المواطنة:

دل على المضاٌا المعاصرة والتً تإثر فً التارٌخ االجتماعً وااللتصادي وتضرب أمثلة من أحداث التارٌخ ت

معانٌها، كما ٌجب ان تتبنً دراسة التارٌخ نظره اٌجابٌة نحو مساهمة مراحله الكثٌرة فً تطوٌر المجتمع المدنً، 

وان تحرص على اكساب التبلمٌذ وعٌا بالمإثرات العالمٌة المحٌطة بالمومٌة العربٌة تلن التً ٌكتسبها التبلمٌذ 

 واالستناد الً لواعد تارٌخٌة.

فهً ال ترتبط بحٌاة التبلمٌذ أو بالبٌبة وبالؽؽذاء ومصادره او بالصناعه والزراعة  الجؽرافٌا:اما من ناحٌة 

)دراسة مجردة جافة ؼٌر مرتبطة بؤمثلة والعٌة( وال تنمً لدي التلمٌذ االحساس بالمسبولٌة تجاه بٌبته ومجتمعه 

ك مصاحبه لمشواره الدراسً او وال تحدد له دور فٌها وال تساعده على تبٌن الطرٌك او رسم خرابط طرٌ

االجتماعً لٌصبح فاعبل  ومنتجا لؤلفكار واالعمال التطوعٌة، كما انها ال تمدم للتبلمٌذ أنشطة ٌمارسها لبناء 

العملٌة النالدة البناء مثل تحلٌل الوثابك وتفسٌرها وادران مؽزى بٌن السطور مما ٌدرسونه )االهداؾ الوجدانٌة 

ة تمارٌر الهٌبات والمإسسات المومٌة ومحاولة االجتهاد والمساهمه بجهدهم فً حلها او ؼٌر المباشرة(، ومنالش

االسترشاد بها فً اعطاء دفعه لدروس الجؽرافٌا وترشٌد حٌاته بناء على نتابج تلن التمارٌر والتحلٌبلت 

الذي ال تتزاٌد فٌه واالستنتاج وتطبٌك ذلن على المشكبلت الحٌوٌة )مشكلة الزٌادة السكانٌة فً نفس الولت 

مساحة االرض الصالحه النتاج الؽذاء او زٌادة االنتاج فً المجاالت االلتصادٌة األخرى لمبلحمة الزٌادة 

مشكلة تدنً الناتج التعلٌمً وعدم مبلءمة مخرجات التعلٌم مع متطلبات بناء دولة حدٌثة ومتطورة  -السكانٌة

تمدم لهم خبرات تحثهم على اداء الواجبات تجاه البٌبة ممابل ما ال -الدول المتمدمة مصاؾلتتبوء مكانها بٌن 

ٌتمتعون به من حموق والتً ٌجب ان ٌسعً الٌها التلمٌذ وٌطالب بها فً اطار من المانون والعرؾ والتمالٌد 

س واصول المواطنة الصالحة لتتبلءم مع الوالع والعمل على تطوٌر هذا الوالع بالجهود الذاتٌة والتطوعٌة ولٌ

 اخذ الحموق فمط. 

اما من حٌث مساهمة دروس اللؽة العربٌة فً ؼرس الوالء واالنتماء فان طرق التدرٌس التلمٌنٌة تعجز عن 

تحوٌل المعلومات والمعرفة التً لد تكون صالحة وبناءه ولكنها تبدو كمجرد نصوص جامدة وبالٌة وؼٌر متوافمة 

لمً مثل تحلٌل النصوص للوصول الً ماوراء النص او الربط مع متطلبات تحمٌك وتنمٌة مهارات التفكٌر الع

 بٌنها بؤمثلة من حٌاة التبلمٌذ واحداث العالم الجارٌة.
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 أهمٌة االختبارات النفسٌة للمعلم

لٌس هنان ما ٌمٌز الدول المتمدمة فً البحث العلمً وتطوٌر التعلٌم أفضل من االهتمام بالعنصر البشري فً 

مٌع مجاالت الحٌاة وااللتصاد( ووضع الشروط بواسطة )بطارٌة اختبارات تطبك على كل العملٌة التعلٌمٌة )ج

نعنً بكلمة بطارٌة  -من ٌتمدمون للعمل بالمدارس او الً مإسسات التعلٌم بصفة عامة منذ مراحل مالبل المدرسة

بارات المدرات اختبارات مجموعه من االختبارات تشمل جمٌع انواع االختبارات النفسٌة والعلمٌة واخت

واالستعدادات والكفاءات واالختبارات الشخصٌة التً تمٌس صبلحٌة لٌام الشخص من حٌث سماته وخصابصه 

وكفاٌاته للمٌام بالعمل وامتبلكه لعدد من المهارات والسلوكٌات مثل المدرة على التطوٌر والبناء وتموٌم االوضاع 

لى مواجهة الصراعات والشدابد وحل المشكبلت وكٌفٌات معاملة واالصبلح والمرونة والمابلٌة للتكٌؾ والمدرة ع

التبلمٌذ تحفزهم مع تنوعاتهم وتشتت اتجاهاتهم ورؼباتهم ومراعاة ما بٌنهم من فروق فردٌة وتفهمه الكامل 

 لطبٌعه عملٌه التربٌة بصفة عامة وعملٌات التفكٌر العلمً بصفة خاصة وبناء الشخصٌات النالدة  البناءه وادران

العبللات بٌنها وبٌن التشرٌع االحكام او االخذ بالنتابج بناء على ممدمات مؽلوطة او شابعه دون بحث او تمحٌص 

بمعنً جمع التعلٌمات والموانٌن والنتابج من دراسة عٌنات شاملة ولٌست سطحٌة مباشرة أو ٌسهل الوصول الٌها 

 دون تعمك وتلمس أؼوارها.

لم بسعة الصدر  والثمافة العامة والمهارة العالٌة  فً تخصصه وانفتاح االفك وٌلزم لحدوث ذلن ان ٌتصؾ المع

وامتبلن خاصٌة البحث والدراسة وعدم التسرع فً اصدار االحكام دون تمحٌص وربط النتابج بالمسببات، وان 

للتدرٌب على ٌحرص على تشجٌع التبلمٌذ على ابداء المبلحظات الشاملة والدلٌمة، وان ٌعطً لهم الولت الكافً 

هذه االداءات العلمٌة المنهجٌة فً البحث والدراسة واالستنتاج والمدرة على لٌادتهم وارشادهم وتحوٌل النتابج 

الجافه المجردة )الؽٌر مرتبطة بؤمثلة والعٌة أو فوابد مباشرة(الً انماط سلوكٌة ٌسهل العمل بها وتعلمها 

ال ٌمبل اجابة المصٌب وٌهمل اجابة التلمٌذ المخطا دون وتممصها واستٌعابها داخل شخصٌات التبلمٌذ وا

تصحٌح او تبرٌر او معرفة السبب النه ال شا ٌفٌد فً بناء مهارات التفكٌر العلمً السلٌم عند التبلمٌذ لدر ما 

ٌتحمك لهم من اوجه االستفادة نتٌجه مراجعه االجابات والتثبت من مصادر المعلومات وتوجٌههم للمصادر 

بها خبلل منالشات حرة لتبلفً هذه االخطاء فٌما بعد )وتحوٌل المعرفة الً خبرات( لبل ان تتحول الً  الموثوق

سلون انعزالً محبط ٌمتل التلمٌذ نزعه طبٌعٌة كان من الممكن تنمٌتها وتوجٌهها نحو مزٌد من المدرة على 

منذ سنوات عمرهم المبكرة وكذلن الحال المبلحظة والرصد واالستطبلع المستمر وتفتح لهم آفاق التفوق والتمدم 

بالنسبة للمعلم الذي ٌفتمر الً العملٌة النالدة والذي ٌسلم بكل ما ٌسمعه وٌمرأه دون ان ٌحاول التؤكد من صحته 

وبالتالً ٌعجز عن ان ٌنمً فً تبلمٌذه مهارات التفكٌر العلمً وٌمتل ملكات االبداع لدٌهم منذ الصؽر، والمعلم 

ن او ٌفتمر الً مثل هذه الخصابص ٌجب ان ٌستبعد من مهنة التدرٌس الممدسة النه ؼٌر جدٌر الذي ٌفعل ذل

بشرؾ العمل بها واالختبارات النفسٌة وبطارٌة االختبارات تجنٌبنا  هذه النوعٌات من المثالب التى تإدي بالفعل 

 الً تدنً مخرجات التعلٌم.

 )االعداد النفسى للمعلم( 

 تبلمٌذدراسة لمراحل نمو ال

: تتعدد مسإلٌات المعلم بالفصل والمدرسة  كماتتعدد مصادر إعداده الذى ٌتضمن اإلعداد النفسى والسلوكً ممدمه

واإلعداد التربوى والمنهجى،وترتبط هذه المسإلٌات والمصادر لكى تكون  شخصٌة المعلمم التربموى الممادر علمى 

دراتممه ومهاراتممه علممى مبلحمممة مراحممل النمممو المتعممددة عنممد أداءء أدواره المتعممددة تجمماه تبلمٌممذه مممن أجممل زٌممادة ل

التبلمٌذ وشمولها من الناحٌة السٌكولوجٌة والسلوكٌة والتربوٌة والتعلٌمٌمة والدراسمٌة.من هنما جماءت أهمٌمة تممدٌم 

دراسة لمراحل نمو التلمٌذ النفسمٌة كؤعمداد نفسمً وتربموى للمعلمم لمسماعدته فمى فهمم خصمابص التبلمٌمذ وبالتمالى 

تمكن من من إعمداد دروسمه والتخطمٌط لهما بنماء علمى ذلمن لتحمٌمك األهمداؾ بجوانبهما المختلفة:المعرفٌمة العملٌمة ٌ
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األدراكٌة ،األهداؾ النفسى حركٌة االدابٌة، واالهداؾ الوجدانٌمة العاطفٌمه االنفعالٌمه ممن منطلمك ان مسمتوى نممو 

كن ٌجب ان ندرن ان التعلم هو احمد العواممل الممإثرة التلمٌذ ودرجة هذا النمو عامل اساسى وفاعل فى التعلم، ول

فى النمو فعلى سبٌل المثال نجد ان النمو اللؽوى للتلمٌذ ٌعتمد الى حد كبٌر على نمو اعضاء الكبلم لدٌه. فى نفس 

 الولت الذى ٌعتمد فٌه على الخبرات التى ٌممر بهما التلمٌمذوثرابها ودالالتهما واالسمالٌب والطمرق واالسمتراتٌجٌات

والطرق التى تممدم بهما همذه الخبمرات ومما ٌحمٌط بهما ممن عواممل دراسمٌة مثمل الممنهج والمعلمم، االلمران، طرٌممة 

التدرٌس، اهداؾ المنهج وتطبٌمات هذه االهداؾ وتصنٌفاتها، والوسمابل التعلٌمٌمة بؤنواعهما وتطورهما، واالنشمطة 

جاالته المختلفه ومدى تطورها، جوانمب المتعلم، بٌبمة الصفٌة والبلصفٌه كما تعمتد بالتؤكٌد على اسالٌب التموٌم وم

 الفصل.

لهذا فؤن النمو الٌتم منفردأ او من فراغ بل البد له من وسمط اجتمماعى تربموى متفاعمل ٌتمؤثر وٌمإثر فمى عملٌمات 

 النمو الجسمى والفسٌولوجى والسلوكى والسٌكولوجى.

د سعت الدراسات النفسٌة الى وصفها وصفا  دلٌما وشامبل كنتٌجة الظاهرة النمو التى نبلحظها فى حٌاتنا الٌومٌة فم

كما تبدو فى مجال الطفل والبالػ والشخص السوى وؼٌر السوى مستهدفه بذلن التمٌز بٌن كل مرحلة واخرى من 

مراحل هذا النمو وتعرؾ خصاءص كل مرحلة الهمٌتها فى فهم السلون وتعدٌل التنبإ به انطبللا من رؼبة اكٌده 

بة على سإال: كٌؾ ٌؤتى لهمذا الطفمل او ذان وهمذا التلمٌمذ واخمر ان ٌصمبح علمى مما همو علٌمه ممن تممدم فى االجا

وتكٌؾ .. الخ. من مظاهر السلون سواء داخل الفصل او داخل المدرسة او خارجها من هنا جاءت اهمٌة تعرٌؾ 

لتمى تتمٌمز بهما بشما ممن التؽٌٌمر النمو وٌمصد مصطلح النمو هو دوره او سلسله متكامله من االحداث المتبلحمه ا

خبلل كل فترة من فتراتها، كما تتمٌز بؤن كل مرحلة فٌهما تتولمؾ علمى سمبالتها وتمإثر فمى تابعتهما وهمذه السلسمة 

وحدة واحدة وهى كلٌة تحدث فى نظام معٌن، وفى تتابع زمنى منتظم ومن مظاهر السلون وهو المعبر الجوهرى 

 د مراحل النمو لبل وبعد واثناء مراحل الدراسة التعلٌمٌة التعلمٌة.عن النمو والتكوٌن السٌكولوجى عن

فمممن المعممروؾ ان النمممو ٌخضممع لعوامممل ٌرثهمما االنسممان )الجٌنممات( كمالممد ٌخضممع فممى سممٌره وتطمموٌره لعوامممل 

خارجٌممة مكتسممبة مممماٌحٌط بالتلمٌممذ مممن بنٌممة طبٌعٌممة أو بشممرٌة أو سممٌكولوجٌة.وبرؼم أن مراحممل النمممو ٌسممهل 

وتحدٌدها أال أن وضممع معمماٌٌر سممٌكولوجٌة نسممتطٌع فممى ضمموبها الممتحكم أو ضممبط بعممض المظمماهر التممى دراسممتها

ٌصممعب تحدٌممدها :ألن كممل عضممومن جسممم األنسممان لممه طرٌمممة خاصممة ومختلفممة فممى النموتتبمماٌن عممن ؼٌممره مممن 

،بالنمو الجسمى األعضاء رؼم أنها جمٌعآ ذات عبللة عضوٌة متبادلة تعتمد على بعضهاالبعض ٌعبر عنها أحٌانآ 

وأحٌانآ أخرى بالنمو السٌكولوجى وكبلهما مصاحب لؤلخر ال ٌفصل عنه فعلى المثال نجدأن نمو السلون ممرتبط 

أشد األرتباط بالنمو فى الجهازالعصبى كما ٌتؤثر السلون بعوامل مثل التؽذٌة وأفراز الؽدد الصماء وشمكل الجسمم 

سب السلون عند التلمٌذأو الطفل أى نوع من األسمبلل وفمك الخبرةالتمى وبنابه من هنا ٌنشؤ السإال التالى :هل ٌكت

ٌمر بها أو ٌكتسبها اوٌتلماها فى الفصل أو فى المدرسة بصفة عامة ؟وأذ اكان النمو السمٌكولوجى ٌبمدوفى ظهمور 

فمرص درجات أومسإلٌات مطردة التمدم من النضج فى السلون أذن ٌمكن التوصل إلى تحدٌد أفتراضمى ٌتمٌح لنما 

الولوؾ على  بعض السلوكٌات مثل الحرٌة والسٌطرة الذاتٌة. وهذا ٌساعد على فهم مظاهر النمو الحركى، النمو 

العملى اللؽوى وٌفسر مظاهر التكٌٌؾ الناتج عن درجة معٌنة من النمو االنفعالى والوجدانى او تعرؾ دورة النمو 

 او نمو السلون الشخصى او االجتماعى.. الخ.

ا تمسٌم مراحل النمو فؤننا نواجهه مشكلة صعوبة التمٌٌز نظرا  لتداخل المراحل النممو وان تمدرجها ٌمزاداد اذا اردن

فممى بداٌممة كممل مرحلممة ونهاٌتهمما النهمما عملٌممة متصمملة ومممع ذلممن حمماول العلممماء والدارسممٌن اسممتخدام عنصممر البنمماء 

س للتصمنٌؾ المذى ٌفٌمدنا فمى دراسمة مختلمؾ السلوكى وتطوره هدفا  وان كان ؼٌر دلٌك تمامما اال انمه ٌعتبمر ممٌما

 نواحى افٌاه العملٌه نفرض له كما ٌلى:

 المرحلة الثانٌه: سنوات المهد. -2  المرحله االولى: مرحلة ما لبل المٌبلد. -1
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 المرحلة الرابعه: الطفوله الوسطى. -4          المرحله الثالثه: الطفولة المبكره. -3

 المرحله السادسه: المراهمه. -6   له المتؤخره.المرحله الخامسه: الطفو -5

 المرحله السابعه: الرشد او النضج. -7

ونإكد ان هذا التمسٌم لٌس لاطعا  بل ان ثمه فرولابٌن الشعوب المختلفة فى زمن المراهمة مثآلوكمذلن فمى مرحلمة 

 الرشدوذلن نتٌجة للفروق الفردٌة والمإثرات البٌبٌة

 نمٌز بٌن طرٌمٌن فى دراسة ظاهرة النمو:  وٌمكن أنطرق دراسة النمو:

وهى تتبع النموالمعرفى أو األنفعالى من خبلل المبلحظة على األطفال أو التبلمٌذ فى األعمار الطريمةالطولية -2

الزمنٌة المختلفة وطرق تسلسل هذه التؽٌٌرات وكٌؾ ٌمضى بعضها إلى البعض األخر حتى ٌنتهى بها األمر المى 

 ى الذى نبلحظه فى األنسان الراشد وذلن ما تسعى المدرسة تحمٌمه.وهكذا.التكوٌن النهاب

فهى الطرٌمة العرضٌةوتتم بدراسة الوظمابؾ السمٌكولوجٌة ومسمتوٌاتها عمن طرٌمك تممدٌر  أما الطريمة الثانية -1

،فماألولى وممٌاس الصفات العملٌةوالمزاجٌة والشخصمٌة واألجتماعٌمة ولهمذا فمؤن كلتما الطمرٌمتٌن مكملمة لؤلخمرى 

تكشؾ لنا كٌفٌة حمدوث عملٌمة النمموفى الوظمابؾ العملٌمة والظمواهر السمٌكولوجٌة النفسمٌة بٌنماتهمدؾ الثانٌمة إلمى 

 الكشؾ من العوامل المسٌطرة على الظواهر السٌكولوجٌه فى مظهرها االخٌر وهو السلون الظاهر.

 هدؾ دراسة مراحل النمو:

بسمٌطه وهمى اننما نبلحمظ سملون الطفمل فمى سمن الرابعمه ونتولمع منمه  تبدو فلسفة دراسة مراحل النمو فى فرضٌه

اسالٌب سلون مختلفه تماما عما تتولعه منه فى سن السابعة على سبٌل المثال من حٌث طرٌمة تفكٌره وفى اسلوب 

سلوكه الشخصى واالجتماعى وما ٌنتج عنه من مظاهر مثل الؽضب، السمرور او فمى طرٌممة معاملتمه ممع النماس 

السلوكٌات التستهدؾ فمط دراسة النمو العملى للطفل او التلمٌذ ولكن تتعدى ذلن الى استهداؾ فهم مإشرات وهذه 

التنبمإ بالسمملون وهمو هممدؾ الدراسممة بمالمنهج العلمممى الموضمع وذلممن بهممدؾ التوصمل الممى افضمل الشممروط البٌبٌممه 

ة فممً الفصممل الدراسممً أو المدرسممة مممن اجممل اعممداد وتهٌبممة هممذه البٌبممالممكنممه التممى تممإدى الممى افضممل نمممو ممكممن 

 بواسطة المنهج والمعلم والزمبلء.

والٌمتصر النمو على ذلن فمط وانما بهدؾ الً رسم صورة مستمبلٌة لسملون التلمٌمذ تسماعد فمً توجٌههمه واعمداد 

ت المناهج واالنشطة الصفٌة والبلصفٌة لتحمٌمك التلمٌمذ مسمتمبل مثممر وذلمن اعتمماد علمى حمٌممة تجمزم بمؤن ثمروا

الشعوب واالمم ال تماسً بؤرضها وثرواتها بمدر ما تماس بمدى عناٌتها ورعاٌتها باجٌالها الممبلمة و الكشمؾ عمن 

 لدرات شبابها ونبوؼه وتمدمه.

واذا كان المرن العشرٌن هو لرن الطفل فإن المرن الواحد والعشرٌن ٌمكن ان ٌكون لرن المراهك او لرن الشاب 

 النابػ الواعً.

 لخصابص النمو:عرض موجز 

 (kg) 1: 3أوالً: مرحلة الطفولة المبكرة من 

وهً مرحلة ذات لٌمة كبٌرة فً حٌاة رجل المستمبل نظرا  الن االطفال فً هذه السن ٌبدأون فً اكتساب اسمالٌب 

ت التوافك الصحٌح مع البٌبة الخارجٌة كما أنهم ٌنملون اول دروس التمالٌد والعرؾ، كما ٌبمدأون فمً تكموٌن عمادا

الكره( نحو من حولهم من الناس. هذا باالضافة الً ان خطوط الصحة النفسٌة لبلطفال ٌجمب ان  -انفعالٌة )الحب
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توضممع وتمممرر فممً هممذه السممن سممواء بالنسممبة لآلبمماء او اآلمهممات او للمعلممم او المشممرؾ او االخصممابً النفسممً 

 واالخصابً االجتماعً.

اطفمال همذه الفتمرة ان همذا التؽٌٌمر فمً السملون ٌمكمن تولعمه تمامما  ولد افادت البحوث والدراسات التً تمت علمى 

نظرا  لنضج الطفل النسبً فً مختلؾ مظاهر حٌاته الجسمٌة والنفسمٌة التمً تتصمل فٌهما همذه الخصمابص بممدممة 

الخصابص المتولعه فً المرحلة التالٌة لها اكثر من اتصالها بالمرحلة السابمة )سبك ان اوضحنا صمعوبة الفصمل 

بٌن المراحل لتدخلها الشدٌد(، وذلن الن لدرات الطفل العضلٌة تزداد فً الثالثة مما ٌنتج عنه الكثٌمر ممن الحركمة 

والتنمل، كمما تمزداد مخٌلتمه )تصموراته( فمً العممل السمرٌع بنماء علمى اتصمال بالعمالم الخمارجً وممدى محصموله 

 تمٌزه عن ؼٌره.اللؽوى، وتزداد اٌضا  بتراكم خبراته وٌنمو شعوره بفردٌته و

 النمو المعرفً والحركً:

ٌكتسممب الطفممل معلوماتممه عممن العممالم الخممارجً عممن طرٌممك حواسممه الخارجٌممة )العممٌن واالذن واالنممؾ والتممذوق 

والتناول( وهً جمٌعها فً االساس حواس عضلٌة وكً تنمو هذه الحواس النمو الطبٌعً البمد ان نتمرن للصمؽٌر 

الموضوعات الخارجٌة عن طرٌك استخدام وتفعٌل حواسه وتنمٌة مدركاته سواء الحرٌة التامة لممارسة االشٌاء و

فممً المنممزل )وهممً محممدودة( اممما فممً المدرسممة فؤنممه ٌحمماط بؤشممٌاء متعممددة ومختلفممة تسمممح لممه بالكشممؾ والتجرٌممب 

 والمبلحظة واالندهاش.

لزٌمادة خبمرة الطفمل ولكمن  ولد أثبتت البحوث التجرٌبٌة ان تدرٌب الحواس فً همذه المرحلمة ؼٌمر كماؾ فمً ذاتمه

ٌجب ان تتاح للطفل فرصة ممارسة أشٌاء متشابه ولكنها تختلؾ فً امور بسٌطة مثل اختبلؾ األشٌاء عن طرٌك 

 تؽٌٌر صفة واحده فمط وتطلعه للتكرار.

واهم ما ٌمٌز الطفل فً نموه الحركً فً هذه المرحلة هً لدرته على النشاط العضملً فهمو ٌجٌمد اآلن الحركمات 

 لتً تحتاج الً لوة نسبٌا  كالجري والمفز والتسلك.ا

اما الحركات التً تحتاج دلة اكثر مثل االشؽال الٌدوٌة البسٌطة فانه ٌسمعً الٌهما ولمد ٌهمتم بهما وٌمارسمها ولكنهما 

 التعطٌه االشباع الكافً مثل الجرى واللعب واالنطبلق فً الهواء الطلك.

ته على التناسك الحركً فهو ٌولع فً هذا السن بالنشاط المذي ٌحتماج وتظهر حركات طفل الخامسة فً زٌادة لدر

الً تبدٌل مثل ركوب العجلة ذات الثبلث عجبلت ، ولعبة الحجلة، وتزداد لدرته على ربط حذابه بنفسمه وتزرٌمر 

 لمٌصه وتعتبر هذه السلوكٌات اساسٌات لممارسة السلون المستمل وتؤكٌد ذاته.

( وحرصمه علمى معرفمة نتمابج االفعمال االٌهمامًفً هذه المرحلة بتنمٌة تخٌبلته )اللعمب وٌتمثل نمو الطفل العملً 

المختلفة، وٌظل تفكٌره هكذا تخٌلٌا  بنسب متماربة بل لد ٌزداد كلما زاد محصوله اللؽوى وازدادت فرص اتصاله 

ص الخٌالٌمة )بمدون مبالؽمة( تمهٌدا  لبلنتمال الً سن السادسة وهذا ٌفسرلنا البال الطفمل فمً همذه السمن علمى المصم

علمى درجمة اهتممام الكبمار  بسمبلموشؽفه باالسبلة التً تبدأ بماذا؟ وكٌؾ؟ وٌتولؾ نجاحه فً عبور هذه المرحلمة 

من معلمٌن وآباء على إجاباتنا ولدرتنا على مساعدته فً توضمٌح افكماره واثمراء عملمه باالفكمار البنماءه المتناسمبة 

مبل كلما زادت لدرته عن التعبٌر عن ذاته. فؤصبح ٌستعمل الجملة المفٌدة التامة وٌمٌز التً لد ٌلجؤ الٌها فً المست

بٌن الضمابر، واصبحت كلماته لها داله تعبر عن افكاره البسٌطة فً شكل افكار معٌنة ممصودة وعبللات محمددة 

ركتممه وانطبللممه كلمممة )تممزداد وكلممما مسمماحة ح 1999ولممد ٌصممل محصممول الطفممل اللؽمموى فممً هممذه المرحلممة الممً 

 ومساعدته(، وهذا ٌدفعه الً الكبلم المتواصل )الرؼً( لزٌادة شعوره بالحاجه الً المعرفة.

اممما مممن حٌممث ادران العبللممات فهممً بسممٌطة تتمثممل فممً التمٌٌممز بممٌن االلفمماظ المختلفممة )اسممماء البنممات عممن البنممٌن( 

وطلبمت منمه ان ٌخبمرن عمما ٌمرى فؤنمه  والبحث عن اوجه الشبه واالختبلؾ )اذا ما عرضمنا علمى الطفمل صمورة
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 -عادة ٌنجح فً ذلن نسبٌا  الن لدرته على تمٌٌز االشكال وااللوان تزداد وٌدرن اكثر دالالت االلفاظ مثل ) اعلً

لرٌب( وٌبدأ بعد ذلن فً ترتٌب خبراته وتنظٌمها )مثل: اكل الشمربة بالمعلممة واكمل المكرونمة  -بعٌد -تحت -فوق

)راٌمح  -)ازاى؟( -)لٌمه؟( -بمدأ فمً تطموٌر تسماإالته مثمل ممن أٌمن؟ وماهمذا؟ المً )عشمان اٌمه؟(بالشوكة...الخ( وٌ

)مٌن ده؟( ...الخ وٌجب ان نإكد ان اجابات الكبار والمعلم او ولً االمر تساعده على اكتشاؾ  -)اٌه ده؟( -فٌن؟(

ؾ بالؽموض وان لدرته العددٌة العالم االجتماعً الخارجً ومع ذلن فان فكرته عن الزمن الزالت محدودة وتتص

 الزالت ؼٌر مكتمله.

 أمثلة لدصائص مرحلة النمو العملي والحركي في مرحلة الطفولة المبكرة:

 -والجمع والفعل الماضى وتكوٌن المكعبات واجابة التوجٌهات -اٌن -هو -انا -ٌستعمل الضمابر فً الكلمات )انت

وٌمكنه عمل امور ثبلثة دون ان ٌسؤل عمن مكمان المفتماح  -كرتهوٌستطٌع رسم او كتابة عبلمة الجمع )+( من ذا

 )مثبلص( وان ٌؽلك الباب ثم ٌؤتً بصندوق اللعب، )الترتٌب الزمنى لبلشٌاء(.

وفً الخامسة ٌمكنه ان ٌجٌمب عمن اسمبلة مثمل: تعممل اٌمه عنمدما ٌكمون كمابس علٌمن النموم؟/ تعممل اٌمه لمما تكمون 

نتزاٌمد سمرعته فمً تركٌمب  -و جعان؟ كما ٌمكنه رسمم مربمع مرسموم اماممهبردان؟/ تعمل اٌه لما تكون عطشان أ

المكعبممات وٌممنجح فممً ذلممن اسممرع او اجابممة سممإال مثممل: تعمممل اٌممه لممو ضمماعت منممن حاجممه فممً الفصممل او فممً 

 البٌت؟...الخ.

 النمو االنفعالً والوجدانً:

و الوجدانٌممة النهمما مترادفممات( التممً تممرتبط عممادة  ممما نبلحممظ تؽٌٌممرا  كبٌممرا  فممً حٌمماة الطفممل االنفعالٌممة )العاطفٌممة ا

بالشعور فً مرحلة الطفولة المبكمرة، وذلمن الن نشماط الطفمل االنفعمالً  ٌبلمػ الصماه فمً نهاٌمة السمنة الثالثمة ممن 

عمره بحٌث ٌمكننا المول ان كل خبرة انفعالٌة ٌشعر بها الطفل فً هذا الولت تكون على درجة عالٌة وكبٌرة من 

بشكل الٌمكن ان تتكرر بمه مثمل همذه المموه والحٌوٌمه فمى حٌاتمه المسمتمبلٌه والٌمتصمر االممر علمى  الحٌوٌة والموة

االنفعال فمط بل ٌتعداه الً نوع االنفعال اٌضا . فالطفل سرعان ما ٌنتمل من حالة انفعالٌة معٌنمة المً حالمة آخمرى 

وممن الخموؾ المً االممن والطمؤنٌنمة( ان  مختلفة عنها تماما  )من البكاء الً الضحن، ومن الؽضب الً السرور، 

ما ٌمٌز الطفل فً هذه المرحلة همو لموة انفعاالتمه وسمهولة االنتممال ممن انفعمال المً آخمر... ولكمن همذه الحمدة فمً 

االنفعاالت تؤخذ فً الزوال شٌبا  وٌبدأ الطفمل فمً ان ٌكاممل خبراتمه االنفعالٌمة، أو ٌمربط بعضمها بمبعض بعبللمات 

االسمتمرا اسمتمرار الطفمل االجتمماعً وسمداد توجٌهمه ورعاٌتمه( عنمدها تتجممع عمدة انفعماالت  ثابتة ومستمرة )مع

حول موضوع معٌن وؼالبا  ٌكون شخصا  أكثر من كونمه موضموعا  وهمو بمذلن ٌبمدأ فمً تكموٌن مما ٌسممً بالعمادة 

 االنفعالٌة أو العاطفٌة 

ى تربٌته ورعاٌته من الكبار أو ؼٌرهم )ممن الشن ان اول عاطفة ٌكونها الطفل تكون حول أمه أو من ٌشرؾ عل

هنا نإكد على ضرورة رعاٌة االم لبلطفال على وجه الخصوص الهمٌة ذلن من استمرار النمو السموى والسملٌم( 

وبذلن ٌكون عادة انفعالٌة ثابتة وصحٌحة وهو احوج ما ٌكون الٌها فً تكوٌنه النفسً واالنسانً النها تساعده فً 

االخرى فٌما بعد فتبعده عمن الخموؾ والملمك والمتخلص ممن العمادات السمٌبة لبمل ان تنممو معمه  نمو جمٌع النواحً

وتثبت وتتصاعد معه فً المراحل التالٌة للنمو والتً لد ٌكون لها اثر ؼٌر تربموى ممما صمحة الطفمل النفسمٌة فمً 

 مستمبل حٌاته.

ر لحماٌتمه واالشمراؾ علٌمه ثمم بعمد ذلمن ٌبمدأ وعندما ٌذهب الطفل الً مدرسة الحضانه فانه عادة ٌلجا المً الكبما

المٌل نحو ؼٌره من االطفمال فمً الظهمور، اذ ٌبمدأ فمً اللعمب فمً وسمط االطفمال ولكمن ال ٌلعمب معهمم بمعنمً ان 

ٌشترن بلعبة مع ؼٌره من االطفال فً حجرة واحدة على شرط ان ٌكون لكل منهم لعبتمه الخاصمة بمه. امما اللعمب 

ا جمٌعا  فً لعبة واحدة فهمذا ال ٌحمدث فمً همذا السمن الن المٌمول االجتماعٌمة الزالمت مع ؼٌره بمعنً ان ٌشتركو
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كامنة داخله. واذا حدث ولعبوا ممع بعضمهم فؤنمه ال ٌزٌمد عمدد المجموعمه عمن اربعمة. وممع ذلمن فهمذه المجموعمة 

التمً تمدعو المً سرعان مما تتفكمن السمباب تافهمة وهنما تظهمر أهمٌمة المٌمادة والتوجٌمه وؼمرس االتجاهمات والممٌم 

التعمماون لماهٌممة االدارة الحكٌمممة والتربوٌممة واالشممراؾ المباشممر مممن اثممر كبٌممر ٌمممودهم فممً لعممبهم وٌنمممً مٌممولهم 

وٌؽرس فً نفوسهم الصؽٌرة اولً لبنات الخلك السلٌم ومبادئ العمل فً جماعمه )نإكمد هنما علمى ان ؼمرس همذه 

س االطفال منمذ  الصمؽر همً أهمم دعمابم بنماء العممل فً نفو والسمة Team Workالخاصٌة )العمل فً جماعة( 

الجماعً المثمر الذي ٌإدي الً تمدم االمم وهذا ٌنمص دولنا النامٌة وٌتسبب فمً تؤخرهما فمً جمٌمع المجماالت اذ 

 انه سمة من سمات المجتمعات والدول المتمدمة(.

نذ صؽره توجهه للثمة بالنفس والتً من وهذا ٌساعد على الشعور بالمزٌد من االمن واالستمرار واالبداع للطفل م

 خبللها ٌتعلم الطفل )التلمٌذ/ الطالب( الثمة باآلخرٌن فٌما بعد.

فؤذا بلػ الطفل الخامسة بدأ فً اكتساب نوع من االستمرار فً حٌاته االنفعالٌمة نتٌجمه شمعوره باالممان والطمؤنٌنمة 

جد والثبات فً عبللاته االنفعالٌة بؽٌره ولكنه احٌانا  التً تسود عبللاته خاصة بامه، وهذا الشعور ٌعطٌه بعض ال

ٌتصؾ بالعند والتمسن برأٌه الً درجة كبٌرة )المماومة( مع امه ومع اآلخرٌن، وٌبدأ فً وصمفهم بصمفات مبمالػ 

فٌها وتدل على عدم تكٌؾ اجتماعً ) اذا ما سمعه شخصً كبٌر فانه ٌصفه بعدم االدب( ثم ٌؤخذ فً البكاء الحار 

 تمر ٌومه عبوسا  متجهما ؼٌر متبلبم مع بٌبته الطبٌعٌة شاعرا  بارهاق انفعالً.وٌس

 السلون االجتماعً والشخصً:

ٌتصممؾ الطفممل فممً هممذه المرحلممة بخاصممٌتٌن متنالضممتٌن مثممل رؼبتممه فممً االسممتمبلل وعممدم لدرتممه علممى تنفٌممذ هممذا 

ولها عاداتها وذاتها الخاصة النه ٌسمتطٌع  االستمبلل دون مساعدة فهو االن ٌشعر بانه شخصٌة تكاد تكون مستملة

ان ٌستمع الً احادٌث الكبار وتكون له تعلٌماته الممٌزة اهذا السن مما ٌدفعه للتعبٌر عمن آرابمه وٌحتماج المً للٌمل 

من المساعده فً ارتداء مبلبسه أو خلعها، وٌستطٌع تمشٌط شعره بنفسه وٌختمار االنمواع التمً ٌحبهما ممن الطعمام 

امه فً اعداد المابدة ولكن على مستوى مبدبً جدا  سرعان ما ٌطلمب مسماعدة الكبمار أو التولمؾ وفمً ولد ٌساعد 

همذه المرحلمة ٌمكمن للطفممل اتممام عملٌمة االخمراج بنجمماح وال ٌسمتٌمظ فمً اللٌمل اال نادرا ،والٌممذهب المً النموم بعممد 

 اصطحاب لعبة او ادواته الخاصة.

حد ما وٌتجه الً مشاركة اآلخرٌن )طفل أو طفلٌن على األكثمر( ولكمن بمه اما فً لعبة فٌتم فً جو اجتماعً الً 

 نزعة او رؼبة الً السٌطرة وسرعة االنصراؾ والضٌك والتبرم والملل.

وهو فً هذه السن ثرثار )رؼاي( وؼالبا ما ٌكثر من استخدام ضمٌر المتكلم وٌتسم بالذاتٌة فً بعض الموالؾ 

المعازٌر وهذا اتجاه ٌدل على مدي ادراكه آلراء اآلخرٌن واتجاهاتهم نحوه  االجتماعٌة، وهو بارع فً انتحال

سواء بمدحه او نمده، وهذا ٌعد بداٌة لظهور المفاهٌم والمعاٌٌر االخبللٌة والمبادئ مثل ازدٌاد رؼبته فً ان 

                                                                  ٌعامله اآلخرٌن                                                                      

كما ٌعاملهم هو وهذا ٌدعوه الً ادراكه ألهمٌة االخذ بالتمالٌد االجتماعٌة واالخبللٌة وهذه داللة على نمو عملً 

 متنامً.

ٌدل علمى انمه ممازال ؼٌمر ومع ذلن فانه مازال ٌخاؾ من أشٌاء ؼٌر معمولة مثل الظبلم او الرجل المتوحش مما 

 مدرن لمدى التنالض بٌن الموالؾ برؼم ان حدٌثه ال ٌدل على ذلن.

واذا كان الوسط االجتماعً مٌسر واٌجابً فان الطفل فً هذه السن ٌمٌل الً االختراع واالبتكار، ولكن مع عمدم 

 التمٌٌز بٌن الحمٌمة والخٌال وتالٌؾ المصص واالفتراءات.
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م او المرشد او االم فً توجٌه االرشادات )فرصة لؽرس المٌم التربوٌة فً المدرسة( وتعدٌل وٌاتً هنا دور المعل

المسار حتً ال ٌجنح  الً الخٌال واالوهام لكً نولؾ تنامً هذا االتجاه السلبً منذ ظهوره وتوجٌهه المً معمانً 

جٌهات لكً ٌكتسب اسالٌب التكٌؾ المجتمع المحٌط )العمل الجماعً والمشاركة( مع مراعاة عدم التذبذب فً التو

 والثبات واالستمرار لتدعٌم فً نفسه ومن ثم ٌبدأ فً تعمٌمها.

وفً هذه المرحلة العمرٌة ٌمكنه الذهاب الً المدرسة، وٌطلب ذلن وٌشعر بالسرور لمؽادرة المنزل. ولكمن علمى 

رحلمة برؼبتمه فمً المشماركة فمً وٌمتماز طفمل همذه الم وٌتمولمعان ٌجد اممه عنمد عودتمه واذا لمم ٌجمدها لمد ٌصمدم 

المناسبات االجتماعٌة اذا وجمد صمحبه ممن االطفمال النمه ال ٌطٌمك الجلموس سماكنا  ممدة طوٌلمة )نسمبٌاص( ونجمده 

مثمل الجموع او وجمع المبطن او  المعمازٌر )االعمزار(سرعان ما ٌبحمث عمن مهمرب واذا لمم ٌجمد ٌبمدأ فمً اخمتبلق 

 ٌك به وتنهره.الذهاب الً دورة المٌاه مما ٌجعل امه تض

 مرحلة الطفولة الوسطً:

سنوات( بانه طفل متؽٌمر فهمو لمم ٌعمد الصمؽٌر الملتصمك  8: 6ٌمتاز طفل السادسة )مرحلة الطفولة الوسطً من 

بامه بل ٌحاول ان ٌظهر نوعا من االستمبلل عنها فً كثٌر من شإونه. فؤذا عاد من المدرسة ولمم ٌجمد اممه نجمده 

لطعمام او المً اللعمب وهمو ٌممارس نشماطه داخمل المدرسمة وخارجهما علمى السمواء وال ٌمذؾ بشنطته وٌندفع الً ا

ٌهمه اال اتاحة الفرصة امامه للعب والجرى والمفز وركموب العجمل ولعمب الكمرة، وممن مظماهر همذه السمن اٌضما  

 سموط االسنان اللبنٌة وبدء ظهور االضراس..

 النمو المعرفً والحركً:

جمد ان ممن خصمابص همذه المرحلمة ان تكمون حاسمة اللممس لوٌمة بحٌمث تبلمػ لوتهمما ٌمرتبط بؤسمتخدامه للحمواس فن

ضعؾ ماعند االنسان البالػ، وكذلن الحال فً الحاسة العضلٌة إما حاسة السمع فمبل تمزال ؼٌمر تاممة النضمج فهمو 

ع، وذلمن ٌستطٌع ما ٌسمع من الكلمات ولكن ال ٌتذوق اللحن. اما التمٌٌز البصري فهو ضعٌؾ على ؼٌر مما نتولم

احتمالٌة اصابة عدد من االطفال فً سن السابعة بطول النظر وهذه حمٌمة على جانب كبٌر من االهمٌة من وجهة 

النظر التعلٌمٌة وهً تفسر عدم اجادة من ال ٌجٌدون لراءة الخط المطبوع  الصؽٌر او االشتؽال بعمل لرٌمب ممن 

 اعٌنهم مباشرة مدة طوٌلة )نسبٌا ( من الزمن.

ٌتعلك بالنشاط الحركً فإن الطفل مازال ضعٌؾ السٌطرة على الحركات الدلٌمة مثل انامل االصابع، ولكن  اما ما

المدرة على الحركة والعنؾ تبدو واضحة. وعلى ذلن ٌجب ان ٌساعد المعلمم الطفمل فمً السمٌطرة علمى الحركمات 

 اء.الكبٌرة التً ال تحتاج الً نشاط عضلً دلٌك وال ٌحتاج الً دلة فً االد

ولد ٌصادؾ المعلم مشكلة الطفل االشول وهً ؼالبا  مشكلة خلمٌة، ولكن تتطلمب ممن المعلمم مسماعدة الطفمل علمى 

الكتابة بالٌد الٌسرى وعدم تعنٌفه او اجباره على الكتابة بالٌد الٌمنى لما لذلن من آثار سلبٌة على سلوكه المعرفمً 

 كوص )العودة الً عادات مرحلة سابمة(.فً المستمبل مما لد ٌدعوه الً االلتجاء الً الن

وٌسممتطٌع طفممل السادسممة وصممؾ صممورة وٌسممتعمل بعممض االسممماء واالفعممال فممً وصممفه مممما ٌممدل علممى ادراكممه 

الدٌنامٌكى فإذا بلػ السابعة تمكن من تمٌز االلوان وتسمٌتها فً الصورة بل انه لد ٌدرن بعض العبللمات المكانٌمة 

تاز طفل السابعة  بؤدراكه لؤلشٌاء الكلٌمة مثمل الفنمان ولكنمه ال ٌسمتطٌع االدران فً الصورة مثل االرتفاع. كما ٌم

الجزبً والتحلٌلً )الن هذه لدرات علٌما اكبمر ممن عممره( ولمد ٌسمتطٌع ربمط االشمٌاء ولكمن بشمرط ظهمور سمبب 

ة عنمد واضح ٌساعده على الممارسة وتفسمٌر مما ٌمرى وهمذا ٌسماعده علمى تمذكر الكلممات التمً تمرتبط بخبمرة جٌمد

 الطفل.
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وعلممى المعلممم ان ٌراعممً االسممتعمال الصممحٌح الممدلٌك )الممذي ال ٌحتمممل معنممٌن( للكلمممات ألهمٌممة ذلممن البالؽممة فممً 

المستمبل كما ٌمتاز طفل السابعة فً تفكٌره بالصور البصرٌة لبلشٌاء التمً ٌبلحظهما فمً حٌاتمه الٌومٌمة واالتجماه 

االتجمماه الممً اللعممب مممع االشممٌاء الحمٌمٌممة حولممه. وٌممنجح فممً حفممظ الممً الوالعٌممة )نسممبٌا ( والتخلممً عممن التخممٌبلت و

األناشٌد آلٌاص وهو بطا التعلم سرٌع النسٌان وال ٌركز فً موضوع واحد مدة طوٌلة )نسمبٌا ( وخاصمة اذا كمان 

 حدٌثا  شفوٌا .

وٌمتمكن ممن سمرد ولذا فعلً المعلم تمسٌم الخبرات )تحلٌلهما لٌبنمً علمى اصمؽر وحمدة فمً المحتموى همدفا  سملوكٌا  

الحمابك والتركٌز على ما هو عمل ٌدوي الن طفل السابعة ٌمكنه االجابة على االسبلة المنطمٌة البسمٌطة وتجمٌمع 

المبلحظات وتجرٌب طرٌمة حل المشكبلت اذا تم تفكٌكها له )تحلٌل ملموس ولٌس مجرد( على اال تكمون مجمردة 

درجة كبٌرة، ومع ذلن فالدٌه مشمكلة عمدم ادراكمه الكمافً ولكن ملموسة ومحسوسة )مدركة بالحواس( وواضحة ب

 لبلزمة او ادران العبللة بٌن السبب والنتٌجة.

 النمو االنفعالً:

ٌمٌل الطفل فً هذه المرحلة الً االتجاه للعالم الخارجً وال ٌنظر الً المزمبلء علمى انهمم منافسمٌن بمل ٌعتبمرهم  

تعلٌك او  تمردونبرهم مصدر لوة وسلطة ومع ذلن ال ٌدع اعمالهم  حلفاء وممربٌن ولكنه ٌحتاج الً الكبار وٌعت

 نمد منه.

 وٌمتاز سلوكه فً هذه المرحلة باالعتدال والتروى النسبً وضبط النفس، وٌرجع ذلن الً عدة عوامل اهمها:

تابمة وبعمض تعدد اهتماماتمه، والممارسمات االٌجابٌمة، والتعمرؾ علمى التمالٌمد والعمرؾ والمدٌن وتعلمم الممراءة والك

المعلومممات العامممة، والشممعور االٌجممابً نحممو المدرسممة والمدرسممات  والمشممرفٌن وتكمموٌن صممدالات مممع ؼٌممره مممن 

االطفال، وٌتحررمن المٌول االعتدابٌمة، وٌمبمل بالمسماواة والحكمم علٌمه وعلمى اآلخمرٌن ممن اجمل الحصمول علمى 

ر لابلٌتمه لبلسمتثارة االنفعالٌمة والتحمدى والتمسمن المبول االجتماعً، وٌبدأ السلون الخلمً فً الظهور ممع اسمتمرا

 بالرأى فً اتفه االشٌاء على اعتماد راسخ بؤن رأٌه هو الصحٌح حتً لو خالؾ رأى الكبار او انذر بالعماب.

كما تمتماز همذه الفتمرة ممن العممر بمالمرح واالبتهماج وبداٌمة نممو الممدرة علمى تنظمٌم الخبمرات نتٌجمة نممو الشمعور 

 ت لدٌه مع اآلخرٌن بشرط المعاملة الحسنة والسماحه واللٌن معه.بتكامل الذا

 السلون االجتماعً والشخصً:

ٌظهمر النضمج النسمبً فممً النمواحً الجسممٌة والنفسمٌة فممً سملون الطفمل االجتمماعً والشخصممً فمً التعاممل مممع 

طؾ والحمب وااللنماع االسرة ومع زمبلء اللعب وٌجب ان تتصؾ عبللة الطفل  بؤمه ومعلمته فً همذه السمن بمالع

فهو ٌعطٌهم وٌعاونهم وٌتعاطؾ معهم ومع من مرض منهم  وٌفخر بؤسرته وبسملوكه السموي وٌنمالش األم احٌانما  

 ولد ٌبتكر صفات والفاظ لؤلم ولآلخرٌن ولد ٌتمكن من المٌام بكثٌر من االمور بنفسه ولنفسه.

ظر له على انه االنسان الذي ٌعرؾ كل شا وٌمترب اما عبللته بؤبٌه فتموم على االحترام واالعجاب والخوؾ وٌن

منه لشدة اعجابه بؤفعاله او بمدرته على التفموق علٌمه فمً اثنماء اللعمب معمه وٌفخمر بوالدٌمه بمٌن االصمدلاء وٌفمرح 

بالزٌارات العابلٌة وزٌارة اآلخرٌن من االهل والجٌمران أمما خصمابص اللعمب فمً همذه السمن فنجمده ٌؤخمذ باللعمب 

وٌنعممزل  وٌمٌممل الممً اللعممب الفممردى، وال ٌسمممح بالمٌممادة  ٌفتممرعمماون احٌانمما  واحٌانمما  آخممرى )للٌلممة( الجممماعً وٌت

 )الربٌسً( فً اللعب وانما ٌهتم باشباع ذاته باالشباع الجماعً ومن هنا ٌظهر مفهوم الجماعه واضح لدٌه.

ٌة الجدٌدة مثمل المسماواة واالخمبلص اما من حٌث االتجاه الخلمً فهو ٌتجه فً هذه السن الً ظهور المبادئ الخلم

فً الصدالة والتسامح والمصالحة. وهذه الخصابص تنمو مع الممارسة الفعلٌة ومن ثم ٌبدأ النممو الخلممً وادران 
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نسبً لمعنً الممٌم الخلمٌمة ولكمن لمٌس بطفمرة ولكمن بؤعتمدال وان كمان منتظمما  ولكمن بروٌمة وبتمؤن تبمدو مظماهره 

 ه الٌومٌةواضحه فً خبراته وتعامبلت

 مرحلة الطفولة المتؤخرة

سنة اال انها التخلو من ارتباطها ببعض التدخبلت الطرفٌة )نعنً بها ظهور المدرات مثمل الممدرة  12: 8تبدأ من 

العددٌممة واللؽوٌممة والرٌاضممٌة..الخ، وارتباطهمما بالمرحلممة السممابمة او البلحمممة بممممدار النمممو فممً هممذه المممدرات مممع 

د هذه المرحلة الفترة الثانٌة من مرحلة التعلٌم االبتدابً مما ٌستلزم معها ضرورة تعرؾ المام المرحلة الحالٌة،وتع

واضعً المناهج لهذه المرحلة على الصفات والخصابص النفسٌة )كؤسس لبناء المنهج( سواء من حٌث المنهج او 

 كمواطن صالح. اعداد المعلم باعتبارهما اهم العناصر فً اعداد الطفل للمشاركة فً المجتمع

 النمو المعرفً والحركً:

نبلحظ هنا عدم حدوث تؽٌرات جوهرٌة فً اعضاء اللمس والسمع والتذكر والبصر اال ان التمدم العممرى ٌعطمى 

هذه الحواس لدرة اكبر فً االداء الحركً ودلة فً العمل الٌدوى ولد لوحظ تحسن فمً حاسمة اللممس عنمد البنمات 

ا عنمد البنمٌن وان تعادلمت الممدرة علمى التمٌٌمز بمٌن النؽممات الموسمٌمٌة حتمً فٌمما بعمد فً الثامنة بدرجة اكبر منهم

 العاشرة.

كما تمتاز هذه المرحلة بتنامً فً المدرات الحركٌة والعضلٌة وزٌادة المدرة على تمٌٌمز االوزان ولمذلن ٌجمب ان 

ب الطفمل للتكٌمؾ ممع العمالم الخمارجً تستؽل المدرسة االبتدابٌة هذه المظاهر السملوكٌة فمً تنمٌمة مهمارات اكتسما

واالهتمممام باالشممٌاء التجرٌبٌممة  والمربٌممات وذلممن بؤسممتخدام الوسممابل التعلٌمٌممة السمممعٌة والبصممرٌة والمجسمممات 

 والنماذج مع اتاحة الفرصة للتبلمٌذ للمشاركة فً اعدادها.

ٌمٌلون الً االلعاب  العنٌفة مثل الكرة وتظهرفً هذه السن الفروق بٌن العاب كل من البنٌن والبنات فنجد التبلمٌذ 

والعسكر والحرامٌة فً حٌن نجد ان البنات ٌملن المً االلعماب المنتظممة ذات الحركمات االدابٌمة الدلٌممة كمالرلص 

التولٌعً وااللعاب الجماعٌة ذات االداءات الحركٌة المتزامنه الكلٌة ولكن بالنسبة للجنسٌن تشترط اتاحمة الفمرص 

مل والنشاط لصعوبة عدم استٌعابهم ما ٌمدم لهم بطرٌمة سلبٌة المابٌمة تلمٌنٌمة تحمثهم علمى االسمتماع للممارسة والع

واالستظهار وال تمكنهم من تعرؾ  معارؾ متجددة واكتساب مهمارات جدٌمدة والتمدرٌب علٌهما التمانهما او تعمدٌل 

 بعضها لؤلفضل.

 

 العملٌات العملٌة والمدرات:

هً الذكاء: وهو الممدرة العملٌمة الفطرٌمة العاممة الن المذكاء ٌنممو نمموا  مطمردا  فمً سمن ان أهم واول هذه المدرات 

 الثانٌة عشر وبعد ذلن ٌتعثره سٌره فً مرحلة المراهمة.

وفً بداٌة هذه المرحلة تتفوق البنات عن البنٌن فً نصؾ سنة )عمر عملً( فً المذكاء ولكمن فمً نهاٌمة المرحلمة 

مٌاس الً وجود عدد كبٌمر ممن الممماٌٌس واختبمارات المذكاء المتنوعمة والدلٌممة الممادرة ٌتفوق البنٌن وترجع دلة ال

على تعرؾ الفروق الدلٌمة بٌن العمر العملً والعمر الزمنى وؼٌرهما ألهمٌمة ذلمن فمً تشمخٌص حماالت الضمعؾ 

ه من أهمٌة كبٌرة فً العملً او التؤخر الدراسً فً ولت مبكر لكً تتمكن المدرسة من معالجة هذا التؤخر لما ٌمثل

 تمدم التبلمٌذ على جمٌع نواحً النمو.

وٌركز االهتمام بالمٌاس العملً على لٌاس لدرة التلمٌذ الذي ٌكاد ٌنحصر فً ادران العبللات الزمنٌة والمكانٌة او 

التذكر هو تداع الكمٌة او عبللات التشابهه والتباٌن )الحسً والمجرد( ولذلن ٌنبؽً التمٌٌز بٌن التذكر والتفكٌر، ف
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لؤلفكممار دون ان ٌكممون التلمٌممذ شمماعرا  شممعورا  واضممحا  بمماي عملٌممة عملٌممة، اممما التفكٌممر فهممو ادران العبللممة بممٌن 

موضوع وآخر ادراكا  واضحا  وشعورٌا  )مثال:عرض الصورة( فنجد ان التلمٌذ فً الثانٌة عشمر ٌمدرن العبللمات 

عملٌة لٌتبٌن معنً كان خافٌا  علٌه فمً مرحلمة النممو السمابمة فً الصورة وٌربط اجزاء الصور ببعضها فً وحده 

 وعلى هذا ٌمكن تحدٌد مراحل التفكٌر كما ٌلً:

 مرحلة الوصؾ )بداٌة الثامنة(. -ب   مرحلة العد والتعداد. -أ

 مرحلة التفسٌر )نهاٌة( وهً تتضمن  تفكٌرا  اكثر تركٌبا . -ج

ي بممالنمو الجسمممً او االنفعممالً وتتمثممل العملٌممات العملٌممة وتتمثممل وتتممؤثر المراحممل الممثبلث بنمممو النممواحً االخممر

العملٌات العملٌه العلٌا فى زٌادة االنتباه كشرط الزم وضرورى الكتساب المهمارات العملٌمه االدابٌمة ولمد ارتبطمت 

ل دراسة عدد الدراسات الموجهة لمٌاس االنتباه فً لٌاس مدى االنتباه وفترته الزمنٌة او اتساعه وٌتم ذلن من خبل

من الموضوعات التً ٌمكن للتلمٌذ فً هذه المرحلة ان ٌنتبه الٌها فمً ولمت واحمد، وجماءت النتمابج تإكمد امكانٌمة 

 انتباه التلمٌذ فً هذه المرحلة من النمو باكثر من موضوع  فً ولت واحد بشرط ان تكون منظمة مثل الكبار.

تممدوٌن  -التعلٌممك علممى اجابممة ؼٌممره علممى نفممس السممإال -لسممإالالتفكٌممر فممً اجابممة ا -مثممال: االسممتماع الممً الحصممة

 االجابة عن السإال من خبلل التدوٌن...الخ. -االجابات

ولكمن تلمٌممذ هممذه المرحلمة ال ٌسممتطٌع تنظممٌم الموضمموعات بنفسمه او ربطهمما او صممٌاؼتها، ولكمن الملٌممل جممدا  منهمما 

 بشرط ان تكون بسٌطة ولرٌبة.

ى الزمنً لبلنتبماه فمً همذه المرحلمة لبلنتبماه تإكمد ان تمسمٌم الموضموعات ٌزٌمد وجاءت نتابج دراسات لٌاس المد

وٌحدث العكس فً اسالٌب التدرٌس التمً تؤخمذ  – 11: 7المدى الزمنً لبلنتباه وٌزداد هذا المدى سرٌعا  من سن 

نتباه باستخدام اكبر منالشة او تعزٌز او حركة كما ٌزداد معدل اال ٌمطعهابالتلمٌن المتواصل طوال حصة كاملة ال 

عدد ممكن من الحواس فً التعلٌم بؤستخدام االنشطة التدرٌسٌة المشولة داخمل الفصمل وعمرض الوسمابل السممعٌة 

والبصرٌة )سبك تمدٌم فصل عن كل من االنشطة والوسابل التعلٌمة( مما ٌساعد على عدم شعور التلمٌذ بالملل او 

تبلشً المٌل الً االنتباه ونتؽلب على ذلن باستخدام انمواع السمبورات  السؤم وعدم الشعور بالتعب الذي ٌإدي الً

 المختلفة وتمدٌم خبرات ومعلومات مترابطة.

ٌؤتً التذكر وهو ثانً عنصر فً تفسٌر المدرات العملٌة العلٌا ونإكد انه ٌنمو بصورة مطردة بالممارنة بالمراحل 

ما نجد التلمٌمذ فمً همذه المرحلمة اسملوب ٌجمب السمرد وتمؤخٌر السابمة لزٌادة عملٌات النمو فً الجوانب االخري ك

اسلوب تعرؾ االسباب النه مازالت خاصٌة اآللٌة تؽلب على تبلمٌذ السنوات االولً من مرحلة الطفولة المتاخرة 

 سنة( لذلن نجده فً التاسعة ٌتمكن من الفهم وادران بعض العبللات كشرط للحفظ والتذكر . 12: 8)

فكٌمر فمً همذه المرحلمة المتعلم بالصمور البصمرٌة والخبمرات الٌومٌمة لمذلن ٌفضمل اسمتخدام االفمبلم وٌؽلب علمى الت

بؤنواعها والمصورات الجاذبة، وهذه الخاصٌة تتنالص مع نهاٌة هه المرحلة وٌؽلب على المرحلة التالٌة لها تذكر 

علٌها لشدة تجرٌدها ما لم ٌتم ربطها بولمابع الكلمات وااللفاظ االكثر تركٌبا  ولذلن نجد انمادة الحساب ٌمل االلبال 

 حٌاتٌة مثل: عملٌات الشراء والمٌاس واالدوات المباشرة.

اما ثالث العملٌات العملٌة العلٌا فهمً الممدرة علمى التخٌمل ولكنمه لمٌس ممماثبل  لتخٌمل المرحلمة السمابمة ولكنمه تخٌمل 

محاولة تعدٌلها واالضافة علٌها، وٌتم للمدرسة تنمٌة علمً( وكل ما ٌتصل بنمد االشٌاء واالفعال و -ابداعً )ادبً

 هذه المدرة باكتشاؾ المٌول والمواهب وتنمٌها وتبنٌها وتوجٌهها الوجهة الصحٌحة  البناءة.

 النمو االنفعالً لمرحلة الطفولة المتوسطة:
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ع دراسمة مظماهر النممو اظهرت الدراسات الحدٌثة ان االهتمام بالنمو العملمً ٌعتبمر لاصمرا  مما لمم ٌتواكمب ذلمن مم

االنفعالً والذي ٌتمثل فً دراسة المٌول الن اهتمام المعلم بدراسة المٌول عند التبلمٌذ فً مختلؾ جوانب العملٌة 

التعلٌمٌة ٌعد حجر الزاوٌة فً التمدم فمً التعلمٌم/ المتعلم رؼمم مما ٌحمٌط موضموع المٌمول ممن اخمتبلؾ وتعمدد ممن 

عددمن المٌول لكمل مرحلمة بذاتها.والسمإال المطمروح هنما كٌمؾ ٌمكمن اتخماذ مرحلة الً آخرى هذا بجانب تحدٌد 

مٌول التبلمٌذ هذه السن كدوافع لتنمٌة مٌول ارلً واكثمر تمؤثٌرا  فممن الواضمح ان مٌمول التلمٌمذ فمً همذه المرحلمة 

بؤشمٌاء  بهمم والتخصمص وتصمبح اكثمر موضموعٌة بمعنمً االهتممام لمثمالتتتجه المً تملٌمد الكبمار واتخماذهم لمدوة 

 خارجٌة )عدا ذاته( كؤنواع المعرفة والمهن كالطب والهندسة والطٌران.

وٌمكن للمعلم استؽبلل المٌول فً همذه المرحلمة اذا تمكمن اوال  ممن تعمرؾ همذه المٌمول واكتشمافها وبالتمالً ٌسمهل 

 علٌه ان ٌعدلها ما ٌشبعها من معلومات ومعرفة مهارات أثناء تخطٌطٌه للتدرٌس.

نتٌجمة ألهمٌمة دراسمة المٌمول فمً زٌمادة فمرص تكٌمؾ التبلمٌمذ )فمً همذه المرحلمة  الميول الكتشافها:طرق لياس 

وؼٌرها من المراحل( بهدؾ تعرؾ معولات النجاح او التمدم الدراسً او االجتماعً او السملوكً او المعرفمً او 

طة )المٌل هو رؼبة التلمٌذ او الطفمل االنفعالً، وٌجب على المعلم ان ٌتخذ من تعرفه على مٌول التبلمٌذ اداة بسٌ

فً فعل شٌبا  ما او ترن شٌبا  آخر ٌحمك له االول اشباع ورضا وٌرفع عنه الثانً شعور بالرفض او عدم الرضا( 

ٌمكن ان تتم بتوجٌه عدد من االسبلة مثمل: مماذا تحمب ممن الممواد؟ مماا تحمب ممن الموضموعات؟ مماذا نفضمل ممن 

لابممة او لموابم بالموضموعات التمً ٌجمب دراسمتها وٌرٌمد ان ٌتعمرؾ علمى جوانمب  وسابل )ٌعرض المعلم للتلمٌذ

التعلم المفضلة عند التبلمٌذ وسبب التفضٌل او سبب االعمراض كمما ٌمكمن ان ٌعمد المعلمم لابممة بمؤنواع االسمالٌب 

ٌفضمل كتابمة وطرق التمدرٌس أو طمرق التممدٌم او انمواع االنشمطة وٌطلمب ممن التلمٌمذ ذكمر اختٌماره شمفهٌا  ولكمن 

االختٌارات )وذلن كؤساس للبناء علٌها وادخال التعدٌبلت او التؽٌرات لبل االلدام على دراسة موضموع معمٌن او 

لمعالجة انخفاض المستوى فً بعض الموضوعات اآلخري لكً ٌتبٌن مواضع الصعوبة او تلمن التمً تحتماج المً 

اس المٌمول لٌتعمرؾ المعلمم علمى عممك شمعور التلمٌمذ نحمو اعادة او اهتمام اضمافً وؼالبما  تسمتخدم همذه االداة لمٌم

ال ارٌد هذه الطرٌمة، اكرهها اوممن الممكمن ان ٌممدم لهمم  -بعض االشٌاء من خبلل اجاباته المتعددة مثل: ال أحبها

لابمة باالمور التً ٌودون عملها او تفضٌلها فإن هذه االداة لمٌاس المٌول تكشؾ للمعلم اممور هاممة لمم ٌكمن ٌظمن 

انها موجودة ولو انها ؼالبا  ما تكون امور عادٌة ولكنها بالؽة االثر والدلة ٌمكن ان ٌستخدمها فً التخطٌط لممابلة 

مستوٌات التبلمٌذ العملٌة والمعرفٌة واالتجاهات. وؼٌرها وذلن ممن خمبلل اسمبلة بسمٌطة ٌلمٌهما لبمل كمل درس أو 

عداد او االلماء( لدرة علمى االسمتنتاج ممن كلممات بسمٌطة ومهارة )فً اال ولماحٌةأثناء الدرس فً سرعة وشمول 

 ومإشرات مباشرة.

صندوق الشكاوى والهواٌات، حٌث  -وهنان عدة اسالٌب ؼٌر مباشرة لتعرؾ مٌول التبلمٌذ مثل: صندوق االسبلة

ثمم ٌفرؼهما ٌضع التبلمٌذ أسبلتهم المعبرة عن مٌولهم دون ذكمر إلسمماء )اسمماء التبلمٌمذ ولكمن مما ٌرٌدونمه فممط( 

 المعلم وٌستجٌب لها.

وعلى المعلم ان ٌساعد التبلمٌذ على اكتشاؾ مٌولهم واشباعها وتوجٌهها الً مسارات صحٌحة وتربوٌة الن كبت 

المٌول فً هذه المرحلة نموها واستثمارها فً المرحلة التانٌمة التمً تتبمدي فٌهما أهمٌمة تنمٌمة المٌمول بدرجمة كبٌمة 

 دون تعسؾ او اهمال.

هذه المرحلة ٌزداد الشعور بالمٌل الً المرح وعدم االعتداء الجسمً لد ٌكون التنفٌس بااللفماظ او المتهكم او وفً 

المماطعة اذا ما ؼضب واحٌانا  الً النكتة اللطٌفة التً تمدعم الشمعور بماالمن والكفاٌمة والنجماح وٌجمب ان ٌشمجعه 

د لدرته علمى كمبح رؼباتمه اذا مما تعارضمت ممع العمالم المعلم واالسرة على تحمل المسبولٌة وٌتواصلون مع ازدٌا

الخارجً وان ٌساعد المعلم التلمٌذ على تحدٌد اهدافه حتً تتضح للجمٌع وبالتالً وٌتم ترشٌدها لتحمٌك مزٌد من 
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التوافك مع ذاته واآلخرٌن ٌثنون على محاوالته المتنامٌة للسٌطرة على انفعاالته والتحكم فً نفسه بهدؾ التخلص 

 عادات المرحلة السابمة وهذه هً اهم ممومات الصحة النفسٌة للصؽار والكبار وفً جمٌع مراحل النمو. من

 السلون الشخصً واالجتماعً:

ٌتجه السلون فً هذه المرحلة الً التخصص فٌكون اتجاه االوالد الً مجتمع الرجال وٌتمٌز اتجماه البنمات بوسمط 

بممول آراء الوالممدٌن واالخمموة وتوجٌهممات المعلممم بصممفة عامممة وعممدم السممٌدات وٌحمماولون تممممص ادوار الكبممار ول

التعصب للرأى اذا المعتمدات واالستعداد للدخول فً منالشة بعض الموضموعات االجتماعٌمة اذا ارشمده المً ذلمن 

المعلم او شخص كبٌر ممن ٌثك بهم واالهتمام بالرأى العام والدٌمولراطٌة والمواطنمة والحرٌمات واحتمرام المنفس 

 واآلخرٌن.

وٌتممؤتً هنمما دور المعلممم فممً االرشمماد والتوجٌممه وعممدم التركٌممز علممى االهممداؾ المعرفٌممة فمممط بممل ٌتجممه الممً تممدعٌم 

االهداؾ الوجدانٌة او العاطفٌة االنفعالٌة )مترادفمات( والجممع بٌمنهم بهمدؾ زٌمادة شمهور التلمٌمذ بمالتمٌز والتبماس 

مممع عممدم المحابمماة أو التفضممٌل لتلمٌممذ دون اآلخممرٌن الزدٌمماد  المممٌم وتعممدٌل االتجاهممات مممن خممبلل موالممؾ دراسممٌة

شعوره باالنفرادٌة والتمٌز عن ؼٌره وفً حالمة عجمز المعلمم عمن اسمتثمار همذه المشماعر االٌجابٌمه وتنمٌتهما فممط 

( ٌتجه السلون الى الجنوح السالٌب سلبٌه متعدده نتٌجة اهمال المعلم لتنمٌة الجوانمب الشخصمٌه )التمؤخر الدراسمى

اوتدعٌم التلمٌذ فى نواحى تفوله واستؽبللها فى تصحٌح االسالٌب السلبٌه اٌمانا من المعلم ان كل تلمٌذ لدٌه ناحٌمه 

 تفوق معٌنه ٌجب ان ٌساعده على اكتشافها واستثمارها

نشمطه وتمتاز هذه المرحله بؤن التبلمٌذ ال ٌمٌلون المى االخمتبلط بمالجنس االخمر فنجمد ان التلمٌمذات ٌمتجمعن فمى ا

والعاب وجوانب خاصه تختلؾ وتبتعد ٌجذب االوالد من انشطة والعاب واهتمامات خاصة بهم تتصمؾ بالسمرعة 

وحرٌممة الحركممة والمنافسممه والخممروج فممى االممماكن العامممه واكتشمماؾ عناصممر لبٌبممه المحٌطممه والترحٌممب بزٌممارة 

 االماكن ذات االهمٌه تمهٌد لبلنتمال الى مرحلة المراهمة.

 اهمهمرحلة المر

معنى المراهمه: انها احدى حلمات النممو النفسمى وهمى تتمؤثر بمما سمبمها ممن مراحمل وتمإثر فمى المراحمل البلحممه 

علٌها. وهى لفظ وصفى ٌطلك علمى المرحلمه التمى ٌمتمرب فٌهما الطفمل وهمو الفمرد ؼٌمر الناضمج انفعالٌما وجسمٌما  

وجى واالجتمماعى والعملمى. وؼالبما  مما تشمٌر همذه وعملٌا  الى النضج شمبه الكاممل وخبللهما ٌكتممل النضمج الفسمٌول

سمنه تمرٌبما وتمتمد  12التؽٌرات الجسٌمه الً بداٌه هذه المرحلمه عنمد الجنسمٌن فهمً تبمدأ ممن مرحلمه البلموغ سمن 

سنه حٌث ٌصل الفرد الً الصً نمو له من جمٌع النواحً ومن ثم ٌبدأ  21بمرحلتٌها المبكره والمتؤخره الً سن 

اب اسمالٌب السملون االجتمماعً والمذي ٌسماعده علمً نضمج افكماره عمن الممٌم االجتماعٌمه والتمالٌمد الفرد فمً أكتسم

واالتجاهات االلتصادٌه والسٌاسٌه ومع ذلن فهنان اختبلفات بٌن كل فرد واخر وبٌن كل عابله واخري وبٌن كمل 

 –هً التً تحدد له االنماط الثمافٌه بلد واخري الن المراهك هو نتاج البٌبه النفسٌه والمادٌه الماضٌه والحاضره و

ٌإدي الً توافك عسر وصعب للمراهك علً العكس من ذلن المجتمع المتفتح ٌتجه الً  زمتلتافنجد ان المجتمع 

االستفاده من الموالمؾ التعلٌمٌمه والتربوٌمه وٌعمد لهما التطبٌممات ومجماالت اكتسماب المهمارات والتمدعٌم والرعاٌمه 

اكتساب الفرد خصابص ومإوالت تساعده فٌما بعد علً اختٌار مهنمه كمما تسماعده علمً  والحماٌه التً تإدي الً

اسمتمرار وثبمات وضمعه فمً المجتممع ،ألن المراهمك شمخص ٌبحممث لنفسمه عمن وضمع ممن االوضماع لكمً ٌصممبح 

شخصا سوٌا فً مجتمعه المرٌب من خبلل تحمل المسمإلٌات االجتماعٌمه والمٌمام بالواجبمات كممواطن فمً مجتممع 

تسم بالدٌممراطٌه ٌساوي بٌن افراده وٌعطً كل ممنهم حمولمه فمً ممابمل مما علمٌهم ممن تبعمات وواجبمات واحكمام ٌ

 سلٌمه
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وٌممرتبط التعمٌممد فممً مرحلممه المراهمممه باالنممماط الثمافٌممه السممابده اذا ٌعتبممر المراهممك محصممله للتفاعممل بممٌن العوامممل 

مراهك ) من الناحٌه الطبٌعٌه والسٌكولوجٌه ( نتٌجه الفمروق الوارثٌه البٌولوجٌه والنمط الثمافً الذي ٌعٌش فٌه ال

 الثمافٌه البٌبٌه المإثره فً النمو السٌكولوجً

المراهمه مرحله تعلٌمٌه تمابل مرحله نفسٌه معٌنه ٌمر بها االنسان فً تطوره وعلً لدر ما تمنح االمم شبابها فً 

ارضها  جوؾون تمدمها ألن ثروه الشعوب ال تكون فً مرحله المراهمه من اهتمام وفرص تعلٌمٌه واجتماعٌه ٌك

ولكن فً عمول ووجدان شبابها ومهاراتها وما علً الدوله من خبلل مراحمل التعلمٌم سموي اتاحمه الفمرص الطٌبمه 

ومجتمعمه ) فمً حمدود  نفسمهللنمو الطبٌعً واعطاء كل فرد منزلته تبعا لمدراته واستعداداته التً تمكنه من تنمٌه 

 ستؽبلل الصً مواهبه وطالاته وتوجٌهها التوجٌه السلٌم.دوره ( وا

 النمو الفسٌولوجً والجسمً:

ٌتمثممل النمممو العضمموي للمراهممك فممً مظهممر النمممو الجسمممً فهممو عبمماره عممن االبعمماد الخارجٌممه للمراهممك كممالطول 

االجهزه الداخلٌه والوزن والعرض وتؽٌرات الوجه ..وما الً ذلن.اما النمو الفسٌولوجً فهو عباره عن النمو فً 

 ؼٌر الظاهره التً ٌشعر بها المراهك ولت البلوغ وبعده.

والهدؾ من دراسه هذٌن المظهرٌن من انماط النمو هو انها تسهل علً المعلمم والمجتممع المدرسمً فهمم العواممل 

ٌه االعمداد العضوٌه المإثره فً شخصٌه وبناء  المراهمك والتمً تتمؤثر بعواممل التؽذٌمه والتكموٌن البنمابً وصمبلح

 لمبلءمه االنماط الثمافٌه واالجتماعٌه لهذا النمو .

وهنان عامل مهم ٌنبثك عمن التؽٌٌمرات الفسمٌولوجٌه وٌمإثر فٌهما نعنمً بمه مما ٌسممً بالؽمدد الصمماء التمً تتمدخل 

 تدخبل مباشرا فً العملٌات التالٌه :

 ظٌم الشكل الخارجً لبلنسان.تن -التحول الؽذابً   ج-استثاره النمو وتنظٌمه               ب-أ

اما فٌما ٌتعلك بالنمو الجسمً فبل تمل التؽٌرات الجسمٌه فً اهمٌتهما عمن التؽٌمرات السمٌكولوجٌه واالجتماعٌمه او 

عن النمو الجنسً ) زٌاده افرازات الؽده النخامٌه والؽمده فموق           ( وهمما مسمإلتان عمن افمراز الهرمونمات 

 سً والنواحً الحٌوٌه بوجه عام.التً تإثر فً النمو الجن

والوالدٌن همما اول ممن ٌبلحمظ التؽٌمرات الجسممٌه علمً المراهمك ممن خمبلل مبلحظمه عمدم مبلءممه مبلبمس العمام 

الماضً للعام الحالً عند تؽٌمر فصمول السمنه ومما ٌبمدو ممن حمدوث طفمره فمً المظماهر الخارجٌمه ) كمما ٌبلحمظ 

ازه الصٌفٌه( عندها ٌبدأ التبلمٌذ فً الشعور بالملك واالنزعاج وما ٌحٌط المعلم والزمبلء ذلن بعد العوده من االج

بهم من اجواء عدم االطمبنمان وخلمل فمً نظمام االممور التمً تعمود علٌهما وٌتبمع ذلمن تؽٌمر فكمره التلمٌمذ عمن ذاتمه 

ً المتجهم . الجسمٌه وٌشعر بعدم الممدره علمً التكٌمؾ والتوافمك ممع جسممه الجدٌمد او المعمدل أو الطمارئ وٌبمدأ فم

ولكن سرعان ما تتؽٌر اتجاهاته )كلما احاطت بمه بٌبٌمه تربوٌمه سملٌمه ممن االسمره والدرسمه والمعلمم والمزمبلء ( 

فتتركز علً المظهر الجسمً واالهتمام بموه العضبلت والسعً الً اكتساب المهارات الحركٌه واالهتمام بالجنس 

الخارج بمعنً تحول االهتمام من الجسم بذاته الً االهتمام بهذا  االخر. وهذا النمط من النمو ٌتجه من الداخل الً

الجسم من حٌث عبللته باالخرٌن وٌبمدأ المراهمك بماجراء عمدد ممن الممارنمات بمٌن مراحمل تؽٌٌمر شمكله ومراحمل 

 تؽٌٌر اشكال الزمبلء فً نفس السن.

بالتمهٌممد لممه بممما سمموؾ ٌحممدث ٌممؤتً دور الكبممار فممً مسمماعده المراهممك فممً التؽلممب علممً صممعوبات هممذه المرحلممه 

 وطمؤنته ان هذه التؽٌٌرات مبشره باكتمال نضجه وبداٌه متولعه للتدرج فً سلم الحٌاه.

وهذا ما ٌساعده علً بناء فكره ذاته الجسمٌه بطرٌمه اٌجابٌه فعاله ومثممره تجنبمه بالشمعور بمالتردد والملمك بشمؤن 

ت والثموره علٌهما وبممٌن السملون الموالعً. وهمذه االفكمار مممن المسمتمبل وتحمٌمه ممن التذبمذب بممٌن العمابمد والمسملما
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فٌها الممراهمٌن فمً همذه  ٌتفننمظاهر سن المراهمه فنجده دابما ما ٌخشً تعلٌمات االصدلاء وسخرٌاتهم تلن التً 

السن نتٌجه لما ٌحٌط بالمراهك من انماط نمو متعدد النواحً وان كانت تؽلمب علٌهما الطفمرات الجسممٌه السمرٌعه 

ً الولت الذي ما زالت فٌه التؽٌرات النفسٌه ؼٌر مستمره والتؽٌرات العملٌمه لاصمره عمن مبلحممه تلمن الطفمرات ف

الرتباطها بالمرحله السابمه وٌتمثل دور المعلم فً هذه المرحله فً ضروره دراسه خصابص وابعاد هذه المرحله 

كٌؾ وادخال السكٌنه االطمبنان فً نفوسمهم ممن وادران صعوبات التعامل مع تبلمٌذه وطبلبه لمساعدتهم علً الت

اجل العبور من هذه المرحله بسبلم ونجاح وتفوق وذلن بؤمداد التبلمٌذ بالخبرات والمعارؾ والمهارات الدراسمٌه 

 والعلمٌه والحٌاتٌه الكافٌه الجتٌاز هذه المرحله واالهتمام بكل التؽٌرات البنابٌه والوظٌفٌه عند المراهك.

 لى فى مرحلة المراهمه:النمو العم

الٌمتصممر النمممو فممى مرحلممة المراهمممه علممى التؽٌممرات الجسمممٌه والفسممٌولوجٌه السممابك عرضممها وانممما تتمٌممز فتممرة 

 المراهمه من الناحٌه السٌكولوجٌه بؤنها فتره تمٌز ونضج فى المدرات وفى النمو العملى عموما .

نمو فى الوظٌفة العلٌا التى تسممى المذكاء بجانمب اهتماممه  ٌتمثل فى فترة المراهمه فى حدوث :معنى النمو العملى

بمعالجة المدرات االخرى وذلن من ناحٌتٌن: االولى وهو الموضموع المدى تعممل فٌمه همذه الممدره وهمذا مما ٌسممى 

او بعممض العوامممل االخممرى  Spceial Abilitesودراسممة المممدرات الخاصممه  Aptitudesبدراسممة االسممتعدادات 

Groupfactorا الناحٌه االخرى فهى الشكل او المجال الذى تعمل خبلله هذه المدره.. ام 

 وٌرجع االهتمام بنمو المدره العملٌه ألنها الطاله الكامنه وراء جمٌع اسالٌب النشاط العملى

ٌمكممن ان نحصممره فممى ثممبلث السممام: االول ٌتمثممل فممى لممدرة الفممرد علممى الممتعلم واكتسمماب الخبممرات  معنىىى الىىذكاء:

و المدره على التكٌؾ والتوافك مع الموالؾ الجدٌده والمشكبلت الطاربه وحسن التصرؾ فٌها اما الثالث ه والثانى

فهو ٌشمل بحث العملٌات كالتفكٌر وتكوٌن المدركات والنظره الكلٌه والتذكر واسمتعمال اللؽمه والمنطمك وؼٌرهما. 

ونعممى بممه ادوات المٌمماس العملممى  صممابىبممالمفهوم االحوهنممان ممما ٌعممرؾ  بممالمفهوم الوصممفىوهممذا المفهمموم ٌعممرؾ 

المختلفه ولمد اهتممت جمٌمع مسمتوٌات المذكاء فمى المراحمل التعلٌمٌمه المختلفمه بهمذا النموع ولمد تممت دراسمة النممو 

: تتبع عمدد معمٌن ممن االطفمال اثنماء نمموهم الزمنمى وتحدٌمد مسمتوٌاتهم فمى كمل االولىالعملى من خبلل طرٌمتٌن 

: فتتم من خبلل اخذ عٌنات ممثله شبه متساوٌه فى اعمار مختلفه الطرٌمه الثانٌهاما مرحله وعمل خط بٌانى لهم. 

وٌتم حساب متوسط الدرجات لهم علً أنه ممثل للعمر العملً وهكذا نحصل علً المتوسطات العمار مختلفمه ثمم 

                  نعرضها فً شكل بٌانً وكبلهما توضح االتجاه العام للنمو العملً.                      

وكثٌرا  ما ٌطرح السإال: هل ٌسٌر النمو العملً الً ماال نهاٌة؟ واالجابة اٌضا  ببل نهاٌمة ولكمن هنمان آراء تعتبمر 

سمنة  16النمو العملً ٌتولؾ بعد سن الثامنة عشرة ولكن هنان آراء تري ان النمو العملً ٌسٌر مطردا  حتً سمن 

نتٌجمة التؽٌمرات الجسممٌة  -عواممل منهما: تمؤثٌر الوسمط االجتمماعً والبٌبمً ثم ٌحمدث تؽٌٌمرا  واضمحا  بسمبب عمدة

وذلن ٌتولمؾ  -سرعة النمو ونعنً بها النمو العملً فً فترة زمنٌة  –والفسٌولوجٌة التً تحدث فً سن المراهمة 

 على ما ٌعرؾ بالمدرات الخاصة.

ة ثم تمل سمرعته فمً فتمرة المراهممة حتمً ٌصمل وهنان آراء تإكد ان النمو العملً ٌكون سرٌعا  فً مرحلة الطفول

 االنسان الً سن النضج فٌتولؾ النمو العملً وتبدو العوامل اآلخرى اكثر تؤثٌرا .

وبصفة عامة فؤن فترة المراهمة هً الفترة التً ٌتجه فٌها النشاط العملً نحو التركٌز والبلورة حول مظهر معمٌن 

رة المراهمة فترة ٌحتاج فٌها التلمٌمذ او المراهمك المً التوجٌمه التعلٌممً من مظاهر هذا النشاط االمر الذي جعل فت

والتوجٌه المهنً تبعا  لبلستعدادات والمٌول التمً تتشمعب ممن تلمٌمذ آلخمر او مما ٌعمرؾ بمالفروق الفردٌمة، ولكنهما 

تعلمٌم المناسمبة لهمم ه توجٌمه التبلمٌمذ والشمباب المً انمواع المنتعتمد اساسا  على عامل الذكاء الذي ٌتم على اساس 

والتممً تتفممك مممع خصابصممهم العملٌممة وسممماتهم السممٌكولوجٌة . كممما ٌترتممب علممى لٌمماس نسممبة الممذكاء اجممراء تمسممٌم 
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الفصول بهدؾ تحمٌك التجانس بٌن التبلمٌذ بكل فصل مما ٌإدي الً عدم ظهور بعض االعراض التً تنتشر فً 

عمدم الهممة( -السملبٌة والبلمبماالة  -الجنموح -ون )العنمؾالمدارس مثل التؤخر الدراسً او اعراض اضطراب السل

كمما ٌمإدي التجمانس الممً زٌمادة االنتبماه وزٌممادة الممدرة علمى العمممل الجمماعً المتكمافا وزٌممادة الممدرة علمى الممتعلم 

 والتذكر المابم على الفهم واالدران واستنتاج العبللات بٌن الموضوعات او ربطها بؽٌرها.

ر فمً مرحلمة الطفولمة ٌتسمم باآللٌمة والمحسوسمات فمؤن التمذكر فمً مرحلمة المراهممة ٌتصمؾ واذا كان اتجماه التمذك

 بالمنطمً المجرد وبالتالً تزداد المدرة على تحوٌله الً خبرات.

أرلمام بعمد سمماعها  5واذا كان طفل او تلمٌذ المرحلة السابمة فً مسابل الحساب ال ٌستطٌع ان ٌسمتعٌد اكثمر ممن 

أرلام أو أكثمر وهمذا ٌعنمً ان الممدرة علمى التمذكر تمزداد وتنممو بنممو 8عشر ٌمكنه ان ٌستعٌد  نجد تلمٌذ الخامسة 

 المدرات العملٌة.

واذا كان تلمٌذ المرحلة االبتدابٌة ٌعتمد فً تمذكره علمى المخٌلمة الوالعٌمة )االفمبلم المتحركمة والصمور( فمان تلمٌمذ 

اظ والصور اللفظٌة والمعانً المجردة وٌساعد على ذلن النمو المراهمة ٌتجه الً الخٌال المنطمً المبنً على االلف

اللؽوى )الحصٌلة اللؽوٌة(،والتمكن من اسالٌب اللؽة بجانب المدرات الحسابٌة والهندسٌة واالسمتداللٌة وٌتجمه المً 

ب التفكٌر التشعبً الصمحٌح وحمل المشمكبلت االجتماعٌمة والدراسمة باالسملوب العلممً والتفكٌمر الجمعمً والتجرٌم

والمحاولة، وهذه من اهم اهداؾ المناهج فً فترة المراهمة بجانمب االهتممام بالتربٌمة الفكرٌمة السملٌمة )الذهنٌمة أو 

العملٌممة( لضمممان حماٌممة التبلمٌممذ مممن االهممواء والتممؤثٌرات الهدامممة والمؽرضممة واالفكممار السمملبٌة )االضممرابات 

ً هذه المرحلة فهو لابل لؤلنمٌاد واثماره الحمماس فٌمه واالعتصامات )االلتراس( وهذه من سمات الشباب الناشا ف

 ولكً تتمكن المناهج الدراسٌة من االعداد لمعالجة هذه الخصابص ٌجب ان تكون مرنة وموسعه.

اذن ٌمكننمما المممول ان معنممً الممذكاء ٌتممرادؾ مممع المممدرة العامممة ولكنممه ٌختلممؾ فممً مضمممونه كمصممطلح علممى )علممم 

 -فً الحٌاة الٌومٌة بحٌث ٌمكن معالجتمه ممن ثمبلث نمواحً همً: الناحٌمة العضموٌةالنفس( وعنه فً مدلول الكلمة 

فتؤتً بمعنً ان كل كابن حمً معمد فطرٌما  الداء  االولًالناحٌةالسلوكٌة والسٌكولوجٌة، فؤما  -والناحٌة االجتماعٌة

ع امكاناتمه فمً الموالمؾ انماط سلوكٌة عدٌدة حسب تكوٌنه الجسمً، وٌعد الكابن الحً ذكٌا  اذا كمان ٌسمتخدم جمٌم

التً تصادفه، وتزداد لدرته على تعلم االعمال الجدٌدة كلما زاد تعمد الحٌاة لكً ٌتمكن من التبلءم معهما وهمذا مما 

 ٌسمً تعدد انماط السلون.

 وهً الناحٌة االجتماعٌة فهً ترتبط بمدى التفاعمل االجتمماعً للمراهمك او الفمرد فمً البٌبمات المختلفمة الثانٌةاما 

اوما اتفك على تسمٌته بالثمافة العامة او السلون الذكً او الطٌب او االستحسان مثل المدرة على استخدام الرمموز 

 فً اللؽة واالعداد او فً معالجة المشكبلت بنجاح.

 فٌرجعه العلماء الً نمط السلون الذي ٌحدده نوع معٌن من االختبمارات الناحٌة السلوكٌة او السٌكولوجٌة:اما من 

وتؤوٌله على انه دلٌل على نوع السلون فً الحٌاة العامة وتصنٌفه بنماء علمى ذلمن. وبنماء علٌمه فمإن وجهمة النظمر 

االولً تولً النظر بالتفسٌر فً االولً والوصمؾ فمً الثانٌمة بمعنمً ان االتجماه السمٌكولوجً ٌعنمً بالمذكاء نفسمه 

نفسه ووصؾ العبللة الوظٌفٌة للسلون الصادر بالبٌبمة وبمظاهره وبالعوامل الداخلة فً تركٌبه اي تحلٌل السلون 

 او ما ٌعرؾ بالسلون الذي ٌحمك االهداؾ واالنجاز والمعرفة وهو السلون الذكً والمدرة على تعلم االشٌاء.

اما االتجاه التحلٌلً فٌهدؾ الً البحث عن مكونات المدرة العامة مثل التذكر واالدران واجراء العملٌات الحسابٌة 

 ستنتاج والكشؾ....الخ.واال

وهنان آراء اخرى تفٌد بؤن الذكاء هو المدرة على اكتساب الخبرات والتعلم، كما عرفمه آخمرون بؤنمه الممدرة علمى 

التفكٌر المجرد )مرحلة متمدمة( او المدرة على التكٌؾ وتعدٌل السلون الناتج عن التفكٌر المتنموع عمن لصمد تبعما  

ان عبللات واستخدام العمل فً تصنٌؾ المدرات لبلستفادة منها. اما الممدرة ذاتهما لما ٌستجد علٌه من مطالب وادر
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فهممً صممفة سممٌكولوجٌة تحممدد للفممرد ممما ٌمكممن ان ٌفعلممه فممً الموالممؾ المختلفممة وٌممنجح فممً تطمموٌر هممذه الموالممؾ 

المدرسمة فمً باالستجابات الشماملة. الخبلصمة ان االهتممام بالمذكاء والنشماط العملمً ٌعمد ضمرورة عملٌمة تحتاجهما 

اصدار لرارات وظٌفٌة مفٌدة مثل توجٌه ضمعاؾ العممول ورعاٌمة المتفمولٌن وتبنمً الموهموبٌن والتوجٌمه المهنمً 

وتشجٌع االستعدادات النها تسبك المدرة والزمة لها واتاحة الفرص ضمرورة ولكمن اعمداد وتهٌبمة البٌبمة التعلٌمٌمة 

 اكثر أهمٌة.

 أهم المدرات:

ً اهمم الممدرات وتتمثمل فمً الممدرة علمى الكمبلم وهمً وظٌفٌمة سمواء كانمت لفظٌمة أو ؼٌمر وهالمدرة اللغوية:  -2

اللفظٌممة او لممدرات تعلٌمٌممة /تعلمٌممة وهممً ضممرورٌة والزمممة نشممترن فممً اجممراءات وسمملوكٌات المممدرات االخممرى 

السممالٌب وٌتولممؾ علٌهمما بنمماء الحضممارات وتطورهمما، وهممً لٌسممت لممدرة اولٌممه ولكنهمما الممموة الكامنممة وراء جمٌممع ا

واالنشطة وٌمكن ان نوجزها فً ثبلثمة عواممل: االول عاممل الكلممات ممن حٌمث لراءتهما وفهمهما والتعمرؾ علمى 

مضمامنٌها وابنٌتهمما ودالالتهما واسممتعمالها الصمحٌح فممً التحصمٌل او ؼٌممره عمن طرٌممك سمماعها او النطممك بهمما او 

دي الٌمه ممن نشماط حركمً حتمً تصمل تلمن تطور اتصافها بالدلة وادخال العنصر البصمري بعمد السممعً ومما ٌمإ

 المدرة الً استخدام الفكرة المعٌنة وكتابتها على وجه سلٌم.

اما العامل الثانً للمدرة اللؽوٌة فهو ٌتعلك بالكلمات من حٌث انها اجزاء فمً التراكٌمب اللؽوٌمة مثمل الجملمة وفهمم 

فمً الكلممات وخلمك المعمانً منهما ومما المً ذلمن  العبارات الدلٌمة والطبللة فً التعبٌر والسمرعة والبراعمة والدلمة

وهً صفة معرفٌة فً المممام االول تكممن وراء جمٌمع االنشمطة االنسمانٌة والسملون المعرفمً واالسمالٌب الشمفوٌة 

والمدرة التحرٌرٌة والمدرة على االداء اللؽوى والمدرة على الخطابة وهمً تختلمؾ فمً حمٌمتهما عمن النشماط اآللمً 

 رات مثل المهارة الٌدوٌة.وؼٌرها من المها

وهً ؼالبا  ما تسمً بالمدرة الحسابٌة أو العددٌة وهً التً تخضع لماعدة معٌنة وعلمى همذا  المدرة الرياضية: -1

فؤن المدرة الرٌاضٌة تختص بصمٌاؼة واسمتخدام العبللمات بمٌن الرمموز العددٌمة )ؼٌمر اللفظٌمة( والرمموز اللفظٌمة 

مكتوبة( لهذا ٌعتبر العامل اللفظً احد مكونات المدرة الرٌاضٌة النها المعبرة عنهما )اللؽة المنطولة والممروءة وال

وهممً تممماس بالسممرعة فممً اداء العملٌممات الحسممابٌة ودلتهمما و اتمممان مبادبهمما  واساسممٌاتها ومسمملماتها والنظرٌممات 

لرٌاضممٌة فممً خدمممة وتطمموٌر المعتممدة علٌهمما وتطبٌماتهمما فممً المجمماالت الوالعٌمة بمعنممً انتمممال اثممر الممتعلم للممدرة ا

المدرات االخري مثال: )براعة التبلمٌذ فً حل المسابل الجبرٌة وتطبٌمك المعمادالت فمً نفمس الولمت المذي ٌفشمل 

 فٌه نفس التبلمٌذ فً حل المسابل الكبلمٌة.

ٌمر ونتركب المدرة الرٌاضٌة من عنصرٌن هما )الشكل والموضموع( امما مما ٌتعلمك بالشمكل فنعنمً بمه عاممل التفك

عوامممل أ: ذاكممرة االعممداد بمعنممً ان اي نشمماط عملممً  3المجممرد والرمممزى المبنممً علممى اسممس كمٌممة تتفممرع الممً 

عامل اآللٌة ونمصد به السهولة والسرعة -رٌاضً البد ان ٌتولؾ على تذكر بعض االعداد والمواعد العددٌة    ب

الرٌاضٌة المً تطبٌممات وبٌمان مما ٌمدل علٌهما،  فً اداء العملٌات الحسابٌة او الرسم الهندسً او تحوٌل المعامبلت

تركٌب المدرة الرٌاضٌة من حٌث الشكل وهو العامل المكمانً او ادران العبللمات المكانٌمة بمٌن االشمكال وهمو  -ج

 ٌعتمد على التصور البصري.

لٌممات او اممما ممما ٌتعلممك بالموضمموع فممٌمكن ان نمٌٌممز ثبلثممة عوامممل فرعٌممة اٌضمما : العامممل الحسممابً والخمماص بالعم

التفكٌر الحسابً، وعامل الجبر وهو مرتبط بالعامل االول الن الجبر ما هو اال تعمٌم للمواعد الحسمابٌة مسمتبدلٌن 

الرموز العددٌة فً الحساب بالرموز الجبرٌة ولكً تكتمل حلمات عنصر الموضوع فؤن العامل الثالمث همو تنماول 

ة وهو عامل الهندسة )المستوٌة والفراؼٌة ثبلثٌمة االبعماد( الموضوع من حٌث تعرؾ أهم تراكٌب المدرة الرٌاضٌ

وهو ٌتعلك اٌضا  بالمدرة على االدران المكانً والعبللات المكانٌمة المدركمة والتمً تتمؤثر بالمهمارة فمً المربط بمٌن 

 الحواس والعمل.
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والبحمث فمً علمل  ـكارواالبتـــمتختص بمؤبراز عبللمات التشمابه واالخمتبلؾ وادران العبللمات  المدرة العملية: -3

االشٌاء والولوؾ على المسببات والمدرة على حسن التصرؾ، وتتبع الحركة بمعنً المهارة فً استخدام االجهزة 

 اآللٌة وادران مكونات المكان وتفاعبلته والمإثرات واالستخدامات بشرط دلة وسبلمة االداء.

ن نمٌسها او نتبنؤ بها اال فً سن المراهمة ولكنها تظهر سنة بمعنً اننا النستطٌع ا 13وٌتؤخر ظهورها نسبٌا  حتً 

لبل ذلن بمإشرات تظهر فً االستعدادات اللؽوٌة والرٌاضٌة وتزداد كنتٌجمة لزٌمادة فمرص اتصمال التلمٌمذ ببٌبتمه 

ات والمهممارات الدراسممٌة والحٌاتٌممة وتنمممو بنمممو \ومممدى ثرابهمما ودرجممة اشممباعها لمٌممول التبلمٌممذ ومكتسممباته للعمماد

 رات عدٌدة مرتبطة بها.مها

تركٌبها: تتكمون ممن عمامبلن: االول/ ادران العبللمات بمٌن الموضموعات الخارجٌمة بعضمها  بمبعض والثمانً فهمو 

الٌسر والسهولة فً تكوٌن موضوعات معٌنة تماثل موضموعات آخمرى مثمال )ادران سمبب الحركمة للبنماء علٌهما 

تفسٌر الموضوعات ذات الصملة، واسمتخدام الصمورة البصمرٌة واالستفادة منها والمدرة على تتبع سٌر الحركات و

فً زٌادة المدرة على التحصٌل واالستنتاج وتكموٌن تعمٌممات وتكموٌن ابنٌمة ذات صمبلت عدٌمدة تتمؤثر وتمإثر فمً 

 ؼٌرها.

بمً والترابطات، والبعد الحركً واالجمرائ االدا العللوٌتولؾ نمو المدرة العملٌة على ظهور البعد المكانً وتتبع 

االمر الذي ٌتولؾ علٌمه تكموٌن او زٌمادة التطلمع لتكموٌن لمدرات مهنٌمة فٌمما بعمد وٌتحممك ذلمن بالتوجٌمه التعلٌممً 

والعابلً والوالعً.وللمعلم دور اساسً تتكفل كما نتكفل وسمابل االعمبلم وممدى التممدم الدراسمً والسملوكً بصمفة 

تؤثر بالحالمة الصمحٌة والظمروؾ االسمرٌة ودرجمة تفمتح عامة فً زٌادة المدرة العملٌة ولها مجاالت ومشتمبلت وت

المجتمع واشباعه للتبلمٌذ فً مراحل التعلٌم المختلفمة و خاصمة مرحلمة المراهممة، كمما تتماثر بالعاممل االلتصمادي 

ومدى كفاٌة وتؤهٌل المعلم وتزوٌده باالحدث فً برامج االعمداد والتطموٌر السمالٌب التمدرٌس والمنماهج الدراسمٌة 

ساعد على تفجٌر الطالات واشمباع المٌمول والحاجمات وثمراء االنشمطة البٌبٌمة الصمفٌة وؼٌمر الصمفٌة داخمل التً ت

الفصممل الدراسممً وخارجممه وخممارج المدرسممة واالهتمممام بالهواٌممات وتنمٌممة المواهممب والمٌممول واالكتشمماؾ المبكممر 

 للمٌول المهنٌة .

والحموادث واالنفعماالت والمهمارة فمً توحٌمد االجمزاء وتهمتم بمادران المحسوسمات  :المدرة الجماليىة/ والفنيىة -1

)النظرة الكلٌة لبلشٌاء(: مثل البناء والتطوٌر والتعمٌمر واالبمداع وادران الصمٌؽة او الشمكل، الطبللمة فمً التعبٌمر 

والتشممكٌل والتخٌممل بمماالدوات المختلفممة، وٌسمماعد علممى نموهمما الممذاكرة النشممطة والنظممرة الموضمموعٌة الشمممولٌة 

بالجمممال الممذى ٌبممدو فممً مظمماهر المممدرة علممى التجمٌممل والتحسممٌن والتطمموٌر والتسممامً بالمشمماعر  واالحسمماس

والوجدانٌاات والجمالٌات والممدرات والتذوق الحسً والجمالً واعادة التكوٌن والتشكٌل والنظرة الثالبة والعمٌمة 

 لبٌبٌة المحٌطة لبلفضل.لما بعد المظاهر الخارجٌة والرؼبة فً معالجة االشٌاء وتعدٌل االنماط ا

وكما ٌمكن لمعلم التربٌة الفنٌة والموسٌمٌة ومجاالت الهواٌات وؼٌرها من المجاالت الفنٌة المحٌطة كمما ان معلمم 

اللؽممة العربٌممة ٌمكنممه اٌضمما  تنمٌممة المممدرة الجمالٌممة والشممعرٌة والتممذوق للكلمممات االنسممانٌة والجمالٌممة التممً تزكممً 

 نبها والرضا والتصالح والسماحة.المشاعر النبٌلة وتشبع جوا

 التكيف االنفعالي والتوافك االجتماعي في تسن المراهمة:

وهو ٌتؤثر فً الممام االول بالمجتمع المحٌط بما فٌه من ثمافة وتمالٌد ونظم حٌاة وانماط سلوكٌة كلما كانت اٌجابٌة 

اد اعتماده على نفسه وتحمل المسبولٌة تمكن المراهك من التكٌؾ االجتماعً وانتظم واضطرد نموه االنفعالً وز

االجتماعٌة وزاد استمراره وتمكن من اختٌار اسمالٌب حٌاتمه وانمواع التعلمٌم التمً ٌرٌمدها وتطلمع المً اعمداد نفسمه 

التخاذ مهنمة وسمعً لٌكمون انسمانا  منتجما  ولمٌس مسمتهلكا  فممط وازداد شمعوره بماالمن والطمؤنٌنمة )اصمبح متكٌفما ( 



 147 

بح لبنمه فمى بنماء صمرح المسمتمبل ورفعمة الموطن وٌتولمؾ حمدوث ذلمن علمى اٌجابٌمة االنمماط وازداد شعوره لٌص

 الثمافٌة المحٌطة به مثل المٌم والنظم وسلطات وعمابد ومثل وخلك ودٌن.

المدرسه هى المإسسه التى ترعى وتنمى الناشبٌن فى سن المراهمه من خبلل عمدة وظمابؾ  المراهك والمدرتسة:

تتمٌح  -تسهم فى اعداد التلمٌمذ للعممل واالنتماج -اب الخبرات/ اكساب المٌم/ تحمٌك فرص النجاحتموم بها مثل: اكس

مسماعدة التبلمٌمذ  -اعداد الشباب للحٌاه االجتماعٌه واالسمرٌه -فرص تكوٌن اتجاهات اٌجابٌه نحو العالم الخارجى

اعطابهم الفرصه للتعبٌر  -من االنحراؾعلى فهم دوافع السلون الذاتى لنفسه ولآلخرٌن وتمدٌر موالفهم وحماٌتهم 

عن الذات واالراء والحموق ومنالشة شإونهم الشخصمٌه والخاصمه بالطرٌممه تمإمنهم وتزٌمل الحمرج وترشمد همذه 

والممماء مزٌممد مممن االضممواء علممى  -الشممإون الخاصممه وتوجٌههمما واشممباع االٌجممابى منهمما وتعممدٌل النممواحى السمملبٌه

ؼبات والمشاعر وتنمٌة وؼمرس مبمادئ الضممٌر االنسمانى وؼٌرهما ممن الوظمابؾ النواحى الوجدانٌه المتعلمه بالر

 المتنوعه والمتجدده.

ٌتولؾ نوع الصراع االنفعالى فى مرحلة المراهمه علمى ممدى تزممت  معنى الصراع االنفعالى فى تسن المراهمه:

ب الممدٌر والمشمرفٌن تلمن التمى االسره واالنماط االدارٌه بالمدرسه )المعلمم/ المزمبلء/ السملطات المطلممه ممن جانم

تؤخذ سٌاسه االمر والنهى والموانع والتحذٌرات والموالؾ والتهدٌد وٌبلمػ همذا الصمراع الصماه فمى سمن المراهممه 

وٌإثر فى جمٌع اسالٌب وسلوكٌات المراهك االسالٌب االنسانٌه/ االسالٌب الفولٌه( ٌبدو ذلن الصمراع فمى سمرعة 

لٌمه المى اخمرى فمى ولمت واحمد فهمو ٌتمؤرجح بمٌن التهمور والجمبن، او بمٌن المثالٌمه انتمال المراهمك ممن حالمه انفعا

والوالعٌه، اوبٌن الؽٌره واالنانٌه، اوبٌن الؽضمب واالستسمبلم وبمٌن التمدٌن او االلحماد، اوبمٌن االعتمداء او الثموره 

مستمره. وٌصاحب  والخضوع من هنا ٌمكن ان نطلك على التلمٌذ فى سن المراهمه شخصٌه مضطربه/ للمه/ ؼٌر

ازمات نفسٌه حاده ؼالبا وهو لكى ٌتؽلب على هذه المشاعر ٌلجؤ الى احبلم الٌمظه وٌفمرط   الحدٌههذه التؽٌٌرات 

 فٌها بكثره لكى تحمك له الطموحات واالمانى فى الخٌال.

د التبلمٌذ وهمذا دور : فى التوجٌه التربوي الدلٌك والتهذٌب والعناٌه بجمٌع نواحى النمو عندور المدرتسه والمعلم

ؼالبمما ممما ٌكممون ؼابممب عممن منمماخ مدارسممنا الحالٌممه. فممؤذا لممم نتجممه الممى حممث التبلمٌممذ ودعمموتهم للتكٌممؾ مممع الكبممار 

 وٌصاحب ذلن تواضع من الكبار واهتمام فعلى بالمراهك فمد ٌإدى
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وعدم االنصٌاع لبلوامر ذلن الً االنحراؾ او الثورة وعدم الرضً واالتجاه الً اثاره الفوضً ومماومة السلطة 

وعدم تنفٌذها ولعل ذلن راجع الً عدم االتزان االنفعالً الشابع الموجود بٌن لوة الدافع االنفعالً وبٌن مسمتوٌات 

لمموة ذهنٌممة تمكنممه مممن السممٌطرة علممى النشمماط النمممو العملممً الممذي لممم ٌكتمممل بعممد بممما ٌكفممً لمسمماعدته فممً اكتسمماب 

واعد علمٌة تربوٌة منهجٌة وسٌكولوجٌة فً التعامل مع الممراهمٌن لدرسة عدة االنفعالً لذلن ٌجب ان تراعً الم

ان تشمٌد بمدوره فمً المجتممع  -ان تشعره بالمسبولٌة –مثل: معاملة المراهك على انه رجل كامل او سٌدة مسبولة 

محلمً والموطنً والمدرسمة والمجتممع ال تمدعٌم لمٌم الموالء واالنتمماء وااللتمزام لؤلسمرة -وتصوب اخطماإهوتكافبه 

ان تعلممه المدرسمة معمانً الشمرؾ والكراممة والترفمع والتواضمع ممن خمبلل  -ههاحتمرام رأٌمه وعمدم تسمفٌ -بؤكملمه

 -احتواء ؼضبه والتسامً به وعدم استفزازه -تمدم المدوة الحسنة -موالؾ تعلٌمٌة معده تربوٌا  وسٌكولوجٌا  وطبٌا  

ؼمرس لمٌم ومبمادئ الثممة  -تجنمب المسموة -فتح آفاق جدٌدة -مد والرفضتبرٌر اسباب الن -تدعٌم اتجاهاته االٌجابٌة

 -ارضاء ؼروره واعطاإه مكانه فً المجتمع المحٌط )المدرسة او البٌبة او االسمرة( -بالنفس وبالمعلم وباآلخرٌن

ت حثه على مساعدة اآلخرٌن مثل التطوع فً خدمة المجتمع فً المجاال -مساعدته على تكوٌن شخصٌة ذات لٌمة

وضعه واعداده فً موالؾ تعلٌمٌة تكسبه سلوكٌات تإكد له صحة واهمٌة ما ٌتعلمه فً المدرسة تطبٌمٌما   -العدٌدة

وتشمجٌعه  -حماٌته من العمالم االفتراضمً )االلكترونمً( -فً حٌاته العامة )اسلوب حل المشكبلت والتفكٌر العلمً

مسماعدته علمى تحلٌممل  -اإه خاصمٌة المدور االجتممماعًللتفاعمل ممع انممماط عدٌمدة ممن المجتمممع لتحمٌمك ذاتمه واعطمم

اعمداد موالمؾ تعلٌمٌمة تحثمه  -مشكبلته وترتٌب االولوٌات وتجرٌب عدة حلول والموضوعٌه فمً اصمدار االحكمام

ان ٌكمون المعلمم  -فٌها على احترام المانون والعرؾ والتمالٌد واالشادة بالتراث والحضارة لببلده والسمعً لرفعتهما

جه ومساعد ومرشد ومربً وصدٌك )ولد ٌكمون مشمرؾ او ممدرب رٌاضمى المخ( فهمو اصملح النماس له رابد ومو

لهممذه المهممام )صممعوبة السمملوكٌات التممً تبممدو فممً مرحلممة المراهمممة علممى كثٌممر مممن االسممر او العمماببلت الخممتبلؾ 

ٌممه والعطممؾ علٌممه مسممتوٌاتهم التعلٌمٌممة( النممه ٌمكنممه ان ٌكتسممب ثمممة واحتممرام المراهممك واذكمماء الشممعور بمماالمن لد

والصداله معه ألنه هو الشخص الذي ٌتصل به المرهك اتصاال  مباشرا  وثٌما  لزمن طوٌل نسبٌا  اذا تسنً له اعداد 

من التحمرر ممن المٌمود ٌطلمع فٌمه علمى سملوكٌات التبلمٌمذ وٌبلحمظ وٌلممس بعمض المعانماة او االنحمراؾ فٌمومهما 

فمً آن واحد..لمذلن ٌجمب ان ٌتصمؾ المعلمم بعمده ممٌمزات  وٌتابع عبلجها فً جو حمر ومطلمك وصمحً وتربموى

 اهمها:

ان ٌكون ذا المام تام بخصابص وممٌزات وعٌوب مرحلة المراهمة ومدركا تماما هو ممدم علٌمه وموكمل الٌمه فمً 

 ان ٌكون ممدرا  تماما  لمشكبلت المراهمة مهمما بمدت تافهمة او ؼرٌبمة النهما الجسمر المذى ٌعبمر -تعدٌله او معالجته

علٌه المراهك فى مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب وبالتالى مرحلة النضمج ان ٌكمون صماحب افمك عملمً متسمع 

ٌمكنمه ان ٌتفماهم  -طوٌل البال فً المنالشة وٌمبمل الجمدل وٌوجهمه -بمعنً ان ٌكون رحب الصدر لآلراء المختلفة

 بدووٌتخذ من االلناع وسٌلة لتموٌم الحلول )التً ت -بالمنطك السلٌم
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امر معالج االمور بالمرح واالبتسام و  -ان ٌكون حالٌا  من اآلراء المتزمتة او التعسفٌة -مرفوضة فً اول االمر(

 -كمرٌم -ان ٌكون وحث الخلمك –لٌس بالرفض او التخوٌؾ او االنذار بالثبور وعوالب االمور او انشاء االسرار 

 خبٌر. -مثمؾ -مدعم -متفاعل -ودود -متسامح -عفو

لى هذا المعلم ان ٌؤخمذ بؤسملوب المشماورة الفردٌمة ولٌسمت الجماعٌمة )ٌمصمر بالفردٌمة عمدم التعمرٌض بعٌموب وع

اآلخرٌن أو اسرارهم واال ٌكون حل المشكبلت على المبلء( خاصة فً هذه المرحلة الحرجة لكً ٌؤمن التلمٌذ لمه 

وٌجمب ان  سمرة( وهمو متؤكمد ممن حفظهماوٌمضً الٌه بمشكبلت )ٌحبط بمجتمع المراهمٌن اخفاء االسمرار عمن اال

وان تكون االجابة بصراحه تاممه واخمبلص عمٌمك ممع  –تكون االجابه على لدر السإال والٌتكلم اكثر مما ٌعمل 

الكفاٌه العلمٌه واالجتماعٌه والعلمٌه الوفٌمه لكى تؽنى المراهك عن البحمث والمنمض لمدى مصمدرا  اخمر لمد ٌكمون 

ان تكمون اجابمة المعلمم علمى  –او ؼٌمر متخصمص اولاصمر او خماطا او ضمار ؼٌر امن وؼٌر تربموى اوجاهمل 

إالت التبلمٌذ متسلسه متدرجه ومتتابعه تبعما لكمل مشمكله وتبعما الهمٌتهما بحٌمث تحمدث متابعمه لهما مشكبلت وتسا

 وتدعٌم فى كل مره لضمان تحمٌك الهدؾ.

 اتجاه االنتمال فى تسنوات المراهمه:

رحله الطفوله الى المراهمه ٌترتمب علمى ذلمن عمدة مشماعر تظهمر فمى شمكا رؼبمه فمى نتٌجة لسرعة االنتمال من م

بالمسإلٌه الشخصٌه واالعتماد على الذات من الناحٌه االجتماعٌه والوجدانٌه دون مهارات  واالضطبلعاالستمبلل 

نمون والرٌاضمه تعلم او تدرٌب او خبمرات سمابمه. كمما ٌسمعى المى انشماء عبللمات اجتماعٌمه او ممارسمة الموان الف

 والحماسه وزٌادة الشعور بالمواطنه.

فنجد المراهك ٌسعى الى التخلص ممن وسمط التعلمك الطفلمى بوالدٌمه ومعلمٌمه وٌرؼمب اما من الناحيه الوجدانيه: 

ان ٌوطد  -فى التحرر منهم عاطفٌا ووجدانٌا وٌتجه الى تكوٌن شخصٌته المستمله والبت بنفسه فٌما ٌهمه من امور

، ولمد اى الخارج )الشله واالصدلاء عند المراهك اهمم ممن االسمره( وٌعمزز مكانتمه بمٌن الرفماق والنظمرصدالاته ف

ٌعانى فى سبٌل ذلن كثٌرا  من مظاهر الرفض وعدم التشجٌع من المجتمع المحٌط سواء المعلم فى الفصمل او ممن 

الشممدٌده لبلوامممر واالوضمماع المجتمممع خممارج المدرسممه. وٌرجممع ذلممن الممى ممما ٌتمٌممز بممه المراهممك مممن الحساسممٌه 

االجتماعٌه او السٌاسٌه السابده وٌتجه الى النمد البلذع وابراز العٌوب واالخطاء ونواحى المصمور فمى المحٌطمٌن 

سواء من المعلمٌن او من االباء او من سٌادات المجتمع حولمه فٌسمعى بطرٌمتمه الخاصمه )ٌموهم نفسمه بمذلن( المى 

ر بنفسٌه. ونظرا  للنمص الشدٌد فى خبراته واندفاعمه الشمدٌد دون تمروى او اصبلح االوضاع وتؽٌر مجرى االمو

لعدم إلمامه الكافى بالصعوبات والمعولات والمسمببات عنمدها لمد ٌلجمؤ المى العنمؾ )االلتراس(ولمد ٌدفعمه اصمراره 

واؼضاب الرب على رأٌه زاعتماده الواهم بمدرته على التؽٌٌر. الى التضحٌات البالؽه وتحمل االذى واالضطهاد 

 الناس الٌه لعدم التناعه او عدم اٌمابه بالثوابت والحمابك المتؤصله .

ولد تتمدى محاوالته فى النممد الؽٌمر موضموعى والرؼبمه فمى االصمبلح المى اٌممان بالمثمل او الممٌم االنسمانٌه )ممن 

كمما  االجتمماعى والدراسمىفراغ( الكبرى رؼبه فمى البطولمه الوهمٌمه او السمطحٌه كمدافع داخلمى النتمماده التممدٌر 

الخلمٌممه والدٌنٌممه والسٌاسممٌه ولممد ٌهمماجمهم وٌكثممر مممن  ولممٌمهمٌسممعى الممى البحممث فممى مممذاهب االخممرٌن وعمابممدهم 

التساإل والمنالشه التى لد تصل الى حد الجدال العمٌم وال ٌؤخذ االمور كمضٌه مسلمه كما كان ٌحدث فى مراحمل 

 النمو السابمه على المراهمه.

ه الحماس والزهو والسعى الى البطوله )نتٌجة التوجٌه التربوى السلٌم من المعلم الى حب البشرٌه جمعاء ولد ٌدفع

واالتجاه نحو الفضٌله والحك والجمال )تؤثره للمعلم بالمناهج الدراسٌه( والتعلك باالهتمامات االنسانٌه العلٌا وهذه 

لمعلم اخر او لابد كمثل اعلى والتمسن بتوجٌهاتهم كجزء من النتٌجه نابعه من حبه معلم كمدوه او اعجابه وتمدٌره 

مسار حٌاته ٌساعده على تحمٌك اهدافه )هذه همى اهمداؾ الممنهج الوجدانٌمه ومسمإل عنهما جمٌمع الممواد الدراسمٌه 

هذه حمٌمة علمٌه وتربوٌه هامه بالؽه االثمر( الن تحمٌمك  -المختلفه كل فى تخصصه وال ٌستثنى فٌها معلم او ماده
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االهداؾ الوجدانٌه للمناهج تإدى المى اذكماء شمعور المراهمك بالتممدٌر والمكانمه واالعتمراؾ برفعمة شمؤنه وتوجٌمه 

رأٌه وسلوكه وحثه على االعتماد على المناهج الدراسٌه فمى معالجمة العٌموب والثؽمرات التمى تصمدر منمه بحكممه 

راسٌه التى تإهله الى المسماهمه فمى الخمدمات وصبر وروٌه والتناع ومن ثم ٌتجه الى حب المعلم وحب الماده الد

العامممه وحممب المموطن وؼممرس االتجمماه ٌإهلممه لبلسممتعداد للممدفاع عنممه وافتممداإه بروحممه كممما تجنٌممه هممذه المنمماهج 

والتوجٌهات انواع الصراعات المختلفه بٌن المٌم والوالع وعدم فرض االراء منه والٌه واالتجاه الى االخذ باسباب 

انظر بلموم(  -بحثها والممارنه الموضوعٌه والربط بٌن االسباب والنتابج )مهارات معرفٌه علٌاتحلٌل المشكبلت و

على اسس علمٌه وتمبمل االختبلفمات واعطماء االخمرٌن حممولهم وعمدم الجمور علمٌهم والتمسمن بالمبمادئ واالسمس 

خاصممه بكممل مراهممك( واجممراء  الممدعوه لتكمموٌن مكتبممه والتنابهمماالرالٌممه واالجتهمماد والثمافممه العامممه ولممراءة الكتممب 

االبحمماث باتبمماع االسمملوب العلمممى فممى التفكٌممر وحممل المشممكبلت وٌحممرص كممل معلممم علممى تكمموٌن مكتبممه بالفصممل، 

وتزوٌمدها بمما ٌفٌمد تخصصمه مثمل السمٌر الذاتٌمه والمموامٌس والمعماجم واالطمالس المتنوعمه والمصمص التارٌخٌممه 

وعمممد النممدوات الدورٌممه المتوالٌممه فممى موضمموعات ٌختارهمما  -لممدهوالتراثٌممه والممموانٌن والرواٌممات االنسممانٌه الخا

المراهمٌن وٌعدونها بؤنفسهم وٌتم فٌها استضافه المتخصصٌن والمهنٌٌن والممثلٌن للهٌبات االجتماعٌمه والسٌاسمٌه 

 والعلمٌه والفنٌه والصحٌه والمٌام بالرحبلت والدراسات المٌدانٌه واالسفار .. ؼٌرها.

 

 

  

  

 


