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 ت التدرٌس.نظرٌا -1
 مفهومها -أ -1

نغرية التدريس ىى إطار فكرػ قائؼ عمى مجسؾعة مؽ األفكار و الحقائق والسفاليؼ والسعتقدات والسيارات 
واألداءات التى تذكل ندقا فكريا لمسعمؼ وىى بذلػ تيدؼ إلى إحداث التعمؼ وتحديؽ أداء السعمسيؽ فى بيئة 

وذلػ مؽ خالؿ مداعدة السعمؼ عمى تحديد إجابات لألسئمة التالية : لساذا نعمؼ؟ كيف نعمؼ؟ ماذا  الرف الدراسى
 ندرس؟ ما نتيجة التدريس؟ 

التعمؼ ويسكؽ لمسعمسيؽ مؽ خالليا اختبار  ىى طريقة لتشغيؼ ودراسة بعض الستغيرات الكثيرة فى: نظرية التعلم
 . وتظبيق عشاصرىا عمى عسمية التدريس داخل الفرل الدراسي

 .اهمٌتها -ب  - 1

 تكسؽ أىسية الشغرية في الؾعائف التي تزظمع بيا في حقل السعرفة اإلندانية, والتي تتسثل باآلتي:
في بشاء مشغؼ مشدق مسا يجعل مشيا ذات معشى _ تعسل عمى تجسيع الحقائق والسفاليؼ والسبادغ وترتيبيا 1

 وقيسة.
 _ تقدـ تؾضيحًا وتفديرًا لعدد مؽ الغؾاىر واألحداث الظبيعية واإلندانية والكؾنية.2
 _ تداعد في التشبؤ بالعديد مؽ الغؾاىر وتؾقع حدوثيا أو عدمو في عل معظيات ومؤشرات معيشة.3
 جراءات وعسميات البح  العمسي واساستدساؿ العقمي_ تؾجو الفكر العمسي: فيي بسثابة السؾجو إل4
 
 العالقة بٌن نظرٌة التدرٌس ونظرٌة التعلم -جـ  – 1

 : يجسع غالبية السربيؽ السعاصريؽ عمى وجؾد فروؽ جؾىرية بيؽ نغرية التعمؼ ونغرية التدريس ,وذلػ مؽ خالؿ

وما  ,شغرية التعمؼ تتعمق بؾصف ما يحدثف  فى حيؽ أف نغرية التدريس تؾصيفية  أف نغرية التعمؼ وصفية -1
أما نغرية التدريس تتعمق بتؾصيف أفزل تتابع ساستخداـ الظرؽ واألساليب والسؾاد  ىؾ متؾقع مؽ أحداث ,
 . التعميسية إلحداث التعمؼ

تداعد التمسيذ عمى التعمؼ ,أما نغرية التعمؼ فتيتؼ بؾصف الحدث أو  أف نغرية التدريس تيتؼ بالظريقة التى -2
 . األحداث كسا تحدث خالؿ التعمؼ

أف نغريات التعمؼ سا تقدـ حمؾسًا لمسذاكل والقزايا التى يؾاجييا السعمؼ داخل الفرل الدراسى بيشسا تداىؼ  -3
 . ة والتربؾيةنغرية التدريس فى تقديؼ تؾجييات وحمؾؿ لتمػ السذكالت الدمؾكي

أف نغرية التعمؼ تذرح الغروؼ التى يحدث فييا التعمؼ بيشسا نغرية التدريس تؾضح اإلجراءات التى تداىؼ  -4
 . فى حدوث التعمؼ

أف نغرية التدريس ُتذكل حالة خاصة مؽ نغريات التعمؼ وأف نغرية التعمؼ أشسل وأكثر تظؾرًا مؽ نغريات  -5
 . التدريس

يس تقؾـ بؾصف الظرؽ التى يؤثر فييا سمؾؾ السدرسيؽ عمى تعمؼ الظالب والتشبؤ بيا أف نغرية التدر  -6 
 . وضبظيا
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أف كل مؽ نغرية التدريس ونغرية التعمؼ يسكؽ اعتبارىا كظريقة لتشغيؼ ودراسة بعض الستغيرات الكثيرة فى  -7
 . التعمؼ

بل مرتبظيؽ ارتباطًا وثيقًا ساعتساد كل مشيؼ  نغرية التدريس ) التعميؼ ( ونغرية التعمؼ ليدت مشفرمتاف تساماً  -8
 . عمى اآلخر

أف نغرية التدريس تعتسد عمى أساس عدـ كفاية نغريات التعمؼ السعروفة فى تحقيق األىداؼ ومداعدة  -9
 . السعمسيؽ فى الفرؾؿ

 

 نماذج من نظرٌات التدرٌس -د  - 1

 نغرية التعمؼ الدمؾكية:  -1
تؾرندياؾ الذؼ يرػ بأف التعمؼ ىؾ عسمية إنذاء  تأثرت السدرسة الدمؾكية, وخرؾصا مع واطدؾف, بأفكار   

روابط أو عالقات في الجياز العربي بيؽ األعراب الداخمية التي يثيرىا السشبو السثير, واألعراب الحركية التي 
مميسي السدرسة الدمؾكية )بافمؾؼ(, الذؼ ساحع كسا أنو مؽ بيؽ  تشبو العزالت فتعظي بذلػ استجابات الحركة. 

أنو كمسا اقترف السثير الذرطي بالدافع الديكؾلؾجي إسا وتكؾنت اساستجابة الذرطية اسانفعالية, ورأػ بأف السثيرات 
 الذرطية السشفرة تذكل عؾائق حاسسة لمتعمؼ وانبشاء اساستجابات الشسظية.

       مؼ الكمي(.نغرية التعنغرية التعمؼ الجذظالتية ) -2
تكؾف  ىؾ أصل التدسية ليذه السدرسة, ويعشي كل مترابط األجزاء باتداؽ وانتغاـ, بحي : السفاليؼ الجذظالتية

األجزاء السكؾنة لو في ترابط ديشامي فيسا بيشيا مؽ جية, ومع الكل ذاتو مؽ جية أخرػ. فكل عشرر أو جزء مؽ 
   .تتظمبيا طبيعة الكلالجذظمت لو مكانتو ودوره ووعيفتو التي 

وفي رأؼ عمساء الشغرية الجذظمتية أنو إذا ما أردنا أف نفيؼ لساذا يقؾـ الكائؽ بالدمؾؾ الذؼ يدمكو فال بد لشا مؽ 
أف نفيؼ كيف يدرؾ ىذا الكائؽ نفدو والسؾقف الذؼ يجد فيو نفدو, ومؽ ىشا كاف اإلدراؾ مؽ القزايا األساسية 

 . فاألساس في التعمؼ الفيؼ واساستبرار واإلدراؾ . أشكالو في التحميل الجذظمتي بسختمف
 التظبيقات التربؾية لشغرية الجذظمت

يجب أف يكؾف تأكيد السعمؼ األساسي عمى الظريقة الرحيحة لإلجابة وليس عمى اإلجابة الرحيحة في حد  – 
 .ذاتيا

فتكتدب السغزػ, فسثال تكتدب األسساء واألحداث التأكيد عمى السعشى والفيؼ, فيجب ربط األجزاء دائسا بالكل   –
 .التاريخية أكبر مغزػ ليا عشد ربظيا باألحداث الجارية أو بذيء أو بذخص ىاـ بالشدبة لمظالب

إعيار السعمؼ البشية الداخمية لمسادة الستعمسة والجؾانب األساسية ليا بحي  يحقق البروز اإلدراكي ليا بالسقارنة   –
ية فييا, مع تؾضيح أوجو الذبو بيؽ السادة الستعمسة الحالية وما سبق أف تعمسو الظالب مسا بالجؾانب اليامذ

 .يداعد عمى إدراكيا بذكل جيد

تشغيؼ مادة التعمؼ في نسط قابل لإلدراؾ مع اساستخداـ الفعاؿ لمخبرة الدابقة, و إعيار كيف تتالءـ األجزاء في   –
 .الشسط ككل
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نفديؼ إدراكيا عؽ العشاصر والسؾاد والغروؼ السؾقفية التي تتداخل مع ما يحاولؾف تدريب الظالب عمى عزؿ أ – 
 .حمو مؽ السذكالت

 

 :الشغرية البشائية في التعمؼ -3

الشغريات الحديثة تقؾؿ بأف التعمؼ الحكيقي لؽ يتؼ بشاء عمى ما   , نجد في الدابق عمى خالؼ ما كاف سائدا
شيا الشغرية ) البشائية ( أف الذخص سسعو الستعمؼ حتى ولؾ حفغو وكرره أماـ السدرس بل تؤكد ىذه الشغريات وم

يبشي معمؾماتو داخميا متأثرا بالبيئة السحيظة بو والسجتسع و المغة, وأف لكل متعمؼ طريقة وخرؾصية في فيؼ 
إذف فانيساؾ السدرس في إرساؿ السعمؾمات لمستعمؼ … السعمؾمة وليس بالزرورة أف تكؾف كسا يريد السدرس

 . ديا في بشاء السعمؾمة كسا يريدىا في عقل الستعمؼوتأكيدىا وتكرارىا لؽ يكؾف مج
 

 كيف يسكؽ تؾعيف ىذه الشغرية في تعمؼ الظالب ؟

مسا سبق نجد أف الشغرية البشائية بسا تحتؾؼ عميو مؽ فمدفة تربؾية تقدـ تعمسًا أفزل , يدتحدؽ تظبيقيا في 
ا كسدرسيؽ عدـ التدرع وتقديؼ السعمؾمات لمظالب العمؾـ اإلندانية والتظبيكية والرياضية السختمفة , مسا يحتؼ عميش

 .عمى أطباؽ مؽ ذىب أو فزة

  يجب تكميفيؼ بعسل ما لمحرؾؿ عمى السعمؾمة مثل البح  عشيا في مرادر السعمؾمات السختمفة الستؾفرة
 . وعسل البحؾث العمسية السشاسبة لدشيؼإلخ ,  اسانترنتكالسكتبة و البيت و 

 رفع مياراتيؼ في مجاؿ اساتراؿ باآلخريؽ بذتى أشكالو التقميدية , المفغية المغؾية و اإللكترونية. 

 تبادؿ السعمؾمات والخبرات وتؾفير بيئة ثرية بالسعمؾمات ومرادرىا . 

 إيجاد قدر مؽ الدافعية و التحفيز لزساف استسرار الظالب في العسل . 

 ىذه الشغرية مشاسبة جدا في تدريس الرياضيات و بشاء السفاليؼ الرياضية . 
 
 مصطلحات التدرٌس - 2
  :طرائق التدرٌس -أ   - 2

ىي الكيفية أو األسمؾب الذؼ يختاره السدرس ليداعد التالميذ عمى تحقيق األىداؼ  :طريقة التدريستعريف 
التعميسية الدمؾكية, وىي مجسؾعة مؽ اإلجراءات والسسارسات واألنذظة العمسية التي يقؾـ بيا السعمؼ داخل الفرل 

  .بتدريس درس معيؽ ييدؼ إلى تؾصيل معمؾمات وحقائق ومفاليؼ لمتالميذ

   :سعمؼ أو عزؾ ىيئة التدريس أف يزع نرب عيشيو اآلتيويجب عمى ال
  . سا يؾجد في طرائق التدريس طريقة مثالية تسامًا , بل لكل طريقة مزايا وعيؾب , وحجج ليا وحجج عمييا .1
سا تؾجد طريقة تدريس واحدة تشاسب جسيع األىداؼ السراد تحكيقيا , وسا جسيع السؾضؾعات في السادة  .2

  . جسيع التالميذ والسعمسيؽالؾاحدة , وسا 
كل طرائق التدريس يكسل بعزيا بعزًا, ومؽ الخظأ أف ُيشغر إلييا عمى أنيا متعارضة متشاقزة بل ىي  .3

 .متكاممة 

http://www.new-educ.com/behaviorisme-et-de-sa-relation-a-leducation-de-la-technologie
http://www.new-educ.com/tools
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يجب أف تكؾف طريقة السعمؼ قائسة عمى الحقائق الشفدية , واألسس التربؾية بحي  تكؾف مؾافقة لظباع  .4
الظالب , ومالئسة لسيؾليؼ في أطؾار نسؾىؼ , مؤدية إلى شحذ أذىانيؼ , وتشسية مؾاىبيؼ , وتيذيب 

 .التمقيؽ والشقل  أخالقيؼ , وإعيار شخريتيؼ , وأف يكؾف اعتساده فييا عمى التجربة والعقل سا عمى
 
 اسالٌب التدرٌس -ب   - 2

 مفيؾـ أسمؾب التدريس 

, أو ىؾ األسمؾب  الكيفية التي يتشاوؿ بيا السعمؼ طريقة التدريس أثشاء قيامو بعسمية التدريس :أسمؾب التدريس ىؾ
الظريقة,  سيدتخدمؾف نفه مؽ السعمسيؽ الذيؽ الذؼ يتبعو السعمؼ في تشفيذ طريقة التدريس برؾرة تسيزه عؽ غير 

  .ومؽ ثؼ يرتبط برؾرة أساسية بالخرائص الذخرية لمسعمؼ

ومفاد ىذا التعريف أف أسمؾب التدريس قد يختمف مؽ معمؼ إلى آخر, عمى الرغؼ مؽ استخداميؼ لشفس الظريقة, 
يقة السحاضرة يدتخدـ أيزًا طر  (مثاؿ ذؿ أنشا نجد أف السعمؼ )س( يدتخدـ طريقة السحاضرة, وأف السعمؼ )ص

ومع ذلػ قد نجد فروقًا دالة في مدتؾيات تحريل تالميذ كال مشيؼ. وىذا يعشي أف تمػ الفروؽ يسكؽ أف تشدب 
إلى أسمؾب التدريس الذؼ يتبعو السعمؼ, وسا تشدب إلى طريقة التدريس عمى اعتبار أف طرؽ التدريس ليا 

 . خرائريا وخظؾاتيا السحددة والستفق عميو
 

 استراتٌجٌات التدرٌس -جـ   - 2

 مدخل تعريفي   
إف مرظمح استراتيجية في أصمو مرظمح عدكرؼ يعشي فؽ تؾعيف اإلمكانيات الستاحة ,واساستفادة مشيا إلى 

ثؼ ما لب  أف انتقل إلى ميداف التربية وشاع استخدامو, حي  ارتبط بعسميتي التعميؼ والتعمؼ, , أقرى حد مسكؽ 
 . التدريسفغير مرظمح استراتيجيات 

 تعّرؼ اساستراتيجيات بذكل عاـ : 
بأنيا طرؽ محددة لسعالجة مذكمة أو لسباشرة ميسة ما, وىى أساليب عسمية لتحقيق ىدؼ معيؽ, وىى أيزا 

 . تدابير مرسؾمة و محددة لمتحكؼ فى أمر ما
الفرل بذكل مشغؼ يا مجسؾعة تحركات السعمؼ التي تحدث داخل أنب : خاص بذكل استراتيجيات التدريسوتعرؼ 

 , ومتدمدل , بيدؼ تحقيق األىداؼ السعدة مدبقًا .
 التدريس اساستراتيجي

 إف مفيؾـ التدريس اساستراتيجي يشظؾؼ عمى العديد  .1
 مؽ السياـ السظمؾبة مؽ السدرس والستسثمة في اآلتي : .2
 معرفة متقشة بالسادة السدرسية والسحتؾػ الدراسي . .3
 القبمية واحتياجاتيؼ .تقييؼ دقيق لسعرفة الظمبة  .4
 تحميل جيد لسادة الكتاب السدرسي والسقرر الدراسي ساستعساليا في التدريس . .5
 فيؼ جيد لعسميات التعمؼ والتفكير . .6
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 نماذج التدرٌس -د  - 2

 مؽ طرائق التدريس العامة :
دمدمة , بحي  يتؼ شرح وىي الظريقة التي تعرض فييا السعمؾمات والحقائق في عبارات مت :طريقة اإللقاء -اوسا:

 التمقي واساستساع دوف السذاركة .السؾضؾع السراد تدريدو تحدثًا مؽ قبل السعمؼ ويقترر دور التالميذ فييا عمى 
السعمؼ وتالميذه في السؾقف التعميسي  وىي الظريقة التي تعتسد عمى السحادثة التي تدوربيؽ: طريقة السشاقذةثانيا: 

 جؾاب .,وتعتسد عمى الحؾار والسشاقذة والجدؿ لمتؾصل إلى ال
 وليذه الظريقة أشكاؿ في الحؾار والسشاقذة :

وتشغيؼ  ,, ويكؾف دوره حفع الشغاـسشاقذيؽع ويكؾف السعمؼ ضسؽ الي: يذترؾ فييا الجسالسشاقذة الحرة .1
 .الحؾار

ويداعد  السعمؼ فيو أكثر فاعمية , ويقؾـ بدور السؾجو والسرشد , ويعد األسئمة , الحؾار الدقراطي : يكؾف  .2
 التالميذ عمى اإلجابات الرحيحة .

وعمى السعمؼ . الحؾار السذترؾ : بحي  يذارؾ جسيع التالميذ في الحؾار , ولكؽ ىذا المؾف قميل الفائدة  .3
 .ذؼ يراه محققًا أىدافو حدب األسمؾب ال أف يشغؼ الفرل أثشاء السشاقذات والحؾار

 

وىي الظريقة التي عؽ طريقيا يحدث التعمؼ نتيجة معالجة السعمؾمات وتركيبيا حتى يرل   :طريقة اساكتذاؼثالثا: 
أف يقؾـ الستعمؼ  والعشرر الجؾىرؼ في ىذه الظريقة : أو الشتائج , أو األفكار الجديدة . الستعمؼ إلى السعمؾمات 
 السعمؾمات الجديدة ,والحرؾؿ عمييا .بدور نذط في تكؾيؽ 

 

كسا  وىي الظريقة التي يشتقل السعمؼ فييا مؽ الكل إلى الجزء , ومؽ القاعدة إلى األمثمة : ةالظريقة  الكياسيرابعا: 
وىي عكس الظريقة  تقؾـ عمى مشاقذة القؾاعد العامة أوسًا , ثؼ تظبيقيا عمى األمثمة , والقزايا لمتحقق مؽ صحتيا

 مثمة , ثؼ يتؼ استشتاج القؾاعد .قرائية ) اساستشباطية ( التي تقؾـ عمى عرض ومشاقذة األاساست
وذلػ ساستخداميا لخظؾات  وتدسى أحيانا الظريقة اساستشتاجية أو طريقة )ىر بارت(: الظريقة اساستشباطيةخامدا: 

 –ساستشتاج أو اساستشباط القاعدة أوا –السؾازنة والربط  –عرض األمثمة  –) التسييد  ىر بارت الخسس التي ىي :
 . (التظبيق

 
 
 
 
 
 مهارات التدرٌس  -3
 مفهومها -أ   -3
 مهارات التدرٌس تعرف بأنها :قدرة المدرس على أداء وممارسة مهمات التدرٌس بفعالٌة و إتقان.   -1
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تعميسي مجسؾعة الدمؾكيات التدريدية التي يغيرىا السعمؼ في نذاطو ال :تعرؼ ميارات التدريس بأنياوكذلػ  -2
 .بيدؼ تحقيق أىداؼ معيشة 

 عناصرها -ب   -3

 وتقدؼ ميارات التدريس إلى ثالثة أنؾاع رئيدة:

 التخظيط اتاوساً :  ميار 
 التشفيذ اتاً :  ميار ثاني
 التقؾيؼ اتاً :  ميار ثالث

 تخظيط التدريس: اتاوساً : ميار 

ترؾر قبمي مؽ السدرس   -ويعرؼ تخظيط التدريس بأنو :, يعرؼ التخظيط  بأنو رسؼ طريق الؾصؾؿ لميدؼ   
 لمسؾاقف التعميسية التي ستتؼ في الدرس لتحقيق األىداؼ التعميسية .

 يتألف تخظيط التدريس مؽ العشاصر اساساسية آساتية:ػ
 . التقؾيؼ  -3.  األساليب والؾسائل واألنذظة  -2.  األىداؼ  -1
 :أىسيو التخظيط 

 يدسح لمسدرس بتحديد األىداؼ السرغؾب تحكيقيا لمظمبة. -1
 التخظيط الجيد يداعد السدرس في اختيار أفزل األساليب التي تتالئؼ مع مدتؾيات طمبتو -2
 ُيسكؽ السدرس مؽ اختيار اساسئمة السشاسبة لمظمبة وطرح اساسئمو السحققة لألىداؼ  -3
 السدرس في مراعاة عشرر الزمؽ في التدريسيداعد   -4
 تحديد السادة العمسية وطرائق التدريس وأساليب التقؾيؼ بيداعد السدرس في تشغيؼ عشاصر التدريس  -5
 يسشع السدرس مؽ اسارتجاؿ ويقمل مؽ السحاولة والخظأ ويجشب السدرس السؾاقف السحرجة. -6
  صًا حديثي التدريسيعظي الفرصة لمسدرس في التحدؽ والشسؾ خرؾ  -7

 مبادغ التخظيط

 السعرفة التامة باألىداؼ التعميسية : ويسكؽ معرفتيا مؽ خالؿ مفردات السادة الدراسية  -
 مؽ حي  مدتؾػ نزجيؼ العقمي ومدتؾاىؼ الدراسي ومذكالتيؼ وكيفية تعمسيؼ.السعرفة بخرائص الستعمسيؽ:  -
 :التخظيطمالحغات في * 

عمى السدرس أف يحدد السادة العمسية التي يريد أف يدرسيا وعميو أف سا يشدى إف السادة العمسية  التشغيؼ:ػ -1
مسيو وىشاؾ ثالث الكبيرة قد سا تكتدب مؽ الظمبة لذا يجب عمى السدرس أف يقرر ويحدد اولؾيات السعرفة الع

رفة عمسيو ثانؾية يشبغي عمى مع -ب  أساسيو )جؾىريو ( يجب عمى الظمبة تعمسيا.معرفة  -جؾانب ليا وىي:أ
  معرفة عمسيو يسكؽ لمظمبة أف يتعمسؾىا )معرفو اثرائية( -ج  الظمبة تعمسيا.

 يشبغي عمى السدرس أف يفكر بخمق بيئة تعميسية تجعل الظمبة يقبمؾف عمى التعمؼ برغبة : الدافعية -2
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ة مشظكية ونفديو لذا الدرس الجيد ىؾ الذؼ تترتب فيو السادة العمسية وتشغؼ بظريق : تدمدل السادة العمسية -3
 -. جاسانتقاؿ مؽ السفاليؼ إلى القؾانيؽ والسبادغ العامة -. ب اسانتقاؿ مؽ البديط إلى السعقد -أ يجب مراعاة:

 اسانتقاؿ مؽ السعمؾـ الى السجيؾؿ
سدتسر دوف تؾقف يجعل الظمبة يفقدوف اساىتساـ ويقل انتباىيؼ اف التدريس ال : تشؾيع عرض السادة العمسية -4

 وبالتالي تزعف متابعتيؼ وقد يرابؾف باإلجياد والسمل لذا يجب التخظيط لمتشؾيع في عرض السادة العمسية 
 التدريس الجيد ىؾ الذؼ يتزسؽ طرح اسئمة مثيرة لتفكير الظمبة لذا تعد قدرة السدرس في طرح: تؾجيو األسئمة -5

  .ا السدرس والتي يجب اف يخظط ليااألسئمة وتؾجيييا مؽ السيارات التدريدية السيسة التي يجب أف يستمكي
 
 :زسؽ مجسؾعة ميارات فرعية أىسياوتت , وتعشي تشفيذ السؾقف التعميسي التشفيذ : اتميار  -ثانياً 

وتعشى ميارة التييئة استخداـ السدرس إلى أؼ وسيمة أو عسمية تح  الظمبة عمى  ميارة التييئة والغمق :  - 1
 :وتقدؼ التييئة إلى نؾعيؽ ىسا, التعمؼ وىدفيا استثارة حؾاس الستعمؼ وعقمو وتييئتو لالندماج في الدرس الجديد 

 تييئة تؾجييية :  وىي تؾجو انتباه الظالب نحؾ السؾضؾع السراد تدريدو.
 ية : وىي تدييل ميسة اسانتقاؿ مؽ مؾضؾع إلى مؾضؾع آخر .تييئة انتقال

 أما ميارة الغمق : * 

فيي ميارة متسسة لسيارة التييئة وتعشي الكياـ بتمخيص سريع ألىؼ ما ورد في  الدرس ومداعدة الظالب في إدراؾ 
 دابقة.الترابط السشظقي لعشاصر السؾضؾع الؾاحد وقد يتؼ الربط بيؽ الدرس الحالي والدروس ال

 Feed backميارة التغذية الراجعة   - 2
 وتعشي التغذية الراجعة : إخبار الستعمؼ بالتقدـ الذؼ يحرزه في التعمؼ خظؾة بعد خظؾة.

وتقدؼ التغذية , وتدتشد التغذية السرتدة إلى مبدأ بأف التعمؼ يزداد سيؾلة ويدرًا كمسا ُأخبر الستعمؼ بشجاحو في التعمؼ 
 . تغذية مرتدة مؤجمة -2.  تغذية مرتدة فؾرية -1السرتدة إلى: 

 وأفزل أسمؾب لتظبيق ىذا السيارة ىؾ باستخداـ األسئمة الذفؾية واسامتحانات التحريرية اليؾمية
 ميارة التعزيز : – 3

 ويعشي التعزيز إثابة الستعمؼ عمى سمؾكو التعميسي السقبؾؿ. 
ذاركة الظمبة في الدرس وىذه السيارة تتيح لمسدرس الفرصة في واستخداـ السدرس لسيارة التعزيز تؤدؼ إلى زيادة م

 تشسية إمكانيات طمبتو وتزيد مؽ احتراميؼ لو ومذاركتيؼ في درسو.
 والسدرس الذؼ يدتخدـ التعزيز ىؾ شخص يجيد التفاعل مع اآلخريؽ ويشجح معيؼ .

مؽ قبيل ) صحيح , جيد , مستاز أىؼ السعززات اسايجابية التي تدتخدـ في التدريس ىي السعززات المفغية 
كذلػ مؽ السسكؽ أف تكؾف بذكل عبارة مثل ) ىذه إجابة صحيحة (,) ىذا كالـ مشظقي(,) , ,أحدشت , رائع ( 
وىشاؾ معززات أخرػ  وىشاؾ معززات غير لفغية مثل اسابتدامة وحركة الرأس وتحريػ اليديؽ . رأؼ جسيل ( .

السكانة , مشح حقؾؽ خاصة , اساستثشاء مؽ بعض الؾاجبات , إعظاء مثل : ) اإلطراء , اإلعالف , مؤشرات 
 الفرصة لالشتراؾ بشذاط معيؽ , اساندماج مع الييئة التدريدية (.
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 -تشؾيع السثيرات : - 4

مؽ السعروؼ بأف الظمبة في الدرس سا يدتسروف في تركيز انتباىيؼ لسدة طؾيمة فغالبًا ما يفقدوف تركيزىؼ بعد فترة 
 ؽ بداية نذاط الدرس.قريرة م

 والسدرس الساىر ىؾ السدرس الذؼ يدتظيع أف يدترعي انتباه طمبتو طؾاؿ وقت الدرس
   إف التحدؼ الكبير الذؼ يؾاجيو السدرس ىؾ كيفية اساحتفاظ بانتباه الظمبة طؾاؿ مدة الدرس أو السحاضرة

  -ومؽ أىؼ أساليب تشؾيع السثيرات :

 أف يغير السدرس مؽ وضعو داخل القاعة التشؾيع الحركي:وتعشي -
 التركيز :ويعشي األسمؾب الذؼ يدتخدمو السدرس في التحكؼ بتؾجيو انتباه الظمبة  -
 تحؾيل التفاعل  -
 الرست  -
  التشؾيع في استخداـ الحؾاس  -
 : ميارة طرح األسئمة – 5

الحديثة في التدريس ترف  وأف اساتجاىات وىي مؽ السيارات السيسة التي يشبغي تؾفرىا في التدريس الجيد
 التدريس الجيد بأنو يرتبط باألسئمة الجيدة وقيل كذلػ بأف : ) مؽ سا ُيحدؽ اساستجؾاب سا ُيحدؽ التدريس (

ف فؽ استخداـ األسئمة يتظمب مؽ السدرس الشاجح اإلصغاء ألجؾبة طمبتو وإتاحة الفرصة أماميؼ لمتعبير عؽ إ
 أفكارىؼ ومؽ ثؼ تقؾيسيا وتعديميا . 

 :أىسية األسئمة 

 تداعد الظمبة في اساندماج والسذاركة في السحاضرة بشذاط .1
 تعسل عمى زيادة ثقة الظالب بشفدو وتشسي لدية الذعؾر باساستقاللية .2
 تداعد السدرس في تقييؼ طمبتو ومعرفة مدػ فيسيؼ لمسحاضرة .3
 تداعد في إثارة الشذاط الذىشي لمظمبة و وتجذب انتباىيؼ  .4

 -جيد :خرائص الدؤاؿ ال

 أف يكؾف الدؤاؿ ضسؽ إطار الدرس وفي سياؽ أىداؼ الدرس -
 أف يكؾف الدؤاؿ ضسؽ مدتؾػ تفكير الظمبة وضسؽ حدود خبرتيؼ -
 أف يكؾف الدؤاؿ واضحًا و قريراً  ويدور حؾؿ فكرة واحدة -
 أف يكؾف الدؤاؿ دقيقًا ليس فيو مجاؿ لمتأويالت والتفديرات البعيدة عؽ السظمؾب -
 مدتؾيات عميا في التفكير واف سا يؤدؼ إلى استغيار الحقائق.أف يراعي  -
 ترشيفات األسئمة * 

 -ترشف األسئمة تبعاً  لشؾع الجؾاب إلى : –أوسًا 
  األسئمة محددة الجؾاب : وىي أسئمة سا تحفز التفكير وغالبًا ما تذجع عمى اساستغيار  والحفع األصؼ . -1

 مثاليا : عرؼ , ما ىؾ , عدد أنؾاع ؟
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 األسئمة متذعبة الجؾاب ) مفتؾحة اإلجابة ( :  وىي تحفز التفكير وتشسي القدرات العقمية  -2
 ماذا تتؾقع أف يحدث لألرض لؾ انعدمت الجاذبية ؟ ومؽ أمثمتيا :

 ترشف األسئمة تبعًا لسدتؾيات )بمؾـ (السعرفية وتزؼ * 

 األسئمة بسدتؾػ التذكر : عدد ؟ -1
 .األسئمة بسدتؾػ الفيؼ  : اشرح -2
 .األسئمة بسدتؾػ التظبيق : اوجد  -3
 .األسئمة بسدتؾػ التحميل : قارف بيؽ -4
 .األسئمة بسدتؾػ التركيب : رتب ما يأتي مؽ األقرب إلى األبعد -5
 األسئمة بسدتؾػ التقؾيؼ :  ماىؾ ولساذا؟ -6

 

 ميارة التقؾيؼ :  -ثالثاً 
ية التعمسية إلى إحداث تغير في سمؾؾ الستعمسيؽ مؽ جسيع الشؾاحي السعرفية والشفدحركية تيدؼ العسمية التعميس

ويأتي التقؾيؼ كأحد أىؼ عشاصر العسمية التربؾية التي تتزسؽ األىداؼ والسحتؾػ واألساليب واألنذظة  واسانفعالية .
 ثؼ التقؾيؼ .
عمى قيستو , وفي العسمية التربؾية يعشي تعديل السشياج التقؾيؼ :  التقؾيؼ لغة يعشي تقدير الذيء والحكؼ تعريف 

وعشاصره لتحقي األىداؼ السرغؾبة , كسا يعشي التعرؼ عمى الرعؾبات والسعؾقات التي تحؾؿ دوف تحقيق 
 . األىداؼ , فالتقؾيؼ عسمية تذخيرية عالجية وقائية وشاممة ومدتسرة

 ؾػ األولي لسيارات الظالب قبل بدء العسمية التعميسية .فيؾ عسمية تذخيرية : يسكؽ استخدامو في تحديد السدت
 التقؾيؼ العسمية عالجية :  حي  يتزسؽ اقتراحات لحل مذاكل ويقدـ العالج لسا يحدث مؽ أخظاء .

 التقؾيؼ عسمية وقائية : ألنو يسشع مؽ حدوث الخظأ أو تكراره .
جسيع جؾانب العسمية التعمسية التعميسية ) عزؾ ىيئة تدريس , طالب , مشاىج  لالتقؾيؼ عسمية شاممة : ألنو يذس

 , أىداؼ , أساليب تدريس , إدارة ( .
  والتقؾيؼ عسمية مدتسرة : ألنو يدتسر اثشاء العسمية التعمسية التعميسية .

 
 
 
 
 
 
 

 والتدرٌس المبدعالتدرٌس الفعال  -4
 التدرٌس الفعال -أ  - 4
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 الفعاؿأسس التدريس 
إف العسمية التربؾية والتعميسية بجسيع جؾانبيا تعتسد بدرجة كبيرة عمي فاعميات السؾاقف التدريدية . فالتدريس 
الفعاؿ يحتل حجر الزاوية بالشدبة لتحقيق اىداؼ العسمية التربؾية إذ عمي أساسو يتحقق القرد مؽ عسمية التعميؼ 

 . ية والتربؾية إيجابيةوالتعمؼ وبذلػ تكؾف مخرجات العسمية التعميس

ويعتبر التدريس فعاسًا إذا كاف ىشاؾ تفاعل متبادؿ بيؽ السعمؼ والستعمؼ بقرد تحقيق اىداؼ ومظالب تعميسية 
وتربؾية وسا تتؾقف مخرجات التدريس الفعاؿ عمي حدود التعامل بيؽ السعمؼ والستعمؼ وانسا يرتبط بظبيعة السقرر 

 . والرعؾبة وعمي نؾعية التقشيات التعميسية مؽ حي  تؾافرىا او عدـ تؾافرىا الذؼ يتؼ تعميسو مؽ حي  الديؾلة

كذلػ تتؾقف فاعمية عسمية التدريس عمي بيئة التعمؼ حي  يجب أف تتؾفر في بيئة التعمؼ الشغاـ وتحديد اسادوار 
فاف الفؾضي ستعؼ  واليدوء اما اذا افتقر السشاخ التدريدي الي اليدوء وارتفع ضجيج الظالب وصياح السعمسيؽ

 . وسؾؼ يفتقر السؾقف التدريس لمفاعمية السشذؾدة وبالتالي لؽ يتحقق التدريس الفعاؿ

  :التدريس الفعاؿ ىمعش

السقرؾد بالتدريس الفعاؿ ىؾ قدرة السعمؼ عمي أف يدتخدـ اساليب تدريدية مشاسبو لتحقيق اىداؼ في مؾاقف 
بعسمو ويرل الي التدريس الفعاؿ تؾجد بعض اساعتبارات التي يجب أف وحتي يدتظيع السعمؼ أف يقؾـ  . تدريدية 

 : يزعيا السعمؼ نرب عيشة لتحقيق اليدؼ مؽ التعميؼ وىي

 : أوسا : ميارة السعمؼ وبراعتو في خمق اساثارة العقمية والفكرية لدؼ الستعمسيؽ وىذا يتحقق عؽ طريق

 . وضؾح الذرح وأسمؾب العرض -أ 

 . بي عمي الستعمسيؽ والذؼ يأتي مؽ طريقتة و اسمؾب تعاممة معيؼ أثشاء العرضالتأثير اسايجا -ب

ثانيا : الرمة اسايجابية بيؽ السعمؼ والستعمسيؽ وانساط العالقات اساندانية التي تثير دافعية الستعمسيؽ لبذؿ اقري 
 : ما في وسعيؼ اثشاء اساداء العسمي وذلػ يتحقق عؽ طريق

 .بالستعمسيؽ بذدة ويعظي لكل فرد مشيؼ اىتساما خاصا اثشاء الذرح والعرضأف ييتؼ السعمؼ  .1

 . يعظي فرص لمستعمسيؽ لمسشاقذة واساستفدار ويجيب عمي استفداراتيؼ .2

يغير السعمؼ اىتسامو بزرورة فيؼ التالميذ لمسيارة الستعمسة ومعرفة جسيع مراحل األداء والخظؾات  .3
 . التعميسية في كل مرحمة

الستعمسيؽ لكي يبدعؾا معتسديؽ في ذلػ عمي انفديؼ في التعامل مع السيارة بذرط أف يؾفر السعمؼ تذجيع  .4
 . الفرص لتحقيق اسابداع

 

 :دور السعمؼ لتحقيق فاعمية التدريس

إف فاعمية العسميات التعميسية والتربؾية نعتسد أساسا عمي طبيعة اساتراؿ بيؽ السعمؼ والستعمؼ كسا أف مخرجات 
ة التعميسية تتأثر بدرجة كبيرة بظبيعة ىذا اساتراؿ , لذلػ فاف عمي السدرس أف يكؾف واعيا لمدور الذؼ العسمي

 : يجب أف يقؾـ بو لجعل تدريدو فعاسا ويحقق اليدؼ مشو لذا فعميو أف يحدد ما يمي
  . اىداؼ الدرس -1
  . اسمؾب أو أساليب التدريس السشاسبة لتحقيق ىذا اليدؼ -2
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  . الستدمدمة والستدرجة لتعميؼ السيارة السراد تعميسياالخظؾات  -3
 . طرؽ تشغيؼ الستعمسيؽ اثشاء تشفيذ الشذاط ىل سيتبع التعميؼ الجسعي اـ التعميؼ الفردؼ -4

 

 المبدعالتدرٌس  -ب  – 4

 التدريس اإلبداعي ومعمؼ العمؾـ بالسرحمة اسابتدائية : 
تعد البيئة السدرسية أحد السكؾنات األساسية لسفيؾـ اإلبداع , ولذلػ كاف سابد مؽ تييئة بيئة مدرسية غشية      

بالسثيرات ومشفتحة عمى الخبرات والتحديات الخارجية ؛ والبيئة السدرسية وخاصة بالسرحمة اسابتدائية يشبغي أف 
ومعمسييا بيئة تتقبل اإلبداع وتؤمؽ بأىسيتو ودوره في التسيز البد مؽ السدرسة أف تؾفر لظالبيا فتكؾف متكاممة . 

الحزارؼ, وأوؿ مؾاصفات ىذه البيئة أف يؤمؽ مدير السدرسة بأف الظالب والسعمسيؽ قادروف عمى اف يبدعؾا 
سة ويبتكروا , والعسل عمى تغيير األنغسة والتعميسات التي تعيق عسمية اإلبداع , وتؾفير البيئة اإلبداعية الداع

والسحفزة لمستعمؼ , ليدتظيع الظالب السبدع التفاعل مع قزايا الحياة بشجاح , ومؾاجية الرعؾبات التي قد 
 تعترض طريقو . 

 مفيؾـ التدريس اإلبداعي :
التدريس اإلبداعي ىؾ "مجسؾعة الدمؾكيات المفغية وغير المفغية التي يغيرىا السعمؼ داخل حجرة الدراسة في  

الظالب في السؾقف الرفي والتي تعسل عمى استثارة اإلبداع لدػ الظالب , وتذتسل عمى األسئمة  أثشاء تفاعمو مع
الرفية السثيرة لإلبداع , واستجابات السعمؼ السحفزة لإلبداع , وتييئة البيئة الرفية الداعسة لإلبداع . ويتزسؽ 

 التدريس اإلبداعي سمؾكيات وميارات ضرورية لتحقيق أىدافو مؽ أىسيا 
 . عالمات مسيزة مؽ خالؿ تقدير جيدهتؾفير جؾ يدؾده حب التعمؼ مع تذجيع سمؾؾ اؼ طالب يغير  -1
 الؾضؾح واإليجابية في المغة التي يدتعسميا السعمؼ مع طالبو .  -2
 تؾفير مؾاقف تثير التحدؼ , وتذجيع الدمؾكيات السغايرة البشاءة وقبؾليا .  -3

 الدعؼ والتغذية الراجعة ساستفدارات واكتذافات الظالب .  -4

 تشسية قدرة الظالب عمى اسانخراط في األنذظة السختمفة واستقالليتو في التعمؼ .  -5

 يتيح الفرصة لمظالب اف يتحرروا مؽ السشاىج الجامدة وأسا يمتزمؾا بظريقة محددة .  -6

 دسح بالتخيل واإلبداع . يتقبل كل األفكار ويكؾف متدامحًا مع الظالب بحي  ي -7

 تذجيع التالميذ عمى السشاقذة والتعبير عؽ آرائيؼ .  -8

 يكمف الظالب بؾاجبات مفتؾحة تتيح الحد األقرى مؽ الفرص لالستقراء والبح   -9

 تشسية ثقة الظالب بأنفديؼ مؽ خالؿ تؾفير فرص وخبرات تفكيرية تتشاسب مع مدتؾياتيؼ وقدراتيؼ -10
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 يتهستراجتنويع التدريس وا - 5
 :مفهوم تنويع التدريس  -أ  - 5

تعرؼ اختالؼ وتشؾع خمفيات الستعمسيؽ السعمؾماتية , ومدػ استعدادىؼ لمتعمؼ , وما  : تشؾيع التدريس يعشيمفيؾـ 
السؾاد التي يفزمؾف تعمسيا , وما طرؽ التدريس التي يتعمسؾف مؽ خالليا بذكل أفزل ؟ كذلػ تعرؼ ميؾليؼ 

ابة ليذه الستغيرات مؽ واىتساماتيؼ وأنساط تعمسيؼ وأنؾاع ذكاءاتيؼ ... ثؼ يعسل السعمؼ أو السعمسة عمى اساستج
خالؿ تقديؼ محتؾػ السشيج بظرؽ متشؾعة . لذلػ نقؾؿ إف تشؾيع التدريس ىؾ عسمية مقاربة بيؽ محتؾػ السشيج 

 وطرؽ تقديسو وصفات وخرائص الستعمسيؽ السختمفة في فرل دراسي واحد . "
 :مبرراته  -ب  - 5

تحقيق أىداؼ السشاىج والسقررات الدراسية عمى مجسؾعة الحاجة إلى التشؾيع في التدريس الذؼ دائسا يكؾف ىدفو 
مؽ الظالب يختمفؾف في قدراتيؼ عمى التعمؼ ومدػ الرغبة والدرعة في الفيؼ والظرؽ التي يفزمؾنيا في التعمؼ 

األسف الكثير مؽ مدارسشا ومشاىجشا تغفل ىذه   وكذلػ السيؾؿ واساتجاىات ليؤساء الظالب وىذه األخيرة مع
 سيسة ....القزية ال

 

 اسسه ومبادئه - جـ  - 5

وأىسيا ماتشص عميو وثائق حقؾؽ اسانداف مؽ حق كل طفل في الحرؾؿ عمى تعميؼ عالي  :أوسا: األسس القانؾنية
إناث( . أو السدتؾػ  -ذكؾر)  الجؾدة وبسا يتساشى مع قدراتو وخرائرو دوف التسييز بيؽ األطفاؿ حدب الشؾع 

 .القدرات الذىشية والبدنية أو غيرىا مؽ اساختالفاتاساقترادؼ واساجتساعي أو 

 : ثانيا: األسس الشفدية

 تبشى نغرية تشؾيع التدريس عمى عدد مؽ األسس الشفدية ومؽ أىسيا مايمي :  

 كل تمسيذ قابل لمتعمؼ . وقادر عمى التعمؼ . 

 التالميذ يتعمسؾف بظرؽ مختمفة . 

 الذكاء متشؾع ومتعدد األنؾاع ويؾجد عشد اسافراد بدرجات متفاوتو . 

 السخ البذرؼ يدعى لمفيؼ والؾصؾؿ إلى معشى السعمؾمات التي يدتقبميا . 

 يحدث التعمؼ برؾرة أفزل في حاسات التحدؼ السشاسب والسعقؾؿ. 

 يدعى اسانداف دائسا لمشجاح والتسيز . 

 تقبل الخالفات بيؽ الفرد واساخريؽ. 
 : مؽ أىؼ اساسس التربؾية لتشؾيع التدريس ما يمي : ثالثا: اساسس التربؾية

 السعمؼ ىؾ مشدق وميدر لعسمية التعمؼ وليس ديكتاتؾرا يعظي اساوامر لتشفذ . 

 الستعمؼ ىؾ أىؼ محاور العسمية التعميسية والتعمؼ ىؾ اليدؼ اساساسي لمتدريس . 

 مؽ كثرة التفاصيل التي سا تزيف قيسة عمسية لسؾضؾع التعمؼ التركيز عمى اسافكار والسفاليؼ الكبيرة أىؼ . 

  التدريس ييدؼ إلى مداعدة الستعمؼ عمى الفيؼ وتكؾيؽ السعشى بسعشى تحؾيل السعمؾمات إلى معرفة
 . يدتظيع الستعمؼ أف يدتخدميا ويؾعفيا في مؾاقف متعددة



 

14 

  وغير مترابظة وسا ترتبط بحياة التالميذ ثؼ سا ييدؼ التدريس الفعاؿ إلى ملء مخ التمسيذ بسعمؾمات مفتتة
 . استدعاء ىذه السعمؾمات في اسامتحاف كدليل ومؤشر عمى التعمؼ

  التقييؼ الذامل والسدتسر ىؾ وسيمة اكتذاؼ احتياجات التالميذ وتعرؼ قدرات وميؾؿ كل مشيؼ وانساط
 . فاتتعمسيؼ وتحديد اساختالفات بيشيؼ لتؾجيو التدريس لسؾاءمة ىذه اساختال

  الفرل الدراسي يسثل مجتسعا بيؽ افراده اختالفات ولكشيؼ يعيذؾف في تكامل ويتعاممؾف مع بعزيؼ
البعض تبعا لمعسل السظمؾب ومدػ تقارب أو تباعد قدراتيؼ وميؾليؼ وليذا يعتسد تشؾيع التدريس عمى 

 .ثشائيات أو افرادحيانا أو في مرونة مجسؾعات العسل واتاحة الفرصة لمعسل في مجسؾعات مختمفة ا
  لمستعمؼ فعمى التالميذ تعرؼ قدراتيؼ وانساط  واإليجابية الفعالةمؽ أىؼ اسس تشؾيع التدريس السذاركة

 تعمسيؼ والسذاركو في وضع اساىداؼ في ضؾء ىذه الخرائص واساجتياد في تحقيق تمػ اساىداؼ ثؼ 

 . تقييؼ انجازاتيؼ ومدػ تحكيقيؼ لالىداؼ السشذؾدة
 

 استراتٌجٌات  تنوٌع التدرٌس -د   - 5

يرتبط مفيؾـ تشؾيع التدريس باستخداـ استراتيجيات تدريس تدسح بتشؾيع السياـ والشتاجات التعميسية وإعداد الدروس 
وتخظيظيا وفق مبادغ التدريس الستسايز وأيزا تحديد أساليب تشؾيع التدريس وفق كفايات السعمسيؽ . ىذه 

ومؽ ,  لمسعمؼ استخداميا مشفردة أو مدمجة في الحرة الؾاحدة حدب األىداؼ السراد تحكيقيااساستراتيجيات يسكؽ 
 ىي كسا ياتي: اساستراتيجيات التي تحقق التشؾيع

لسؾاد مختمفة مزودة بسرادر  , زوايا مخررة Learning Centersالتعمؼ ومراكز أركاف إستراتيجية -1
باختياره أو بتؾجيو مؽ السعمؼ , يتزسؽ عادة أنذظة متدرجة في وأجيزة وأدوات .يدتخدميا الظالب  تعمؼ

الرعؾبة والديؾلة ومتشؾعة يشبغي أف تكؾف جذابة ومفيدة , تدسح بحرية الحركة , تراعي األنذظة اسارتباط 
 . بالحياة الفعمية مسا يجعل لمتعمؼ معشى

 كل أف ىؾ ميؼ أساس عمى تيجيةاإلسترا ىذه تدتشدFlexible Grouping السرنة السجسؾعات إستراتيجية -2
 والتعمؼ, التعميؼ أىداؼ ضؾء في السعمؼ متعددة يذكميا مختمفة مجسؾعات في عزؾ ىؾ الفرل يف تمسيذ

التعميسية.  ساحتياجاتو تبعاً  أخرػ, ؾعةمجس إلى مجسؾعة مؽ التمسيذ بانتقاؿيا في ويدسح.ذالتالمي وخرائص
 جسيع ومتابعة التعمؼ عسمية لتيدير السجسؾعات, بيؽ والتجؾؿ اسانتقاؿ خالؿ مؽ التالميذ متابعة وعمى السعمؼ

 . مشيؼ حققو كل الذؼ لسدتؾػ اإلنجاز وفقاً  مشفرد بذكل التالميذ بتقييؼ ييتؼ أف السعمؼ وعمى .التالميذ

 اإلستراتيجية أيزا ىذه وتظبقCompacting The Curriculum السشيج محتؾػ  ضغط إستراتيجية -3
في تدريدو و سا يشبغي أف يسس األفكار  السظمؾب بالسؾضؾع الدابقة معرفتيؼ في التالميذ اختالؼ حالة ًً

والسفاليؼ األساسية في السشيج و تتعمق عسمية الزغط بالتفاصيل واإلضافات التي تداىؼ في فيؼ األفكار 
 . الرئيدة وتتعمق أيزا بتفاوت السعمؾمات الدابقة بيؽ الظالب حؾؿ السؾضؾع

تحسل الظالب لسدؤولية العقد يؾلد لديو اإلحداس بكيسة Learning Contracts التعمؼ عقؾد يجيةإسترات -4
الذات ويدفعو لمسذاركة اإليجابية تدسح اإلستراتيجية لكل طالب بالتقدـ بدرعة مشاسبة لو ولقدراتو لتحقيق 
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قت آلخر تدتخدـ غالبا مع األىداؼ السشذؾدة تختمف مدة العقد ومحتؾاه مؽ طالب آلخر ولمظالب نفدو مؽ و 
 . الظالب الستفؾقيؽ قد يتكرر استخداـ العقؾد خالؿ الفرل الدراسي أو خالؿ الؾحدة

تدتخدـ عشد وجؾد طالب مختمفيؽ في السدتؾيات  Tiered Activities إستراتيجية األنذظة الستدرجة -5
و يسكؽ أف يبدأ كل طالب مؽ الشذاط السالئؼ لسدتؾاه .السعرفية أو السيارية ويدرسؾف نفس السفاليؼ والسيارات 
 . السعرفي أو السيارؼ ويتقدـ لمؾصؾؿ إلى مدتؾػ متسيز

نؾع مؽ األنذظة التعميسية التعمسية يرسسيا السعمؼ في Anchor Activities الثابتة األنذظة إستراتيجية -6
تؾػ , تعتسد عمى إيجابية التمسيذ وفعاليتو ضؾء أىداؼ السشيج السقرر ومحتؾاه , واضحة األىداؼ , متشؾعة السد

مدتسرة ؛ سا تكتسل في بزع دقائق وإنسا عمى مدػ حرص متتالية فردية أو جساعية .تعظى عادة .في تشفيذىا 
 .لمستفؾقيؽ الذيؽ يشيؾف أعساليؼ بدرعة لالستفادة مؽ وقتيؼ 

يسي يسثل مذكمة حكيكية تعتسد عمى وجؾد مؾقف تعم Problem Solving السذكالت حل إستراتيجية -7
تؾاجو الظالب وتدتثيرىؼ لمؾصؾؿ إلى أندب الحمؾؿ السسكشة مع مراعاة تشؾيع السذكالت لتتؾافق مع تشؾع 

 . الظالب , ويكؾف دور السعمؼ السداعدة في تقديؼ حمؾؿ يختبرىا الظالب ساختيار أفزميا

ية تؤيد تشؾيع التدريس والتعمؼ الشذط ىذه اإلستراتيجThink, Pair, Shareزاوج, شارؾ فكر, إستراتيجية -8
في آف واحد , كسا تدعؼ الحؾار بيؽ أطراؼ لدييؼ تشؾع مسا يعزز ميارات السذاركة وتقبل اآلخر والتعبير عؽ 

 .الرأؼ والدفاع عشو بسؾضؾعية دوف تعرب

 اإلستراتيجية ىذه تعسل Allowing for Multiple Right Answers اإلجابات الرحيحة تعدد إستراتيجية -9
 ميارات ومسارسة بحل السذكالت أساساً  تيتؼ والتي الشياية, السفتؾحة السياـ بعض تحديد أو األسئمة, طرح عمى

 .كميا صحيحة مختمفة إجابات إلى التالميذ تؾصل بدورىا إلى تقؾد والتي الشاقد, التفكير
مسا  ومشاقذتو حل مؽ وتقبل أكثر مختمفة نغروجيات  لظرح لمتالميذ الفرصة يعظى اإلستراتيجية ىذه واستخداـ
 السياـ, تحديد ميسة السعمؼ عمى يكؾف  لذلػ .التالميذ  لدػ مشفتحة وعقمية مرنة تفكير أساليب تكؾيؽ عمى يداعد
 .وجاه تيا مشيا لكل متعددة صحيحة إجابات إعظاء لمتالميذ تتيح أسئمة أوت ناوؿ السذكالت, طرح أو

إف تقديؼ تدريس متشؾع لمظالب يعتسد عمى ضرورة معرفة كل طالب , وعمى قدرة السعمؼ عمى معرفة 
اإلستراتيجيات السالئسة لمتدريس وتحديد السيارات و القدرات الخاصة لكل طالب , وبذلػ يحدد أىداؼ الدرس 

بسا كاف تظؾير العسميات  ,السخرجات الستؾقعة , كسا يحدد معايير تقؾيؼ مدػ تحقق األىداؼ . وبالزرورة
 . التربؾية وتظؾير كفايات السعمسيؽ لمحاؽ بركب التظؾر وتحقيق الغايات السشذؾدة مؽ التعميؼ

 

 طرائق تدريسية شائعة االستخدام -6
 :Lectureطريقة المحاضرة أو اإللقاء  - أ - 6

تعّد ىذه الظريقة مؽ أبرز الظرائق التي تّترف بالدمؾؾ الّمفغي لمسعّمؼ ؛ لتحقيق األىداؼ, فالسعّمؼ مرسل و 
التمسيذ مدتقبل , فيي " تعتسد عمى قياـ السعّمؼ بإلقاء السعمؾمات عمى الظاّلب مع استخداـ الدبؾرة أحيانًا في 

دئًا مدتستعًا مترّقبًا دعؾة السعّمؼ لترديد بعض ما سسعو تشغيؼ بعض األفكار و تبديظيا, في حيؽ يجمس الظفل ىا
 مؽ السعّمؼ ." 
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 و لعّل أبرز مزايا ىذه الظريقة :
 اساقتراد في الؾقت. .1
 اساقتراد في التجييزات الخاّصة.   .2

 تدريس مجسؾعات كبيرة مؽ الظاّلب في وقت محدود.  .3
 تؾفير جّؾ مؽ اليدوء داخل حجّرة الدراسة. .4

 
 السؾّجو إلى ىذه الظريقة فيؾ :أّما الشقد  *

 تجعل الظالب سمبّيًا , و تيسل حاجتو إلى الشذاط و الفاعمّية الالزمة لشسؾ خبراتو . .1
 تؤّدؼ إلى شرود الظاّلب ذىشّيًا بدبب السمل الذؼ تحدثو ىذه الظريقة لدييؼ. .2
ؾيات األخرػ, إضافة إلى ترّكز عمى التعّمؼ السعرفي , وعمى السدتؾػ البديط مشو) التذّكر( و تيسل السدت .3

 إىساليا مجالّي التعّمؼ اآلخريؽ: السجاؿ السيارّؼ و السجاؿ الؾجدانّي .

  كالشساذج و السجّدسات و الرؾر .ترّكز عمى العرض المفغّي , و تيسل استخداـ الؾسائل الحدّية ,  .4
 و يسكؽ تحديؽ السحاضرة مؽ خالؿ :  

 اإلعداد الجّيد. -
 ترتيب عشاصرىا و فكرىا. -
 استخداـ بعض الؾسائل اإليزاحّية. -

 الربط بيؽ فكرىا. -
 إتاحة السجاؿ لمستمّقيؽ لظرح األسئمة , و اإلجابة عؽ استفدارا تيؼ. -

 
 طرٌقة االستجواب - ب - 6

وتدّسى طريقة "األسئمة, وىي طريقة قديسة قدـ التربية نفديا, يقؾـ فييا السّدرس بإلقاء األسئمة عمى  تعريف:
 الستعّمسيؽ. 

وتقؾـ طريقة اساستجؾاب عمى اساّتراؿ المفغّي بيؽ السعّمؼ والستعّمؼ أو الستعّمسيؽ أنفديؼ, وتعتسد عمى ما لدػ 
السعّمؼ مؽ معمؾمات وأفكار يترجسيا في أسئمة بديظة يدأليا لستعّمسيو لكي يجيبؾا عشيا مؽ خالؿ خبراتيؼ, وتحّدد 

 ومدتؾػ تفكيرىؼ.يؼ واّتجاىاتيؼ اإلجابات عشيا كسا تكذف عؽ ميؾل
 ىشاؾ نؾعاف لالستجؾاب ىسا: اب:أنؾاع اساستجؾ 

اساستجؾاب اساستكذافّي أو التؾليدّؼ: وييدؼ إلى استدراج الستعّمسيؽ بؾاسظة األسئمة إلى اكتذاؼ السعمؾمات  - 1
محاورات شائقة  إلىوالحقائق بأنفديؼ. وىذا الشؾع يرجع إلى "سقراط", ويسكؽ اساستفادة مشو بتحؾيل بعض الدروس 

 ا ليؼ الحرّية في إبداء آرائيؼ. يشزؿ فييا السعّمؼ إلى مدتؾػ الستعّمسيؽ تاركً 
اساستجؾاب اساختبارّؼ: وييدؼ إلى اختبار مدػ استيعاب الستعّمسيؽ لذرح السعّمؼ, ولمسعمؾمات والدروس  - 2

 .الدابقة
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 يجابّيات الظريقة اساستجؾابّية:إ
 الحقائق حؾؿ مؾضؾع الدرس أـ سا. ما إذا كاف متعّمسؾه يعؾف شيًئا مؽ  يسكؽ لمسعّمؼ أف يكتذف -
 التفكير. يدتظيع السعّمؼ مؽ خالؿ طريقة األسئمة أف يشّسي في متعّمسيو القدرة عمى  -
 افعّية في التعّمؼ عشد طاّلبو. يدتظيع السعّمؼ مؽ خالؿ طريقة األسئمة أف يدتثير الد -
 قاط القّؾة والزعف في متعّمسيو. يداعد السدّرس عمى تذخيص ن -
 ترّكز عمى جعل الستعّمؼ يدتعسل فكره, سا مجّرد ذاكرتو.  -
 استخداـ الظريقة اساستجؾابّية: شروط
 ة بدعؾػ مذاركة جسيع الستعّمسيؽ.أسّا تأخذ كّل زمؽ الحّر  -
 في معارؼ الدرس الجديدة ألبّتة. أسّا يدتجؾب الستعّمؼ -
 اّلتي سا تحتسل إجابات متعّددة. الجّيدةأف ييتّؼ السعّمؼ بالرياغة  -
 درات الزعيفة في األسئمة الديمة.أف يراعي إشراؾ أكبر عدد مؽ الستعّمسيؽ, ويرّكز عمى أصحاب الق -
 ذّكر واألسئمة السثيرة لمتفكير.التشؾيع بيؽ أسئمة الت -
 ضح.السبدوءة ب"ىل" إسّا ليدؼ وا يراعي البعد عؽ األسئمة البدييّية, وكذا األسئمة -

يشبغي أف يتقؽ السعّمؼ مياراتو الثالثة: "ميارة صياغة األسئمة" "ميارة طرح األسئمة" "ميارة تمّقي   -
 اإلجابات".

 

 سمبّيات الظريقة اساستجؾابّية: 
 يشتيي مّسا خظط لو أو إلنجازه.  ػ إذا لؼ يشتبو السعّمؼ إلى عشرر الؾقت, فقد يشتيي الؾقت قبل أف 1
 لثقيمة, ما قد يشّفرىؼ مؽ الدرس.السعّمسيؽ في الزغط عمى بعض الستعّمسيؽ باألسئمة اػ قد يتؾّرط بعض  2
ثّؼ  عؽ تؾجيو األسئمة إلييؼ, ومؽ ػ ىشاؾ بعض الستعّمسيؽ قد يبادر السعمِّؼ بالعديد مؽ األسئمة بحي  يررفؾنو 3

 سا يعرؼ مدتؾاىؼ الحكيقّي. 
 عؽ بعض نقاط الدرس األساس.  تعّمسيؽ, فإّف ذلػ قد يجّره بعيداً ػ إذا انذغل السعّمؼ باإلجابة عؽ أسئمة الس 4
 

 

  Discussionالمناقشة أو الحوار  جـ   - 6

وىي طريقة التدريس التي تعتسد عمى قياـ السعّمؼ بإدارة حؾار شفؾؼ حؾؿ السؾقف التدريدّي ؛ بيدؼ تعريفيا: 
 .ؾؿ إلى معظيات أو معمؾمات جديدة الؾص

 السشاقذة فيي : أّما خظؾات طريقة
 اختيار السؾضؾع السشاسب , بالتشديق مع الظمبة .  -
 التخظيط لمسشاقذة , ويذسل : تحديد محاور السؾضؾع السشاقش . -

 تقديؼ الظمبة إلى مجسؾعات , وتكميف كّل مجسؾعة البح  في واحد مؽ تمػ السحاور  . -
 إرشاد الظمبة إلى مرادر السعمؾمات الستعّمقة بالسؾضؾع . -

 مكاف السشاقذة وزمانيا . تحديد -
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تشفيذ السشاقذة , وتؾّخي مذاركة الظمبة جسيعيؼ فييا , مع السحافغة عمى آداب الحؾار , واحتراـ اآلراء ,  -
 وعمسّية الظرح , ودعسو بالحجج واألدّلة , وتدويؽ الشتائج السدتخمرة .

استفتاءات تكيس مدػ التقّدـ  التقؾيؼ , حي  تظرح مجسؾعة مؽ األسئمة حؾؿ محاور السؾضؾع , أو تؾّزع -
 الحاصل بعد السشاقذة .

 و لعّل أبرز مسيزات ىذه الظريقة ىي :

 تزيد مؽ إيجابّية التمسيذ و مذاركتو الفّعالة في الحرؾؿ عمى السعرفة . -

 تشّسي لدػ الستعّمؼ ميارات اجتساعّية ؛ألّنيا تعّؾده الحدي  و اإلصغاء و آداب الحؾار و السشاقذة . -
 لدػ الستعّمؼ مفيؾـ الذات ؛ عشدما يحّس بأّنو قادر عمى السشاقذة والسذاركة والتفاعل .تشّسي  -

 يسكؽ استخداـ ىذه الظريقة في الرّف التقميدّؼ العادّؼ ,؛ أؼ أّنيا سا تحتاج إلى تجييزات إضافّية . -

 

 اسانتقادات التي تؾّجو إلى ىذه الظريقة , مشيا :

 لرّف , وإدارة الحؾار .تتظّمب معّمسيؽ ميرة في ضبط ا -
 , واألجيزة التعميسّية ؛ مّسا يحـر التمسيذ التعّمؼ بالخبرة السباشرة .سؾاّد الحدّيةغالبًا ما تدتبعد ىذه الظريقة ال -

قد تتحّؾؿ ىذه الظريقة إلى طريقة رتيبة مسّمة إذا اعتاد السعّمؼ تكميف التالميذ تحزير الدرس في البيت ؛  -
 شو ساحقًا في الرّف .لسشاقذتيؼ بسزامي

 

 طرٌقة االستقراء والقٌاس -د - 6

  :الظريقة اساستقرائّية  -1

ألّنيا تّتبع أجزاء الّدرس وأمثمتو وتفاصيل  ,وسّسيت ىذه الظريقة كذلػ .معشى اساستقراء: التتّبع, والتحّرؼ, والتفّحص
وتدتشبط قاعدتو اّلتي تشّغؼ جسيع تمػ السعمؾمات اّلتي يحتؾييا, وتدتقرييا, لتدتخرج مشيا خالصة الدرس, 

  .األجزاء والتفاصيل

ُتدتخَدـ عشدما يراد الؾصؾؿ إلى قاعدة عاّمة )نغرّية أو قانؾف(, وىي تتسثل بعسمّية  :مؾجبات اساستخداـ *
ـّ ثّؼ إلى الشتيجة فتكؾف درجة اساستدساؿ واضحة. فسثاًل إذا قمشا  :اسانتقاؿ مؽ شيء خاّص إلى شيء عا

 )إنداف )مقّدمة صغرػ  سقراط -

 )وكّل إنداف فاٍف )مقّدمة كبرػ  -

 )إذًا سقراط فاٍف )نتيجة -
ومؽ أمثمة ذلػ, إذا رأػ الباح  أّف   .فيشا انتقمشا مؽ سقراط الخاّص إلى إنداف وىي أعّؼ ثّؼ وصمشا إلى الشتيجة

فإّنو يشتقل إلى الحكؼ أو التعسيؼ  قظعة مؽ الحديد تسّددت بالحرارة, ثّؼ ساحع قظعة ثانية وثالثة تسّددتا بالحرارة
  .اآلتي: كّل الحديد يتسّدد بالحرارة

  :مسّيزات الظريقة اساستقرائّية *

  تبقى السعمؾمات اّلتي ُتكتدب بؾاسظة ىذه الظريقة في الذاكرة أكثر مؽ اّلتي ُتكتدب بؾاسظة القراءة أو
 .أكثر مّسا يقدمو السعّمؼ إليو اإلصغاء, ألّف ما يتؾّصل إليو الستعّمؼ بشفدو يرسخ في ذىشو
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  أف الظريقة يدتظيع بعد مرور زمؽ إّف الستعّمؼ اّلذؼ يتؾّصل إلى تعسيؼ ما, أو يدتشتج قاعدة ما بيذه
 .يرل إلى التعسيؼ أو القاعدة نفديا إذا ندييا, فخظؾات التفكير في الحرؾؿ عمييا تبقى معو

 بسداعدة السعّمؼ أكثر مؽ تمػ اّلتي يقّدميا السعّمؼ إلييؼ  يفيؼ الستعّمسؾف التعسيسات اّلتي يتؾصمؾف إلييا
 .ميّيأة, أو اّلتي يجدونيا في كتبيؼ السقّررة

  ـ إليو مييَّأة,  يدتظيع الستعّمؼ تظبيق التعسيسات اّلتي يتؾصل إلييا بديؾلة أكثر مؽ تظبيق تمػ اّلتي تقدَّ
 .وذلػ لحدؽ فيسو ليا

 يو الستعّمؼ في الدروس اساستقرائّية يفيده في حياتو القادمة, فالستعّمؼ اّلذؼ إّف أسمؾب التفكير اّلذؼ يتعؾد عم
يتعّمؼ كيف يفّكر بؾاسظة الدروس اساستقرائّية, ويتقؽ طريقة التفكير في الؾصؾؿ إلى التعسيسات يربح 

 . فردًا مدتقاًل في تفكيره واّتجاىاتو, وفي أعسالو السدرسّية والحياتّية األخرػ 

     

 :ذ عمى الظريقة اساستقرائّيةمآخ *

سا تسّثل الستعّمؼ اّلذؼ يشبغي أف يكؾف محؾر العسمّية التعميسّية, بل يكؾف الشذاط في ىذه الظريقة معغسو  -
 .لمسعّمؼ

  .تتعارض مع مبادغ عمؼ الشفس الحدي  بإىساليا الدوافع الداخمّية لمفرد واستعداداتو لمشؾاحي الؾجدانّية -

 .وتقديؼ األفكار الجديدة, وتيسل الحياة ومذكالتيا تيتّؼ بدراسة الساّدة -
 .إّف التؾّصل إلى بعض الشغرّيات والقؾانيؽ يحتاج إلى قدرات عالية -

 ."تحتاج إلى وقت طؾيل -

 

 :الظريقة اساستشتاجّية الكياسّية -2

خظؾة التظبيق, إذ إّف  وىي .الظريقة اساستشتاجّية ما ىي إسّا صؾرة مؾّسعة لمخظؾة األخيرة مؽ الظريقة اساستقرائّية
األسس العاّمة تقّدـ إلى الستعّمسيؽ جاىزة لتظبيقيا عمى األمثمة والحقائق الجزئّية اّلتي تردؽ عمييا ىذه األسس 
والقؾاعد العاّمة. وتسّكؽ ىذه الظريقة السعّمؼ مؽ تقديؼ حقائق جديدة جاىزة إلى الظالب أو ُتفّدر وتذرح حقائق 

 .عمييؼ, فيي تبدأ مؽ الكّل إلى الجزءوقؾاعد سبق وأف ُألقيت 

 :مؾجبات اساستخداـ

 ىُتدتخدـ ىذه الظريقة في تدريس القؾاعد العاّمة مثل الشغرّيات والقؾانيؽ, وعشدما نريد تدريب الستعّمسيؽ عم
 .أسمؾب حّل السذكالت بسختمف صؾرىا

 :يتكّؾف اساستشتاج مؽ ثالثة مكّؾنات

 .الكبرػ ( قاعدة كمّية مقبؾلة وصادقةالقاعدة  ( السقّدمة األولى .1

 .القاعدة الرغرػ ( حالة فردّية مؽ حاسات القاعدة الكمّية ( السقّدمة الثانية .2

  :مثاؿ الشتيجة: ىي التؾّصل إلمكاف انظباؽ القاعدة الكمّية عمى الحالة الفردّية .3

  (كّل إنداف مفّكر )مقّدمة كبرػ  

  (أحسد إنداف )مقّدمة صغرػ 
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  (مفّكر )نتيجةإذًا أحسد 

  .وإذا افترضشا أّف السقدمة الكبرػ صحيحة, والسقّدمة الرغرػ صحيحة, فإّف الشتيجة تكؾف صحيحة أيًزا
 

 :مزايا الظريقة اساستشتاجية *

ُيدتخدـ اساستشتاج في خظؾة التظبيق والتقؾيؼ عشدما يريد السعّمؼ التأّكد مؽ فيؼ الستعّمسيؽ واستيعابيؼ  .1
 .(مدػ استذكار الستعّمسيؽ لمسعمؾمات وفيسيا وقدرتيؼ عمى تظبيقيالمدرس.)لمكذف عؽ 

 .السفّكر في حالة اساستشتاج ُيعتبر مظّبقًا لشتائج اساستقراء .2
 .الستعّمسؾف بحاجة لالستشتاج في مرحمة التظبيق لترسيخ القاعدة في أذىانيؼ .3

 :سمبّيات الظريقة اساستشتاجّية*

 .تتحّسل دائسًا القؾاعد العاّمة مباشرةػ أّف مدارؾ الستعّمسيؽ سا  1

 .ػ تبعد الستعّمسيؽ عؽ اكتذاؼ القؾاعد العاّمة بأنفديؼ, ألّنيؼ سيأخذونيا مباشرة مؽ السعّمؼ ويحفغؾنيا 2
إلى  :مؽ الخظأ اساكتفاء بظريقة اساستشتاج وحدىا أو بظريقة اساستقراء وحدىا, ألّف الستعّمسيؽ بحاجة :تشؾيو

 .السرحمة األولى مؽ الدرس, وإلى اساستشتاج في مرحمة التظبيق لترسيخ القاعدة في أذىانيؼاساستقراء في 
 
 طرائق تدريسية تقوم على البحث في المعرفة وتنظيمها -7
 االستقصاء: طريقة الطريقة االولى -أ  -7

 :مفيؾـ اساستقراء

عمى تظؾير قدرات التفكير العمسّي لدػ الفرد مؽ طريقة تعميسّية مشظكّية تيدؼ إلى إحداث التعّمؼ الذاتّي, وتعسل 
 .  خالؿ إعادة السعرفة وتشغيسيا وتؾليد األفكار واساستشتاج وتظبيقيا عمى مؾاقف حكيكّية

 

 :أىسّية التعّمؼ باساستقراء

فرصة أمامو يعّد اساستقراء مؽ أكثر طرائق التدريس فعالّية في تشسية التفكير العمسّي لدػ الستعّمؼ حي  إّنو يتيح ال
لسسارسة طرؽ التعّمؼ وعسمّياتو وميارات اساستقراء بشفدو, وىشا يدمػ الستعّمؼ سمؾؾ العالؼ الرغير في بحثو 

 .وتؾّصمو إلى الشتائج
  :مراحل التعّمؼ باساستقراء

 .جسع السعمؾمات حؾؿ عاىرة أو حادثة معّيشة :السالحغة .1

 .بيشيا عالقات مؽ نؾع ماترشيف السعمؾمات إلى مجسؾعات معّيشة  :الترشيف .2

  .التقرير عؽ مالّية األشياء قياسًا عمى شيء معمؾـ لديو :الكياس .3

 .القدرة عمى تشّبؤ حدوث عؾاىر مذابية مدتكبالً  :التشّبؤ .4

  .وصف الغاىرة أو الحادثة أو الساّدة وصفًا يسّيزىا عؽ غيرىا :الؾصف .5

يخمص الستعّمؼ إلى تعسيؼ يجسل فيو جسيع  السرحمة األخيرة مؽ عسمّيات اساكتذاؼ حي  :اساستشتاج .6
 .العسمّيات العقمّية الدابقة
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 حل المشكالتطرٌقة الطرٌقة الثانٌة:  -ب   -7

تيدؼ طريقة حل السذكالت إلي استثارة مؾاقف غامزة في أفكار الظالب تتظمب حاًل مقبؾؿ بأسمؾب عمسي 
والحيرة أو الجيل حؾؿ قزية أو مؾضؾع معيؽ أو  ىي حالة يذعر فييا التمسيذ بعدـ التأكد :والسذكمة صحيح.

 حدوث عاىرة معيشة.
 تعريف أسمؾب حل السذكالت:

 أحد األساليب التدريدية التي يقؾـ فيو السعمؼ بدور إيجابي لمتغمب عمى صعؾبة ما تحؾؿ بيشو وبيؽ تحقق ىدفو.
 ولكي يكؾف السؾقف مذكمة سابد مؽ تؾافر ثالثة عشاصر:

 ىدؼ يدعى إليو. - أ
 صعؾبة تحؾؿ دوف تحقيق اليدؼ. - ب
 رغبة في التغمب عمى الرعؾبة عؽ طريق نذاط معيؽ يقؾـ بو التمسيذ. - ت

 : خظؾات حل السذكمة
 إثارة السذكمة التي يراد البح  عؽ حل ليا ويكسؽ ىشا دور الذىؽ في األحداس بؾجؾد مذكمة . .1
 تحديد السذكمة : يجب تحديد أبعادىا وحررىا . .2
 حمؾؿ مؤقتة لمسذكمة وليدت نيائية ويجب التأكد مشيا .فرض الفروض : وىي  .3
 جسع البيانات : ويتؼ عؽ طريق األستبانة أو السقابمة . .4
 تبؾيب السعمؾمات عؽ طريق عرضيا و أستبعاد ما ليس لو صمة بالسذكمة وتحديد ما لو صمة بيا . .5
 مشاقذة السعمؾمات والؾصؾؿ الى الحل األفزل مؽ بيؽ الحمؾؿ السقترحة . .6
إتخاذ القرار : يقؾـ السعمؼ باألشتراؾ مع الستعمسػيؽ بتحديػد أفزػل الحمػؾؿ وقبؾلػو ورفػض مػا دونػو ثػؼ تعسػيؼ  .7

 الحل في ضؾء الشتائج وتفديرىا بؾصفو الحل السالئؼ لمسذكمة .
 

تػػربط بػػيؽ الفكػػرة والعسػػل والتظبيػػق وتشسػػي القػػدرة عمػػى البحػػ  والتفكيػػر وتذػػجع  : ميػػزات طريقػػة حػػل السذػػكالت
 الثقة بالشفس وتشسي روح العسل الجساعي ودور الستعمؼ فييا يكؾف إيجابيا . عمى
: تتظمب تدريبا طؾيال لمستعمسيؽ ووقتا طؾيال وخبرة عاليػة قػد سا تتػؾافر لػدػ الجسيػع وقػد تيػتؼ بقزػايا شػكمية عيؾبيا

 وتبتعد عؽ الجؾىر الحكيقي لمسذكمة .
 
 الوحداتطرٌقة الطرٌقة الثالثة:  -جـ  -7

الربط بيؽ السؾاّد الدراسية عّل خاضعًا لمسرادفة والغروؼ , ودمج السؾاّد في مجاسات واسعة عّل مقتررًا اف 
عمى غالؼ الكتاب , ولؼ يتجاوزه إلى السزسؾف الذؼ بقي عمى حالو مؾاّد مشفرمة , ولكؽ تحت عباءة عشؾاف 

 عريض مزّمل .
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جديدة لتشغيؼ مشيجّي آخر , يتّؼ فيو الدمج بيؽ السؾاّد أماـ ىذا الؾاقع " اّتجيت السحاوسات لمبح  عؽ صؾرة 
برؾرة حكيكّية فّعالة , وقد أّدػ ذلػ إلى عيؾر الؾحدات الدراسّية ؛ وبذلػ يربح التشغيؼ الجديد لمسشيج مجسؾعة 

 مؽ الؾحدات الدراسّية
يعسل التالميذ عمى حّميا مؽ خالؿ  فسشيج الؾحدات سا يقّدـ مقّررًا جاىزًا , وإّنسا ييّيئ مؾاقف تعميسّية , ومذكالت
 تؾعيف التفكير العمسّي الدميؼ , وتشسية روح السبادرة , وتقديؼ الحمؾؿ السبدعة .

والساّدة الدراسّية في مشيج الؾحدات ليدت الغاية الرئيدة ليذا السشيج , وإّنسا ىي نقظة اسانظالؽ لتحقيق غايات 
جاىات , وتعزيز السيارات , وتعديل الدمؾؾ , إضافة إلى اكتداب أبعد مؽ الساّدة الدراسّية , كتكؾيؽ اساتّ 

 , كسا في مشيج السؾاّد .و, سا عؽ طريق اإلكراه والتمقيؽالسعمؾمات , مؽ خالؿ إيجابّية الستعّمؼ ونذاطو وفاعمّيت
 : تعريف الؾحدة الدراسية 

ىي :احدػ طرؽ تشغيسات السشيج تقؾـ عمى تحقيق الدمج والتكامل بيؽ مجسؾعو مؽ الدروس  الدراسية الؾحدة
 . السترابظة
جزء مؽ السشيج الدراسّي , وتشغيؼ خاّص لمساّدة الدراسّية , وطريقة وأسمؾب تدريس يزع التالميذ في  :ىي وقيل

السؾاقف التعميسّية التي تكّؾف في مجسؾعيا وحدة متكاممة , ليا أغراضيا , ويسكؽ الؾصل إلييا وتحكيقيا عؽ 
 .طريق ىذه السؾاقف 

الميذ في صؾرة سمدمة مؽ األنذظة التعميسية الستشؾعة تحت دراسة مخظط ليا مدبقا, يقؾـ بيا الت :ىيوقيل 
إشراؼ السعمؼ وتؾجييو, وتشرب ىذه الدراسة عمي مؾضؾع مؽ السؾضؾعات التي تيؼ التالميذ أو عمي مذكمة مؽ 

 . السذكالت التي تؾاجييؼ في حياتيؼ
 التعريف الدابق لمؾحدة ومؽ الشقاط السؾضحة لو يسكششا أف ندتخمص  مؽ

  :التي تقؾـ عمييا الؾحدةاألسس 
أف مشيج السؾاد الدراسية السشفرمة كاف  اسية حتى يتحقق مبدأ وحدة السعرؼإزالة الحؾاجز بيؽ السؾاد الدر  -1

مبشيا عمي أساس الفرل التاـ بيؽ السؾاد التي يتزسشيا السشيج وقد وصمت الدرجة إلى الفرل بيؽ أجزاء السادة 
  .في دراسة المغة أو التربية الديشية الدراسية الؾاحدة كسا ىؾ الحاؿ

ثؼ عير مشيج السؾاد السترابظة والذؼ كاف ييدؼ إلي ربط بعض السؾاد الستذابية أو غير الستذابية ولكؽ الربط 
لؼ يحقق أغراضو, ثؼ عير مشيج السجاسات الؾاسعة الذؼ كاف ييدؼ إلي دمج السؾاد وإزالة الحؾاجز والفؾاصل 

ىؾ أف الدمج لؼ يتؼ إسا بظريقة صؾرية إذ لسس التغيير عشؾاف الكتب فقط أما السحتؾيات  بيشيسا ولكؽ الذؼ حدث
فذمت في إزالة اسا اف جسيعيا  , واألجزاء فقد بقيت كسا ىي كل جزء مشيا مشفرل تساما عؽ بكية األجزاء األخرػ 
إلى البح  عؽ تشغيؼ مشيجي آخر  الحؾاجز بيؽ السؾاد الدراسية بظريقة فعالة ومؤثرة ومؽ ىشا كانت الحاجة ماسة

  .تتالشى فيو الحؾاجز تساما وتذوب فيو الفؾاصل نيائيا ومؽ ىشا عيرت الؾحدات الدراسية
 -:بشاء الؾحدة عمي أساس نذاط التالميذ -2
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فقد تؼ ترسيؼ الؾحدات الدراسية عمي أساس قياـ التالميذ بدمدمة مؽ الشذاط في مجاسات متعددة تتسثل في 
السشاقذات, استخداـ  ,التخظيط لمؾحدة , الكياـ بتشفيذ الؾحدة, جسع البيانات والسعمؾمات وتحميميا :التاليةالشؾاحي 

  .كتابة التقارير وإصدار القرارات واألحكاـ , الؾسائل السختمفة, الكياـ بالزيارة, عقد الشدوات
 -:يشحرر الدور الرئيدي لمسعمؼ في إرشاد التالميذ وتؾجيييؼ -3

دور الرئيدي لمسعمؼ في تدريس الؾحدة يشحرر في إرشاد التالميذ وتؾجيييؼ وتدريبيؼ عمي الكياـ بعسميات ليا إف ال
أىسية تربؾية كبرػ مثل التخظيط والعسل الجساعي ومشاقذة الشتائج.كسا تتظمب الؾحدة مؽ السعمؼ التدخل في 

و لتعديل في الخظة التي تظرأ عمي الؾقت السشاسب لترحيح بعض السعمؾمات أو لتؾضيح بعض األفكار أ
  .السؾفق

 -:تعسل الؾحدة عمي ربط الدراسة بحياة التالميذ -4

تدور الؾحدة حؾؿ مؾضؾع مؽ السؾضؾعات التي تيؼ التالميذ أو حؾؿ مذكمة مؽ السذكالت التي تؾاجييؼ وىذا 
الجيد والشذاط ويشتج عؽ ذلػ  يجعميؼ يقبمؾف عمي دراسة الؾحدة برغبة صادقة وحساس شديد فيبذلؾف السزيد مؽ

مرورىؼ بخبرات أكثر وأعسق وتديؼ ىذه الخبرات في زيادة السعمؾمات وتكؾيؽ العادات واساتجاىات وتشسية 
 .السيارات وىشا تؤدؼ العسمية التربؾية دورىا عمي خير وجو

 :وتتسثل ىذه األىداؼ في -: تعسل الؾحدة عمي تحقيق أىداؼ تربؾيو بالغة األىسية -5

 اكتداب السعمؾمات التي يذعر التالميذ بحاجة إلييا وتكؾف لدييؼ الرغبة في تحريميا. 

 القدرة عمي العسل  ,تشسية بعض قدرات التالميذ مثل: القدرة عمي التفكير العمسي, القدرة عمي التخظيط
 .الجساعي, القدرة عمي السشاقذة, القدرة عمي حل السذكالت

 تكؾيؽ العادات واساتجاىات. 

 اكتداب السيارات. 
 -:تؾضع الؾحدة في صؾر ليكل عاـ ثؼ يترؾ لمسعمؼ والتالميذ وضع الرؾرة الشيائية لو -6

يقؾـ السخترؾف في بداية األمر باختيار مؾضؾع الؾحدة وتحديد السرحمة الدراسية والرف الدراسي الذؼ سؾؼ 
يتزسؽ الخظؾط العريزة وعشد تشفيذ تدرس بو ثؼ يقؾمؾف بعد ذلػ ببشاء مرجع الؾحدة في صؾرة ليكل عاـ 

الؾحدة يذترؾ التالميذ مع السعمسيؽ في التخظيط وتحديد مراحل التشفيذ والفترة الزمشية الالزمة لكل مرحمة وتحديد 
األنذظة السختمفة التي سيقؾـ بيا التالميذ واليدؼ مؽ كل نذاط والظرؽ واألساليب التي يجب إتباعيا لتحقيق ىذا 

 .ذاط وكذلػ تحديد دور كل تمسيذ في تشفيذ ىذه األنذظة وفقا لقدرتو واستعداداتو ورغباتواليدؼ مؽ كل ن
 أنؾاع الؾحدات الدراسية

 :ىشاؾ أنؾاع متعددة مؽ الؾحدات الدراسية وقد أمكؽ ترشيف ىذه الؾحدات في نؾعيؽ رئيدييؽ

 . ةيأواًل: الوحدات القائمة علي المادة الدراس

الؾحدات ارتباطا وثيقا بالسؾاد الدراسية ويغير ىذا بؾضؾح في اساسؼ الذؼ يشدرج تحتو ىذا يرتبط ىذا الشؾع مؽ 
الشؾع مؽ الؾحدات وليس معشى ذلػ أف ىذه الؾحدات تجعل مؽ السادة الدراسية ىدفا ليا وإنسا تجعل مشيا نقظة 

 .انظالؽ لتحقيق أىداؼ أخرؼ مثل تكؾيؽ العادات واساتجاىات وتشسية القدرات



 

24 

تى اكتداب التالميذ لمسعمؾمات في عل ىذه الؾحدات سا يتؼ بالظريقة التقميدية التمقيشية كسا ىؾ الحاؿ في مشيج وح
 .السؾاد وإنسا يتؼ مؽ خالؿ األنذظة السدتسرة التي يقؾمؾف بيا أؼ يتؼ بتشغيؼ مخالف وأسمؾب جديد

بالسادة الدراسية ىؾ أف الؾحدة الدراسية قد  وعميشا أسا نشدى أف الدبب السشظقي الذؼ يجعل ىذه الؾحدات مرتبظة
عيرت كحمقة مؽ حمقات تظؾير مشاىج السؾاد الدراسية ومعشى ذلػ انو يسكششا القؾؿ باف الؾحدات الدراسية ىي في 
حكيقة األمر احدث صؾرة مؽ الرؾر الستظؾرة لسشيج السؾاد وليذا فانو ليس غريبا أف نجد ىذا الشؾع مؽ الؾحدات 

  .(وحدات قائسة عمي السادة الدراسية)عشؾاف  يشدرج تحت

 .ثانيًا: الوحدات القائمة علي الخبرة

إف ىذا اساسؼ الذؼ يظمق عمي الشؾع الثاني مؽ الؾحدات يبيؽ لشا بؾضؾح أنيا تجعل الخبرات محؾر ارتكازىا وىذا 
وحتى تتاح  .في بشاء السشاىجيدؿ عمي أف ىذا الشؾع أكثر تسذيًا مؽ الشؾع األوؿ مع اساتجاه التربؾؼ الحدي  

الفرصة أماـ التالميذ لمسرور بالخبرات السعيشة السظمؾبة فالبد أف تتاح ليؼ الفرصة لمكياـ بأكبر قدر مؽ األنذظة 
وحتى يزداد إقباليؼ عمي ىذه األنذظة بفاعمية فالبد مؽ ربظيا بحاجاتيؼ أو بسذكالتيؼ وىؾ ما يقؾـ بو فعال ىذا 

ومعشى ذلػ أف كل وحدة مؽ وحدات الشؾع الثاني سابد مؽ ارتباطيؼ أما بحاجات التالميذ أو  .الشؾع مؽ الؾحدات
 .بسذكالتيؼ ويتؼ اختيار عشؾاف الؾحدة عمي ىذا األساس

 

 : السؾجو ساسمؾب الؾحدة الدراسية العيؾبالدمبيات و 

الساّدة الدراسّية , بدبب يدتغرؽ تشفيذ الؾحدات وقتًا طؾياًل قياسًا إلى الؾقت السدتغرؽ مع مشاىج  .1
 اضظرار الستعّمسيؽ لمبح  والتقّري ؛ مؽ أجل تشفيذ األنذظة .

ثّسة معمؾمات وحقائق ضرورّية كثيرة يرعب عمى التالميذ الؾصؾؿ إلييا , إذ سا يذتسل الكتاب السدرسّي  .2
 عمييا , وسا تتؾافر السراجع الستعّمقة بيا في السدرسة .

 تعّمسيؽ ؛ األمر الذؼ يثّبط مؽ عزيسة بعزيؼ .ازدياد عبء العسل عمى الس .3
 يتظّمب تدريس الؾحدات معّمسيؽ مؤّىميؽ , وىذا ما سا يتؾافر غالبًا .     .4

 
 
 
 المشروعطرٌقة الطرٌقة الرابعة:  -د   -7

لو وتعشي قياـ الستعمؼ بدمدمة مؽ ألؾاف الشذاط التي تؤدؼ الى تحقيق أىداؼ ذات أىسية : طريقة السذروع مفيؾـ 
 ويعد أحدػ الرؾر التظبيكية لمظرؽ التي تتسركز حؾؿ الستعمؼ .

ومؽ شروطو أف تكؾف لو أىداؼ واضحة في أذىاف السشفذيؽ )الستعمسيؽ( وأف يذتسل عمى كل مايمـز مؽ أساليب 
ل مؽ قبأف يكؾف ذا أىسية إجتساعية ويشفذ البح  والتقري والتشقيب حؾؿ السذكمة السبحؾثة وإيجاد الحل ليا و 

 الستعمسيؽ  تحت إشراؼ السعمؼ .
 خظؾات طريقة السذروع  ) أربع خظؾات ( :
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إختيػػار السذػػروع ويقػػؾـ السعمػػؼ ىشػػا بظػػرح مؾضػػؾع معػػيؽ لػػو أىسيػػة عشػػد الستعمسػػيؽ وتؾضػػيح أىسيتػػو وفػػتح  .1
مؾضػػػؾع يذػػػعروف بأىسيتػػػو والحاجػػػة الػػػى البحػػػ  فيػػػو  الشقػػػاش لمستعمسػػػيؽ أو الظمػػػب مػػػشيؼ طػػػرح أو أختيػػػار

وكػػذلػ يجػػب أف يكػػؾف قػػابال لمتشفيػػذ  فػػي ويسكػػؽ تشفيػػذه ومالئػػؼ لمسدػػتؾػ العقمػػي ويحقػػق رغبػػات الستعمسػػيؽ 
 ويذكل جزءا مؽ السشيج التعميسي وإما أف يكؾف فرديا أو جساعيا .

وذلػػػ يتؾقػػف عمػػى وضػػؾح طريقػػػة   تخظػػيط السذػػروع : ىشػػا يبػػدأ الستعمسػػؾف بؾضػػع خظػػة لتشفيػػذ السذػػروع .2
 التشفيذ وتفاصيل إجرائيا في أذىانيؼ تحت إشراؼ السدرس ويتزسؽ التخظيط لمسذروع 

تحديد األىػداؼ ونػؾع الشذػاط الػالـز لػو ووصػف الظرائػق الالزمػة لتشفيػذه ومراحمػو وتحديػد السعمؾمػات السظمؾبػة  
ية  وتحديػد الرػعؾبات السحتسمػة وطرائػق التغمػب ووضع الفروض  السالئسة لحل السذكمة و األسػاليب األحرػائ

 عمييا .
التشفيذ : وفييا تؾضع الخظة مؾضع التظبيػق ويػؤدؼ كػل واحػد مػؽ الستعمسػيؽ دوره فػي الخظػة ويدػجل كػل  .3

ما يتؾصل اليو وتثبػت السالحغػات التػي تحتػاج الػى نقػاش  ويقػدـ السػدرس التؾجيػو واألرشػاد ويسكػؽ تػدريب 
 ل الذروع بعسمية التدريب كي تذلل الرعؾبات الظارئة أثشاء التشفيذ .الستعمسيؽ عمى الخظة قب

التقػػؾيؼ : وىػػي عسميػػة مدػػتسرة تدػػير مػػع السذػػروع مشػػذ إختيػػاره حتػػى تشفيػػذ خظؾاتػػو وفييػػا تحػػدد نقػػاط الفؾائػػد  .4
السدتحرػػمة مشػػو ونقػػاط األخفػػاؽ والسذػػكالت التػػي تعػػرض ليػػا السذػػروع وفػػي حالػػة كػػؾف السذػػروع فػػػردؼ 

عمؼ ىؾ السكيؼ في ضؾء معيار يزوده بو السعمػؼ أمػا إذا كػاف جساعيػا فيكػؾف الحكػؼ عميػو  جساعيػا يكؾف الست
مػػػؽ قبػػػل الستعمسػػػيؽ أنفدػػػيؼ فيشقػػػد الستعمسػػػيؽ بعزػػػيؼ بعزػػػا وبعػػػدىا يفحػػػص السعمػػػؼ الشتػػػائج ويشػػػبييؼ  الػػػى 

 أخظائيؼ .
ت وتشسػػي القػػدرة عمػػى التحميػػل : تعػػزز الثقػػة بػػالشفس والرػػبر وتػػدرب الستعمسػػيؽ عمػػى مؾاجيػػة السذػػكال ميزاتهااا

والشقػػػػد والتقػػػػؾيؼ وتعػػػػؾدىؼ البحػػػػ  السػػػػشغؼ وتكذػػػػف عػػػػؽ مػػػػؾاىبيؼ وتشسػػػػي روح العسػػػػل التعػػػػاوني وتقػػػػدير العسػػػػل 
 الجساعي .

: بعػػػض السذػػػروعات عاليػػػة الكمفػػػة وسا يسكػػػؽ تؾفيرىػػػا كسػػػا إف أعتسادىػػػا يتظمػػػب إعػػػادة تؾزيػػػع الػػػدروس  عيوبهاااا
تظمػب وقتػا طػؾيال لستابعتيػا وتحتػاج الػى كفايػات خاصػة بالسدرسػيؽ قػد سا وساعات الدواـ في السدرسػة وكػذلػ ت

 تتؾافر لدػ الجسيع .
 

 التعٌٌناتالطرٌقة الخامسة:  -هـ  -7

ىي ميسات يكمف بيا الظالب مرتبظة بالسادة الدراسية ويتظمػب إنجازىػا خػارج سػاعات الػدواـ السدرسػي  - : تعريفيا
 وتشفيذىا في الدرس(

الفعالية التعميسية التي تؾجػو الظػالب لمكيػاـ بيػا مػؽ قبػل  السدرسػيؽ لسدػاعدتيؼ فػي تعيػيؽ األىػداؼ  بأنياوقيل :  -
 يقيا مؽ الدرس الدابق أو الالحق( .السراد تحك

 التعييشات نغريةاصل 
أشػتيرت ا ـ( في مديشة دالتؽ فػي أمريكػا, وليػذ1920تعؾد طريقة التعييشات إلى مكتذفتيا )ىيميؽ باركيرست( عاـ )

حيػػ   قامػػت بتجريػػب طريقػػة التعييشػػات بأحػػدػ السػػدارس الثانؾيػػة وقػػد نجحػػت ىػػذه الظريقػػة نجاحػػًا  بظريقػػة دالػػتؽ .
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لقػػد ألقػػت طريقػػة دالػػتؽ قػػدرًا عغيسػػًا مػػؽ تحسػػل السدػػؤولية عمػػى عػػاتق الظمبػػة أنفدػػيؼ فيػػي تحػػدد ليػػؼ مشقظػػع الشغير 
فػػي مػػدة معيشػػة وفػػي نيايػػة السػػدة يكػػؾف كػػل طالػػب عمػػى أتػػؼ القػػدر السعػػيؽ مػػؽ السػػؾاد الدراسػػية التػػي يسكػػؽ دراسػػتيا 

األستعداد ألثبات كفاءتو وقدراتو فيسػا درسػو. فعميػو يتجمػى بػروز أىسيػة السجيػؾد الذخرػي وتحسػل السدػؤولية الػذؼ 
أترػػفت بػػو مػػدارس ))دالػػتؽ(( تمػػػ الػػروح التػػي لػػؼ يكػػؽ ليػػا أؼ وجػػؾد فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عذػػر ومدػػتيل القػػرف 

 . ؽ والتي عسل كل مرمح تربؾؼ عمى ادخاليا في السدارسالعذري

 مؽ أىؼ الشذاطات التي تتزسشيا التعييشات ىي:
 كتابة مقالة أو تقرير حؾؿ مدألة جزئية في السادة الدراسية. .1
 تكؾيؽ مالحغات حؾؿ عاىرة أو تجربة. .2

 نقد كتاب معيؽ صدر حديثًا. .3

 الدراسية.تمخيص فرل مؽ مردر أو مرجع ذؼ صمة بالسادة  .4

 إنذاء وسيمة تعميسية في مؾضؾع ما. .5

 إجراء تجربة مختبرية . .6

 ت التي يرجعؾف إلييا في األجابة .قد يكؾف التعييؽ عسل خريظة فيرشدىؼ السدرس إلى القراءا .7

ظريقػة التعييشػات بأنيػا سا تخزػع لجػدوؿ محػدد أو تؾقيػت معػيؽ , فالظالػب حػر فػي أف يػذىب إلػى بوتتسيز الدراسة 
الذؼ يرغب العسل فيػو فػي وقػت تعييشػو ولػو أف يبقػى فيػو وقتػًا طػؾياًل أو قرػيرًا حدػب مايذػاء والقيػد الؾحيػد السكاف 

 .عميو ىؾ أنو مظالب بأتساـ التعييؽ األوؿ لكل السؾاد قبل األنتقاؿ إلى التعييؽ الثاني ألية مادة دراسية 

 يمي:لذلػ يجب عمى مدرس السادة عشد تؾزيع التعييشات أف يراعي ما 
 أف يتشاسب التعييؽ مع قدرات الستعمؼ. .1
 أف يكؾف التعييؽ نابعًا مؽ صسيؼ السادة وأف يكؾف ذا معشى لمظالب ومرتبظًا بحياتو وخبراتو. .2

 وسا سيسا إذا شسل واجبات مختمفة . أف يكؾف التعييؽ مكتؾبًا وليس شفيياً  .3

يػػع السقػػرر, كسػػا يػػتؼ تقدػػيؼ التعيػػيؽ تقدػػيؼ مؾضػػؾعات الكتػػاب إلػػى عػػدة تعييشػػات وفػػق السخظػػط الزمشػػي لتؾز  .4
 .الرعب إلى أقداـ جزئية ليديل عمى الظالب إنجاز الؾاجبات حتى نيايتيا

إعػػداد السعمػػؼ لسجسؾعػػة مػػؽ األنذػػظة لكػػل مؾضػػؾع تكػػؾف اإلجابػػة ليػػا مػػؽ السػػادة العمسيػػة لمسؾضػػؾع وتكتػػب  .5
 لدراسة وإجراء السظمؾب  .كدليل لمستعمؼ) دليل العسل( 

التعيػػيؽ اليػػدؼ والسحتػػؾػ التعميسػػي واألسػػئمة الجيػػدة مػػع ذكػػر السراجػػع والخػػرائط واألطمػػس, يجػػب أف يتزػػسؽ  .6
 اضيع التعييؽ في السادة الؾاحدة .يسكؽ أف يدتعيؽ بيا الستعمؼ في دراستو التعييشات مراعيًا الربط بيؽ مؾ 

 
 األسس العامة لظريقة التعييشات )دالتؽ(

كسػا أف وقػت العسػل عسػل وفػق قػدرات وأسػتعداد التالميػذ, ة العمسيػة والالحرية: يغيػر فػي إختيػار التعيػيؽ لمسػاد .1
غير محدد لداعات الدرس, بل أف الظالب حر يبقى مع السعمؼ حتى يشتيي, فالظالب يعسػل فػي الؾقػت الػذؼ 

 شاسبو ألنجاز التعييشات السظمؾبة .يريده وي
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 والسدرسيؽ .عزيؼ ببعض وبيؽ الظمبة التعاوف: ويغير ذلػ بيؽ الظمبة ب .2

 ز دروسو وأستيعابيا والتقدـ فييا .تحسل السدؤولية :جعمت ىذه الظريقة كل طالبًا مدؤوسًا عؽ فيؼ وإنجا .3

 

 مزايا طريقة التعييشات:

 إنيا تمبي حاجات وميؾؿ الظمبة وتدتجيب ليؾاياتيؼ. .1
 تشسي لدػ الظمبة اصؾؿ البح  العمسي في السالحغة ووضع الفروض واجراء التجارب. .2

 تعمؼ الظمبة التشغيؼ في العسل والدقة في السؾاعيد وأستغالؿ الزمؽ بسا ىؾ نافع. .3

 ؼ السيسة السؾكمة إليو أنفراديًا.انيا تشدجؼ مع رغبة الظالب في التعمؼ الفردؼ عشدما يؤد .4

 األستقالؿ الفكرؼ لمظالب حي  اف ىذه الظريقة تشسي ثقة الظالب في ذاتو .5

ألنجازه وفق و الذؼ أخذ عمى عاتقو مدؤولية إنجازه برضاه وتشغيؼ أوقاتو تركيز أىتساـ الظالب عمى عسم  .6
 طبيعة مادة تعييشاتو .

 تسشح الظالب حرية الحركة, حي   يختار بشفدو الؾقت الذؼ يالئسو في الدراسة. .7

 الظمبة, حي  يتعمسؾف وفق قدراتيؼ .تراعي الفروؽ الفردية بيؽ  .8

 اءة و تداعد عمى عدـ األضظراب في العسل.تتيح ىذه الظريقة فرصة األطالع والقر  .9

لى التقؾيؼ مدتسر في ىذه الظريقة مشذ البداية, ويقؾـ السعمؼ باألرشاد والتؾجيو طؾاؿ فترة العسل, إضافة إ .10
 أعداده التعييشات برؾرة محكسة .

 شروط أستخداـ التعييشات:

 وضؾح التعييؽ وأىدافو وطريقة تشفيذه وعرضو. .1
 لتشفيذ الترشيف السظمؾب مع مراعاة الفروؽ الفردية.إتاحة الؾقت الكافي  .2
 عدـ السبالغة في مظالبة الظمبة بجيد ذاتي خارج السدرسة. .3

 التشؾيع في اشكاؿ التعييشات التي يكمف بيا الظالب. .4

 األشراؼ السدتسر مؽ قبل السدرس ومتابعة تقدـ الظمبة في أداء التعييشات السظمؾبة. .5

 تؾجيو لمظمبة الذيؽ يحتاجؾف لذلػلمبادرة السدرس بالسداعدة وا .6

تزويػػد الظمبػػة بظػػرؽ أسػػتخداـ السرػػادر وشػػرح الشقػػاط التػػي تحتػػاج إلػػى شػػرح وخاصػػًة عشػػدما يكؾنػػؾا بحاجػػة  .7
ؼ مػػا يحتػػاج إلػػى السدػػاعدة مػػع محاولػػة التدريدػػي الكذػػف عػػؽ نػػؾاحي القػػؾة والزػػعف عشػػد كػػل طالػػب وتقػػدي

 إليو الظالب مؽ أرشاد .

 
 
 التعاونً والتعلم الفرديقتا التعلم ٌطر -8
 طرٌقة التعلم التعاونً  -أ  -8

   :مفيؾـ التعمؼ التعاوني
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أشخاص يعسمؾف معا  4-3إف التعميؼ التعاوني عبارة عؽ التعمؼ في مجسؾعات تعاونية غير متجاندة مكؾنة مؽ 
يؼ بعزا في تحت إشراؼ السعمؼ أو ضسؽ إطار مؽ التعاوف الذاتي داخل السجسؾعة مؽ أجل أف يداعد بعز

 عسمية التعمؼ .
وقد يكؾف عدـ التجانس داخل السجسؾعة مبشيا عمى اساختالؼ في القدرات المغؾية أو في مدتؾػ الذكاء أو 

 اختالؼ في مدتؾػ السيارات أو اختالؼ في طريقة التعمؼ وتكافأ السجسؾعة عادة حدب إنجازىا مجتسعة . 
 التعمؼ التعاونيميزات 
 مة بذكل حر والتعبير عؽ السذاعروتؾجيو األسئيات التؾاصل اساجتساعي ويدسح بتبادؿ األفكار ليؾفر آ 
 . يكدب الظالب ميارات التعمؼ الذاتي وتعميؼ اآلخريؽ ومداعدتيؼ 
 . يكدب الظالب ميارات التعمؼ الذاتي وتعميؼ اآلخريؽ 
 . يذعر جسيع الظالب بأنيؼ شركاء في الشجاح 
  وجيات نغر مختمفة مؽ الظالب تجاه مؾضؾع معيؽ .يتيح الفرصة لعرض 
 . يراعي الفروؽ الفردية 
 يخمق جؾ وجداني ايجابي خاصة بالشدبة لمظمبة الخجؾليؽ 
 . يظؾر ميارات التعاوف والسيارات اساجتساعية 
  يجعل الظالب يتذكر لفترة أطؾؿ 
 . يشسي لدػ الظالب الثقة بالشفس 
  في الرف .يخفف مؽ الجؾ الدمظؾؼ او الستؾتر 
 ,. يذكي لدػ الظالب روح اسانتساء لمسجسؾعة 
 . يزيد مؽ دافعية الظالب نحؾ التعمؼ 
 . يشسي في الظالب الرغبة في قبؾؿ الرأؼ اآلخر 
 . يظؾر العالقة اسايجابية بيؽ الستعمؼ وىيئة التدريس 
 . يؤدؼ إلى زيادة الدمؾؾ اسايجابي مؽ الظالب وخفض الدمؾؾ الدمبي 
  اسايجابية بيؽ الظالب والظالب .يظؾر العالقة 
 . يشسي لدػ الظالب ميارات التفكير الشاقد واإلبداعي 
  يؾفر الفرصة لتعمؼ الظالب مؽ أقرانو بذكل أكثر فعالية مؽ تعمسو مؽ معمسيو 
 . يشسي السدئؾلية الفردية والسدئؾلية الجساعية لدػ الظالب 
 يجعل الظالب ىؾ محؾر العسمية التعميسية التعميسة 
 . يعزز تبادؿ األفكار بيؽ الظالب 
 .يشسي في التالميذ ميارات حل السذكالت واتخاذ القرارات 
 . يشسي في الظالب ميارات اساستساع والتحدث 
 . يكدب التالميذ ميارات الكيادة واساتراؿ والتؾاصل مع اآلخريؽ 
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 . يؤدؼ إلى كدر الروتيؽ وخمق الحيؾية داخل الرف 
 يعانؾف مؽ صعؾبات التعمؼ بأعزاء السجسؾعة ويظؾر انتباىيؼ . يربط بظيئي التعمؼ والذيؽ 
 . يعؾد التالميذ عمى الدسع والظاعة لمقائد 
 

 الشغرية التربؾية لمتعمؼ التعاوني .
تتمخص الشغرية التربؾية لمتعمؼ التعاوني في إف تعاوف الظالب الذيؽ يختمفؾف في خمفياتيؼ الثقافية ومدتؾياتيؼ 

داخل السجسؾعة مؽ اجل تحقيق ىدؼ واحد محدد سمفا سؾؼ يؤدؼ إلى تؾثيق عرػ الرداقة العمسية في العسل 
بيشيؼ كسا سيزيد مؽ مدتؾػ احتراـ بعزيؼ بعزا . ويزيد نتيجة لذلػ احتراـ الظالب لشفدو ويتحدؽ تبعًا لذلػ 

 مدتؾاه التحريمي . وقد أيدت كثير مؽ نتائج األبحاث السيدانية ىذه الشغرية .
التربؾؼ مؽ وراء ذلػ ىؾ أف يذعر كل فرد مؽ أفراد السجسؾعات أنو نجح في تحقيق اليدؼ وأنو حرل  واليدؼ

ويتؼ التسييز بيؽ األفراد في السدتؾػ التحريمي مؽ خالؿ اسامتحانات  عمى السكافأة السشاسبة التي يدتحقيا .
 ي يكمف بيا الظالب فيسا بعد .العامة التي تعقد لجسيع أفراد الرف أو مؽ خالؿ الشذاطات الفردية الت

 تعميؼ السيارات التعاونية لمتالميذ وتتؼ مؽ خالؿ اآلتي :
 لكي يتسكؽ التالميذ مؽ العسل بكفاءة وفعالية وفق أسمؾب التدريس بالتعميؼ التعاوني , فإف ذلػ يتظمب امتالكيؼ

 نذكر أىسيا وىي :والسيارات التعاونية كتشؾعو ومتعددة لمعديد مؽ السيارات التعاونية , 
 . ميارة اساستساع الجيد 
 . ميارات التعبير عؽ الذات واألفكار 
 . ميارات الكيادة 
 . ميارات اإلدارة 

 . ميارات التذجيع 

 . ميارات التؾدد 

 . ميارات طرح األسئمة 

 . ميارات طمب السداعدة 

 . ميارات التمخيص والذرح 

 . ميارات التعمؼ الذاتي 

 

 ة لمتالميذ تعميؼ السيارات التعاوني
 مؽ خالؿ اآلتي :وذلػ 
 تدريب التالميذ عمى السيارات التعاونية خالؿ درس التعمؼ التعاوني والدروس األخرػ  .1
 التشديق مع إدارة السدرسة والسعمسيؽ اآلخريؽ لتعزيز السيارات التعاونية عشد التالميذ  .2
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نجاح عسميؼ الجساعي وتخريص الظمب مؽ التالميذ رصد السيارات الجيدة التي كاف ليا اثر في  .3
 درجات لسؽ يحرل عمييا مؽ السجسؾعات واألعزاء .

 اإلشادة باستسرار بكل تمسيذ يسارس ميارة تعاونية . .4

 تذجيع انخراط التالميذ في برامج تدريبية تعشي بتشسية السيارات التعاونية لدػ التالميذ  .5
 بشاء السياـ التعاونية

يؾجد نؾعاف مؽ السياـ التعاونية : الشؾع األوؿ ىؾ عبارة عؽ السياـ السغمقة , أؼ التي ليا إجابة واحدة وىذا الشؾع 
يتظمب مؽ السعمؼ أف يقؾـ بدور أكبر في تعزيز مذاركة التالميذ وضساف تفاعل كل أعزاء السجسؾعة والتركيز 

 ؟ ( اىسية الشغاـ في حياة الشاسمدػ عمى التقؾيؼ الفردؼ ومؽ أمثمة ىذه السياـ ) ما 
أما الشؾع الثاني فيي السياـ السفتؾحة التي تحتسل أكثر مؽ إجابة وىذا الشؾع لو مزايا عديدة مشيا حفز الجسيع 
لمتعاوف في سبيل الؾصؾؿ إلى إجابة جيدة , واستثارة الدافعية لمتفكير واإلبداع لدػ أفراد السجسؾعة ومؽ أمثمتو : ) 

 غابت الذسس عؽ األرض لسدة شير ؟ ( . ماذا يحدث لؾ

 

 أشكاؿ تؾزيع السياـ في التعمؼ التعاوني .
تخزع آلية تؾزيع السياـ في التعمؼ التعاوني إلى عدة عؾامل ) عدد التالميذ في الفرل أىداؼ الدرس مدتؾػ 

فانو يختار مؽ األشكاؿ التالية التالميذ الؾقت الستاح ...( ووفقا لتمػ العؾامل التي يفترض أف يراعييا السعمؼ الجيد 
 ما يشاسب عروؼ السؾقف التعمسي التعميسي ولو أف يبتكر أشكاسا أخرػ .

ميسة مؾحدة لكل السجسؾعات , وىشا يربح دور السشدق داخل كل مجسؾعة ضرورؼ جدا ويسكؽ  الذكل األوؿ :
 أف تقؾـ كل مجسؾعة بتجزئة السيسة وتكميف كل عزؾ بجزء مشيا

تجزئة السيسة إلى مياـ فرعية وتكميف كل مجسؾعة بسيسة فرعية تتؾلى دراستيا وعرض نتائج  : الذكل الثاني
 الدراسة وعرض نتائج الدراسة عمى مجسؾعات الفرل .

مجسؾعات التركيب أو ما يعرؼ بظريقة جيدكؾ وفي ىذا الذكل يكؾف التركيز بذكل أكبر عمى  الذكل الثال  :
 مؼ والستعمؼ ويسكؽ عرض خظؾات ىذه الظريقة بذكل مبدط كسا يمي .نذاط الظالب وقيامو بدور السع

الخظؾة األولى : تقديؼ الفرل إلى مجسؾعات ) تدسى السجسؾعة األـ ( وتقديؼ السيسة إلى مياـ فرعية وتكميف 
 كل طالب بأحد السياـ الفرعية بحي  تزؼ كل مجسؾعة جسيع السياـ الفرعية التي تكؾف السيسة األصمية . 

 خظؾة الثانية : يشتقل طالب السياـ الستساثمة مكؾنيؽ مجسؾعات تدسى كل مجسؾعة ) مجسؾعة التخرص ( .ال
الخظؾة الثالثة : يعؾد كل طالب إلى مجسؾعتو األـ ويتؾلى تعميؼ بكية األعزاء السجسؾعة السيسة الفرعية التي قاـ 

 بدراستيا مع مجسؾعة التخرص .

 اوني أدوار التالميذ في التعمؼ التع

 السديل السيدر : وميستو السحافغة عمى استسرارية العسل في السجسؾعة  -
 مدير األدوات : وميستو تؾفير األدوات لمسجسؾعة -
 السدجل : وميستو تدجيل الشذاطات والعسميات التي تجرؼ داخل السجسؾعة . -
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 السقرر : وميستو عرض أعساؿ السجسؾعة عمى السعمؼ أو عمى أفراد الرف  -

تفكير : وميستو مراقبة استسرارية عسميات التفكير داخل السجسؾعة وتذجيعو عمى تشسية ميارات مراقب ال -
 التفكير .

ىذا ومؽ السسكؽ تؾزيع السياـ عمى أفراد السجسؾعة بظريقة مختمفة وبخاصة في التجارب العسمية في مادة العمؾـ 
 كسا يسكؽ اساكتفاء بتعييؽ رئيس لمسجسؾعة .

 أعساؿ السجسؾعة .متابعة وتقؾيؼ 
 وتتؼ الستابعة ساعساؿ السجسؾعة مؽ خالؿ اتباع ما ياتي:

 التجؾؿ بيؽ السجسؾعات . .1
 التأكد مؽ جمؾسيؼ متقابميؽ وجيا لؾجو بذكل صحيح . .2

 طرح األسئمة لمتأكد مؽ فيؼ السجسؾعات لظبيعة العسل . .3

 . استخداـ بظاقات السالحغة لتدويؽ شؾاىد عمى سمؾؾ األفراد والسجسؾعات .4
 

 معؾقات تؾاجو تشفيذ درس بأسمؾب التعمؼ التعاوني والحمؾؿ السقترحة .
 ضيق غرفة الفرل ويسكؽ معالجتو بالتالي . السعؾؽ األوؿ :

 تشفيذ التعمؼ التعاوني في مكاف آخر مؽ السدرسة -
 تكؾيؽ مجسؾعات ثشائية العدد ويكفي فقط أف يحرؾ الظالب مقعدة لمخمف ليقابل زميمو . -

 السعؾؽ الثاني : كثرة أعداد الظالب في الفرل ويسكؽ معالجتو باساتي :
 تقميل حجؼ السجسؾعات.

 تشفيذ التعمؼ في فشاء السدرسة .
 إكداب التالميذ ميارات إدارة الؾقت . السعؾؽ الثال  :

 اساكتفاء بتؾزيع السيسة بذكل مباشر عمى مجسؾعات .
 إدارة السعمؼ لمؾقت بذكل فعاؿ .

 العشاية باختيار باختيار السجسؾعات والسؾضؾعات التي تشاسب التعمؼ التعاوني .

 السعؾؽ الرابع : ضعف السيارات التعاونية عشد الظالب ويسكؽ معالجتو بالتالي :
 شرح السيارات التعاونية لمظالب وبياف أىسيتيا . -
 تييئة الظالب نفديا لدرس التعمؼ التعاوني  -
 الظالب عمى السيارات التعاونية إثشاء الدرس التعاوني العشاية بتدريب  -
 الظمب مؽ الظالب رصد السيارات التي تؤدؼ إلى نجاح التعمؼ التعاوني وخريا بالدرجة السشاسبة . -
 اإلشادة بالظالب الذيؽ يسارسؾف السيارات التعاونية  -

 لتعاوني ويسكؽ معالجتو بالتالي :ضعف ميارات السعمسيؽ في استخداـ أسمؾب التعمؼ ا السعؾؽ الخامس :
 اسانخراط في البرامج التدريبية ذات العالقة .
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 تبادؿ الزيارات بيؽ السعمسيؽ 
 مذاىدة بعض الدروس السدجمة عؽ استخداـ أسمؾب في التدريس .

 

 )الذاتً( طرٌقة التعلم الفردي -ب  -8
إف امتالؾ وإتقاف ميارات التعمؼ الذاتي تسكؽ الفرد مؽ التعمؼ في كل األوقات وطؾاؿ العسر خارج السدرسة وداخميا 

 .وىؾ ما يعرؼ بالتربية السدتسرة 

 :تعريف التعمؼ الذاتي 

الذؼ يقؾـ بو الستعمؼ مدفؾعًا برغبتو الذاتية بيدؼ تشسية استعداداتو وإمكاناتو وقدراتو مدتجيبًا  ىؾ الشذاط التعمسي
لسيؾلو واىتساماتو بسا يحقق تشسية شخريتو وتكامميا , والتفاعل الشاجح مع مجتسعو عؽ طريق اساعتساد عمى 

 .يف يتعمؼ ومؽ أيؽ يحرل عمى مرادر التعمؼ نفدو والثقة بقدراتو في عسمية التعميؼ والتعمؼ وفيو نعمؼ الستعمؼ ك

 :أىسية التعمؼ الذاتي 

إف التعمؼ الذاتي كاف وما يزاؿ يمقى اىتساما كبيرًا مؽ عمساء الشفس والتربية , باعتباره أسمؾب التعمؼ األفزل ,  -1
 .يتو لمتعمؼ ألنو يحقق لكل متعمؼ تعمسا يتشاسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمؼ ويعتسد عمى دافع

 .يأخذ الستعمؼ دورا إيجابيا ونذيظًا في التعمؼ  -2

يّسكؽ التعمؼ الذاتي الستعمؼ مؽ إتقاف السيارات األساسية الالزمة لسؾاصمة تعميؼ نفدو بشفدو ويدتسر معو مدػ  -3
 .الحياة 

 .إعداد األبشاء لمسدتقبل وتعؾيدىؼ تحسل مدؤولية تعمسيؼ بأنفديؼ  -4

 .تدريب التالميذ عمى حل السذكالت , وإيجاد بيئة خربة لإلبداع  -5

إف العالؼ يذيد انفجارا معرفيا متظؾرا باستسرار سا تدتؾعبو نغؼ التعمؼ وطرائقيا مسا يحتؼ وجؾد إستراتيجية  -6
 .تسكؽ الستعمؼ مؽ إتقاف ميارات التعمؼ الذاتي ليدتسر التعمؼ معو خارج السدرسة وحتى مدػ الحياة 

 :أىداؼ التعمؼ الذاتي 
 .اكتداب ميارات وعادات التعمؼ السدتسر لسؾاصمة تعمسو الذاتي بشفدو  .1

 .يتحسل الفرد مدؤولية تعميؼ نفدو بشفدو  .2

 .السداىسة في عسمية التجديد الذاتي لمسجتسع  .3

 .بشاء مجتسع دائؼ التعمؼ  .4

 .تحقيق التربية السدتسرة مدػ الحياة  .5

 

 :ميارات التعمؼ الذاتي 

 :بد مؽ تزويد الستعمؼ بالسيارات الزرورية لمتعمؼ الذاتي أؼ تعميسو كيف يتعمؼ . ومؽ ىذه السيارات سا

 .ميارات السذاركة بالرأؼ  .1

 .ميارة التقؾيؼ الذاتي  .2

 .التقدير لمتعاوف  .3
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 .اساستفادة مؽ التدييالت الستؾفرة في البيئة السحمية  .4

 .اساستعداد لمتعمؼ  .5

 
 :وعمى السعمؼ اساىتساـ بتربية تالميذه عمى التعمؼ الذاتي مؽ خالؿ 

 .تذجيع الستعمسيؽ عمى إثارة األسئمة السفتؾحة *

 .تذجيع التفكير الشاقد وإصدار األحكاـ *

تشسية ميارات القراءة والتدريب عمى التفكير فيسا يقرأ واستخالص السعاني ثؼ تشغيسيا وترجستيا إلى مادة مكتؾبة *
. 

 .ربط التعمؼ بالحياة وجعل السؾاقف الحياتية ىي الدياؽ الذؼ يتؼ فيو التعمؼ *

 إيجاد الجؾ السذجع عمى التؾجيو الذاتي واساستقراء , وتؾفير السرادر والفرص لسسارسة اساستقراء الذاتي*

 .تذجيع الستعمؼ عمى كدب الثقة بالذات وبالقدرات عمى التعمؼ *

 .طرح مذكالت حياتية واقعية لمشقاش *

 :أنماط التعلم الذاتي 

 :التعمؼ الذاتي السبرمج اوسا: 

يتؼ بدوف مداعدة مؽ السعمؼ ويقؾـ الستعمؼ بشفدو باكتداب قدر مؽ السعارؼ والسيارات واساتجاىات والكيؼ التي 
ميسية مظبؾعة أو مبرمجة عمى يحددىا البرنامج الذؼ بيؽ يديو مؽ خالؿ وسائط وتقشيات التعمؼ ) مؾاد تع

الحاسؾب أو عمى أشرطة صؾتية أو مرئية في مؾضؾع معيؽ أو مادة أو جزء مؽ مادة ( , و عيرت أكثر مؽ 
 -:طريقة لبرمجة السؾاد الدراسية 

 :البرمجة الخظية  -أ 

وتقؾـ عمى تحميل السادة الدراسية إلى أجزاء تدسى كل مشيا إطارا وتتؾالى في خط مدتكيؼ وتقدـ األسئمة بحي  
 ...يفكر الستعمؼ ويكتب إجابتو ثؼ يشتقل إلى اإلطار التالي حي  يجد اإلجابة الرحيحة ثؼ يتابع وىكذا 

 :البرمجة التفريعية  -ب 

ؼ أكثر مؽ فكرة , ويكؾف الدؤاؿ مؽ نسط اساختيار مؽ متعدد , والستعمؼ وىشا اإلطارات تترل بإطارات فرعية تز
يختار اإلجابة فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التالي في التتابع الرئيدي , وإذا كانت اإلجابة غير صحيحة يأخذ 

ر اإلجابة اإلطار الذؼ يفدر لو الخظأ مؽ بيؽ اإلطارات الفرعية ثؼ يؾجو إلطار عسل محاوسات أخرػ ساختيا
 .الرحيحة وبعد السرور عمى اإلطار العالجي يعؾد إلى اإلطار الرئيدي ويتابع 

 :مآخذ عمى ىذه الظريقة 

 .الديظرة المفغية عمى السادة التعميسية  .1

 .إلغاء تفاعل الفرد مع الجساعة  .2

 .تقديؼ خبرة واحدة وعدـ التجديد واسابتكار لدػ الستعمسيؽ  .3
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 :التعمؼ الذاتي بالحاسب اآللي ثانيًا: 

يعد الحاسؾب مثاليًا لمتعمؼ الذاتي , يراعي الفروؽ الفردية والدرعة الذاتية لمستعمؼ وتؾجد برامج كثيرة متخررة 
إلرشاد الستعمؼ واإلجابة عؽ أسئمتو في ميداف اختراصو وبرامج األلعاب ) معمؾمات وميارات عديدة ( بسدتؾيات 

 .لسدتؾػ األوؿ يشتقل لمسدتؾػ الثاني مختمفة عشدما يتقؽ ا

 :الشقد السؾجو ليذه الظريقة 

 ارتفاع تكمفة األجيزة والبرامج .1

 .إغفاؿ الجانب اإلنداني  .2

 .التفاعل بيؽ الستعمؼ والجياز  .3

 :التعمؼ الذاتي بالحقائب والرـز التعميسية ثالثًا: 

األنذظة والبدائل التعميسية التي تداعد في تحقيق الحقيبة التعميسية برنامج محكؼ التشغيؼ ؛ يقترح مجسؾعة مؽ 
أىداؼ محددة , معتسدة عمى مبادغ التعمؼ الذاتي الذؼ يسّكؽ الستعمؼ مؽ التفاعل مع السادة حدب قدرتو باتباع 

حتؾؼ مدار معيؽ في التعمؼ , ويحتؾؼ ىذا البرنامج عمى مؾاد تعميسية مشغسة ومترابظة مظبؾعة أو مرؾرة , وت
  .عمى عدد مؽ العشاصرالحقيبة 
 :برامج الؾحدات السرغرة رابعًا: 

تتكؾف ىذه البرامج مؽ وحدات محددة ومشغسة بذكل متتابع , يترؾ فييا لمستعمؼ حرية التقدـ والتعمؼ وفق سرعتو 
ولتحديد الذاتية , ولتحقيق ىذا اليدؼ تؼ تقديؼ السحتؾػ إلى وحدات صغيرة لكل وحدة أىدافيا الدمؾكية السحددة , 

نقظة اسانظالؽ السشاسبة لمتعمؼ يتؼ اجتياز اختبارات متعددة , وبعد إنجاز تعمؼ الؾحدة يجتاز اختبارا تقؾيسيا لتحديد 
ؼ الؾحدة مرة أخرػ إلى أف مدػ اساستعداد لالنتقاؿ إلى الؾحدة التالية وإذا كاف اساختبار غير فعاسا , فإنو يعيد تعم

 يتقشيا
 :ة السؾجية لمفرد برامج التربيخامدًا: 

د ( ويشتقل الستعمؼ مؽ مدتؾػ إلى  -ج  -ب  -تقدؼ مشاىج كل مادة في ىذه البرامج إلى مدتؾيات أربعة ) أ 
آخر بعد إتقاف السدتؾػ الدابق لكل مادة عمى حدة وفق سرعتو الذاتية وباألسمؾب الذؼ يرغب بو ويالئؼ 

 .حديد األىداؼ واألنذظة والتقؾيؼتخرائرو وإمكاناتو , ويذترؾ السعمؼ والستعمؼ في 
 :أسمؾب التعمؼ لإلتقاف سادسًا: 

 :ويتؼ ىذا التعمؼ وفق ثالث مراحل أساسية ىي 

وتتزسؽ تقديؼ السحتؾػ إلى وحدات صغيرة وذات أىداؼ سمؾكية وإعداد دليل لمدراسة مع  :مرحمة اإلعداد  -1
التذخيري واساختبارات القبمية لتحديد مدتؾػ كل طالب أكثر مؽ نسؾذج لالختبارات الشيائية , وإجراء التقؾيؼ 

 . ونقظة البداية في عسمية التعمؼ
مرحمة التعمؼ الفعمي : وتتزسؽ ىذه السرحمة دراسة السادة العمسية لكل وحدة واستيعابيا , وسا يتؼ اسانتقاؿ مؽ  -2

 .رػ إسا بعد إتقاف الؾحدة الدابقةوحدة إلى أخ
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ف التعمؼ : تيدؼ إلى التأكد مؽ تحقيق كل األىداؼ السحددة لكل وحدة دراسية أو مرحمة التحقق مؽ إتقا -3
لمسقرر وبدرجة مؽ اإلتقاف , وتتزسؽ إجراء التقؾيؼ الختامي لكل وحدة دراسية , ويتؼ ترحيح اساختبار فؾريا 

 .تعمؼ بشتائج األداء ويعمؼ الس
 :مراكز التعمؼ الرفي سابعًا: 

ىي بيئة خاصة بالستعمؼ مزودة بأدوات متعددة وأنذظة تعميسية يسكؽ أف تقاـ ىذه السراكز في غرفة الرف أو 
ل أف يكؾف مركز التعمؼ مغمقا جزئيا عؽ طريق وضع فؾاصل بيؽ كل مقعد كي سا يرػ الؾاحد  خارج الرف ويفزَّ

 .مشيؼ اآلخر 
 

 :دور السعمؼ في التعمؼ الذاتي 

في عل إستراتيجية التعمؼ الذاتي عؽ دوره التقميدؼ في نقل السعرفة وتمقيؽ الظمبة , ويأخذ دور يبتعد دور السعمؼ 
 :السؾجو والسرشد والشاصح لتالميذه ويغير دور السعمؼ في التعمؼ الذاتي كسا يمي 

التقؾيسية البشائية التعرؼ عمى قدرات الستعمسيؽ وميؾليؼ واتجاىاتيؼ مؽ خالؿ السالحغة السباشرة واساختبارات  -1
 .ر قدراتو وتشسية ميؾلو واتجاىاتووالختامية والتذخيرية , وتقديؼ العؾف لمستعمؼ في تظؾي

إعداد السؾاد التعميسية الالزمة مثل الرـز التعميسية , مرادر التعمؼ , وتؾعيف التقشيات الحديثة كالتمفاز ,  -2
 .فالـ , الحاسؾب في التعمؼ الذاتياأل
 .ظمبة ساختيار أىداؼ تتشاسب مع نقظة البدء التي حددىا اساختبار التذخيريتؾجيو ال -3
تدريب الظمبة عمى السيارات السكتبية وتذسل : ميارة الؾصؾؿ إلى السعمؾمات والسعارؼ ومرادر التعمؼ  -4

  .السدرسة أو خارجياافرة في مكتبة وميارة اساستخداـ العمسي لمسرادر , وميارة استخداـ السعيشات التربؾية الستؾ 
 .رات واستكساؿ الخبرات الالزمة لووضع الخظط العالجية التي تسكؽ الظالب مؽ سد الثغ -5

 والتقؾيؼ راحل التعمؼ في التخظيط والتشفيذالكياـ بدور السدتذار الستعاوف مع الستعمسيؽ في كل م -6
 
 
 طرائق تدرٌسٌة للتمكن واالبداع -9
 التعلم من اجل التمكن .طرٌقة أوالً:  -أ   -9

يعتبر التعمؼ لمتسكؽ مؽ السفاليؼ السيسة في مجاؿ التربية والتي عيرت في القرف العذريؽ مع كتابات الكثيريؽ مؽ 
أمثاؿ ديؾؼ وغيره, وىؾ يعشي نؾعا مؽ أنؾاع التعمؼ اإلنداني الذؼ نحاوؿ فيو التأكيد عمى إتقاف الستعمؼ لسجسؾعة 

 .كية محددة مؽ األىداؼ الدمؾ 

ويقرد بالتعمؼ حتى التسكؽ, تزويد الستعمسيؽ بؾحدات تعميسية ذات تشغيؼ جيد وليا أىداؼ محددة مدبقا وسا يدسح 
لمستعمؼ اسانتقاؿ مؽ وحدة تعميسية إلى أخرػ تالية إسا بعد أف يرل إلى مدتؾػ التسكؽ السظمؾب وإذا لؼ يتسكؽ 

مادة أو مؾاد عالجية تداعده في الؾصؾؿ إلى ىذا السدتؾػ الستعمؼ مؽ الؾصؾؿ إلى السدتؾػ السظمؾب تعد لو 
 .مؽ التسكؽ
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كسا يرػ البعض أف التعمؼ حتى التسكؽ, يعشى مجسؾعة مؽ اإلجراءات والخظؾات التعميسية السشغسة والسحددة 
وسا يسكؽ اسانتقاؿ مؽ   %80األىداؼ تداعد الستعمؼ عمى تحقيق األىداؼ بسدتؾػ إتقاف يرل إلى أكثر مؽ

 .ظؾة إلى الخظؾة التالية إسا بعد الؾصؾؿ إلى السدتؾػ السظمؾب مؽ اإلتقافخ

(, انو فى عل التعمؼ حتى التسكؽ, يتؼ تقديؼ السادة العمسية إلى وحدات تعميسية 2009كسا يرػ احسد سالؼ )
حاضرة وسا يشتقل صغيرة, ويتؼ تكميف الظالب بقراءة الؾحدة وإعداد التداؤسات السرتبظة بيا لسشاقذتيا أثشاء الس
ثؼ يدرس   %90الظالب مؽ وحدة إلى أخرػ دوف اف يجتاز اختبار فى نياية كل وحدة ويرل إلى درجة اإلتقاف 

أنذظة اثرائية أو يشتقل إلى الؾحدة التالية, وإذا لؼ يرل لدرجة اإلتقاف ُتقدـ لو أنذظة عالجية حتى يرل إلى 
 .وؿ, ويشتقل إلى الؾحدة التاليةدرجة اإلتقاف فى اختبار مكافئ لالختبار األ

 -: فى ضؾء التعريفات الدابقة, نجد أف التعمؼ لمتسكؽ يقؾـ عمى افتراضات أساسية ىي

جسيع الستعمسيؽ يدتظيعؾف اكتداب السادة العمسية السقدمة ليؼ ويسكؽ إيجاد اساستراتيجيات السشاسبة لتحقيق  -1
 .ىذا اليدؼ 

 .التعميسي السقدـ السداعدة السشاسبة لمستعمؼ إذا ما واجو صعؾبة معيشةيقدـ السعمؼ والبرنامج  -2
 .تقديؼ السؾاقف التعميسية السشاسبة والسالئسة لتحقيق أىداؼ األفراد فى السؾقف التعميسي -3
 ترتبط فكرة التعمؼ لمتسكؽ بفكرة التقؾيؼ التتابعي السدتسر والذؼ تقدـ مؽ خالؿ اختبارات سريعة وصغيرة في -4

 .كل مؾقع مؽ مؾاقع الدرس 

 .التعزيز ميؼ جدا فى عسميات التعمؼ لمتسكؽ  -5
 .تؾفير طرؽ التعميؼ السشاسبة لكل طالب  -6
 .مداعدة الظالب عشدما يحتاجؾف إلى ذلػ لحل الرعؾبات التي تقف أماـ تعمسيؼ  -7
 .تؾفير الؾقت الكافي لمتعمؼ  -8

 .)يرل الظالب إلى درجة اإلتقاف )التسكؽوجؾد معايير واضحة يجب تحكيقيا لكي  -9
 

  :وقد حدد بمؾـ مجسؾعة مؽ اإلجراءات لمتعمؼ حتى التسكؽ يسكششا إجساليا فيسا يمى 

 .أف يتؼ تدريس مجسؾعة مؽ السياـ التعميسية في إطار الؾحدة األولى -1

 .ترتيب السيسات التعميسية بحي  تؤدػ كل ميسة إلى السيسة التالية -2

 .الغروؼ واإلمكانيات واألساليب السشاسبة التي تديؼ في تعمؼ مياـ الؾحدة األولى تؾفير -3

 .إعداد اختبار بشائى تذخيرى لمؾقؾؼ عمى مدػ بمؾغ الستعمؼ لسدتؾػ التسكؽ -4

تشفيذ اإلجراءات العالجية مؽ خالؿ مؾاد تعميسية ُتعظى لمتالميذ الذيؽ لؼ يتسكشؾا مؽ الؾصؾؿ إلى مدتؾػ  -5
 .لسداعدتيؼ في الؾصؾؿ إليو التسكؽ

 .إعداد مؾاد إثرائية لمستعمسيؽ الذيؽ حققؾا السدتؾػ السظمؾب مؽ التسكؽ -6

 .إعداد اختبار ثاف يتؼ تظبيقو مع الستعمسيؽ الذيؽ لؼ يرمؾا مدتؾػ التسكؽ بعد تظبيق السؾاد العالجية -7

 .تكرار الخظؾات واإلجراءات الدابقة لكل وحدة -8
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 .ار نيائى شامل يرتبط باألىداؼ وتظبيقو قبل وبعد تدريس الؾحدةإعداد اختب -9

 :ويتؼ ترسيؼ استراتيجيات التعمؼ حتى التسكؽ وفق ثالث مراحل أساسية

 :مرحمة اإلعداد   – أ

تتزسؽ مرحمة اإلعداد تقديؼ السحتؾػ إلى وحدات صغيرة وذات أىداؼ سمؾكية, وإعداد دليل لمدراسة مع أكثر مؽ 
لالختبارات الشيائية وإجراء التقؾيؼ التذخيري واساختبارات القبمية لتحديد مدتؾػ كل طالب ونقظة البداية نسؾذج 

 .في عسمية التعمؼ

 :مرحمة التعميؼ الفعمي -ب

تتزسؽ ىذه السرحمة يقؾـ الستعمؼ بدراسة السادة العمسية لكل وحدة واستيعابيا, وسا يتؼ اسانتقاؿ مؽ وحدة ألخرػ إسا 
  .قاف الؾحدة الدابقةبعد إت

 : مرحمة التحقق مؽ إتقاف التعمؼ -ج

تيدؼ إلى التأكد مؽ تحقيق كل األىداؼ السحددة لكل وحدة دراسية أو لمسقرر وبدرجة مؽ اإلتقاف. وتتزسؽ 
إجراء التقؾيؼ الختامي لكل وحدة دراسية. ويتؼ ترحيح اساختبار فؾريا ويعمؼ الستعمؼ بشتائج األداء. وإذا اجتاز 

ىذه السرحمة تقؾيسا ختاميا  اساختبار بشجاح يشتقل لمؾحدة التالية حتى يشتيي مؽ دراسة كل وحدات السقرر وتتزسؽ
لجسيع وحدات السقرر وإعظاء الستعمسيؽ نتائجيؼ, فإذا وصل الستعمؼ إلى السدتؾػ السظمؾب يشجح في السقرر. إما 

  .بإعادة السقرر أو يكمف بأنذظة عالجية إذا لؼ يحرل عمى السدتؾػ السظمؾب فأنو يكمف مرة أخرػ 
 
 طرٌقة لعب الدورثانٌاً:  -ب   -9

يقرد بمعب الدور " نذاط إرادؼ يؤدؼ في زماف ومكاف محدديؽ , وفق قؾاعد و أصؾؿ معروفة ويختار تعريفيا: 
مؽ التؾتر والتردد والؾعي , باختالفيا عؽ  فييا السذاركؾف األدوار التي يقؾمؾف بتأديتيا . ويرافق السسارسة شئ

 الؾاقع .
تقؾـ ىذه اساستراتيجية عمى افتراض أف لمظالب دورا يجب أف يقؾـ بو معبرا عؽ نفدو أو عؽ أحد آخر 
في مؾقف محدد , بحي  يتؼ ذلػ في بيئة آمشة وعروؼ يكؾف فييا الظالب متعاونيؽ ومتدامحيؽ ومياليؽ إلى 

 المعب .

 ذ ىذه اساستراتيجية ؟كيف يتؼ تشفي
 . تحديد السبرر مؽ استخداـ لعب الدور 
 . تحديد اليدؼ مؽ مسارسة لعب األدوار 
 . تحديد السياـ السظمؾبة 
 . تؾفير الؾقت الكافي لمستدربيؽ لقراءة الدور السظمؾب الكياـ بو 
 . اسانتقاؿ إلى تشفيذ األنذظة السظمؾبة 
  أساليب لعب الدور سؾؼ يتؼ استعسالو .قراءة التعميسات وتحديد أؼ أسمؾب مؽ 
 . تحديد األنذظة التي سؾؼ يسارسيا الظالب في البيت 
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 أنساط لعب الدور  

: وفيو يسارس األفراد األدوار في نذاطات حرة غير مخظط ليا يقؾـ الظالب  لعب الدور التمقائيالشسط اساوؿ: 
 فييا بمعب الدور دوف إعداد مدبق .

:وىشا يسكؽ أف يكؾف الحؾار قد تؼ إعداده مؽ مرادر أخرػ ويقؾـ السعمؼ  الدور السخظط لولعب الشسط الثاني: 
 بتؾجيو الظالب ساداء ىذه األدوار في السؾقف التعميسي .

 خظؾات لعب الدور 
 :يتكؾف نذاط لعب الدور مؽ عدة خظؾات وىي 
 . تييئة السجسؾعة 
 . اختيار السذاركيؽ 
 . تييئة السدرح أو السكاف 
 د السراقبيؽ السذاىديؽ .إعدا 

 . التسثيل أو األداء 

 . السشاقذة والتقؾيؼ 

 . إعادة التسثيل 

 . السشاقذة والتقؾيؼ مرة أخرػ 

 . السذاركة في الخبرات والتعسيؼ 

 

  في السؾقف التعميسي خظؾات التظبيق
  ً0أف يتؼ اختيار مؾضؾع يرمح لمتظبيق واقعيا  
  0التالميذأف يكؾف السؾضؾع مرتبظًا بؾاقع  

 0إجبارية مؽ التالميذ أف تكؾف السذاركة تظؾعية, وليدت  

 0واألخالقية( أف يبدؼ الظالب آراءىؼ بحرية في حدود األنغسة )الذرعية  

 0أف يتؼ اسالتزاـ بالقزية السظروحة  

 0دوف اآلخر )الذسؾلية( أسا يتؼ تسثيل جانب  

 )0أف يدسح بتعدد وجيات الشغر )واختالفيا  

 تقؾيؼ لمشتائج بعد تدويشيا, واستخالص اآلراء الستفق عمييا جمدة عقد 

 
 عشد استخداـ أسمؾب تسثيل األدوار يجب عمى السعمؼ مراعاة التالي :

 يقؾـ فيو السذاركؾف بتسثيل أدوار محددة ليؼ في شكل حالة أو   اعمؼ أف أسمؾب تسثيل األدوار ىؾ أسمؾب
 سيشاريؾ وذلػ كسحاولة لسحاكاة الؾاقع .
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 د أوسا ما ىؾ اليدؼ الذؼ تريد الؾصؾؿ إليو باستخداـ ىذا األسمؾب ؟ وما ىؾ السؾضؾع الذؼ تؾد حد
 التركيز عميو ؟ وبسعشى آخر يشبغي أف تكؾف الحالة التسثيمية مرتبظة بسؾضؾع الدرس وأىدافو .

 . اكتب الديشاريؾ وحدد األدوار التي سيتؼ تسثيميا 
 الديشاريؾ . يسكشػ اساستعانة بالسذاركيؽ لكتابة 
  يسكشػ عدـ كتابة الديشاريؾ واساكتفاء بإتاحة الفرصة لمسذاركيؽ كي يجتيدوا في التسثيل بدوف التزاـ دقيق

 بشص مكتؾب .
 . يشبغي أف تكؾف الحالة التسثيمية واضحة ومفيؾمة لمسذاركيؽ 
 . يحدؽ أف يكؾف الديشاريؾ قريرا ومركزا 
 , وعادة يكؾف ىؤساء مؽ األفراد السذاركيؽ أنفديؼ. اختر األفراد الذيؽ سيقؾمؾف بالتسثيل 
 . يسكشػ تكميف مجسؾعة أو بعض السجسؾعات بالكياـ بيذه التسثيمية 
  حدد دور كل فرد , وما ىؾ السظمؾب مشو ؟ 
 . اشرح بإيجاز لمسذاركيؽ مؾضؾع السذيد واألدوار التي سيتؼ الكياـ بيا 
 مؽ رؤية السذيد التسثيمي , ىل تريد اإلجابة عؽ أسئمة  اذكر لمسذاركيؽ ماذا تريد مشيؼ عشد اسانتياء

 معيشة أو إيجاد حمؾؿ معيشة أو اسانتباه لسسارسات معيشة .
 .حدد زمؽ السذيد التسثيمي , وكذلػ زمؽ اإلجابة عؽ األسئمة أو الحؾار الذؼ يتبع ذلػ السذيد 
 ؽ استخداـ أسساء مدتعارة لمسسثميؽ احرص أف يجدد السذيد التسثيمي واقعا حكيكيا سا خياليا , ولكؽ يحد

 بدسا مؽ أسسائيؼ الحكيكية .
  اطمب مؽ كل مسثل أف يتقسص الدور السكمف بو بردؽ وإتقاف , وأف يزع نفدو مكاف الذخرية التي

 يسثميا وأف يتخيميا بعسق , وأف يتررؼ بشفس الظريقة .
 . يحدؽ تظعيؼ السذيد بذيء مؽ الفكاىة واإلثارة 
 ديؽ التزاـ اليدوء وعدـ التعميق .اطمب مؽ السذاى 

 
 Brain Storming : طرٌقة العصف الذهنًثالثاً:  -جـ   -9

  التفاكر )العرف الذىشي(مفيؾـ 

ويقرد بو تؾليد وإنتاج أفكار وآراء إبداعية مؽ األفراد والسجسؾعات لحل مذكمة معيشة, وتكؾف ىذه األفكار واآلراء 
حالة مؽ اإلثارة والجاىزية لمتفكير في كل اساتجاىات لتؾليد أكبر قدر مؽ جيدة ومفيدة . أؼ وضع الذىؽ في 

األفكار حؾؿ السذكمة أو السؾضؾع السظروح , بحي  يتاح لمفرد جؾ مؽ الحرية يدسح بغيؾر كل اآلراء واألفكار 
. 

كمة" عمى أما عؽ أصل كمسة عرف ذىشي ) حفز أو إثارة أو إمظار لمعقل ( فإنيا تقؾـ عمى ترؾر "حل السذ
أنو مؾقف بو طرفاف يتحدػ أحدىسا األخر , العقل البذرؼ)السخ( مؽ جانب والسذكمة التي تتظمب الحل مؽ 
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جانب آخر. وسابد لمعقل مؽ اسالتفاؼ حؾؿ السذكمة والشغر إلييا مؽ أكثر مؽ جانب , ومحاولة تظؾيقيا واقتحاميا 
 التي تتؾلد بشذاط وسرعة تذبو العاصفة  بكل الحيل السسكشة .أما ىذه الحيل فتتسثل في األفكار

 وىشاؾ أربع قؾاعد أساسية لمتفاكر ىي:
الشقد السؤجل: وىذا يعشي أف الحكؼ السزاد لألفكار يجب أف يؤجل حتى وقت ساحق حتى سا نكبت أفكار  -1

 اآلخريؽ وندعيؼ يعبروف عشيا ويذعروف بالحرية لكي يعبروا عؽ أحاسيديؼ وأفكارىؼ بدوف تقييؼ.
 الترحيب باسانظالؽ الحر: فكمسا كانت األفكار أشسل وأوسع كاف ىذا أفزل.  -2
 الكؼ مظمؾب: كمسا ازداد عدد األفكار ارتفع رصيد األفكار السفيدة. -3
التركيب والتظؾير عامالف يكؾف الدعي إلحرازىسا: فالسذتركؾف باإلضافة إلى مداىستيؼ في أفكار خاصة  -4

سكشيؼ بيا تحؾيل أفكار اآلخريؽ إلى أفكار أكثر جؾدة أو كيفية إدماج فكرتيؽ أو أكثر بيؼ يخسشؾف الظرؽ التي ي
 في فكرة أخرػ أفزل.

 اىسية التفاكر)العرف الذىشي(  
 أف عسمية التفاكر)العرف الذىشي( ىامة لتشسية التفكير اإلبداعي وحل السذكالت لدػ الظالب لألسباب التالية:

جاذبية بدلية )حدسية(: حي  إف الحكؼ السؤجل لمتفاكر يشتج السشاخ اإلبداعي األساسي عشدما سا  لمتفاكر -1
 يؾجد نقد أو تدخل مسا يخمق مشاخًا حرًا لمجاذبية البدلية بدرجة كبيرة.

 يؼ.التفاكر عسمية بديظة: ألنو سا تؾجد قؾاعد خاصة تقيد إنتاج الفكرة وسا يؾجد أؼ نؾع مؽ الشقد أو التقي -2
التفاكر عسمية مدمية: فعمى كل فرد أف يذارؾ في مشاقذة الجساعة أو حل السذكمة جساعيًا والفكرة ىشا ىي  -3

 اساشتراؾ في الرأؼ أو السزج بيؽ األفكار الغريبة وتركيبيا.
ـ أؼ فرد التفاكر عسمية عالجية: كل فرد مؽ األفراد السذاركيؽ في السشاقذة تكؾف لو حرية الكالـ دوف أف يقؾ  -4

 برفض رأيو أو فكرتو أو حمو لمسذكمة.
 التفاكر عسمية تدريبية: فيي طريقة ىامة ساستثارة الخياؿ والسرونة والتدريب عمى التفكير اإلبداعي. -5

 مراحل عسمية التفاكر)العرف الذىشي(
 ىي: التفاكر)العرف الذىشي(ثالث مراحل لعسمية ىشاؾ 

تبؾيب ىذه  السذكمة وتحميميا إلى عشاصرىا األولية التي تشظؾؼ عمييا, السرحمة األولى : ويتؼ فييا تؾضيح
( فردًا, ثالثة مشيؼ 12-10العشاصر مؽ أجل عرضيا عمى السذاركيؽ الذيؽ يفزل أف تتراوح أعدادىؼ ما بيؽ )

لمجمدة عمى عالقة بالسذكمة مؾضؾع التفاكر واآلخروف بعيدوا الرمة عشيا, ويفزل أف يختار السذاركؾف رئيدًا 
يدير الحؾار ويكؾف قادرًا عمى خمق الجؾ السشاسب لمحؾار وإثارة األفكار وتقديؼ السعمؾمات ويتدؼ بالفكاىة, كسا 

 دوف ذكر أسساء ) مقرر الجمدة ( .يفزل أف يقؾـ أحد السذاركيؽ بتدجيل كل ما يعرض في الجمدة 
مسكؽ                                   الحاضريؽ بأكبر عدد  ؽ خالؿ إدساءالسرحمة الثانية : ويتؼ فييا وضع ترؾر لمحمؾؿ م

بذكل فردؼ ثؼ يقؾـ أفراد السجسؾعة بسشاقذة السذكمة بذكل عادة بشائيا )يتؼ العسل أوسًا مؽ األفكار وتجسيعيا وإ 
رئيس  جساعي مدتفيديؽ مؽ األفكار الفردية وصؾسًا إلى أفكار جساعية مذتركة( . وتبدأ ىذه السرحمة بتذكير

 الجمدة لمسذاركيؽ بقؾاعد التفاكر وضرورة اسالتزاـ بيا وأىسية تجشب الشقد وتقبل أية فكرة ومتابعتيا.
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 يا تقديؼ الحمؾؿ واختيار أفزميا.السرحمة الثالثة : ويتؼ في
 ويسكؽ صياغة ىذه الخظؾات لسؾقف )جمدة ( العرف الذىشي في صؾرة إجرائية كالتالي :

 ة ) مؾضؾع الجمدة( .تحديد ومشاقذة السذكم .1
 إعادة صياغة السذكمة ) مؾضؾع الجمدة( . .2
 تييئة جؾ اإلبداع والعرف الذىشي. .3
 البدء بعسمية العرف الذىشي . .4

 إثارة السذاركيؽ إذا ما نزب لدييؼ معيؽ األفكار . .5

 مرحمة التقؾيؼ . .6

 تشفيذ مؾاقف تعميسية باستخداـ استراتيجية العرف الذىشي :

 " مديشة تكريتأوسًا : السذكمة) مؾضؾع الجمدة(: " أساليب خفض التمؾث البيئي عمى مدتؾػ 
"  مديشة تكريتتحديد ومشاقذة السذكمة ) مؾضؾع الجمدة( : " أساليب خفض التمؾث البيئي عمى مدتؾػ   -1

 دقائق (  5)إلعظاء مقدمة نغرية مشاسبة لسدة  يقؾـ رئيس الجمدة بسشاقذة السذاركيؽ حؾؿ مؾضؾع الجمدة
دقائق(عمى الشحؾ التالي : التمؾث البيئي 5إعادة صياغة السذكمة: يعيد رئيس الجمدة صياغة السذكمة في )  -2

كيف تقمل مؽ تمؾث اليؾاء ؟ , كيف  -يعشي تمؾث اليؾاء والساء واألرض , ويظرحيا مؽ خالؿ األسئمة التالية :
 الساء ؟ , كيف تقمل مؽ تمؾث األرض ؟  تقمل مؽ تمؾث

تييئة جؾ اإلبداع والعرف الذىشي: يقؾـ رئيس الجمدة بذرح طريقة العسل وتذكير السذاركيؽ بقؾاعد     -3
 دقائق ( : 5العرف الذىشي . لسدة ) 

 . أعرض أفكارؾ بغض الشغر عؽ خظئيا أو صؾابيا أو غرابتيا 
  عمييا .سا تشتقد أفكار اآلخريؽ أو تعترض 
 . سا تديب في الكالـ وحاوؿ اساخترار ما استظعت 

 . يسكشػ اساستفادة مؽ أفكار اآلخريؽ بأف تدتشتج مشيا أو تظؾرىا 

 . استسع لتعميسات رئيس الجمدة ونفذىا 

 . أعط فرصة لسقرر الجمدة لتدويؽ أفكارؾ 

 تعييؽ مقرر لمجمدة ليدوف األفكار . -4   

 دقيقة (. 40يظمب مؽ السذاركيؽ البدء أفكارىؼ إجابة عؽ األسئمة لسدة ) -5  

 يقؾـ مقرر الجمدة بكتابة األفكار متدمدمة عمى سبؾرة معدنية أماـ السذاركيؽ. - 6  
يقؾـ رئيس الجمدة بتحفيز السذاركيؽ إذا ما ساحع أف معيؽ األفكار قد نزب لدييؼ كأف يظمب   مشيؼ  -7  

ب فكرة وتظؾيرىا لتربح فكرة عسمية أو مظالبتيؼ بإمعاف الشغر في األفكار السظروحة واساستشتاج مشيا تحديد أغر 
 أو الربط بيشيا وصؾسًا إلى فكرة جديدة .

دقيقة ( مؽ أجل تقييسيا  40التقييؼ : يقؾـ رئيس الجمدة بسشاقذة السذاركيؽ في األفكار السظروحة لسدة )-8
 وترشيفيا إلى :
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 أصيمة و مفيدة وقابمة لمتظبيق . أفكار  -1
 .أفكار مفيدة ولكشيا غير قابمة لمتظبيق السباشر وتحتاج إلى مزيد مؽ البح    -2
 


