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    املقدمة

 

 

 

هل هناك حاجة لكتاب جديد عن التدريس؟ أال تعج املكتبات بعرشات الكتب؟ إذن  ملاذا 

   هذا الكتاب؟ ومباذا يتميز؟

وعرض مختلف  االسرتاتيجيات الحديثة التي تجعل  . التدريستناول هذا الكتاب أبرز املستجدات يف

فاالسرتاتيجيات املقدمة  عكست  مختلف املفاهيم . ًويجعل تعلم  الطلبة ممتعا. عمل املعلم أكرث متعة

 .  الحديثة  يف بحوث الدماغ وموضوع اإلبداع والتفكري الناقد

 مختلف املناهج والكتب املدرسية وألول مرة يشتمل الكتاب عىل تطبيقات ومناذج عملية من

ًيف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات واألردن فلم يقدم فكرا نظريا ميله املعلمون واملرشفون  ً

الرتبويون، بل جاءت كل فكرة مصحوبة بعدد كبري من األمثلة واملواقف العملية واألنشطة 

الدراسية نفسها فجاء أشبه بدليل  عميل يقود التطبيقية، والدروس التطبيقية املستمدة من الكتب 

ًعملية التطوير التي طاملا انتظرها املعلم واملرشف تخلصا من أساليب تقليدية مل تنجح إّال يف  تعقيد 

 .عمليات التعلم والتعليم

 .ّإذن قدم هذا الكتاب أكرث من خمس عرشة إسرتاتيجية تدريسية مع تطبيقاتها العملية

ً اإلبداعي قدم عددا من النامذج التدريسية الجديدةففي مجال التدريس ويف مجال تعليم . ّ

ًالتفكري قدم عددا من الدروس وفق مهارات التفكري املختلفة ًويف مجال األسئلة الصفية قدم عددا . ّ ّ

ويف مجال الواجبات املدرسية قدم مناذج متنوعة يف . من أسئلة التفكري يف عدد من املواد الدراسية

 .املواد التدريسيةمختلف 

ّ عىل تكامل موضوعات هذا الكتاب فقد تضمن بعض ما جاء يف كتاب الدماغ والتعلم ًوحفاظا
 .والتفكري يف مجال الذكاءات املتعددة ومهارات التفكري

ًوأخريا نأمل أن يستجيب هذا الكتاب لحاجات األنظمة  الرتبوية يف تطوير التعليم، ولحاجات 

 .لرتبويني يف تنمية أساليبهم وأدائهماملعلمني واملرشفني ا

 نااملؤلف



املقدمــ 
  ة
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 الباب األول 
 التخطيط الدرايس واألهداف الرتبوية 

  

اشتمل هذا الباب عىل فصيل التخطيط الدرايس واألهـداف الرتبويـة، حيـث تـم
 عمليةعرض عدد من األمثلة ال

  التخطيط الدرايس . 

   األهداف الرتبوية . 

  مبادئ التدريس وفق بحوث الدماغ الحديثة 

 

 



 18

 

 

 



 19

  

 
 ولاألفصل ال

 

  التخطيط الدرايس

Lesson - Planning 

 

 

ولكن ميكن إجامل هذه التعريفات  . تعددت تعريفات التخطيط الدرايس باختالف الباحثني

 :مبا ييل

 -ًوالتدابري التي يتخذها املعلم مسبقا التخطيط الدرايس هو مجموع الخطوات واإلجراءات "

يعدها، ويتدرب عليها من أجل ضامن تحقيق تدريس أفضل، وتعلم : قبل تنفيذ الدرس

 ".أفضل

 :ومن خالل هذا التعريف ميكن أن تستنتج ما ييل

 .فال تدريس دون تخطيط مسبق. التخطيط الدرايس إعداد مسبق، يتم قبل تنفيذ الدرس -1

ّ تنبؤية يف معظمها، حيث يتخيل املعلم املوقف الصفي وسري النشاط التخطيط عملية -2
 .ّوتسلسله يف عملية تنبؤ واعية،تستند إىل معرفة عميقة مبتطلبات تعلم الطالب

 :التخطيط عملية شاملة، متكاملة، تشتمل عىل جميع  التدابري -3

  تدابري تتعلق بتحديد األهداف وصياغتها. 

  ار األنشطة والتمرينات واملحتوى املالئم لتحقيق األهدافتدابري تتعلق باختي. 



 التخطيط  الدرايس واألهداف الرتبوية: الباب األول 
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  تدابري تتعلق بإعداد املواد والوسائل الالزمة. 

  تدابري تتعلق بتوفري الوقت املالئم لتحقيق كل هدف. 

  تدابري تتعلق بأساليب واسرتاتيجيات التدريس املالمئة لألهداف. 

  له للتأكد من مدى تحقيق األهدافتدابري تتعلق بأدوات التقويم ووسائ. 

  تدابري تتعلق بالواجبات ومواد التعلم الذايت التي ستطلب من الطالب. 

وهذا . تحسني عملية التدريس: إن هدف التخطيط هو -4

الهدف يتحقق من خالل تهيئة املتطلبات التدريسية 

ومن خالل تصميم املوقف التعليمي بشكل . الالزمة

ً عىل أداء هذا املوقف ذهنيا ليكون ّكامل، ثم التدرب

عىل وعي كامل مبا سيقدمه للطالب وباألدوات التي 

استخدامها وباألسئلة التي سيستخدمها، وبأوقات 

ًفاملعلم متاما .  الطلبة املتوقعةسيثريها، وباستجابات

ّكالريايض الذي يتخيل املباراة مسبقا، ويتخيل تحركاته يف  ًّ

 تدريب نهائية قبل املباراة امللعب بشكل دقيق كعملية

ّحيث ميكن أن يتخيل كيف سيسجل الهدف ّ. 

واملعلم . فالتدريس يهدف إىل تحسني التعلم.ّالهدف النهايئ للتخطيط هو تحسني تعلم الطلبة -5

ًالواعي هو الذي يدرك أن تعلم الطلبة مرتبط مبا يقدمه لهم من تدريس، سلبا أو إيجابا ً. 

 

 

 :التدريس الذهني
ـري ـم يف ـس ـر املعـل أن يفـك

ــــــدرس، ــــــل اـل ّويتخـي
اإلجراءات التي سيتخذها،
ـا ـة معـه ـاعالت الطلـب وتـف
وذلك قبل فرتة من موعد

ــة ــةالحـص ــذه عملـي  وـه
هامة أشبه بالتدريب عىل

 .إعطاء الحصة
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 رايسمتطلبات التخطيط الد

إىل مجموعة من املتطلبات، يتعلق بعضـها  -  ليك يضع خطة تدريسية سليمة- يحتاج املعلم

محتواهـا واملفـاهيم واملبـادئ : وبعضـها باملـادة الدراسـية. مستوياتهم واهتامماتهم:مبعرفة الطالب

ة ومـدى كام يحتاج إىل معرفة واعيـة بإمكانـات البيئـة الصـفي. األساسية والحقائق واملعلومات فيها

ًوأخريا يحتاج إىل معرفـة بأهـداف الرتبيـة سـواء .غناها وقدرتها عىل توفري متطلبات وأدوات التعلم

 .كانت أهداف املادة الدراسية أو أهداف املرحلة التعليمية واألهداف الرتبوية العامة

 : وفيام ييل توضيح لهذه املتطلبات

 :معرفة الطالب -أوالً

 :يقصد مبعرفة الطالب ما ييل

  الحـصـول ـعـىل املعلوـمـات والبياـنـات الشخـصـية األساـسـية

 .والسرية الدراسية لهم

 عرفة خرباتهم السابقة. 

  ّعرفة أمناط تعلمهـم وأمنـاط ذكـائهم والتمثـيالت املفضـلة

 .لديهم

ًفالسرية الدراسية للطلبة تعطي املعلم انطباعا عـن  . إن هذه املعلومات أساسية  لبناء الخطة

 .دراسية للطلبة واتجاهاتهم نحو املدرسة، واملواد  الدراسية التي يفضلونهاالحياة ال

فال تعد الخطط التدريسـية . أما الخربات السابقة فهي القاعدة التي يتم الربط أو البناء عليها

 .بل تبنى عىل خربات الطلبة السابقة، وهذا ما يعطي التعليم معنى لدى الطلبة. يف الفراغ

 ّ معرفــة متثــيالت الطلبــة املفضــلة وذكــاءاتهم املتنوعــة فمــن املهــمأمــا بشــأن رضورة

 

ـــــات التخـطـــــيطمتط لـب
 الدرايس
معرفة الطالب . 
معرفة محتـوى املـادة 

 .الدراسية
 معرفة البيئة الصفية.
 ــــداف ــــة أـه معرـف

 .الرتبية
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 تـدريس يف وسنتحدث عن هذه الذكاءات كاسـرتاتيجيات. تصميم خطة التدريس وفق هذه الذكاءات 

 .فصل خاص

 :معرفة املادة الدراسية ً-ثانيا

  :يقصد مبعرفة املادة  الدراسية أن يقوم املعلم بدراسة املادة وتحليلها إىل

 معلومات  وحقائق. 

 مفاهيم ومصطلحات. 

 تعميامت ومبادئ. 

 مهارات. 

 قيم واتجاهات. 

ألنها هي األهداف الرتبوية . وأن تشمل كل خطة دراسية عىل هذه العنارص جميعها ما أمكن

 بتشجيع من األنظمة-ًومن املهم أن نشري إىل أن معظم املعلمني حاليا . التي تقود إىل منو الشخصية

التعليمية خاصة نظام املناهج ونظام االمتحانات،  يركزون عىل املعلومات والحقائق بدرجة عالية 

 .ًجدا بل وعىل حساب باقي األهداف األخرى

يف بها وسنوضح فيام ييل هذه العنارص ليتمكن املعلمون وطالب الرتبية العملية من االهتامم 

 . أثناء إعدادهم للخطط التدريسية

 ق واملعلوماتالحقائ -أ

الحـقـائق واملعلوـمـات ـمـن أـبـرز مكوـنـات اـملـنهج، فـهـي 

العـمـود الفـقـري للـمـنهج، حـيـث يعـتـرب أي ـمـنهج وـعـاء يـضـم 

وتـأيت أهميـة الحقـائق مـن كونهـا إنجـازات . معلومات معينة

 :فهناك أنواع من الحقائق. توصلت إليها البرشية عرب تطورها

 أنواع الحقائق
 حسية علمية. 

 يةدين. 

 فلسفية. 

 رياضية. 
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 :من مثل. ريق الحواس والتجربة واملحاولة والخطأوهي ما وصلتنا عن ط: الحقائق العلمية  -1

  الشمس أكرب من األرض. 

  اسم، فعل، حرف :تقسم الكلمة إىل ثالثة أنواع. 

 :وهي ما  حصلنا عليه من خالل الوحي ، من مثل: الحقائق الدينية  -2

  أركان اإلسالم خمس. 

   الـلـهسيدنا محمد رسول. 

  الجنة مصري املؤمنني. 

وصدق هذه الحقائق خاص .  وهي التي توصل إليها مفكرون وفالسفة:الحقائق الفلسفية  -3

وما تقول به  املثالية . بكل فلسفة، فام تقول به الفلسفة الوجودية يؤمن به الوجوديون

 .ومن أمثلة هذه الحقائق. يؤمن به املثاليون فقط

  هذا عامل الوهم والعامل الحقيقي هو عامل املثل. 

  الفكر يسبق الوجود. 

  الوجود يسبق الفكر. 

  خلقنا صفحة بيضاء والتجربة هي التي تزودنا بكل خرباتنا. 

  الحواس هي التي تزودنا باملعارف. 

  نساين هو أساس التجربةالعقل اإل. 

  إذن أنا موجود! أفكر! 

وهي حقائق تحليلية تتعلق بنظام  :حقائق رياضية  -4
ات املتصلة بها كام تتعلق  بالخطوط األرقام والعملي

 .واألشكال الناتجة عن اتصالها

 :ومن هذه الحقائق

  8 = 2 × 4 

حـقــائق رياـضــية يـســهل
إثباتـهـــا ألنـهـــا حـقـــائق

 .تحليلية
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  8 = 6 + 2  

   180مجموع زوايا املثلث يساوي 

إن الحقائق مبختلف أشكالها تعترب القاعدة األساسية التي 

لكن املشكلة أن .يستخدمها الطلبة يف بناء خرباتهم ومهاراتهم

ّملعلمني يعتربون الحقائق أهدافا نهائية للتعلم وليس بعض ا ً

 .وسيلة لتنمية مهارات الطالب وشخصيته

  املفاهيم واملصطلحات -أ

ًإن تدريس املفاهيم أكرث  خصبا وعمقا من تدريس  الحقائق  ففي تدريس الحقائق نحن . ً

لكننا يف تدريس املفهوم فإننا نقدم .نقدم معلومات محددة

 . ما يتصل به من روابط وعالقات متعددةاملفهوم بكل

فإذا كانت الحقائق معلومات توصلنا إليها من خالل 

الحواس، وتوقف بنا األمر عند حدود هذه الحقائق، فإن 

تدريس املفاهيم ميتد بنا إىل  آفاق واسعة جديدة ميكن أن 

 .تغني عمل الدماغ وتحفزه للبحث والنمو

 :إننا حني نقول

وحفظها ثم قد تنىس  , ّملكة العربية السعودية هذه حقيقة يتم تعلمهاالرياض عاصمة امل

 .بعد فرتة

 ....... أما إذا

 :فإن لهذا املفهوم إمدادات وعالقات عديدة مثل" . عاصمة "ركّز عىل املفهوم  مثل 

ـائل ـة كوـس ـائق هاـم الحـق
لكـن إذا. لنمو الشخصـية

ّصارت هي الهدف، تحول
ظالتعـلـيم إىل مـجـرد حـفـ

ـــــــائق ـــــــني حـق وتلـق
 .ومعلومات

تعلم الحقائق يرهق الدماغ
ّأمــا تعلــم.ويعيــق عملــه

ّاملفاهيم فينمي الدماغ من
ـخـالل الـشـبكات والـصـالت
الـتـي يقيمـهـا ـمـع مـفـاهيم

 .أخرى
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 ما املقصود بالعاصمة؟ أهمية العاصمة؟ خصائصها؟ 

 ملاذا تتخذ كل دولة عاصمة؟ 

 ني العاصمة واملدينة العادية؟ما الفرق ب 

  الخ......... هل ميكن استبدال العاصمة؟. 

ولذلك تبدو معرفة املعلم باملفاهيم معرفة أساسية المتداد الـتعلم وربطـه مبوضـوعات 

 :أخرى مثل

 جو العاصمة. 

 سكان العاصمة. 

 إحصائيات وأرقام عن العاصمة. 

 الحياة يف العاصمة. 

  الخ. ... سلبياته. يف العاصمةإيجابيات العيش 

إن الطالب وهو يناقش هذه املوضوعات سوف مير عـىل العديـد مـن الحقـائق ويكتـب 

 .بعض القيم واالتجاهات واملهارات، ورمبا عرف عواصم عرشات الدول

  أما املبادئ والتعميامت والقوانني -ب

 فهي أساسيات مرتبطة باملفاهيم وكل من املبادئ  

 :ّالقوانني تعرب عن عالقات بني مفاهيم مثلوالتعميامت و

 العلم يؤدي إىل بناء األمة. 

 يزداد طول املعادن بارتفاع درجة الحرارة. 

 األخالق تقود إىل الخري والفضيلة. 

 كل جسم مغمور يف سائل يفقد من وزنه مبقدار وزن حجمه من السائل. 

كـونًالتعميامت غالبـا مـا ت
عالقـــــات لهـــــا صـــــفة
ــــات االـســــتمرارية أو الثـب

 .النسبي
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 .. طول املعادن وارتفاع الحرارة العلم وبناء األمة،. الحظ العالقات بني املفاهيم

 .فالتعليم الجيد هو مفاهيم وعالقات ال مجرد حقائق ومعلومات

فحني . ًويركز املعلمون عىل التعميامت ألنها ميكن  استخدامها دامئا ويف مواقف متجددة

 :نقول

 "يف العجلة الندامة، ويف التأين السالمة " 

ًيصـلح  يف بيئـات مختلفة،ويصـلح أيضـا يف مجـال  هذا التعميم يصلح يف أزمان مختلفة، كام 

 :العمل، والحياة الشخصية، واختيار أي سلعة، أو اتخاذ أي قرار ولذلك يجب االهتامم مبا ييل

 تعليم التعميامت إىل الطالب والرتكيز عليها  أكرث من الحقائق املستقلة أو الجامدة. 

 عميامتتدريب الطلبة عىل إيجاد تعميامت أو استنتاج ت. 

 :وفيام ييل أمثلة لبعض التعميامت

 تعليم التفكري يحسن من شخصية الطالب. 

 الرياضة مفيدة لبناء الجسم. 

 ال جامل بدون عقل. 

 الشخصية املمتعة تزداد بهاء يف كل موقف. 

 التطبيق العميل يؤدي إىل تحسني املهارة. 

 تتمدد املعادن بالحرارة، وتتقلص بالربودة. 

 ًرب كان دامئا  منصوب أو يف محل نصبخ. 

 ترفع األسامء الخمسة بالواو. 

  الزمن× الرسعة= املسافة. 

  الـلـهالصالة تزيد من قربنا من. 

 

ـــــادئ التعـمـــــيامت واملـب
والـقـوانني أـكـرث أهمـيـة ـمـن

 .مجرد حفظ الحقائق
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  املهارات -ج

 فـنحن .إن تنمية  املهارات من األهداف الرئيسة للتدريس

نتعلم حقـائق ومعلومـات، ونـدرس أو نسـتوعب املصـطلحات 

جل استخدامها كوسائل لتنمية املهارات وتحسني واملفاهيم من أ

 .األداء

 :واملهارات أنواع

 الركض، : مهارات حركية تتعلق بالجسد والقدرة عىل مامرسة مترينات وسلوكات دقيقة مثل

استخدام اليد يف األشغال اليدوية والفنية املختلفة كالرسم والنحت والتطريز . الرقص التوازن،

 . ذلكوالتعبري اللغوي وغري

  مهارات عقلية وتتعلق مبهارات التفكري ومستويات هذه املهارات مثل التحليل والرتكيب

 .وقد تم التحدث عنها يف الفصل الخاص باألهداف. والتقويم

  مهارات عاطفية تتعلق باالتزان العاطفي والقدرة  عىل احرتام مشاعر اآلخرين، وإدارة

 . العواطف الذاتية

 تتعلق بالقدرة عىل إقامة تفاعالت مع اآلخرينمهارات  اتصال . 

فال . كأهداف تدريسية يضعونها يف خططهم. إن املعلمني مطالبون بتنمية هذه املهارات

 .نكتفي بالحقائق واملعلومات أو بالتعميامت

ّفنحن نعلم من أجل تنمية قيم .  أما القيم واالتجاهات فهي من األهداف األساسية -د

 :أمثلة هذه القيمومن . واتجاهات

 التعاون ومساعدة اآلخرين. 

 العمل  مع اآلخرين. 

 احرتام اآلخر. 

 اإلميان بالبحث العلمي. 

املهارة هـي إتقـان أداء
سلوك أو حركـة بشـكل
ـــد ـــايئ ودون جـه تلـق

 .معقد
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 ّالتعلم املستمر. 

 احرتام الحقوق والواجبات. 

وهذا يتطلب أن يركز املعلمون يف أثناء التخطيط . إن الهدف األكرب للتعليم هو بناء الشخصية

 :يبني الشخصية منالدرايس عىل كل ما 

 معلومات وحقائق. 

 مفاهيم ومصطلحات. 

 تعميامت ومبادئ  وقوانني ونظريات. 

 مهارات. 

 قيم واتجاهات. 

ويتعرف عىل هذه العنارص األساسية ويخطط إلحداثها يف .     فاملعلم يحلل مادة الدرس

 .سلوك املتعلمني كأهداف  لخطته التدريسية

 :لصفيةمعرفة البيئة ا ً-ثالثا

يحتاج املعلم وهو يعد خطته إىل معرفة دقيقة بالبيئة الصفية التي سيتم فيها تنفيذ الدرس 

 :من حيث

 عدد الطلبة. 

 حجم الصف. 

 توافر إمكانات املادية والتسهيالت. 

 توافر املراجع  واملصادر والوسائل. 

 الخ.. .، السعة، األكسجنيالحرارة، الربودة، : الجو الفيزيايئ للصف. 

 وال  فال يستطيع املعلم أن يخطط لنشاط تعاوين إذا كانت البيئة الصفية ال تسمح بهذا النشـاط

 . تصلح يف البيئة الصفية  التي أعدت لهاًفالخطة دامئا. عطي مترينات حركيةيستطيع أن ي



التخطيط الدرايس : الفصل األول 
 

 

 
29 

 

 

 :معرفة أهداف الرتبية ً-رابعا

س، فاملعلمون يعرفـون فلسـفة إن معرفة األهداف متطلب أسايس مسبق إعداد خطة التدري

التعليم، وأهداف الرتبية والتعليم العامة، وأهداف املرحلـة التعليميـة،  وأهـداف املـنهج الـدرايس، 

ّولنكن عىل وعي دامئا إننا ال ندرس . وأهداف الطلبة، ويضعون كل ذلك يف اعتبارهم وهم يخططون ً

. سية وسـيلة لتحقيـق األهـداف الرتبويـةبل نستخدم املادة الدرا. مادة دراسية وحقائق ومعلومات

ًفاملعلم الناجح ينظر دامئا إىل أهداف الرتبية يف كل خطـوة وعليـه أن ال يـنىس أن الهـدف هـو منـو 

 .شخصية املتعلم

 "منوذج شكيل للخطة التدريسية " 

حظي موضوع شكل الخطة باهتامم شديد خالل فرتة الخمسينات  من القـرن املـايض وحتـى 

 :وطرح املربون أشكاالً مختلفة للخطة، أبرزها.أصبح الشكل بديالً عن املوضوعحتى .  اآلن

 .التخطيط حسب طريقة هربارت يف التدريس -1

 .التخطيط حسب منوذج األهداف السلوكية -2

 .التخطيط حسب أنصار التفاعل اللفظي -3

 :ومهام يكن شكل الخطة، فإن الخطة املناسبة هي التي تشمل ما ييل

 ات وبيانات أساسيةمعلوم. 

 أهداف الدرس. 

 األنشطة والوسائل واألدوات. 

 الوقت املخصص لكل نشاط. 

 وسائل  التقويم. 

 مالحظات. 

 :وفيام ييل بعض هذه النامذج
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 منوذج تدريس حسب خطة هربارت) 1

 

 

 

 

 

 

ات عالقة  وهي عبارة عن جمل قصرية أو موقف أو قصة قصرية ذ:أو التمهيد: مقدمة الدرس -1

   .وميكن أن متتد إىل خمس دقائق. مبوضوع الدرس يقدمها ليهيئ الطالب للموضوع الجديد

ويسـتهلك عـرض الـدرس معظـم . يقدم املعلم املعلومات األساسـية يف الـدرس: عرض الدرس -2

 .وقت الحصة

و بـني بعـض يقيم املعلم روابـط بـني أجـزاء املـادة  أو بـني املـادة  واملـواد األخـرى، أ: الربط -3

 .املفاهيم

 .يقوم املعلم أو الطلبة باستخدامات عملية ملا درسوه: التطبيق -4

يقوم املعلم أو الطلبة بالحصول عىل قوانني وعالقـات وروابـط بـني املفـاهيم التـي : التعميم -5

 .درسوها

وقد شاع هذا النموذج يف الخمسينات والستينات من  القـرن املـايض حتـى صـار االلتـزام بـه 

ًحرفيا من مقومات التعليم الناجح، واالبتعاد عنه خروجا عىل قواعد التعليم ً. 

 

 .............: ................الصف..   .........................:.. املدرسة-

 ................: ............التاريخ    ......: ................. عدد الطالب-

..........:...الحصة : ..................... املوضوع : .................ادة امل-
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 منوذج األهداف السلوكية

 وكالنموذج .ًاتخذ هذا النموذج شكالً أفقيا يربط بني الهدف وطريقة أو أسلوب تحقيقه وتقوميه

ًالسابق صار هذا النموذج بحرفتيه وشكله ولغته أساسا للتعليم الناجح ّ. 

 

 ج خطة دراسيةمنوذ

 

 

 

 

 

 املالحظات التقويم الزمن األساليب واألنشطة والوسائل األهداف السلوكية

1-      

2-     

3-     

4-     

 

ًوقد شاع هذا النموذج ومازال، حتى أصبح منوذجا للتعليم الجيد، وركز املديرون واملرشفون 

ألهداف السلوكية إىل الدرجة التي عىل رضورة التقيد بهذا النموذج، خاصة بأسلوب صياغة ا

ًاستبدلت املضمون بالشكل وأزعجت املعلمني، وجعلت من تحضري الدروس مصدرا للتوتر لدى 

 .املعلمني

 : .............................الصف:.............................    املدرسة-

 : ............................التاريخ: .......................     عدد الطالب-

 :.............الحصة: ..................... املوضوع: .................   املادة-



 التخطيط  الدرايس واألهداف الرتبوية: الباب األول 
 

 

 
32 

 

 

 :وذلك لعدة أسباب، منها

صعوبة صياغة األهداف السلوكية، والتحديدات التي يطلبها مرشفو التعليم باستخدام أفعال  -أ

 :لواالبتعاد عن أفعال أخرى مث

 .يعرف، يعلم، يدرك، يتذكر، دون أن يدرك املعلمون أسباب ذلك

 صعوبة  إعداد تحضري يومي لكل درس بسبب ما يحتاج إليه من وقت طويل، ال يتوافر لدى  -ب

 .املعلمني

 .تقييم املعلمني من خالل  مدى التزامهم بدفرت التحضري، والتحضري حسب هذا النموذج -ج

 استخدام دفرت التحضري

 :ري كثري من املعلمني أسئلة عديدة حول تحضري الدروس مثليث

 هل التحضري املكتوب رضوري؟ 

 هل يحرض املعلم صاحب الخربة؟املعلم الجيد؟ 

 ًهل ميكن أن تستخدم تحضريا من سنة سابقة؟ 

 هل يجب أن ندخل دفرت التحضري إىل الصف معنا؟ 

 هل للتحضري شكل معني؟ لغة معينة؟ 

  إعطاء درس ناجح دون تحضري؟هل ميكن 

 ملاذا يرص املرشفون عىل مشاهدة دفرت التحضري؟ 

ّإن املالحظات املتكررة تشري إىل أن هذه التساؤالت تعكس تذمر املعلمني من دفرت التحضري بل 

فهم ال يدركون  الغاية منه، وال يتفهمون إرصار مديري املدارس واملرشفـني عـىل رؤيـة . من التحضري

  .فرت بل والتفتيش عليههذا الد
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سنحاول يف هذا الجزء اإلجابة عن هذه  األسئلة لتقليل 

التوتر وسوء الفهم بني املعلمني وبني دفرت التحضري ومن يهتمون 

 . به

 :التحضري املكتوب والتحضري الذهني -أوالً

ًميكن للتحضري أن يكون ذهنيا، مبعنـى أن يخطـط املعلـم "

لعـّل هـذه اإلجابـة ".  يكتب ذلكدرسه ويعي ما خططه دون أن

 :فللتحضري الذهني فوائد. تتفق  مع ما يرغب به معلمون كثريون

ًفهو تحضري أوالً، وتحضري ال يتطلب جهودا كتابية، ويزيل توترات 

 .املعلمني، وبنفس الوقت يسمح باالبتكار واإلبداع

 :ّعىل أن هذه املزايا يجب  أن  ال تقلل من األخطار التالية

 عب اسرتجاع كل الخطة ذهنيايص.ً 

 يصعب عرض الدرس بتسلسل وترتيب. 

 ّيصعب معرفة  من حرض ذهنيا ومن مل يحرض إطالقا ًّ. 

 يصعب تنظيم وقت الحصة. 

 يهبط مستوى التدريس إىل مستوى  األعامل غري الفنية وغري املهنية. 

 :د الطرق التاليةولكن ميكن أن يعد هذا التحضري بأح. إذن البد من تحضري مكتوب

املناهج، اإلرشاف، التدريب دليالً للمعلم، بحيث يحوي : تعد وزارة الرتبية أو أي جهة مسؤولة  -1

ًحذفا أو : ويرتك الفرصة للمعلمني بالتعديل.ًتخطيطا لكل الوحدات أو الدروس بشكل متكامل

 .يزات املعلمنيكام ترتك الفرصة إلبداعات ومت. ًإضافة، تركيزا أو تعديالً حسب ظروفهم

 .فيمكن أن يعتمدوا هذا  الدليل كام ورد إليهم -قليلو الخربة  -أما املعلمون 

 التحضري الذهني
 ـوفر وقــت املع ـمـي ـل

 .وجهده
 ـــــوترات ـــــل ـت يزـي

 .املعلمني
 ـــة يف ـــمح مبروـن يـس

 .الخروج عن الخطة
 يقيض عـىل الشـكلية

 . والجمود الحايل



 التخطيط  الدرايس واألهداف الرتبوية: الباب األول 
 

 

 
34 

 

 

فالوحـدة . إذا مل يتوفر دليل، فـيمكن أن يعـد املعلمـون تحضـريهم وفـق الوحـدة الدراسـية  -2

ًالدراسية تشـمل عـدة دروس، ميكـن تحضـريها معـا، ويشـتمل هـذا التحضـري عـىل العنـارص 

 :األساسية

 األهداف واألساليب وأدوات التقويم

 :مثل. ًلكن تكون األهداف أكرث عمومية وأقل تحديدا

 ...…………………أن يستوعب الطالب املصطلحات التالية 

 ...………………………ِأن يعي الطالب أهمية االستجابة لـ 

 ………………………………………………أن ميارس مهارة 

 ………………………………أن يدعم االتجاه نحو مكافحة 

وميكـن أن يشـجعهم عـىل مامرسـة تحضـري . ّ الوحدة يقلـل مـن تـوترات املعلمـنيإن تحضري

 .حقيقي بعيد عن الشكلية أو مظاهر الخداع واستخدام تحضري   قديم إلرضاء املرشف الرتبوي

قبول تحضري درس بشكل مقتضب بحيث يسجل املعلم أهدافه وأسـاليب تحقيقهـا وتقوميهـا   -3

 :كام هو موضح فيام ييل

 تحضري الوحدة
يوفر وقتا وجهدا ً ً. 
أكرث منطقية من حيث 

 .استجابات املعلمني
يبـعـــد الـتـــوتر ـعـــن 

 .املعلمني
ـكلية ـىل الـش ـقيض ـع  ـي

 .ةوالسلبي



التخطيط الدرايس : الفصل األول 
 

 

 
35 

 

 

 ري حصة يف اللغة العربيةتحض

 

 .الصف الثالث األسايس

 .خداع الثعلب: املوضوع

 

 األهداف الرقم
األساليب واألنشطة 

 والوسائل
 التقويم الزمن

1- 

 

ـــة  ـــرأ الطالـب أن تـق

 الدرس

 

. أـعـرض جـمـالً ـمـن اـلـدرس

مع صـور للثعلـب والـدب 

 ثم اقرأ بشكل سليم

ــض  15 ــن بـع ــب ـم اطـل

ــــراءة  ــــات ـق الطالـب

 الدرس

2- 

 

ستوعب الطالبة أن ت

 :املعاين التايل

ـــل،  ـــاهى، أجـم يتـب

 عجيب، خداع

ــــات يف  ــــة الطالـب مناقـش

ـــب  ـــم اطـل ـــامت ـث الكـل

اســـــتخدامها يف جمـــــل 

ميكن عمـل ذلـك . ( مفيدة

 ).يف مجموعات

اســأل الطالبــات مــا  10

تباهي؟ خداع؟: معنى

3- 

 

أن تجـيــب الطالـبــة 

عن أسئلة التـدريب 

 األول

أوزع األـســــــئلة ـعــــــىل 

 مجموعات الطلبة

تعرض كـل مجموعـة  10

 .إجاباتها

4- 

 

ــة  ــب الطالـب أن تكـت

 إحدى جمل الدرس

أطلب من الطالبات اختيار 

جمـلـــة، وكتابتـهـــا ـعـــىل 

 .الدفاتر

أالحظ كتابة الطالبات  5

 .ّوأصحح الكتابة
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إن مزايا هذه الخطة أنها قصرية،  وتشتمل عىل أهداف محددة مع عـرض مخـترص لألنشـطة 

 .وأدوات  التقويم

  هل يطلب التحضري من  معلم جيد أو معلم له خربة ناجحة؟ً-ياثان

 ًهل يحتاج املعلم الجيد إىل تحضري أيضا؟ :ًكثريا ما يثري املعلمون مثل هذا السؤال

ّإن مثل هذه األسـئلة تـنم عـن ضـعف الـوعي بأهميـة 

ّكـام تـنم عـن تشـدد بعـض . التحضري من قبل بعض املعلمـني ّ

ـني وحرف ـة املعلمــني بالتحضــرياملــديرين واملرشـف ـة مطالـب . ـي

 :من اإلشارة إىل ما ييل البد ولإلجابة عن هذا السؤال

  إن  تحضري الدرس يرقى بالعملية التدريسية إىل مستوى

 .العمل املهني

 ال ميكن إعطاء درس ناجح دون تحضري. 

 ًاالعتامد عىل الذاكرة، وحسن إدارة املواقف املفاجئة قد ال ينتج درسا ناجحا ً. 

 الثقة بالنفس قد تقود إىل درس غري ناجح. 

 ًقد تعطي درسا ناجحا ولكن التحضري يجعلك أكرث نجاحا ً ً. 

 يف اسرتاتيجيات مستجدات يف األهداف، مستجدات ً.بد من التحضري فهناك مستجدات دامئاإذن ال

 .فلامذا ال نخطط لها .التدريس، مستجدات يف وسائل التقويم

ً أن يقدم درسا ناجحا بتحضري ذهني غري مكتـوب، فـإن بإمكانـه أن يكـون إذا استطاع املعلم ً ّ

ًأكرث نجاحا وإبداعا يف تحضري مكتوب، ولكن ذلك ال يعني أن من يقدم درسا ناجحا عليه  أن يثبـت  ً ً ً

 -أنه كتب خطة لتحضري الدرس، حيث ميكن قبول دروس ناجحة مـن معلمـني جيـدين أو مبـدعني 

 .ب أن ال يكون سياسية عامة بالسامح للمعلم املبدع أن ال يحرض درسهلكن ذلك يج. ًأحيانا

ميكن للمعلم الناجح املبـدع
ـــحرض دروســــه دون أن ـي
ـــني ـــكل مـع ـــزام بـش االلـت

 .للتحضري

 !!       ال درس دون تحضري
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 :ولكن ميكن القول ودون حذر

ملاذا ال نرتك للمعلم املبدع فرصة تحضري دروسـه بالطريقـة التـي يختارهـا بـدل أن نفـرض "

 !!ميكن للمرشفني الرتبويني أن يتأملوا يف ذلك" عليها طريقتنا يف التحضري؟

 : القديم والتحضري الجديدالتحضري ً-ثالثا

 :     يثري بعض املعلمني السؤال التايل

 "فلامذا أعيد كتابته اآلن؟.حرضت دريس يف العام السابق"

 :ًإن اإلجابة أيضا عن هذا السؤال تحتمل ما ييل

 إذن املعلم ! ّطور ما قدمت! أساليب جديدة! ابحث عن أهداف جديدة. هناك مستجدات

 .يدبحاجة إىل تحضري جد

 فام ينفع لعام قد ال ينفع  للعام التايل. ًإن مستوى الطلبة ليس ثابتا بني عام وآخر. 

ًلكن ليك ال يتهمنا املعلم بأننا نتحدث كالما نظريا مثاليا فإننا نقول ً ً: 

وإضـافة أو حـذف مـا تـراه غـري ً.فـإن عليـك مراجعتـه أيضـاً.إذا كان تحضريك السابق مالمئـا

ولكن ال يقبل أن ميارس التعليم ونطالـب . وعي تام به قبل أن تستخدمه ثانيةوأن تكون عىل .مالئم

ومع ذلك ميكـن أن نقـول إن معيـار . ميكننا استخدام خطط قدمية: بتطوير التعليم إىل مهنة ونقول

فلـيس مـن الرضوري إثـارة مشـكلة . فإذا كـان أداء املعلـم ناجحـا. الدرس الناجح هو األداء الناجح

 .قبة املعلم عىل استخدام تحضري قديمالتحضري ومعا

 :استخدام دفرت التحضري داخل الصف ً-رابعا

 :وهو الذي. إن دفرت التحضري هو أهم األدوات التي يستخدمها املعلم

 ينظم أنشطة الدرس. 
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 يحدد مواعيد بدء النشاط وإنهائه. 

 يرشد إىل أسئلة التقويم . 

  التحضري مالزما لنا؟فهل ميكن القيام بكل هذا دون أن يكون

 ودون أن يهدينا من نقله إىل أخرى؟

ًلست مستعدا للنظر يف : وهناك من يقول من املعلمني

 !كل خطوة يف دفرتي

وهل أنا مضطر لذلك؟ أليس بإمكاين أن ألخص خطوايت عىل 
 النحو التايل؟

 أثري نقاشا حول سؤال املقدمة. 

 أقدم ورقة العمل، ثم أناقشها . 

 حول ) 1( إىل نشاط رقم أنتقل....................... 

  حول  ) 2(أكلفهم بنشاط رقم........................ 

   أعطي الجواب................................................. 

 .ًميكن ذلك برشط أن يكون التحضري معدا من قبل املعلم. الجواب نعم

ولكـن . خطوات الدرس يف ذهنـه، ويعـي مـا الـذي سـيفعلهَوأن يكون املعلم قد تدرب عىل 
 !!يفضل اللجوء إىل الدفرت حني الحاجة

 هل للتحضري شكل معني أو منوذج معني؟ ً-خامسا

 .تتنوع أشكال التحضري كام تتنوع وجهات نظر املربني واملعلمني

 :مييل بعض املعلمني إىل تحضري دروسهم بشكل عمودي عىل النحو التايل -1

 دمة الدرس والربط مع الخربات السابقةمق. 

ـ ـدفرتاالـس ـليم ـل تخدام الـس
 التحضري
نعد التحضري . 
نتــدرب عليــه ذهنيــا ً

 .لنعي خطوات الدرس
نسرتشد به أثناء إعطاء 

. إذا احتجنا لذلكالدرس
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 عرض أنشطة الدرس، واألدوات املستخدمة مع توضيح ألهداف كل نشاط. 

 مناقشة الطلبة، والتحقق من مدى. 

 إغالق الدرس. 

 :كام مييل بعض املربني املعلمني إىل التحضري بشكل أفقي، عىل النحو التايل -2

 

 أهداف الدرس واألنشطةاألساليب  الزمن التقويم مالحظات

     

     

     

     

 

 ً.وهناك من املربني من يقسم األنشطة واألساليب إىل دور املعلم ودور الطالب أيضا -3

 فأي األشكال أكرث سالمة؟

ّولعل من املفيد أن تتوجه األنظمة الرتبوية نحو استخدام الخريطة الذهنيـة كوسـيلة أو أداة   -4

 :و التايلللتحضري عىل النح
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 األهداف

 موضوع الدرس

 اإلجراءات
ا ا اإل

    

 التقويم
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 :ًوميكن أن تكون الخريطة الذهنية أكرث انفتاحا عىل النحو التايل -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الخريطة الذهنية تساعد املعلم عىل رؤية الدرس كامالً من خـالل نظـرة أو ملحـة رسيعـة 
 :كام ميكن أن تحقق ما ييل

 .الربط بني األهداف واألساليب والتقويمميكن أن تساعد يف  -1

 .ميكن أن يكتشف املعلم عالقات جديدة بني عنارص الدرس -2

ميكن أن يستخدمها أكرث من مـرة وأكـرث مـن سـنة ويضـيف عليهـا أيـة تعـديالت فالخريطـة  -3
 .الذهنية نامية باستمرار وميكن تطويرها

موضوع
الدرس

أساليب تحقيق 

األهداف

 
 

 

أساليب تحقيق 

 األهداف 
أساليب تحقيق 

األهداف

أساليب التقويم 
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كـن يـرى كثـري مـن املـربني أن هـذه ول. ّتتعسف بعض األنظمة، وتلزم املعلمني بشكل معـني

 .األمور يجب أن ترتك للمعلمني أنفسهم يختارون منوذجهم

 هل ميكن تقديم درس ناجح دون تحضري مسبق؟ ً-سادسا

يعتقد بعض املعلمني أن معرفتهم الواسعة باملادة تسمح لهـم بتقـديم درس نـاجح، فاملهمـة 

  إذن؟فلامذا التحضري. هي نقل جزء من املادة إىل الطالب

نعم إذا كان التدريس هو نقل معلومات، فإن باإلمكان النجاح يف ذلـك إذا كنـا نحفـظ هـذه 

!! أن ينقل املعلومـات -حتى لو كان غري معلم  -بل إن بإمكان أي شخص يعرف املادة !! املعلومات

 :فالتدريس هو! ال: ولكن هل التدريس نقل معلومات؟ اإلجابة

  والنمومساعدة الطالب عىل التعلم. 

 تصميم أنشطة وفق خربات الطلبة وحاجاتهم. 

 تصميم أنشطة وفق ذكاءاتهم املتنوعة . 

 إدارة موقف تفاعيل اتصايل تأميل. 

 تقديم أنشطة تتوافق مع مبادئ منو الدماغ. 

 توفري بيئة تعلم آمنة خالية من التهديد. 

 هل ميكن توفري ذلك كله دون تحضري مسبق؟ مرة أخرى

إذا أردنا أن يتحول التعليم إىل مهنة، فيجب إعداد كل من سيامرسها وإكسابه املهـارات نقول 

ًالالزمة ملامرستها قبل بدء العمل، بحيث يستطيع مامرستها من تلّقى تدريبا وإعدادا مسبقا، وأتقـن  ً ً

 .مهاراتها

  ملاذا يرص املرشفون عىل مشاهدة دفرت التحضري؟ ً-سابعا

ـدأ املرش ـا يـب ـا ـم ـرت التحـضـري،ًغالـب ـع املعلـمـني بـسـؤالهم ـعـن دـف ـم ـم ـويني أعاملـه ـون الرتـب  ـف
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ًإن كثـريا مـن املـربني . حيث يستخدم هذا املدخل كتفتيش عىل املعلمني أو هكذا يشـعر املعلمـون

ًحيـث غالبـا مـا يسـمع . ينصحون املرشف الرتبوي بأن ال يبدأ عمله بـالتفتيش عـىل دفـرت التحضـري

 :املرشف إجابات مثل

 ت دفرت التحضري يف املنزلنسي. 

 ونسيت املفتاح يف املنزل. إنه يف الخزانة. 

 ألنني كنت مشغوالً. مل أمتكن من التحضري هذا اليوم. 

. ًإن رؤية دفرت التحضري قد يكـون مفيـدا للـمرشف واملعلـم رشط أن ال يبـدأ بـالتفتيش عليـه

كـأن يقـول املرشف أو .  التحضـريينصح املدير أو املرشف بإيجاد موقـف يتطلـب الرجـوع إىل دفـرت

 :املدير يف االجتامع القبيل

ما أهدافك؟ كيف ستحققها؟ ما األدوات التي تستخدمها؟ كيف عرضت أهدافك؟ لـرنى مـاذا 

 هل هناك فروق بني درسك كام خططت له، وكام نفذته فعالً؟! فعلت يف دفرتك

 !سلوك مهني: دفرت التحضري

هل التعليم مهنة؟ . لتعليمًكثريا ما تدور تساؤالت حول ا

وملاذا ال يكون مهنة؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت نعرض فـيام 

 فام رشوط املهنة؟. ًييل الرشوط التي تجعل العمل مهنيا

هناك اتفـاق عـىل أن للمهنـة رشوط أساسـية تتمثـل يف 

إن املجتمـع املهنـي يعـرتف . اعرتاف املجتمع بالتعليم كمهنـة

وكـذلك معظـم مجتمعـات . ملحامـاةمبهنة الطب والهندسة وا

 وليس هناك اعرتاف بالتعليم كمهنة؟. العامل

 مزايا ومتطلبات العمل املهني

يقدم خدمة حيوية ّ. 

ينال اعرتاف املجتمع . 

 ـــه إطــــار نظــــري ـل

 .متكامل

 ــداد ــد إـع ــارس بـع مـي

 .مسبق

 له أخالقيات مصانة. 

 ًيعطــي صــاحبه لقبــا

 ً.مهنيا

مـيــارس مبوافـقــة هيـئــة 

 .مهنية
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فهل يقدم التعليم خدمة حيوية؟ مبعنى أن التعليم رضوري وملح لحياة املجتمع واستمرارها 

 وعزتها؟

إن باإلمكان القول أن التعليم يحقـق هـذا الرشط وإن أهميـة التعلـيم ليسـت موضـع شـك 

ًيم إطارا نظريا مستمدا من علم النفس الرتبوي ومن التقدم املسـتمر يف هـذا كام أن للتعل. وتساؤل ً ً

 :ولكن تبقى أسئلة هامة نناقشها فيام ييل. التعليم الذي طرح نظريات تعلم عديدة

 ًهل التعليم يتطلب إعدادا مسبقا؟ -1

ًيالحظ تطورا كبريا يف مؤهالت املعلمني، فبعد أن كان بإمكان أي شخص يحمل مـؤه ًالً ثانويـا ً

ًأو أقل أن يلتحق بالتعليم، صارت الشهادة الجامعية متطلبا أساسيا للعمل ولكن مـا زال كثـريا مـن  ً ً

األشخاص يلتحقون بالتعليم دون أن يعدوا كمعلمني، أو أن ميارسوا يف أثناء التدريب وقبل التحاقهم 

 غريها أن ميارس التعليم، كام إن أي شخص يحمل شهادة جامعية سواء من كليات الرتبية أو. بالعمل

أن فرتة التدريب أو الرتبية التي يلحق بهـا الطلبـة يف أثنـاء دراسـتهم ليسـت كافيـة للتعـرف عـىل 

 .َمشكالت املهنة أو التدرب عىل مهارتها

 :إذن هناك نقص يف هذا الرشط، وهذا يتطلب ما ييل

 ًًتعديل برامج كليات الرتبية لتقديم إطارا نظريا متكامال ، وتطبيقات عملية كافية ضمن برنامج ً

 . ًأكرث عمقا وفرتة أطول

 عدم السامح ألي شخص أن يلتحق بالتعليم دون حصوله عىل إعداد مسبق وتدريب كاف. 

 هل للتعليم أخالقيات معينة؟  -2

فلكل مهنة قسم يتعهد . ال يوجد منظومة أخالقية عامة يلتزم بها العاملون يف التعليم

 أمـا يف التعلـيم فهنـاك تفـاوت بـني الـدول. باملحافظـة عـىل أخالقيـات معينـةفيه املهنـي 
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يتعهـد . حيث ما زال كثري من الدول ال تهتم بوجـود أخالقيـات أو ميثـاق أخالقـي ملـزم.  املختلفة

 :وفيام ييل مثال لقسم يقرتحه هذا الكتاب. املعلمون ويقسمون باملحافظة عليه

. وأبعـدهم عـن التهديـد والخـوف. م طاليب، وأوفر لهم األمن العظيم أن أحرتالـلـهأقسم ب"

ّوأمنـي قـدراتهم وفـق خيـاراتهم . وأعمل عـىل تنميـتهم كأشـخاص، وأحـافظ عـىل كـرامتهم

وأعمـل عـىل . وأنفـذ واجبـايت بكـل إخـالص. وألتزم بآداب مهنتـي. وأخطط لعميل. املفضلة

 ."     يةتطوير التدريس كمهنة لها أخالقياتهم ومكانتها االجتامع

ًهل ينال العاملون يف التعليم لقبا مهنيا؟  -3 ً 

لكـن لـيس . ٍطبيـب، مهنـدس، محـام: يالحظ أن من ميارس مهنة يحتفظ بلقبها مدى الحيـاة

ًملامريس التعليم لقبا مهنيا كام أن التعليم مير يف مهنة عرب رتب متدرجة، فهناك الطبيـب واملخـتص . ً

لكن يف التعليم فإننـا نفتقـد إىل مثـل هـذه األلقـاب أو . والهندسةواالستشاري، وكذلك يف املحاماة 

 :ويقرتح الكتاب نظام الرتب التايل. الرتب

 يعني املعلم بوظيفة معلم مساعد لفرتة خمس سنوات. 

 ّيرفع إىل رتبة معلم إذا قدم بحثا أو درس مساقا أو طور أداة تعليمية ً ً ّّ. 

 ّيرفع إىل رتبة معلم رائد إذا قد ًم إنجازا علميا، وبعد مرور عرش سنوات عىل رتبته السابقةّ ً. 

  ًخبري إذا قدم إنجازا علميا -ّيرفع إىل رتبة معلم ً ًكتابا تربويا. درجة علمية. ّ بعد مرور خمس . ً

 .سنوات عىل رتبته السابقة

  ًاستشاري إذا قدم إنجازا علميا -ّيرفع إىل رتبة معلم ً ًبحثـا بعـد . ًكتابـا). دكتوراه(درجة علمية . ّ

 .مرور خمس سنوات عىل رتبته السابقة

 كأن تخفض نصابه من. ّوتعدل مسؤوليات كل معلم عىل ضوء الرتبة التي يشغلها
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ـا مـسـؤوليات أـخـرى يف ا ـدالً منـه ـة ويعـطـى ـب ـل رتـب ـاهج أو إل الحـصـص يف ـك رشاف أو تـطـوير املـن

 . مالية لكل رتبةكام ميكن تخصيص عالوة . الخ... االختبارات أو األنشطة 

 هل ميتلك املعلمون مهارات خاصة ؟  -4

فهل للتعليم مثـل . إن لكل مهنة مهارات وكفايات يعد صاحبها، ويتقنها قبل أن ميارس العمل

 هذه املهارات؟ وما الذي مييز املعلم عن غريه؟ 

عالمـي فالطبيب والنجار والحريف واإل. ن أي شخص ماهر يف االتصال يستطيع أن يعطي درساإ

واملحامي يستطيع دخول الحصة وتقديم درس ناجح إىل الطالب بينام ال يستطيع املعلـم أن ميـارس 

ًعمال طبيا أو قانونيا  فلامذا يستطيع اآلخرون مامرسة أعاملنا وال نستطيع مامرسة أعاملهم؟. ً

 فمتى !إن الجواب واضح، وهو أنهم ميتلكون مهارات خاصة بهم، وال منتلك مهارات خاصة بنا

 يكون لنا مهارات خاصة نتقنها نحن وال يتقنها اآلخرون؟

إننا حني نطور التعليم، ونغري النظرة التقليدية إىل التـدريس مـن عمليـة نقـل معلومـات إىل 

 :فالتدريس الفعال هو. عمليات بناء الشخصية، فإننا حينها منتلك هذه الكفاءات

 اكتساب مهارات التخطيط والتوقع والتنبؤ. 

 اكتساب مهارات تقديم التعليم املتاميز. 

 استخدام اسرتاتيجيات التفكري والتفكري اإلبداعي. 

 تقديم تعليم يناسب ذكاءات الطلبة. 

 استخدام اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس. 

حني تتقن هذه الكفاءات وحني منارسها، فإننا ننتقل بالتدريس من عمل ميكـن أن ميارسـه أي 

وبذلك نحـافظ عـىل مكانـة املعلـم ونرتقـي . ً مهني ال ميارسه إال من أعد له مسبقاشخص إىل عمل

 .بالتعليم إىل مصاف املهن الراقية
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 هل للعاملني يف التعليم هيئة مهنية تنظم أعاملهم؟  -5

ال يستطيع العامل يف املهنة مامرسة عملـه إال إذا حصـل عـىل إجـازة أو تـرخيص مـن هيئـة 

وهذه الهيئة متتلك حق الرقابة واملتابعة وتزويـد العـاملني بالتـدريب . الخ..... ةنقابة، جمعي: مهنية

بينام ال يزال التعليم ميارس كأي وظيفة أخرى سواء يف القطاع . واملستجدات الحديثة يف مجال املهنة

 .الحكومي أو الخاص

 ماذا تعني كل هذه األفكار بالنسبة إىل التخطيط الدرايس وتحضري الدروس؟

 :ن تطوير العمل التدرييس، يتطلب من املعلمني االنتقال بالتدريسإ

 .إىل عمل منظم           من عمل عشوايئ

 .إىل عمل مخطط  من عمل تجاري      

 إىل تطوير البنية املعرفية للطالب  من نقل معلومات      

 .إىل تعليم متاميز  من تعليم جامعي        

 . املعرفةإىل نقد   من تعليم املعرفة

 .إىل تعليم التفكري   من تعليم مادة

 .إىل عمل مهني    وباختصار من عمل وظيفي   

إن هذه االنتقاالت ال ميكن أن تتم إال إذا طورنا أساليبنا ومهاراتنا وامتلكنـا املهـارات الخاصـة 

ن نتمكن إال بها، عند ذلك فقط تكون لنا مهارتنا الخاصة وهذا لن يتم إال إذا خططنا، ودون خطة ل

 :فاملعلم املهني إذن. من مامرسة عمل وظيفي

 يخطط لعمله. 

 يعي خططه . 

 ّال يتذمر من التخطيط املتجدد . 

 ّيطور خططه باستمرار. 
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 الفصل الثاين

 

  األهداف الرتبوية

Educational Objectives 

 

 

هداف هي التي توجه الدول واملؤسسات فاأل. ليس املجال تعداد وظائف األهداف وتبيان أهميتها

واملؤسسـة . وإن غيـاب األهـداف يعنـي فقـدان االتجـاه، والتخطـيط والعشـوائية. واألفراد باتجاه معني

واألفـراد بحاجـة إىل . الرتبوية بحاجة إىل تحديد أهدافها، حتى تتمكن مـن اختيـار برامجهـا ونشـاطاتها

   .اههاباتجتحديد أهدافهم، حتى يتمكنوا من السعي 

بحاجة إىل وضع أهـداف لهـم، وتحديـد هـذه  - واملعلمون قادة - قادة ومعلمني: والرتبويون

 .األهداف

 :فوجود أهداف تساعدنا عىل

 .َتحديد أساليب وأنشطة متكننا من السعي لتحقيقها -1

ـي تـسـاعد ـعـىل  -2 ـربامج الـت ـزات واـل ـوى املـي ـد محـت تحدـي

 .تحقيق األهداف

م وأدواته لنتمكن من قياس مـدى تحديد وسائل التقوي -3

 .تقدمنا

 وظائف األهداف
 ـــــريةتح ـــــد املـس دـي

 .واالتجاه
تـســــاعد يف اختـيــــار 

ـــطة ـــاليب واألنـش األـس
 .الالزمة لتحقيقها

 تساعد يف تقييم مدى
 .النمو والتقدم
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 .    هذه هي أهمية األهداف لكل إنسان ومؤسسه، لكل عامل، لكل معلم، لكل طالب

 مصادر أهدافنا

ـىل  ـون ـع ـة واملعلـم ـة الرتبوـي ـل املؤسـس ـن تحـص ـن أـي ـم

 أهدافهم؟ هل يخرتعون هذه األهداف؟ هل يستوردونها؟

 :إن هناك مصادر متعددة الشتقاق األهداف

 :فلسفة املجتمع وتطلعاته  -1

ـفته  ـاره وفلـس ـدد أفـك ـة تـح ـة خاـص ـع ثقاـف ـل مجتـم لـك

 .َوتطلعاته، تعرب عن حاجاته األساسية

فاملجتمع العريب مثالً يسعى نحو الوحدة، وله مجموعـة 

لـه نظرتـه إىل . من املبادئ السياسية والثقافية والدينية وغريها

لـه مشـكالته لـه تصـوراته عـن املـواطن . َلتطور والتغيريله أفكاره عن ا. األرسة ودور الرجل واملرأة

 .وحارضه ومستقبله

 :ًهذه األفكار كلها هي مصادر تنشق منها أهدافا تربوية مثل

 املحافظة عىل وحدة األرسة. 

 تعزيز دور املرأة يف املجتمع . 

 بناء املواطن القادر عىل التفاعل مع متطلبات الحارض واملستقبل. 

وهكـذا ميكننـا اختيـار عرشات .  أهـداف تـم اشـتقاقها مـن فلسـفة املجتمـعهذه مجموعـة

 .األهداف الرتبوية من هذه الفلسفة

 

 مصادر اشتقاق األهداف
فلـســــــفة املجتـمــــــع-1

 .وتطلعاته
 .متطلبات منو املتعلمني-2
حاجات النظام التعليمي-3

 .التطويرية
 .املعارف اإلنسانية -4
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 متطلبات منو الطلبة  -2

 سـنوات، والتـي 6-4ًمير الطلبة مبراحل منو مختلفة بدءا من سن الدراسة، وهو سن الروضـة        

ويحتـاج الطلبـة عـرب . ايـة املرحلـة الثانويـةاعتربت مرحلة دراسية يف عدد كبري من الدول وحتى نه

وتتنوع هذه الحاجات بتنوع مستويات الطلبة . منوهم إىل متطلبات أساسية توفر لهم النمو السليم

كام يواجه الطلبة مشكالت تعيق منوهم السـليم، فكيـف نـوفر . وقدراتهم واهتامماتهم وذكاء اتهم

 ية باملثريات؟ كيف نساعدهم عىل حل مشكالتهم؟للطلبة متطلبات النمو؟ كيف نوفر لهم بيئة غن

ًإن اإلجابات عن هذه األسئلة تكشف لنا مصدرا هامـا مـن مصـادر اشـتقاق األهـداف وهـو  ً

 .متطلبات منو املتعلم

 :مثل. وميكن من هذه املتطلبات اشتقاق أهداف عديدة

 توفري متطلبات النمو الجسمي السليم . 

 العاطفية الالزمة للنضج إغناء بيئة الطفل باملثريات 

 .العاطفي

 مساعدة األطفال عىل حل مشكالتهم املختلفة. 

 تقديم تعليم يراعي قدرات األطفال وذكاء اتهم املتنوعة . 

 مساعدة الطلبة عىل إقامة عالقات مع اآلخرين. 

 توفري وإثارة دوافع التعلم لدى الطلبة . 

 حاجات النظام التعليمي  -3

ًوغالبـا مـا يسـتمد النظـام التعليمـي هـذه . ام حاجـات خاصـة يسـعى إىل إشـباعهالكل نظـ      

 :الحاجات من مصادر متعددة مثل

 متطلبات النمو
ــمي ــو الجـس ــاج النـم يحـت
ــــيل واالجتامعـــــي والعـق
ـة ـة غنـي واالنفعــايل إىل بيـئ

.ت هـذا النمـوتوفر متطلبا
ـادي ـى ـم ـى غـن ـذا الغـن وـه

 ً.وعاطفي معا
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 فلسفة املجتمع وتطلعاته. 

 تطلعات النظام نفسه إىل تقديم تعليم نوعي متميز. 

ومهام كان املصدر، فإن النظام التعليمي يسعي إىل تحسـني مداخالتـه وعملياتـه ومخرجاتـه 

وبـذا يضـع ... ًستفيدا بذلك من فلسفة املجتمع، ومن نتائج البحوث والتجارب الرتبويـة العلميـة م

 :ًالنظام التعليمي أهدافا مثل

 تطوير أداء املعلمني. 

 تقديم تعليم يبنى عىل التفكري. 

 ربط التعليم بخطط التنمية. 

  ....الخ. 

فقـد يضـع النظـام . هـات التعلـيمإن مثل هذه األهـداف وغريهـا ميكـن أن تكـون مـن موج

ًالتعليمي أهدافا مثل تطوير املدارس، أو فـتح مـدارس مهنيـة أو تحسـني عمليـات اإلرشاف واإلدارة 

   .وهكذا فإن حاجة النظام التعليمي هي مصدر خصب الشتقاق أهداف عديدة. املدرسية

 املعارف اإلنسانية واملواد الدراسية   -4

نسانية يف عديد من املواد الدراسية، فبعد أن كانت املعارف تتعلق بالقراءة َتتجمع املعارف اإل      

والكتاـبـة والحـسـاب أو مـبـا يـسـمى باملـهـارات األساـسـية الثالـثـة، تفـجـرت املعرـفـة وتـعـددت اـملـواد 

أي املواد نختار؟ وماذا نختار من موضـوعات يف كـل مـادة؟ ومتـى : الدراسية، حتى صارت املشكلة

 ما متطلبات تدريس كل مادة؟ وما املهارات التي تلزم لطالبنا؟ندرس كل مادة؟ و

إن املواد الدراسية مصدر خصب الشتقاق أهـداف تربويـة، فلكـل مـادة أهـداف 
صحيح أن جميـع املـواد تهـدف إىل تنميـة تفكـري الطـالب، . ترتبط مبحتوى هذه املادة

 فمـن املـواد. ولكن يبقى لكل مادة مفاهيم ومهـارات ومبـادئ وتعلـيامت خاصـة بهـا
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 :ً الدراسية ميكن أن نشتق أهدافا متعددة مثل

 الـلـهتعزيز اإلميان ب. 

 يتحدث ويكتب بلغة عربية سليمة. 

 يجمع األعداد. 

 يستخدم العمليات الحسابية األساسية. 

 يعرف تسلسل الحوادث التاريخية. 

 يجري تجربة علمية. 

 يتصل مع العامل بنجاح. 

  ......الخ. 

  :مستويات األهداف

كـام لـدينا أهـداف وغايـات . فلدينا أهداف عامة وأهداف خاصة. تتعدد مستويات األهداف

ًفكيف منيز بني هـذه املسـتويات؟ ومـا الـذي يلزمنـا كمعلمـني؟ ومـا الـذي يلـزم النظـام . وأغراض
 التعليمي؟ 

 :َلإلجابة عن هذه األسئلة البد من توضيح ما ييل

  ًسواء كانت أهدافا عامة أو خاصة. يحتاج إىل جميع مستويات األهدافكل شخص أو مؤسسة .

 .غايات أم أهداف

  ّإن األهداف العامـة والغايـات تحـدد التوجهـات الكـربى لإلنسـان أو املؤسسـة والتـي   ميكـن

 .تحقيقها عىل مدى فرتة زمنية طويلة

  ميكن أن تحقق األهداف العامة تعترب األهداف العامة والغايات موجهات لألهداف الخاصة، وال

 .إال من خالل تجزئتها إىل أهداف صغرية أو خاصة

 : وفيام ييل توضيح لهذه املستويات
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  Purposes and Aims   األغراض والغايات الرتبوية  -1

تعترب األغراض والغايات الرتبوية األهداف النهائيـة الكـربى للتعلـيم، فهـي موجهـات للنظـام 

 فام أغراض الرتبية مثالً؟. ج الدراسية وطرق التدريس والكتب املدرسيةالتعليمي واملناه

 إعداد املواطن الصالح. 

 احرتام حرية الفرد. 

 االستيعاب الواعي للتكنولوجيا. 

 املساهمة يف الحضارة اإلنسانية. 

  الخ..........تذوق الجامل. 

الل مادة دراسية أو منهج أو سنة إن هذه مخرجات نهائية للنظام التعليمي، ال تتحقق من خ

 .رمبا متتد لتشكل الحياة املدرسية كلها وما بعد الحياة املدرسية. دراسية أو حتى مرحلة دراسية

فـإذا . ومثل هذه الغايات أو األغراض تتطلب تضافر جميع املواد الدراسية وجميـع املعلمـني

 :ًأخذنا هدفا مثل

 التحدث بلغة عربية سليمة. 

 أوقات الفراغاستثامر . 

 تطبيق مبادئ السلوك السليم. 

نرى أنها ليست مسؤولية معلم معني أو مادة معينة ويف فرتة معينة، بل يشارك بها الجميع، 

 .وعىل مدى الحياة الدراسية

  Goals  األهداف العامة  -2

 ًبل إن لكل مادة دراسية أهدافا عامة. وهي أهداف ترتبط مبادة دراسية معينة   
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إذن هنـاك .  تخصها هي، ولكنها بنفس الوقت تشرتك مع األغراض العامة للمواد الدراسـية األخـرى

 :أهداف خاصة لكل مادة دراسية، وسنحاول هنا وضع هدف عام   من كل مادة دراسية

 مامرسة العبادات والشعائر اإلسالمية. 

 تنمية القدرة عىل تحليل النصوص األدبية. 

 نجليزيةالتحدث باللغة اإل. 

 إجراء العمليات الحسابية. 

 استيعاب دور العلوم يف تقديم املجتمع. 

 معرفة الحقوق والواجبات. 

 دراسة الحوادث التاريخية ونقدها وتحليلها. 

 الربط بني التضاريس الجغرافية واملناخ. 

 تحليل اآلراء الفلسفية من املدارس الفكرية املختلفة. 

 ن خالل تناسق الحركة والتمرينات الرياضيةالعناية بالجسم م. 

 تنمية الذوق الجاميل والفني. 

 تذوق األلحان املوسيقية. 

إن كل هدف من هذه األهداف ميكن تحليله وتجزئته إىل عرشات األهداف الخاصة أو 

 .السلوكية لنصل إىل األهداف املحددة أو الصفية أو السلوكية الدقيقة

  Behavioral  Objective السلوكية األهداف الخاصة أو  -3

وميكن أن . وهي األهداف الخاصة بجزء من املادة الدراسية مثل وحدة دراسية أو درس معني      

 .تتحقق هذه األهداف يف حصة دراسية واحدة أو مجموعة حصص

 وغالبا ما تصاغ. ًوهي األكرث ارتباطا بالحياة املدرسية اليومية والتدريس اليومي
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ومـن أمثلـة .  األهداف بشكل سلوك محدد ميكن التأكد من مدى تحققه  قبـل نهايـة الـدرسهذه 

 :هذه األهداف

  بأشكاله املختلفة" م"أن يكتب الطالب حرف. 

 أن مييز الطالب بني حرف س وحرف ص. 

 أن يعدد الطالب أسامء املدن الرئيسة. 

 أن يذكر الطالب تاريخ معركة الريموك. 

 ًطالب مثلثا متساوي الساقنيأن يرسم ال. 

 ...............الخ. 

وسنتحدث يف الجزء التايل عن مفهوم الهدف وصـياغته ومسـتويات األهـداف السـلوكية كـام 

 .حددها بلوم

 :مفهوم الهدف الرتبوي

الهدف الرتبوي هو التغري الذي يرغب النظام التعليمي أو املعلم أو املريب أن يحدثه يف سلوك     

وليك يحدث هذا التغري يحتاج ألن يقوم بأنشطة وإجراءات للوصول إىل هذا الهدف وكلـام . لماملتع

فاألهداف عىل الرغم من أنها هي التي تحرك . كان التغري واضحا ومحددا كلام زادت سهولة تحقيقه

نتج من فاألهداف هي ما ي. ّجميع األنشطة، وتوجه املعلم واملتعلم إال أنها هي نفسها نتائج التعلم

 .تغري قي سلوك املتعلم بعد قيامه بخربة أو مامرسة أو مشاركة ما

 :وقد تحدث األدب الرتبوي عن تعريفات متعددة لألهداف مثل

 الهدف هو ناتج عملية التعلم.  (Magor: 75) 

   ّالهدف هو التغري الذي يسعى املعلم إحداثه يف أداء املتعلم. 

 لب قبل الحصة الدراسية وبعدهاالهدف هو الفرق يف أداء الطا. 
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  الهدف هو الفرق يف أداء الطالب الذي حرض الحصة والطالب الذي مل يحرض هذه الحصة. 

 ًالهدف هو ما يكون الطالب قادرا عىل أدائه بعد مروره باملوقف التعليمي أو الخربة التعليمية .

 ).90:سعادة(

 :عها هومن ما يجإف.ومهام تعددت  التعريفات 

 .ّتغري يف السلوك: الهدف الرتبوي

 ّيحدث هذا التغري يف أداء املتعلم. 

 ّيحدث التغري نتيجة الجهد الذي يشارك به املتعلم. 

 أهمية األهداف الرتبوية

ًإن لكل منهج درايس أهدافا تربويـة، هـي التـي تحـدد 

وهـي التـي تحـدد . املحتوى واملوضوعات التي يشملها املنهج

. ب املدريس الذي يؤلف ليـرتجم هـذا املـنهجموضوعات الكتا

ًواملعلم حني يريد أن يدرس الكتاب أو جزءا منه، فإنه يبحـث 

ـق هــذه  ـار أنشــطته وأســاليبه لتحقـي ـن األهــداف ويخـت ـع

وكل منهج وكـل حصـة لـيس لهـا أهـداف واضـحة . األهداف

وـمـن هـنـا تنـبـع أهمـيـة . ـسـتكون حـصـة مشوـشـة ومـضـطربة

 . األهداف

 :فاملعلمون

يختارون أنشطتهم التعليمية مبوجـب هـذه األهـداف ويختـارون أسـاليب التـدريس واملـواد       

التعليمية وأوراق العمل والوسائل التعليمية الالزمة لتحقيق األهـداف ويختـارون أسـئلتهم وأدوات 

 .تقوميهم األكرث ارتباطا بهذه األهداف

 أهمية األهداف
توجـيـــــه املعـلـــــم 

 .والطلبة
توجه املعلم الختيـار 

األنـشـــطة والوـســـائل
 .املالمئة
توجه املعلم الختيـار 

 .أدوات التقويم
توجه الطلبة للرتكيـز 

 .عىل األساسيات
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 ً،والطلبة أيضا

 .م ودراساتهم واهتامماتهم وخال صات تعليمهم ينظرون لألهداف كموجهات لسلوكاته      

 .فاألهداف هي نتاجات التعلم التي تبقى معهم والسلوكات التي يستطيعون القيام بها

 مكونات الهدف

ّعرفـنـا أن الـهـدف ـهـو التـغـري اـلـذي نخـطـط إلحداـثـه يف        ّ

سلوك املتعلم، وهذا الهدف يتكون من محتويات وعنارص هـي 

وب القيام بها ومحتوى هذا السـلوك ودرجـة واملطل. السلوكات

 .إتقان هذا السلوك

 :ولذلك فإن املعلم مطالب عند صياغة أهدافه أن يقوم بالخطوات التالية

 .الخ...يرسم، يكتب، يلخص، يستوعب  :تحديد السلوك الذي يرغب يف أن يعلمه للطالب مثل  -1

ًيرسم لوحا فنيا موضوعه  :ى الهدف مثلتحديد املعلومات التي يحتاج إليها أو تحديد محتو  -2 ً

  .النبات

 .يكتب جملة خربية: أو

 .يلخص قاعدة علمية عن الضغط الجوي: أو

 .يستوعب عوامل النهضة العربية: أو

 .إننا هنا حددنا املحتوى املطلوب ليك يقوم الطالب بالسلوك املطلوب

أن نبـدأ بـالخطوة الثانيـة وهـي وميكن للخطوتني السابقتني أن تكونا متبادلتني، حيث ميكـن  

 : مثال: تحديد املعلومات املطلوبة ثم نكمل بالخطوة األوىل لتحديد السلوك املراد تعلمه

 الهدف ومكوناته
 .سلوك  أو فعل -1
 .فاعل -2
 .محتوى -3
 .معيار -4
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إنه هنـا اختـار املوضـوع وعليـه أن يختـار السـلوكات . يريد املعلم أن يدرس الثورة الفرنسية

 :فيقول. املطلوب من الطالب القيام بها

 نسية؟ّملاذا أعلم الثورة الفر

 :ما الذي سينتج عن هذا التعلم؟ ما الذي سيكتسبه الطالب، وهنا يحصل عىل إجابات مثل

 :ًسيكون الطالب بعد نهاية هذا الدرس قادرا عىل ما ييل

 ّأن يحدد الظروف التي سبقت قيام الثورة. 

 أن يعدد خطوات قيام الثورة. 

 أن يذكر تاريخ قيام الثورة. 

 ورة داخل فرنساأن يستنتج أثار الث. 

هذه اإلجابات هي األهداف التي نسعى لتحقيقها وهي النـواتج التعليميـة التـي سيكتسـبها 

 .الطلبة من هذا النشاط

 .تحديد معايري األداء املطلوب من الطالب  -3

 :إننا ال نكتفي بتحديد السلوك املطلوب من الطلبة مثل

 أن يرسم خريطة طبيعية. 

 لبيئةأن يكتب موضوعا عن ا. 

ًألن علينا أن نضع معيارا للقيام بهذا السلوك بني درجات إتقان الطالب لهذا السلوك أو رسعة القيام 

 :به، فنقول

 ًأن يرسم خريطة طبيعية استنادا إىل معلومات موضوعة يف جدول. 

 ًأن يكتب موضوعا بيئيا يف مدة ثالث دقائق ً. 
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 طبيعية فقط، بل نريد منه أن يحول املعلومات إننا هنا ال نريد من الطالب أن يرسم خريطة

 .املعطاة له يف جدول ويضعها يف خريطة

هذه املعايري هي األسـاس يف تقيـيم . ونريد منه أن ينجز كتابة املوضوع يف فرتة زمنية محددة

 .مدى تحقق الهدف

 :لك نقولولذ. ًأما الفاعل فهو الطالب دامئا ألن الشخص الذي يقوم باألداء هو الطالب   -4

 أن يرسم الطالب خريطة طبيعية. 

 ◌ًأن يكتب الطالب موضوعا بيئيا ً ً. 

 كيف نصوغ األهداف؟

 :ن دقة الهدف ترتبط مبدى قدرتنا عىل صياغته وفق رشوط معينة هيإ     

 .  أن يعكس الهدف ناتج التعلم وليس عملية التعليم  -1

 عمـل عـرض وسـائل، اختيـار محتـوى مناقشـة، أوراق: إن املعلم يقوم بأنشطة عديـدة مثـل

. هذه كلها نشاطات يقوم بها املعلم كجزء مـن عمليـة التعلـيم. الدرس، إثارة أسئلة، تلخيص الدرس

 .ألن األهداف هي نواتج التعلم وليس عملية التعلم. ًولذلك ال تسمى أهدافا

 : مثال عىل عمليات التعليم

 تلخيص النقاط الرئيسة يف الدرس. 

 مثلة عىل أنشطة بيئيةتقديم أ. 

 رسم خريطة وعرضها. 

 

ـيم يعكــس ـة التعـل عملـي
ـه ـوم ـب ـذي يـق النـشـاط اـل

أـمـا ـنـاتج اـلـتعلم. املعـلـم
ــدى ــا يتـكــون ـل فـهــو ـم
الطالب من مهـارة نتيجـة

 .لعملية التعلم
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   : ّمثال عىل أهداف التعلم

 ًيكتب الطالب تقريرا عن فوائد الصيام دون أخطاء لغوية. 

 يرسم الطالب العالقات بني الخطوط املتوازية يف ثالث دقائق. 

 ليسـت ما الفرق بني املجموعتني؟ املجموعـة األوىل عرضـت أنشـطة تعليميـة للمعلـم فهـي

 ً.أهدافا

 .أما املجموعة الثانية فهي سلوكات يقوم بها الطالب فهي أهداف سليمة

 .أن تبدأ العبارة الهدفية بفعل سلويك مضارع  -2

 َّيرسم، يكتب، يذكر، يحلل، يلخص: مثل        

ًوأهمية الفعل املضارع أنه فعل يعكس سلوكا مطلوبا أو . ًوإن أهمية الفعل أنه يعكس سلوكا ً

 .تم يف املستقبلي

 .فالهدف هو سلوك يطلب من الطالب القيام فيه مستقبًال أو بعد لحظات من الوقت الحارض

 :أن يذكر أن الطالب هو الذي يقوم بالسلوك، مثل  -3

    أن يــرسم الطالب….……… 

   أن يــكتب الطالب…...…….  

    أن يلخص الطالب…….……. 

 . وليس املعلمفالهدف هو سلوك يقوم به الطالب

 .أن يحتوي الهدف عىل ناتج تعليمي واحد فقط  -4

ًفالهدف السلويك يجب أن يكون واضحا ودقيقا فال يجوز أن يشمل عىل سلوكني أو أكـرث مـن . ً

 :أداء، مثل
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   أن يرسم الطالب الخريطة ويحدد عليها املدن الرئيسة والتضاريس. 

 .يحوي عىل أكرث من سلوك. هذا هدف معقد

 :مثل. هدف يحتوي عىل ناتج واحدفال

   أن يذكر الطالب أن املبتدأ مرفوع. 

 :أن يكتب الهدف بشكل فعل مضارع سلويك قابل للقياس، مثل  -5

   أن يذكر الطالب ثالثة أسامء مرفوعة باأللف. 

   أن يعدد الركعات يف كل صالة. 

   أن يقرأ ثالثة أبيات شعر من قصيدة أيب فراس. 

 .ية الفعل للقياس تساعد املعلم عىل تقييم مدى تحقق الهدفإن قابل

 :فإذا كان الهدف

   أن يذكر الطالب ثالثة أسامء مرفوعة باأللف. 

 :فإن تقييم هذا الفعل من خالل السؤال التايل

 .اذكر ثالثة أسامء مرفوعة باأللف

 :أما إذا كان الهدف

   أن يتذوق الطالب الجامل يف لوح فني. 

 فام معنى يتذوق؟ وكيف نعرف أنه تذوق؟. ييم هذا الهدف صعبفإن تق

 .لذلك ال تقول إن هذا الهدف قابل للقياس بسهولة
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 أنواع األهداف الرتبوية وتصنيفاتها

 :يصنف املربون األهداف الرتبوية إىل فئات ثالث

      Bloom    تصنيف بلوم:   األهداف املعرفيـة-أوًال 

 Karatholتصنف كراثول  :   األهداف االنفعاليةً-ثانيا

  Simpsonتصنيف سمبسون :   األهداف النفسحركيةً-ثالثا

 . وفيام ييل عرض لهذه التصنيفات

 تصنيف بلوم: األهداف املعرفية  -أوالً 

ـال  ـهرة يف مـج ـرث ـش ـداف األـك ـوم لألـه ـنيف بـل ـرب تـص يعـت

فمنـذ . وساألهداف الرتبويـة، والرتبيـة العمليـة وتخطـيط الـدر

 وحتى اآلن ما زال يحظى بـاهتامم يف 1956 طرح هذا التصنيف

 .مختلف األوساط الرتبوية

وقد قسم بلوم تصنيفه إىل ست مسـتويات متدرجـة مـن 

ًاألدىن إىل األعىل، ومرتبة ترتيبا هرميا حيث يحتل املستوى األول  ً

 .واملستوى السادس قمة الهرم. قاعدة الهرم

 

 

 

 

مـســـــتويات األـهـــــداف
 املعرفية

 .الحفظ والتذكر -1
 .والفهماالستيعاب  -2
 .التطبيق -3
 .التحليل -4
 .الرتكيب -5
 .التقويم -6
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 :يوضح هذا التسلسل الهرميوالشكل التايل 

 

 
 

 التقويم
 

 الرتكيب
 

 التحليل
 

 التطبيق
 

 االستيعاب
 

 الحفظ والتذكر

 

 

 :وفيام ييل توضيح لهذه املستويات

  Knowledge:  املعلومات-1

ويشمل املعلومات وحفظ الحقائق وتـذكرها وهـي أدىن 

ًحيـث غالبـا مـا يركـز املعلومـات واملنـاهج . املهارات العقليـة

صـحيح أنـه مسـتوى . راسية واالمتحانات عىل هذا املستوىالد

ـة األخــرى، لكــن  هــام ورضوري الســتكامل املهــارات العقلـي

 يجعـل التعلـيم يف أدىن -ً  كام هو شـائع حاليـا-االقتصار عليه 

 .مستوياته

 

املعلومات تشمل  الحصـول
عــىل الحقــائق والبيانــات،

ـذكرها وهــي. وحفظهــا وـت
 .أدىن مستويات األهداف
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 :وفيام ييل أمثلة عىل هذا النوع من األهداف

 اتأن يسمي الطالب ثالثة عنارص أساسية لحياة النب. 

 أن يذكر أنواع الجملة املفيدة. 

 أن يعدد عنارص املناخ. 

 أن يكمل القصيدة التالية..... : 

  Comprehensionاالستيعاب   -2

فالطالـب الـذي . وهو أعىل مرتبة من الحفـظ والتـذكر

يحفظ يذكر ما حفظه، أما االسـتيعاب فيعنـي قـدرة الطالـب 

ـادة ـا يحـفـظ، أو فهـمـه، أو إـع  ـصـياغته بلـغـة ـعـىل تفـسـري ـم

 .جديدة

 :وفيام ييل أمثلة عىل االستيعاب

 أن يذكر الطالب معاين املصطلحات التالية:………….. 

 أن يفرس بيت الشعر بلغته الخاصة. 

 أن يقرأ الجدول الرقمي التايل. 

 أن يستوعب الحكمة من الوضوء. 

 أن يرشح اآلية الكرمية التالية:……….  

 ةأن يلخص الفقرة التالي: ……. 

فاالستيعاب إذن هو أعىل درجة من الحفظ حيث يقوم الطالب بعمليات الفهم والتفسري 

 .والرشح والتعبري والتلخيص

 

ال نكتفي بالتطبيق بحفظ
ــــتيعابها ــــادة أو اـس .اـمل
ـتخدام ـو اـس ـالتطبيق ـه ـف
ومامرســـــة يف املجـــــال

 .العميل
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  Applicationالتطبيق   -3

ًيعترب التطبيق هدفا متقدما       ألن التعلم هـو تغـري يف السـلوك، وإن الهـدف مـن الـتعلم هـو . ً

 .ادة منه واستخدامه يف مواقف جديدةتطبيق ما تعلمناه يف املدرسة واإلف

 :ًفإذا تعلمنا درسا عن التعاون

 .فإن حفظ الدرس هو إعادة ذكر عنارصه

 .وإن استيعاب الدرس هو تلخيصه وفهمه ورشحه

أما تطبيق الدرس فهو أن يقوم الطالـب مبامرسـة التعـاون يف حياتـه اليوميـة، مـع أصـدقائه 

مساعدة ما، كأن يساعد يف أعامل املنزل، أو يف دعـم زميـل، فيقدم لهم . وأرسته ومع الناس اآلخرين

 .أو يف مساعدة طفل عىل قطع الشارع

 : ييل أمثلة عىل أهداف تطبيقفيامو

 الضم والفتح والكرس يف أثناء الحديث: أن يستخدم التشكيل. 

 أن يقدم أمثلة عملية عىل مساعدة اآلخرين. 

 رسأن يخطط بناء حديقة وفق نظرية فيثاغو. 

 أن يعرب جملة ما. 

 ًأن يحسب عمر الشجرة استنادا إىل مقطع عريض للساق. 

 أن يستخدم الفرجار يف رسم دائرة عىل مساحة كبرية من األرض. 

 أن يحل مسألة رياضية بتطبيق قانون ما. 

 ًأن يحسب الزمن يف مدينة بعيدة استنادا إىل خطوط الطول والعرض. 

 ءم مع حالة الجوأن يختار مالبس تتال. 

ًفالتطبيق يعني أن الطالب عرف، واستوعب ثم أصبح قادرا عىل تطبيق معارفه واستخدامها 

 .يف مواقف مامثلة أو جديدة
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 Analysisالتحليل   -4 

التحليل مهارة عقلية عليا، تتطلب أن يقـوم الطالـب بتجزئـة املوقـف أو الـنص أو الـرأي إىل       

 .ما بينها من عالقات وروابطعنارص جزئية الكتشاف 

فالتحليل يف النص هـو تجزئـة الـنص إىل أفكـار أساسـية 

ـل يف  ـائق، والتحلـي ـار وآراء وحـق ـة أو إىل عواـطـف وأفـك وثانوـي

املوقف هو اكتشاف العقدة األساسية فيـه، ومعرفـة األحـداث 

 .واألسباب التي أدت إىل وقوعها. وكيفية تسلسلها

 :ية ما ييلومن األمثلة عىل أهداف تحليل

 أن مييز بني اآلراء والحقائق يف نص ما. 

 أن يحدد الفكرة األساسية يف موقف ما. 

 أن مييز بني عنارص أساسية وعنارص هامشية. 

 أن مييز بني األسباب والنتائج يف موقف ما. 

 :وفيام ييل عرض لبعض أهداف تحليلية يف مواد دراسية مختلفة

 ًلشاعر بشار بن برد صورا برصية يف قصيدتهأن يستنتج ملاذا استخدم ا. 

 أن يقارن بني الخلية النباتية والخلية الحيوانية. 

 أن يكتشف التجديد الشعري يف قصائد أيب متام. 

 أن يحلل طريقة عمل الجرس الكهربايئ. 

 أن يستنتج أسباب الحروب الصليبية. 

 أن يقارن بني الرتبة الطينية والرتبة الرملية. 

 أن يحدد العالقات بني مكونات النواة. 

 أن يستنتج عالقة الورقة بصناعة غذاء النبات. 

 التحليل
 هو مهارة تجزئة املوقـف
ـن ـة ـم ـارصه األولـي إىل عـن
أجل فهمه بشـكل أفضـل
وإدراك العالقات الداخلية
ـبـــني العـنـــارص أو ـبـــني

 .والكلالعنارص 
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إذن يف التحليل يقوم الطالب بتحديد العالقات بني العنارص والتي مل تكن ظاهرة قبل عمليـة 

 .التحليل

  Synthesis الرتكيب-5

الرتكيب هو مهارة إعـادة تنظـيم األجـزاء وبنائهـا بشـكل     

 فإذا كان التحليل هو تجزئـة الكـل فالرتكيـب هـو إعـادة جديد،

إن . تركيب األجزاء إلنشاء كل جديد مختلف عـن الكـل األصـيل

تنظيم جديد، اقرتاح جديـد، عالقـة  :مهارة الرتكيب تعني ما ييل

جديدة، استخدام جديد، فاملالحظ أننا يف الرتكيـب نحصـل عـىل 

 .يشء جديد

 :ومن األمثلة عىل أهداف تركيب

 ًأن يقرتح الطالب منوذجا جديدا ألداة ما ً. 

 أن يستخدم آلة ما يف غرض جديد. 

 أن يكتب بيت شعر جديد. 

 أن يصنع جهاز راديو من أسالك وبطارية ومكثف. 

 ًأن يؤلف نصا أو رسالة. 

  جديدة لحامية البيئة املحليةإسرتاتيجيةأن يقرتح . 

 أن يحل مسألة بطريقة جديدة. 

 لعدد دون استخدام التحليليتخرج الجذر الرتبيعأن يس . 

 أن يرسم دائرة دون استخدام الفرجار. 

 ًأن يرسم مثلثا متساوي األضالع دون استخدام املنقلة. 

 أن يقيس طول عامرة دون استخدام املرت. 

 

 الرتكيب
ـد أو ـاج جدـي ـداع وإنـت إـب
عالـقـات جدـيـدة أو نـظـرة

 .جديدة
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   Evaluation التقويم-6

ـداث  ـيم األـح ـام لتقـي ـدار أحـك ـدف بإـص ـذا الـه ـق ـه يتعـل

وهو أعىل درجات . لوسائل واألساليب املستخدمةوالشخصيات وا

: األهداف ألنه ال يتحقـق إال إذا تحققـت األهـداف األدىن وهـي

 .املعرفة واالستيعاب والتحليل والتطبيق والرتكيب

ًومن تحليل مهارة التقويم، فإنه غالبا ما يقوم بـه بأفعـال 

َيصدر أحكاما، يقرر، يختار، ينفذ، يتمن :سلوكية مثل ً. 

 : األمثلة عىل أهداف تتعلق بالتقويم ما ييلومن

 أن يحكم عىل سلوك عمر بن الخطاب يف فتح بالد الشام. 

 ًأن يتخذ موقفا من خالد بن الوليد حني قبل قرار العزل. 

 أن يبدي رأيا يف شعر نزار قباين. 

 أن يحكم عىل دور الحكومة يف مكافحة الفساد. 

 إصدار وعد بلفورأن ينفذ ادعاءات بريطانيا يف . 

 أن يدافع عن حق الفلسطيني يف تحرير أرضه. 

 ًًأن يختار شاعرا مفضال. 

 أن ينقد منطق أرسطو الصوري. 

  Affective Domaine األهداف الوجدانية أو االنفعالية  -ًثانيا 

ـول       ـرييك كراـث ـريب األـم ـع اـمل ـام Krathwohlوـض    ـع

ـــة أو  تـصـــنيفه الـشـــهري باألـهـــداف ال1946  وجدانـي

االنفعالية، عىل اعتبار أن اإلنسان ليس عقالً فحسب، بل 

 املشاعر تؤثر يف موقفنا مام نتعلمه، فقـد نحـب ونكـره،

 

ــويم ي ــارةالتـق ــي مـه نـم
الطالب يف إصـدار أحكـام
واختـيـار الـبـدائل، واتـخـاذ

 .موقف مام يجري

ــــة ــــداف الوجدانـي األـه
تتعـلــق مبـشــاعر الطلـبــة
واتجاهــاتهم وعــواطفهم
ـخاص ـياء واألـش ـو األـش نـح

 .واألهداف
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ً نتلقى ونهـتم أو نـرفض نسـتجيب أو نتخـذ موقفـا محايـدا، كـام أن املشـاعر تـؤثر عـىل حامسـنا  ً

، ومـن هنـا جـاءت أهميـة املواقـف وخياراتنا، فنحن عادة نتحمس ملا نشعر أننا نحبه ومنيـل إليـه

 .االنفعالية يف التعليم

 : وقد صاغ كراثول أهدافه الوجدانية بشكل هرمي عىل النحو التايل

  
 

 التذويت
 

 التنظيم
 

 التقييم
 

 التطبيق
 

 االستجابة
 

 االستقبال 

 

 :وفيام ييل تعريف بهذه املستويات مع أمثلة دالة

 ستقبال اال-1

والـوعي . نتباه ملوضوع أو حدث واالهتامم بهال بتنمية قدرة الطالب عىل ايتعلق هذا الهدف      

 .وبدء االستعداد للمشاركة فيها. مبا يجري من أحداث

ويالحـظ أن هـذه األفعـال . َيهتم، يصغي، يتَفهم، يتقبل، يعـي: والطالب املستقبل هو طالب

هامة يف التحرك واتخاذ موقـف جميعها تعكس الوعي واالهتامم الهادئ السلبي، وال يعكس دوافع 

 ...واملشاركة



األهداف الرتبوية : الفصل الثاين 
 

 

 
71 

 

 

 :ومن األمثلة عىل هذا الهدف

 أن يهتم الطالب بقضايا الفقر. 

 أن يعي أهمية مكافحة التصحر. 

 أن يصغي باهتامم لحديث املحارض. 

 ُأن يتفهم أوضاع املسلمني يف معركة أحد. 

 أن يعي أهمية زيادة الضغط الجوي يف مكان ما. 

 أهمية تطبيق القواعد الهندسية يف البناءأن يعي  . 

 أن يعي أهمية التلوث البيئي. 

   : االستجابة-2

. االهـتامممتحرك مام يجري فال يقف عند حـدود يف االستجابة يتقدم الطالب التخاذ موقف     

ض، َفيبـدي ردود فعـل تـرتاوح بـني التقبـل والـرف. بل يتعدى ذلك إىل املشاركة البسـيطة أو القويـة

 .واملشاركة أو اإلحجام. والتأييد واملعارضة

: أفعـاالً مثـلًفالطالب املستجيب يتخـذ موقفـا وميـارس 

يهـاجم، يـرفض، يقبـل، يؤيـد، يعـارض، يقـاوم، . يـدافع. يشارك

 :ومن األمثلة عىل أهداف استجابية.يساند

 أن يشارك يف حملة ملكافحة التصحر. 

 أن يناقش الفكرة التي قالها املحارض. 

 أن يستمتع باالستامع إىل قصيدة املتنبي. 

 أن يدافع عن وجهة نظر فلسطيني يف مقاومة االحتالل. 

 أن يحرص عىل تطبيق القواعد الهندسية يف البناء. 

 أن يؤيد حملة مكافحة التلوث. 

يف االستقبال يهتم الطالب
مبا يجري دون أن يشـارك

ـه ـتجابة. فـي ـنام يف االـس بـي
ـب رد فعــل يظهــر الطاـل

ــرفض،:نـشــط يـشــارك، ـي
 ...يقبل، يستمتع 



 التخطيط  الدرايس واألهداف الرتبوية: الباب األول 
 

 

 
72 

 

 

 : التقييم-3 

سـلوكات، وتـرتبط واليتعلق هذا الهدف بإعطاء قيمة تقديرية لألحداث واملواقف واألشخاص      

 .مواقف األفراد وتقييامتهم مبا يجهلونه من عقائد وأفكار واتجاهات

 :ومن يصدر أحكاما تقيميه عادة ميارس األفعال التالية

 يؤيد، يقيم، يختار،  يدعم. 

 :ومن األمثلة عىل هذه األهداف

 يقدر باحرتام جهود تحرير املرأة. 

 يقاوم فكرة إباحة الطالق. 

 همية دور املرأة يف التنميةّيقدر أ. 

 يدعم فكرة إلغاء التميز. 

 يرفض فكرة الثار العشائري. 

 يقدر دور القامئني عىل فكرة حامية األرسة. 

 يثمن دور الحكومة يف تنظيم العاملة الوافدة. 

 يقدر أهمية املشاركة يف نشاط مدريس . 

 التنظيم  -4

ـ       ـرتبط ـهـدف التنـظـيم بـقـدرة الطاـل ب ـعـىل اـسـتخدام ـي

كـأن . مجموعة من السـلوكات املختلفـة يف تحقيـق مرشوع مـا

ًينظم أسـلوبا لجمـع التربعـات، أو خطـة ملكافحـة التسـول، أو 

 .ًيقدم مرشوعا ملساندة الطالب الفقري

 ً. يخطط، يقدم مقرتحات، يبني مرشوعا :فالطالب التنظيمي يقوم بأفعال وسلوكات مثل

ًيف  التنـظـيم نجـمـع ـعـددا
ـمــن الـســلوكات لتنـظــيم

 .خطة ما
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 :نظيم ما ييلومن األمثلة عىل أهداف ت

 أن يخطط لندوة يف موضوع استخدام اللغة العربية. 

 أن يدير نقاشا حول تنظيم األرسة. 

 أن يضع خطة لرحلة مدرسية. 

 أن يضع خطة لتأسيس رشكة إنتاجية. 

 أن ينظم مسابقة سفرية. 

 أن يعدل خطته يف الدراسة. 

 أن يضع خطة إلدارة وقته. 

 :التذويت -5

شخصيته، إن من ً به بناء نظام قيمي ثابت يوجه سلوك الفرد ويصبح جزء من ذاته أو ويقصد      

   :بنى هذا النظام القيمي ميارس أفعاالً مثل

  .يعتقد، يلتزم، يعتز يؤمن،

 .إن هذه األفعال تشكل شخصيته وأفكاره وتبنى ذاته ومن األمثلة عىل هذه األهداف

 لحضارة اإلنسانيةيعتز بدور األمة العربية يف بناء ا. 

 يؤمن بحق اآلخر. 

 يلتزم بالتفكري الناقد منهجا يف البحث عن الحقيقة. 

 يؤمن بأهمية الفيزياء يف تطوير الحياة. 

 يتمتع بروح رياضية عالية . 

 يعتز باللباس املوحد للمدرسة. 
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  األهداف النفسحركية  ً-ثالثا

ـة  لألـهـداف Simpsonيـعـد تـصـنيف سمبـسـون        الحركـي

ًاألكرث شيوعا وانتشارا واألسهل فهام وتطبيقا من بني التصنيفات  ً ً ً

ًاملختلفة حيث وضـع تصـنيفا هرميـا متـدرجا، كـام يظهـر مـن  ً ً

 :الشكل التايل

 

 

 

 

 
 

 اإلبداع
 

 التكيف
 

 االستجابة املعقدة 
 

 االستجابة اآللية
 

 االستعداد
 

 اإلدراك الحسـي

 

 

 

األهداف النفسحركية هي
أهداف تركز عىل مهارات
ــة جـســمية ميـكــن حركـي
ـة ـة والرسـع ـها بالدـق قياـس

ــــــدف إىل. يف األداء ويـه
 .ّالتعلم ال مجرد الحركة
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 :ألهداف مع تقديم أمثلة عىل مختلفهاوفيام ييل عرض يوضح هذه ا

 Perception   :اإلدراك الحيس  -1

اتنا ، فنحن نستخدم جميـع حواسـنا أو معظمهـا بـني إدراكالحواس هي أدوات الحصول عىل      

ومن األفعال املرتبطـة بـاإلدراك . وقت وآخر لتزويدنا باملدركات وأحداث الحركات الجسمية املالمئة

 .الخ...  التميز، الرقص، امليش، الرسم، الركض، القفز االختيار،: الحيس

وحني نركز يف التعليم عىل هذه املهارات الحركية فإننـا نسـتثمر الحركـة يف التعلـيم وتنشـيط       

الدماغ، خاصة وأن البحوث الحديثـة يف الـدماغ أشـارت إىل أهميـة الحركـة يف تنشـيط الـدماغ ويف 

 .تطوير مدركاتنا الحسية 

 :ألمثلة التعليمية عىل مهارات اإلدراك الحيس ما ييلومن ا

 أن يستخدم الطالب أدوات الرسم الهندسية. 

 أن يلون خريطة وفق تضاريسها. 

 أن يعد وسيلة توضيحية ملوقف تعليمي. 

 أن يصنف مواد أو أشكال أو ألوان. 

 ًأن ميسك مقصا، أداة. 

 أن يرضب الكرة بقدمه. 

 الخ... يصيل . أن يتوضأ. 

 القلم، اللون : ًأن يكتب مستخدما... 

 ًأن يؤدي دورا يف مرسحية. 

  أن يكنس، يخيط، يرتب رسيره، يقص... 

  ،الخ. ...ّأن يقلد حركة الرشطي، السيارة، املمثل. 

اســـــتخدام الحركـــــة يف
التعليم ينسجم مع مبادئ

 .عمل الدماغ
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 Sets االستعدادات  -2

ًعقليـا أو انفعاليـاًيعرف االستعداد بأنه إمكان القيام بعمل ما سواء كـان العمـل جسـميا أو        ً .

ولذلك يهتم املعلمون بتنمية هذه االستعدادات وتطويرهـا إىل . واالستعدادات من محركات السلوك

 .وما يعنينا هنا االستعدادات املرتبطة بالقدرات الحركية. قدرات عملية

 :ومن ميتلك االستعدادات يقوم بالحركات املرتبطة به مثل

شارك، يركب، يفكك، يجـري تجـارب، يقـيس، يـزن، يصـنع، ميارس، يرغب، يتحمس، يتطوع، ي

 .يؤدي، يلعب

 :ومن األهداف الرتبوية التي ميكن أن تكون مثاًال عىل االستعداد ما ييل

 : ًيظهر الطالب استعدادا للقيام مبا ييل

  ،الخ...يتابع عملية صناعة أداة، لعبة، وسيلة . 

 يتحمس للمشاركة بألعاب رياضية حركية... 

 يقلد سقراط يف مشيه أثناء الحوار. 

  الخ...ينتبه بدقة إىل حركات راقص، العب، سائق . 

 يعزف عىل آلة موسيقية. 

 يؤدي أو يلقي شعرا.ً 

  الخ...يعد مائدة، ينظم وجبة، يطبخ . 

  ،ُيزرع، يعلم... 

  Guided Response االستجابة املوجهة   -3

تقليـد، أو تعلـيم، كـأن ميـارس الطالـب أداة مهـارة ترتبط هذه االستجابة بحركات     

 معينة مع تلقي توجيهات مستمرة، مثـل تعلـم السـباحة، تقليـد خطـوات عمـل كعكـة، 
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فاالستجابة املوجهة هي بداية القيام بالعمل الفعيل ومن األمثلـة 

 :عىل األهداف تتعلق باالستجابة املوجهة ما ييل

 ...ًيدا لسلوك مريئتحت إرشاف أو تقلويشرتط مامرستها 

 ميارس ألعاب توازن. 

  مناسك العمرة - الصالة -يعيد مامرسته خطوات الوضوء ... 

 .الخ

  ًيلقي قصيدة مستخدما نربة الصوت، حركات اليد.. 

  ،يقلد كتابة نص معني، حركة معينة... 

  يجري تجربة علمية وفق خطوات منظمة. 

  يؤدي حركة رقص، لعب، متثيل... 

 ميسك املرضب...ً ميزج ألوانا...يعزف .. 

  ًيصنع قطعة أثاث، أداة، مترينا... 

 يؤلف مرسحية، يؤدي حركات. 

 ًميدد أسالكا كهربائية للوصول بني قطبني ّ. 

  Mechanic االستجابة اآللية -4

ًيف االستجابة املوجهة، يبذل الطالب جهدا حتى يتمكن مـن       

عد أن ميارس العمل أو األداء أكرث من مرة، فإن أداء املهارة، ولكن ب

هذه املامرسة تصبح عادة، فيؤدي الحركـات بشـكل تلقـايئ ودون 

 .جهد

إن أبرز أهداف التعليم هو الوصول إىل درجة إتقـان األداء، 

بحيث تصبح االستجابة آلية ويؤدي الطالب املهارة دون تكلف أو 

 . جهد يذكر

الحيس يف اإلدراك 
واالستعداد يبدي الطالب 

ًاهتامما للقيام بأداء 
 .معني

أما يف االسـتجابة املوجهـة
ـة املام ـي بداـي ـة أوفـه رـس

 . األداء الفعيل
 

)2001:جودت سعادة(   

من يتعلم السباحة ميارس
استجابات موجهـة، يقلـد
ًاـملـــدرب يـبـــذل جـهـــدا

 .فرياقب حركاته
ولكن من يـتقن السـباحة
ـؤدي الحركــات بشــكل ـي
آيل، وـيـوازن ـبـني حرـكـات
ـه وجســمه وتنفســه يدـي

 .دون وعي بذلك
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 :آلليةومن أمثلة أهداف االستجابة ا

 :أن ميارس سلوكات حركية مثل

  الخ.……يخيط، يسبح، يكتب، يقص، يركض، يرقص، يعزف  

 يستخدم القاموس. 

  ًميثل، يلعب، يتوازن، يرسم أشكاًال، وجوها ّ…. 

 آلة التصوير، الكمبيوتر، املجهر، : يستخدم األدوات….. 

 تحليل املاء، قياس الضغط، الحرارة : يجري تجارب….. 

 ًيلون، يخطط، يؤدي دورا، يقف يف املكان املناسب يف امللعب ّ ّ. 

    Complex االستجابة املعقدة -5

وهي القدرة عىل أداء املهارات بدرجة عالية من اإلتقـان       

والدقة والرسعة، وبأقل درجة من الجهد والتعب والخوف مـن 

 .الفشل

كـات ومن األمثلـة عـىل االسـتجابة املعقـدة ، القيـام بحر

 :مهارية يف مجاالت دقيقة مثل

أعامل التطريز، الفسيفساء، دقة التصويب يف الرقابة، دقة الحركات يف الرقص، التلوين صياغة 

 .أشكال مناذج دقيقة، حسابات معقدة رسومات خرائط، مناذج التضاريس، إقامة معارض

 :أما صياغتها كأهداف تربوية، فيمكن صياغتها كام ييل

 ة فسيفساء بقطع صغريةأن يصنع لوح. 

 أن يصيب الدائرة الدقيقة يف رماية السهم. 

 زن دقيقة يف رقصة النحاساأن يؤدي حركات تو. 

حني يتقن الطالب املهـارة
ويؤديها بشكل آيل، تـزداد
ثقتـــه بنفســـه فيـــؤدي
.املهارة بوعي ودقة كاملة
وـهــذه ـهــي االـســتجابة

 .املعقدة
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 برسعةجأن يتزل . 

 أن يعزف بالتزامن مع عازف آخر. 

   Adapted Response  التعديل-6

 يشء مـن التجديـد يف هذا املستوى يقوم الطالب بعد إتقانه الشديد للمهارة، مبامرسـتها مـع

والتطوير والقدرة عىل اكتشاف األخطاء والعيوب يف مدى إتقان اآلخرين بهذه املهارة، أو من يجري 

 .تعديالً عىل طريقة عزف أو رمية كرة أو استخدام آلة أو جهاز، حني ميارس اآلخرون هذه املهارات

 :ارس السلوكات التاليةًفالطالب حني يتقن املهارة ويكون قادرا عىل تكييفها وتعديلها مي

  يكتشف الخطأ يف أداء أغنية، لحن، متثيل... 

 َيعدل من سلوكات آخرين يؤدون حركات خاطئة. 

 ةيحكم عىل صحة أداء طالب يف الوضوء، الصال  ... 

 َيعدل من طريقة صناعة لعبة أو أداء مترين. 

 ًينَقح نصا ما. 

 يعيد ترتيب خطوات تجربة علمية. 

 ح طريقة رمي الكرةَيصح. 

   Origination األصالة أو اإلبداع-7

وهي القدرة عىل تطوير الحركات وأداء املهارات املختلفة، كالفنان الذي يخرج عـن الـنص يف 

أو الريايض الذي يطور رضبة الكرة . أو املطرب الذي يعيد تشكيل اللحن، ويسبق العازفني. مرسحية

 .بأسلوب لولبي أو منحني

 .اع هو الخروج عن الحركات املألوفة ، وتأديتها بأسلوب جديدفاإلبد

إن مامرسة هـذا املسـتوى
 :من املهارة تعني ما ييل

 ـقـدرة الطاـلـب ـعـىل
اكتشاف األخطـاء لـدى

 .اآلخرين
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 :ومن األمثلة التدريسية عىل هذه املهارة

 ًمنوذجا جديدا. يصمم الطالب لوحة جديدة ً. 

 يكتشف حركة جديدة، يطور أداء الحركة. 

 يضيف حركة جديدة إىل مترين. 

 ميثل دور شخصية ما، بأسلوب جديد. 

 وزن جديديكتب قصيدة عىل . 

 ًيقيس رسعة، مسافة، زمنا بطريقة جديدة. 

 يكتشف طريقة  لرضب الكرة بقوة أكرب    . 

 نقد وتحليل: األهداف السلوكية

كانت األهداف السلوكية منذ ستينات القرن املـايض األكـرث تـأثريا ًيف السـاحة الرتبويـة، فمنـذ       

وسـنعرض يف هـذا الجـزء آراء املؤيـدين . املعارضـةانطلقت يف الخمسينات، بدأت حمالت التأييـد و

 .واملعارضني

 : املؤيدون -أوًال

     ليس هناك من خـالف عـىل أن األهـداف هـي موجهـات 

السلوك وأن األنشطة واألساليب ترتبط باألهداف نفسها، فإذا 

ما متكن املعلم من تحديد أهدافـه وصـياغتها بشـكل سـلويك 

.  األنشـطة التعليميـة املالمئـةًفإنه سيكون قادرا عـىل اختيـار

ويرى املؤيدون أن القيام املعلمني لتحديد أهدافهم وصياغتها 

ّسلوكيا ميكن أن تحدث اإليجابيات التالية يف عمليات الـتعلم  ً

 :والتعليم

 إيجابيات
ـــاس ـــيط أـس  التخـط

 .النجاح
تفرـيـــــد اـلـــــتعلم 

 .والتعليم املتاميز
ســهولة الوصــول إىل 

 .هدف محدد
ــــادة تحصـــــيل  زـي

 .الطلبة
سهولة تقييم التعلم .
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  . التخطيط أساس النجاح-1

 .فال تخطيط دون أهداف. إن صياغة األهداف السلوكية خطوة أساسية يف عملية التخطيط

فاألهداف هي التي تنظم خطوات التعلم لدى كل من املعلم واملتعلم، فإذا ما متت صـياغتها 

ًبشكل سلويك فأنها ستكون هادية لتوجهات املعلم والطالب، وسيكون املعلم واملـتعلم أكـرث التزامـا 

 .بها

 .إنها تساعد عىل قيام تقديم تعليم متاميز  -2 

تنوعـة، فـإن ذلـك يعكـس ارتبـاط هـذه املسـتويات ًفحني يضع املعلـم أهـدافا مبسـتويات م

 .بإمكانات الطلبة وقدراتهم، وسيجد كل طالب ما يناسبه من أهداف

َإنها تقود املعلم والطالب باتجاهات محددة، وتبعد االرتباك والتشدد فالهدف السلويك طريق  -3

 كلهـا تنصـب محدد واضح ال مجال للخطأ فيه، فإذا كان الهدف أن يحفظ الطالب فاألنشطة

 .حول هذا الهدف

 إن الدراسات العديدة تشري إىل أن وضوح األهداف بأذهـان الطلبـة وعرضـها أمـامهم يجعلهـم   -4

ًأكرث قدرة عىل الوصول إليها حيث أوضحت الدراسات تفوق الطلبة تحصيليا إذا درسوا وفـق 

 ).82:حتاملة) (81:جداأل( ،)Olson71) (Eelon & Schmidt: 71(خطط تنتهج األهداف السلوكية 

فالهدف . إن وجود أهداف سلوكية محددة تجعل عمليات قياس نتائج التعليم سهلة ودقيقة  -5

 :املحدد الدقيق ميكن قياسه بينام يصعب قياس أهداف غري سلوكية مثل

  تنمية الحس الوطني 

  زيادة تفاعل الطالب مع بيئته. 

هداف السلوكية تكون أكـرث منطقيـة ألن املعلمـني إن عمليات التقويم واالختبارات يف ظل األ

 .ّيقيسون فقط ما علموه أو ما تعلمه الطالب
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 املعارضون اإلداريون: ًثانيا

 "وليس كل ما هو هام قابًال للقياس. ًليس كل ما هو قابل للقياس هاما"

عني عدم وجـود ال ت. وخاصة يف مجايل التعليم واإلدارة. إن املزايا العديدة لألهداف السلوكية

فاإلداريون يرون صعوبات عديدة يف هذا املجال خاصـة . نقاط ضعف يف طبيعة األهداف السلوكية

 :يف مجال اإلدارة يف األهداف ومن أبرز هذه الصعوبات

ؤسسـة ًأو إذا مل تكـن أهـدافا ذات قيمـة، فـإن امل. إن األهداف إذا مل تكتب بطريقة واضـحة  -1

 . عىل تحقيق أهداف غري رضورية أو غري مالمئةًاًبكاملها سترصف جهدا ضائع

يحتاج العاملون يف كل مؤسسة إىل تدريب متكامـل حـول وضـع رسـالة املؤسسـة وأهـدافها   -2 

ًوهذا ليس متاحا للمعلمني الذين غالبا ما ينقصهم التدريب. العامة وأهدافها املحددة ً. 

دى ومـن الصـعب ربطهـا بالتوجهـات إن وضع أهداف سلوكية يعني أنها أهداف قصـرية املـ  -3

حيث يصعب عىل عامل النجارة أن يـرى تـأثري وضـع املسـامر عـىل أناقـة . الكربى للمؤسسة

وكذلك املعلم من الصعب أن يرى مدى تأثري هدف سلويك صغري عىل . الباب الخارجي للمنزل

 .   تحسني أدائه أو أداء الطالب

ول إىل مواقـف جامـدة، تنقصـها املرونـة، حيـث مـن إن عمليات اإلدارة يف األهداف قد تتحـ  -4

 .الصعب أن تتغري هذه األهداف إذا وجد أنها عدمية الفائدة

. ُإن الرتكيز عىل أهداف قابلة للقياس قد يهمل االهتامم بأهداف أخرى عديدة يصعب قياسها  -5 

 .ًفليس كل ما هو قابل للقياس هاما، وليس كل هام قابالً للقياس

هتامم بأهداف دقيقة أو سلوكية قـد يـدخلها يف تفاصـيل دقيقـة ال تـؤثر عـىل مجـرى إن اال  -6

 .األحداث اإلدارية الكربى
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ـف  ـا كاعرتاـضـات يف املوـق إن معـظـم االعرتاـضـات يف موـضـوع اإلدارة باألـهـداف تـصـلح أيـض

رى، نعرضـها ُالتعليمي الصفي، إضافة إىل ما يالحظه الرتبويون العاملون يف امليدان من اعرتاضات أخ

 :فيام ييل

  املعارضون الرتبويونً-ثالثا

إن من يعارضون األهداف السلوكية مزيج من مربني يقـاومون املدرسـة السـلوكية كأصـحاب 

املدرسة املعرفية، أو مربني يرفضون تحديد التعليم بحرصه بأهداف معينة دقيقة تجعل من التعليم 

ناك فئة من املامرسـني واملعلمـني يـرون مقـاالت أنصـار عملية آلية ال روح وال حياة فيها، كام أن ه

 .األهداف السلوكية يف تفتيت التعليم وتحويله إىل أفعال وسلوكات جزئية محددة قليلة القيمة 

 :ويتلخص آراء املعارضني مبا ييل

 بل قدموا سلسلة غري مرتابطة من األهداف. مل يقدم أنصار األهداف السلوكية تعليام متكامالً  -1

 .التي يصعب صياغتها يف تعلم متكامل

 ًإن أهدافا مثل أن يذكر 

 ًوهدفا مثل أن يعدد

 ًوهدفا مثل أن يستوعب

 ًوهدفا مثال أن يلخص

    ً       ال تشكل يف مجموعها موقفا تعليام كامال

لـقـد أـهـدرت حرـكـة األـهـداف الـسـلوكية جـهـود املعلـمـني واملرشـفـني واـملـديرين يف محاـكـاة   -2
علـت ج لغوية من مثل األفعال التي ميكن استخدامها، والتي ال ميكن استخدامها وومخالطات

 .املواقف الرتبوية واإلرشافية سلسلة من جدل وحوار عقيم ال يرتبط بعمليات تحسني التعليم

 مل يستطع أحد إقنـاع املعلمـني بأهميـة صـياغة أهـدافهم بشـكل سـلويك، فـام يواجهونـه  -3
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 .ًدا من مشكلة صياغة هدف بطريقة صحيحة أو غري صحيحة مع طالبهم أكرث تعقي

 .وما زالت هذه األهداف مصدر تؤثر يف عالقات املعلمني مبديرهم ومرشفيهم

مل يؤمن املعلمني باالرتباط بني األهداف السلوكية املحـددة وبـني األهـداف الوجدانيـة األكـرث   -4

أو بني أهداف . هداف املرحلية أو العامة أو بني األهداف السلوكية املحددة وبني األ. عمومية

فشعروا أنها أعباء عليهم وليس . درس ما وبني أهداف الوحدة الدراسية التي تضم هذا الدرس

 .ًتحسينا يف تدريسهم 

ومن الفروق التعسفية التي يضعونها . تاه الباحثون واملربون واملعلمون يف تصنيفات األهداف  -5

كرار بعض األهداف املعرفية مثل التقييم وإصدار األحكـام وبـني بني مستوى ومستوى، وبني ت

بعض األهداف الوجدانية كالتقييم، أو بـني بعـض أهـداف التطبيـق يف املجـال املعـريف وبـني 

 .مستويات متعددة من األفعال الحركية

وحتى املسابقات غري املربرة يف تفتيت التعليم إىل أهـداف معرفيـة وأهـداف حسـية حركيـة   -6

وأهداف انفعالية، أال يخالف ذلك مبـادئ عمـل الـدماغ؟ ومـدى تـأثري الحركـة والعاطفـة يف 

 التفكري املنطقي؟

شعور املعلمني بصعوبة صياغة األهداف، ويضـعف جـدوى وضـع معـايري لتحقيـق الهـدف ،   -7

 .ًحيث يعتربون ذلك سفسطة لغوية ال تؤثر كثريا عىل مجريات الدرس

ة، مدعومة بأحاسـيس املعلمـني يضـعف تـأثري األهـداف السـلوكية عـىل  وجود دراسات عديد   -8

 .تحصيل الطلبة
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  الفصل الثالث

 

 مبادئ التدريس 

 وفق بحوث الدماغ الحديثة

 

 

 معلومات أساسية: دماغنا

   . كغم1.4 -1.3من وزن الجسم  مبتوسط % 2وزن الدماغ   -1

 .من األكسجني الوارد إىل الجسم% 20 .من وزن طاقة الجسم% 20يستهلك الدماغ  -2

 . جالون دم يف الساعة8يصل الدماغ  -3

 ً.ماء وليس عصريا. ً كأس ماء يوميا12 - 8يحتاج الدماغ إىل  -4

 .خاليا عصبية هي املسؤولة عن التفكري% 10من خاليا الدماغ  غروية،  % 90 -5

. ًفلن نفقد شيئا من طاقة الدماغ. ًوعشنا قرونا. ً  مليون خلية عصبية يوميانصفلو فقدنا  -6

 . بليون نريون100فلدينا 

ًنستخدم حاليا جزءا بسيطا من طاقتنا الدماغية -7 1 ً ً 
1000 

. 

 .ّالتعلم هو تغري فيزيولوجي يحدث يف خاليا الدماغ العصبية -8
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 .ّعلم فعاالًويحتاج إىل الحواس التسع عرشة حتى يكون الت. يعمل الدماغ بزيادة عدد الحواس -9

 .السكر والربوتني أوالً ثم الكربوهيدرات. ًيؤثر الغذاء جدا عىل الدماغ -10

 .وتوفري بيئة عمل مناسبة له: ًاملوسيقى هامة جدا لنمو الدماغ -11

 .ًالعواطف هامة جدا لنمو الدماغ -12

 .فيفالقرشة الدماغية غطاء خارجي سميك تشبه قرشة الربتقالة لكنها مليئة بالتال -13

يعـالج .  مليون250أمين وأيرس مرتبطني بألياف عصبية عددها : يتكون الدماغ من نصفي كرة -14

ًكل جانب أمورا مختلفة، وميكن استخدام الجانبني معا ً . 

  مصادر معلوماتنا عن الدماغ

ّتقدمت وسائل معرفة الدماغ مع تقدم التكنولوجيا، حيث أصبح باإلمكان تصـوير العمليـات 

 :تجري داخله يف ظروف وأوضاع مختلفة، ومن أبرز وسائل معرفتنا بالدماغالتي 

، والـرنني MRI أو مـا يعـرف  Magnetic Resonance Imagingالرنني املغناطييس : أجهزة التصوير -1

 50حيث باإلمكان الحصول عىل صـورة كـل . NMRI أو ما يعرف  Nuclearاملغناطييس النووي 

ّتسلسـل التفكـري، وتتبـع مقـدار النشـاط الـدماغي يف أثنـاء حـل ملثانية مبـا يسـمح بقيـاس 
 . املشكالت

 مـن Reaction timeالدراسات اإلكلينيكية حيث ميكن قياس زمـن الرجـع أو رسعـة االسـتجابة  -2

 .خالل وجود متطوعني يف العيادة أو املخترب

حيـث . PET يسـمى  أو مـاPosition Emission Tomography:  الطبقـييجهاز التصوير الشعاع -3

يقرأ هذا الجهاز كمية املادة املشعة الناتجة عن استهالك الدماغ للجلوكوز، كـام يقـرأ نشـاط 

 .الجلوكوز يف مختلف أجزاء الدماغ
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ًإن إجراء عمليات ترشيح للـدماغ كشـفت كثـريا مـن املعلومـات، ومـن أبـرز هـذه : الترشيح -4

ماغ حني يتعرض الدماغ ملواقف صعبة، حيث االكتشافات ما يحدث للشجريات العصبية يف الد

ًاتضح أن من خضعوا ملهـام تعليميـة أو غـري تعليميـة معقـدة تغـريت  أدمغـتهم فزيولوجيـا 

 .ومنت لديهم شجريات عصبية أكرب. بدرجة أكرب

وهي أجهـزة تقـيس كيامويـات الـدماغ واإلرشـادات العصـبية الناتجـة عـن : مقاييس الطيف -5

 .نشاطه

   "Use or Lose""  هدمه أو فقدتاستخ"الدماغ 

أظهرت بحوث الدماغ الحديثة أن األفكـار القدميـة عـن 

فالـذكاء لـيس سـمة عامـة ميتلكهـا . الذكاء مل تعد صالحة اآلن

كـام أن الـذكاء لـيس سـمة . ًالشخص، فيكون ذكيا أو غـري ذيك

 منتلـك )نرجـارد(وراثة، فنحن كام يقول ثابتة حددت لنا عرب ال

ـفـة ومتفاوـتـة ـمـن اـلـذكاء، ـكـام أن البيـئـة الغنـيـة ًأنواـعـا مختل

. فالذكاء ينمو من خالل الخـربة. واإلرادة ميكن أن تقوي الذكاء

 فإن التعلم يزيد من النمو املـادي للـدماغ Diamondوكام ترى 

ـة  ـة غنـي ـنغمس يف بيـئ ـني ـي ـا ـح ـري فيزيولوجـي ـدماغ يتـغ ًوأن اـل ّ

 التاليـة يف  التغـرياتDiamondوحـدد ) Diamond،98(باملثريات 

 :الدماغ

تـزداد كثافـة الـدماغ وثقـلـه، وروابطـه العصـبية عـنـدما  -1

ًتزداد تفاعالتنا مع الحياة، فإذا كان اإلنسـان منـدمجا يف 

تفاعالت ومواقف صعبة فإن النيرتونات العصبية تنشـط 

 .وتزدهر

 متطلبات منو الدماغ
اخرت معطيات حسية -1

 .متنوعة وقوية
أغن البيئة باملعطيات -2

 .واملواقف القوية
ال ـتـرتك نفـسـك أـمـام -3

 .التلفاز فرتة طويلة
ّـتــدرب ـعــىل إتـقــان -4

 .ملهاراتا
ًخذ وقتا كافيا للتأمل -5 ً

 .والتدريب
ّتخلص مام ال يلزمـك -6

من معارف ومهارات
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ـا  -2 ـوفر  لـن ـي ـت ـة  الـت ـي  البيـئ ـة، و ـه ـة  الغنـي إن  البيـئ

ميكـن  أن تزيـد منـو الـدماغ معطيات  حسية  عديدة  

ـعـن  أولـئـك اـلـذين يعيـشـون يف بيـئـات %  20بنـسـبة  

 .فقرية بهذه املعطيات

ـت  -3 ـو كـن ـى ـل ـري، حـت ـل أو دون تفـك ـس دون عـم ال تجـل

ًشاهدت  فيلام  سينامئيا  أو  مسلسالً  تلفزيونيا حـاول  ً ً

 إشغال نفسك بالتحليل والتأمل والبحـث  عـن الـروابط

 .النتائجوالعالقات واألسباب و

 "استخدمه أو إنك ستخرسه"  :أإن الدماغ يعمل مببد

ًأي أننا مطالبون بتشغيل الدماغ دامئا، وأن ال منر بفرتات 

ركود، حيث أوضحت دراسات أن أربعة أيـام  مـن الركـود  و 

ــروابط العصـــبية ــىل اـل ــلبا ـع ــأثري ـس ــة  للـت ــل كافـي  ًالكـس

(Goldberg.2001)  

 :العنارص األساسية لنمو الدماغ

 تطبيقات عملية

كـارين أولسـن ـعـن أن . سـوزان كوفاليـك ود. تحـدثنا د

يجـب توافرهـا حتـى . الدماغ ينمو يف ظـروف ورشوط معينـة

 .يصل إىل أفضل نحو

فالحيـاة املدرسـية التـي تتسـم بـالجمود وقلـة الحركـة،  

ـدوء   ـة، والـه ـررات الثابـت ـية،  واملـق ـات  الحـس ـعف املعطـي وـض

تامع إىل املعلمني،  ليسـت هـي والجلوس  ساعات  طويلة لالس

 .ًالرشوط املالمئة ، بل عىل العكس متاما ،  إنها ظروف  معيقة  لعمل  الدماغ

مواصفات املـنهج املالئـم
 لنمو الدماغ

مـــــنهج مفـــــاهيم -1
وعالقـــات ال مـــنهج

 .حقائق
منهج مـرتبط بالحيــاة -2

الحقيقيـة ومشـكالتها،
ــــــب وأوراق ال بالكـت

 .العمل
منهج يشجع املامرسـة -3

.والتطبيقات الحقيقية

 

ــو ــية لنـم ــارص أساـس عـن
 الدماغ

 .بيئة غنية -1
 .خربات ذات معنى -2
 .التعاون والتآزر -3
 .الحركة -4
 .البدائل والخيارات -5
 .الوقت الكايف -6
ـــة -7 ـــة الراجـع التغذـي

 .الفورية
 .اإلتقان -8
 .غياب التهديد -9



 مبادئ التدريس وفق بحوث الدماغ الحديثة: الفصل الثالث 
 

 

 
89 

 

 

: كوفاليـك، أولسـن(ّفام هي العنـارص أو الرشوط  األساسـية  التـي  تـيرس  عمـل الـدماغ؟    

2003( 

 :البيئة الغنية -أوالً 

إن حواسنا تسع عرشة حاسة، وليست خمس حواس كام 

ًكان معروفا، وحتى هذه الحواس الخمس مل تستثمر حتى اآلن 

 .ّيف عمليات التدريس والتعلم

ّوهذا  يفرس  صعوبة  الحياة املدرسية الحالية، وصـعوبة  

حفظ املعلومات وتذكرها وبطء منو الدماغ وانخفاض مسـتوى 

 . أدائه

ًدم إال نـادرا فكيـف ًفالحواس املستخدمة حاليا هي السمع  والـبرص، وحتـى الـبرص ال يسـتخ

 ّنرشك حواسنا كاملة يف عمليات التعلم؟

ًتقدم كوفاليك  و أولسن  منوذجا  للتعلم مبنيا عىل أساس إستخدام أكرث كمية مـن الحـواس ً .

 : وتصنفان املعطيات الحسية إىل خمسة معطيات هي

 :خربات املعايشة -1

وتتم هذه الخربات من املشاركة يف األحـداث والحقيقيـة 

فإذا أردنا أن نـتعلم البيـع و . ام حصلت ويف سياقها الحقيقيك

الرشاء، فإن خربات املعايشة تتم يف السوق أو السـوبر ماركـت، 

وهذه . حيث يعيش الطلبة الخربة الحقيقية يف مكانها الحقيقي

الخربة تشـغل جميـع الحـواس التسـع عرشة مـام يولـد أفضـل 

 .لفصل إىل العاملظروف لنمو الدماغ، وهذه الخربات تنتقل ا

 

ـي ـة ـهـي الـت ـة الغنـي البيـئ
توفر استخدام تسع عرشة
حاســـة، تـــزود الـــدماغ

قويــةمبعطيــات حســية 
 .ومتنوعة وشاملة

 التعليم التقليدي
ـمــــن املعطـيــــات% 90

ـتم ـمـن ـخـالل الحـسـية ـت
ــــب واملـحــــارضات الكـت
ـــة ـــات الرمزـي :والتمثيلـي
ــــامت، الخـطــــوط، الكـل

 .والعالقات
وـهـــذه أدىن املعطـيـــات

 .وأقلها إثارة للدماغ
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 :االنغامس  -2

وهي خربة معايشة أو حضور الحـدث الحقيقـي، لكـن يف  

غري سياقه الطبيعي، فإذا أردنا أن نغمس الطلبة يف هذه الخـربة 

فإنـنـا ـنـحرض لـهـم الـخـربة الحقيقـيـة إىل داـخـل الفـصـل، ـفـالبيع 

والرشاء ـمـثالً ميـكـن أن ـيـتم بـفـتح ـسـوبر مارـكـت كاـمـل داـخـل 

ـل ـث. الفـص ـادلون بحـي ـة ويتـب ـربة الحقيقـي ـة الـخ ـيش الطلـب  يـع

عمليات البيع  والرشاء كام تتم فعالً لكن داخل الفصل وليس يف 

 . مكانها الحقيقي، وهذه الخربات تنقل إىل العامل الفصل

ًإننا هنا أعددنا الفصل ليكون سوبر ماركت مليئـا بـاملواد 

ملحاسـبني املختلفة، واألدوات الحاسـبة، والبـائعني، واملشـرتين وا

 .الخ... واإلداريني

 :املعطيات الحقيقية  -3

وهي  خربات  حقيقيـة ،  تختلـف عـن خـربات املعايشـة  

التي تتم  يف  سياقها الحقيقي،  وتختلف  عن خربات االنغـامس 

ًكأن نـحرض بائعـا مـن السـوبر ماركـت و . التي ال تتم يف سياقها

ة  بدراسـة أو معه  بعض  املـواد  و آلـة حاسـبة،  ليقـوم الطلبـ

معايـشـة  ـهـذه  الـخـربة وتحليلـهـا ، فـهـي عيـنـات ـمـن الـخـربات 

 . الحقيقية

. وتعمل هذه الخربة عىل تشغيل أو تنشيط عرشة حـواس 

ويسهل عىل املعلمني استخدام هذه الخـربة الجزئيـة لكنهـا أقـل 

 .فاعلية من خربات املعايشة وخربات االنغامس

 

الحــــواس ذات الصــــلة
 باالنغامس
املغناطيسية . 
الكهربائية . 
القرب  . 
الدهليزية . 
االتزان  . األنفية .
األمل .    الحرارة.
الشم .    الذوق .
اللمس .  الخيال .
السمع .  البرص . 

الحــــواس ذات الصــــلة
 باألشياء الحقيقية

االتزان .   األنفي.
األمل . الحرارة.
الشم . الذوق. 
اللمس . 
الخيال لتذكري . 
السمع .   
البرص . 



 مبادئ التدريس وفق بحوث الدماغ الحديثة: الفصل الثالث 
 

 

 
91 

 

 

 :الخربات التمثيلية -4

ًكأن نحرض منوذجـا بالسـتيكيا لطـائرة أو . كنامذج لها. ات متثل الخربات الحقيقيةوهذه الخرب  ً

وهذه الخربات تشغل أو تنشط أربع حـواس فقـط هـي اللمـس والخيـال التـذكري . لخضار وفواكه

 .والسمع والبرص

 :الخربات الثانوية -5

هذه الخربات  بتوصيف  وهي الخربات اللفظية أو البرصية كالكتب واألفالم و الصور وترتبط   

وتشغل  هـذه  الخـربات ثالثـة  حـواس  . كأن نصف الفاكهة أو تصويرها كأن تقدم صورة لها األشياء

ًوهي من أكرث الخربات شيوعا يف مدارسـنا، مـع أنهـا ال . فقط  هم السمع  والبرص والخيال التذكري

 .   معنىتعمل عىل تنشيط الدماغ  وال تساعد الدماغ عىل البحث عن منط أو

 :الخربات الرمزية -6

من الطلبة وهي % 20وهي الخربات اللغوية، ويهتم بها  

ـارات  ـة والعـب ـد اللغوـي ـالكلامت والقواـع ـة ـب ـربات املرتبـط الـخ

 . الرياضية ويحتاج الطلبة إىل ذكاء لغوي عال ٍ لإلفادة منها

 

 :مصادر إثراء بيئة الدماغ

لوالدة، حيث ميكن البـدء بـالقراءة وإسـامع األطفـال تبدأ عمليات اإلثراء منذ مرحلة ما قبل ا 

 .املوسيقى

 :وتتعدد مصادر إثراء الدماغ بعد الوالدة

 4-3فاألطفال مستعدون للقراءة مـن سـن . يقرأ اآلباء واألمهات ألطفالهم: القراءة -1

ـذلك تعتــرب.  ســنة12ســنوات، وتكتمــل اســتعدادات األطفــال للقــراءة يف ســن   وـل

 يك القـراءة أو فـرص القـراءة املالمئـة، حيـث تكـون الخاليـا العصـبية هذه الفرتة شباب

 التعليم التقليدي
يشغل حاستني فقط هـام

ـبرص ـتعلم. الـسـمع واـل وـي
بهام فئة قليلة من الطلبة

 .فقط%) 20(
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أما بعد ذلك السن، فتصعب عمليات تعلم القراءة بسبب انشغال الخاليا العصبية مبهام . جاهزة      

 .والكتابة والقراءة مهمتان يف استثارة الدماغ. أخرى

ًأوقاتا طويلة، فهم يجلسون . اع ٍ أمنيةعرفنا أن أطفال اليوم محرومون من الحركة لدو: الحركة -2

 مهمـة أساسـية لريـاض ولـذلك تـزداد حـاجتهم إىل الحركـة، وهـذه. وحتى مينعون من الزحف

وسنتحدث عن  .األطفال واملدرسة االبتدائية التي يفرتض أن تدمج األنشطة التعليمية بالحركة

 .أهمية الحركة للدماغ والتعلم يف جزء الحق

تكتـمـل ـقـدرة األطـفـال ـعـىل : املـشـكالتالتفـكـري وـحـل  -3

التفـكـري املـجـرد بـعـد اـكـتامل مـنـو اـلـجرس الواـصـل ـبـني 

وـقـد ثـبـت أن . 13-11اـلـدماغني األمـيـن واأليرس يف ـسـن 

ًالدماغ يرصف جلوكوزا أكرث حني يواجـه مشـكالت أكـرث 

كام أنه يرصف أكـرث حـني يبـدأ تعلـم مهـارة أو . ًتعقيدا

رصفه للطاقـة بعـد ثم يقل . معلومات ومفاهيم جديدة

ومن املهم أن يتدرب الدماغ عىل حل . إتقان هذا التعلم

فنمو الدماغ يحدث نتيجة التفكـري ال نتيجـة . املشكالت

الحصول عىل اإلجابات الصحيحة ولذلك يجب أن تشجع 

املدرسة عمليات التفكري ومواجهة املشـكالت، بـدالً مـن 

 التفكري حني يرص املعلمـون عـىل الحصـول غرفة الصف التقليدية التي تحد من اسرتاتيجيات

وحني يكتفي املعلمون بإجابـة واحـدة بـدالً مـن البحـث عـن بـدائل  .عىل اإلجابة الصحيحة

 )20ص: جنسني.  (وخيارات

 وتشمل املوسيقى والرتكيب، فاملوسيقى مثرية وحافزة وناقلة لألفكـار، حيـث أظهـرت :الفنون -4

 )48ص: جنسني( .ملوسيقى يف القراءةدراسات تفوق الطلبة الذين يسمعون ا

 إن غرفـة الصـف يجـب أن تكـون غنيـة مبصـادر متعـددة وألـوان: إثراء البيئـة الجانبيـة -5

 

 

إن عملية التفكـري نفسـها
.هي التـي تنمـي الـدماغ
وليس مجرد الحصول عىل

مــات والحقــائق أواملعلو
ـــات ـــل إىل اإلجاـب التوـص

فسـواء حـصـل. الصـحيحة
الطفل عىل اإلجابـة أم ال،
ـفـإن دماـغـه ينـمـو ملـجـرد

 .التفكري
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 .وجميع هذه املصادر تحفز الدماغ.  ورسوم وكتب وأشكال لها صلة مبا يتعلمه األطفال

 الحواس التسع عرشة

 .اس املختلفة فيهيف املوقف التايل، متت صياغة املوقف لتحديد الحو 

قـاد األب سـيارته للتنـزه رشق . وبعد يوم ماطر، أرشقت الشمس، وارتفعت درجات الحـرارة" 

نزلت حنان مع أخيهـا يـدفعان السـيارة . وبعد لحظات غرزت السيارة يف طريق طيني لزج.الحقول

 عجالت السيارة بينام كانت. بقوة، غاصت رجالهام يف الطني اللزج والحجارة ولكن بقيا عىل ثباتهام

اختلطت رائحـة الطـني بـالعرق املتصـبب عـىل وجـه . تتحرك ببطء إىل األمام تارة وإىل الخلف تارة

 .حنان وأخيها، وهام يضحكان بصوت يعلو صوت محرك السيارة

رشبا العصري يف محاولة ألخـذ قسـط مـن الراحـة . جلست حنان وأخوها تحت أشعة الشمس 

 ".تبادال الذكريات قبل مواصلة السفر. ور باالنتعاشبعد هذا العناء واألمل والشع
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 :إن هذه القطعة احتوت عىل عدد كبري من الحواس

 الحاسة
 املعطى الحيس العام 

 أو املثري
 املعطى الحيس يف املوقف

 نور الشمس، واملنظر ككل النور البرص   -1

 أصوات الضحك، صوت محرك السيارة األصوات السمع   -2

 غوص األقدام يف الطني. ملس السيارة االتصال اللميس اللمس   -3

 طعم العصري الطعم الذوق   -4

 رائحة الطني الرائحة الشم   -5

 .املحافظة عىل ثبات أقدامهام يف الطني الثبات والتوازن االتزان   -6

 حركة املوتور. حركة عجالت السيارة الحركة املنتظمة الدهليزية   -7

 ارتفاع درجات الحرارة وتأثريها حركة الجزيئات يف املادة الحرارة   -8

 الشعور بالتعب واألمل والحاجة إىل الراحة التعب واألمل األمل   -9

 صورة املوقف، وتذكر املوقف بعد فرتة تذكر صورة ما  الخيال التذكري-10

 موقع الحادث، املتنزه املوقع  املغناطيسية-11

 أشعة الشمس أمواج طويلة. شمسأشعة ال  تحت الحمراء-12

 أشعة الشمس أمواج قصرية. أشعة الشمس  فوق بنفسجية-13

 االنتعاش الشحن الكهربائية  األيونية-14

 رائحة العرق، رائحة الطني، دخان السيارة الرائحة الكياموية  األنفية-15

 ًجلوسهام معا، الدفع بقرب بعضهام املجاورة  القرب-16

 الكهرباء الساكنة الشحنات ة الكهربائي-17

 الضغط الجوي يف ذلك املكان الضغط الجوي  الباروميرتية-18

 السيارة، الطني، الحجارة: الكتل اإلحساس بالكتلة  الجاذبية األرضية-19
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ًإن وجود مثل هذه الحـواس، واسـتخدامها يف الـدرس، يجعـل الـدماغ منشـغالً ونشـطا ويجعـل     

 .حقيقية، وتجعل التعلم غري قابل للنسيانالدرس خربة معايشة 

  ًوالتحدي أمام الجميع، هو كيف نضع دماغنا يف مثل هذه املواقف دامئا؟

 : املحتوى ذو املعنى -ًثانيا 

إن املحتوى ذو املعنـى هـو املحتـوى املـرتبط بحاجـات  

فال معنى لكثري مـن الخـربات التـي . األطفال وخرباتهم السابقة

ـة  ـدمها املدرـس ـربات تـق ـض الـخ ـك بـع ـل ميتـل ـان الطـف إال إذا ـك

 .السابقة عنها

فاملدرسة ال تسـتطيع بنـاء خـربات دون أسـاس، ولـذلك  

أطـفـال األـمـس وأطـفـال الـيـوم تفـشـل  الكـثـري  ـمـن  املـنـاهج  

املقدمة  لألطفال  لعدم استنادها إىل خربات  سابقة،  أو  لعدم  

 معايشـة أو لعدم تقـدميها يف سـياق. ربطها  مع خربات سابقة

 .حقيقي

 :وميكن تحديد املحتوى ذي املعنى مبا ييل

. إنه محتوى مرتبط بحاجات األطفال وخـرباتهم السـابقة -1

ًوهذا ما يجعل الدماغ منتبها، نشطا، ومهتام ً ً. 

إن الـخـربة ذات املعـنـى ـهـي الـخـربة الـتـي ـتـأىت يف  -2

املعايشـة أو االنغـامس أو  سياق حقيقـي، وخـربات

حقيقيـة مـثـل العينـات أو األـجـزاء الخـربات ـشـبه ال

ويالحظ  املهتمون أن ال  وجـود لفـروق . الحقيقية

 بني األطفال يف الخـربات  الحقيقيـة و هـي خـربات

 

ــس ــال األـم ــك أطـف ميتـل
ـخـربات حقيقـيـة، ـخـربات
معايـشـــــة يف اـملـــــزارع

 .واألسواق والشوارع
ـد ـوم فـق ـال الـي ـا أطـف  أـم
خرسوا معـظــــم ـهــــذه
ـدواعي أمنـيـة .الـخـربات ـل
ًفـلـيس مـسـموحا لـهـم أن

 .يتحركوا خارج منازلهم
 

إن تقـديم خـربة معايـشـة
لألطفـــال تـــقيض عـــىل
مـظــاهر ـعــدم املـســاواة

وتجـعـل جمـيـع. والتكـافؤ
األطفال فـاعلني ونشـطني

فـال فـروق بـني. ومهتمني
 .عفاءاألقوياء والض
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أما الخربات الرمزية  و هي خربات الكتب و اللغة،  فالفروق كبـرية، ذلـك ألن  هـذه  . املعايشة       

فإذا أردنا القضاء عىل مظـاهر عـدم التكـافؤ . حواسالخربات  متثيلية  ال  ترتبط  بكثري  من ال

 .  بني األطفال علينا تقديم خربات معايشة حقيقية لهم

إن الخربات ذات املعنى هي الخربات التي تستند إىل دراسة مفاهيم وعالقات، ولـيس دراسـة  -3

لـدماغ فالحقائق جامدة ثابتة ال تحرك الدماغ، بيـنام تعمـل املفـاهيم عـىل تنشـيط ا. حقائق

 .وجعله يبحث عن روابط جديدة وعالقات جديدة بشكل متواصل

ًاجعل الطفل جزءا من موقف التعلم، ودعه يشعر بأن املوضوع ذو صـلة مبـارشة فيـه، وأنـه  -4

 .ليس مجرد مراقب لألحداث أو املشاهد لها

 تلزم إن إدماج الطفل يف املوقف التعليمي يتطلب إحداث خربات معايشة أو خربات انغامس، 

ّالطفل باتخاذ موقف مام يجري، كأن يحكم عىل صحة املوقف، أو يقيم املوقف، ويقـرتح تعـديالت 
 .أو إضافات عليه

 : التعاون ً-ثالثا

ـدماغ  ـوب لنمــو اـل ـيم التعــاوين مطـل فــالتعليم . التعـل

التقليدي املستند إىل الجلوس والهدوء والعمل املنفـرد أصـبح 

فاألطفال يتعلمـون مـن خـالل  . ًقارصا عن إثارة دماغ األطفال

اتصالهم باآلخرين وتفاعلهم معهم، وتبادل الخربات واألحكـام 

 .واآلراء

ـمـن ـتـداولها  الـبـد فالطلـبـة ميتلـكـون ـخـربات متنوـعـة، 

 .وتبادلها إلغناء خرباتهم كأفراد

وينظم العمل التعاوين مبا يجعل كل مشارك يف مجموعة يؤدي عمـالً يخـدم املهمـة  

 ها هذه املجموعة، وبحيث ال يستطيع أي مشارك أن يقوم بكل العمـل نيابـةالتي تقوم ب

 

ـه ـدا يواـج ـام واـح ًإن معـل ً
ـا ـني دماـغ ـن ثالـث ًصــفا ـم ً

ال يــتمكن مــن. ًمختلفــا
فـال بـد مـن. أداء مهامته

 ً.تعاون الطلبة معا
 "كوفاليك، وألسن"     

 ) 1(تجاوز التوقعات      
 22:1ص            
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وقد أوضحت الدراسات العديدة فوائد العمل التعاوين وعمل املجموعـات يف زيـادة . عن املجموعة

 .تحصيل الطلبة وتحسني أدائهم وإكسابهم املهارات الحياتية املختلفة

 : الحركة ً-رابعا

 .امل الهامة لتنشيط الدماغتعترب الحركة من العو 

ًفاأللعاب واألرجوحة والقفز وامليش مهمة جدا يف تنمية  

األذن الداخلية، وهي أول جهاز ينضج لدى اإلنسان، كـام أنهـا 

 .مهمة لنمو املخيخ

  وهو مادة  BDNFويرى العلامء أن الحركة تطلق عامل 

جراء ولذلك ينصح بإ. مغذية للدماغ تعزز التفكري وتقلل التوتر

مـتـارين منتظـمـة ـعـىل  ـمـدى األـسـبوع، مبـعـدل ـثـالث ـمـرات 

     .ًأسبوعيا وملدة عرشين دقيقة يف كل مرة

وتشري املالحظات أن أطفال اليوم محرومون من الزحف ومن الحركة، فلم يعـودوا ينطلقـون  

وبقـوا يف . يف الشوارع واملزارع واألحياء ومل يعودوا يستخدمون املراجيح واأللعاب بـداعي خطورتهـا

إن . منازلهم يجلسون ساعات طويلة دون حراك يشـاهدون التلفزيـون عـىل مـدى سـاعات طويلـة

الحركة تساعد الطفل عىل التعلم، ولذلك يستغل املنهج الحديث الحركة ويوظفها يف التعلم، حيـث 

ًتشري دراسات أن من ميارسون نشاطا رياضـيا بتحسـن أدائهـم  ً

شري دراسـات إىل عالقـة إيجابيـة ، كام ت%13األكادميي بنسبة 

ـبـني انخـفـاض الحرـكـة والعـنـف، حـيـث يزـيـد عـنـف األطـفـال 

 . املحرمون من الحركة

إذا أردت أن تخلق مشكلة
، امنـعــه ـمــنـمــع طـفــل

 الحركة

ـات ـق كياموـي ـوتر يطـل الـت
تقـتــل الخالـيــا العـصــبية
املرتبطة بالـذاكرة طويلـة

ويــــؤثر عــــىل. األمــــد
الهايبوكامبوس مركز هذه

 .الذاكرة

 الحركة والرسور
ــارة ــة بإـث ــرتبط الحرـك  ـت
ــد الرسور ــات توـل كياموـي

 .وقلتها تولد اإلحباط
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 .إن استغالل الحركة يف التعلم يتطلب

 ًصفوفا ذات حجم كبري. 

 أنظمة تسمح بالحركة وامليش وتغيري املقاعد. 

 جد زميالً . ...، أحرض .... ابحث عن : أنشطة تعليمية تتطلب حركة مثل ، .... 

 ّمامرسة متارين املد واالسرتخاء والحركة. 

 :البدائل والخيارات  ً-خامسا

ّكل دماغ فريد من نوعه، له روابطه العصبية وخالياه الخاصة والتي تشكلت عرب ما مر به من  

 خربات، ولذلك فإن تعليم األطفال بطريقة موحدة، ومادة واحدة هـو نقـيض للـدماغ، فكـل دمـاغ

 .ّيحتاج إىل تعلم خاص وبطريقة خاصة

ومن هنا فإن من املهم وضع األطفال أمام خيارات وبدائل، وتستطيع املدرسة الناجحة تقديم 

 :الخيارات التالية

 تقديم  تعليم  جامعي و مجموعي  وزوجي  وفردي. 

 التـذكر :  تنويع  التعلـيم حسـب مسـتويات أهـداف بلـوم

 .حليل والرتكيب والتقويمواالستيعاب والتطبيق والت

  الثامنـيـة والـتـي  " نرـجـارد"تنوـيـع اـلـتعلم حـسـب ذـكـاءات

 .سيتم التحدث عنها يف فصل الحق

  تقديم خيارات حسية أو معطيـات حسـية متنوعـة يختـار

 .منها الطالب تفضيال ته الخاصة

  ًتقديم خيارات يف الوقت، بحيث يحدد الطالب أوقاتا أكـرث

 .مالءمة

لـعـل ـمـن أـبـرز الخـيـارات
والبــدائل تلــك املرتبطــة
.بأنواع الذكاءات الثامنيـة
والتــي تعكــس خيــارات

 مفضلة للطلبة

ّألنهم ليسوا متامثلني قـدم
 لهم خيارات
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ً الخيارات للطلبة يولد تعلام نشطا وسارا، ويجعل الطلبة أكرث دافعية للتعلمإن تقديم  ً ً ّ. 

  :الوقت  ً-سادسا

ّوألن كل دماغ فريد، فإنه يحتاج إىل وقـت خـاص ويختلـف الوقـت الـالزم للـتعلم بـاختالف  
ام ٍويحتـاج الـدماغ إىل وقـت كـاف للقيـ. ولكن بشكل عام، يحتاج التعلم إىل وقت. أدمغة األطفال

 :بالعمليات التالية

 معالجة املعلومات. 

 التأمل يف املعلومات. 

 إحداث التغيريات الفيزيولوجية الالزمة يف الدماغ. 

 نقل املعلومات إىل الذاكرة بعيدة املدى. 

وميكن للمعلمني توفري الوقت الالزم باستخدام  
 : االسرتاتيجيات التالية

ّت املعطـاة، لصـالح التعمـق يف عـدد محـدود مـن املفـاهيم تقليل عدد الحقائق واملوضـوعا -1
 .فالنوع أكرث أهمية من الكم. واألحداث والعالقات

ًإعطاء الطلبة وقتا كافيا للتأمل واسـتيعاب املواقـف  -2 ً
 .ومعالجة وتحليل األمور

ـتعلم  -3 ـل اـل ـدريس مـث ّإن اســتخدام اســرتاتيجيات ـت
ول مـن ًالتعاوين أو حل املشكالت يتطلـب وقتـا أطـ

 .التعليم التقليدي

يعطي املعلم وقت انتظار كاف للطالب حتى يجيب  -4
ًعن السـؤال فـال يجـوز أن ينقـل السـؤال فـورا مـن 
طالب إىل آخـر دون أن يعطـى فـرتة انتظـار كافيـة 

 . إلنتاج اإلجابة املطلوبة أو استدعائها

من املهـم تعلـيم األطفـال
كـيــف ـيــديرون وـقــتهم؟

 وكيف يخططون؟

-3فرتة وقت االنتظار مـن 
  ثوان 5ٍ

يشرتط يف الواجبـات أن ال
ـه ـا تعلـم ـرارا ـمل ـون تـك ًتـك
ــتكامل ــل اـس ــب ـب الطاـل
وإضافة وامتـداد وتطبيـق

 .وتقويم
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جهـا مـن خـالل الواجبـات شجع  الطلبة  عىل  استخدام  وقت  إضايف  داخل  املدرسـة وخار -5

 .املنزلية برشط املحافظة عىل  رشوط الواجب السليم

ًوأخريا، يفرتض تدريب الطلبة عىل تخطيط الوقت ووضع برنامج زمني مرن ميكنهم من إنجاز  -6

 .مهامهم التعليمية وغري التعليمية

 :التغذية الراجعة الفورية ً-سابعا

ًعليقا عىل سلوك التغذية الراجعة هي ما يقدمه املعلم ت

حيث يطلق الدماغ . وهذه مفيدة لنمو الدماغ. قام به الطالب

كيامويات تجعل الطفل يشعر باالرتياح ملا تلقاه من مالحظات 

ًخاصة إذا كانت إيجابية تحفز الطفل أو تصحح موقفا له دون  ّ

 .إحراج أو نقد أو إحباط

اتهم اليوميـة، فحـني  يتحـدثون أو إن األطفال يتلقون التغذية الراجعة بشـكل فـوري يف حيـ 

ًيأكلون أو ميارسون نشاطا ما ،  يتدخل  ذووهـم مبـارشة  يف تقـديم التغذيـة الراجعـة بخـالف  مـا 

 : ومن  مظاهر التأجيل  ما ييل.  يحدث يف  املدرسة حيث  تؤجل  التغذية  الراجعة

 ً.توزع أوراق االمتحان بعد فرتة طويلة نسبيا -1

 .لطلبة يف نهاية العامتعلق نتائج ا -2

ًكام تقدم املدرسة تغذية راجعة رسيعة، وغالبا ما تكون  

فاملطلوب تنظيم التغذية الراجعة . حكيمة أو تغذية خارجية

 : بحيث تراعي ما ييل

 .ال تؤجل وأن . أن تكون فورية بعد القيام بالسلوك مبارشة -1

 . فرتات ثابتةأن تقدم لهم بصفة دورية مستمرة وليست موسمية عىل -2

يفرتض أن تكـون التغذيـة
فورـيـة،الراجـعـة إيجابـيـة، 

 مستقبلية

إن تأجيل حصول األطفال
ـعــىل التغذـيــة الراجـعــة
ـاك ـوتر، وارتـب ـؤدي إىل ـت ـي
ــل وعجـــز وهـــذه عواـم

 .مضادة لعمل الدماغ
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 :ّأن تطور املدرسة اسرتاتيجيات جديدة مثل -3

  تغذية راجعة داخلية. 

  تأمل الطفل ألنشطته. 

  تجول املعلم بني الطلبة لتقديم التغذية. 

  ّتقديم تغذية قبلية تقلل الوقوع يف األخطاء. 

  يتبادل الطفل التغذية الراجعة مع جاره أو زميله. 

  ًطفل عىل نشاطه استنادا إىل معيار أو مرجعأن يحكم ال. 

  إدماج اآلباء يف تقديم التغذية الراجعة. 

 : اإلتقان  ً-ثامنا

ًاإلتقان عادة عقلية، ميارسها الدماغ بعيدا عن العجرفة والغـرور، وهـذه العـادة تعكـس ثقـة  

 :ًبالذات، ويعترب الدماغ متقنا ملهارة ما أو موضوع إذا تحقق ما ييل

  ًذا تحدث الشخص مستخدما مصطلحات ولغة املوضوعإ. 

  إذا قام بأداء املهارة يف مواقف جديدة وطارئة. 

  إذا استخدم املهارة يف حل مشكالت جديدة. 

  إذا استطاع تعليم املهارة إىل شخص آخر    .(Caine:94) 

فقـد نحصـل . فاإلتقان ال يعني حصولنا عىل درجة كاملـة

وميكـن للطفـل أن . ون أن نتقن مهارة األداءعىل هذه الدرجة د

فإذا كان . يحكم عىل نفسه يف مدى إتقانه للموضوع أو للمهارة

 :التعلم مير بخطوتني هام

  ّتكوين املعنى مام نتعلمه. 

يعنـي الحصـولاإلتقان ال 
ـــة  ـــىل عالـم يف% 100ـع

ـبــل ـهــو. موـضــوع ـمــا
القدرة عىل أداء سلوك ما

 .أو مهارة ما
أولسن -  كوفاليك(

 27:2: ص)2002
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 تكوين برنامج عقيل وخزنه يف الذاكرة البعيدة فإن اإلتقان يعني أن نتقن هاتني الخطوتني معا.ً 

من األطفال إىل مستوى اإلتقان كام هـو معهـود % 20يدة ال تكتفي بأن يصل إن املدرسة الج 

ًفالتعلم اإلتقاين يستطيع إيصال الطالب جميعا إىل مستوى إتقاين مرتفع. يف منحنى الذكاء ّ. 

 :غياب التهديد  ً-تاسعا

ًإن التعليم ليس نشاطا اختياريا يف معظم دول العامل  ً. 

فـإن جـو التعلـيم الحـايل مـيلء فالتعليم إلزامي، ومع ذلك  

 :بالتهديدات واملخاوف

 تهديد عدم إتقان املادة. 

 تهديد الخوف والفشل والقلق يف االمتحان. 

 تهديدات األنظمة والقوانني. 

 عقوبات، رضب: تهديدات من معلمني غري مؤهلني. 

 غياب العدالة وعدم النزاهة. 

 تهديدات من زمالء سلبيني. 

فالطلبـة . ًيدات غالبا ما توجد يف معظـم املـدارسهذه التهد 

ّمهددون فهل يجب عليهم تحمل التهديد والبقاء يف املدرسة؟ ّ 

إن التهديد يجعل الطلبة متوترين وخـائفني، ويصـعب عـىل  

ّالدماغ املهدد أن ينتبه، فهو مشـغول بالبحـث عـن الحاميـة أو رد 

ديد، أو الوقاية منها، أو يف البحث عـن ضـحايا العدوان، فاملهدد يشغل وقته بالبحث عن مصادر ته

 .لعنف أو عدوان قادم

 ّال تسبب األذى
إن أول ـقـوانني أبـقـراط يف

ــو ــب ـه ــبب: الـط ّال تـس
 .األذى للمريض

ًألــيس ذلــك حريــا بــأن
ًيكون قانونا مدرسيا؟ ً 

الـتـوتر والتهدـيـد يطلـقـان
ـورتيزول  ـلالـك ـذي يقـل ّاـل

ــا ــل الخالـي املناـعــة ويقـت
ـــــة ـــــة املرتبـط الدماغـي

 .بالذاكرة
ــــالن مـــــن كـــــام يقـل
الســرياتونني مــام يطلــق
العنان لألطفال العدوانيـة

 .والعنف
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إن اـلـدماغ املـهـدد يطـلـق ـكـورتيزول وأدريـنـالني وـهـذان  

 .الكيامويان يغريان من طريقة تفكرينا وشعورنا

إن خاليا الدماغ تتضاءل وتضعف يف أثناء التهديد، ومييـل 

 حـول موضـوع ّاإلنسان املهدد إىل االنكفاء حول ذاته والتمركـز

 .ّالتهديد، فيفقد قدرته عىل مواجهة موقف التعلم أو االنتباه له

واملدرـسـة الجـيـدة تحـمـي اـلـدماغ ـمـن التهدـيـد، فتبـعـد  

مصادر التهديد، وتوفر األمن، وال تلزم األطفـال مبواعيـد دقيقـة 

ًوال  تضع قواعد تعامل غري  مقبولـة أخالقيـا أو . وثابتة وحرجه

 العقوبات والنقد كوسائل للتعلـيم وإثـارة وال تستخدم. ًمنطقيا

ـزهم  ـاء يك نحـف ـامل بـن ـوا ـع ـة ليـس ـدوافع، فالطلـب ـوافز واـل الـح

. فالـدماغ يحفـز مـن الـداخل. باملكافأة ونهـددهم بالعقوبـات

 .  فالتعلم هو  الحافز عىل التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرســـيةاســـرتاتيجيات 
 للحامية  من التهديد

ـام ـارات أـم ـديم خـي  تـق
 .الطلبة

ــا ــة وقـت ً إعـطــاء الطلـب
 ً.كافيا

ـــــاوين ـــــتعلم التـع ّ اـل
 .واالعتامد املتبادل

وـضـع قواـعـد للتعاـمـل 
 .مع مصادر التهديد

توفري االسرتاحة . 
توفري مكونات عاطفيـة 

 .مثل الحب والحنان
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 الباب الثاين
 اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس 

 

 :اشتمل هذا الباب عىل عدد من االسرتاتيجيات الحديثة يف التدريس مثل

  التعليم املتاميز. 

  االستقصاء . 

  التعليم التعاوين. 

  ل املشكلةح.    

 

وقد تم عرض الفكرة النظرية لكل إسرتاتيجية بشكل مبسط، وتقديم منوذج 

 .درس تطبيقي عليها
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الرابعفصل ال

 

  عليم املتاميزالت

 

 

 

هو تعليم يهدف إىل رفع مستوى جميع الطلبة، وليس الطلبة الذين يواجهـون  مشـكالت يف 

إنه سياسة مدرسـية تأخـذ باعتبارهـا خصـائص الفـرد وخرباتـه السـابقة، وهـدفها زيـادة . التحصيل

توقعات املعلمني من الطلبة، :  يف هذه  السياسة هيإن النقطة األساسية. إمكانات وقدرات الطالب

 .واتجاهات الطلبة نحو إمكاناتهم وقدراتهم

ويرتبط مفهوم التعليم املتاميز مبا . إنها سياسة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة  لجميع الطلبة

 :ييل

 استخدام أساليب تدريس تسمح بتنوع املهام والنتاجات التعليمية. 

 وتخطيطها وفق مبادئ التعلم املتاميزإعداد الدروس ّ. 

 تحديد أساليب التعليم املتاميز وفق كفايات املعلمني. 

ًكيف يعلم جميع الطلبة علام بأن كل طالب مختلف  عن : إن التحدي الذي يواجه املعلم

 غريه؟

إن تقـديم تعلـيم متاميـز لهـم يعتمـد عـىل . ّإن للطلبة قدرات مختلفة،واهتاممات، ودوافـع

ورة معرفة كل طالب وعىل قدرة املعلم عىل معرفة اسـرتاتيجيات مالمئـة لتـدريس كـل طالـب، رض

 .فليس هناك طريقة واحدة للتدريس
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بعضهم  يعرف عن الحيوانات، اآلخرون .ّإن كل طالب يأيت إىل املدرسة محمالً بخربات مختلفة

ًعن الزهور، بعضهم مارس عمالً منزليا، حقليا مع والديه، ن بيئات مختلفـة ويـأتون بخـربات إنهم م ً

 .مختلفة

 ؟= = 2+2:      سأل املعلم

 !! فلكل حالة جواب .هل أنا بائع أم مشرت ٍ:   أجاب الطالب

 االختالفات بني الطلبة

 :ميكن التحدث عن االختالفات التالية

 اختالفات يف البيئة املنزلية. 

 اختالفات يف الثقافة. 

 املدرسةاختالفات يف التوقعات من . 

 اختالفات يف الخربات. 

 اختالفات يف االستجابة ملتطلبات الدراسة. 

 اختالفات يف طرق إدراك العامل. 

 ّ كيف نعلم هؤالء؟ً:والتحدي أيضا

فاملسـألة تتطلـب . من الظلم أن نطالب املعلم  باكتشاف طريقة تعلـيم تناسـب كـل طالـب
إن عملـيـات الـتـدريس  . بالطريـقـة املالمـئـةتنـظـيم الطلـبـة يف مجموـعـات، وـتـدريس ـكـل مجموـعـة

 :واملناهج تتضمن ما  ييل

 مقررات ومحتوى. 
 أهدافا.ً 
 أساليب. 

 مصادر. 

 تقوميا.ً 

ـتم ـز ال ـي ـيم املتامـي التعـل
بتكييـــف املـــنهج، بـــل
باتـخــاذ الـطــرق املالمـئــة
لتنظــيم تقــديم املــنهج
بأـسـاليب مختلـفـة تالـئـم

 .  الطلبةجميع
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ًإننا نقوم قـدرات كـل طالـب لتكـون  أساسـا .إن أبرز نقطة هنا هي نقطة البدء وهي التقويم ّ

دره لنحكم هل تلقى الطالب ما يالمئه مـن أهدافه وأساليبه ومصا: ّثم نقيم التعليم برمته. لتعليمه

 .تعليم؟ والتقويم هنا نقطة انطالق جديدة لتعليم جديد

 خطوات التعليم املتاميز

 :يحدد املعلم املهارات والقدرات الخاصة بكل طالب محاوًال اإلجابة عن السؤالني -1

 ماذا يعرف كل طالب؟ 

 ماذا يحتاج كل طالب؟ 

ّرس، ويحدد املخرجـات املتوقعـة، كـام يحـدد معـايري تقـويم مـدى إنه بذلك يحدد أهداف الد

 .تحقق األهداف

ــب  -2 ــل طاـل ــة لـك ــدريس املالمـئ ــم اـســرتاتيجيات الـت ــار املعـل ــه أويخـت ــات لطلبـت  املجموـع

 .والتعديالت التي يضعها لجعل االسرتاتيجيات تالئم هذا التنوع 

 تعلميحدد املهام التي سيقوم بها الطلبة لتحقيق أهداف ال -3

 الفرق بني التعليم العادي والتعليم املتاميز

ًيف التعليم العادي يقدم املعلـم مثـريا واحـدا  ً هـدفا واحـداأوً ّيكلـف الطلبـة بنشـاط واحـد .ً

 .ليحققوا نفس املخرجات

 نفس املخرجات  النشاط                    أونفس املهمة   نفس املثري                  

أن يراعي الفروق الفردية فإنه يعمل عىل تقديم نفـس املثـري للجميـع ونفـس إذا أراد املعلم 

ففي هذه الحالة يراعي قدرات وإمكانات الطلبة، فهـم . املهمة ولكن يقبل منهم مخرجات مختلفة

 . املخرجات ألنهم متفاوتون يف قدراتهمأوالوصول إىل نفس النتائج ًجميعا ال يستطيعون 
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                  مخرجات مختلفة حسب مستوياتهم           نفس املهمةنفس املثري         

فإنه يقدم نفس املثري، ومهام متنوعة ليصل إىل نفـس . أما إذا أراد املعلم تقديم تعليم متاميز

 .املخرجات

 مهام متنوعة وأساليب متنوعة                 نفس املخرجات نفس املثري            

 .منا الجميع نفس الدرس لكن بأساليب ومهام متنوعةّإننا هنا عل

 : مثال

 . التعـاون واالعـتامد املتبـادلأهميةأن يدرك الطالب  ).املثري(قدم املعلم درسه وكان الهدف 

 :ولتحقيق هذا الهدف املشرتك للجميع قسم الطلبة مجموعات

 تكتب قصة عن املوضوع :  املجموعة األولـى. 

 ترسم لوحة عن املوضوع :  ةاملجموعة الثانيــ. 

 ًتقدم موقفا متثيليا عن املوضوع :  املجموعة الثالثــة ً. 

 تقدم أمثلة واقعية عن حاالت تعاون :  املجموعة الرابعـة. 

 ًتناقش موضوعا يف مجلة يتحدث عن املوضوع :  املجموعة  الخامسة. 

نهـم أتعاون واالعتامد املتبـادل مـع  الأهميةأما املخرجات فهي التأكد من أن الطلبة يدركون 

 .قاموا بأنشطة مختلفة

لكن من خالل أنشطة متاميزة تناسـب اهتاممـاتهم وذكـاءاتهم ن بينهم وهكذا تعلموا التعاو

 .املتنوعة
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 أشكال التعليم  املتاميز

 :يتخذ التعليم املتاميز أشكاًال متعددة منها

ني أن يقدم املعلم درسه وفق تفضيالت الطلبة وتع. التدريس وفق نظرية الذكاءات املتعددة -1

 .ّوذكاءاتهم املتنوعة، وستعرض هذه الطريقة بتوسع يف فصل خاص

: يضـيف بعـض علـامء الـنفس الرتبـوي أمنـاط املتعلمـني إىل .التدريس وفق أمناط املتعلمـني -2

ًسمعي وبرصي وحريك، ويضيف بعضـهم منطـا حسـيا والتـدريس وفـق هـذه األمنـاط شـبيه . ً

ًالتدريس وفق الذكاءات املتعـددة، مبعنـى أن يتلقـى الطالـب تعلـيام يتناسـب مـع الـنمط ب

 .الخاص به

ًميكن اعتبار التعلم التعاوين تعلـيام متاميـزا إذا راعـى املعلـم تنظـيم املهـام  .ّالتعلم التعاوين -3 ً

 .وتوزيعها وفق اهتاممات الطلبة ومتثيالتهم املفضلة

 . ين يف الفصل الالحقّوسنتحدث عن التعلم التعاو

 :مجاالت التاميز يف التعليم

 :ميكن أن يتم التاميز يف أي خطوة من خطوات  التعليم

ً ميكن أن يضع املعلـم أهـدافا متاميـزة للطلبـة، بحيـث يكتفـي بأهـداف :يف مجال األهداف -1

ة معرفية  لدى بعض الطلبة وبأهداف تحليلية لدى آخرين ويف هـذا مراعـاة للفـروق الفرديـ

 .حسب مستوياتهم العقلية

ميكن أن يكلف املعلم بعض الطلبة مبهام يف التعليم الـذايت، كـأن يقومـوا : يف مجال األساليب -2

 يف حني يكلف طلبة آخرين بـأعامل يدويـة ،بدراسات ذاتية وعمل مرشوعات وحل مشكالت

ًوهكذا وهذا النوع يسمى تعليام متاميزا حسب اهتامم.. .وآخرين مبناقشات  .ات الطلبةً
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كأن يكتفي مبخرجات محدودة يحققها بعض الطلبة، يف  حني يطلب من : يف مجال املخرجات -3

ويف هـذا . وينوع املعلم يف أساليب تقديم هـذه األهـداف. ًآخرين مخرجات أخرى أكرث عمقا

 .النوع يقبل املعلم ما بني الطلبة من تفاوت عقيل

علم املتاميز ميكن تحقيقها، ولكـن االكتفـاء بـالتميز يف إن  املستويات الثالثة  السابقة من الت

وميكن تحقيق . األهداف ال يحقق الغرض، ألن الهدف من التعليم املتاميز تقديم تعليم لكل الطلبة

واستغالل مجاالت قوتهم لتدعيم مجـاالت . هذا التعليم إذا تم استغالل متثيالت الطلبة وإمكاناتهم

 :ضعفهم

 :  مثال

 !لكنه يحب الرياضة. يف اللغة اإلنجليزيةطالب ضعيف 

         كيف نستغل  الرياضة لتدعيم تعلم اللغة اإلنجليزية؟

 : الحل

ًطلب املعلم من الطالب أن يقدم أخبارا رياضية  باللغة اإلنجليزية، من خالل إعطائه صحيفة 

اكتسـب ثقـة .  ًئه يوميـاصار الطالب يبحث عن أخبار رياضية يقدمها  أمام زمال. باللغة اإلنجليزية

 .بنفسه وبلغته اإلنجليزية

ًإننا هنا مل نعدل املنهج، ومل نقبل مستوى متدنيا من هذا الطالب، إمنا ركزنا عىل تنمية ضعفه 

 .من خالل استغالل  نقاط قوته
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الفصل الخامس

 

  االستقصاء

 

 

ـد يف        ـذل جـه ـب بـب ـوم الطاـل يقصــد باالستقصــاء أن يـق

.  ـعـىل معلوـمـات ـتـفرس ـلـه املـشـكلة الـتـي يواجهـهـاالحـصـول

ً موقفـا غامضـا أوًفالطالب حني يواجه سؤاالً محريا   مشـكلة أوً

تحتاج حالً، فإنه يشعر بعدم املعرفة، فيلجأ إىل خرباته السابقة 

إنـه يسـتخدم . والبحث عن الحلول ومحاولة اكتشـاف اإلجابـة

 .دم الوضوح عأو الحرية أوحواسه وتفكريه إلزالة الغموض 

ًإنه يضع  فروضا أولية لتفسري املوقف ثم يجمع معلومات لفحص هذه الفروض والتأكد مـن 

 . عدم صحتها إىل ان يتوصل إىل الحل املناسبأوصحتها 

 خطوات طريقة االستقصاء

 :   إن  خطوات االستقصاء هي نفس خطوات البحث العلمي

 :اإلحساس باملشكلة  -1

 سـؤال أوً ال يجـد تفسـريا لهـا نضع الطالب أمـام مشـكلة

 إجابـة كـأن نقـول أومحري يستثري الطالب إىل البحث عـن حـل 

 :للطالب املوقف التايل

 االستقصاء
ـــه ـــذي يبذـل ـــد اـل الجـه
الطالب يف سبيل الحصول
عـــىل حـــل ملشـــكلة أو

إلجابـةموقف غـامض أو ا
 .عن سؤال

 املشكلة
ـهــي موـقــف ـغــامض أو
سؤال مثري يـدفع الطالـب
إىل البحــث عــن حــل أو

 .إجابة



 اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس: الباب الثاين 
 

 

 
114

 

 

 كيف يتزايد السكان يف بالدنا؟

ولذلك نقـوم باملشـاركة مـع الطلبـة يف تحديـد هـذه . هذه مشكلة غامضة تحتاج إىل تحديد

 .املشكلة

 :تحديد املشكلة  -2

 : لومات حول املشكلة، مثليقوم الطلبة بجمع مع

 يتزايد السكان الريفيون. 

 يتناقص عدد سكان املدن األصلية. 

 تتزايد أعداد الوافدين. 

 يقل حجم األرسة يف املدينة بينام يزداد حجم األرسة الريفية. 

 ارتفع سن الزواج يف املدينة وانخفض يف الريف. 

 :املشكلة هيفهل . هذه معلومات متضاربة بحاجة إىل تحديد

 تزايد السكان بشكل عام؟  أم تزايد الوافدين؟ 

  زيادة حجم األرسة؟أوهل هي انخفاض سن الزواج؟  

 :ولذلك يقوم الطلبة مع املعلم بتحديد املشكلة كأن نقول

 )ما أثر انخفاض سن الزواج عىل زيادة عدد السكان؟ (  

 .بةإننا هنا أمام سؤال محدد واضح، لكنه يحتاج إىل إجا

.  املعلومات التـي جمعوهـاأوإننا ندفع الطلبة إىل تقديم إجابات من خالل خرباتهم السابقة 

 :وهذا ما يقودنا إىل الخطوة الثالثة

 : إجابات مؤقتةأو وضع حلول  -3

 : إجابات  عن السؤال املحددأو    نطلب من الطلبة إعطاء تفسريات 
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 سكان؟ما  أثر انخفاض سن الزواج عىل زيادة عدد ال

 :فقد نحصل عىل اإلجابات املبدئية التالية

 ال يؤثر سن الزواج عىل زيادة عدد السكان. 

 يؤثر سن الزواج بشكل محدد. 

 يؤثر سن الزواج بشكل كبري جدا.ً 

 ًانخفاض سن الزواج ليس موجودا يف املدينة . 

 ارتفاع مستوى التعليم هو الذي يؤثر عىل سن الزواج. 

 ريو األطفالاألميون كث. 

كأن نختار ما . ال بد من تحديدها واختيار األكرث منطقية منها. إننا أمام إجابات محتملة كثرية

 :ييل

وأن املعلمـني ال يتزوجـون يف سـن . إن انخفاض سن الـزواج شـائع يف الريـف أكـرث مـن املدينـة" 

 . "منخفض

 ولكن هل هو حل صحيح؟. هذا هو الحل املؤقت الذي اخرتناه

بد من القيام بعمليات استقصاء وبحث عـن املعلومـات حتـى نفحـص هـذا فال.  ال نعرفإننا

 :وهذا يقودنا إىل الخطوة التالية. الحل

 .فحص الحل املقرتح  -4

فنكلـف مجموعـات مـن . يف هذه املرحلة نطلب من الطلبة جمـع معلومـات لفحـص الحـل     

 :الطلبة باستقصاءات حول

 نةمعدل سن الزواج يف املدي. 

 معدل سن الزواج يف الريف. 

 معدل سن الزواج لدى  من يحملون مؤهالت علمية عالية. 
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 معدل سن الزواج لدى من يحملون مؤهالت علمية متدنية. 

 ويف الريف،حجم األرسة يف املدينة . 

ّإننا نجمع هذه املعلومات وننظمها يف جداول لتبني لنـا أي العوامـل التـي تـؤثر عـىل حجـم 

 وما أثر املدينة والريف؟: ةاألرس

 وما أثر اآلباء واألمهات حسب مؤهالتهم العلمية؟

 : فإذا وجدنا مثًال ما ييل

املتغريات الريف املدينة

 إناث ذكور إناث ذكور سن الزواج

 15 18 25 27 معدل سن الزواج

 . املدينة والريفإن هذه املعلومات التي توصلنا إليها تشري إىل وجد فروق  يف سن الزواج بني 

 :ثم ننظم املعلومات األخرى حسب مؤهالت اآلباء  واألمهات يف جدول خاص

 سن الزواج مؤهالت األمهات سن الزواج مؤهالت اآلباء واألمهات

 درجة جامعية فام فوق

 شهادة  متوسطة

 شهادة ابتدائية

 أمي

30 

25 

23 

19 

 درجة جامعية فام فوق

 شهادة  متوسطة

 شهادة ابتدائية

 أمي

26 

19 

18 

18 
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 .إن هذه املعلومات تشري إىل أن سن الزواج يرتفع بارتفاع درجة تعليم األب واألم

 :ومن هنا ميكن التوصل  إىل النتيجة وهي الخطوة التالية

 :النتيجة  -5

 :ُإن املعلومات التي جاء بها الطلبة وكام نظمت يف الجداول السابقة تشري إىل النتائج التالية     

 يرتفع سن الزواج لدى ذكور وإناث املدينة: النتيجة األوىل. 

 يرتفع سن الزواج بارتفاع املؤهالت العلمية للزوجني: النتيجة الثانية. 

 : مناقشة -6

وكيـف . وماذا ميكـن أن يسـتفيدوا منهـا. ًيثري املعلم نقاشا حول ما تعنيه هذه النتائج للطلبة      

كن أن يفرسوا بعض الظواهر املرتبطة بهـا؟ وميكـن أن يثـري املعلـم وكيف مي. ميكن أن يستخدموها

 :سؤاالً حول

 ما القرار الذي ستتخذه بشأن سن الزواج؟. لو كنت صاحب قرار
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 درس تطبيقي عىل االستقصاء

 

 علوم/ س ي املغناط:املوضوع

 3 -1 املرحلة األساسية األوىل  :الصــف

 .غناطيسأن يستنتج الطالب خاصية امل: الـهـدف

 

 :املشكلة

 .وضع املعلم ثالثة قوارب ورقية يف املاء

 .ومل يتحرك القاربان اآلخران. تحرك أحدها فقط. ّقربه من القوارب الثالثة. ً أحرض املعلم مغناطيسا

 ملاذا تحرك القارب ومل يتحرك القاربان اآلخران؟: سأل الطلبة

 :خربات الطلبة السابقة

 ناطيس والقاربهناك خيط مربوط بني املغ. 

 صدفة. 

 جاء هواء خفيف حرك القارب. 

 يوجد محرك صغري يف القارب. 

 :دور املعلم

 طلب املعلم من الطلبة اختبار اإلجابات ملعرفة مدى صحتها. 

 ًقام ثالثة طالب مبشاهدة القارب فلم يجدوا خيطا مربوطا ً. 
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 ًفحص الطلبة القارب فلم يجدوا فيه محركا صغريا ً. 

 فلم يالحظوا أن القارب تحرك بفعل هواء خفيف. استبدلوا أماكن القوارب. 

 :النتيجة

 .استبعد الطالب فكرة الخيط املربوط والهواء الخفيف واملحرك

 تحرك القارب نفسه ومل يتحرك القاربان اآلخران: أعاد املعلم التجربة. 

 ى ورقة بيضاءفتح القاربني فلم يجدوا سو: طلب املعلم من بعض الطلبة. 

 ًوجدوا فيه مسامرا صغريا. طلب املعلم فتح القارب الذي تحرك ً. 

 .اندهش الطلبة      

 أحرض .  أعاد املعلم بناء أحد القاربني القدميني ووضع املسامر فيه ووضعه يف املاء

 .تحرك القارب.املغناطيس

 ًسأل املعلم ملاذا تحرك اآلن ومل يتحرك سابقا؟ 

 ً. فيه مسامراألن: الطلبة

 .ماذا فعل املغناطيس: املعلم

 .جذب املسامر فتحرك القارب: الطلبة

 :التطبيق

تحرك . أعطاهم املغناطيس.ووضع مسامر فيه. طلب املعلم من الطلبة عمل قارب ورقي

 .القارب

 :االستنتاج

 .املغناطيس يجذب الحديد
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 :أمور تراعى يف استخدام االستقصاء

ويراعى تنوع . ًتقصاء يف جميع مراحل التدريس بدءا من رياض األطفالميكن استخدام االس -1

فام هو مشكلة بالنسبة ملستوى الصف الخامس قد ال يكون . املشكالت ومستوى املشكلة

 .مشكلة بالنسبة ملستوى الصف السادس مثالً

ًيجب أن يكون املوقف مثريا وحافزا للطلبة عىل القيام باالستقصاءات الالزمة -2 ًإن موضوعا . ً

ًمثل إعداد الخبز مثًال قد يكون مثريا لطالب األرياف لكنه مثري جدا لدى الطالب يف املدينة  ً

والقمح من . الذين ال يعرفون أن الخبز من العجني، والعجني من الطحني، والطحني من القمح

 ...املزرعة

حتى . البحث والتجريبوالتفكري وحب . يحتاج الطلبة إىل إثارة دوافع مثل حب االستطالع -3

 .يقوموا باالستقصاءات الالزمة

. يحتاج الطلبة إىل  تعلم املهارات مثل املالحظة والتفكري النقدي واملقارنة وتنظيم املعلومات -4

 .وهي مهارات أساسية يف البحث واالستقصاء

 هو وأن الحصول عىل نتيجة محددة ليس. يدرك املعلم أن الهدف هو القيام باالستقصاء -5

 .ّالهدف، إننا باالستقصاء ندرب مهارات الطلبة وننمي اتجاهات عقلية إيجابية لديهم
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 التعليم التعاوين

 

 

.  يف أزواج لتحقيق أهداف التعلمأوبقصد بالتعلم التعاوين أن يعمل الطلبة يف مجموعات 

 :ويستند هذا النوع من التعلم إىل األسس التالية

 لتعاون واالعتامد املتبادل بدالً من التنافسا. 

  يعمل الطلبة يف فريقـ ويقيمون عالقات اجتامعية قوية

 .بتفاعل قوي

 ًرضورة العمل معا لحل مشكالت يصعب حلها فرديا ً. 

 تحقيق االلتزام بالعمل مع اآلخرين. 

 املساواة الفردية لكل عضو يف الجامعة. 

 :ينخطوات تنفيذ الدرس التعاو

 :مير الدرس التعاوين بخطوات متعددة هي

 :اختيار موضوع الدرس  -1

 :يتم اختيار موضوع الدرس وفق األسس التالية

 أن يرتبط الدرس بحاجة تثري اهتامم الطلبة. 

  أن ميتلك الطلبة خربات سابقة ذات صـلة مبوضـوع الـدرس حتـى يتمكنـوا مـن 

 االعتامد املتبادل
ـدك ـا هــو موجــود عـن ـم

ومـا هـو. أحتاج إليـه أنـا
موجود عندي تحتاج إليه
ًأنت فلامذا ال نعمل معا؟

 

 يةاملسؤولية الفرد
ــة ــو يف الجامـع ــل عـض ـك
ــن النتيجـــة مســـؤول ـع

 .النهائية لعمل املجموعة
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 .ساسية للبدء منها نقاط أإيجادًدراسته ذاتيا، وحتى يحاولوا 

 أن ميكن تقسيم الدرس إىل مجموعة مهام متكاملة. 

 .تقسيم الدرس إىل مجموعة مهام  -2

 أشخاص مختلفني يف اهتامماتهم 6 - 4 بحيث تضم املجموعة من .تشكيل املجموعات  -3

 .ّ ميكن عمل مجموعات متجانسة من أشخاص متقاربني يف حاالت معينةأووقدراتهم 

ميكن توزيع نفس املهمة لكل مجموعة كام ميكن توزيع مهام . املهام عىل املجموعاتتوزيع   -4

متباينة، وذلك يعتمد عىل عوامل عديدة مثل هدف الدرس وطبيعته والوقت املخصص 

 .  خارجهأووفيام إذا كان العمل يتم داخل الفصل . للنشاط

  :ويشرتط يف إعداد املهام ما ييل

  ومثرية ومقبولة من الطلبةإن تكون املهمة محددة. 

 ًأن تكون متشعبة بحيث تتطلب تضافر جهود وليس جهدا فرديا ً. 

 .ويطلب منها تقرير مفصل عن أعاملها. تخصص وقت معني ألداء كل مجموعة  -5

 : وميكن أن يكون العرض بإحدى الوسائل التالية.تعرض كل مجموعة أعاملها  -6

  زة العرض باستخدام أجهأوعرض تقرير شفوي. 

 طباعة التقرير وتوزيعه عىل الطلبة. 

 تعليق التقرير يف مكان بارز ومناقشته مع من يرغب. 

فأعضاء . وتحصل املجموعة عىل تقييم مشرتك. ّيقيم املعلم أعامل املجموعات كوحدة واحدة  -7

ييم ًويعملون معا للحصول عىل إنجاز وتق. املجموعة ليسوا متنافسني، بل يدعمون بعضهم

 .ّأفضل وقد مييز املعلم بني أفراد املجموعة إذا وجد ما يربر ذلك
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 :أمور تراعى يف الدرس التعاوين

 :    يراعي املعلم عددا من القضايا الهامة يف إعداد الدرس التعاوين وتنفيذه

مع .  سبعة أعضاءأو أكرث إىل ستة أوميكن أن تتكون املجموعة من عضوين  :حجم املجموعة  -1

ًولكن إذا كان حجم العمل كبريا . راعاة أن املجموعة قليلة العدد ميكن أن تعمل بكفاءة أكرثم

 5 -4وينصح املربون أن تكون املجموعة املالمئة من . ًميكن تشكيل مجموعات أكرب عددا

 .أعضاء

تشكل املجموعة بشكل عشوايئ غري مقصود، فال يفرتض أن تشكل  :تشكيل املجموعة -2

لبة األقوياء، وأخرى للمتوسطني، فاملجموعات املتجانسة ليست رضورية، إننا مجموعة للط

نريد أن تتشكل املجموعة بحيث تتوافر فيها طالب من اهتاممات مختلفة وقدرات مختلفة 

ّألنهم سيامرسون أدوارا مختلفة مثل املنسق، امللخص، املقوم، املسجل، املالحظ، املشجع ّ ّ ً.. 

.  ويوضحها قبل أن ينرصف الطالب إىل مجموعاتهمعليامت، ويوزع املهام، يعطي املعلم كل الت-3

ّألنه لن يتمكن من توصيل ما يريد إذا انتقل الطالب إىل املجموعات مام سيضطره أن مير 

ًوهذا يستهلك وقتا طويالً ال لزوم له ويفضل أن تعطى . ًعليهم جميعا إلعطائهم التعليامت

 .التعليامت مكتوبة

 :ملعلم يف أثناء عمل املجموعات باملهام التالية يقوم ا-4

 وقد يجلس مع بعضها إذا وجدها بحاجة إىل مساعدة. يتجول بني املجموعات. 

 يحافظ عىل وجود جو إيجايب، مثري للعمل، بعيد عن الصخب والفوىض. 

 يحفز بعض الطلبة عىل املشاركة إذا وجد أن ذلك رضوريا.ً 

، فام يسمح بإقامة عالقات وثيقة بني أفراد املجموعة،  مجموعات ثابتةميكن للمعلم أن ينظم  -5

 . عامأوًبحيث تبقى املجموعة تعمل معا فرتة طويلة عىل مدى فصل درايس 
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ّكام ميكن للمعلم أن يغـري مـن تشـكيل املجموعـات إلتاحـة الفرصـة أمـام الطلبـة بااللتقـاء 
بحيـث . دم الشـكلية بـني فـرتة وأخـرىوميكـن للمعلـم أن يسـتخ. والتفاعل مع أعداد كبـرية

ثـم يشـكل مجموعـات وقتيـة ملناقشـة .  أكـرثأويستخدم مجموعات ثابتة عـىل مـدى شـهر 

 . وقت زمني محددأومشكالت محددة يف حصة 

طوال الوقت بل قد يلجأ املعلـم إن التعليم التعاوين ال يعني أن يعمل الطلبة يف مجموعات   -6

 يف بعـض الحصـص، وميـارس االسـرتاتيجيات أوء مـن الحصـة إىل استخدام املجموعات يف جـز

 .األخرى يف حصص أخرى

ّفليس املطلـوب تحويـل كـل التعلـيم إىل تعلـم تعـاوين، إالّ إذا كانـت ذلـك سياسـة املدرسـة 

 .وفلسفتها
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 درس تطبيقي يف املجموعات

 

     التضاريس:املوضوع

  جغرافيا:ادةــــامل

  األول الثانوي:الصف

 

 :رسأهداف الد

 .أن يستوعب الطالب مصطلحات ومفاهيم الدرس -1

 .أن مييز الطالب بني تضاريس املرتبة األوىل واملرتبة الثانية -2

 .ّأن يستنتج الطالب تغري شكل القارات عرب الزمن -3

 .أن مييز الطالب بني تضاريس املرتبة الثانية -4

 :إجراءات الدرس

 .يوزع املعلم الطلبة يف خمس مجموعات -1

 .يعد املعلم أوراق عمل مختلفة لكل مجموعة -2

 .يوزع ورق العمل لكل مجموعة -3

 .يطلب من املجموعات البدء بالعمل -4

 .تناقش كل مجموعة عملها أمام املجموعات األخرى -5

 .يقيم املعلم أعامل الطلبة -6
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 :أوراق العمل

 :يعد املعلم أوراق العمل التالية

 :ورقة العمل األوىل

 )1(ات ومفاهيم مصطلح

 . أن يستوعب املفاهيم واملصطلحات:الهدف

 :التعليامت

. حاولوا تفسري هذه املفاهيم بلغتكم الخاصة. فيام ييل عدد من املفاهيم واملصطلحات -1

 . من بيئة أخرى إذا مل تجدوا يف بيئتكمأووأعطوا مثاالً عىل كل منها من بيئتكم 

 .مدة العمل عرشون دقيقة -2

 . عىل الكمبيوترأو شفافيات أو ورق عادي أوأعاملكم عىل لوح كرتوين سجلوا  -3

 املصطلحات واملفاهيم

 تضاريس، تضاريس قارية، تضاريس بحرية، تضاريس مرتبة أوىل، تضاريس مرتبة ثانية. 

 :ورقة العمل الثانية

 )2(مصطلحات ومفاهيم 

 . أن يستوعب املفاهيم واملصطلحات: الهدف

 :التعليامت

 أوحاولوا تفسريها أعط أمثلة من لبيئـة . ام ييل عدد من املفاهيم واملصطلحاتفي -1
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 . من أي بيئة أخرى

 .مدة العمل عرشون دقيقة -2

 .سجلوا أعاملكم عىل شفافيات، كمبيوتر، أية وسيلة أخرى -3

 املصطلحات واملفاهيم

 القاري، الجبال املحيطةبانغيا، لوراسيا، غندوانا، الرف القاري، األخدود البحري، املنحدر . 

 :ورقة العمل الثالثة

 شكل القارات

 . أن يستنتج أن القارات كانت كتلة يابسة متصلة:الهدف

 :التعليامت

 . اعمل املطلوبأو سئلةوأجب عن األ. اقرأ النص -1

 .مدة العمل عرشون دقيقة -2

 .اعرضوا أعاملكم عىل شفافيات -3

 :النص

انقسمت . ات الحالية كانت واحدة باسم بانغيا وهي من اليابستقول إحدى النظريات أن القار

 .فيام بعد إىل لوراسيا وغندوانا

 كيف اكتشف العلامء هذه النظرية؟

 كيف يثبتون صحتها؟

 ًحاولوا قص كل قارة وألصقها معا؟ هل يثبت ذلك صحة النظرية؟ 
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 :ورقة العمل الرابعة

 .تضاريس املرتبة األوىل والثانية

 .ّن متيز حجوم تضاريس املرتبة األوىل أ:الهدف

 : التعليامت

 عمل أووحاول اإلجابة عن األمثلة . انظر إىل خارطة العامل املوجودة أمامك والدوائر اإللكرتونية 

 .املطلوب منك

 مدة العمل عرشون دقيقة. 

  أواعرضوا نتاجكم عىل شفافيات... 

 :املطلوب

 يابسة وماء خذ الدائرة الزرقاء واقسموها : ط إىل قسمنيخذوا الدائرة الصفراء واقسموها بخ

 .بخطوط إىل سبعة أقسام بحيث ميثل كل قسم إحدى القارات

  خذوا الدائرة الحمراء واقسموها بخطوط إىل أربعة أقسام بحيث ميثل كل قسم إحدى

 .املحيطات

 :ورقة العمل الخامسة

 تضاريس املرتبة الثانية

 .تضاريس البحرية أن تدرك خصائص ال:الهدف

 : التعليامت
 أدناهسئلةوحاولوا اإلجابة عن األ. انظروا إىل الرسم التايل . 

 مدة العمل عرشون دقيقة. 

 اعرضوا أعاملكم بالطريقة التي ترونها مالمئة. 
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                    سطح األرض                                      

 

    سطح البحر  

)                                               1( 

)                                 2( 

 

 ×                               أ 

)             3( 

 مقطع عريض للمحيط

 

 

 ؟)3(؟ )2(؟ )1(ما اسم املنطقة  -1

  إذا أردت صيد السمك؟أين تذهب -2

 يف أي منطقة غرقت؟. غرقت سفينة وتم انتشالها بسهولة -3

 يف أي منطقة غرقت؟. غرقت سفينة ومل يعرث عىل حطامها -4

 ما أغنى املناطق بالنسبة لرثواتها؟ -5

 ما املنطقة الصالحة للسباحة؟ للسفن؟ -6

 يحدث لها؟ع أن ماذا تتوق) أ(سارت غواصة من املنطقة  -7
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  الفصل السابع

 

 حل املشكالت

 

 

إن أبرز االتجاهات نقل الطلبة من الحفظ والتلقني هو 

فالتعليم .  عايشوهاأووضعهم أمام مشكالت حقيقية شعروا بها 

التقليدي قد يوفر فرصة الحفظ والتذكر لفرتة محددة، ولكنه ال 

 غري أولة ًيوفر فرصا للفهم واالستخدام والتطبيق يف مواقف مامث

فالتعلم من خالل املشكلة يكسب الطلبة معلومات . مامثلة

ومهارات حياتية، ألن الطلبة يتعلمون من خالل العمل ويف 

 .مواجهة مواقف واقعية

 :وميكن تبسيط أسلوب حل املشكلة مبا ييل

وضع الطلبة أمام املشكلة كام وردت يف املناهج والكتب  -1

 .املدرسية

 .للطالب عىل أنها مشكلة واقعية حياتيةتقديم املشكلة  -2

يحدد الطلبة إجراءات حل املشكلة واملعلومات التي  -3

 .يحتاجون إليها

 .يطبق الطلبة إجراءات الحل من خالل عملهم يف مجموعات تعاونية -4

ـة يف ـحـل يكتـسـب الطلـب
املـشـكلة معرـفـة أساـسـية
تحـفــظ وتـســرتجع يف أي

ـيل. وـقـت ـياق عـم ويف ـس
 .وأفقي

Barrows,1985 p.5

الطلبة يف حل املشـكلة ال
يقرأون ويعملون كهـدف

بـل توجـه. ينتهون عنده
ــاز ــو إنـج ــودهم نـح جـه

 .العمل وتحسني أحوالهم
11ص. 200: روبرت ديليسل



 اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس: الباب الثاين 
 

 

 
132

 

 

 

 :وهكذا ميكن اعتبار املشكلة عىل أنها

شعرون بوجودها وبحاجتهم إىل طريقة منظمة يقوم من خاللها الطلبة بالتفكري بحل مشكلة ي

فهم يكتسبون معلومات ومهارات ذات صلة بحياتهم ومشكالتهم وليس من أجل تقديم . حلها

 .امتحان والنجاح فيه

ًوسنقدم يف هذا الفصل منوذجا ملشكلة وخطوات حلها ّ. 

 "املشكلة املقرتحة " 

 الناس مثل هذه اآلالم كام يشكو كثري من. يالحظ أن بعض الطلبة يشكون من آالم يف السنان

 يقولون بأن هناك أسباب عديدة سنان األأطباءولكن . ن الحلويات هي السببأيقول بعض املهتمني 

 . مثل نوع ماء الرشب وطريقة تناول الغذاء وسوء االستخدام

 يكيف نوضح لهم العوامل الت.  سليمةأسنانكيف ميكن أن نساعد األطفال عىل التمتع ب

 هم ؟؟ سنانأ تلف إىل تؤدي 

يناقش املعلم هذه املشكلة ويطلب من الطلبة أن يذكوا الحقائق التي يعرفونها حول هذا   -1

 .املوضوع

 :ذكر الطلبة بعض الحقائق مثل

 األفكار والحلول املقرتحة. 

 الصفىلإ يتحدث أسنانحضار طبيب إ . 

 سليمةسنانرض صورة ألع . 

 سنانالمات تدعو للمحافظة عىل األكتابة بع. 

  هم يشكل صحيأسنانيستخدمون. 

  همأسنانينظفون. 

  يكرسون بها شيئاأوال يقطعون . 
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  يتمهلون يف الطعام 

 ة بحوث ونصوص حول املوضوعءقرا. 

وبعد االنتهاء من هذه املقرتحات ينتقل املعلم . يف هذه املرحلة قدم الطلبة مقرتحات أولية

  : املرحلة التاليةإىلبهم 

 .قائق املعروفة حول املوضوعالح -2

  :يطلب املعلم من الطلبة أن يذكروا الحقائق التي يعرفونها حول املوضوع مثل

 .الحقائق التي يعرفها الطلبة

 سنانيعاين الكثريون من تسوس األ. 

 خلعهاإىل يؤدي سنانتسوس األ . 

 سنانهناك أطعمة تزيد من تسوس األ. 

 سوس يزيد من التسنانعدم غسل األ. 

 سنان يساعدون يف حامية األطباءاأل. 

 األهل الواعون يساعدون. 

 السوس ينخر عظم السن. 

 سنان يحمي األسنانمعجون األ. 

 سنانالكلور مفيد يف حامية األ. 

وهي حقائق هامة، لكنها ليست شاملة وهناك حقائق . ئق كام طرحها الطلبةاهذه الحق

 .شفوها يف أثناء حل املشكلةتلهم يك يك بالغهم بها، بل تركهاعلم إلمل يتدخل امل. أخرى ال يعرفونها

  :جابة عن سؤالإل الخطوة التالية لإىله الخطوة انتقل بهم املعلم ذبعد ه

 ماذا تحتاجون ملعرفة املعلومات املطلوبة ؟ 

 :  الطلبة لحل املشكلةإليها املعلومات التي يحتاج  -3
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 إىلوبعد النقاش عرب الطلبة عن الحاجة .  الطلبةإليهتاج يقود املعلم نقاشا حول ما يح

  : التاليةسئلة عن األاإلجابة

  ؟سنانتسوس األبما املقصود 

 ما هو السوس؟ وما مصادره؟ 

 ما العوامل التي تسببه؟ 

 ؟سنانما مكونات معجون األ 

 ؟سنانما مواصفات املاء املالئم للرشب واأل 

 ر؟ املناسبةما كمية الكلور؟ الفلو. 

 ؟طباءما املادة املخدرة التي يستخدمها األ 

 ؟سنانما الرق املالءمة للمحافظة عىل األ 

  التلف؟إىلما املواد الكياموية التي تؤدي  

 ؟سنانما املقصود بتقويم األ 

والخطوات التالية هي وضع خطة العمل التي .  املشكلةإنهاء الطلبة قطعوا شوطا هاما يف إن

 . حل املشكلةإىلهم تقود

 .خطة العمل -4

، والحصول سئلة عن األاإلجابةيطلب املعلم مقرتحات من الطلبة حول كيفية الحصول عىل 

 .إليهاعىل املعلومات التي ال يعرفونها، واملصادر التي سيلجؤون 

 قراءة مجالت طبية. 

  أسنان أطباءمقابلة ثالثة. 

 مقابلة صيدالين. 

  سنانأنواع معجون األقراءة نرشات عن. 

  االنرتنتإىلالدخول . 

 تجربة يف املختربإجراء . 
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 .وبعد ذلك ينظم املعلم والطلبة املعلومات السابقة يف جدول عىل النحو التايل

الحقائق واملعلومات  املقرتحات األولية
 املعروفة

املعلومات التي 
  الطلبةإليهايحتاج 

 خطة العمل واملصادر

  التحـــدث مـــع
 أسنانبيب ط
  ـة ـاتكتاـب  إعالـن

 .للوقاية
  ــــــــدم كرس ـع

 .أجسام صلبة
  ـعــــدم قـطــــع

 .خيوط
  استخدام فرشـاة

 .سناناأل
  التقلـيـــل ـمـــن

 .الحلويات
  ـــام ـــري نـظ تغـي

 .األكل
 ســنانغســل األ 

 .باستمرار
  عدم األكـل بـني

 .الوجبات
 

  التـســـوس يـصـــيب
 .الكثريين

 التسوس يشوه الفم. 
  ـؤدي ـوس ـي  إىلالتـس

 . السنخلع
 سـنانعدم غسـل األ 

 . تلفهاإىليؤدي 
 يساعدونطباءاأل . 
 املعجون مهم. 
 األهل يهتمون. 
 ــة ــواد الكياموـي : اـمل

 .كلور،فلور، مفيد
 

 ملقـصــــــود  اـمــــــا
 لتسوس؟اب
 ما أرضاره؟ 
 ةالعوامـل املسـببا م 

 له؟
  ا؟أسنانكيف نحمي 
  كيف نختار املعجون

 املالئم؟
 كيف نختار الفرشـاة 

 املالمئة؟
 املقصـود بزراـعـة ا مـ

 ؟سناناأل
 املقصـود بتقـويم ا م

 ؟سناناأل
 ؟سنانما كلفة صيانة األ

 املـواد الكيامويـة ا م
 املفيدة؟

 ما املواد الضارة؟ 
 ما تأثري الحلويات؟ 
 سنانما مواصفات األ 

 السليمة؟

 استخدام االنرتنت. 
  أطـبـاءمقابـلـة ثالـثـة 

 .أسنان
 مخربية تجربة  جراءإ

باستخدام أنواع مـن 
 .سنانمعاجني األ

 مقابلة صيديل. 
  ـــخاص ـــة أـش مقابـل

 .همأسنانتلفت 
  ـــل أشــــخاص مقاـب

ــون ب  أســـنانيتمتـع
 .سليمة

 ــــ ــــراءة مـج ت الـق
 .علمية

  عالـنــــات إـقــــراءة
 .سنانمعجون األ

  أسنانزيارة مخترب. 
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 .كار حول هذا الجدول أية معلومات وحقائق وأفإضافةويستطيع الطلبة يف هذه املرحلة 

 ّكيف تنفذ خطة العمل ؟

 كان للمشكلة إذاإن حل املشكلة يف األساس عملية تعاونية،أكرث منها عملية فردية، خاصة 

طبيعة عامة، شارك الجميع باختيارها وتحديدها، ووضع خطة عملها، ولذلك ميكن بدء التنفيذ 

 .باستخدام أسلوب عمل املجموعات

  وعات مجمإىليوزع الصف. 

 تختار كل مجموعة أحد النشاطات. 

 تحدد فرتة زمنية النجاز العمل. 

 يتم تبادل انجازات كل مجموعة بالطريقة املناسبة. 

  : حل املشكلةإسرتاتيجيةتحليل 

نتناول يف هذا التحليل دور املعلم ودور الطلبة وخصائص التعلم بأسلوب حل املشكلة، 

 .وآثاره، ومتطلبات تحقيقه

 .دور املعلم ودور الطلبة   -1

، ال مجال للحديث عن الدور التقليدي للمعلم، وال عن دفرت التحضري، سرتاتيجيةيف هذه اإل

 جميع هذه األمور تختفي حني إن الصفية التقليدية، دارةوخطوات عرض الدرس، ومتطلبات اإل

 : حل املشكلة، ويتحدد دور املعلم الجديد مبا ييلإسرتاتيجيةنستخدم 

 تهيئة عدد من املشكالت عىل ضوء ما يراه من حاجات الطلبة. 

 يف وضع خطة العملإسهاماتهم اهتامم الطلبة باملشكالت املطروحة، وتنظيم إثارة . 

  الطلبة، وباملهارات الالزمة لهمإليهاربط املشكلة وحلها باملعلومات التي يحتاج . 

 توزيع األدوار. 
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 هم يعلمونمراقبة الطلبة ومتابعتهم و. 

  داء الطلبةأتقيم. 

ًفاملعلم إذا يتدخل يف اختيار املشكلة، وتقديم صياغة أولية لها، مراعيا يف ذلك ارتباطها بكل  ً

 . من حاجات الطلبة وباملنهج املدريس

 أو يف مجموعة حصص، أووقد تكون املشكلة قصرية ميكن حلها يف حصة دراسية واحدة، 

 أو الحصص، كام ميكن أن تكون مشكلة تحتاج إىل وقت أطول شهر حتى ميكن أن تحل خارج إطار

 . إن هذا يعتمد عىل طبيعة املشكلة. فصل

فاملشكلة السابقة هي  . بعدة مواد دراسيةأووقد تكون املشكلة مرتبطة مبادة دراسية واحدة 
 د دراسية الرتبية الصحية، وميكن تطويرها لتشمل مواأومشكلة مرتبطة مبادة واحدة هي العلوم 

 :متعددة عىل النحو التايل

 :ربط املشكلة بأكرث من مادة دراسية   -2

 : بعدد من املواد الدراسية مثلسنان عىل األاملحافظة: ميكن أن تربط هذه املشكلة
 اللغة العربية. 
 اللغة اإلنجليزية. 
 الرياضيات. 
 التاريخ. 
 الفنون. 
 الجغرافيا. 

 :اللغة العربية -أ

 والعالجات املختلفة ويكتبون موضوعات إنشائية حول سنانالطلبة نرشات عن صحة األيقرأ 
وميكن أن تبادلوا رسائل مع زمالئهم . كام يكتبون ملصقات وإعالنات حول املوضوع. سنانصحة األ

 .سنان أهلهم حول موضوع األع مأو
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 : اللغة اإلنجليزية -ب

ون أسامء مصطلحات، مثل األدوية، أنواع املعجون، يقرأ الطلبة نرشات باللغة اإلنجليزية، يكتب

 . ويكتبون إعالنات وملصقاتسنان، أسامء األسنانطبيب األ

 : الرياضيات-ج

 :ميكن إجراء الحسابات التالية

 نواعهاأ - سنانعدد األ. 

 الحفر، الحشو، الخلع: سنانأسعار عالج األ. 

 سنانأسعار تركيب األ. 

 أسعار التقويم. 

 سنان، فرشاة األسنانر معجون األأسعا. 

  وقاية، عالج: هأسنانما يرصفه الشخص عىل. 

 :التاريخ  -د

 سناننشأة طب األ. 

  ول معالجةأول عيادة، أتاريخ فتح. 

 سنانتطور عالجات األ. 

 سنانتطور أدوات طبيب األ. 

 سنان عرب مراحل تطور األسنانتطور استخدام األ. 

 نسان يف العرص اإلنساناإل. قديم النسان اإلأسنان. 

 يف العرص الحجري، الربونزينساناإل.  القديمنسان اإلأسنان . 

 : الجغرافيا-هـ

 سنانيف أي املناطق شأ طب األ. 
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 يف القطار املتقدمة، يف العامل الثالثسنانتطور طب األ . 

 رسم خريطة للسن. 

 سنانرسم خريطة من املنزل إىل عيادة األ. 

 يف املناطق الجغرافية املختلفةسنانتشار أمراض األان . 

 : الفنون-و

  أسنانرسم. 

 سنانرسم أدوات عالج األ. 

 سنانإقامة معرض عن سالمة األ. 

 .خصائص التعلم بأسلوب حل املشكلة  -3

 :حل املشكلة مبا ييل إسرتاتيجيةيتميز 

ة ومشكالت واقعية عىل عاشوها، إن التعلم هو تعلم ذو معنى، مستند إىل حاجات الطلب  -أ

ًويعالج وضعا مرتبطا بواقع معايش ً. 

إنه تعلم يعتمد عىل خربات الطلبة السابقة و توظيفها يف البحث عن حلول ملشكالت جديدة   -ب

ًولذلك يكون التعلم نشطا، يقوم الطلبة من خالله باملشاركة يف تحديد املشكلة وبذل الجهد 

 .مالئهم لحلهايف متابعتها، والعمل مع ز

ّنه ميكن أن يربط بني مواد دراسية مختلفة، مام ميكن الطلبة من مواجهة مشكالتهم خارج إ  -ج

د أن فمن يري. املدرسة، فاملشكالت خارج املدرسة ال يعتمد حلها عىل مادة دراسية واحدة

 : معلوماتإىلًيشرتي خضارا عىل سبيل املثال يحتاج 

 عن األسعار  : رياضية 

 عن موطن هذه الخضار : فيةجغرا 

 عن األسمدة والهرمونات املستخدمة  : كياموية 
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 التخاطب مع البائع : لغوية 

  .عن مهارات التواصل : اجتامعية 

إن تقديم التعلم كمشكلة مرتابطة مع أكرث من مادة يساعد الطلبة عىل التكيف مع مشكالت 

 .الحياة وحلها

 الطالب من اختيار املادة الدراسية والنشاط الذي يرغب إنه تعلم منشط للدماغ ألنه ميكن -4

مع مبادئ عمل الدماغ ألنه يقدم ًا فيه، والوقت الذي يعمل فيه، فهو تعلم أكرث انسجام

وكلها عوامل . خيارات للطالب، وميكن الطالب من االتصال بزمالئه، كام ميكنه من الحركة

 .مساندة لتنشيط الدماغ

 :درسيةحل املشكالت من املناهج املأمثلة لدروس عملية يف 

 زراعة حديقة منزلية. 

 مكافحة التلوث يف بيئة معينة. 

 وضع خطة لتنظيم الوقت. 

 الوجبة الغذائية الصحية. 

 زيادة الوزن. 

 تقليل حوادث السيارات. 

 التدخني. 

 مامرسة الرياضة اليومية. 

 استخدام الكيامويات يف الزراعة. 

 هالك املاء، الكهرباء، النقودترشيد است. 

 مواصفات املنزل الجيد. 
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 الباب الثالث
 اسرتاتيجيات التدريس اإلبداعي

 

تدريس اإلبداعي، والتي تستند اشتمل هذا الباب عىل عدد من اسرتاتيجيات ال
 :مثل. إىل استخدام مهارة إبداعية  أو أكرث

  التدريس باملجاز والتشبيهات. 

  التدريس باإلثارة العشوائية. 

  التدريس باستخدام قبعات التفكري الست. 

  التدريس بأسلوب التعليم املدمج. 

  التدريس باستخدام التخيل. 

  عليم البرصيالتدريس باستخدام الت. 

 لتدريس باستخدام الخرائط املعرفية والخرائط الذهنية. 

  

وقد تم عرض  تطبيقات عملية الستخدام هذه االسرتاتيجيات من عدد من 

 .الدروس كام جاءت يف الكتب واملناهج املدرسية
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الثامنالفصل 

 

 تدريس باملجاز والتشبيهاتال

 

 

 التشبيهات: التعليم املجازي

التعليم باملجاز أو التشبيهات إسرتاتيجية يستخدمها املعلمون للربط بني الخربات السابقة 

فالطلبة لديهم خربات عن موضوعات عديدة، وعلينا استغاللها . للطلبة، والخربات الجديدة

 فام اإلسرتاتيجية املالمئة؟. لتعريفهم مبوضوعات جديدة

. يعرف الطالب أحدهام.  عالقة بني موضوعني غري متشابهنيإيجادالتعليم باملجاز هو محاولة 

 . وضوعني السامت املشرتكة وغري املشرتكة بني املإيجادفيحاول . وال يعرف اآلخر

 .فلو أردنا أن نعلم الطالب عن إشارة املرور نقول له إن إشارة املرور تشبه الباب

 مباذا يتشابهان؟

 .الباب يفتح، فيمر الناس عربه

 .الباب يغلق، فيتوقف الناس

ًالباب يفتح أحيانا، ويغلق أحيانا ً. 

 .ال يوجد منزل، حديقة بدون باب. الباب رضوري
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 .......دث فوىض، رسقة، مشاكلالباب حني يتعطل يح

 ً:وإشارة املرور أيضا

 .تغلق فتتوقف. تفتح فتمر السيارات

 .تفتح فرتة وتغلق فرتة

 .ال شوارع رئيسية بدون إشارات: رضورية

 .حني تتعطل تحدث فوىض

 اإلسرتاتيجية؟ ماذا تحقق لنا هذه 

  :التالية تحقق إسرتاتيجية املجاز الفوائد

 .السابقة للطلبة يف تعلم املوضوعات الجديدةتستخدم املعلومات  -1

تثبت املعلومات القدمية، وتعطى الطلبة الفرصة ملراجعتها، واختبار مدى صالحيتها، وتطوير  -2

 .معلوماتهم عنها

 . عالقات جديدةإيجادًتجعل التعليم ممتعا من خالل إثارة الطلبة للبحث عن تشبيهات و -3

 .يبداعاتيجيات تعلم التفكري النقدي والتعليم اإلتعترب اإلسرتاتيجية من اسرت -4

 استخدام التشبيهات يف التدريس

إن التشبيهات املجازية هي جزء من عملية التدريس 

 عالقة بني شيئني متامثلني، إيجادفنحن هنا نحاول . يبداعاإل

 .Synecticsوهذه العملية جزء مام يسمى بالسينكتكست 

السينكتكـسـت ـهـي آلـيـة
ــة ــاج أفكـــار إبداعـي إنـت
تســــــتند إىل اإلثــــــارة

 العشوائية واملجاز
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 :يف التدريس من خالل الخطوات التاليةوميكن استخدام السينكتكست 

ً بسيطا يوضح فيه موضوع الدرس والفكرة األساسية فيه، وهذه خطوة ًاّيقدم املعلم عرض -1

 .هامة ألن املوضوع جديد، ال ميتلك الطالب معلومات عنه

 .قديم يعرفه الطالبيشء يقوم املعلم بتشبيه هذا املوضوع الجديد مبوضوع أو  -2

 . أوجه الشبه وأوجه االختالف بني املوضوعنيإيجادلم من الطالب يطلب املع -3

يطلب املعلم من الطالب تكوين عالقات بني املوضوع الجديد وأشياء أخرى مادية أو غري  -4

 .مادية، بشكل فردي أو مجموعات

 .يقوم كل طالب أو مجموعة بعرض تقريرها -5

 يناقش الطلبة تقارير املجموعات  -6
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 ي عىل التشبيهات املجازيةدرس تطبيق

 

 .الوطن العريب: املوضوع

 .اجتامعيات:   ادةــــامل

  السادس-الرابع: فـــالص

 

 :أهداف الدرس

  عتامد املتبادلال اأهميةأن يستوعب الطلبة. 

  العالقات العربيةأهميةأن يدرك . 

 :إجراءات الدرس

 .األقطار العربية تشبه السيارة : يقول املعلم -1

 . قطار العربية تشبه مجموعة أصدقاءاأل  

 .نساناألقطار العربية تشبه جسم اإل  

 .األقطار العربية تشبه أفراد األرسة  

 الذي أعجبكم من هذه التشبيهات؟ا م  : يسأل املعلم -2

 .نسانجسم اإل :            طالب

 . مع األقطار العربيةنسانتعالوا نرى مباذا يتشابه جسم اإل : املعلم 

 . مكون من عدة أعضاء مرتابطةنسانجسم اإل :  طالب 
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 ذا يتشابه مجموعة األصدقاء مع أقطار الوطن العريب؟امب :  املعلم 

 .األصدقاء يحبون بعضهم :  طالب 

 ومباذا يتشابه أفراد األرسة مع األقطار العربية؟ :  املعلم 

 .إنهم أرسة واحدة مرتابطة :  طالب 

 شبيه الوطن العريب بأشياء أخرى؟هل ميكن ت :  املعلم 

 .املدينة :  طالب 

 صفحات الكتاب :  طالب 

 .املزارع والتاجر،والبائع واملشرتي :  طالب 

 .فريق كرة القدم :  طالب 

 :يختار بعض التشبيهات ويكتبها عىل السبورة مثل :املعلم -3

 .أفراد األرسة -1 

 .فريق كرة القدم -2 

 .صفحات الكتاب -3 

 .ملدينةا -4 

 تختار كل مجموعة أحد األنشطة أو التشبيهات األربعة .يوزع الطلبة يف مجموعات: املعلم  -4

 عالقات بني الوطن العريب والتشبيه الذي يجادويعطي كل مجموعة عرش دقائق لإل. السابقة

 .اختاروه

 .وتعرض كل مجموعة تقريرها. عن أعاملهمًا يعمل الطلبة ويكتبون تقرير  -5

 .الوطن العريب يشبه األرسة: تقرير مجموعة: مثال
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 : أوجه الشبه

 يف األرسة عدة أفراد. 

 وهكذا أقطار الوطن العريب...األفراد متاميزون يف العمر، الطول، الوزن، الخربة. 

 يف األرسة قواعد تنظم العالقات، وهذا ما تفعله الجامعة العربية أو االتفاقات بني األقطار. 

 ًع األفراد يف مكان واحد، والوطن العريب يحتل مكانا محددايعيش جمي ً. 

 كن العريب خالفاترتحدث يف األرسة بعض الخالفات، ويف ال. 

 أفراد األرسة متساوون يف حقوقهم، ولكل دولة أو قطر نفس الحقوق. 

 :ختالفأوجه اال

 األقطار العربية تتجاور وبينها حدود. 

  قائد واحداألقطار العربية ليس لها. 

 بعض األقطار غنية وبعضها فقري. 

 ماذا لو أصبح لألقطار العربية قيادة موحدة؟؟

 .تضع كل مجموعة تقريرها... وهكذا

تناقش تقارير املجموعات، ويتم تشكيل لجنة لصياغة النتائج وعرضها أو طباعتها وتوزيعها عىل  -6

 .الطلبة

 :أمور تراعى يف هذه اإلسرتاتيجية

 :علم ما ييليراعي امل

ميكـن . وال يفرض علـيهم تشـبيهات معينـة. التشبيهات التي يرغبون بهاإيجاديسمح للطلبة ب -1

 إيـجـادـثـم يطـلـب ـمـنهم . ساـسـيةللتـشـبيه لتـعـريفهم ـبـالفكرة األًا ن يـقـدم منوذـجـأللمعـلـم 

 .التشبيهات املالمئة
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إىل  قـد يلجـأ بعـض الطلبـة  يف تشـبيهاتهم، حيـثًاأن ال يبتعدوا كثريإىل يوجه املعلم الطلبة  -2

 عالـقـات قرسـيـة ـبـني موـضـوع اـلـدرس والتـشـبيه إيـجـادتـشـبيهات ـسـاخرة، أو يتعـسـفون يف 

 .املستخدم

ـاز  -3 ـدرس واملـج ـني موضــوع اـل ـابق ـب ـي التـط ـه للشــبه ال يعـن ـود أوـج ـم أن وـج ـه املعـل يوـج

ه وخصائص هامة فردية لكل من موضوع الدرس والتشبي. فتبقى هناك فروق هامة.املستخدم

 .املستخدم
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 الفصل التاسع

 

 باإلثارة العشوائيةالتدريس 

 

 

اإلثارة العشوائية هي إحدى آليات إنتاج أفكار إبداعية 

 رضورة تحريك إىلوتستند فكرة اإلثارة العشوائية . جديدة

 إيجادالدماغ واستثارته للخروج عن قوالب سابقة من خالل 

 .بينها عالقاتًال جد أصعالقات جديدة بني أشياء ال تو

 بني الفراشة واملدير؟الً فام العالقة مث

 أو العالقة بني العلم واملفتاح؟

ًال توجد عالقات ظاهرة لكن جمع هذه األشياء معا يضطرنا للبحث عن روابط وعالقات قد 

 .ًتنتج أفكارا جديدة

فإذا أردنا .  مقصودويفضل أن تكون عشوائية، مبعنى غري. إذن نحن نعتمد البحث عن اإلثارة

أسد هذه كلامت . دبوس، مرآة، كرة: نقدم أي إثارة عشوائية مثل، فإننا، عن املعلم ًأن ننتج أفكارا

 . أفكار جديدة وعديدةإىللكن ربطها باملعلم قد يقودنا . وال عالقة لها باملعلم. غري مدروسة

   من أين نستمد الكلامت العشوائية ؟

 :فقد نحصل عليها من أي مصدر مثل. بالكلامت العشوائية ال يوجد مصدر لتزويدنا 

ـد ال ـرة نفـسـها ـق إن الفـك
ـا  ـدإىلتقودـن ـن.  جدـي لـك

ربطهـــــــا باســـــــتثارة
عـشـــوائية ـقـــد تـحـــرك
ـــا ـــد منـه ـــرة وتوـل الفـك

 معان جديدة
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 ونأخذ  الكلمة التي نجدها مثل . ًنفتح القاموس عشوائيا عىل أي صفحة، وأي سطر :القاموس

 .15، كلمة 292ص 

 كلمة 12 سطر 43صفحة :  ثم نحدد أي سطر ثم أي كلمة مثلً.نفتح الكتاب عشوائيا :أي كتاب 

 .5رقم 

 لمة العشوائية مبوضوعنا ؟كيف نربط الك

 . صالت وعالمات مع موضوعناإيجادنحاول . بعد أن نختار الكلمة العشوائية

 .ونريد استثارة عشوائية لتحريك أفكارنا. ذا كنا بصدد البحث عن أفكار حول التعلم الجيدإف

 فام العالقة بني التعلم والبيتزاهت؟". بيتزاهت"وحصلنا عىل الكلمة العشوائية 

 . بيتزاهت-تعلم جيد : كتب الكلمتني عىل السبورةن -1

 .نطلب من الطلبة تقديم أفكار عن البيتزاهت -2

 :نحصل عىل إجابات مثل -3

 طازجة. 
 ساخنة. 
 مبهرة حسب الطلب. 
 نطلبها ونختارها نحن. 
 تأيت إلينا حتى املنزل. أحبها. 
 ّمغلفة بعلبة أنيقة. 
 ًتحوي مزيجا من مواد. 
 ها جذابشكل. 
 سهلة الهضم. 
 لذيذة لفرتة قصرية. 
 ال تؤكل باردة. 
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 : روابط بني التعلم الجيد وخصائص البيتزاإيجادنطلب من الطلبة  -4

 ما التعلم الطازج؟. البيتزا طازجة 

 ًكيف يكون التعلم ساخنا؟. البتزا ساخنة 

 كيف نختار التعلم؟. البيتزا نختارها نحن 

فنقول .  خصائص جديدة للتعلم الجيد من خالل هذا الربط العشوايئىلإنتوصل .. .وهكذا

 :التعلم الجيد هو

  ،ّتعلم نختاره نحن، ال يفرض علينا، تعلم مواد حديثة غري مجمدة، جذاب يثري دوافعنا، لذيذ

 .أنيق

 : للتدريسإسرتاتيجيةاإلثارة العشوائية ك

ولذلك ميكن أن نستخدمها . ار جديدة إلنتاج أفكإسرتاتيجيةإن اإلثارة العشوائية هي 

 :كمعلمني يف عمليات التدريس املختلفة، مثل

تدريس املفاهيم والقيم واالتجاهات، ويف رشح األفكار وتوضيحها ويف عمليات التحليل والرتكيب 

 ييل أمثلة ملوضوعات دروس ميكن فيامو. وإصدار األحكام، ويف عمليات التطبيق والتدريب والتقويم

 :ا من خالل استخدام اإلثارة العشوائيةتدريسه

 الجذر، الرضب، املربع، أكرب، أصغر: القيم واالتجاهات، مثل..... 

 الحب، الكراهية، الفرح: املشاعر والعواطف، مثل..... 

 الضغط، الجاذبية، الدقة، التجربة: املفاهيم العلمية، مثل..... 

 أعامل النجارةقيادة السيارة، : العمليات واملهارات، مثل..... 

 تحسني الغذاء، تقليل الوزن، زيادة السالمة يف السيارة، تصميم جديد  : حل مشكالت، مثل

 .الخ.... .قطف العنب
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 درس تطبيقي

 

  لغة عربية-القدس الرشيف : موضوع الدرس

 . من مناهج اإلمارات- الثالث األسايس :     الصف

 

 :أهداف الدرس

 مدينة، أجداد، اإلرساء، البطل، العدو، تحرير، املحتل :فاهيم التاليةأن يستوعب الطالب امل. 

 أن يكتسب الطالب اتجاهات وطنية. 

 :إجراءات الدرس

 .وتوضيح أفكاره بشكل عام. بعد قراءة الدرس -1

 .أو قم أنت بتحديدها. اطلب من الطلبة تحديد املفاهيم الجديدة -2

 .مخزن: اإلثارة العشوائية". مدينة" مثل : ية ألحد املفاهيم العشوائاالستثارةقدم مثاًال عىل  -3

 .اعمل مع الطلبة جلسة عصف فكري لتقديم أفكار عن املخزن -4

 :سجل األفكار عىل السبورة -5

 منطقة آمنة: املخزن. 

 يضم أشياء عديدة. 

 له مفتاح. 

 له حارس. 

 نحافظ عليه. 
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 يختلف كل مخزن عن غريه. 

 م من الداخلفيه أقسا. 

 نخزن فيه األشياء. 

 يوجد يف كل منزل. 

 يضم األشياء القدمية. 

 يرسقه اللصوص. 

 يكرب باستمرار ألننا نخزن فيه. 

 ……………………………………….. 

ستجد بالطبع بعض األفكار .  روابط وعالقات بني املدينة واملخزنإيجاداطلب من الطلبة  -6

 .ها عالقةالسابقة لها عالقة وبعضها ليس ل

 :سجل األشياء ذات العالقة -7

) ًآثارا(يضم أشياء قدمية ). أحياء(فيه أقسام ). محافظ، مسؤول(مكان آمن له حارس  :املدينة

 .تختلف كل مدينة عن غريها. توجد يف كل منطقة

 .الخ............تنمو باستمرار

ًأعط كل مجموعة مفهوما معينا واط.  مجموعاتإىلقسم الطلبة  -8  كلامت إيجادلب منهم ً

 .عشوائية، وإقامة روابط بينها وبني املفاهيم املعطاة

 :بعض األمور التي تراعى يف اإلثارة العشوائية

 .وإّال أحدثت ملالً.  دقائق5-3يخصص وقت قصري لإلثارة العشوائية قد ال يزيد عن دقائق  -1

بة عىل تقديم أفكار مضحكة، ألن طبيعة النشاط قد تشجع الطل. تجري اإلثارة يف جو جدي -2

 .أو ال عالقة لها باملوضوع. أو ساخرة



 
 يبداعات التدريس اإلاسرتاتيجي: الباب الثالث

 
 

 
156

 

 

 

التدريس : ميكن تقديم عدة إثارات عشوائية وليس إثارة واحدة فإذا أردنا توضيح مفهوم مثل -3

 :ميكن تقديم عدة إثارات مثل. مثالً

 .هاونجد روابط بني التدريس وبني كل من. جرس، مرآة، علم، عجني، إذاعة، زبيب، عشب

. فال يجوز فرض اإلثارات عليهم. يشجع الطلبة عىل تقديم إثارات عشوائية خاصة بهم -4

 :أشياء محسوسة مثل: ويستحسن تقديم إثارات عشوائية محسوسة مثل

 . الخ.. .قلم، كتاب، علم، معجون أسنان، تفاحة

 ً.د دامئافاألفكار الجديدة قد ال توج. ً مل يجد الطلبة أفكارا جديدةإذاال تقلق  -5

. فعليك وضع خطة لإلفادة منها بني فرتة وأخرى. يفضل الطلبة عادة مثل هذه االسرتاتيجيات -6

 .وميكنك استخدامها يف كل حصة لكن لفرتة قصرية

ًأو يف مجموعات أو أزواجا أو جامعيا. ًميكن أن تستخدم هذه االسرتاتيجيات فرديا -7 ً . 
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الفصل العارش

 

 ستخدام قبعات التفكري الستالتدريس با

 

 

 قبعات التفكري الست

حدى نظريات أو أفكار دي بو نو عن عملية التفكري حيث يرى إقبعات التفكري الست هي 

ًا عطي كل قبعة لونأأن هناك مناذج مختلفة من التفكري، وال يجوز الوقوف عند أحد هذه النامذج و

الحياد واملوضوعية، خالفا للقبعة  اء تعكس مثًالفالقبعة البيض. يعكس طبيعة التفكري املستخدم

 : لكل قبعة كام هو مبني فيام ييلًالسوداء التي تركز عىل السلبيات والنقد، وهكذا أعطى لونا

من .  وهي قبعة الحياد واملوضوعية:القبعة البيضاء -1

يرتدي هذه القبعة يقوم بدور الباحث عن املعلومات 

 . الحصول عىل املعلومات بهدفأسئلةوالحقائق، يسأل 

وهي قبعة املشاعر والعواطف، بخالف :  القبعة الحمراء-2

القبعة البيضاء فمن يرتدي القبعة الحمراء، يسمح له 

بالتعبري عن مشاعره حتى لو مل يكن لديه حقائق 

 : فهو يقول.ومعلومات كافية

 أشعر بأن الفكرة خطرة ؟

 القبعات
 .ية املوضوع: البيضاء  -1
 . املشاعر:  الحمراء-2
  النقد:  السوداء -3
  اإليجابيات:  الصفراء-4
 اإلبداع:   الخرضاء-5
 التنفيذ: الزرقاء   -6
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  سوف يلحق بالرشكة ؟ًاشعر بان دمارا

  ؟ ًملوضوع مفيد وناجح جداعر أن اأش

 .انه يعرب عن مشاعره دون قيود

وهي قبعة البحث عن العيوب والسلبيات، فمن يرتدي هذه القبعة يقوم : القبعة السوداء  -3

 :بالدور التايل

 يبني العيوب واألخطاء. 

 يحذر من العواقب. 

 ،ويصدر أحكاما ينقد.ً 

بحث عن االيجابيات واملنافع، من يرتدي هذه القبعة يقوم وهي قبعة ال: القبعة الصفراء  -4

 :بالدور التايل

 التفاؤل واألمل. 

 االيجابيات واملنافع. 

 التفكري البناء الداعم. 

 :وهي قبعة الخصب والنامء، من يرتدي هذه القبعة يقوم بالدور التايل: القبعة الخرضاء  -5

 يقدم مقرتحات وأفكار جديدة. 

  ،يبدعيبتكر. 

 يقدم بدائل متنوعة. 

والتنفيذ والتنظيم ومن يرتدي هذه القبعة يقوم اإلدارة وهي قبعة التحكم و: القبعة الزرقاء  -6
 :بالدور التايل

 يضع الخطط التنفيذية. 

 يراعي كل األفكار املطروحة من القبعات األخرى. 

 يتخذ القرارات. 
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 : هذه األفكارأهمية

 :عني ما ييلإن ارتداء القبعات ي

فال يجوز أن يرتدي قبعة . إن عىل اإلنسان أن يغري من طريقة تفكريه بني مرحلة وأخرى  -1

ًنها قد تفسد يف رأسه ويبدو عنيدا ومتخلفاأل. واحدة فرتة طويلة من الزمن ً. 

ع أن مناقشة ميكن للجميأو ففي أي اجتامع . ن عىل كل شخص أن يلبس جميع القبعاتإ  -2

 دون جدال ألن كل شخص يلبس نفس القبعة يف ًفكار معافيناقشوا األ. ع القبعاتيرتدوا جمي

...... ثم يرتدون الحمراء، فالسوداء وهكذا. ًلجميع يرتدون القبعة البيضاء معاوقت واحد فا

 .وبذا يبعدون عن الجدل والرصاعات

فة، ومن جوانب فحني يغري قبعته، فانه يرى األشياء بصور مختل. تعطي املرونة للشخص  -3

 .ًمختلفة، مام يجعله منفتحا عىل جميع األفكار

تحس معه وتتعاطف معه، وتتفهم ع أن انك حني ترتدي قبعة مثل قبعة زميلك تستطي -4

 .طريقة تفكريه

 فكيف تستخدمها يف التدريس؟. هذه هي أفكار هذه النظرية

 التدريس وفق القبعات الست

حيث يستخدم املعلم . ت هو أحد أشكال ومهارات يعلم التفكري      إن التدريس وفق القبعات الس

 :القبعات يف مختلف مراحل الدرس عىل النحو التايل

 :                      القبعة البيضاء -1

 :يقوم املعلم يف بداية الدرس

 الحقائق األساسية واألفكار الرئيسية. 

 املعلومات والبيانات املتوافرة. 

ـاء ـائق: البيـض ـرض الحـق ـع
 .واملعلومات الرئيسية
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 :دم املعلم عدة أساليب يف عرض الحقائق مثلوميكن أن يستخ

الخ فليس هناك طريقة محددة املهم ........ . االستقصاء-  واإلجاباتسئلة األ-  املناقشة– املحارضة

وبعد استكامل هذه الحقائق . يف استخدام القبعة البيضاء هو تعريف الطلبة بالحقائق األساسية

 .ارتدوا اآلن قبعتكم الحمراء: ولويق.  القبعة الحمراءإىلينتقل املعلم 

 :القبعة الحمراء -2

يعطي املعلم الفرصة للطالب بالتعبري عن مشاعرهم 

 ويعرب الطالب عن .وأحاسيسهم نحو موضوعات الدرس

 .مشاعرهم ويتفهمون مشاعر شخصيات الدرس إن وجدت

 :ويف هذه املرحلة يسمح للطلبة بفرتة قصرية حرة يبدون فيها مشاعرهم مثل

 أحب هذه الشخصية. 

 أكره القرار الذي اتخذ بشأن............. 

 أنا مندهش من هذا املوقف.............. 

 ما سوف يواجهًأشعر بأن خطرا ........ 

 القبعة الثالثة إىل دقائق ينتقل املعلم 4-2وبعد أن عرب الطلبة عن مشاعرهم لفرتة قصرية من 

 .لنلبس اآلن القبعة السوداء. اخلعوا القبعة الحمراء: ويقول

 : القبعة السوداء  -3

وبناء عىل ذلك .  نرتدي القبعة السوداءإننايعلن املعلم  

 الدرس،  يفاملوقفيطلب من الطلبة تقديم مالحظات ونقد عىل 

 : سلبية مثلًفيقدمون تعليقات وأحكاما

 هذه شخصية ال يجوز أن تكون قائدة. 

 

ـــــــــتع: الحـمـــراء نرب ـع
 املشاعر

ـــار: الســــوداء ـــد األفـك نـق

ـــرارات والشخصــــيات والـق

 واملواقف 
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 طاء التاليةارتكبت هذه الشخصية األخ..... 

 إن القرارات املتخذة كانت دمارا.ً 

 سيؤدي هذا الحل إيل املصائب التالية ....... 

 إن العيش يف الجبال محفوف باملخاطر التالية....... 

  إىلإن استهالك املاء عىل هذا النحو سيؤدي....... 

 . القبعة الصفراءإىلوبعد انتهاء النقد، يعلن املعلم االنتقال 

 : القبعة الصفراء-4 

يعـلـن املعـلـم أن القبـعـة الـصـفراء تتطـلـب البـحـث ـعـن  
 :اإليجابيات والفوائد، فيقدم الطلبة تعليقات إيجابية مثل

 إن املوقف الجيد هو...... 

 هذا أفضل قرار ميكن أن يتخذ يف مثل هذا الوضع. 

 سلوك املرأة إيجايب جدا.ً 

 هذه املعركة كانت رضورية. 

 اتخاذ القرار باألغلبيةتم . 

  آراء جميع أفراد األرسةإىلاستمع األب . 

 القبعـة إىلوبعد انتهـاء هـذا الـدور يعلـن املعلـم االنتقـال 
 .الخرضاء

 : القبعة الخرضاء-5

 اآلن مبوجـب هـذه القبعـة نبحـث عـن إننـايعلن املعلم  
 إـضـافية، :تـغـريات رضورـيـة. أفـكـار جدـيـدة، مقرتـحـات جدـيـدة

 :راءهم ومقرتحاتهم مثلآيل، فيقدم الطلبة حذف، تعد

تعــــرب عــــن: فراءالصــــ
ــد يف ــات والفواـئ اإليجابـي

 .املوقف

ــــخرضاء ــــات،: اـل مقرتـح
ــري، ــديل، تـغ تـطــوير، تـع

 .إبداع جديد



 
 يبداعات التدريس اإلاسرتاتيجي: الباب الثالث

 
 

 
162

 

 

 أقرتح تشكيل مجلس لإلدارة األرسة. 

 أقرتح أن تكون إدارة األرسة دورية. 

 أقرتح أن يكون حجم األرسة.......... 

 ميكن إضافة شخصية جديدة لهذا املوقف........ 

 .  وبعد انتهاء هذا الدور يطلب املعلم ارتداء القبعة األخرية

 :القبعة الزرقاء -6

يعلن املعلم أن القبعة الزرقاء هي قبعة التنفيذ، يطلب 

من الطلبة وضع خطط للتنفيذ عىل ضوء ما تم يف القبعات 

السابقة من معلومات ومشاعر وسلبيات وإيجابيات 

 :فيحددون خطوات التنفيذ مثل. ومقرتحات

 تشكيل لجان للعمل..... 

 االتصال مبؤسسات أخرى........ 

 الخ...........جمع األدوات وتجهيزها 

 ًواآلن سنقدم منوذجا لدرس تطبيقي باستخدام القبعات الست. 

 

ــاء وضـــع خطـــط: الزرـق
 .التنفيذ واتخاذ القرارات
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 درس تطبيقي يف القبعات الست

 تاريخ :  ادةــــامل

 .ميادين القتال مع الروم يف بالد الشام:  املوضوع

 . املنهج السعودي-الثاين الثانوي:  فـالص

 .مات والحقائقاملعلو: القبعة البيضاء  -1

 :يعرض املعلم معلومات وحقائق من الدرس مثل 

 جهز أبو بكر ريض هللا عنه أربعة جيوشز لكل جيش قائد، ووجهه معينة. 

 الشامإىل، ونقله من العراق ًقرار تعيني خالد بن الوليد قائدا . 

 الخطة السابقة، وخطة خالد. 

 ،الجزيرةمعركة اجنادين، الريموك، دمشق، بيت املقدس . 

  بهدف استكامل املعلومات الناقصة لديهم أو الحصول عىل أسئلةيطلب من الطلبة إثارة 

 .معلومات جديدة

 املشاعر  : القبعة الحمراء  -2

 :يطلب املعلم من الطلبة التحدث عن 

 مشاعر املسلمني يف املعارك املختلفة. 

 مشاعر الروم. 

 سالميةمشاعر القيادات اإل. 

 ر املسلمني حني عني خالد بن الوليد، مشاعرهم حني عزلمشاع. 

 مشاعر خالد بن الوليد حسن عزل. 
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 مشاعر الطلبة نحو األحداث املختلفة. 

 مشاعرهم نحو املعارك السابقة، مشاعرهم نحو األوضاع العربية الحالية. 

 :القبعة السوداء  -3

والنقد كان يقول الطلبة  يات واألخطاءيطلب املعلم من الطلبة تقديم مالحظاتهم عن السلب 

 :وهي وجهات نظر قد تكون صحيحة أوال

 خوض معركة غري متكافئة يف العدد والعتاد. 

  من جيش واحدربعة جيوش بدًالأ إىلتقسيم الجيش . 

 ثم عزله بعد انتصاره. نقل خالد بن الوليد يف أثناء املعركة. 

 :القبعة الصفراء  -4

 -لطلبة تقديم مالحظاتهم عن إيجابيات ومواقف سليمة يف هذا الدرس يطلب امللم من ا 

 : كأن يقول الطلبة مثالً–ًوهي وجهات نظر أيضا 

 وجود خالد عىل رأس القيادة. 

 التزام الجيوش بالسري عىل الخط املرسوم. 

 ًاتخذ خالد قرارا قتاليا رسيعا مستخدما أكرب حشد يف أجنادين ً ً ً. 

 كر للتقرير الذي أعده أبو عبيدةاستجابة أيب ب. 

  نهاء فتح بالد الشامإازدياد حامس املسلمني ورغبتهم يف. 

 تدارس خالد بن الوليد خطة األعداء بالتشاور مع القادة اآلخرين. 

 مشاركة النساء يف املعركة. 

 استجابة املسلمني لطلب حاكم دمشق بالصلح. 

  فة عمر للسامح له بفتح جديد يف الجزيرة الخليإىلإرسال أيب عبيدة تقاريره. 
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 :القبعة الخرضاء -5

 إبداعية أو يطلب من الطلبة تقديم مقرتحات من شأنها إحداث أسئلةميكن أن يثري املعلم  

 :مثل. تغيري يف سري املعارك يف حينها

 ماذا لو بقي خالد بن الوليد ومل يعزل؟ 

 ماذا لو خرس املسلمون معركة أجنادين؟ 

 ًاذا لو كان جيش املسلمني موحدا بدًال من أربعة جيوش؟م 

 :مقرتحات من الطلبة

  ن تتطور مشاركة املرأة يف القتال مبارشةأميكن. 

 اقرتح لو أنذر املسلمون الروم قبل الحرب، ليتجنبوا ويالت الحرب. 

 شار القادة إن أي عمل ناجح يتطلب مشاركة يف القرار كام حدث مع خالد بن الوليد حني است

 .قبل معركة الريموك

 ّاقرتح تسمية دوار، حي، مدينة باسم خالد بن الوليد ّ. 

 ًكان ميكن أن يبقى الجيش موحدا بقيادة خالد بن الوليد. 

 ملاذا غاب اسم خالد بن الوليد عن ذاكرة املسلمني؟ كيف ميكن إحياء هذا االسم؟ 

 دائهم لو استخدموا مهارة خالد بن الوليدميكن للمسلمني التخطيط ملعركة ناجحة مع أع. 

 :القبعة الزرقاء  -6

 :عداد خطط مثلإيطلب املعلم من الطلبة التفكري يف  

  خطط خالد بن الوليدإىلًخطة إلدارة شؤون املدرسة استنادا . 

 الصفراء! السوداء! مناقشة أصحاب مقرتحات القبعة الخرضاء! 

 صار املسلمنيتلخيص االنطباعات عن أسباب انت. 
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 وضع خطوات تنفيذية ملعركة ناجحة مع عدو. 

 وضع خطوات تنفيذية إلقامة معسكر تدريبي، رحلة، إدارة حوار.... 

 مترين

 ميز بني القبعات

 .ّبني أي قبعة تعكس كل عبارة. فيام ييل عدد من العبارات

 ً.جهز الخليفة أربعة جيوش وجعل لكل جيش قائدا -1

 . البلقاء يف األردن، وانترص عىل أهلهاإىل عبيدة وصل جيش أبو -2

 .ّعة جيوش شتت وحدة الجيشب أرإىلتقسيم الجيش  -3

 .شعرت بالفخر وأنا أتابع حركة الجيوش -4

 . اتحدواإذالدي إحساس عظيم بقوة املسلمني  -5

 .اإلسالمكانت معارك املسلمني حاسمة يف نرش  -6

 ً.أعجبني تشاور القادة معا -7

 .ان إعفاء خالد من قيادة الجيش خطأ غري مفهومك -8

 ً.املوقف واضح، قوة املسلمني يف وحدتهم دامئا -9

 .لو تأجلت معارك املسلمني ألمكن فتح بالد الشام دون قتال -10

 .الوحدة طريق النرص: إن خالصة املوقف -11

 .إذا أردنا أن نخوض معركة علينا بالوحدة أوالً -12

 .لمون باملعركة عليهم أن يراعوا حقوق دماء األبرياءحني يبدأ املس -13

 .يجوز اتهام املسلمني بأنهم استخدموا العنف يف فتوحاتهم ال -14

 . جديدة للحفاظ عىل وحدة املسلمنيإسرتاتيجيةعلينا أن نفكر ب -15
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 :الحل

   )سوداء(   3،8          )بيضاء (2، 1 

 )صفراء(  7، 6    )حمراء (5، 4

 ).خرضاء (15، 10          )زرقاء (14، 12، 11، 9 

  التدريس بالقبعات الستإسرتاتيجيةمالحظات عىل 

 التدريس بالقبعات الست ميكن أن يحقق أغراض التعليم الجيد من إسرتاتيجيةإن استخدام  

 :خالل

تبدأ باملعلومات والحقائق وتتنوع حسب متطلبات استخدام كل . تقديم نشاطات متنوعة -1

ً معني، وهذا الدور يتطلب نشاطا مختلفافلكل قبعة دور. قبعة فالدرس إذن مجموعة . ً

 .أنشطة متنوعة

ً تسمح للطالب باملشاركة يف جميع مراحل الدرس بدءا من البحث عن إسرتاتيجيةإنها  -2

 )القبعة الزرقاء(وحتى تقديم التوجيه والتنظيم ) القبعة الصفراء(املعلومات 

لقيام بعمليات استقصاء لجمع املعلومات، وبعمليات  تسمح للطالب باإسرتاتيجيةإنها  -3

، والتعبري عن املشاعر )القبعة السوداء(والتفكري النقدي ) القبعة الصفراء(التفكري االيجايب 

 ).القبعة الحمراء(

 تنسجم مع متطلبات التفكري اإلبداعي، حيث تتطلب أن يقدم الطلبة إسرتاتيجيةإنها  -4

 .جديدة لتعديل األوضاع وتنظيمهاًمقرتحات تطوير، وأفكارا 

كام ميكن أن تستخدم يف تقويم .  ميكن أن تستخدم يف عرض الدرس وتقدميهإسرتاتيجيةإنها  -5

ًوأخرى ليقد نقدا . كأن نطلب من الطالب ارتداء قبعة معينة ليقدم لنا معلومة. تعلم الدرس

 ...وثالثة ليقدم مقرتحات وهكذا

 َ.ت املراجعة أو تلخيص الدرس أيضاكام ميكن أن تستخدم يف عمليا
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الحادي الفصل 

 عرش
 

 التعلم املدمجالتدريس باستخدام 

 

 

  التعليم املدمجإسرتاتيجية

 جعل التعليم ذا معنى بالنسبة إىل سرتاتيجية     تستند هذه اإل

للطلبة من خالل ربط املواقف التعليمية بحياة الطلبة الواقعية 

 الخربة التعليمية يف مواقعها الحقيقية وتعرف وجعلهم يعيشون

 بأنها تحديد موضوع درايس ميكن من خالله سرتاتيجيةهذه اإل

وندرس . ًتقديم مواد دراسية مختلفة، كأن نختار موضوعا مثل املاء

الدين : هذا املوضوع من خالل روابطه مع مواد دراسية أخرى مثل

. الفنون واملاء.  الجغرافيا واملاء.التاريخ واملاء. العلوم واملاء. واملاء

 .الخ.. .موضوعات وقصائد شعرية عن املاء

 . هي اختيار املوضوعسرتاتيجيةوالنقطة األساسية يف هذه اإل

حقائق إن املناهج التي تضم . فاملوضوع املالئم هو مشكلة مرتبطة مبفهوم وليس بحقيقة

وال نقيس من أجل .  ال نقرأ من أجل القراءةإننا. ومهارات أساسية يجب أن تكون وسيلة وليست غاية

هناك غايات أخرى وراء هذه املهارات األساسية، نريد أن نفهم ما حولنا، نفهم بيئتنا نفهم . القياس

 حقيقة، ألن املفهوم عادة يرتبط مبواد ولذلك نضع موضوع الدراسة بشكل مفهوم وليس. اآلخرين

ًدراسية متعددة وليس موضوعا واحدا ً. 

 منهاج  مناقض  لنمو الدماغ
املنهاج اململـوء بالحقـائق
ــواريخ، ــات والـت واملعلوـم

ىلواملنهاج الـذي يركـز عـ
 .املهارات األساسية

ــاج إىل وقـــت ــه يحـت إـن
وجهد ليك نتعلمـه ولكـن

 .رسعان ما ننساه
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 عالقات وروابط إىل يقودنا - بعكس الحقيقة -ملفهوم فا

هذا ". االعتامد املتبادل: "مع مواد دراسية متعددة، فحني نقول

 :مثل: مفهوم له صالت عديدة

 تاريخ العالقات اإلنسانية. 

 االعتامد املتبادل بني عنارص البيئة. 

 االعتامد بني الدول. 

 تناسق األلوان يف الفنون. 

 ت وقياسات رياضية وهندسية وعدديةحسابا. 

 يات وأشعاراقصص ورو. 

  ........ الخ. 

تحوي . هذه حقيقة. كائنات حية وكائنات غري حية: إىلتقسم الكائنات : لكن حني نقول

 . مسارب جديدة بالنسبة للمعلمني أو الطلبةإىلال تقود . معلومة معينة

 كيف نستخدم التعليم املدمج؟

 :م التعليم املدمج وفق الخطوات التاليةميكن أن نستخد

 :اخرت املفهوم -1

وليس " ًمفهوما"  يشرتط  يف موضوع الدرس أن يكون 

ًوهذا املفهوم ميكن أن يكون مفهوما . ًحقيقة كام ذكرنا سابقا

ًعلميا أو تاريخيا، ألن مثل هذه املفاهيم ميكن مناقشتها  ً

 .يقيةودراستها من خالل خربات معايشة يف مواقع حق

ــاج امل ــعاملنـه ــجم ـم نـس
 الدماغ

منهاج مبني عىل املفاهيم
مفـاهيم. ال عىل الحقائق

مـثــل التـعــاون، النـظــام،
ـة، ـاة، البيـئ ـد، الحـي القواـع
العالقات املتبادلة، القـوة،

 .الخ... العاطفة، اإلصالح

خطوات التعليم املدمج

 .اخرت املفهوم -1
تحديـــد املـــواد ذات -2

 .العالقة
ــــات -3 ــــز املعلوـم جـه

 .الالزمة
ــــات -4 ــــز التمريـن جـه

 .واألنشطة
 .ابدأ العمل -5
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 :قواعد تراعى يف التعليم املدمج

 :عداد وتنفيذ التعليم املدمجإيراعي املعلم مجموعة من القواعد األساسية يف أثناء 

وقد سبق القول إن املوضوع املالئم هو أحد املفاهيم األساسية، وليس : اختيار املوضوع -1

ًإحدى الحقائق أو املهارات فاملفهوم أكرث خصبا وثراء، وأك ًرث ارتباطا مبوضوعات دراسية ً

 .متنوعة، بينام ترتبط الحقيقة أو املهارة األساسية بأحد املوضوعات

كأن ينفذ درس عن مفهوم العالقات يفضل أن ينفذ الدرس املدمج يف خربة أو موقع حقيقي،  -2

. املتبادلة يف سوق أو رشكة، وينّفذ درس الكائنات الحية يف الغابات يف إحدى الغابات

 ...هكذاو

ولكن هذا يتطلب تعديالت أساسية يف املناهج ميكن أن يستمر املوضوع املدمج سنة كاملة،  -3

ولذلك ميكن أن يطبق يف مدارسنا عىل مدى أسبوع، أو عىل مدى ثالثة . واألنظمة املدرسية

 .ًأيام أو بصورة جزئية كأن نطبقه ساعتني يوميا عىل مدى أسبوع أو أقل أو أكرث

 .الخ.. .مناقشات، زيارات، عروض بحوث، عمل تعاوين:  املعلم طرق تدريس متنوعةيستخدم -4

كام أن املفاهيم العلمية والتاريخية . يستخدم الطالب فيها الحواس التسع عرشة جميعها

 .يسهل ربطها مع املواد الدراسية األخرى

 .   تحديد املواد الدراسية املتصلة باملوضوع-2

ثم يحدد . الخ.. .العلوم، الرياضيات الفنون، اللغات: ات الصلة مثليحدد املعلم املواد ذ

 .ط واملهارات األساسية ذات الصلةبالروا

 . الالزمةاملعلومات إعداد -3

 يكتب املعلم منظامت علميـة أو نقـاط أساسـية يجـب معرفتهـا حـول املوضـوع
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الطلبة يف املوضوعات الدراسية ًويقدم بعض األفكار والحقائق التي تكون أساسا ملناقشات . املطروح

 .املختلفة

التي تساعد الطلبة يف الدراسة وتحقيق  واألنشطة والتمرينات سئلةيعد املعلم األ  -4

 .أهدافهم

 . يبدأ الطلبة باختيار األنشطة والقيام بالدراسة جمع املعلومات-5

ويفضل أن لفة،  يكون املعلم عىل اطالع شامل عىل املنهج املدريس يف موضوعاته املخت-6

ليك يتفق . يعد املعلم الدرس أو املوضوع املدمج بالتعاون مع زمالئه معلمي املواد الدراسية األخرى

 .معهم عىل املهارات املناسبة، وليك يكونوا عدنا له يف بعض املواقف الخاصة باملواد الدراسية
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 منوذج لدرس مدمج

   البيئة والحياة:ور الدراسة  ـــمح

   املاء يف حياتنا:   ألسايس العنرص ا

   ترشيد االستهالك:     وعــــــــاملوض

 ً  أسبوع، ساعتان يوميا قابلة للتعديل:       دةـــــــــــامل

 

 :يالحظ من املوضوع ما ييل

علوم، : إنه مرتبط مبفهوم، وليس بحقيقة، وهذا املفهوم ذو صلة بجميع املواد الدراسية -1

 .الخ... . ون، رياضيات، لغات،تاريخ، جغرافيا، فن

 .إنه مرتبط بقضايا كبرية مثل املاء يف حياتنا، والبيئة والحياة -2

 .إنه مفهوم مرتبط بحياة الطلبة، ويستثري دوافعهم -3

 .إنه مفهوم يسمح للطلبة بالقيام بأنشطة حركية واجتامعية وفنية وعلمية متنوعة -4

 .، ويف وقت قصري محدود- إذا أردنا –ل إنه مفهوم ميكن معالجته يف وقت طوي -5

 ...إنه مفهوم ميكن معالجته يف موقع حقيقي مثل مزرعة، مصنع، منزل -6

 .تم اختيار مزرعة قريبة وجبل قريب من املدرسة :املوقع

 .6 – 4الصفوف االبتدائية من  :املستوى

 :التنفيذ

وميكن زيادة عدد الساعات . ً تم تحديد أسبوع للدراسة، بحيث ينفذ عىل مدى ساعتني يوميا

 . ساعات يف األسبوع10إذا كان النشاط ذلك برشط أن ال نتجاوز 
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 :يبدأ تنفيذ الدرس عىل النحو التايل

 :األنشطة التعليمية عىل مدى أسبوع

 :يقدم املعلم املوضوع التايل

 :أنشطة

 ملاء يف يطلب املعلم تسجيل جميع استخدامات ا. يف جلسة عصف ذهني أو يف مجموعات

 .حياتنا اليومية

 منازل بحدائق وأخرى ،  هناك منازل كبرية وأخرى صغرية،الحظوا اختالف املنازل يف الحجم

 .املطلوب قياس مساحة منازلكم وحدائقكم. بدون

  أفراد األرسة، نباتات، حيوانات:  ماء يف منازلكمإىلارسموا جميع الكائنات التي تحتاج. 

 ستهالك املاءًاكتبوا موضوعا عن ا. 

 راجعوا فواتري استهالك املاء يف منازلكم خالل العام املايض: 

 .سجلوا االستهالك الشهري يف جدول   - 

يتزايد استخدام املاء، مع تزايد عدد السكان، وتزايد الـوعي الصـحي، وتحسـن األوضـاع
 .االجتامعية والثقافية، كام تزايد استخدام املاء بزيادة األنشطة الزراعية والصناعية

 إىل فروق يف استهالك األفراد للامء بني الدول املتقدمـة والـدولإن هناك حسابات تشري
 ترى ملاذا هذا الفرق؟. النامية

فهـي زراعـات غـري. ويشري الباحثون الزراعيون ان هنـاك زراعـات تتطلـب ميـاه كثـرية
فهـل. كام أن هناك صناعات تتطلـب ميـاه كثـرية. اقتصادية مثل زراعة البطيخ والقطن

  الزراعات أو الصناعات؟نستمر يف مثل هذه
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 ما األشهر التي يزداد فيها استهالك املاء؟ التي يقل؟ - 

 ما أسباب زيادة االستهالك؟ - 

 ضع خطة إلنقاص قيمة فاتورة املاء يف منازلكم. 

 :معلومات هامة

 : أنشطة

 نريد مجموعة تصدر أضواء تشبه الربق باستخدام بعض األجهزة. 

 نريد مجموعة متثل صوت الرعد. 

 راقبوا متى يحدث الربق؟ الرعد؟ ملاذا يوجد فارق زمني؟ 

 ًرتبوا خطوات سقوط املطر بدءا من التبخر. 

 :ثالث زيارات :يف املزرعة

: نهم البحث عن املعلومات التالية من مصادر مختلفة املزرعة، واطلب مإىلخذ الطلبة يف رحلة 
 .الخ.. .املسؤول يف املزرعة املالحظة، شبكات االنرتنت

 ًمزروعات تستهلك ماء كثريا أخرى .  مزروعات مروية وغري مرويةإىلتصنيفها : أنواع املزروعات

 .تستهلك ماء قليالً

 هل تعرفون كيف يتكون؟. املطر املصدر الرئيس للامء العذب
يصـعد البخـار إىل. يتبخر املاء من البحار والبحريات واألنهر بسبب حـرارة الشـمس

ّيتكثـف ثانيـة ويتجمـع فـيام يسـمى بـالغيوم،. أعىل حيث يصادف مناطق بـاردة
حنات تحـدث ظـاهرةوتنشحن جزيئات املاء بشحنات كهربائية ونتيجة لهـذه الشـ

 .الربق والرعد
 .وحني تتزايد كمية املاء يف الغيمة تسقط األمطار
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 ًي الطرق أكرث استهالكا للامء؟ أيها أقل؟التنقيط، الحنفية، القناة، أ: طرق الري املستخدمة 

 ما الطرق التي تستخدمها؟. اعمل خطة ملزرعة منزلية يقل فيها استهالك املاء 

 قدموا خطة ألصحاب املزرعة لتساعدهم يف تقليل استهالك املاء. 

 :معلومة

 

  ماء #م 2750نزلت قيمة ألو. 

 أين يذهب هذا املاء؟

 ما مقدار التبخر؟

 ر ما تبقى يف األرض؟ما مقدا

  ماء كيف ترصفه يف أسبوع؟ يف أسبوعني؟# م18لو حصلت عىل خزان ماء سعته  

 : الجدول التايلأمأل
 

 يف أسبوعني يف أسبوع االستهالك

 الحديقة. 
 الرشب. 
 الطبخ. 
 التنظيف. 
 التوفري. 

  

 .من مياه األمطار ثانية% 90تبخري أكرث من 

 ّكيف ميكنكم االحتفاظ مباء املطر، واستخدامه ثانية قبل أن يتبخر؟ 

 كيف ميكن تجميع ماء املطر؟ 

 السد؟هل بإمكانكم عمل سد طبيعي صغري بحجز ماء املطر؟ كيف نقيم هذا  
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 ما أخطاء وجود بركة سباحة يف املنزل؟ هل تعادل فوائدها؟ 

 ل تؤيد وجود بركة سباحة يف كل منزل؟ ملاذا؟ه 

 :أنشطة لغوية

 أكتب قصة عن منطقة تعاين من نقص املاء؟ 

  برئ املاء خارج القرية ليك متأل الجرةإىلأكتب قصة عن سيدة كانت تذهب . 

 :أنشطة تاريخية

 ي شخص كبري يف أو أ. اسأل جدك أو جدتك. ما مصادر املاء املنزيل التي كانت متوافرة ألجدادنا

 .السن

 ما الفرق بني مياه اآلبار التي رشب منها أجدادنا، واملياه التي نرشب منها؟ 

 :أنشطة جغرافية

 يف أي املناطق تكرث املياه واألمطار؟ يف أيها تقل؟ 

 قارن بني حياة السكان يف املناطق املمطرة واملناطق قليلة املطر؟ 

 :أنشطة لغوية

  واطلب منه معلومات عن. قليلة األمطار/ ل يف منطقة كثرية األمطار  طفإىلاكتب رسالة: 

   .أساليب الحياة اليومية -

 .أثر املياه عىل الحياة اليومية  -

 :أنشطة رياضية

 ًاخرت شكًال هندسيا مناسبا: خطط ملزرعة منزلية ً. 

 ....قس الطول، العرض، املحيط، القطر
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  شجار، أزهارخضار، أ:  مناطقإىلقسم املزرعة... 

 ما مساحة كل منطقة؟

 :نشاط عام

ًتكتب كل مجموعة تقريرا عن أنشطة املواقف التعليمية املختلفة، والنتائج : يف مجموعات

 .التي توصل لها الطلبة

 :نقاش عام

 .مدى تحقق أهداف املوقف
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  الفصل الثاين عرش

 

 إسرتاتيجية التخيلالتدريس باستخدام 

 

ً كل إنسان أن يتخيل، بل نحن منارس فعليا التخيل عدة مرات يف اليوم من السهل عىل ّ
ًالواحد، وهناك فرق بني شخص واسع الخيال يرتاد آفاقا بعيدة، وبني شخص واقعي ال يذهب بعيدا ً. 

إن الطلبة ميارسون نوعني من التخيل، األول هو التخيل 

الثاين  أحالم يقظة مشتتة، وإىلاملشتت، الذي يقود الطالب 

 رسم لوح فني أو إىلّهو التخيل اإلبداعي الذي يقود الطالب 

 .إبداع قصيدة أو حل مسألة

 

إن املطلوب يف املدرسة هو التخيل اإلبداعي املنتج، واملطلوب من املعلم أن يكون واسع 

 .عي يف التدريس اإلبداإسرتاتيجيةّوهكذا يكون التخيل .  تخيالت إبداعيةإىلالخيال ليقوم طالبه 

 : تدريسإسرتاتيجيةّ التخيل كأهمية

    إن البيئة الواقعية تغرقنا يف تفاصيلها بحيث ال نستطيع االنفصال منها، وإن االبتعاد عنها، 

وقبل أن نتحدث عن التخيل . واالنفصال قليالً يسمح لنا بالتحليق يف آفاق جديدة مل تكن ببالنا

 :ّ التخيل واستخدامه يف العمل الصفيهميةأّ يف التدريس، البد من توضيح إسرتاتيجيةك

 : تدريس ميكن أن يحقق ما ييلإسرتاتيجيةّإن التخيل ك

أنـهّتخيل اينشتاين نفسه 
ًيركب شعاعا ضـوئيا فقـاده ً

 النظريـةذلك إىل اكتشـاف
 .النسبية
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ًيثري مشاركة فاعلة وحقيقية من الطالب، فإن الطالب حني يتخيل نفسه شاعرا أو سجينا، أو  -1 ً ّ
 .ًنقطة زئبق أو بذرة قمح فإنه يصبح طرفا فاعًال يف سلوك هذه األشياء

ّعلمه عرب التخيل هو أشبه بخربة حية حقيقية من شأنها أن تبقى يف ذاكرتنا وملدة إن ما نت -2
 .أطول

ًالتخيل يعلمنا معلومات وحقائق وعالقات، ولكنه أيضا مهارة تفكري إبداعية يقودنا  -3  إىلّ

  .اكتشافات وطرق جديدة

 يستفز الجانب األمين من ّالتعلم التخييل، تعلم إتقاين ألننا نعيش الحدث ونستمتع به كام أنه -4

 . الجانب األيرسإىلالدماغ، إضافة 

 : تدريسإسرتاتيجيةّالتخيل ك

 :ّ    إن مامرسة التخيل واستخدامه يف الفصل يتطلب توفري عدد من الرشوط مثل

 .ّمامرسة التخيل يف مكان مريح، هادئ األلوان واإلنارة بعيد عن الصخب والضجة -1

ًتالءم مع موضوع التخيل، علام بأننا نستطيٍيتطلب توفر وقت كاف ي -2 ّمنارس التخيل يف ع أن ّ
 .جزء من الدرس، حسب أهدافنا

ّيتطلب التخيل وجود مرشد يقود هذا التخيل، ويعطي توجيهات يف أثناء التخيل، لال -3 ّ نتقال من ّ

 . آخرإىل أخرى ومن وضع إىلمرحلة 

ًب، ويتخيل أوضاعا مريحة أو يتأمل شيئا يحبه،  تدريب ذايت يقوم به الطالإىلّيحتاج التخيل  -4 ً ّ
 .وميكن ملعلم أن يدرب الطلبة ويضعهم يف مواقع ميكن أن يتخيلوا فيها

ّرمبا يحتاج التخيل غىل وضع مريح، يسرتخي فيه الطالب وقد يغمض عينيه يف أثناء التخيل -5 ّ. 

 .ّع التخيل فقطً أن يفرغ ذهنه متاما، ويفكر يف موضوإىلكام يحتاج الطالب  -6
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 :ّمناذج الدروس بأسلوب التخيل

 :ّميكن أن يقوم درس التخيل بأسلوبني

ًالتخيل كمالحظ أو مراقب ليشء يحدث خارجيا -1 ّ. 

ّالتخيل كشخص يعيش الحدث نفسه ويتوحد معه -2 ّ. 

 :  وسنقدم فيام ييل منوذجني من درسني مختلفني

 

 ّتخيل املراقبة: الدرس األول

 ومالعل:  الدرس

 الثالث أسايس: الصف

 . النحلة والعسل:وضوع الدرسامل

 . معرفة كيف ينتج العسل:هدف الدرس

 

ثم . يبدأ الدرس مبقدمة مالمئة عن الحرشات وفوائدها، ومن أجل الحرشات وأكرثها فائدة

 :ّ التخيل عىل النحو التايلإسرتاتيجية إىلينتقل املعلم 

 .مض عينيكغأ -1

ًتخيل نفسك صغريا، -2  ً. أصغر، أصغر، أصغر من ذرة صغرية جداّ

 .فطرت، وعلقت بجناح نحلة. حملك الهواء -3

 جامل إىلانظر . حطت بداخل الزهرة.  زهرة جميلة، بدأت تحوم حولهاإىلطارت النحلة  -4

 .الزهرة

 

 ّدروس التخيل
تخيل املراقب ّ. 
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بدأت تسحب من رحيق الزهرة، وتحتفظ به .  داخل الزهرةإىلبدأت النحلة بإرسال إبرتها  -5

 .بداخلها

.  زهرة أخرى، كررت النحلة ما فعلتهإىلالحظ إنها تقوم بزيارة .  زهرة أخرىإىلطارت النحلة  -6

 .امتأل بالرحيق. صار أثقل.  بطن النحلة اآلنإىلانظر . وبقيت هكذا

 .أفرغت كل ما حملت يف قرص صغري من الشمع. دخلت يف الخلية.  منزلهاإىلعادت النحلة  -7

 إنه !آه.   تذوق ما وضعته النحلة. خذ ملعقة من الخشب.  قرص الشمعإىلانزل . انهض اآلن -8

 .عسل

 افتح عينيك، ماذا شاهدت؟.  حجمك الطبيعيإىلعد . واآلن اخرج من بيت النحلة -9

 

 ّتخيل التوحد واالندماج: الدرس الثاين

 

 .منهج سعودي/  اجتامعيات :الدرس

 . الثاين ثانوي:الصف

 .الطالق -امعية مشكالت اجت: موضوع الدرس

 . تنمية اتجاهات عن آثار الطالق عىل األطفال:الهدف

 

 موضوع إىلثم تنتقل . تقدم املعلمة موضوع الدرس شارحة أحوال املجتمع ومشكالت األرسة

 .خيلتال
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 .اسرتخي قليالً. أغمض عينيك -1

 . سنوات10ك ِنت اآلن طفلة يف الصف األول األسايس عمرأ.  سنوات9تخييل نفسك تصغرين  -2

 .غادرت املنزل. ُطلقت أمك. حدث شجار يف املنزل. يف ليلة األمس -3

بحثت عن مالبسك، عن فطورك املعتاد، عن .  املدرسةإىلتريدين الذهاب . أفقت يف الصباح -4

 ً.السندويتش، فلم تجدي شيئا

 . عنهًودفعك بعيدا. أخذ أبوك الهاتف من يدك. حاولت االتصال بوالدتك يف الهاتف -5

عمن يقول لك صباح . بدأت تبحثني عن كتبك، عن أدواتك، عمن يقدم لك مالبس املدرسة -6

 ً.عمن يضع وردة حلوة عىل شعرك، مل تجدي أحدا. الخري

 !أين واجباتك أيتها املهملة؟. ٍقالت لك املعلمة بصوت عال. رسحت.  املدرسةإىلذهبت  -7

 .ماما. ماما. ماما:  زميلتك ما بك؟ قلتسألتك. ومل تلتفت إليك املعلمة. بكيت -8

 .حدثينا عن مشاعرك. افتحي عينيك.  وضعك الطبيعيإىلحاويل اآلن أن تعودي  -9

ولكن هناك حاالت يسهل فيها مامرسة . ّموضوعات ميكن عرضها ضمن اسرتاتيجيات التخيل

فإن باإلمكان تقدميه ًومهام كان الدرس علوما أم رياضيات أم علوم اجتامعية أم لغات، . ّالتخيل

ًكام يستخدم التخيل مع الطلبة الصغار والكبار أيضا. ّبأسلوب التخيل فاملطلوب تنمية مهارات . ّ

ّالتخيل كمهارة تفكري إبداعي مبقدار ما هو مطلوب اإلفادة من هذه املهارة يف تعلم معلومات 
 .ومواقف جديدة

 .ل من دروس مختلفةّوفيام ييل مناذج ملوضوعات يسهل فيها عملية التخي

 رحلة الحج، العمرة، السلوكيات اإلسالمية... 

 الجذر الرتبيعي. 
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 األشكال الهندسية. 

 ،الخ......... .العوامل، املضاعف، الكسور بأنواعها. 

 التمدد، الضغط الجوي. 

 ملوثات البيئة. 

 األكسجني، املاء، الكربون. 

 الزئبق يف ميزان الحرارة. 

 عة والنباتالزرا. 

 سيارة، مكبس مايئ، جهاز هاتف. 

 الطفولة، الكهولة، الرجل، املرأة. 

 .ّوكام ترى فليس هناك موضوع ال ميكن تدريسه بالتخيل

 ّمتى تستخدم التخيل؟

كام . ّميكنك استخدام التخيل يف أي درس ويف أي وقت

كام . ميكن استخدامه لعرض الدرس كامًال أو عرض جزء منه

 : تخدامه يف مختلف مراحل الدرسميكن اس

املقدمة، العرض، النشطة، والتقويم، والواجبات املدرسية 

 .املنزلية

 ممتعة، جاذبة ميكن أن إسرتاتيجيةّوكام ترى فإن التخيل 

ًتجعل التعلم أكرث جذبا للطلبة ّ. 

ًوسواء كنا منارس تخيًال مراقبا أو تخيًال توحديا، فإن من املهم أن يخاطب املعلم  الطلبة وفق ً

 :الدور الذي ميارسونها ويخاطب مبارشة، مثل

ـل ـن اســتخدام التخـي ّميـك
أو. كمقدـمــــة لـلــــدرس

اـســــتخدامه كمخـطــــط
 .للدرس قبل البدء به

ــــن اـســــتخدامه  ميـك
 .كمراجعة للدرس

ــــن اـســــتخدامه  ميـك
.كأسلوب عرض للدرس

ــــن اـســــتخدامه  ميـك
 .كواجب بيتي
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 ..………أنت اآلن

  ..……وصلت اآلن 

 ……إىلبعد أن أكملت رحلتك ارجع  

ّ الطلبة وهم ميارسون التخيل حتى يكون إىلكام أن من املهم أن يقدم املعلم معلومات 
 .ّالتخيل أداة لكسب معلومات

 :مثال

 إىلالسيارة، تم تشغيل السيارة، ذهبت بعض قطراتك أنت اآلن سائل بنزين داخل خزان 

 .الخ..... ً.هذه الرشارة أشعلتك، فتحرك محرك السيارة، أحدث صوتا. جاءتك رشاره. املحرقة

 .ّ قدمنا معلومات للطلبة وهم ضمن عملية التخيلإنناالحظ 
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الفصل الثالث عرش

 

 التعليم البرصيإسرتاتيجية 

 

 

 

فمعظم ما يف حياتنا املدرسية ألفاظ .  اللفظي-تمد التعليم يف معظمه عىل التعليم اللغوي يع

وكلامت، ولذا يبدو الطلبة ذوي الذكاء اللفظي متفوقني، ألن التعليم ينسجم مع ذكائهم، وبعد 

 تأكيد أهميةظهور البحوث الحديثة للدماغ وظهور نظرية الذكاءات املتعددة لجاردنر، برزت 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن الذكاءات الثامنية . ال جديدة للذكاء من أهمها الذكاء البرصيأشك

 .ألن ذلك متت مناقشته يف فصل خاص

 . اإلدراك البرصيأهمية

 فنحن نساينيبدو أن الصورة من أساسيات اإلدراك اإل

ًنغرق يوميا يف مئات اآلالف من الصور واملشاهد الحسية، 

، فإن هناك أشكاالً متعددة من التعبري  ما نرىإىلفإضافة 

 :البرصي منها

  الصور الشاعرية يف القصائد والتي تطوع األفكار واأللفاظ والكلامت لتقديم وصف حيس

 .للحبيب أو ملوضوع الشعر

 الرسوم التخطيطية التي يضعها املهندسون واملربمجون واألدالء كوسيلة لالنطالق والسري اآلمن. 

ـيـــــتعلم الطلـبـــــة ذوو
ـة مــن ـذكاءات البرصـي اـل
خالل الصورة واملشـاهدة

 .الحسية
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 ت البرصية واملشاهدات التي يسجلها الباحثون والتجريبيون يف املختربات العلميةاملالحظا. 

فاإلدراك البرصي يبدأ مبشاهدة الصورة وتسجيلها يف الدماغ والتعبري عنها بأشكال ووسائل 

 :ًمتعددة، فاملعلومات التي نجمعها برصيا ميكن التعبري عنها بأحد األشكال التالية

 .الصورة الحسية -1

 .الوصف اللفظي -2

 . الرسم واألشكال التوضيحية -3

 .التمثيل البياين -4

 .الخرائط بأشكالها -5

  تدريس؟إسرتاتيجيةهل يستطيع املعلمون استخدام التعليم البرصي ك

يقدمون دروسهم بواسطة األلفاظ وتم تدريبهم ملامرسة . املعلمون يف غالبيتهم لفظيون

 إمكانات برصية هائلة ميكن استغاللها، فإذا ما اكتشف انإنسالتعليم اللفظي ولكن لدى كل 

ًاملعلمون هذه اإلمكانات فإن تطورا هاما سوف يدخل   . أساليبهمإىلً

ولكن هل كل الدروس ميكن أن تكون برصية؟ وهل كل املوضوعات ميكن أن تقدم بأسلوب 

 برصي؟

 . املالحظة والحواس والتجريبإىلإن العلوم تستند 

ًحسابا فإنها أشكال وعالقات وروابط، وليس هناك مسألة أو ياضيات سواء كانت هندسة والر        

 رموز، إىلفكل الكلامت ميكن ترجمتها . حسابية ال ميكن رسمها أو التعبري عنها بصورة أو شكل

 :وهذه بعض الرموز الرياضية

 .الخ... . ، <  ، >  ، - ،  +  ، ==
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 .شكال وخرائط وخطوط زمنيةأ إىلوحتى التاريخ ميكن تحويله 

إذن املعلمون يستطيعون إذا ما دربوا أن ميارسوا اسرتاتيجيات التعليم البرصي، وأن يدربوا 

 . وخاصة املالحظة واملشاهدةسرتاتيجيةطالبهم عىل هذه اإل

 :تدريب الطلبة عىل املالحظة وقراءة الصورة

ًيعني أنهم يالحظونها، وكثريا ما نفاجئ ًيشاهد الطلبة كثريا من الصور واألفالم، ولكن ذلك ال 

 مل نالحظ ما إننايف بعض الربامج حني يطلبون منا معلومات عن صورة عرضت علينا، لنكتشف 

 .سألونا عنه

 فإننا نعيش مع مواقع وصور، ونستخدم أدوات يومية، ولكن حني نسأل عن تفاصيلها، إننا

 إنناهو مكتوب عىل  قلمه؟  ساعة يده، أو مايذكر ما هو مكتوب  عىل ع أن من منا يستطي. نعجز

 .ا ما هو مطلوب من املعلمنيذنشاهد ولكننا ال نالحظ، وه

 كيف ندرب طالبنا عىل املالحظة؟

املالحظة العابرة : علينا أن منيز بني نوعني من املالحظة
التي ميكن أن تزودنا ببعض املعلومات بشكل عضوي أو 

أو ليشء التي نوجه اهتاممنا عريض، وبني املالحظة املقصودة 
 .حدث بهدف الحصول عىل معلومات معينة

ولذلك يبدأ التدريب عىل املالحظة الهادفة أو املقصودة 
 :عىل النحو التايل

ًلنفرتض أن معلام أراد أن يعرض فيلام فام . سكيمواإل عن ً
 الخطوات التي سيتبعها لتمكني طالبه من مالحظة معلومات معينة؟

 .لم ويجهزه للعرضيعد الفي -1

 . معامل رئيسةإىلباههم تيناقش الطلبة يف موضوع الفيلم، ويوجه ان -2

نـشـــــــاهد أداة ـمـــــــا
ـــــــتخدمها عرشات ونـس
املرات ولكننا ال نسـتطيع

ــــرياً  ـمــــنتحدـيــــد كـث
ـــيلية ـــها التفـص خصائـص

 .فاملشاهدة غري املالحظة
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 :يوزع عليهم ورقة عمل تطلب منهم مالحظة سلوكات معينة مثل -3

 الخ ..... اإلسكيمو، أدوات اإلسكيمو، طعام اإلسكيمومالبس 

 .يناقش الطلبة فيام الحظوه -4

ابعة مشاهدات، ت مًويطلب منهم دامئا.  أشياء محددةإذن يوجه املعلم طالبه ملالحظة

 :والتحدث عنها، ويسأل

 ما دالالت نضج التمر؟ 

 الفرق بني نسيم الرب ونسيم البحر؟ا م 

 ما دالالت متاسك جزيئات املاء؟ 

 ما الفرق بني صورة الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ 

 ال حظ الفرق بني حريف ع،غ. 

 د يف اللوح األمين وغري موجود يف اللوح األيرس؟ما املوجو 

 :سجل مالحظاتك عىل ما ييل  

 .تفاعل املاء مع الحامض -

 .وضع ورقة عباد الشمس يف قاعدة  -

 ً.استجابة األب حني توجه له نقدا  -

 ًاقرأ هذا النص وضع رسام تخطيطيا  . لهً

 ارسم هذه املسألة. 

 أي أجزاء الدائرة هو األكرب؟ 

 ضع أسامء التضاريس عىل هذه الخريطة حسب ألوانها. 

 ألقسام الكلمةًا توضيحي ارسم شكًال. 

 ارسم أخوات كان. 
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إن توجيه التدريس واملناقشات باتجاه األنشطة ميكن أن تنمي مهارة املالحظة لدى الطلبة، 

واء املقصودة أو غري وحني يكتسبون هذه املهارة وتصبح آلية لديهم، تزداد قدرتهم عىل املالحظة س

 .املقصودة

 

  أشكال التدريس البرصي

ن يستخدم املعلم اسرتاتيجيات مختلفة مثل الرسم، أ    ميكن 

ومتثيل الكلامت . ًخطيط، ووضع األشياء الحسية لفظياوالت

 .بالخريطة ، بالصورة أوًبرصيا

 : الرسمإسرتاتيجية -1

وس  يف ـكـل  اـلـدرـسـرتاتيجيةميـكـن أن تـسـتخدم ـهـذه اإل

 :فهناك أشكال من الرسم

 الرسوم التخطيطية، مثل رسم درس عىل النحو التايل:  

 

 

 

 

 خرب كان                الفاعل                                                                     

 اسم كان  الخرب                 املبتدأ                                               

 األسامء املرفوعة

ــدريس اـســرتاتيجيات الـت
 البرصي

 الرسم -1
 الوصف اللفظي -2
 التمثيل البياين -3
الـخــــرائط املعرفـيــــة -4

 والذهنية
 خط الزمن -5
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كام أن هذا الرسم يسمح بإضافة أية معلومات .  الرسم توضح املعلومةإىلإن نظرة بسيطة 

 .الخ... .ًأخرى جديدة يتعلمها الطالب الحقا مثل صفة االسم املرفوع، نائب الفاعل

 : الصورة-2

 محددة لةأسئ املوضوع، ثم يسألهم إىلوقد سبق أن أوضحنا أن املعلم يوجه أنظار الطلبة     

 .ليتمكنوا من مالحظتها

 : الوصف اللفظي-3

 .ويطلب من الطلبة استخالص معلومات منها. يعرض املعلم الصورة أو الرسم

 أوجه الشبه واالختالف إيجادالخلية النباتية والحيوانية ويطلب : يعرض املعلمني رسمني :مثال

 .بينهام

 .يها التضاريس التاليةحدد عل.  األلوان يف هذه الخريطةإىلانظر   :مثال

 .الجبل، السهل، النهر، خط سكة الحديد، الحدود الدولية

ًإن املطلوب تعزيز األلفاظ يف الكتب املدرسية لتشمل صورا أو رسوما حسية، ومطلوب من  ً

 .  هذه الصور كمصادر غنية للمعلوماتأهمية إىل يوجهوا أنظار الطلبة أناملعلمني 

 الكتب وحده ال يكفي لتشغيل الدماغ، بل يعمل عكس عمل إن الوصف اللفظي كام يرد يف

ً حرفا كام ورد يف الكتاب، ولذلك يعجز بعض -ً كلمة أو حرفا -كلمة : ًفالدماغ ال يعمل خطيا. الدماغ

إن . ًفالدماغ إشعاعي وليس خطيا. الطلبة عن السري حسب ما يرى مؤلف الكتب وبنفس التسلسل

 ...يقيم روابط عديدة غري خطية هكذاالدماغ حني يسمع كلمة مدرسة 

 

 



إسرتاتيجيات التعليم البرصي : الفصل الثالث عرش 
 

 

 
193

 

 

        مناهج                      معلم                                                   

 

                                                                 
 

 

 

             

 واجبات                   أولياء األمور                                  

 

ًفالدماغ ال يسري خطيا كام يسري مؤلف الكتاب ومن هنا تأيت صعوبة إدراك ما يريده املؤلف، 

 . دماغه بطريقة مالمئةإىلأو حفظ الطالب ملادة مل ترد 

 : الخط الزمني-4

 :    ميكن استخدام الخط الزمني يف بعض املواد ذات الطابع التطويري، مثل

  طفاللغة األتطور 

 سالمي عىل مدى عرشة قرونالحكم اإل 

 الخ.... .تطور وسائل املواصالت 

 :وميكن عرض تطور وسائل املواصالت بخط الزمن عىل النحو التايل

 

 

 

مدرسة
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 .يضع املعلم والطلبة الوسائل حسب التاريخ، ثم تقرتح وسائل جديدة للسنوات القادمة

 

 . الخرائط املعرفية والذهنية-5

 . خاصها يف فصل عنوقد تم الحديث 
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الفصل الرابع عرش

 

 التدريس باستخدام
 الخرائط املعرفية والخرائط الذهنية

 

 

 الخرائط الذهنية

ًإن إحدى مشكالت التعلم تكمن يف أن املناهج ال تقدم للطلبة نصوصا واضحة تناسب 

واملعلم يرشح يف . فاملؤلف يعرض املادة بأسلوبه. تفضيالتهم

األساليب قد ال تكون هي املفضلة لدى وهذه . املادة بأسلوبه

وبذلك يضطر الطلبة إىل بذل جهد كبري لدراسة . جميع الطلبة

 .املادة وحفظها ومعرفة األفكار الرئيسة فيها

إن الخرائط املعرفية هي طريقة أخرى لتقديم معلومات 

. وتربز األفكار بوضوح. منظمة أمام الطلبة تربز األفكار الرئيسة

مام يجعلهم أكرث . تمييز بني األحداث ونتائجهاوتساعد عىل ال

 .ًاعتامدا عىل أنفسهم

إذا عــرض املعلــم مــادة
ـــــتخدما ـــــدرس مـس ًاـل
الخريـطـة املعرفـيـة، فإـنـه
ــة ــوحي للطلـب ــذلك ـي ـب
بأهمـيــــة اـســــتخدامها،
وعمل خرائطهم الذهنيـة

ـــم مــــام. الخاصــــة بـه
يـســاعدهم ـعــىل تعـلــم

 .أفضل
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 ما هي الخرائط املعرفية؟

وتتخذ . ّالخرائط هي تنظيم املعلومات يف أشكال أو رسومات، تبني ما بينها من عالقات
 .الخرائط أشكاالً مختلفة حسب ما تحويه من معلومات

 :ومن أشكالها
 .وماتخرائط توضح تسلسل املعل -1

 .خرائط الفكرة الرئيسة واألفكار املرتبطة بها -2

 .خرائط توضح األسباب والنتائج -3

 .الخ..... خرائط تقارن بني فكرتني، شخصني، حدثني -4

 .خرائط توضح العالقات بني األجزاء -5

 : ييل أمثلة لخرائط مختلفةفيامو

 .خريطة توضح الحدث -1

 معركة بدر: مثال

 

 

 

 

 

 

 

معركة بدر

من أطرافها

كيف؟ أين؟

متى؟ ملاذا؟

ماذا حدث 
 بعد ذلك؟

ملاذا حصلت
هذه النتيجة؟

النتيجة
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  مقارنة خريطة-2

 .تستخدم الخريطة ملقارنة شخصني أو حدثني أو فكرتني    

 .مقارنة بني أيب بكر وعمر ريض هللا عنهام: مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أبو بكر

مباذا يتشابهان؟

1-
2-  
3-

فان؟مباذا يختل  

 مالحظات

 عمر

 1-                           1-
 2-                                2-          
 3-                               3-              
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  خريطة تبسيط  وتنظيم-3

تستخدم هذه الخريطة عند قراءة نص يحتوي عىل مجموعة متباينة من العوامل التي تؤثر 
ل صعوبات التعلم أو الوضع العريب الراهن ميكن رسم خريطة فعند دراسة ظاهرة مث. عىل املوقف

 :ّتوضح الظاهرة وتبسطها وتقدمها بشكل منظم عىل النحو التايل
 

                أمراض  انخفاض الذكاء                   

 خلد  قلة ال                   أمراض متكررة

 

 
 

 حمد ومزمنزل ضيق                        ضعف الصحة
 

 ضعف تأهيل الوالدين           ضعف تأهيل املعلمني       

 

 سوء العالقات                       عدم مالمئة     
 األرسية          املنهج

                                                                                                           

 

 

 مستوى اجتامعي    عدم اهتامم         إدارة       بيئة مدرسية          
 متدين   الوالدين           ضعيفة           سليمة

 صعوبات التعلم

عوامل عقلية ونفسية

 عوامل اقتصادية عوامل صحية

 عوامل اجتامعية عوامل مدرسية
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.  عرضها بشكل منظمإن نظرة رسيعة إىل الخريطة تساعد عىل فهم العوامل املؤثرة بسبب

ومتكن الطالب من إضافة أية معلومات . وهي أفضل بكثري من طريقة عرض أي كتاب لهذه املادة

 .ووضع عالقات وروابط جديدة بني هذه العوامل. جديدة

  خرائط زمنية-4

نسان أو تطور ظاهرة ما إلتطور حياة ا: ّ     ميكن استخدام خط الزمن لدراسة تطور ظاهرة ما مثل

 أرسيةظاهرة اقتصادية مثل األسعار والتجارة، أو ظاهرة أي ل الزواج أو العبادة أو املساكن، أو مث

   .رسةمثل تطور دور الرجل واملرأة يف األ

 .فلو أردنا دراسة تطور حياة اإلنسان، فإننا ميكن وضع الرسم التايل مستخدمني خط الزمن
 

 

  املراهقة           الطفولة املتوسطة         ما قبل الوالدة     املهد والطفولة املبكرة

                                ×                       ×        × 

  سنة18 -12       سنة        12 -5 سنوات                 5    شهور        9      

      
 

. ميكن إضافة أية معلومات رضورية لهاو. تظهر هذه الخريطة مراحل النمو حتى سن الشباب

فهذه الخرائط عادة خرائط نامية ميكن للطالب أن يضيف أية معلومات جديدة يحصل عليها حتى 

 .يف فرتات الحقة

 ..  ّوميكن رسم أي خريطة زمنية لتطور أي ظاهرة اجتامعية أو بيئية أو اقتصادية أو تاريخية
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 تطور املواصالت: مثال
 

 

 امليش      ركوب الحيوانات     القطارات والسفن      السيارات والطائرات      

                             ×                                         ×  × 

        

 

  خرائط السبب والنتيجة-5

عند دراسة ظاهرة لها عوامل وأسباب متعددة، ميكن التعبري عن ذلك بخريطة السبب 

 .والنتيجة

وقد . هناك عوامل عديدة لهذه الظاهرة. فلو أردنا دراسة ظاهرة مثل حوادث السيارات

ًفالرسعة مثًال قد تكون عامالً مؤثرا أكرث من حالة السيارة، أو . اوت هذه العوامل بدرجة تأثريهاتتف

إننا نستطيع رسم هذه العوامل حسب . ًوقد يكون طيش السائق أكرث تأثريا من الرسعة. الطقس

 :درجة قوتها
 

 جـــ      نتائ

 طيش السائق                               

 الرسعة

 حالة الطريق

 أوضاع السيارة

 حالة الجو

 

حوادث   
 السيارات
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 كيف تقرأ هذه الخريطة؟

 :ميكن قراءة هذه الخريطة مبجرد النظر إليها

 هناك عوامل عديدة للحوادث. 

 تتفاوت العوامل يف مدى شدتها. 

 ًأكرث الحوادث تأثريا هي طيش السائق وأقلها هو حالة الجو. 

  ييلميكن ترتيب العوامل حسب قوتها كام: 

 . حالة الطريق-3  . الرسعة-2  . طيش السائق-1 

 . حالة الجو-5   . حالة السيارة-4 

 . وتعديلها إن لزم. كام يسهل علينا تذكر هذه املعلومات، ومراجعتها يف أي وقت

 خريطة النتائج واملرتتبات

س النتائج قد لكننا هنا يف درو. إن دروس النتائج واملرتتبات أشبه بدروس الرتتيب والتتابع 

والنتائج األولية والثانوية، . ونضع النتائج القريبة والبعيدة. نرتب النتائج املتوقعة والنتائج املتحققة

 .النتائج اإليجابية والسلبية

 )ماذا لو نتخلص منهم؟: الوافدون: (فلو أخذنا درس مثل 

 : فإننا نضع الخريطة عىل النحو التايل
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 الوافدون

تقليل البطالة

 
 

 

بروز عامل 
 وطني

ارتفاع سعر 
 الخدمة

تعطل حركة 
 السري

انقطاع خدمات 
 صيانة األجهزة

خلو الشارع 
من االزدحام

زيادة الرخاء

توفري العملة 
 الصعبة

االعتامد 
عىل الذات

تعطل الخدمات 
 األساسية

تعب 
 وجهد

 انتشار 
 الرتف
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 بعضها ايجايب وبعضها سلبي. تالحظ أن هناك نتائج متعددة. 

 والعكس صحيح. بعض النتائج السلبية لها نتائج إيجابية بعيدة. 

 من السهل إضافة معلومات جديدة. 

 

 : مبسط عىل النحو التايلوميكن رسم هذه الخريطة بشكل

 

 إقبال الشباب             توفري العملة الصعبة 

  تقليل البطالة 

 تحسن العالقات    تعطل خدمات الصيانة         

 األرسية           ارتفاع األجور                        

 تغري العالقات االجتامعية 

    تعديالت يف النظام الرتبوي  

 

ّن الخريطة اشتملت عىل النتائج االيجابية والسلبية، وميكن مد هذه الخريطة تالحظون أ

وقد ينتج عنها إقبال الشباب عىل األعامل البسيطة، . مثل تقليل البطالة. للحصول عىل نتائج ثانوية

 . ّوتحسن العالقات األرسية وهكذا ميكن البحث عن نتائج ثانوية أخرى يف كل مجال

 

 

 

 
 

تسفري 
الوافدين
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 ة والخرائط الذهنيةالخرائط املعرفي

إن الخريطة املعرفية كأسلوب تدريس هي خطـة يضـعها  

كام أن الطلبـة ميكـن أن . املعلم لعرض الدرس وتوضيحه لطالبه

يتعلموا وضع خرائط خاصة بهم غري خريطة املعلـم، فتكـون يف 

ًهذه الحالة أسلوبا يف التعلم، بحيث يبذل الطالب جهدا إلعادة  ًّ

 .فهمها ويرسمها يف خريطة جديدةتنظيم املادة كام ي

فإذا ما استخدمها . إن املعلومات املعرفية هي خريطة تستخدم املعلومات املتوافرة يف الدرس 

الطالب، فإنه يكون قـد تـرجم مـادة الـدرس كـام وردت يف الكتـاب أو يف رشح املعلـم إىل خريطـة 

فـام . راء ذلك ويضع خريطة ذهنيـةلكن قد يذهب الطالب إىل ما و. ّتنظيمية تبني أهم املعلومات

املقصود بالخريطة الذهنية؟ وما الفـرق بينهـا وبـني الخريطـة 

 املعرفية؟

ـة   ـة متـثـل رؤـي ـة ـهـي خريـطـة إبداعـي الخريـطـة الذهنـي

الطالـب للـامدة الدراسـية والعالـقـات والـروابط التـي يقيمـهـا 

وهـي عبـارة عـن عمـل مالحظـات . بنفسه بـني أجـزاء املـادة

، وليس مجرد أخذ مالحظات Making Notesومذكرات خاصة 

Taking Notes . 

 

 

 :وميكن التمييز بني الخريطتني عىل النحو التايل

 

 

 الخريطة املعرفية
ـهـي إـسـرتاتيجية ـتـدريس

وهـي. ميستخدمها املعلـ
ميكن أن تكون إسرتاتيجية
تعلم حني يضعها الطالب

 .بنفسه

 الخريطة الذهنية
ة الطالـب ملـادةهي رؤيـ

ــي خريطـــة ــدرس فـه اـل
 .إبداعية

أما الخريطة املعرفية فهي
مـجــرد تنـظــيم الطاـلــب
ـل ـن أـج ـدرس ـم ـادة اـل ـمل

 .توضيحها
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 الخريطة الذهنية الخريطة املعرفية

 . هي رسم مخطط ملوضوع ما-1 .هي رسم مخطط ملوضوع ما -1

 . رسم مخطط يقوم به الطالب عادة-2 .رسم مخطط يقوم به املعلم عادة -2

ـزم الخريطــة بحــدود املعلومــات يف  -3 تلـت

 .الدرس

وتحـوي عالقـات .  تذهب أبعـد مـن املعلومـات-3

 .جديدة يضعها الطالب بنفسه

الخريـطـة املعرفـيـة ـهـي أـخـذ مالحـظـات  -4

 .وتسجيلها كام وردت

 الخريطة الذهنيـة هـي خلـق روابـط وعالقـات -4

 .جديدة

سرتاتيجية تدرس يف األساس لتوضيح إهي  -5

 .ة وتنظيمهااملاد

 تعلم يبني فيها الطالـب روابـط إسرتاتيجية هي -5

 .ومهارات

 .هي خريطة مكتملة -6

 

 هي خريطـة ناقصـة ميكـن اسـتكاملها بشـكل -6  

 .دائم

ـابهة خاصــة إذا  -7 ـة متـش ـرائط املعرفـي الـخ

 .وضعها املعلم

 لكل طالب خريطة ذهنيـة خاصـة بـه، ال ميكـن -7

 . خريطتني متشابهتنيإيجاد

ميكن ألي شخص فهم الخريطـة واإلفـادة  -8

 .منها

 . ال ميكن استخدامها إالّ من قبل صاحبها-8
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 الباب الرابع 
 إسرتاتيجيات صفية

 

 

اـشـتمل ـهـذا الـبـاب ـعـىل ـعـدد ـمـن املوـضـوعات الـتـي ـتـرتبط مـبـارشة بعملـيـة
 :التدريس مثل

  إسرتاتيجيات إثارة األسئلة. 

  إسرتاتيجيات إعداد الوجبات املدرسية املنزلية. 

  إسرتاتيجيات تقديم التغذية الراجعة. 

  التجاهاتإسرتاتيجيات تدريس القيم وا. 

 

وقد تم عرض عدد كبري من األمثلة والتطبيقات العملية املشنفة من دروس 
 .من املناهج والكتب املدرسية
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 الفصل الخامس عرش

 

  الصفيةسئلةات إثارة األيإسرتاتيج

 

 

 :ًات التدريس استخداما، فالبحوث تعطينا النتائج التاليةيإسرتاتيج أكرث هي سئلةاأل

 سؤاالً يف الحصة الواحدة80سؤال يوميا مبعدل 4000يسأل املعلم حوايل . 

  الفراغ أو نعم أو ال أو ذكر  أمأل:  معلقة مثلأسئلةة  املعلمة الشفويأسئلةمن % 60إن حوايل

 .كلمة ما

  شفويةأسئلةمن وقت الحصة يف إثارة %) 16-6(يستهلك املعلمون من . (Doneau, 85).  

  استيعاب معلومات وأسئلة يف الكتب املدرسية بشكل عام هي سئلةمن األ% 95إن. 

 منذ عرشات السنني ففي مالحظة األلف معلم  املستخدمةسئلةَمل يغري املعلمون أمناط األ 

 .(Sirontic, 83)   حفظ وتذكرأسئلةَأمرييك تبني أن املعلمني يسألون 

 90 %ضيقة بهدف التأكد من أسئلةولذلك يسأل املعلمون . من الكتب معلومات وحقائق 

 .حفظ الطلبة للمعلومات

 ثالث ثوان املستخدمة ميكن اإلجابة عنها يف أقل منسئلةمعظم األ ٍ. 

 إنجازاأكرث مهارات عليا لديهم طلبة سئلةالطلبة الذين يتعرضون أل .ً 

  مهارات علياأسئلةاملعلمون املؤهلون يسألون  )Klinzing  and Klinzing: 78 ( 
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 :أهمية السؤال وقيمته التعليمية

 عىل نجاح  يف جميع مراحل التدريس، حيث يعتمد نجاح التدريسسئلةيستخدم املعلمون األ

 ).Amy: 98(أسئلةاملعلم يف طرح 

، ويف أسئلة، ويف أثناء العرض والتشويق يثريون أسئلةفمنذ بدء التخطيط الدرايس يحرضون 

ًالتقويم سواء بنائيا أو ختاميا يثريون  فام دوافع . ة ثابتة للمعلمنييإسرتاتيج هي سئلة، فاألأسئلةً

 ؟سئلةاملعلمني إلثارة األ

البداية التي ميكن أن ينطلقوا .  يف بداية الحصة للتعرف عىل خرباتهم السابقةئلةستستخدم األ -1

 .منها يف ربط املعلومات الجديدة بالسابقة

 اهتامم الطلبة باملوضوع الجديد، وتهيؤهم ملادة التعليم الجديدة، وتحفزهم عىل سئلةتثري األ -2

 ) .Morgan and Saxon, 1991.(نتباهاملشاركة واال

 لتشجيع مشاركة الطلبة وتفاعلهم يف املوقف التعليمي ولكرس روتني العرض سئلةستخدم األت -3

 .املقدم من املعلم

 إلحداث تغيري يف املناخ الصفي بحيث يسود جو من الحوار والنقاش بدًال من سئلةتستخدم األ -4

 .ستامعالهدوء واال

 .اسيةتوجيه تعلم الطلبة نحو النقاط الهامة واألفكار األس -5

 .ّوالتعرف عىل ذكاء اتهم وخياراتهم املفضلة. تشخيص إمكانات الطلبة وميولهم واهتامماتهم -6

 .تقويم مدى تعلم الطلبة وإتقانهم ملادة وتحقيقهم لألهداف الرتبوية للدرس -7

 .إثارة تفكري الطلبة وحفزهم عىل البحث والتجريب والتفكري الناقد والتفكري اإلبداع -8

 .ًإن طريقة املعلم يف السؤال مطابقة متاما لطريقته يف التعليم: كن القولوهكذا مي
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ًإن معرفة كيف تسأل مطابقة متاما ملعرفة :  وهذا هو شعار الذي رفع منذ القرن العرشين

 !كيف تعلم

  سئلةأنواع األ

فتصنيف بلوم  . وتباعدت وجهات نظر الباحثني،ونقاط اهتامماتهمسئلةتعددت تصنيفات األ

 والتطبيق والتحليل والرتكيب ستيعابالحفظ واال: مبستويات األهداف الستسئلةلألهداف ربط األ

وكذلك فعل تصنيف كراثول وتصنيف سمسون لألهداف االنفعالية واألهداف الحس . والتقويم

 .الحركية

 أسئلة يستخدمون أنهم املعلمني يشري إىل أسئلةوبعيدا عن هذه التصنيفات،فان تحليل 

 .عة من أبرزهامتنو

   Opener  افتتاحية أسئلة  -1

ات الطلبة الحرة نحو املوضوعات الجديدة التي استجابوهي التي تتعلق بالحصول عىل 

فإذا أراد املعلم أن يرشح درسا جديدا عن .سيطرحها املعلم، وهدفها تهيئة  الطلبة للمدرس الجديد

 :حية مثل افتتاأسئلةسالمة البيئة مثال، فإنه يستهل درسه ب

 كيف ترون الحياة يف مدينتكم هذه األيام ؟ 

 ما الذي يزعجكم يف بيئتكم حاليا ؟ 

 كيف ترون تلوث املناطق املحيطة بكم؟ 

  ما الذي يكرث دخان السيارات؟ ما تأثريه عليكم؟ 

 هل ميكن عمل يشء للتقليل من تلوث البيئة؟ 

 هل ميكن أن نعيش يف بيئة خالية من التلوث؟ 

  Rhetorical استعراضية بالغيةأسئلة   -2

 : بقصد إحداث تأثري عاطفي حافز مثلسئلةتثار هذه األ
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 ًهل فكرت يف أن تصبح حاكام؟ 

 ًهل ترغب أن تكون مليونريا يف خمسة أيام؟ 

 بهدف إثارة حامسة الطلبة نحو موضوعات غريبة، سئلةيستخدم املعلمون عادة مثل هذه األ

ن إىل الحصول عىل إجابات واضحة، فلو أراد معلم رشح درس درجات الحرارة وال يهدف املعلمو

 :  فانه ميكن أن يسأل ما ييل.وتأثرها باالرتفاع 

 م انخفاض؟150ارتفاع  وتزداد كل  م15س كل   ْ◌1 إذا كانت درجات الحرارة تنخفض درجة 

  كم؟10فكيف تعيش عىل ارتفاع 

  كم؟10فكيف تعيش عىل انخفاض  

 Convergent المة  أسئلة  -3

 التي تثار بهدف الحصول عىل إجابات محددة ترتبط بحقيقة محددة بسيطة سئلةوهي األ

 :وهي نوعان

    Low-Order المة دنيا أسئلة -أ

  الحفظ والتذكرأسئلةوهي 

 كم عدد سكان اململكة ؟ 

 ما عاصمة الدولة؟ 

  High-Order المة عليا أسئلة -ب

 والتطبيق حيث تتطلب إجابات واسعة فيها رشح ستيعاب مبستوى اال تتعلقأسئلةوهي 

 :وتفسري وتطبيق مثل

 الضغط، والكثافة : َفرس املفاهيم التالية….. 
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 ارشح البيت الشعر التايل :………. 

 ًاكتب نصا واستخدم فيه حركات اإلعراب األساسية. 

   Divergent  تباعدأسئلة  -4

 التفكري العليا وهي ال تبحث عن إجابات محددة، بل تختلف  تتعلق مبستوياتأسئلةوهي 

 :وهي نوعان. فيها اإلجابات مبا يسمح للطلبة بأن يعربوا عن أنفسهم

 Low-  Order تباعد دنيا أسئلة -أ

 :مثل.  التحليل التي تتطلب الوصول إىل استنتاجات غري ظاهرة يف النص بوضوحأسئلةوهي 

  ًكان نظيفا؟ِأعط دليًال عىل أن املاء 

  ملاذا ازدادت حوادث السيارات هذه األيام؟ 

     High0-Order  تباعد علياأسئلة -ب

 . تتعلق مبستوى الرتكيب والتقويمأسئلةوهي 

  من حيث إجابتها إىل نوعني  سئلة وتصنف األ -5

 Closed مغلقة أسئلة  -أ

 .ً تبحث عن إجابات ضيقة جدا مثلأسئلةوهي 

 لرأي؟يد هذا اؤ هل ت 

 ما اسم النهر الذي مير يف مرص؟ 

    Open مفتوحة  أسئلة -ب

 :ة حرة، واسعة مثلاستجاب تبحث عن أسئلةوهي 

 ما رأيك بدوافع الحرب األخرية عىل العراق؟ 
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 ما مقرتحاتك لتطوير جرس اإلنذار؟ 

 ماذا تقرتح لتحسني الحياة داخل األرسة؟ 

 متباينة يظهر من خاللها إمكانات الطلبة وطرائقهم ات واسطةاستجاب تولد سئلةن هذه األإ

  .  يف التفكري

 Probing سابرة أسئلة  -6

 يهدف إىل التعمق يف إجابات الطالب، والحصول عىل معلومات سئلةوهذا النوع من األ

 . ة مل يقدرها الطالب يف إجاباته األوىلإضافي

 :مثال

  ما مصدر التلوث؟-س

 . السيارات-ج

 در وحيد أم هناك مصادر أخرى؟ هل هي مص-س

 . هناك مصادر متعددة-ج

  ما هذه املصادر؟-س

 . الكيامويات، املجاري-ج

 ها تأثريا عىل تلوث املياه؟أكرث ما -س

 . الكيامويات-ج

  هل توثر السيارات عىل تلوث املياه؟-س

 . قليالً-ج

  كيف نحافظ عىل املياه نقية؟-س

 .موضوع من اجل التوسع فيه كلها   تدور حول سئلةيالحظ أن األ



 
 إسرتاتيجيات إثارة األسئلة الصفية: الفصل الخامس عرش

 
 

 
215

 

 

 .كام أن كل سؤال ينطلق من اإلجابة عن السؤال السابق

 .فاملعلم يسرب أعامق الطالب بهدف التحقق أو الحصول عىل املعلومات متكاملة

  Tugging ساحبة   أسئلة  -7

 فيحاول املعلم ة حني تكون إجابات الطالب عن سؤال ما ناقصسئلةيقدم هذا النوع من األ

  .ه عىل استكامل اإلجابةحفز

 : مثال

 . ما مكونات الخلية-س

 . النواة -ج

 ما هي؟.  هناك مكونات أخرى تحيط بالنواة-س

   Leading موجهة  أسئلة  -8

 الساحبة ، لكن يف السؤال املوجه يحاول املعلم قيادة الطالب وتوجيهه سئلةوهي أشبه باأل

 .نحو سلوك معني أو إجابة معينة

 هو الدين املتكامل؟المسأليس اإل  

 أال ترى أن وحدة العرب هي الطريق إىل اإلخالص؟ 

 أال تعترب املحافظة عىل البيئة هدفا حيويا؟   

   Redirected معادة التوجيه  أسئلة  -9

  . إىل الطالب آخرينالسؤاليعيد املعلم توجيه . حني يسال املعلم سوال من قبل الطالب ما

 :مثال

  التايل إىل املعلملسؤالاأثار طالب . 
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 ملاذا يحدث تعاقب الفصول؟ 

  من ميكن أن يحدثنا عن أسباب تعاقب الفصول؟: املعلم 

 .ما قام به املعلم هو وجه السؤال إىل الطالب ومل يجب عليه

        Argumentative  حوارية جدليةأسئلة  -10

متعارضة، وتقليب جوانب املوضوع  بهدف التعرف عىل وجهات نظر سئلةيثري املعلم هذه األ

  .يدين واملعارضنيؤآراء امل.من حيث إيجابياته وسلبياته

 : مثال

 ما رأيكم بطرد العامل األجانب ؟ ما اآلثار اإليجابية والسلبية لهذا القرار؟

   Restricted choice االختيار املحددأسئلة  -11

 .ر إجابة واحدة صحيحةحيث يطلب السؤال اختيا.  الخيار املتعددأسئلةوهي 

 ما املدينة الساحلية فيام ييل؟

 . القاهرة-د   الرياض -ج   عامن - ب   جدة-أ

   Uerification إثبات أو فحصأسئلة   -12

 .يطلب املعلم من الطلبة إثبات صحة رأي ما، أو صحة إجابة ما

  ما دليل عىل ما تقول؟-س

  Run-on رسيعة الطلقات أسئلة  -13

  . مثرية متالحقة دون توقفأسئلةعة يقدم مجمو

 :مثال

  املدن؟ وأين تقع؟ وملاذا تم اختيارها؟ وهل زرناها؟ما الذي أعجبك فيها؟أجملما 
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    Invitation to elaborate تطلب تفاصيلأسئلة -14

ة، باعتبار بان الطالب املبدع ميلك إضافي بحثا عن تفاصيل أخرى سئلةيقدم املعلم هذه األ

 عن املوضوع بقصد التعرف عىل أكرثكام أن املعلم يدعو الطالب إىل التحدث . ربتفاصيل اك

 .الطريقة تفكريه ومشاعره

 كيف حصلت عىل هذا الجواب؟ 

 صف الحياة اليومية للمزارع؟  

 :سئلةمفاهيم أساسية مرتبطة باأل

 إىل التعامل وذلك لزيادة قدرته. من املفيد أن يتعرف املعلم عىل العدد من هذه املفاهيم

 .ات الطلبةاستجابمع 

  Question processing معالجة السؤال-1

حني يصل السؤال إىل الطالب يقوم الطالب بعمليات 

متعددة مثل محاولة فهم السؤال، والغرض منه، والبحث عن 

هذه العمليات رضورية، وال تتم . اإلجابة، وتنظيمها وعرضها

 .هذه العمليات، ويجب أن ال يكون تحت ضغط الوقت والرسعةفالطالب يحتاج وقتا كافيا ل. برسعة

 ".وقت االنتظار"ولذا يجب أن يعطي املعلم وقتا كافيا لإلجابة يسمى

 Wait-time وقت االنتظار-2

فاملعلم يثري .  السؤال وبني اختيار الطالب املستجيبانتهاءوهو الوقت الذي مير بني لحظة 

ًإن كثريا من املعلمني ال  .نتظار قبل أن يجيب الطالب املستجيبثم يتوقف أو يعطي فرتة ا. السؤال

فالطالب يحتاج إىل . اتهم مترسعة وغري كافيةاستجابيعطون فرتة انتظار مام يربك الطلبة ويجعل 

 .ٍفرتة أقلها ثالث ثوان

فـــرتة االنتظـــار تســـمح
للطالب بإعداد اسـتجابته

وينصـح. ومعالجة السؤال
ــن  ــرتة انتـظــار ـم 5-3بـف

 .ثوان ٍ
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   Reflective  Statement الجملة العاكسة-3

يلخص إجابة الطالب بدًال  بة املطلوبة، فإنه حني يطرح املعلم السؤال، ول يحصل عىل اإلجا

  . طرح السؤال ثانيةإعادةمن 

 :مثال

 أنت قلت إن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث؟

 .إن مثل هذه الجملة تجعل الطالب يتأمل إجابته، وقد يقوم بتصحيحها إذا شعر بأنها خاطئة

 Feed back التغذية الراجعة  -4

ة الطالب ويفضل أن تكون عبارة وصفية استجابملعلم عن  وهي املعلومات التي يقدمها ا

 .بعيدة عن املدح والذم

 :كأن يقول

 ً.شكرا. ًلقد حددت يف إجابتك ما طلبه السؤال متاما

 واملطلوب ماذا يعملون؟. أجبت عن عدد الذكور وهذا جزء من اإلجابة

 .تصالالتدريس واالوسنتحدث عن التغذية الراجعة بتوسع يف فصل الحق ألهميتها يف عملية 

 خصائص السؤال الجيد

فالسؤال الجيد هو الذي ميكن الطالب من البحث عن . توجد خصائص متعددة للسؤال الجيد

. اإلجابة املالمئة، دون الخوض يف تعقيدات يف الصياغة أو اللغة، حيث يتوجه الطالب مبارشة لإلجابة

 : الجيدة مبا ييلسئلةوتتصف األ

 .فلكل سؤال هدف. عى إىل الوصول إىل هدف من أهداف التعلمإنها هادفة، تس  -1
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 تقيس أسئلةو، ستيعاب تقيس الحفظ واالأسئلةفهناك  ً. ويجب أن يكون هذا الهدف واضحا

 تهدف إىل قياس أسئلةو،  تهدف إىل معرفة الخربات السابقةأسئلةو، التحليل ومهارات عقلية عليا

 . يجب أن تكون واضحة لدى كل من املعلم والطالبوهذه األهداف . أو رأي أو قيمةاتجاه

فالسؤال الجيد ال يستخدم كلامت صعبة الفهم، غري  .إنها مخترصة، بلغة سليمة واضحة  -2

 محددة الداللة أو مصاغة بشكل نفي 

 :مثل

 ما هي؟. مل يكن املسلمون عادلني لسبب واحد بل لعدة أسباب

 .ب تحديد الهدف املطلوبوال يستطيع الطال. هذا السؤال غري واضح

 :ميكن صياغته كام ييل

 ما أسباب عدالة املسلمني؟

يحاول بعض املعلمني صياغة أسئلتهم بحيث  .يركز السؤال الجيد عىل هدف واحد فقط  -3

 .  من معلومةأكرث من هدف أو تطلب أكرثتقيس 

 :مثال

 ما نتائج معركة الريموك؟ وملاذا حدثت؟ وما أسباب هزمية الروم؟ 

 ً.وليس سؤاًال واحدا. أسئلةهذه مجموعة 

ًكثريا ما نسأل بحثا عن حقائق مثل . مام يرتبط بحقيقةأكرثالسؤال الجيد يرتبط مبفهوم   -4 ً :

 أين؟ ومتى؟ ماذا؟ هل؟

 من معرفته بعالقات أكرث تتطلب معرفة الطالب بحقيقة معينة سئلةإن اإلجابة عن هذه األ
 .الصلة بهاهذه الحقيقة أو املفاهيم ذات 

 :فبدًال من سؤال يبحث عن حقيقة مثل
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 ما وسيلة النقل التي استخدمت يف القرن الثامن عرش؟

 :ميكن أن نسأل

 َما الذي يتغري يف حياة السكان؟. لو كانت السيارة موجودة يف القرن الثامن عرش

ر ما هذا السؤال ميكن أن يجيب عنه جميع الطالب ألنه ال يبحث عن حقيقة محددة مبقدا

 .يبحث عن تحليل وروابط وعالقات ومفاهيم

هناك أمناط ذكاء متعددة، وهناك أمناط  .السؤال الجيد يرتبط بالتمثيالت املفضلة لدى الطلبة  -5

  .فهو يفضل ما ارتبط بنمطه.  املرتبطة بأمناطهسئلةوكل طالب يستجيب لأل. َتعلم

  أي؟ كم؟ ملاذا؟:  مثلأسئلةفالطالب املنطقي يجيب بكفاءة عن 

 صف؟ ارشح؟:  مثلأسئلةوالطالب اللغوي يجيب بكفاءة عن 

 الحظ؟ قارن؟   :  مثلأسئلةوالطالب البرصي يجيب بكفاءة عن 

 ..… ما الفرق بني؟ وهكذا 

 املميزة هي التي تناسب مستويات من الطلبة، ومتيز سئلةواأل . مميزةأسئلة الجيدة سئلةاأل  -6

ة لدى الجميع، فالسؤال ستجابز أن يحدث السؤال نفس االفال يجو. بني هذه املستويات

 .ات أو القيم أو اآلراءتجاهَالجيد مييز بني الطلبة سواء من حيث املعلومات أو املهارات أو اال

 تقنيات إثارة السؤال

ولذا ينصح املعلمون  .ات التدريسيإسرتاتيجإن نجاح املعلمني يف تقديم السؤال من أهم 

 : ييل توضيح لهذه التقنياتفيامو .سئلةدام تقنيات إيجابية يف إثارة األبالحرص عىل استخ
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  :سئلةتخطيط األ -1

يقوم املعلم بدراسة مادته، وتحديد أهدافها قبل إن يعد 

 تنبع من أهداف الدرس، ونشـتق منهـا سئلةفاأل.  عليهاسئلةاأل

 :ولذا يحرص املعلم عىل ما ييل. وتصمم من اجل قياسها

  وكتابتهاسئلةأإعداد . 

 املحافظة عىل تسلسل معني لها. 

  أن يتدرب عـىل إلقائهـا، وخاصـة أن ينظـر إىل لغـة رغبـة

 .ةاستجاباملعلم يف الحصول عىل 

  ـم ـع املعـل ـتجابأن يتوـق ـدل اـس ـة، ويـع ـئلةات الطلـب  يك أـس

 .ات املطلوبةاستجابيضمن الحصول عىل 

 . مع الطلبةتصال اال-2

. هو زيـادة ثقـة الطالـب بنفسـه سئلةإن أحد أهداف األ

ًويحسن تقديره لذاته، وتحقيقا لهذا الهدف، فان املعلـم يجـب 

 :أن يراعي ما ييل

  تصالوان يكون اال.  عيني مع الطالباتصالأن يحافظ عىل 

 .ًوديا وليس بعيون حادة أو قلقة أو مستهرتة

  أن يخاـطـب املعـلـم الطاـلـب املـسـتجيب باـسـمه، حـيـث أو

ة والتوضيح تزداد إذا شـعر بـان املعلـم يتعامـل ستجابن قدرة الطالب عىل االضحت دراسات أ

 .معه كشخص

 ليس مستعدا له، أو يلـح عليـه يف إعطـاء  أن يهتم املعلم بالطالب الخجول، وال يحرجه بسؤال ً

 . بصوت عالإجابة

 الطالب املستجيب، وعدم السخرية من إجابته أو إحراجه بني زمالئهاحرتام . 

 تخطيط األسئلة
 أهداف األسئلة. 
 كتابة األسئلة. 
 التدريب عىل إلقائها.
 توقعــات اســتجابات

 .الطالب
 تعديل األسئلة. 
 

 االتصال
 اتصال عيني. 
 االستدعاء باالسم. 
 عدم السخرية. 
 اجعدم اإلحر. 
 االهتامم بالخجولني. 
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 5-3أن يعطي املعلم وقت انتظار كاف من  -3
 .ثوان قبل أن يحدد الطالب املستجيب

ن تحديد هذا الوقت يزيد من الطلبة الضعفاء عىل إ

 .ة، ويزيد من تفاعل الطلبة مع بعضهمستجاباال

تشري الدراسات أن املعلمني حاليا يعطون معدل ثانية 

ستجيب عن وهذا ليس كافيا ليك يبحث امل. واحدة كوقت انتظار

 .إجابة ناضجة

   . اختيار الطالب املجيب-4

يوجهون له . مييل كثري من املعلمني يف اختيار طالب ما

ة ميكن أن تؤدي إىل السلبيات يسرتاتيجأن هذه اإل. سئلةبًال من توجيه السؤال إىل جميع األ. السؤال

 :التالية

 إحراج الطالب الذي تم اختياره. 

  غري معنيني بالسؤالإشعار اآلخرين بأنهم. 

 :وميكن للمعلمني أن يراعوا ما ييل يف اختيار املستجيب

  ةستجاب السؤال أمام الجميع ليتقدم من يرغب بااليطرحواأن. 

 أن يطرحوا السؤال أمام الجميع، ويختار املعلم من سيجيب. 

 .ويف كال الحالني عليه أن يعطي وقت انتظار كافيا

ه أال أن  هذا انتباهىل توجيه السؤال إىل طالب معني بقصد إثارة وقد مييل بعض املعلمني إ

 .ه بأخالقيات أو سلوكات طرح السؤالارتباط من أكرثالسؤال يرتبط بإدارة الصف 

 أهمية وقت االنتظار
 زيــادة ثقــة الطالــب

 .بنفسه
 الحصول عىل اسـتجابة

 .أكرث تكامالً
 ـــــــادة عــــــــدد زـي

 .املستجيبني
 ـة ـادة تفاـعـل الطلـب زـي

 .مع بعضهم
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  مستمرة أم ختامية؟أسئلة -5

.  يجب أن تتخلل مدة عرض الدرس، ال أن تكون يف نهاية الرشحسئلةتشري الدراسات أن األ

ًعلم مفهوما أو عالقة يفضل أن يقدم عددا من األفحني يوضح امل  ميكن أن تنقل الطالب إىل سئلةً

كام ينصح مؤلفو الكتب املدرسية بأن يضعوا يف نهاية كل فقرة سؤاًال أو  .مفهوم أو عالقة جديدة

 . يف نهاية الوحدةسئلة بدًال من أن يضعوا األأكرث

 صلة بالتعلم أكرثبشكل مستمر يف أثناء العرض  يف نهاية كل فقرة أو إثارتها سئلةإن وجود األ

 . املتطلب قبل أن ينتقل إىل فكرة جديدةاستيعاباإلتقاين حيث يتأكد املعلم من 

  معلومات أم مهارات عقلية عليا؟أسئلة -6

يوازن املعلم من أسئلته وفق معيار أسايس؟ ما الذي يريد 

 املعلمني أن يعلمه؟ ما األهداف الذي يريد قياسها؟ال شك أن

 وبني أهداف ستيعابميزجون بني أهداف الحفظ والتذكر و اال

 سئلةفاأل. كالتحليل والتطبيق والتقويم والرتكيب: عقلية عليا

وكلام ارتقت أهداف . إذن يفرتض أن تقيس أهداف الدرس

إبداء  مفتوحة تسمح للطلبة بأسئلةكام ينوع املعلم بني  . املهارات العلياأسئلةالدرس كلام زادت 

 . محددة تطلب معلومات وحقائق محددةأسئلةاآلراء واملقرتحات، وبني 

 ات الطلبةاستجاب  التعامل مع 

حني يثري املعلم سؤاالً، فإنه يفرتض أن يعطي وقت االنتظار، حتى يستطيع الطالب إعداد 

فكيف يتعامل اإلجابة، وحني يبدأ الطالب باإلجابة فإن املعلم يستمع، لتحديد مدى صحة اإلجابة، 

 املعلم مع إجابات الطلبة سواء كانت صحيحة أم خاطئة تنقصها الدقة؟

املعـيـار األـسـايس لألـسـئلة
ـــا ـــدى ارتباطـه ـــو ـم ـه

ـ ـدرسبأـه ـنحن. داف اـل ـف
نسأل لنقيس مدى تحقق

 .هذه األهداف
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 َوكيف يقدم التغذية الراجعة للطلبة؟

 ات صحيحة؟استجابالطلبة الذين يقدمون   -1

  يعزز املعلم سلوك هؤالء الطلبة بالقول 

   إجابتك صحيحة . ًشكرا 

 : أو

 . صحيحةوهذه إجابة. ًقلت إن املناخ حار صيفا

 تغذية راجعة مستقبلية تدفع الطلبة إىل البحث عن إجابات الحقة مثل: وقد يقدم املعلم: 

كانت إجابتك عن أنواع الفعل صحيحة، ويبدو من املهم أن نفكر كيف نستخدم هذه األقسام 

 يف حياتنا املنزلية؟

 عن املدح والرتكيز  كانت التغذية الراجعة لإلجابة الصحيحة، فإن من املهم أن نبتعدامومه

 .عىل شخص الطالب وإطالق أوصاف مبالغة عليه

 ات غري صحيحةاستجاب الطلبة الذين يقدمون -2

بل العكس إنه . إن املبدأ األسايس هنا هو عدم السخرية من اإلجابة أو الطالب املستجيب

اإلجابات غري الصحيحة ات التعامل مع يإسرتاتيجأما .  والتقدير مهام كانت إجابتهحرتامبحاجة إىل اال

 :فيمكن عرضها فيام ييل

 .مناقشة الطالب وإعطاؤه مؤرشات تساعد يف اإلجابة  -أ

 ً أجاب الطالب أن خرب كان مرفوعا:مثال

 هل تذكر املبتدأ والخرب؟: املعلم

ٌالطقس حار ُ 

ابتعد عن املدح والرتكيز
ـىل الشــخص وصــف. ـع

سلوك الطالـب وإجابتـه
 فقط
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 .نعم: الطالب

 .ما حركات املبتدأ والخرب: املعلم

 .املبتدأ مرفوع والخرب مرفوع: الطالب

 َإذا أدخلنا كان عىل الجملة ما الذي يتغري؟: املعلم

 .الخرب: الطالب

 كيف تقرأ الجملة؟! نعم: املعلم

ًكان الطقس حارا: الطالب ُ. 

 !هذه اإلجابة صحيحة! نعم: املعلم

 . من الطالب غري املجيب إىل طالب آخرنتقالاال  -3

م إىل البحث عن مستجيب آخر، حني ال يستطيع الطالب اإلجابة عن السؤال، قد يلجأ املعل

 ؟نتقالفكيف يتم هذا اال. يحول له السؤال

  َنشكر الطالب األول عىل محاولة اإلجابة، ثم نعيد طرح السؤال مرة ثانية، وقد نغري من صيغة

َالسؤال قليًال حتى يبدو سؤالنا جديدا وغري محرج للطالب األول ً 

 . والتخطيط الدرايسسئلةاأل

ات يإسرتاتيجاألهداف و: التدريسية للمعلم تحوي ثالثة عنارص أساسية هيعرفنا أن الخطة 

فاألهداف هي موجهات املوقف . ًوأن هناك ترابطا هي بني هذه العنارص. التعلم وأساليب التقويم

ات التعلم هي إجراءات ونشاطات تحقيق األهداف وأساليب التقويم هي يإسرتاتيجو. التعليمي

 سئلةومن هنا فإن األ. رى التي تسعى إىل التأكد من مدى تحقيق األهداف واألدوات األخسئلةاأل

 :التي يعدها املعلمون يف خططهم تشتمل عىل نوعني هامني
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 ً. الشفوية التي يقدمها املعلمون يف أثناء عرض الدرس وهي ما تحدثنا عنه سابقاسئلةاأل  -1

 ألهداف فهل هناك عالقة بني النوعني؟ التي يعدها املعلمون لتقييم مدى تحقيق اسئلةاأل  -2

ًإذا كان من املفروض أن يعد املعلم أسئلته مسبقا، فإن أي سؤال يقدمه للطلبة يف أثناء عرض 

 .ًالدرس يفرتض أن يكون جزءا من خطة التدريس

ًفسواء كان هذا السؤال جزءا من األساليب واألنشطة يف أثناء عرض الدرس أو يف مجال 

 :فإن السؤال نفسه يجب أن يتصف مبا ييل. من مدى تحقيق األهدافالتقويم للتأكد 

 الوضوح. 

 بالهدف ومبادة التعليمرتباطاال . 

  املثرية للتفكريسئلةاأل

 . مثرية التفكريسئلة املعرفية واألسئلةاأل

ً أساسا هو حفز الطلبة عىل التفكري، إال أن كثريا من سئلةإن الهدف من إثارة األ  أسئلةً

 : املعرفيةسئلةفهي تسمى األ.  تهدف إىل قياس معرفة الطلبة يف املجالأسئلةمني هي املعل

  املعرفيةسئلةاأل -أوالً 

 : املرتبطة مبا ييلسئلةوهي األ

 معلومات وحقائق. 

 مصطلحات ومعايري. 
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 رشوط ومعايري. 

 تصنيفات وترتيبات وخطوات. 

 : مثل والفهمستيعابأو إىل معرفة أو قياس مدى اال

 رشح وتفسري. 

 صياغةإعادةتوضيح و . 

 تحويل املعلومة من شكل إىل آخر . 

      Convergent التجميعية سئلة أصطلح عىل تسميتها باألسئلةهذه األ

 . وهي الحدود الدنيا باألهداف التعلماستيعاب تقيس معرفة أو سئلةومثل هذه األ 

 :سئلةوفيام ييل أمثلة عن هذه األ

 :ات وحقائق معلوم-1

  من، متى، أين، ماذا، كم، ماأسئلةوهي 

  :أمثلة
 من قائد معركة الريموك؟ 
 متى حدثت؟ أين حدثت؟

 ًها؟ كم جنديا شارك؟نتائجما 

 : مصطلحات ومفاهيم-2

 . ترتبط مباذا، ماأسئلةوهي 

 :مثل
 !ماذا نسمي املدينة األساسية يف الدولة؟ العاصمة

 !؟ العطفماذا نسمي مساعدة الكبري للصغري
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 : الرشوط واملعايري-3

  ماذا، ما، أسئلةوهي 

 :مثل

 ما صفات املاء النقي؟

 ما الرشوط األساسية للنمو النبات؟

 ماذا يجب أن توفر ليك تنجح زراعة الفالح؟

 : تصنيفات وترتيبات-4

  ماذا، ما، أسئلةوهي 

 :مثل

 ما خطوات بناء املنزل؟

 نزل؟ما املواد األساسية الالزمة لبناء امل

 ؟13، 5ما األعداد الفردية بني 

.  مرتبطة مبهارات الحفظ واالسرتجاع والتذكرأسئلة هي سئلةلقد اتفق املربون عىل أن هذه األ
 .وهي أهداف معرفية

الرتكيب والتطبيق :  التي تربط مبهارات عليا مثلسئلة املرتبطة بالتفكري فهي األسئلةاألأما 
 املثرية للتفكري مع تقديم مناذج عملية من سئلة ييل عن األوسنتحدث فيام. والتحليل والتقويم

 .دروس ونصوص من املناهج والكتب املدرسية

 : مثرية التفكريسئلة األ ً-ثانيا

بـعـرف الـسـؤال املـثـري للتفـكـري بأـنـه ـسـؤال اـلـذي 
التطبيــق،  :يــرتبط بإحــدى مهــارات التفكــري العليــا

 املـربنيالتحليل، الرتكيب، التقويم، كـام يضـيف بعـض 
 

ـة محــددة ال توجــد إجاـب
واـحـدة ـصـحيحة للـسـؤال

 .املثري للتفكري
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 من إجابة أكرثخصائص أخرى مثل، عدم وجود إجابة جاهزة صحيحة لهذا السؤال، أو وجود 

عىل البحث وتنظيم اإلجابة وإيجاد عالقات  واحدة، أو اإلجابة التي تعكس خربة الطالب وقدرته

 ً.وروابط بني معلومات عرفها سابقا

 :ألهداف كام ييل حسب تصنيف بلوم يف مستويات اسئلةوميكن عرض هذه األ

  : التطبيقية سئلة األ-1

 مهارات الطالب يف اإلفادة مام تعلمه نظريا وتطبيقه يف حياته العملية أو سئلةتقيس هذه األ

 .يف سلوكه أو يف مواقف جديدة

 :سئلةومن األمثلة عىل هذه األ

 من طريقة؟أكرثاحسب مساحة غرفة الصف ب  

  ًكيف تصلح جرسا كهربائيا؟ ً 

 الجبل، السهل، الوادي، البحر:  ألوانا تناسب التضاريس التاليةاخرت. 

 متى تجلس عىل البحر لتستفيد من نسيم الرب؟ نسيم البحر؟ 

 صحح األخطاء اإلمالئية يف النص التايل: 

 : استخدم فعل األمر للتعامل مع عامل ال يرغب يف العمل-

 . التحليلأسئلة -2

 عىل تجزئة املوقف إىل تربط مهارات التحليل بالقدرة
عنارص، للتميز بني العنارص األساسية والهامشية أو التميز بني 

أو معرفة عالقة الجزء . اآلراء والحقائق أو األسباب والنتائج
بالكل أو معرفة االفرتاضات األساسية املتضمنة، أو استنتاج قيم 

 .الشخص

 :سئلةومن األمثلة عىل هذه األ

 ضمي بنشاط الجسم؟ما عالقة الجهاز اله 

ليل املوقـف الكـيل إىلتح
عنارص، للتعرف عىل هذه
ـــذه ـــني ـه ـــات ـب العالـق

ـارص ـني. العـن ـا وـب أو بينـه
 .الكل
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 ما وظيفة اللسان يف عملية املضغ؟ 

 ما األسباب التي قادة إىل تلف األسنان؟ 

 ما عوامل تلوث يف بيئتك الحالية؟ 

 هذه ليست مدرسة حقيقة: "ما االفرتاضات يف قول ويل األمر." 

  الشبه بني الراديو والتلفزيونأوجهما . 

 نزهني عىل البحر مساء؟ماذا نستنتج من زيادة أعداد املت 

 ملاذا تنخفض درجات الحرارة عىل قمة الجبل؟ 

  الرتكيب  أسئلة -3

 التصميم أو البناء أو تنظيم األجزاء أو إعادة التي ترتبط بقدرة الطالب عىل سئلةوهي األ

 إنشاء كل جديد يختلف عن الكل األصيل 

 :سئلةومن األمثلة عىل هذه األ

 لم غري الكتابة؟ضع عرشة استخدامات للق 

 كيف تتصل بزميلك إذا كان خط هاتفك معطالً؟ 

 كم سعر القميص إذا اشرتيت قميصني بعرشين رياًال؟ 

 تنظيم العمل يف املنزل ؟عادةضع خطة إل  

  دوالر؟100كيف تدير منزلك يف أسبوع إذا كان لديك  

 رفض أن يتربع للفقراء؟. كيف تقنع زميًال لك 

 ز راديو من أسالك وبطارية؟كيف تعمل جها 

 . التقويمأسئلة -4

 املرتبطة بالقدرة عىل تقديم أحكام لتقييم سلوك ، او شخصية أو موقف، أو سئلةوهي األ

 :سئلةنص أو أحداث ومن األمثلة عىل هذه األ
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  يف بناء املجتمع؟أكرثأي الشخصيات ساهمت  

 امل مع الطلبة؟هل تفصل معلام مؤهال لكنه يواجه صعوبات يف التع 

  ما رأيك يف الصالة يف ساحة املسجد الخارجية؟ 

 ما الشكل املالئم للحديقة املنزلية؟ 

 هل تفضل زراعة حديقتك باألشجار أم األزهار؟ 

 ما األمور التي تود لو تتغري يف سلوك املعلمني؟ 

 كيف؟ أي؟  ملاذا؟أسئلة

وان املعلم . تعكس طريقتهم يف التدريسسئلةلقد سبق القول إن طريقة املعلمني يف إثارة األ

 .الجيد هو سائل جيد ،يتقن مهارات إثارة السؤال الجيد

ا ارتباط كرث األسئلة مثل ملاذا وكيف وأي هي األأسئلةأن ) McKenzie and Davis 97(يرى 

 .مبهارات التفكري العليا

 why ملاذا؟   أسئلة

 : بني املتغريات تثري قضايا هامة ترتبط بالعالقةأسئلةوهي 

 آراء وحقائق 

 أسباب ونتائج 

 أجزاء وكل 

 ظاهرة وظاهرة 

  بحل املشاكل واتخاذ القرارات، وإدراك  العالقات بني الظواهرسئلةًوغالبا ما ترتبط هذه األ

 .سئلةومن أمثلة هذه األ

 ملاذا يتمدد املعدن بالحرارة؟ 
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 ملاذا يرفع األذان بصوت عال؟ 

 ؟نساينور البيئة من السلوك اإلملاذا تتده 

 ملاذا يزداد الحجم مع ازدياد الحرارة؟ 

 ملاذا نحرك أو نشكل آخر الكلامت يف اللغة العربية؟ 

 How كيف؟ أسئلة

 تنمي القدرة عىل سئلةوترتبط مبهارات مثل التطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم، فهذه األ

 . إبداعيةأسئلة كيف أسئلةًسينها، وغالبا ما تكون عمل األشياء، أو تطوير عمل األشياء وتح

 :سئلةومن األمثلة عىل هذه األ

 ًكيف تستخدم األلوان لتنشئ لوحا فنيا جميًال؟ ً 

 كيف تعلم زميًال لك ليحل مسألة حسابية؟ 

 كيف ميكنك إقناع زميلك باالهتامم بواجباته؟ 

  اتساعا؟أكرثكيف تنظم غرفتك لتكون ً 

  َارتفاع عامرة دون وجود سلم لديك؟كيف تحسب 

 Which أي أسئلة

 مبهارة إصدار األحكام أو التقويم، أو مهارة االختيار أو تركيب األولويات سئلةترتبط هذه األ

فالطالب يواجه مواقف عديدة دراسية وحياتية . أو إصدار القرار أو حل املشكلة أو اتخاذ موقف

 :املواقفومن تدريبه عىل مواجهة هذه . ًيوميا

 :سئلةومن األمثلة عىل هذه األ

 أي املدن التالية ترى أنها ميكن أن تكون عاصمة لبلدك؟ 

  جذبا لك؟أكرثأي املرشوعات التالية ً 
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 أي الطرق التالية تفضلها يف حل هذه املسألة؟ 

 أي املناطق التالية تفضل قضاء إجازاتك فيها؟ 

 أي الشخصيات أثارت اهتاممك؟ 

 Thinking About Thinking  لتفكري حول التفكري اأسئلة

 وهو تفكري Meta Cognitive Thinkingًيسمى هذا النمط من التفكري أيضا التفكري فوق املعريف 

َيهدف إىل مراقبة عمليات التفكري وضبطها، ويوجه الفرد وهو يفكر ولذلك سمي التفكري حول 

 .التفكري

ٍا بصوت عال يهدف إىل إثارة وعي الفرد بكيف يفكر، وقد يكون هذا النوع من التفكري، أيض ً

 .وما الذي يدور يف ذهنه من عمليات داخلية

وإن عمليات التفكر أو التفكري فوق املعريف وهي عمليات 

: ولذلك يسميها املربون. ً زمنا من عمليات التفكري العاديةأكرث

لعادية العمليات ذات الياقة البيضاء، نسبة إىل عمليات التفكري ا

إىل املديرين العمليات ذات الياقة الزرقاء أي نسبة : املسامة

 )2000:جروان. (ذوي الياقة البيضاء والعامل ذوي الياقة الزرقاء

إن الجهود املبذولة لتعليم التفكري الناقد أو املهارات التفكري العامة ال تكفي وحدها، 

لبدء بتعلم مهارات التفكري حول التفكري ومنذ وميكن ا. ومامرسة التفكري الذايت والتفكري الواعي

  .الطفولة املبكرة

ومن أبرز هذه املهارات التخطيط واملراقبة والتعليم وترتبط هذه املهارات بعدد من املهارات 

 :الفرعية وميكن عرضها فيام ييل

 

 

تعلم املناهج ليس مجـرد
بل البـد أن. تعلم التفكري

ّميتد ليشمل تعلم التفكري
 .بالتفكري أو حول التفكري
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 . مهارات التخطيط-1

 :وتشمل املهارات التالية

 ميتها وأولوياتهامهارات تحديد األهداف والوعي بأه. 

 ات املالمئة وفق األهداف املرسومةيسرتاتيجاختيار اإل. 

 الوعي بخطوات العمل وحل املشكلة. 

 تحديد الصعوبات واملشكالت واملتوقعة،ومواجهتها. 

 التنبؤ مبا سيحدث الحقا.ً 

 الوعي بنتائج الخيارات أو القرارات مسبقا.ً 

 : مهارات الضبط واملراقبة-2

 :مل املهارات التاليةوتش

 ّالتوجه الدائم نحو الهدف والوعي به. 

 وضع توقيتات زمنية أو جدول زمني لتحقيق األهداف. 

 إىل الخطوة التاليةنتقالالوعي ببداية كل خطوة ونهايتها قبل اال . 

 : مهارات التقييم-3

 :وتشمل املهارات التالية

 تقييم مدى تحقيق الهدف. 

 والحلولتقييم النتائج . 

 تقييم الخطة املستخدمة. 

 :أي أن الطالب يعي ما ييل. وميكن تلخيص املهارات فوق املعرفية بأنها الوعي بعملية التفكري

 طريقته يف مواجهة املشكلة. 

 مهارات فوق معرفية
 التخطيط. 
 املراقبة. 
 التقييم. 
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 الحسابات الداخلية التي أجراها وهو يبحث عن الحل. 

 النتائج التي توصل إليها. 

 التالية سئلةطلبة عىل الوعي بتفكريهم من خالل إثارة األوميكن للمعلمني أن يدربوا ال

 :ومناقشة الطلبة يف كيفية الطريقة التي فكروا بها

 ملاذا أصدرت هذا الحكم؟ التقييم؟ هل الوقت مالئم؟ 

 ًكيف سجلت مالحظاتك؟ هل كنت واثقا مام الحظت؟ 

  ك أوال؟انتباهما الذي لفت 

 علومات التي استندت عليها؟كيف اتخذت هذا القرار؟ ما امل 

 ماذا تخطط لتحسني طريقتك يف اتخاذ القرار 

 ما الذي دار يف ذهنك قبل أن تقول هذا؟ 

 كيف توصلت إىل هذا الجواب؟ 

 ما الصعوبات التي واجهتك وأنت تفكر بهذه الطريقة؟ 

  مثرية للتفكري؟أسئلةكيف تعد 

لتفكري ترتكز عىل مهارات أساسية عامة، ميكن  مثرية لأسئلةيتناول هذا الجزء موضوع إعداد 

 .استخدام املعلومات السابقة فيها كأدوات للتفكري
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  مثرية للتفكريأسئلة

  علومأسئلةمناذج 

 .املرحلة األساسية املتوسطة والعليا: الصفوف

 .َيبني الجدول التايل كتل بعض املواد وأحجامها  -1
 

 3سم/ الحجم  غم/ الكتلة  املادة

 أ

 ب

 ج

 د

70 

24 

6 

2 

70 

8 

9 

10 
 

 رتب هذه املواد حسب كثافتها من األعىل إىل األدىن . 

 هل يوجد بينها ماء؟ ما هي؟ 

 أيها سوائل وأيها غازات وأيها مواد صلبة؟ 
 

 :نك تختار إف .حني ترتفع درجات الحرارة،وتريد أن تلبس مالبس مريحة تشعرك باالنتعاش  -2

  تعكس أشعة الشمس     مالبس-ب  مالبس قامتة-أ

  مالبس خفيفة      -د  مالبس تسمح بالتبخر -ج

  مالبس متتص العرق-و  مالبس بيضاء                         -هـ

  مالبس ثقيلة-ز



 
 إسرتاتيجيات إثارة األسئلة الصفية: الفصل الخامس عرش

 
 

 
237

 

 

 

 رتب هذه املالبس حسب مدى مالءمتها ليوم حار. 

 رتبها حسب مالءمتها ليوم بارد. 

 : يف مجموعتنيصنف أحد الطلبة الحيوانات التالية  -3
 

 املجموعة الثانية املجموعة األوىل

 نساناإل

 األسد

 النملة

 السمكة

 الحوت

 التمساح
 

 ما املعيار الذي استخدمه؟

 .تركيب الجسم القوة، طريقة الغذاء،  طريقة التنفس، الحركة، مكان العيش،

ـد  -4 ـان مســحوق صــابون غســيل جدـي ـاء . اشــرتت حـن ـات بيضــاء وزرـق ـه حبيـب وجــدت فـي

 :فاستنتجت أن هذا املسحوق.رضاءوخ

 . مخلوط-أ

 . مركب-ب

 . عنرص فلزي-ج

 . عنرص ال فلزي-د

 . محلول-هـ

ـقـام املعـلـم بقـطـع مغـنـاطيس يف املخـتـرب إىل ـثـالث قـطـع واملطـلـوب مـنـك تحدـيـد أقـطـاب   -5
 .املغناطيسات الثالثة الجديدة

   ش؟         ؟       ؟       ؟ ج
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 مقابل السهم أين ستكون هذه  وضعنا إشارة ملونة عىل ساق هذه الشجرة2000يف عام   -6

 ؟2005اإلشارة عام 

  أدىن من مكانها            -ج         أعىل من مكانها  -ب  مكانها   -أ

 .     اختفت يف الرتاب-هـ         يف اقرب فرع إىل الساق  -د

استطالة  تعلق فيه أثقاال وتحسب مدى لعبت غادة يف ميزان زنربيك،كانت  -7

 :وسجلت النتائج التالية.  مرةالزنربك يف كل
 

 سم/ االستطالة  نيوتن/ الثقل 

8 
16 
24 
30 
40 
50 

1.5 
3 
4 
5 
5 
5 

 

 ّكيف تفرس هذه النتائج؟
 

 .وثالث مواد. يف الرسم ثالثة مغناطيسات  -8

 

 

 

                                                            

                                                  

 ًأي املواد كان سكرا؟

 أ
 ج ب
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ًشاهد فيصل حيوانا غريبا   -9  :فقال يف الحال.  مرة يراهألولً

 .إنه من الثدييات

 ما الذي جعله يقول ذلك؟

 . كان يأكل العشب-ب     .    انه يشبه الغزال شكال-أ

 . له بيضة كبرية دائرية-د .          كان يرضع صغاره-ج

 . يهتم بصغاره-و .                    له جناحان-هـ
 

 :   اقرأ الجدول التايل حول درجات الحرارة  -10

 

 ما درجات الحرارة يوم األربعاء؟ فرس إجابتك! 

  سخونة؟أكرثيف أي األوقات كان الهواء  

  برودة؟أكرثيف األوقات كان الهواء  

 االثنني صباحا.ً 

 ًاألحد ليال. 

 الثالثاء بعد العشاء. 

 ًاالثنني ليال. 

 االثنني بعد الظهر. 

 االثنني ظهرا.ً 

 العارشة ليالً  بعد العرص4  ظهرا1ً ً صباحا6 اليوم

 9 25 26 10 األحد

 6 28 28 12 االثنني

 5 24 25 10 الثالثاء

     األربعاء
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 .أكرثأي الفرئان يعيش . ًوضعنا فأرا يف كل وعاء  -11

 

 

 

 
 

       ج      ب       أ  

 

أرادت سيدة أن تقلل من درجة حرارة املاء ليك يستحم أطفالها وقد سجلت االنخفاضات   -12

 .التالية
 

 دقيقة/ الوقت  ْس/ االنخفاض 

  ْ س80

 ْ◌ س 70

 ْ◌ س 65

 ْ◌ س28

4 

6 

7 

 ؟
 

 .س28قدر كم دقيقة تحتاج ليك تنخفض درجة حرارة املاء إىل 
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ولدى مقارنة العلامء لهذه املعلومات . وردت معلومات جديدة عن الكوكب اكتشف حديثا  -13

 .ما الذي جعل العلامء يحكمون بذلك. تبني انه ال يصلح للحياة. مع األرض

 

 الكوكب الجديد األرض املعلومات

 البعد عن الشمس

 طبقة األوزون

 السحب

 األكسجني

  ملياركم148

 موجودة

 موجودة

22% 

  ملياركم90

 غري موجودة

 غري موجودة

5% 

 

 . تدفق الغذاءاتجاه األسهم يشري إىل اتجاهوالحظ أن .  أقرا الشبكة الغذائية التالية-14

 

 

 

 

 

 

 
 

 .أفعى ، صقر، نبات القمح، الديدان :أين تضع الكائنات التالية

الفأر

  

 الشجرةعصفور

ضوء لشمس
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 .عرش طالبات فرسإىل نقلت العدوى . يبت رائدة برشح، ذهبت إىل املدرسةأص  -15

 ملاذا مل تنقل العدوى إىل الجميع؟

 . عدد من األسبابأكرثاذكر 

 

 . أي األسهم يشري إىل جاذبية األرضية-16
 

 

   د   ج          ب           أ       
 

 .ض حرارة املاء العالقة البيانية التالية متثل الزمن وانخفا-17

      الحرارة        

  س100      

 س 80      

  س60      

  س40      
 

       20        15        10         5 
 

  ؟ س 60كم دقيقة تطلب انخفاض الحرارة إىل 

 ؟ س 80  إىل                         

 ؟ س 40  إىل                         
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ًوحني بدأت تذكرت أنها نسيت شيئا هاما جدا. ٍذهبت صباح التسلق جبل عال  -18 ً  ما هو؟. ً

  مالبس دافئة     -ج   مشاكل جديدة  -ب   .  الطعام الكايف-أ

 . اسطوانة هيدروجني-هـ .           اسطوانة األكسجني-د

 

 :يف الشكل جبالن  -19

 

 

 

 

 

         ب       أ    

 

 .رس إجاباتكماذا نستنتج؟ ف

 .جبل قديم"أ" -1

 ".أ"ً قدما من أكرث"  ب" -2

 .الجبالن متساويان يف التكوين -3

 .ال متلك معلومات كافية عن الجبلني -4

 ".ب"تكون قبل جبل " أ"جبل   -5
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 . لديك قطعتا حطب متامثلتان أ، ب، قطعت ب إىل ثالثة قطع  - 20

 أشعلت يف اليوم األول القطعة أ

 ؟ ملاذا؟أكرثيوم الثاين القطع الثالثة من ب أي اليومني دامت النار فيه أشعلت يف ال
 

 .انفجر بعد فرتة. ووضعته يف الشمس. ًنفخت بالونا  -21

 :إننا نفرس ذلك مبا ييل

 دخل إليه هواء جديد  -أ

 .زاد الضغط الخارجي عليه  -ب

 .زاد الضغط الداخيل نتيجة دخول الهواء الجديد  -ج

 .الهواء بداخله نتيجة التمددزاد حجم   -د
 

 :  الحظ هذه السلسلة الغذائية-22

 

 

 

 

 

 

 

 

الفأر

أفعى الصقر

عصفور

 الشجرة

ضوء الشمس

القمح

 يرقات
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 :أين تضع الكائنات التالية

 ماذا يحدث لو مل تكن هناك شمس. 

 ماذا يحدث لو غاب الصقر؟ 

 ماذا يحدث لو غاب العصفور؟ 

 ماذا يحدث لو غاب القمح؟ 

 ماذا يحدث لو اختفت األفعى؟ 

 متى ينقرض الصقر؟ 

 متى تنقرض األفعى؟ 

 ملاذا؟. إذا مات الفأر والعصفور تنقرض األفعى والصقر 

 إذا اختفت الشجرة يختفي العصفور ويقل طعام األفعى والصقر ملاذا؟ 

 

 :معك مصباح  -23

 سلطته عىل جدار يبعد مرت واحدا.ً 

 ثم سلطته عىل جدار يبعد ثالثة أمتار. 

  ؟ ملاذا؟كرثأًما الجدار الذي يتلقى ضوءا 

 

 .متّت إذابتها إىل ماء سائل. مج ك1 لدينا كمية من الثلج كتلتها -24

 : إننا نحصل عىل ما ييل

 . غم ماء1000 من أكرث  -أ

 . غم ماء1000أقل من   -         ب

 . غم ماء1000  -          ج
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 . غم ماء800أفرغنا يف كل وعاء   -25

 

 

 

 
 

 د                      ج         ب      أ       
 

  ماذا يحدث بعد خمس ساعات لكمية املاء يف األواين األربعة ؟ 

 رتب هذه األواين حسب درجة احتفاظها باملاء بعد خمس ساعات. 

 

 :َ سخن قضيب من النحاس ملصق به دبابيس بواسطة الشمع عىل النحو التايل-26
 

 
 

   د           ج   ب          أ                        

     الحرارة                            
 

 

 أي الدبابيس يسقط أوًال؟ 

 ًأي الدبابيس يسقط أخرا؟ 

 فرس اإلجابة؟ 
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 وعاءان متامثالن مملوءان باملاء أ،ب وضعت ملعقة ملح يف الوعاء ب تم وضعها يف مجمد -27

 :وكانت النتيجة. الثالجة

 

 

 

 ب               أ                

   ً.تجمد الوعاءان معا -1

 أوًال؟" أ"تجمد  -2

 أوًال؟" ب"تجمد  -3

 

 ! يف الرسم التايل ليًال -28

 

  

 

 

 

 أي العبارات التالية صحيحة؟

 إن أ، ب تعنيان األكسجني 

  ثاين أكسيد الكربون) ب(تعني األكسجني و) أ(إن 

  كسيد الكربونُتعني ثاين أ) أ(تعني األكسجني و) ب(إن 

 ب

 أ



 
اتيجيات صفية إسرت: الباب الرابع

 
 

 
248

 

 

تم تحليل املاء إىل هيدروجني "ًوكتب تقريرا يقول فيه .  أجري محمد تجربة لتحليل املاء-29

 ".ُوأكسجني

 :إن هذا التقرير جاء نتيجة ما ييل

  معرفة سابقة-د           استنتاج -ج       تنبؤ علمي -  ب      مالحظة-أ

 

وبعد فرتة . جاء املرشد الزراعي وقتل األفاعي .فاعي يف حقل ذرة تعيش مجموعة من الفرئان واأل-30

 :قصرية حدث ما ييل

 .ّتحسن محصول القمح  -أ

 .ّزاد عدد الفرئان وتحسن محصول القمح  -ب

 .قَل عدد الفرئان  -ج

 .ضعف محصول القمح  -د

 

 

 

 



 
 إسرتاتيجيات إثارة األسئلة الصفية: الفصل الخامس عرش

 
 

 
249

 

 

 تطبيقات عملية عىل

  صيفية وأنشطة مثرية للتفكريأسئلة

 لغة عربية. 

 رياضيات. 

 يةإسالمبية تر. 
 

 ):لغة عربية ( مثرية للتفكريأسئلة

 الحديقة: الدرس

 - اإلمارات العربية-الصف األسايس

 

 :ويسأل. يعرض املعلم صورة الحديقة كام وردت يف الكتاب

 لو أرادت أن تضيف لعبة جديدة إىل هذه األلعاب ماذا تضيف؟ 

 مـتـى يـكـرث زوار  آلن يف الحديـقـة؟ـملـاذا ال يوـجـد أـشـخاص كـثـريون يف الحديـقـة؟ ـكـم الـسـاعة ا

 الحديقة؟

 ماذا ستكون النتيجة؟. جلسوا عىل العشب 

 ماذا سيفعل أفراد األرسة بعد أن يغادروا إىل البيت؟ 

 ما شعور األطفال قبل ذهابهم إىل الحديقة؟ يف أثناء وجودهم يف الحديقة؟ 

 بعد مغادرتهم للحديقة؟ ملاذا يتغري شعورهم؟ 

 ن مرة ثانية إىل الحديقة؟متى سيعودو 



 
اتيجيات صفية إسرت: الباب الرابع

 
 

 
250

 

 

 :نشاط تفكر

 :قالت لك أمل. أمام منزلك/ ل لديك قطعة أرض حو

  كيف تبدأين عملك؟ 

 ما املواد التي تحتاجني إليها؟ 

 ماذا ستزرعني فيها؟ 

 من يسمح له بدخول الحديقة؟ 

 ًكم درهام تحتاجني لري الحديقة أسبوعيا؟ ً 

 ل؟ًكم درهام تحتاجني لرشاء األشتا 

 كم تحتاجني لرشها باألدوية؟ 

 :نشاط تفكري

 الزهرة تشبه الطفل

 …الزهرة أنيقة  ،  والطفلة 

 …للزهرة رائحة ذكية  ، وللطفلة 

 …للزهرة أوراق ملونة  ، وللطفلة

 …تحتاج الزهرة إىل رعاية ، والطفلة

 …الزهرة لها اسم  ،  والطفلة 

 والزهرة تختلف عن الطفل

 …ة، والطفل…   الزهرة 

 …، والطفلة…  الزهرة 

 …،  والطفلة ... الزهرة 
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 :نشاط تفكري

 :اتصلت بزميلتها سعاد فقالت لها. أرادت غادة أن تذهب إىل الحديقة

 ال أستطيع  : سعاد

 ملاذا؟ :  غادة

 ..................... : سعاد

 ..................... :   غادة

 ..................... :  سعاد

 ..................... :   غادة

 ..................... :   سعاد

 ً.وذهبتا معا. ًوأخريا اقتنعت سعاد

 :نشاط تفكري

 ما هذه املناظر؟. فوجد خمسة مناظر مل تعجبه. زار محمد حديقة

 :نشاط تفكري

 ًاكتب إعالنا شجع فيه املحافظة عىل الحدائق

 .ًوإعالنا تدعو فيه إىل زيارة الحدائق

 . تدعو فيه إىل زراعة الحدائقًوإعالنا

 :نشاط تفكري

 ملاذا؟. فوجدت سيدة تجلس وحدها. زرت حديقة

   رمبا..................... 

   رمبا..................... 

   رمبا..................... 
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 :نشاط تفكري

 كيف تفضل قضائها؟. لديك ثالث ساعات فراغ يف البيت

 .الدراسة وحل الواجبات -1

 . ة كرة قدماحضور مبار -2

 .اللعب مع الزمالء واألصحاب -3

 .زيارة حديقة ألعاب مع أصحاب -4

 .زيارة حديقة ألعاب مع األهل -5

 .رتب هذه النشاطات حسب أهميتها لديك
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 الفصل السادس عرش

 

 تدريس وفق الذكاءات املتعددةال

 

 

 الذكاءات املتعددة

، يف Gardenerنر رد ـجـاردترـجـع ـهـذه النظرـيـة إىل ـهـوا

 The frame of حيـث رفـض يف كتابـه 1983بدايـة الثامنينـات 

mind اعتـبـار اـلـذكاء ـقـدرة واـحـدة يكـمـن أن تـقـاس باختـبـار 

وقادـتـه بحوـثـه التجريبـيـة إىل إيـجـاد أـسـس متـعـددة . واـحـد

للكشف عن أمناط متعـددة مـن الـذكاء تراوحـت بـني سـبعة 

ـاط وعرشة ـر . أمـن ـى األـم ـاءاتإىل أن انتـه ـة ذـك ـاعتامد مثانـي . ـب

-Multiوســـميت نظريتـــه بنظريـــة الـــذكاءات املتعـــددة 

Intelligences) MI .( ّوقد عرف جاردنر الذكاء بأنه القدرة عـىل

 .حل املشكالت أو إضافة ناتج جديد

ـة   ـوث املعرفـي ـن البـح ـة ـم ـذه النظرـي ـت ـه ـد انبثـق وـق

الحديثة التي أوضحت أن الطلبة مختلفون يف عقولهم، وأنهـم 

 .تعلمون ويتذكرون ويفهمون بطرق مختلفةي

 قـادر عـىل معرفـة العـامل بثامنيـة طـرق إنسـانإن كل  

 اللـغـوي: اـلـذكاءات الثامنـيـة وـهـي: ـجـاردنرّمختلـفـة ـسـامها 

 

 الذكاءات الثامنية
اـلــــذكاء اللـغــــوي أو

 .اللفظي
-اـلــــذكاء املنطـقــــي 

 .الريايض
.البرصي-الذكاء املكاين 

ـــ -ذكاء الجســــمي اـل
 .الحريك

ـــذكاء اإليقــــاعي  -اـل
 .املوسيقي

 -االجتامعي الذكاء
 .البينشخيص

. الذايت-الذكاء التأميل 
ـــذكاء الطبيعــــي  -اـل

 البيئي
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ويختلف الناس يف . ي والذايت والتأميل والطبيعيجتامع واملنطقي واملكاين والبرصي واإليقاعي واال

وفيالً لهذه الذكاءات، وأنهم ًكاءات، لكنهم جميعا ميتلكون برذمدى امتالكهم لكل نوع من ال

 . يستخدمون هذه الذكاءات يف التعلم ويف األداء

 : هذه مبسلامت أساسية هيجاردنروقد ارتبطت نظرية 

 .ليس هناك ذكاء واحد ثابت ورثناه، وال ميكن تغيريه -1

غطي جميع الذكاءات املوجودة عند إن اختبارات الذكاء الحالية هي لغوية منطقية وهي ال ت -2

 .كل فرد

 ً.وليس ذكاء واحدا. ًميتلك كل شخص عددا من الذكاءات -3

 .باإلمكان تنمية ما منتلكه من ذكاءات فهي ليست ثابتة -4

 .ًيتعلم األطفال إذا كان التعليم مناسبا ملا ميتلكونه من ذكاءات -5

 .رسم هذا الرب وفيل لكل شخصوميكن . ميتلك كل شخص بر وفيًال من الذكاءات -6

تتفاوت الذكاءات الثامنية لدى كل شخص ومن املستحيل وجود بر وفيل لشخص ما مشابه  -7

 .لرب وفيل شخص آخر

 .ميكن استغالل الذكاءات القوية لتنمية الذكاءات الضعيفة -8

 : أشكاًال أخرى من الذكاءات هيجاردنروقد بحث 

هتامم باستخدام الحدس كوسيلة مبارشة للمعرفة واإلحساس ّالذكاء الروحي املتمثل يف اال -1

 .وأداء الشعائر. باألرواح واملعتقدات الدينية

 ملاذا نعيش؟ ملاذا منوت؟ :  الكربى يف الكون مثلسئلة األاتجاهالذكاء الوجودي وهو الحساسية  -2



التدريس وفق الذكاءات املتعددة : الفصل السادس عرش 
 

 

 
255

 

 

 

 أمام إمكانات البحث ًغري أنه مل يتوصل حتى اآلن إىل اعتبارها ذكاءات، وترك الباب مفتوحا 

 .فيها

 :وفيام ييل تعريف بسيط بهذه األمناط

ويظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد عىل : -Linguistic  Verbalالذكاء اللغوي اللفظي  -1

وتربز بقوة يف . أو يف القدرة عىل استخدام الكلمة. التعامل مع األلفاظ واملعاين والكلامت

 . ل النمو املختلفةالطفولة املبكرة وتستمر مع مراح

ويظهر يف قدرة الفرد عىل استخدام : Mathematical-Logicalالذكاء املنطقي الرقمي  -2

وتزدهر يف فرتة املراهقة، . ومظهر هذا الذكاء استخدام الرقم. األرقام أو السلوك املنطقي

 .وتتزايد حتى سن األربعني

 القدرة عىل مالحظة العامل الخارجي ويظهر يف: Visual-Spatial البرصي -الذكاء املكاين -3

ًويربز هذا الذكاء مبكرا . ومظهر هذا الذكاء الصورة .  ّبدقة وتحويله إىل مدركات حسية

 . سنوات، ويبقى مع الفنانني إىل عمر متأخر10-9ويزدهر يف سن 

ويظهر يف القدرة عىل ضبط حركة : Kinesthetic-Bodily الحريك -الذكاء الجسمي -4

" الحركة" ومسك األشياء بدقة، والتعبري الجسمي عن السلوك، ومظهر هذا الذكاء الجسم، 

 .وتبدأ يف الطفولة املبكرة وتستمر يف نشاط حتى األربعني

ويظهر هذا الذكاء يف االهتامم باللحن واإليقاع والنغامت، : Musicalالذكاء اإليقاعي  -5

 . مبكرتتطور برسعة منذ وقت" النغمة" ومظهر هذا الذكاء 

ويظهر هذا الذكاء يف القدرة  : Interpersonal - Social البينشخيص - يجتامعالذكاء اال -5

وتربز " العالقة مع اآلخر" عىل اإلحساس باآلخرين، وإقامة عالقات سليمة معهم، ومظهره 

 .بقوة يف سن الثالثة وتستمر

  هذا الذكاء يف القدرةويظهر: -Intrapersonal Reflective الذكاء الذايت الداخيل -6
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 ".فهم الذات" ملشاعره الداخلية، والقدرة عىل ضبطها والتحكم بها، ومظهره نسانعىل فهم اإل        

ويظهر يف االهتامم بالكائنات : - Naturalists Environmentalالطبيعي  - الذكاء البيئي -7

العالقة مع "، ومظهره احرتاميئة بالحية وغري الحية املحيطة بنا، والقدرة عىل التعامل مع الب
 ".  البيئة

فقد يكون شخص . ولكنها موجودة بتفاوت. إن هذه الذكاءات الثامنية موجودة لدى كل فرد 

ًما لغويا بدرجة عالية يف حني يكون منطقيا بدرجة أقل، ولذلك ال نتعامل مع اآلخرين عىل   أنهمً

وهكذا يكون لكل شخص . متفاوتة من كل منطأذكياء أو قلييل الذكاء، فكل شخص ميتلك درجات 

 .بر وفيل ذكاء وليس نسبة ذكاء

 ً.وفيام ييل منوذجان لشخصني متفوقني دراسيا 

بروفيل ذكاءات الشخص األول

0

50

100

150

لغوي منطقي إيقاعي جسمي إجتماعي ذاتي بيئي

لذكاءات ا

جة
در
ال

 

وانخفاض قدرته  ي،جتامعيالحظ مظاهر قوة هذا الشخص يف الذكاء املنطقي واإليقاعي واال 

 .يف الذكاء الجسمي والذايت
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ًوذج الثاين، كان بروفيله الذكايئ مختلفا متاما، كام يبدو فيام ييلأما النم ً : 

 

بروفيل ذكاءات الشخص الثاني

0
20
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100
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لغوي منطقي إيقاعي جسمي إجتماعي ذاتي بيئي

لذكاءات ا

جة
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ال

 

 

يالحظ مظاهر قوة هذا الشخص يف الذكاء الذايت اإليقـاعي والجسـمي وانخفاضـها يف الـذكاء  
 .البيئي واللغوي

ًام جـدا، ألن معرفـة بـر وهذا الرب وفيل هـ. وليس نسبة ذكاء. إذن لكل شخص بر وفيل ذكايئ 
وبـدون . وفيل ذكاءات الطالب تساعد املعلم عىل تقديم تعليم يتالءم مع تفضيالته ومصـادر قوتـه

 . ًمعرفة هذه الذكاءات سيبقى الطالب يتلقى تعليام ال يتناسب مع متثيالته املفضلة

ّتحدث الجـزء إن التعرف عىل هذه الذكاءات هو الخطوة األوىل لتقديم التعلـيم الجيـد، وسـي 
التايل عن كيفية التعرف عىل مؤرشات الذكاءات املختلفة مبا يساعد املعلم أو أي شخص عـىل رسـم 

 .بر وفيل ذكاءاته، أو ذكاءات اآلخرين
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 كيف تتعرف إىل ذكاءات الطلبة؟

ًيقدم هذا الجزء من الكتاب عددا من املؤرشات الهامة التي تعكس مختلف القدرات الذكائية  

ًهي ليست اختبارا أو مقياسا إمنا مجموعة من املؤرشات الدالة عىل توفر هذه الذكاءات. ةالثامني ً. 

ًوقد قسمت املؤرشات إىل اثنى عرش مؤرشا يف كل منط ذكايئ  ميكن للشخص أن يقرأها ويضع . ّ

 . درجة120لنفسه درجة عىل كل مؤرش، ثم يحسب درجاته من 

 عىل 10-1العبارة ويتأملها ويضع لنفسه درجة من واملهم يف وضع الدرجات أن يقرأ الشخص 

 :النحو التايل

  إذا كان السلوك يف العبارة ينطبق عليك بشكل واضح" 10"ضع درجة. 

 إذا كان السلوك ال ينطبق عليك إطالقا" 1"ضع درجة.ً 

  حسب مدى انطباق السلوك عليك) 10-1(ضع درجة من. 

 ر وفيًال لذكاءاتكاجمع درجاتك يف كل ذكاء، ثم ارسم ب. 

ًال تجامل نفسك، وأوضح مرًة ثانية أن هذا ليس اختبارا إمنا عرض فقط بسيط ملظاهر كل   ّ

 .ذكاء

   Linguisticالذكاء اللفظي : أوالً

 . أكتب وانرش بعض املقاالت أو أمتنى وأحب ذلك -1

 .ًأقرأ يوميا بعض املوضوعات التي ال ترتبط بعميل -2

 .نات واللوحاتأنتبه إىل اإلعال -3

 .أستمع إىل الراديو واألرشطة التي تتحدث عن كتب أو محارضات -4

 .أستمتع بحل الكلامت املتقاطعة واألحاجي -5

 .أستخدم السبورة، والربوجيكرت، واللوحات والبطاقات أو أحب أن أتعلم بوساطتها -6
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ًأعترب نفيس كاتبا جيدا وأتقن كتابة الرسائل أو أرغب يف ذلك -7 ً. 

 .أتذكر كلامت األغنية إذا سمعتها عدة مرات -8

 . ًغالبا ما أطلب من اآلخرين قراءة وكتابة بعض األشياء -9

 . كتبت أشياء أحبها أو أحب كتابة أشياء أحبها -10

 .أحب الحوار وإجراء املقابالت ووصف األحداث -11

 .ّكاتب، شاعر، معلق، أديب: تستهويني مهن مثل -12

  mathematical-Logicalء املنطقي الريايض الذكا: ًثانيا

 .ًأشعر بالراحة حني يكون جوايب صحيحا وميكن قياسه والتأكد منه -1

 .أستطيع حساب األرقام يف ذهني بسهولة -2

 .أحب تحليل املواقف إىل عنارصها -3

 .أحب دروس الرياضيات والعلوم وأستمتع بها -4

 .قية ولها أسبابهاأعتقد أن معظم األشياء واألحداث منط -5

ًأحب األلعاب التي تتطلب تفكريا دقيقا -6 ً. 

 .أهتم بالتطورات الجديدة يف مجال العلوم -7

 ً.أضع مقادير دقيقة حني أطبخ أو أعمل شيئا -8

 .ًأستخدم أسلوب حل املشكالت كثريا يف صفي أو يف حيايت -9

 .إن أصدقايئ أو زماليئ مرتبون ويستطيعون توقع ما يحدث -10

 .أهتم بتحويل بعض املعلومات إىل جداول وأرقام -11

 .محاسب، عامل رياضيات، محام، مربمج: تستهويني مهن مثل -12

 -Spatial  Visualالذكاء املكاين البرصي   : ًثالثا

 .أهتم باأللوان التي ألبسها، أو يلبسها اآلخرون -1
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 .أو تأخذ يل صور فوتوغرافية) أتصور( أهتم بأن  -2

 .ب أن أرسم وأصمم بعض اإلعالنات أو األشياءأح -3

 .أحب قراءة الكتب التي توجد بها صور كثرية -4

 ).رسوم توضيحية، صور، أشكال، رسومات( أحب الكتب املدرسية التي توجد بها  -5

 .من السهل عيل أن أجد طريقي يف املدن غري املألوفة يل -6

 .حي للدروس، أو يف توضيح أفكاريأستخدم الصور والساليدات يف قراءيت أو رش -7

 .أستمتع يف وضع األحاجي أو حلها -8

 .أحب دروس الهندسة أو كنت أحبها يف أيام دراستي -9

 .حني أدخل إىل مكان أنتبه برسعة إىل أوضاع الناس وطريقة جلوسهم -10

 .أهتم مبالحظة املسافات والحجوم واملساحات -11

 .ّ، مهندس ديكور، نساجفنان، مصور:  مهن مثليتستهوين -12

 Bodily-Kinestheticالذكاء الحريك : ًرابعا

 .أحب الذهاب يف مشاوير امليش -1

 .أحب الرقص -2

 ).التوازن، الرسعة، املرونة، القوة( ًأهتم كثريا بإحدى املهارات  -3

 ...). خياطة، حفر، نحت، نرش أنباء( أحب عمل األشياء اليدوية  -4

 . من القراءة عنهاأكرثة أحب مامرسة املهار -5

ًأحصل عىل أفكاري حني أكون ماشيا أو راكضا أو مامرسا إلحدى مهارايت اليدوية أو الرياضية -6 ً ً. 

 ".األعامل واألنشطة خارج املنزل" أحب عمل األشياء خارج املنزل  -7
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 .ًمن الصعب عيل أن أقيض وقتا طويًال وأنا جالس -8

 .وأنا يف حالة حركةًغالبا ما أعمل النشاطات  -9

 .أن معظم هوايايت ترتبط مبهارات جسمية -10

 .أحب أن أستخدم جسمي وحركتي يف التعبري والتفسري -11

 .ّتستهويني مهن مثل ريايض، مدرب، راقص، نحات -12

 Musicalالذكاء املوسيقي أو اإليقاعي : ًخامسا

 ).غمة التاليةّتوقع الن( ال أجد مشكالت يف تحديد أو متابعة األنغام -1

 .عندما أستمع إىل معزوفة موسيقية،أنسجم معها بسهولة -2

 .أستطيع معرفة فيام إذا كان املغني ال يغني حسب األصول -3

 .لدي صوت معرب، وأستطيع أن أنغم صويت حسب املتطلبات -4

 .غالبا ما أستخدم املوسيقى والغناء -5

 .أتقن العزف عىل آلة موسيقية -6

 . املوسيقى حني أقود سياريت أو يف أثناء العمل أو يف املنزلأستمع إىل -7

 .أعرف نغامت كثري من األغاين -8

 .ًغالبا ما أدندن أو أصفر حني أكون يف بيئة مريحة -9

 .حني أستمع إىل املوسيقى أحبها، أشعر بالراحة -10

 ).الخ...أوراق شجرورق، ( أحاول صنع بعض األدوات املوسيقية من مواد يف البيئة املحلية -11

 ).العزف، الغناء، اإلخراج الفني، بائع أدوات موسيقية( تستهويني مهن مثل  -12

  Interpersonalالذكاء البينشخيص : ًسادسا

   ً. من البقاء وحيداأكرثّأفضل الذهاب إىل حفلة  -1
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 .ّحني تواجهني مشكلة، أفضل بحثها مع أصدقايئ -2

 .يف مشكالتهمًغالبا ما يرشكني اآلخرون  -3

 . من مرة يف األسبوعأكرثية اجتامعأنشغل يف نشاطات  -4

 .أحب أن أتسّىل مع األصدقاء وأحرض الحفالت -5

 .ًأعترب نفيس قائدا، وأقوم مبهام القيادة -6

 .ّأحب أن أعلم ، وأقول لآلخرين كيف يعملون األشياء -7

 . من صديق حميمأكرثلدي  -8

 .ع اآلخرين يف حفلةأشعر بالراحة حني أكون م -9

 .يشرتك طاليب يف تحديد أنشطة ومحتوى الدرس -10

ًأعترب نفيس مستمعا جيدا -11 ً. 

 ....ياجتامعسيايس، معلم، قائد، طبيب، مرشد : تستهويني مهن مثل -12

 Intrapersonalأو التأميل   -البعد الذايت: ًسابعا

ًأرصف وقتا كافيا يف التأمل أو التفكري -1 ً. 

 . نفيس مستقالًأعترب -2

 .ّأسجل أفكاري يف دفرت خاص يب -3

 . من اعتامدي عىل أنشطة الكتابأكرثأرغب يف نشاطات خاصة يب  -4

 .أبتكر نشاطات جديدة لعميل ودراستي -5

 .أحدد القيم الخاصة التي تحكم حيايت، وأمارس النشاطات التي تنسجم مع هذه القيم -6

 . أتراجع برسعةعندما أشعر باألذى أو باإلحباط -7

 .لدي هوايات وميول خاصة يب أمارسها وحدي -8
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 .ًأختار أنشطة، ميكن مامرستها فرديا أو بشكل مستقل -9

 .ّأفضل الهدوء وأفضل الوقت الذي أستطيع أن أجلس فيه وحدي وأتأمل يف نشاطايت -10

 .ّأعرف نقاط قويت وضعفي وأقيم ذايت بشكل مستمر -11

 .فيلسوف، فنان، عامل نفس، طبيب: لتستهويني مهن مث -12

 Naturalistic الطبيعي -البعد البيئي: ًثامنا

 .أنا ماهر يف التعرف عىل أنواع الطيور -1

 .أنا ماهر يف التعرف عىل أنواع األزهار -2

 .أحب الحدائق و املتنزهات وأحب العناية بها -3

 .أستمتع برتبية حيوانات أليفة -4

 .ت أنواع عديدة من السيارات أو اآلالتأستطيع معرفة موديال -5

ّغالبا ما أنظر السامء، وأتعرف عىل أشكال الغيوم، املاطرة وغري املاطرة -6 ً. 

 .أحب إجراء التجارب عىل بعض الظواهر الطبيعية -7

 . أحب التعلم وجمع املعلومات عن البيئة والصخور -8

 .لدي نباتات يف منزيل أو مكتبي -9

 .ّمالحظات أسجل فيه بعض الظواهر الطبيعيةأستخدم دفرت  -10

 .أحب القراءة يف الهواء الطلق -11

 .تستهويني مهن مثل عامل فيزياء، عامل يف مخترب، منسق حدائق، بيولوجي -12

 :الذكاءات املتعددة والتعلم

وقـد القـت هـذه .  ما تتضح يف تطبيقاتهـا الرتبويـةأكرثّإن نظرية الذكاءات املتعددة 

 ًقباالً متزايدا من املربني واملعلمني والطلبـة ملـا لهـا مـن انعكاسـات واضـحة عـىلالنظرية إ
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ومـن املهـم أن نشـري إىل أن األنظمـة  . طرق التدريس والتعلم

التعليمية املختلفة، ومنذ نشأتها كانت تقدم نشاطات تعليمية 

لفظية لغوية يف معظم األحيان باإلضافة إىل بعـض النشـاطات 

 . ك تفوق الطلبة اللفظيوناملنطقية، وبذل

فاملـنـاهج الدراـسـية وـطـرق الـتـدريس وـطـرق االمتـحـان  

وهكذا . والواجبات املدرسية كلها وسائل وأدوات لغوية لفظية

ًاستفاد الطلبة اللفظيون ألنهم تلقـوا تعلـيام مالمئـا لـذكاءاتهم  ً

ـيـون جتامعأـمـا الطلـبـة الحركـيـون أو اال. ولتمـثـيالتهم املفـضـلة

ً فغالبا ما كـانوا يعزفـون عـن الـتعلم، ألن منـاهج واإليقاعيون

فهـم يتعلمـون منـاهج . التعلم وأدواتـه ال تخاطـب ذكـاءاتهم

 .لفظية وبطرق تدريس لفظية

فاملطلوب إذن تغيـري طـرق التـدريس ومناهجـه بحيـث  

 .ًيتلقى تعليام يتالءم مع ذكاءاته

ًإن الطالب حاليا يتلقون دروسا لفظيـة، بطـرق تـدريس   ً

ة ـهـي املـحـارضة واملناقـشـة والـقـراءات والكتاـبـة، ـفـامذا لفظـيـ

يحدث لو غرينا طرق التدريس الحالية مبا يتناسب مع ذكـاءات 

ـكـل طاـلـب؟ وـمـا ـطـرق الـتـدريس الـتـي ـتـتالءم ـمـع مختـلـف 

 الذكاءات؟

إن الجدول التايل يوضح طرق التدريس املفضلة لدى كل  

 واألنـشـطة مـنـط ـمـن الطلـبـة واألدوات التعليمـيـة املالمـئـة لـهـم

 :املفضلة

األنظمة الرتبوية 
 التقليدية

ـة ـذه األنظـم ـدمت ـه ّـق
ـا اســتفاد ـيام لفظـي ًتعـل ً
منـــه الطلبـــة الـــذين
.يتمتعون بـذكاء لفظـي
ـم ـة فـل ـة الطلـب ـا بقـي أـم
يـسـتفيدوا ـمـن التعـلـيم

ًاضح، وغالبا مـابشكل و
ــالب ــم ـط ــوا أنـه اتهـم

 .كساىل

ـب ـو تلقــى كــل طاـل ـل
ًتعـلـيام حـسـب ذكاءاـتـه

لكـان. ومتثيالته املفضلة
ًطالبا متفوقـا ّولتغـريت. ً

كـثـــري ـمـــن الحـقـــائق
ـا ـة، وـمل ـة الحالـي الرتبوـي
كان الطـالب املتفوقـون

ـا  ـون-ًحالـي ـم لفظـي  وـه
 .هم أفضل الطلبة
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 ات للتعليميإسرتاتيجمثاين 

 األنشطة املفضلة أدوات تعليميةطرق التدريس املفضلة الذكاء

محارضة، نقاش، الكلامت  اللفظي

املتقاطعة، رواية القصص، 

قراءة النوتة املوسيقية، 

 .كتابة السرية الذاتية

الكتب، جهاز 

التسجيل، اآللة 

الطابعة، مجموعات 

 .الطوابع

اقرأ، أكتب، تحدث، 

 .استمع

ـحـل املـشـكالت، التـجـارب  الريايض -املنطقي 

العلمـيـة، جـمـع األرـقـام يف 

الذهن، األرقام املتقاطعـة، 

 .التفكري النقدي

اآللــــة الحاســــبة، 

الحسابات اليدويـة، 

ــــة،  األدوات العلمـي

 .ألعاب الرياضيات

ـر  ـاس، فـك ـم بالقـي ـق

ـــــا بشــــــكل  عنـه

انتقــادي، ضــعها يف 

ـم ـي، ـق ـار منطـق  إـط

 .بتجربتها

عرض برصي، أنشطة فنية،   البرصي-املكاين 

ـرائط  ـل، الـخ ـاب التخـي ألـع

الذهنـيـة، املـجـاز، التـصـور، 

 .التخيل

ــــاين،  ــــم البـي الرـس

ـديو،  الخــرائط، الفـي

ألـعـــاب الرتكـيـــب، 

ــــــة،  األدوات الفنـي

الخـــدع البرصيـــة، 

 .الكامريات، الصور

أنظر، ارسـم، تخيـل، 

ّلون، اعمل خريطـة 
 .ذهنية

 األنشطة املفضلة أدوات تعليمية  التدريس املفضلةطرق الذكاء

ــل،  الحريك -ي الجسمـ ــد، التمثـي ــتعلم بالـي اـل

اـلـرقص، الرياـضـة البدنـيـة، 

 األنشــــــطة اللمســــــية

ــــــس( ــــــارين )اللـم ، مـت

 .االسرتخاء

ألـعـــاب الرتكـيـــب، 

الصلصـــال، األدوات 

الرياـضــية، مـصــادر 

 .التعلم اللميس

ركّــب، األداء، اـملـس، 

 .حس، ارقص
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 األنشطة املفضلة أدوات تعليميةطرق التدريس املفضلة الذكاء

ْتعلـــم الـــنغم، الطـــرق،  ــــــــــىاملوسيق
اـســتخدام األـغــاين كـجــزء 

 .تعليمي

جـهـــاز التـســـجيل، 

جمــــع األرشطــــة، 

 .األدوات املوسيقية

ـل،  ـرق، طـب ـن، اـط ّـغ ّ
 .استمع

التعلــيم التعــاوين، تعلــم  البينشخصـــــــي

الرفاق، مشـاركة املجتمـع، 

 .يةجتامعاللقاءات اال

جـهـــاز التـســـجيل، 

ــالت،  تنظـــيم الحـف

ــــــــــب أدوار  يلـع

 .مختلفة

ّدرس، تـعــاون ـمــع، 
 .تفاعل مع، احرتم

 -ذاتــــــــــــي 

 تأملـــــي

تعليامت فردية، الدراسات 

املستقلة الذاتية، بناء الثقة 

 . الذاتاحرتامبالنفس، 

ـذات،  ـاء اـل أدوات بـن

 .السرية الذاتية

مــــرتبط بالحيــــاة 

الشخـصــية، إعـطــاء 

خيارات مع الرجوع 

إليـهـــا، االستبـصـــار 

 .الذايت

 -بيعــــــــــي ط

 بيئي

ـوعي  دراســة الطبيعــة، اـل

البيئي، العناية بالحيوانات، 

الرحالت،الجـــــــــــوالت، 

التجارب، متابعة الظـواهر 

 .الطبيعية

ــوان،  ــات، الحـي النـب

ــــــــة  أدوات مراقـب

ــــل  الطبيعـــــة مـث

ــــــاظري، أدوات  املـن

 .الحقائق

 معايـشـــة األحـيـــاء

، )حيــوان+ نبــات (

متابعـــة الظـــواهر 

 .الطبيعية

 

طلبة حسب أمناطهم، كام يحبون مامرسة األعامل، ويشعرون باالحتياجات التي ويفكر ال

 .تتالءم مع هذه األمناط، فلكل طالب أداة التفكري الخاصة به حسب منطه
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والجدول التايل يوضح أدوات التفكري املفضلة، واألنشطة واألعامل املحببة واالحتياجات  

 :الخاصة بكل منط

 ةأدوات التفكري املفضل

 االحتياجات حب العمل التفكري الذكاء

ــة ورسد  بالكلامت لفظي لغوي ــراءة والكتاـب الـق

القصص ولعـب األلعـاب 

اللفظيـــــة والتالعـــــب 

 باأللفاظ

الكتب، األرشطة، أدوات الكتابة، 

ـورق، املفكــرات، األحاديــث،  اـل

 .مناقشة، مجادالت وقصص

التجريب، االستفسار، حل  باملنطق منطقي ريايض

 العملـيـــــات األلـغـــــاز،

 .الحسابية

أدوات التجربة، املـواد العلميـة، 

اـســرتجاع معلوـمــات، رـحــالت، 

 .املتاحف العلمية

التصميم، رسم، تشخيص،  صور، وتخيالت مكاين حريك

 .االستقراء

الـفـن، الـشـعارات، فـيـديو، أـفـالم 

وســينام، رشائــح، ألعــاب تثــري 

الخيال، ألعاب املتاهـات، ألغـاز، 

ـــالت إىل  ـــورة، رـح ـــب مـص كـت

 .متاحف الفن

ًيفكر كل طالب حسب النمط األكرث شيوعا لديه، فاللغويون يفكـرون بـالكلامت،
واملنطقيون باملنطق، والجسميون بالحركـة، واإليقـاعيون باأللحـان واالجتامعيـون

 .يستخدمون أفكار اآلخرين والتأمليون احتياجاتهم، والطبيعيون عرب الطبيعة
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 االحتياجات حب العمل التفكري الذكاء

رـقـص، رـكـض قـفـز، بـنـاء،  باإلحساس حريك جسمي

 .ملس، اإلمياء

ـاء  ـة، بـن ـات، مرسح، الحرـك متثيلـي

األـشــياء، الرياـضــة ، واأللـعــاب 

الجـسـامنية،تجارب بقـصـد إـثـارة 

 .الذكاء، التعلم

ـعــــرب الـشــــعر  صويت إيقاعي

 واألغاين

غناء، صفري، طنني، الخبط 

ـــــل،  ـــــدي واألرـج باألـي

 .ستامعاال

 رـحــــالت، حـفــــالت الغـنــــاء،

موســيقية، عــزف املوســيقى يف 

ــــازل، وأدوات  ــــدارس واملـن اـمل

 .موسيقية

ي اجتامـعـــــــ
 بينشخيص

باسرتجاع األفكار 

 من اآلخرين

رـيـادة، تنـظـيم، االـنـتامء، 

ــــع،  ــــاركة ، التجـم املـش

 .التجمهر

ـة،  األصــدقاء، األلعــاب الجامعـي

ـحـوادث  ـيـة،جتامعاألمـسـيات اال

املجتمــع مــن أفــراح وأحــزان، 

 .أندية

 رتـبـــــــــــاطاال التأمل الذايت

باحتياجـــــاتهم، 

شــــــــــعورهم 

 .وأهدافهم

ـل،  وضــع األهــداف، تأـم

أحالم، تخطـيط، تخطـيط 

 .عميق

أـمـاكن رسـيـة، العزـلـة، مـشـاريع 

 .ذاتية، خيارات

عـــرب الطبيعـــة  بيئي طبيعي

واألمنـــــــــــاط 

 الطبيعية

اللعــب مــع الحيوانــات 

األليفة، الفالحة، استغالل 

ــــــة  ــــــة، تربـي الطبيـع

ـــات، ا ـــتامم الحيواـن الـه

 .باألرض

ـة،  ـاء يف الطبيـع ـرف أو البـق التـع

ـفـرص التعاـمـل ـمـع الحيواـنـات، 

 أدوات الكتشاف الطبيعة

ـــال(  ـــربة : مـث ـــات املـك العدـس

 ).واملناظري
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 :انعكاسات نظرية الذكاءات عىل التدريس

ّإن ما يهمنا هو كيفية اإلفادة من هذه النظرية يف التدريس، وتحسني طرق التعليم والتعلم،  

 :ن هذه النظرية طرحت األفكار التاليةإ

ّتتوافر الذكاءات الثامنية لدى كل شخص، فالطالب ال يصنف عىل أساس منطي، ألنه ميتلك  -1

 .جميع الذكاءات، ولكن بدرجات متفاوتة

إن لكل منط أو ذكاء طريقة تدريس خاصة واهتاممات خاصة وأدوات خاصة يرغب يف  -2

ّالطريقة يف تدريس أصحاب هذا النمط يسهل عملية التعلم، استخدامها، وإن استخدام هذه 

 .ويساعد الطلبة عىل التفوق والنجاح

فالطالب اللغوي يفضل التعلم اللغوي، . يفضل الطلبة أن يتعلموا وفق متثيالتهم وأمناطهم -3

ي جتامعوالطالب اال. والطالب البرصي يفضل التعلم من خالل الصور واملالحظة واملشاهدة

 .فلكل طالب متثيالته التي تناسب النمط الذكايئ الخاص به....  التعليم التعاوين وهكذايفضل

ميكن استخدام التمثيالت املفضلة للطالب يف تقوية التمثيالت األخرى، فالطالب الذي يفضل  -4

التمثيالت اإليقاعية ميكن أن نستغل هذه التمثيالت يف تحسني قدراته عىل دراسة اللغة أو 

 .ري املنطقيالتفك

إن الطالب املتفوقني حاليا هم الذين تصادفت متثيالتهم و أمناطهم الذكائية مع طرق  -5

التدريس الحالية، وهم إما لغويون أو منطقيون، أما بقية الطالب من ذكاءات أخرى فإنهم 

 . مع طرق التدريس الحاليةأكرثيواجهون صعوبات 

ً تناسب ذكاءات الطالب، ولذلك يجب أن تقدم تعليام إن الطريقة املالمئة للتدريس هي التي -6

 . ًمتاميزا للطلبة حسب ذكاءاتهم

نستطيع أن نقدم الدرس الواحد بطرق تدريس واحدة تناسب مختلف الذكاءات، وميكن  -7

 ً.إعداد أنشطة صفية متنوعة حسب الذكاءات، كذلك ميكن إعداد واجبات متنوعة أيضا
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 ءات املتعددةتطبيقي وفق الذكا: درس عميل

 

 .معرض املدرسة: موضوع الدرس

 بنات: الصف الثالث

 .املنهج السعودي/ لغة عربية : املادة

 

 :ملخص الدرس

استعدت األم . نقلت أمينة وأختها دعوة إىل أم أمينة لزيارة املعرض يوم الخميس القادم      

 .وزارت املعرض مع بنتيها، وتحدثت معهام عن أعاملهام يف املعرض

 .األم تتسلم الدعوة  -1  :عرض الدرس صورتني ي

 . األم تتجول يف املعرض  -2                                 

 :تم تقديم الدرس وفق الذكاءات املختلفة السبعة

 .التأميل - الحريك – البيئي –ي جتامعاال – اإليقاعي –ي   املنطق-البرصي 

 .علمني يدرسون عادة وفق هذا الذكاءأما الذكاء اللغوي فلم يعرض ألن جميع امل

ليس من الرضوري تنفيذ كل األنشطة يف درس واحد، ميكن اختيار بعضها إذا مل يسمح : مالحظة

 .الوقت
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 معرض املدرسة

 صوري – برصي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انظري إىل الصورة األوىل والصورة الثانية

 جدي خمسة فروق بني الصورتني. 

  أين الدعوة التي أحرضتها أمينة 

 ًأعرض منوذجا لبطاقة دعوة فيها كلامت غري واضحة. 

 من تقرأ ما يف هذه الدعوة؟ 

 ًللدعوة؟ًمن تصمم غالفا جميال  

1 

 يف الصورة الثالثة

 أين بقية الطالبات؟ 

 من زار املعرض؟ 

 أين أخت أمينة؟ ما اسمها؟ 

 أين أخوات وأخوة أمينة؟ 

2 
 

 .عاملاأل. وضحي اللوحات. ًارسم معرضا لك
3 
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 معرض املدرسة

  جسمي– حريك  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أين تضعني ما ييل يف املعرض
 .اللوحات.... األزهار ، النامذج ، الحيوانات 

4 

 ما األدوات التي نحتاجها؟.. ًنريد أن نقيم معرضا
1 

 كيف نعلق اللوحات؟
3 

 ملطرقة ؟ املسامر ؟ الربواز؟كيف نستخدم ا
2 
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 معرض املدرسة

  طبيعي– بيئي  -3

 

 

 

 

 كيف نحمل أدوات املعرض واملعروضات ؟
4 

 :مشهد متثييل
 طالبات يعلقن اللوحات. 
 طالبات يحملن األدوات. 
 طالبات يتفرجن عىل املعرض. 
 طالبة تحاور معلمتها عن املعرض. 
 طالبة تتحدث عن املعرض مع والدها. 
 طالبة تدعو صديقتها لزيارة املعرض. 

5 

 ًما رأيك أن نقيم معرضا يف الهواء الطلق؟ 
1 
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 أين تختارين املكان

 

 

 

 

 

   
 معرض املدرسة

  اجتامعي -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رتبي األماكن التالية إلقامة املعرض حسب   أهميتها لديك
 جبل . 

 وادي . 

 صحراء . 

 غابات . 

 حديقة طيور . 

2 

 )ّنقسم الطالبات إىل مجموعات(ًنريد أن نعمل معرضا 

 اد مواد املعرضمجموعة إعد. 

 مجموعة لتحديد مدة املعرض وتاريخه. 

 مجموعة إعداد بطاقات الدعوة. 

 مجموعة إعداد دليل للمعرض. 

 مجموعة إعداد وتجهيز املكان. 

1 

 تعرض كل مجموعة أعاملها ملناقشتها
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 معرض املدرسة

  ريايض- منطقي  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يف معرض املدرسة مجموعة من األعامل

 :رتبي هذه األعامل
  حسب أهميتها! 
  حسب عددها! 
  حسب كرثة املعروضات! 
 رسوم طالبات. 
 رسوم معلامت. 
 أعامل يدوية للطالبات. 
 مناذج حيوانات. 
 أعامل خرازة. 
 أعامل جريد. 
 صور. 
 أزهار. 

1 
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 ًعرضا جميالً ماذا نضع يف املعرض نريد أن نقيم م
 :رتبيها حسب أهميتها 

 أزهار. 
 مناذج حيوانات. 
 أوراق شجر. 
 صور عن الجبال والوديان. 
 رسومات عن بحر أو نهر. 
 صورة لفرس جميلة. 
 صورة لغابات كثيفة. 

2 

 ًأردنا أن نقيم معرضا جميالً من يساعدنا من هؤالء 
 :رتبيهم حسب األهمية

 املديرة. 
 األم. 
 معلمة الفن. 
 معلمة الفصل. 
 حارسة املدرسة. 
 الطبيب. 
 املصور. 

3 
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 معرض املدرسة

  تأميل -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاذا نقيم معارض ؟ ماذا يستفيد الطالب ؟ املعلم؟ األهل؟ 

 ًماذا لو مل تقم املدرسة معرضا ؟ 

 ماذا يكون يف. بدون لوحات .  معرض بدون رسوم فكري يف
 هذا املعرض ؟

 فكري يف معرض مل يزره أحد ؟ ما الخطأ يف هذا املوقف ؟ 

  لوحة 300عملت كل طالبة لوحة جميلة وتجمع لدينا . 

 كيف نختار منها عرشين لوحة فقط ؟ 

 أين ميكن أن نحتفظ بالباقي ؟ 

 ينها ؟ما مواصفات اللوحات التي تختار 

 ما الذي. قامت أمينة بخمسة أعامل قبل أن تذهب إىل املعرض
 فعلته ؟

1 

 
 ملاذا مل تغري أم أمينة مالبسها وشكلها خالل خمسة أيام؟ 

1 
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 معرض املدرسة

  إيقاعي -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نريد كلمة عىل وزن
  مقبض : معرض  

 …………………  ،…………………  ،………………… 
     فرحة:   لوحة 

 …………………  ،…………………  ،………………… 
     لوعة:   دعوة 

 …………………  ،…………………  ،………………… 
  سموعات م: معروضات 

 …………………  ،…………………  ،………………… 
  أنهار  : أزهار 

 …………………  ،…………………  ،………………… 

1 
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 :ؤلف مقطع من أغنية عن املعرضمن ت
 ميوج بالآليل          معريض جميل          

 برفقة األهايل     ٌيزوره طــالب            

 وبهجة األعامل ِ     وضعت فيه لوحتي     
 أغنية أخرى : 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

2 
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 الفصل السابع عرش

 

 الواجبات املدرسية

 مع مناذج وتطبيقات عملية

 

 

    الواجبات البيتية

 "فاملشكلة ليست ابنك، بل هي الواجبات. إذا وجدت ابنك غري مهتم بالواجبات"

 "نانيس بولو"               

) 1996(يف مجلة الرتبية سنة   مقابلتها Nancy  Pauluبهذه الجملة افتتحت املربية نانيس بولو 

 .حني أعلنت نهاية أو موت الواجبات البيتية

. ومن أبرز األفكار التي عرضتها رضورة تطوير الواجبات

وعدم التوقف عند الواجبات التقليدية يف الكتابة وحل بعـض 

 . معينةأسئلةاملسائل واإلجابة عن 

 إن مـشـكلة الواجـبـات البيتـيـة تتـحـدد يف عـنـارص ومـسـتويات

ًفهي ما زالـت سـببا رئيسـا يف الضـغط عـىل األطفـال، . عديدة ً

وإساءة عالقاتهم مع أهلهم، وتعكري صفو الجو املنزيل الذي يشهد نزاعات يومية بشأن إهامل االبن 

ًوالتحدي القائم حاليا كيف تقدم واجبات بيتية مفيـدة؟ وهـذا مـا سـيجيب عليـه هـذا . للواجبات

 .الفصل

ــي ال يوـجــد واـجــب بيـت
.يالـئــم جمـيــع األطـفــال
فـلـامذا ى تـقـدم خـيـارات

 وواجبات متنوعة؟؟
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 ماذا الواجبات؟ل

يف نيويورك خالصة لنتائج األبحاث حول الواجبات املدرسية، وترى أن  New Paltz  مدرسةتقدم

 :هذه الواجبات حققت ما ييل

 .زيادة تحصيل الطلبة ورفع مستوى أدائهم األكادميي -1

 .تدريب الطلبة عىل إتباع التعليامت وتنفيذ املتطلبات املدرسية -2

 .صدار األحكام واتخاذ القرارات وإسئلةتدريب الطلبة عىل إثارة األ -3

 . تحميل الطلبة مسؤولية تعلمهم، وتدريبهم عىل التعلم الذايت -4

 ً.تطبيق الخربات الدراسية عمليا -5

إن فلسفة الواجبات البيتية، كام تعلنها هذه املدرسة وكام يتفق عليها املربون ميكن أن 

 :تتحدد بالخطوط التالية

 .ألنشطة املدرسيةتعزيز التعلم املدريس وا -1

 . امتداد النشاط املدريس خارج املدرسة والوقت أطول -2

 .مل يكتمل داخل الصف إعطاء الفرصة للطلبة واملعلمني إلكامل ما -3

 .تدريب الطلبة عىل عادات دراسية سليمة ويف أوقات مريحة -4

 .درسة واألهايلإدماج األهايل يف عملية تعلم أبنائهم، وإقامة عالقات مستمرة بني امل -5

وعىل الرغم من وضوح هذه الفلسفة النظرية للواجبات إىل أن املراقبني يرصدون العيوب 

 .واألخطاء العديدة يف عملية تنفيذ هذه الفلسفة

 :صعوبات أمام الواجبات البيتية

 . واألهايلفهناك صعوبات تواجه الطلبة، واملعلمني،. تتنوع هذه الصعوبات حسب مصادرها
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َفالطلبــة يقضــون وقتــا طــويالً يف الــتعلم يف املدرســة -1 ً .

ويرغبون يف الحصول عىل أوقات حرة يسـتمتعون بهـا، أو 

 .يكتسبون خاللها خربات غري مدرسية

إن الطلبة يواجهون مصادر غنية يف البيئـة، أال يحـق لهـم 

  بها؟ واالنتفاع منها؟تصالاال

اجـبـات ًـكـام أن كـثـريا ـمـن الطلـبـة ال يفهـمـون أـغـراض الو

ويرونها فرصة ملامرسة سادية املعلمني عليهم، وإضـاعة أوقـاتهم 

فـأي فائـدة يف كتابـة درس؟ أو الوقـوف أمـام . دون فائدة تذكر

 مـن نكـد يـومي يسـمح آلبـائهم أكـرثمسألة حسابية صعبة؟ فالواجبات لدى بعض الطلبة ليسـت 

 !!بالتدخل يف شؤونهم وإزعاجهم

همية الواجبات بل عـىل العكـس توجـه أنظـار املعلمـني إىل ّإن هذه الصعوبات ال تقلل من أ

 .تحسني نوعية الواجبات، ومراعاة ظروف الطلبة وتقديم واجبات نوعية

ًواألهايل أيضا يفهمون الواجبات عىل أنها عملية أساسية يجب متابعتها والحـرص عليهـا، مـام  -2

ًيجعل تباينا واضحا بني فهم الطلبة لها، وفهم األهـايل ن بعـض األهـايل ال يتـدخلون بصـورة إ. ً

 :بل يكاد يقترص تدخلهم عىل. سليمة

 هل حللت الواجبات؟ ملاذا؟ متى؟ وماذا بعد؟

ًفالواجبات أيضا تثري توترا لدى بعض اآل         باء بعد الرصاعات واملعارك مع أبنائهم، أضف إىل ذلك ً

 :باء قد يتدخلون بشكل خاطئ يفأن بعض اآل

 يابة عن أبنائهمحل الواجبات ن. 

 إرشاد األبناء إىل حلول قد تكون صحيحة أو خاطئة . 

 تعليم أبنائهم بطرق غري تلك التي اعتادوا عليها يف املدرسة. 

 ًإن هذه الصعوبات أيضا ال تعني وقف تدخل اآلباء مبقـدار مـا تعنـي كيـف نرشـد 

ـــــب  7-5إذا قىض الطاـل
 ً.ساعات يوميا

ـــه ـــاعات عمـل ـــإن ـس ـف
35 - 25األســبوعي مــن 

 أال يكفي؟. ساعة
ـــك مقا ـــيس ذـل ـــاأـل ًرـب

ــدى لـســاعات العـمــل ـل
 جميع العاملني؟
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إىل ) Education Dividends: 2000 (:وهـذا مـا دفـع مجلـة مثـل. اآلباء إىل العمل السليم مع أبنـائهم

 :اقرتاح الربامج التالية لنوعية اآلباء

 درب ابنك عىل روتني يومي، ومامرسة الواجبات يف وقت معني. 

 درب ابنك عىل تخطيط وقته ليوافق بني أوقات الدراسة والوقت الحر. 

 ًحدد مكانا مالمئا للدراسة يف البيت  .وزوده باملثريات. ً

 اكتسب فياموال تسأل ليك تفتش وتتابع مدى اجتهاده بل تحدث معه .  تعلمفيامبنك ناقش ا 

 .من معلومات وعن يومه الدرايس

 ال تحل الواجبات. اعمل كمدرب وموجه. ساعد ابنك دون تدخل. 

 درب ابنك عىل خطوات حل املشكلة للوصول إىل ما يريد. ًإذا مل تعرف جوابا. 

  ولذلك دربه كيف يتعلم. هو التعلمتذكر أن هدف الواجبات. 

  مع املدرسة ومع املعلمنياتصالكن عىل . 

واملعلمون يواجهون صعوبات يف اختيار نوع الواجبات ومدتها، ويف معرفة أوقات الطلبة  -3

 :ًومدى امتالكهم الوقت الكايف لحل هذه الواجبات، وكثريا ما يتساءل املربون

 الطلبة واآلباء؟هل أعلن املعلمون سياستهم إىل  

 هل لدى املعلمني أغراض واضحة إلعطاء الواجبات؟ 

 هل يتم اختيار الواجبات بوعي؟ 

 هل يراعي املعلمون أوقات الطلبة؟ 

 هل يحرتم املعلمون إجازات الطلبة وحقهم يف االستمتاع بها؟ 

 هل ينسق املعلمون فيام بينهم قبل إعطاء الواجبات؟ 

 املعلمون واجبات ممتعة أو مثرية؟ًوأخريا، هل يقدم  
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إن من الرضوري أن نحفز الطلبة عىل أداء الواجبات وقبل 

ًأن نحدد أنواع الواجبات املثـرية، البـد أن يكـون املعلمـون عـىل 

 :تباع خطوات أساسية مثلإ املثارة أعاله، وسئلةوعي بقامئة األ

 باتالتنسيق مع األهايل والطلبة ورشح توقعاتهم مع الواج. 

  ا لوقـت الطلبـة وخشـية تـراكم احرتامـالتنسيق مع الـزمالء

 .الواجبات

  ـارات ـديم خـي ـا، وتـق ـات، وتنويعـه ـراض الواجـب توضــيح أـغ

 .متعددة

  تسجيل الواجبات يف دفرت خاص يحمله الطالب وقـد يطلـع

 .عليه األهل

  التصحيح الفوري للواجبات وتقـديم تغذيـة راجعـة فوريـة

 .للطلبة ولألهايل

 متابعة الواجبات مع الطلبة واألهايل. 

 :الواجبات البيتية السليمة

ـة  ـد أهمـي ـة يف تحدـي لـقـد اختلـفـت األنظـمـة الرتبوـي

فهناك أنظمة تركز عىل زيـادة هـذه الواجبـات، . الواجبات

كام يحدث يف دول أفريقيا وهناك أنظمة تعطي قرتة قليلة 

ول للواجبات كـام يحـدث يف أنظمـة األوروبيـة وأنظمـة د

وعـىل الـرغم مـن أن الدراسـات الدوليـة التـي . رشق آسيا

أجريت يف التسعينات وحتى اآلن تشري إىل التفـوق الطلبـة 

 يف عدد من الدول التي ال تعطى واجبات بيتية طلبة تهـتم

 

ـم ـي املعـل ـا يعـط ـرياً ـم كـث
الواجبات يف آخـر دقـائق
ـتمكن ـة، دون أن ـي الحـص
معظم الطلبة من معرفـة
ماذا يريد املعلم؟ وما هو

 الواجب؟

ــة ــات الدولـي يف االمتحاـن
ـــيات، ـــوم والرياـض للعـل
ــل ــة مـث ــوحظ أن طلـب ـل
طلـبــة ـتــايوان وهولـنــدا
ــــنغافورا ــــان وـس والياـب
تفوـقـوا كـثـرياً ـعـىل طلـبـة

ى تـهــــــتمدول أـخــــــر
بالواجبات البيتية بدرجـة

 .عالية

وانتـفـــوق طلـبـــة ـتـــاي
وهولندا وكوريا الجنوبيـة
الذين تقل عـدد سـاعات
واجبــاتهم البيتيــة عــىل
طلبة األردن وغريها ممن
ًيحمـلـون عبـئـا كـبـرياً ـمـن

 .  الواجبات
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 . ميكن إرجاع ذلك إىل الواجبات فهناك ال شك عوامل أخرى طبعا ال. بهذه الواجبات

 أي الواجبات؟ :لكن يبقى السؤال. لواجبات املدرسية البيتيةأننا ال نقلل من أهمية ا

إن الجزء التايل من هذا الفصل يضع خصائص الواجبات البيتية الجيدة مع مناذج من هذه 

 .الواجبات يف عدد من الدروس

 :خصائص الواجبات البيتية

وجهات  خصائص الواجبات يف عدد من الت Nancy puluتحدد الخبرية يف موضوع الواجبات

 :قدمتها للمعلمني

 .وجعلهم يدركون العالقة بني الواجب وبني موضوعات التعلم. وضح األهداف للطلبة واألهايل -1

ً اجعل الواجب شخصيا، يعالج موقفا مهام لدى الطالب، اجعله ممتعا لألرسة أيضا -2 ً ً ً ً. 

ًال تقدم واجبا محددا -3  .نوع الواجبات اسمح للطلبة باختيار واجبات. ً

 .حدد كمية معقولة.  ال تنقل الطلبة بالواجبات -4

 . زود الطلبة بالتغذية الراجعة الفورية عام قاموا به من أعامل -5

 . ال تركز عىل واجبات روتينية غري مثرية -6

 عىل تحديد أوقات مالمئة New Patzوقد ركزت مدرسة 

 :لواجبات طالبها عىل النحو التايل

  ف ساعة إىل ساعة ونصف يوميا من نص5-1من الصفوف.ً 

  دقيقة لكل درس يوميا20  7-6من الصفوف .ً 

  دقيقة لكل درس يوميا30  9-8من الصفوف .ً 

 ًدقيقة يوميا لكل درس) 45-30 (12-10من الصفوف 

ـدفا ـت ـه ـات ليـس ًالواجـب
هـي أداة للتفكـري. بذاتها

ّوالـــتعلم والـــربط بـــني
 .عنارص التعلم
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قد يكون يف ذلك مبالغة، أو أن فلسفة املدرسة نفسها تركز عىل الواجبات، لكن هناك أنظمة 

ففـي املـدارس الفرنسـية االبتدائيـة ال يحمـل الطلبـة . ات لطلبـة املدرسـة االبتدائيـةال تقدم واجبـ

  . يقومون بكل أعاملهم وقت الدوام املدريسأنهم. الواجبات إىل منازلهم

 .إذن يعتمد حجم الواجبات عىل فلسفة املدرسة ومدى اهتاممها

 :أما القواعد األساسية الختيار الواجبات فتستند إىل ما ييل

تكليف الطلبـة بقـراءات خـارج الصـف، وتـوجيههم نحـو  -1

قراءات معينة، وإعطاء الطلبة الفرصة ملناقشـة مـا قـرأوه 

 .ًإن مثل هذا الواجب يعكس آثارا إيجابية. مع زمالئهم

يف زيادة وعي الطالب، وتعليمه البحث واالختيار وإعطائه 

بنقـل معلومـات فرصة التحـدث أمـام زمالئـه، واسـتمتاعه 

 إضـافة إىل فوائـد مثـل .دة قد ال يعرفها كثري من الزمالءجدي

 .هذا الواجب لبقية الطلبة

تكليف الطلبة بجمع معلومات وبيانـات وصـور وعينـات  -2

ميكن أن تنتهي مثل هذه الواجبات بإقامة معارض دامئـة أو . ومناذج ألشياء وأحداث ومواقف

 .مؤقتة، وقيام مناقشات مفيدة لجميع الطلبة

طيط مرشوعات ينفذها عدد من الطلبة، يعملون يف مجموعات عمل مثل مرشوع تعلـيم  تخ -3

 .…اتفلـلـهوردة، أو عمل قاموس صفي أو دليل 

 . إىل محارضات، ندوات، أرشطة تسجيل وتقرير لزمالئهم عام سمعوهستامعتكليف الطلبة باال -4

وتقديم تقرير …  ية أو عائلية ية أو مناخية أو سياساجتامع تكليف الطلبة مبالحظة ظواهر  -5

 .عن تطور ما الحظوه

أشكال الواجبات الناجحة
 .قراءات -1
 .جمع معلومات -2
 .العمل يف مرشوعات -3
 .االستامع -4
 .مالحظة أحداث -5
ــــــارير -6 ــــــداد تـق إـع

 .ومتابعات
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ية مشكالت طالبية، ومناقشة هذه اجتامع إعداد تقارير ومتابعات عن أحداث يومية، قضايا  -6

 .التقارير مع زمالئهم

 :يالحظ من هذه األشكال املختلفة للواجبات أن الواجب الجيد يتصف مبا ييل

 ض عليهوال يفر. إنه واجب يختاره الطال. 

 إنه واجب يتيح املجال أمام الطلبة لالنطالق يف مجاالت يحبونها. 

 ًإنه ليس جزءا مبارشا من املادة الدراسية التي قرأها أو تعلمها يف املدرسة ً. 

 إنه متاميز يف محتواه وشكله وأساليبه، ولكنه . ًوليس موحدا لجميع الطلبة. إنه واجب متاميز

 قد يحقق نفس األهداف

 :مثلة عىل واجبات مدرسية ناجحةأ

ًتقدم فيام ييل عرضا لواجبات بيتية مقرتحة يف عدد من املواد الدراسية، كأمثلة ملا ميكن أن 

 :يقدمه املعلمون

 :الرياضيات -1

 اذهب إىل السوبر ماركت وسجل التفاوت يف أسعار علب حليب األطفال. 

  ئية املستخدمة يف مطبخك واحسب فرتة  صالحية عدد من املواد الغذاانتهاءسجل تاريخ

 .صالحيتها املتبقية

 ًضع مخططا لحديقة منزلية. 

 ايا القامئة يف إحدى غرف منزلكوسجل عرش تطبيقات للز. 

 ما التطبيقات الهندسية يف منزلك؟ 

 ًكم شكًال هندسيا يف مطبخك؟ ما األشكال التي تحبها؟ 

  يف الحياة العمليةثفيثاغوراذكر بعض التطبيقات عن نظرية . 

 احسب كمية املواد الالزمة لصناعة قالب من الجاتوه. 
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 والدك، البائع، موظف البنك؟: ًما املهارات الحسابية التي تحتاج يوميا إليها 

 من الدخل% 20بحيث توفر. اعمل موازنة ملنزلك. 

 :العلوم

 ملتوقعة؟ماذا يعني انقطاع الكهرباء ملدة نصف ساعة؟ ما التغريات ا 

 كيف نزيد من إنتاج حديقة مهملة منذ سنوات؟ 

  م150س كلام ارتفعنا  ْ◌1تنخفض درجة الحرارة درجة. 

 ماذا يعني لك هذه الحقيقة العلمية؟ 

 ًاكتب تقريرا بذلك. تابع مالحظة إنبات بذرة عىل مدى ثالثة أسابيع. 

  درجـات : ع جدوالً مبالحظاتـك حـولض.  شباط–سجل حالة الجو يف عرشة أيام من شهر فرباير

 .الحرارة، كمية األمطار، عدد األيام املمطرة

 سجل امللوثات البيئية الذي يخلفها منزلك يوميا.ً 

 كانتباهوسجل بعض األفكار التي لفتت . استمع إىل برنامج العلم والحياة. 

 ميةما تطبيقات ظاهرة التمدد، املغناطيس، الضغط الجوي يف حياتنا اليو. 

 ًأين تذهب مياه األمطار؟ هل نفقد جزءا منها؟ ما نسبة التبخر؟ 

 راقـب متـى يغـيل املـاء يف كـل . ًضع يف األواين ملحـا. ضع كميتني متساويتني من املاء عىل النار

 .منهام

 :يةسالمالرتبية اإل

 ًكيف تقنع شخصا مبامرسة الشعائر الدينية؟ 

  مشاعرك وأنت تدخل املسجد النبوي يف املدينة املنورةاكتب رسالة إىل زميل لك ترشح له! 

 مـاذا جـاء يف هـذه . يصف لك فيها خطوات الحـج. جاءتك رسالة من زميل لك ذهب إىل الحج

 الرسالة؟
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  اسأل خمسة من أقاربك عن األعامل التي قاموا بها يف السنوات األخرية، ميكن أن تقربهم من

 .الـلـه

 واشتهر الثاين بحب املال قارن بني سلوكهام، . ر األول بالورع والتقوىاشته. يف حيك تاجران

 .وتعاملهام مع الناس

 ًبرأيك ما األعامل التي قام بها؟ اكتب تقريرا عن . اشتهر أحدهم بالقيام بأعامل تربع خريية

 .ذلك

 ؟كيف توزع هذا املال. وأردت أن توزعه عىل أعامل خريية. لديك مبلغ كبري من املال 

 ًتستمع يوميا إىل أحاديث دينية كثرية يف املحطات الفضائية. 

 : وسجل. راقب أحد املتحدثني

 .الحقائق الدينية التي يذكرها -   أ

 .اآلراء الشخصية التي يقولها -ب

 وبني التطبيقات العملية لكل منها. سالمًاكتب تقريرا عن أركان اإل. 

 ًء مسجد يف مدرستك؟ حيك؟اعمل مع زمالئك عىل إعداد خطة إلنشا 

 :يةجتامع العلوم اال-4

 ًواكتب تقريرا توضح وجهة نظرك. تابع ما يكتب عن الطالق يف الصحف اليومية! 

 ًماذا لو غادر الوافدون البالد؟ اكتب تقريرا عن التغريات املتوقعة داخل األرسة وخارجها! 

 ًتابع حدثا سياسيا يف إحدى الفضائيات  !اقضات التي تنرش حول هذا الحدثواكتب التن. ً

 ما الحقوق التي تتمنى أن تحصل عليها املرأة يف بالدنا؟ 

 ما اآلثار املرتتبة عىل نيل املرأة لهذه الحقوق؟ 
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  ًضع عددا من القوانني ميكن أن تنظم فيها العالقات 

 .داخل األرسة

 .يف املدرسة

 .يف املؤسسة التي يعمل بها والدك

 اطلب أن يرسل لك مالبس وطنية من تلك الدولة. ة إىل قريب لك يف دولة أجنبيةاكتب رسال .

 .اعرضها يف الصف حني نناقش موضوع تلك الدولة

  20دعا أحد الفنادق األشخاص الذين احتفلوا بزواجهم يف الفندق خالل عامني حرض منهم %

 .فقط

 ملاذا برأيك مل يحرض اآلخرون؟

 اكتب . حيفة يومية حول أثر العامالت األجنبيات يف تربية األطفالاقرأ أحد املقاالت يف ص

 .تعليقك

  ًاعمل استبيانا مع مجموعة من زمالئك لدراسة آراء الناس بالخدمات التي تقدمها البلدية؟ 

 اكتب الظواهر املزعجة أو املفرحة التي تراها. قم بجولة مع زمالئك يف أحد أسواق املدينة. 

 : يف اللغة-5

 كلامت التحية املتداولةأكرثاكتب قامئة ب : 

 بني الصغار  -

 بني الصغار والكبار  -

 بني الكبار و الكبار  -

 ما الفرق بني هذه الكلامت؟ 

 وحدد أهم ثالث شخصيات أساسية فيه. اقرأ هذا الدرس: 
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 ا؟ عدوانية؟احرتامً جذبا؟ كرثما الشخصية األ

 ًجا لك؟ ملاذا؟ما الشخصيات التي ترغب أن تكون منوذ

اشكلوا هذا املقال بوضوح حركات اإلعراب . اتفقوا عىل مقال صحفي. مع عدد من زمالئك

 .املناسبة عىل أواخر الكلامت

 يف موضوع ما تختاره/ بيتني من الشعر/ اكتب قصة. 

 الحظ الصور البرصية، الحسية الحركية. ما الصور البالغية يف قصيدة أيب متام. 

  سجل األخطاء اللغوية التي يرتكبها. حديث أحد املذيعنياستمع إىل. 

 اعملوا قابلة مع شاعر. مع مجموعة من الزمالء. 

 التي تسألونها؟سئلةما األ  

  ماذا كنت تترصف لو كنت مكان أحد الشخصيات يف هذا الدرس؟ 

 الخمس التي ميكن أن تسألها لتصل إىل مهنة شخص؟سئلةما األ  

 ت التي اتخذها رب األرسة يف هذا الدرسناقش القرارا. 

  ما حكمك عىل شخصيته؟ 

 هل هو دميقراطي؟

 ما نظرته إىل املرأة؟
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 مفهوم التغذية الراجعة: أوالً

 بسلوك ما، فإنه يرغب يف معرفة آراء نسانحني يقوم اإل

السلوك، وقد يسأل اآلخرين للحصول عىل اآلخرين يف هذا 

وجهات نظرهم وحني يقوم الطالب بعمل أو سلوك ما فإنه 

يرغب يف معرفة مدى صحة ما قام به، فقد يسأل زمالؤه، أو 

فالطالب يرتقب ما سيقوله املعلم عن  هذا السلوك عليهم، م ملعرفة أثرهينظر يف عيونهم ووجوه

رتقب تصحيح املعلم لإلجابة، أو تصحيح املعلم لورقة إجابته وهل هي صحيحة أم خاطئة، ي

  .االمتحان ليك يرى مدى دقة إجاباته أو صحتها

وقد تكون  .فالتغذية الراجعة هي ما يتلقاه الطالب من تعليقات أو سلوكات نتيجة ملا قام به

جابتك جيد، أحسنت، كانت إ: التغذية الراجعة لفظية مبعنى مجموعة من الجمل أو الكلامت مثل

 .الخ…دقيقة 

وقد تكون التغذية الراجعة جسدية أو باإلشارات الجسدية، حيث يقرأ الطالب مالمح وجه 

 . املعلم أو ابتسامته أو مالمح غضبه وانزعاجه

وال يدخل يف باب التغذية الراجعة ما يقدمه املعلم من تعليامت وإرشادات عامة مثل بدء 

 .ً دامئا بعد قيام الطالب بالسلوك أو العملفالتغذية الراجعة هي ما تأيت. العمل

التغذية الراجعـة هـي مـا
ردوديتلقاه الطالـب مـن 

فعل عىل ما قـام بـه مـن
 سلوك
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 .مصادر التغذية الراجعة: ًثانيا

ميكن أن يتلقى الطالـب التغذيـة الراجعـة مـن مصـادر 

وقد يرجـع الطالـب إىل . متعددة مثل املعلم أو الزمالء الطلبة

معيار لفحـص سـلوكه مثـل الرجـوع إىل الكتـاب أو القـاموس 

 .            ه املراجعليقارن إجابته مبا ورد يف هذ

وقـد تـكـون التغذـيـة الراجعـة ذاتـيـة، مبعـنـى أن يتأـمـل 

ا، ويتعـرف إىل جوانـب لـلــهالطالب نشـاطاته وسـلوكاته ويح

 .الضعف والقوة فيها 

كام يتلقى الطالب تغذيـة راجعـة مـن أهلـه يف املنـزل 

 .ًالذي غالبا ما يقدمون له مالحظاتهم عىل ما قام به من سلوك

يد أن تتعدد مصادر التغذية الراجعة ألن املصدر الفردي قد يقدم وجهة نظر خاصة، ومن املف

ومـن هنـا يتحـدث املربـون عـن تغذيـة . بينام تتكامل وجهات النظر الصادرة عن مصادر متعـددة

 : ْ كام هو مبني يف الرسم التايل360 راجعة كم 
 

   الطالب     الزمالء                

 
 

 الكتب واملراجع                   املعلمون                    

     
        

 األهل

 الطالب

 مصادر التغذية الراجعة
 املعلم -1
 الزمالء -2
ـــع -3 ـــاب أو مرـج الكـت

 لميع
 الطالب نفسه -4
 األهل -5
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نالحظ من الشكل أن التغذية جاءت من مصادر متعددة، و مل تقترص عىل وجهة نظر فردية، 

وقد يعجب املعلم . فقد يعجب الطلبة بسلوك ما ال يعجب به األهل. فلكل مصدر منطلقات خاصة

 تكامًال ميكن أن تسهم يف تحسني أكرثفاملصادر املتعددة تقدم صورة . ءبسلوك ما مل يعجب الزمال

 .أداء الطلبة

 ملاذا يحتاج الطالب إىل تغذية راجعة؟ : ًثالثا

إن هدف التغذية الراجعة هو تعديل سلوك الطالب لتاليف نقاط الضعف التي واجهها، 

ارص األساسية لنحو الدماغ وتعزيزها وتأكيد اإليجابيات وتعزيزها، فالتغذية الراجعة هي أحد العن

 .فالطلبة يحتاجون إىل تغذية قبلية وتغذية راجعة) 2004: سوزان كوفاليك. (نحو الذكاء

فالتغذية القبلية تقدم للطالب الرشوط التي سيتم تنفيذ 

وبعد أن يبدأ . كام تحدد مستوى األداء ومستوى اإلنجاز. العمل

الراجعة يف أثناء قيامه تغذية الطالب باألداء ميكن أن يتلقى ال

 ألن ذلك يعتمد عىل الهدف  من العمل،نتهاءبالعمل، أو بعد اال

 .من تقديم التغذية الراجعة

 :وميكن إجامل أهداف التغذية الراجعة مبا ييل

فام يتلقاه من . مساعدة الطالب عىل أن ميارس السلوك أو األداء الصحيح قبل أن ينهي عمله -1

 .    قيامه بالعمل توجه سلوكه وأداءه نحو إنجاز جيدتغذية يف أثناء

 . إعطاء الطالب فرصة مامرسة األداء ثم مقارنته باألداء الصحيح -2

فالطالب حني يحل مسألة أو يجيب عن سؤال، فإن ما يتلقاه من تغذية راجعة بعد انتهائه 

 .من العمل تعمل عىل تحسني أدائه وتعريفه بنقاط قوته وضعفه

ً التغذية الراجعة الطالب متشوقا ملعرفة أدائه ومعرفة نتائج جهوده، خاصة إذا قدمت تجعل -3

 .ات املالمئةيسرتاتيجومن اإل

التغذية القبليـة مـا يقدمـه
ــات ــن توجيـه ــم ـم املعـل
وتطبيقات ومناذج وتحفيـز
قبـــل أن يبـــدأ الطالـــب

 .مبامرسة العمل
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ميكن أن تؤدي التغذية الراجعة إىل مساعدة الطلبة عىل وضع املعايري الخاصة للحكم عىل  -4

 ً.أعاملهم، بحث يوجهوا أنفسهم ذاتيا

 راجعة ات تقديم التغذية اليإسرتاتيج

ًإن أسلوب تقديم التغذية الراجعة يؤثر سلبا أو إيجابا عىل الطلبة فالتغذية الراجعة غري . ً

ات يسرتاتيجاملناسبة تولد مشاعر سلبية وحادة لدى الطلبة، ولذلك فإن من املهم أن نتحدث عن اإل

 . املالمئة لتقديم تغذية راجعة إيجابية

 . تغذية الراجعة املؤجلةالتغذية الراجعة الفورية مقابل ال  -1

ًفال ميكن أن يبقى الطالب منتظرا فرتة طويلة حتى يطلع عىل نتائج أداءه، وال يجوز أصًال أن 

ًتنتظر حتى النهاية ونقول للطالب كان أداؤه جيدا أو ضعيفا ًإن املعلمني ميارسون كثريا التغذية . ً

 : الراجعة غري الفورية، وهذا يتضح يف

 .نهاية العام إلصدار نتائج النجاح والرسوباالنتظار حتى  -أ

ً عدم تصحيح أوراق االمتحان فورا، وإعادتها إىل الطلبة بعد فرتة طويلة مام يفقد  -ب
 .تأثريها يف آراء الطالب

 .إهامل بعض السلوكات السلبية  -ج

مناقشة الطالب يف السلوكات السلبية بعد مرور فرتة زمنية عىل حدوث مثل هذه   -د
 .وكاتالسل

 Descriptive Not .التغذية الراجعة الوصفية مقابل التغذية الراجعة الحكمية  -2
Judgmental 

 مام يحتاج إىل إصدار حكم عىل ما قام أكرثما يحتاج إليه الطالب هو وصف سلوك قام به 

ج إليه وأن ما يحتا. ولذلك يعترب كثري من املربني وعلامء النفس أن النقد واملدح كالهام ضار. به

 .الطالب أن يفهم سلوكه ويوجه سلوكه نحو مبدأ أو قاعدة سليمة
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 :أراد معلم أن يشكر طالب فقال له :مثال

 "ًشكرا لك. إنك ساعدت زميلك، مام أثر عىل تحسني أدائه"

لقد أوضح املعلم السلوك الجيد، وأوضح توافق سلوك الطالب مع معيار السلوك الجيد وهو 

ًأثريا واضحااملساعدة التي حققت ت ً. 

 :عىل شكر خاطئ مثال

 ".ًشكرا لك قمت بعمل ممتاز" 

ًلكن ما هو هذا العمل؟ ملاذا كان ممتازا؟ ستبقى اإلجابات غامضة لدى الطالب الذي تلقى 

إن هناك من املربني من يعتقدون أن من ميدح أو ينقد ال يريض . هذه التغذية، ولدى بقية الطلبة

 .الب املمدوح أو الذي تلقى النقدإالَ نفسه، وال يؤثر بالط

 :إذن التغذية الراجعة يجب أن تكون وصفية مثل

 حللت واجباتك بطريقة منظمة، مام يشري إىل التزامك مبا اتفقنا عليه. 

 نظفت مقعدك برسعة مام أتاح لك فرصة أن تقدم عمًال أنيقا .ً 

 عملهامام ساعد املجموعة عىل إنهاء. عملت مع املجموعة بالتزام . 

 ًجلوسك بهدوء، وفر لنا جميعا فرصة إنجاح النشاط. 

  Futurest not past concentrated  .التغذية الراجعة املستقبلية مقابل املاضوية -3

ًإن التغذية الراجعة التي تقترص عىل تعزيز سلوك قام به الطالب يف املايض قليلة األثر، وغالبا 

ًمدحا أو نقدا: ما تكوم حكمية  وحق إن كانت وصفية فهي ً

ًوليس املطلوب من الطالب أن يكرر سلوكا . ًتصف سلوكا انتهى َ

فالتغذية الراجعة . دار ما يطور هذا السلوك مستقبالًًمنتهيا مبق

املفيدة ال تكتفي بالتعليق عىل املايض بل متتد لتصل إىل 

 .تحسني هذا السلوك وتطويره

التغذـيـة املـسـتقبلية ـهـي
التي تهدف إىل التطوير ال
مـجــرد قـبــول الواـقــع أو

 .عليق عليهالت



 
اتيجيات صفية إسرت: الباب الرابع

 
 

 
298

 

 

 : مثال

  صلة بأنشـطةأكرثأن يقودك  إىل اختيار واجبات  ذا ميكنحللت واجباتك بطرقة منظمة، وه

 .   تعاونية هادفة للتفكري

نالحظ أن املعلم مل يقف عند املايض وهو حل الواجبات بطريقة منظمـة بـل حفـز الطالـب 

 .وزمالءه عىل التوجه نحو تطوير هذه الطريقة املنظمة ليامرسوا أنشطة تفكري تعاونية

ًست تقيام أو حكام التغذية الراجعة لي -4 ً. Not- evaluative  

ًال تـسـمى التغذـيـة تـقـيام أو حـكـام ـفـالحكم والتـقـويم . ً

ونحـن لسـنا يف حاجـة . يؤدي إىل الرفض أو إىل الدفاع والتربير

إىل إضعاف الطالـب لـيك يـدافع عـن نفسـه، وال إزعاجـه لـيك 

 .يرفض ويربر

، إن التغذية الراجعة سواء كانت من املعلـم إىل الطالـب

أو من أي مصدر إىل أي شخص يجـب أن تسـعى إىل املراجعـة 

. وإن أي تغذية راجعة مهددة، ناقدة لن تكون ذات نتائج إيجابية. والتطوير ووضع الخطة للتحسني

 .فاملطلوب  تغذية راجعة وصفية غري مهددة

 Stress at all not on wrongs .التغذية الراجعة التي تركز عىل الكل ال عىل الخطأ  -5

يحاول بعض املعلمني أن يركـزوا عـىل األخطـاء، باعتبـار 

ـري  ـذلك تـش ـي، ـل ـلوك الطبيـع ـي الـس ـحيحة ـه ـلوكات الـص الـس

الدراسات أن املعلمني يستخدمون عبارات سلبية خمسة عرش 

 أنهـمضعف العبـارات اإليجابيـة التـي يطلقونهـا، مـام يشـري 

 .يركزون عىل األخطاء والعيوب

ـرث ـة أـك ـن كلـم ابحــث ـع
عدالة فالتغذيـة الراجعـة
ًليـسـت تقـيـيام أو حـكـام ً.
إنها تحسني تطوير دعـم،

تثامر خطـطمراجعة، اسـ
 .مشرتكة

ـــــد ـــــونيتـح ث املعلـم
تـهــم،: بعـبــارات ـســلبية

نقد، سخرية أضـعاف مـا
يتحدثون به مـن عبـارات

 .دعم وتشجيع
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 وتنمية العالقات وبناء الفريق، والبناء عىل النجاحات اة زيادة الرضإن هدف التغذية الراجع

  .وليس بينها أهداف ساخرة أو محبطة. والتغلب عىل الصعوبات

ـتعلم والتحســني . ال تفقــد هــدفك -6 الهــدف هــو اـل

  Learning and Improvement والتطوير

والتعليق عليها يهدفان إىل التعلم من  إن خربات املايض

 لتحسني املستقبل، ومن هنا فان هدف التغذية الراجعة املايض

 :الذي يجب أن يكون يف ذهن املعلم هو

 الحالية واملستقبلية: تعريف الطالب بإمكاناته.  

 االستمتاع بعالقات وروابط تعلم إيجابية. 

 التحسني والتعلم والتطوير. 

 :وإن تحقيق هذه األهداف الكبرية يتطلب ما ييل

 .دم تغذية دقيقة واضحة وال تبقى يف العمومياتأن تق  -أ

  :ولذلك نقول. سلوكك غري مالئم هذه تغذية عامة، لن تخدم أحدا :مثال

 الحظ أننا تحدثنا هنا بدقة عام قام . أن حركتك التي قمت بها أربكت زميلك وهو يعمل

 .به الطالب وعن اثر سلوك الطالب عىل زميلة

وتطلب منهم أن يقوموا .  Appropriate for everyoneلجميع الطلبةأن ال تضع نفس األهداف   -ب

فالتغذية الراجعة اإليجابية تتجاوب مع متثيالت . بنفس اآلراء أو نفس األداء وبنفس الطريقة

ًفالطالب الذي يرسم جيدا قد ال يستطيع أن يجاري زميله يف . الطلبة وخيار اتهم املفضلة

 .رن بني طالب وآخرالتغري الحريك ومن هنا ال نقا

 !!ًبينام كان رسمك مضحكا. رائعيشء هذا . انظر إىل الرسم الذي قام بها زميلك :مثال

 أهداف التغذية الراجعة
 ــات ــدم عمومـي .ال تـق

 ً.كن دقيقا
 ال تضع نفس األهداف

 .للجميع
 ـــدافك ـــي أـه ال تعـط

 .األولوية نفسها
 ال تـضــغط عـلــيهم يك

 .يغريوا
 ـــتم بأهــــدافك ال تـه

 .فقط
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فهناك من يرسم وهناك من يتحرك أو يتأمل أو . إن التغذية الراجعة هذه ال أساس تربوي لها

 .دعهم يصلون إىل أهدافهم بأساليب مختلفة! فليس املطلوب نفس السلوك… يتعاون 

 Rank your objectives in order of importance ال تعطي جميع أهدافك نفس األولوية -ج

إن املعلـمـني ميتلـكـون مـسـتويات ـمـن األـهـداف، فهـنـاك 

ولـذلك تركـز . أهداف يجب أن تنجز وأهـداف ميكـن أن تنجـز

فـإذا . التغذية الراجعة عىل تحقيق األهداف الواجبة الرضوريـة

ـهـارات الحياتـيـة، ـفـإن التغذـيـة ـكـان املعـلـم بـصـدد ـتـدريس امل

الراجعة حول أولوية هامة، وعىل حسـاب أهـداف أخـرى غـري 

 .كالعمل الفردي مثالً. رضورية يف هذه املرحلة

 

    You are not the only one .  ًفكر بأهداف الطلبة أيضا.  ال تهتم بأهدافك فقط-د

ترتبط برغبات املعلم وطموحاته إن معايري السلوك التي ستقدم التغذية الراجعة يجب أن ال 

وعىل معايري األداء املطلوب حتى يكونوا . فقط، بل يتفق املعلم مع الطلبة عىل السلوكات املطلوبة

 .عىل وعي مبا سيفعلونه

 Think How You Can Help Don’t press ال تضغط عليهم. فكر كيف تساعدهم - هـ

خدمها ًالتغذية الراجعة ليست سالحا بيـد املعلـم يسـت

إن تقـديم التغذيـة اإليجابيـة بهـدف . كام يريد ووقت يشـاء

ًالتغيري يتطلب أن يكون املعلم واثقا صبورا متسـامحا يعطـي  ً ً

ًوقتا كافيا دون إلحاح، يقـدم اإلرشـاد واملسـاعدة والتـدريب ً .

 .يقدم النموذج السلويك املطلوب

 أولوياتك
 ـــب أن ـــداف يـج أـه

 .تنجز
 أهــــداف ميكــــن أن

 .تنجز
 كن تأجيلهاأهداف مي.

 

إحــداث التغيــري ال يــتم
أو النقــــد أوبالضــــبط 

 .السخرية
يحتاج الطالـب إىل وقـت
ـري ال ـذلك التغـي ـاف وـك ـك

 .يتم فجأة
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 ,Offer Feedback to everyone .التغذية الراجعة تقدم للجميع وال ترتكز عىل فئة -6

not to someone 

يحتاج جميع الطلبة إىل التغذية الراجعة، وال يجوز إهامل 

الطلبة الذين يقومون باألداء الصحيح، والرتكيز عىل الطلبة الذين 

وبنفس الوقت ال يجوز أن .  التعلمي يواجهون صعوبات أو بطيئ

فجميع  .ضعافتركز التغذية الراجعة عىل املتفوقني وتهمل ال

الطلبة يشعرون بالحاجة إىل التغذية الراجعة، ألنهم بحاجة إىل 

 .معلم عادل نزيه يشعرهم بأنهم يعيشون نفس األوضاع

 Look at the other factors,  not قـيم ظـروف األداء . ال تقـيم األداء فقـط -7

performance only 

. ادلةإن التغذية الراجعة يجب أن تكون شاملة، ونزيهة وع

 أكرث 100/60ولذلك قد يكون جهة الطالب حصل عىل عالمة

    .100/80ًاستحقاقا للتعليق اإليجايب من طالب حصل عىل 

إن من املهم أن يقدم املعلم التغذية الراجعة ألداء تم يف 

ظروف معينة فالطالب الذي يعيش يف بيئة غري غنية باملثريات، 

د ال يستطيع أن ينجز نفس ما ينجزه طالب أخر يعيش أو الذي يدرس يف منزل مزدحم باألفرا

 .ًظروفا جيدة

فالتغذية الراجعة يجب أن ترعي جميع العوامل التي يعيشها الطالب وتؤثر عىل أدائه، وال 

 .تطلب منه مستحيالت ال يستطيع تحقيقها

 

 

إن تقـــــديم التغذيـــــة
الراجـعــــــة للطاـلــــــب
ــــؤدي إىل ــــعيف ـي الـض
ّالتذمر وشعوره بالدونيـة
وـشــــــعور اآلـخــــــرين

 .باإلهامل

كأـنـهال ترـكـز ـعـىل األداء و
يشء منفصل عن الظروف

 .ّالتي تم فيها هذا األداء
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 Be bee not .ال تقدم التغذية الراجعة بأسلوب الفراشة بل بأسلوب النحلة -8

butterfly 

تقدم التغذية الراجعة ضمن خطة لها أهدافها الواضحة ،   

، بل تركز  عىل آخروال تقدم عشوائيا أو تنتقل من موضوع إىل 

الهدف حتى يتحقق، ولذلك يعلن املعلم هدفه ويوجه الطلبة 

 .نحو الهدف، ويقدم لهم التغذية راجعة مرتبطة به

رات فإذا كان هدف معلم الرياضيات هو تعليم مها

فسه ليصحح أخطاء الطالب يف اإلمالء أو سلوكه يف عدم إعطاء نهندسية معينة، ال يجوز أن يشتت 

أن هذا ال يعني أن املعلم ليس مسؤوال عن كل ذلك ، لكن عليه أن يركز التغذية ... التعلم لزميله 

 .الراجعة عىل هدف معني ومبارش

 .ب املطرب أو العزف املنفردقدم التغذية الراجعة بأسلوب املحاور ال أسلو -9
Dialogue not Monologue 

وليست توجيهات أبوية أو تربوية من طرف . ن التغذية الراجعة ال تنبع من السلطة فوقيةإ

ويتحدث . يقدم املعلم ويستمع الطالب: نياتجاهفالتغذية الراجعة طريق يف . اكرب إىل طرف اصغر

 .يتحوران للوصول إىل السلوك الصحيحالطالب ويستمع املعلم، أو يتحدثان معا و

 :مثال

 كيف توصلت إىل هذه النتيجة؟ ملاذا تقول ذلك؟ : املعلم

 فكرت يف تشابه املثلثني، : الطالب

 وهل املثلثان املتشابهان متكافئان؟ : املعلم

 .نعم  : الطالب

تنتقل الفراشة مـن زهـرة
ـيك ًإىل أخــرى عشــوائيا ـل

ــتمتع ــى. تـس ــنام تبـق بـي
النحلة عىل الزهـرة حتـى

 .تحقق كل هدفها
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اكرب مساحة ٍ متشابهني يف آن واحد مع أن أحدها إنهام: ما رأيك بهذين املثلثني :  املعلم

 .من اآلخر بكثري

 
 

       ب        أ

 .فلم اعرف الفرق بني التشابه والتكافؤ. رمبا :  الطالب

وهـذا مـا يسـمى . (أن عليـك أن تصـحح نفسـه! هـذا خطـأ: الحظ أن املعلم مل يبدأ مبا يـيل

 .إمنا زاد حوارا وتفاعال بني الطرفني) باملونولوج

   Let them begin.م وجهات نظركال تقد النقاش من خالل تقدي -10

ـدون أو  ـاتهم، فينـق ـون تعليـق ـدم املعلـم ـا يـق ـان ـم رسـع

ميدحون سلوك الطالب، ويقدمون له التوجيه والنصح أو اللـوم 

 ً.والنقد دون أن يسمعوا من الطالب شيئا

ًلوجا وليسـت مونولوجـاافإذا كانت التغذية الراجعة دي ً .

 إىل ستامع الطالب واالفإن من املفروض أن يبدأ الحوار بحديث

فالتغذيـة . طريقته يف التفكـري، والقيمـة التـي وجهـت سـلوكه

دع الطالـب يقـدم : والقاعدة الذهبية هنـا هـي. الراجعة هي نقاش مشرتك، يقود إىل نتيجة راشدة

 .تهاستجابمام يسمح له بتبديد مخاوفه، زيادة تفاعله و! وجهة نظره أوال

ً قدم ثناء ال مدحا متملقا-11 ً َ    Praise not flattering 

وأن املعلـم يجـب أن يسـتثمر . سبق أن قلنا أن املدح والـذم ليسـا عـنرصين فـاعلني

 إن كلـامت مثـل عظـيم، أبـدعت،. نجاحات الطالب يف مواقف بعيدة عن املبالغة والتملق

 املصيدة
يقع املعلمون تحت إغراء
بــدء الحــديث وإصــدار
ـــــه ـــــام والتوجـي األحـك
واإلرـشــــــاد قـبــــــل أن
يستمعوا إىل وجهـة نظـر
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ساسـية  بطل قد تكون مالمئة ألطفال الروضة، ولكنها ال تعطـي نفـس الـدالالت لطالـب املرحلـة األ

 . العليا أو ما بعدها

 ً:إن استثامر نجاحات الطلبة يجب أن يواجه إيجابيا

  :مثال

  هل ميكنك توضيحها؟. هذه نقطة مهمة. أنا أوافق عىل ما ذكرت 

   ًما الذي ميكنك عمله الحقا الستكامل ما بدأنا. ًأنا معك متاما يف هذا املوضوع! 

  واصل ذلك. ب زميلكوأقدر قوتك بجان. احرتم هذا الرأي. 

 .هذا هو الثناء الذي يشعر الطالب باألمن، وينمي إحساسه بالسلوك السوي

 !The behavior not the Person تحدث عن سلوك ال عن شخص الطالب  -12

 !بشع املنظر!هل يحق للمعلم أن يقول للطالب أنت كسول 

 مغرور؟هل تسهم مثل هذه الصفات يف بناء شخصية الطالب؟

ال فائدة من مواجهة الطالب بها،ومن األمثلة ,لصفات الشخصية حتى لو كانت صحيحة ن اإ

 :التي غالبا ما يستخدمها معلمون غري مؤهلني ما ييل 

  أنت كسول مهمل. 

 أنت مشاغب عدواين. 

 أنت مغرور. 

 صوتك خشن. 

 هل نظرت إىل وجهك يف املرآة؟ 

 :ةي، نركز عىل السلوك ،كام يظهر من األمثلة التالإننا بدال من الرتكيز عىل صفات الشخصية

الصفات الشخصية ليست
ـة للتـعـد .يل بـسـهولةقابـل

لذلك يركز املعلم املؤهـل
ـديل الســلوك ال ـىل تـع ـع

 .الشخصية



 
 إسرتاتيجيات تقديم التغذية الراجعة: الفصل الثامن عرش

 
 

 
305

 

 

 ، ميكنك زيادة االهتامم بواجباتك :نقول بدال من أنت كسول. 

 ،ميكن أن يقودك إىل ما تريدأكرثاالهتامم بالتفاصيل  :نقول  بدال من أنت مهمل . 

 عر اآلخرين مشااحرتامزيادة الثقة بالنفس تتطلب املحافظة عىل  :بدال من مغرور نقول. 

 ..وهكذا

ال يحق النقاش للمعلمني التحدث عن شخصية الطالب ،فليس من الذوق واألخالق أن تركز 

 .عىل الصفات الشخصية

  Be Soother not irritatorsتغذية راجعة مرنة غري مستفزة      -13

فالكلمة . طلبةن اختيار األلفاظ هام جدا يف تعاملنا مع اآلخرين سواء كانوا زمالء أم آباء آمإ

أن املعلم حني يقدم تغذية راجعة فانه يهدف دون شك إىل تحسني .هي التي تفتح الباب أو تغلقه

السلوك ،لكن سوء اختيار الكلامت قد يؤدي إىل نتائج معكوسة، وفيام ييل عدد من األمثلة التي 

 :تستخدم عادة حتى بحسن نية

 أال ترى؟ 

 أمل تسمع؟ 

 أمل تفهم؟ 

 ذلك؟أمل تع  

 .ال تعي! ال تفهم! ال تسمع!انك ال ترى:إننا متاما كأننا نقول 

 ناجح وتفاعل إيجايب فإننا ميكن أن نعيد صياغة هذه األمثلة عىل اتصالليك نحافظ عىل 

 :النحو التايل 

 هناك طريقة أخرى لرؤية هذا املوقف: بدال من أال ترى؟ نقول. 

 إليهاستامعت نظر أخرى ميكن االهناك وجها: وبدال من أال تسمع؟ نقول . 
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 ً.صغارا أم كبارا.  تأثرا يف نفوس اآلخرينأكرثفالكلامت والتعابري اللفظية ..وهكذا

    Don’t give up ال تستسلم  -14

 ً.فالطلبة ال يتقبلون وجهات النظر دامئا. ًكثريا ما يشعر املعلمون باإلحباط

 :فهمًوقد يكون لدى الطلبة أسبابا كافية للرفض 

 قد يحبون السلوك الذي يقومون به، وال يرغبون يف تغيريه. 

 قد يرفضون ما نقول ألننا مل نوضحه لهم. 

إننا يف هذه الحالة نحتاج إىل إجراء تعديالت ولو بسيطة عىل مقرتحاتنا، وميكن سحبها 

يدهم إىل ما نريد ً صياغتها، فاملطلوب أن نستمع إليهم جيدا، وأن نعإعادةأو . بالكامل أو تأجيلها

ًوابق حازما وارشح وجهة نظرك وبإمكانك العودة إىل ما تريد دامئا. بطريقة إيجابية ً. 

 :إن بإمكانك أن تفاوض الطلبة

 :   مثال

 هل تستطيع أن تقول ملاذا تشعر بأن هذا غري مناسب. 

 ما الذي جعلك تشعر بذلك؟ هل لديك موانع؟ 

 ت هذا السلوك؟ما الصعوبات التي تواجهك لو غري 

 .املهم أن ال تلجأ إىل السلطة والتهديد

  I-message, not you-message استخدم رسالة أنا بدالً من رسالة أنت  -15

ً رسالة نستخدمها جميعا يف إيصال ما نريد، ويف تقديم التغذية - you -إن رسالة أنت 

ًبا منه عمل يشء أو الكف عن عمل وهي رسالة يوجهها املعلم مبارشة إىل الطالب، طال. الراجعة

 .يشء
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 : ييل بعض األمثلة عىل هذه الرسالةفيامو

 أنت مهمل! 

 أنت جيد! 

 عليك باالهتامم بواجباتك! 

 ًال تضيع وقتك سدى-! 

 اعمل ما أطلب منك! 

إن هذه الرسائل هي عبارة عن توجيهات ووعظ وأوامر 

وقد ال يفهمها الطالب كام أرسلها املعلم ألنك حني ونقد ومدح، ال توضح هذه الرسائل أي مضمون، 

ملاذا تقول : ًتقول للطالب أنت مهمل، ال يفهم سبب ذلك، وكثريا ما يفاجئ الطلبة املعلمني بقولهم

 هذا؟ ماذا فعلت أنا؟

ً نضجا واكتامًال ألنها ترشح أكرثإن رسالة أنا هي رسالة 

 .ًللطالب أبعادا هامة ومتكاملة

 :ض األمثلةوفيام ييل بع

نرسل رسالة أنا عىل النحو . أنت مهمل: بدًال من أن تقول

 :التايل

وذلك . أشعر باالنزعاج حيت ال تحل الواجبات يف موعدها"

 .يعيقنا عن التقدم يف إنهاء املنهج

 :الحظ يف هذه الرسالة ما ييل

 املزعجعرب املعلم عن شعوره باالنزعاج، وقال بأنه منزعج ومل يقل بأن الطالب هو . 

 حدد املعلم السبب الذي أزعجه وهو عدم حل الواجبات يف موعدها. 

 حدد نتائج هذا السلوك و آثاره فيام لو استمر. 

 رسالة أنت
رسالة موجهة إىل الطالب
ــد ــات، نـق ــم توجيـه تـض

ـدح، ذم ـر، ـم ـي. أواـم وـه
ـالة ـون رـس ـا تـك ـة ـم غالـب

 .ناقصة

 رسالة أنا
تتكون هذه الرسـالة مـن

 :ثالثة عنارص هي
 .شعور املعلم -1
ـبب -2 ـذي ـس ـلوك اـل الـس

 .الشعور
ـذا -3 ـتمرار ـه ـة اـس نتيـج

 .السلوك
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 وتوضح للطالب املوقف كامالً، ولذلك تصالإن رسالة أنا كاملة تحوي عنارص أساسية يف اال

 .ة الطالب لهذه الرسالة إيجابيةاستجابًغالبا ما تكون 

َوأن املعلم ال يستطيع أن يعرب عن  .هم أن نحذر أن رسالة أنا تعبري عن شعور املعلمومن امل

 .شعوره إال إذا كان محرتما بني طالبه، وأن طالبه يأبهون مبشاعره

 :ومن األمثلة عىل رسالة أنا ما ييل

 أشعر باالرتياح حني تتعاون مع زميلك، ألن ذلك سيدفعه إىل التقدم. 

  زمالئكانتباهحني تكرث حركات ال داعي لها، ألن ذلك يشتت  أشعر باألمل . 

 َأشعر بخيبة األمل حني ال تحل الواجبات، ألن ذلك يجعلنا نكرر الرشح ثانية. 

 أشعر بالفرح حني تنهوا النشاط يف الوقت املحدد، ذلك سيساعدنا عىل تعلم الدقة . 
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 الفصل التاسع عرش

 

 اسرتاتيجيات تدريس القيم

 واالتجاهات واملهارات الحياتية

 

 

 اتتجاهتدريس القيم واال -أوالً

  ات؟تجاهًا بالقيم واالارتباط أكرثكيف نبني نظامنا التعليمي بحيث يكون 

 : التاليةسئلةألاويتفرع عن هذا السؤال 

 سات الرتبوية العامة؟هل نحن بحاجة إىل تعديل املناهج والكتب املدرسية والسيا 

 ات والقيم، التي تدعو إىل تعليم القيم؟ وكيف تجاهكيف نصل إىل معلمينا، بحيث نكسبهم اال

 نكسبهم مهارات أساسية يف تعليم القيم؟

 ات؟تجاهما الربنامج التدريبي الذي ميكن أن يجعل املعلمني قادرين عىل تعليم القيم واال 

 :أ بذكر املربرات وراء هذا املوضوع، ونبدسئلةلإلجابة عن هذه األ

 عـىل قـيم العلـوم - وخاصته يف النصـف الثـاين- ركزت الرتبية يف القرن العرشين -1

. والتكنولوجيا إىل الدرجة التي احتلت يف هذه القـيم أولويـات التعلـيم يف العـامل

 يف. وهذا ما حدا مبنظمة اليونسكو. يةجتامعية واالنسانولو عىل حساب القيم اإل
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 االعتبار ثانية إعادة ثانية أو بنتقال تقريرها عن التعلم يف القرن الحادي والعرشين إىل املناداة باال

 .يةنسانإىل القيم اإل

 الجديدة وتأثريات العوملة، أفرز مجموعة من األخالقيات. ية واالقتصاديةجتامعإن التغريات اال -2

. يةنسانًتهالكية، بعيدا عن القيم الروحية واإلمتيزت يف معظمها إىل جانب القيم املادية واالس

ية واأليديولوجية تقاس بالتغريات املادية الكمية، أو جتامعحيث أصبحت التحوالت اال

وهذا يتطلب أن منارس الرتبية دورها يف ضبط هذا التغري، وربط . بالتغريات التكنولوجية

 .بالقيم األساسية للمجتمع

تقلص كمية املكان،  :ناتجة عن زيادة رسعة التغيري، واملتمثلة مبا ييلنتشار ثقافة التغيري، الا -3

تقلص قيمة األشياء، ظهور العالقات الوقتية عىل حساب الدامئة واملستمرة، ثقافة اإلنذار 

 .املبكر، ثقافة العيش يف املستقبل، ابتعاد تأثري املايض عىل الحارض واملستقبل

 ذه الثقافة الجديدة؟ ًفكيف نواجه مناهجا ومعلمون مثل ه

نظام القيم الحديث الذي نواجه هذه . ونحن بحاجة إىل نظرة واضحة نحدد مبوجبها  -4

فكم من املايض يجب أن نأخذ؟ وما هذا الكم ؟ وكم من الذات . التغريات، وهذه الثقافات

 وكم من اآلخر ميكن أن نأخذ؟ وما هذا الكم؟! والحارض يجب أن نبدع؟ وما هذا اإلبداع

 إعادةهل نريد  ما نوع املواطن الذي نريد إنتاجه؟: كام أننا مطالبون باإلجابة عن السؤال  -5

إنتاج املواطن السابق ؟ القديم؟ بكل ما يحمله من قيم وثقافات؟ أم نريد إنتاج مواطن 

 معارص قادر عىل العيش يف عامل يؤثر فيه بشكل مل يسبق له قبل؟

ه بثقافة العرص اتصالمن سلوكيات تؤثر بها شبابنا نتيجة ونوجه أالن مظاهر متنوعة   -6

ية متعددة حول مدى الصواب والخطأ يف اجتامعًأثارت جدال واسعا يف صفوف فئات . وأدواتها

لهذه األسباب جميعها نحتاج إىل وقفة تأمل . أو مدى اآلمن والخطر فيها. هذه السلوكيات

 لإلجابة عن سؤال كيف نحقق كل هذا؟
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أننا إذا مل نتحدث نحن كرتبويني مع األطفال وشبابنا، فسيتحدث . ك أننا ندرك جميعا وال ش

معهم غرينا، ولن نعرف من هو هذا الغري؟و لكننا نعرف ماذا يقول لهم، وما نوع نتائجهم الذي 

 ....بدأنا نالحظ بعض يف صور من التنكر أو التطرف أو االنسياب أو الجموح

 .الرتبوية يف العامل العريب واقع السياسات  ً-ثانيا

ًن استعراضا رسيعا لفلسفات الرتبية يف دول الخليج، والعامل العريب وانعكاسات هذإ  هً

التي يضعها الكتب الفلسفات يف خطط وزارت الرتبية والتعلم ويف املرشوعات والربامج واحطط 

م األردنية، ومناقشات مجلس الرتبية وخاصة ما ورد يف وثائق الرتبة والتعلي الرتبية العريب لدول الخليج،

 : يكشف عن املالحظات التالية2003-90بني عامي 

 فيام يشمل هناك رغبة واضحة يف إحداث تطوير شامل يف مختلف السياسات الرتبوية وخاصة -1

َكفايات املعلم، وتطوير التعليم ومصادر التعلم وتطوير التعليم ما قبل االبتدايئ واألسايس 

وتطوير الخطط الدراسية، وبفعل دور التوجه واإلرشاد الرتبوي . ملهني والتقنيوالثانوي ا

 )هـ143: مرشوعات املكتب( .والنفيس

 النظر يف أهداف املواد الدراسية عىل ضوء األهداف العامة إعادةهناك تركيز واضح عىل  -2

. داف العامة للرتبيةوأهداف املراحل التعليمية من خالل القيام بدراسة تحليلية لأله: للرتبية

ومن . ة لخصوصيتهااستجابوتحديد القدر املشرتك بني دول الخليج، وما انفردت به كل دولة 

املتوقع أن يكون مكتب الرتبية العريب لدول الخليج قد أنجز استكامل وثيقة األهداف 

 ).2001: ك/19برنامج (الرتبوية مبا يهيئ السبل لبناء مناهج مطورة 

القوانني الرتبوية، اللوائح الرتبوية، ( السياسات الرتبوية يف الوثائق الرسميةأكدت جميع  -3

عىل أهمية بناء شخصية املواطن القادر عىل العيش يف عامل متغري، ) …األنظمة والتعليامت 

. وبني الثبات والتغري. ًوامللتزم بثقافة العرص، مبا يشكل نسفا متكامالً بني األصالة واملعارصة

 .حافظة والتجديدوبني امل
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وإسهاما فيه يف محاولة تنفيذها يتطلع . ة لحاجات األنظمة الرتبوية يف دول الخليجاستجاب -4

مكتب الرتبية العريب لدول الخليج إىل ترجمة هذا السياسات إىل برامج ومرشوعات محددة، 

 . اتتجاهتعلم القيم واال: تحت شعار

 صعوبات وعقبات:  تعليم القيم ً-ثالثا

ًدراسيا، يضاف ًادي بعض املهنيني بأن يكون موضوع القيم وخاصة القيم األخالقية موضوعا ين

إىل موضوعات املنهج املدريس، وهؤالء أنفسهم الذين يرون أن االهتامم بأي موضوع يعني إدخاله إىل 

  السابقة يف موضوعات مامثلة مثل تعلم التفكري،املنهج املدريس كموضوع مستقل، إن التجارب

والرتبية السكانية، والرتبية املرورية وغريها أدت إىل إثقال املناهج مبوضوعات كثرية، ولكنها مل تؤد 

ًأو جزءا . ًات جزءا من املواد الدراسيةتجاهبحيث تكون القيم واال. إىل تحقيق الغرض املرجو فيها

   .من كل مادة دراسية

 من حل واحد للمشكلة كام تعلمنا كرثأ من طريق وأكرثفالرياضيات مثًال تعلمنا أن هناك 

ًقيام مثل الدقة والقياس والتوقع ووضع الفروض، وقراءة املعطيات واالفرتاضات والبناء عىل 

ًوالعلوم تعلمنا قيام مثل مدى الثقة بالحواس والتجريب واملوضوعية، وضبط . املسلامت والحقائق

 .املتغريات، واتخاذ القرار وحل املشكالت

 القيم ال تحتاج مناهج خاصة أو مستقلة، وكل ما تحتاجه هو تنمية مهارة إن مثل هذه

ًاملعلم عىل تأكيد هذه القيم وتنميتها باعتبارها نتاجا علميا ا ًرياضيا، أو باعتبارها أهدافا أصيلة , ً ً

 .للعلوم والرياضيات

 ميكن أن اتتجاهة التي تقوم عىل أساس وضع منهج مستقل خاص بالقيم وااليسرتاتيجإن اإل

 :تعاين من السلبيات التالية

إثقال اليوم املدريس مبوضوعات متعددة، وفتح الباب أمام موضـوعات أخـرى، وترسـيخ مبـدأ  -1

ـخـاطئ يـقـوم ـعـىل أن املـنـاهج املدرـسـية ـهـي الـحـل الـسـحري لجمـيـع مـشـكالت املجتـمـع 

 .ية واملعيشية اليوميةجتامعاال
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ات يقود إىل نتيجة خاطئة وهي أن الدروس تجاهإن تخفيض فرتة خاصة لتدريس القيم واال -2

ات يف اختصاص املعلم آخر تجاهاألخرى أو املناهج األخرى ال عالقة لها بتنمية القيم واال

 .وليس للمدرسة أو لسائر املعلمني

َات كموضوع مستقل قد يؤدي إذا ما قدم بطرق التدريس تجاهإن تدريس القيم واال -3

 ًةًسيا إضافيًات باعتبارها واجبا تدرتجاهبة من بعض هذه القيم واالالتقليدية إىل نفور الطل

 .عليهم

ات وبني األهداف العامة تجاههناك تناقض واضح بني تخصيص دروس خاصة للقيم واال -4

إن . للرتبية التي نسعى لنمو شخصية الطالب بشكل متكامل ومن خالل الربامج املدريس كله

ات التالية التي تبني عىل أساس إدماج القيم يرتاتيجسهذه التحفظات تقودنا إىل اإل

 .ات ضمن جميع املواد الدراسيةتجاهواال

 .اتتجاهات الحديثة يف تدريس القيم وااليسرتاتيجاإل ً-رابعا

 :ات إىل تحقيق ما ييليسرتاتيجتهدف هذه اإل

 .توسيع املناهج املدرسية وإغناؤها من حيث املضمون ال من حيث الكم -1

َات القيم عن طريق تغيري بيئة التعلم وخاصة طرق التدريس يإسرتاتيجداث نقلة يف  إح -2

 .وأدواته وأهدافه

 .كأفراد وكأعضاء يف املجتمع: تكوين أفراد فاعلني -3

ًتوسيع املناهج وإغناؤها نوعا ال كام -1 ً 

يف  -ل اوتوفري املناهج املدرسية الحالية معلومات ومهارات تخص الجانب األكادميي وقد تن

 .تطبيقات علمية -ل أحسن األهوا

 الشفوي والكتايب، ولها تطبيقات محددة مـن تصالفمناهج اللغة العربية تعلم اال

 الحـث عـىل العمـل: ولكنهـا ال تتطـرق إىل موضـوعات مثـل. خالل النصوص والقواعـد
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عات حـول وتبعـد عـن إثـارة موضـو…  املهني تحمل املسـؤولية، حـل املشـكالت، التفكـري الناقـد 

 .التعصب والتميز والعدالة و الظلم والحقوق والواجبات والعنف والسالم والبيئة والتنمية

ومناهج الرياضيات تعلم األطفال كيف يقومون بالعمليات الخوارزمية، ولها تطبيقات 

محدودة يف الحياة العملية، ولكنها قلام تدرس أو تشري إىل موضوعات قيمة ومهارات تفكري وإبداع 

 .ية والثقافية واالقتصادية وغريهاجتامعوربط الرياضيات بالظواهر اال. مثل حل املشكلة

 .يةسالمية والعلوم والفنون والرتبية الرياضية واإلجتامعوكذلك وتفعل مناهج الرتبية اال

إن تعميق املناهج وإغناءها يتطلب الرتكيز عىل الجانب التطبيقي لها وعىل أهدافها 

ية ملجرد معرفة قوانينها، إمنا تحتاج إىل جتامعال ندرس الظواهر الطبيعية أو االفنحن . األساسية

إن  .تعميق دراستها من أجل فهمها والتعامل معها وتطوير موقفنا منها، وزيادة إسهامنا فيها

ٍهل هي عالقة رصاع وتحد أمام عالقة تفاعل وتعاون؟ وهل :ّمناهجنا مثالً مل تحسن عالقتنا بالبيئة

 ها؟احرتامأحرار يف التعامل مع البيئة أم نحن محكومون بقواعد تقيض باملحافظة عليها ونحن 

أو هل نحن منتلك هذه البيئة؟ هل ورثناها عن آبائنا وأجدادنا أم هي دين 
 علينا استلفناه من أحفادنا وأوالدنا؟

 .تغيري البيئة الصفية -2

 عرض املـادة الدراسـية ومحاولـة تبسـيطها، ًتتميز البيئة الصفية حاليا بطرق تدريس تستند إىل

فـاملعلمون منشـغلون بنقـل معلومـات معينـة، . وتقدميها للطلبة بشـكل محبـب يف أحسـن األحـوال

 .األمر الذي جعل مادة التعلم غري ذات معنى بالنسبة للطلبة . والطلبة منشغلون مبا يريده املعلمون
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يتطلب جعل التعلم ذا . اتتجاه بناء القيم واالمن خالل الرتكيز عىل–إن تغري البيئة الصفية .

وإن جعل التعليم ذا . معنى، بحيث يندمج الطلبة يف مادة التعلم ويتحملون مسؤولية ما يتعلمون

 :معنى يتطلب

 ربط التعليم بالقضايا واملشكالت ذات الصلة بحياة الطلبة. 

 تعلم واختيار املواقف املالمئة إعطاء الطلبة الدور األسايس يف القيام بتحمل مسؤولية ال  . 

 تدريس املفاهيم بدالً من تدريس الحقائق -3

تحتل املعلومات والحقائق املركز األسايس يف األنظمة التعليمية، فاملناهج مليئة بحقائق قدمية 

وأساليب التقويم واالمتحانات تعيد . وحديثة، وأساليب التدريس تركز عىل نقل هذه الحقائق

. أشبه بالتعليم البنيكفالتعليم الحايل كام يسميه بعض املربني . حقائق من الطالبسحب هذه ال

( بإيداع رصيد من الحقائق عىل مدى العام الدرايس يف بنك الطالب. حيث يقوم املعلم

ليك يتأكد من احتفاظ ) االمتحانات(ثم يقوم بنهاية العام بسحب هذا الرصيد ) دماغه

ًوغالبا ما يكون هذا النوع من التعليم عىل حساب تعليم القيم  .دماغ الطالب بهذا الرصيد

  .اتتجاهواال

 فالتعليم البنيك ميلء بالتنافس والرصاعات واآلالم

ومصحوب ببعض مظاهر الزيف والغش والدروس الخصوصية 

إن املطلوب هو نقل التدريس من  . االمتحانأسئلةَوترسب 

 .مستوى الحقائق إىل مستوى املفاهيم

الً من أن يدرس الطلبة عن شخص عادل، يدرسون فبد

وبدًال من دراسة منوذج شخص فاسد، يدرسون عن اإلخالص . عن العدالة والتسامح والنزاهة

 .وااللتزام واملسؤولية

وبدًال من حل مسألة عن عمود كبري وعمود أصغر، يدرسون مفاهيم مثل أكرب، أصغر، أقل، 

 .أكرث

ــيم الحـــايل أشـــبه التعـل
يقـوم. بعملية إبداع بنيك

ـائق ـداع الحـق ـم بإـب املعـل
ثم يعيـد. لفرتة من الزمن

 .مسحبها يف نهاية العا
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 .  محددة، يدرسون عن التجريب واملالحظة واالكتشافوبدالً من دراسة مواقف علمية

 مـع متطلبـات الحيـاة ومتغرياتهـا، أكـرث وروابط أكرثوهكذا فإن دراسة املفاهيم تقيم صالت 

 . مفعولهاانتهاءبدالً من االقتصاد عىل دراسة الحقائق محددة يسهل نسيانها أو 

والتلقـني تركز عىل الحفـظ  من األساليب التي نتقالتغيري أساليب التدريس واال -4

 حديثة تدعو إىل اتيإسرتاتيج واالمتحانات إىل أساليب وسئلةمثل املحارضات واأل

 .التفكري والتجريب والتأمل

ات مـا تجاهـومن األساليب الفاعلة يف تدريس القيم واال

ات حديثة يإسرتاتيجييل وإضافة إىل ما ورد يف هذا الكتاب من 

 :ما ييل

ـلويك أو . د إىل طريقة اعمل كام اعملوتستن: النمذجة -أ ـر إيل، وادرس ـس ـدم . َانـظ ـاملعلم يـق ـف

 .املؤذي، املخلص أمام طالبه ًمنوذجا حيا للسلوك النزيه العادل، غري 

 .ات املطلوبةتجاهالحديث الهادف املوجه لتوعية الطلبة وتقديم صور واضحة للقيم واال -ب

 الطلبة إىل التوازن االنفعايل وميكن استخدام إعادةواستخدام الحركة كأداة لضبط االنفعاالت  -ج

 .الحركة والتمثيل األدايئ الدرامي لعرض مناذج من السلوك القيمي

 ً.يااجتامعًأفراد فاعلون شخصيا و -5

 أكـرث صلة بقواقعهم ومجـتمعهم، وأكرثإن بناء منظومة قيمة لدى الطلبة تجعلهم 

 عل وتطـويره إن بنـاء الفـرد يتطلـب تزويـده قـيم  رغبة يف التفاأكرثًاهتامما مبشكالته، و

 

 أساليب حديثة
 النمذجة. 
 التعليم املبارش. 
 الحركة والدراما. 
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مثل التسامح والحرية واإلرصار واملسؤولية ومحاربة الفساد والدعوة إىل العدالة، ومامرسة الواجبات 

واملطالبة بالحقوق والعمل عىل تحرير املجتمع من املعوقات، واملساهمة يف العمل بكل أنواعه 

 .الرسمي والتطوعي

 اتتجاهرتبوية والفكرية لتدريس القيم واالاألسس ال: ًخامسا

 :ات إىل األسس التاليةتجاهتستند فلسفة تدريس القيم واال

. إن هدف الرتبية توليد الـوعي لـدى الطلبـة ليكونـوا قـادرين عـىل تغيـري بيئـتهم وواقعهـم -1

 .واتخاذ موقف إيجايب منها. واإلسهام يف بنائها. وتطويرها

 يحفـز إنساينَارصة عن توليد والوعي والحامس، فال بد من بعد قيمي إن املعرفة بحد ذاتها ق -2

 رأيه، وتوظيف هذه القـيم احرتاماألفراد عىل اإلسهام من خالل الحوار والتفاعل وفهم اآلخر و

 ً.مبا يجعل املواطن مسؤوالً ال متفرجا

املعرفـة، وإمنـا مـن ًإن تغيري الظروف ال يتم تلقائيا، وال يفرض من الخارج، وال يحدث نتيجـة  -3

ات أصيلة اتجاهخالل التصدي لألفكار والقيم السلبية الشائعة أو املستوردة واستبدالها بقيم و

 .قادرة عىل تحديد بدائل ومتغريات

تباين الطلبة يف طرق تعلمهم، وتشري نظرية الذكاء املتعدد إىل أن هنـاك مثانيـة أمنـاط ذكـاء،  -4

راتهم املفضـلة، كـام أن الطلبـة يتعلمـون يف أزواج ويف وأن الطلبة يتعلمـون مـن خـالل خيـا

مجموعات، وربط التعليم بالحياة والعمل، وتوجه القيم املدرسية نحو تنميـة قـيم ومهـارات 

فتعليم القيم يواءم بني النشاطات وأساليب التعليم . التفكري، وحل املشكالت واتخاذ القرارات

ًتطلب تـدريبا للمرشفـني واملعلمـني والعـاملني يف َكام ي. ويتطلب أساليب جديدة يف التدريس

 .املناهج الدراسية

فـنحن ال نريـد . ات يهدم الفجوة بني النظرية والتطبيـقتجاهإن تعلم القيم واال -5

ًونرتك األمر معلقا بحـدود .  والتعاون واملساندةحرتامأن نتحدث عن الفضيلة واال

  هـو نشـاط موجـه نحـو العمـل،فتعليم القـيم. الرتف املعريف أو الوعظ النظري
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وتصبح أنشطة التعلم أنشطة واقعية مبنية عىل حاجات .  وتصبح املعرفة أداة للتغيري والتقدم        

 .         الطلبة ومستندة إىل خرباتهم

 متطلبات التنفيذ

إن تدريس القيم أو التدريس من أجل تنمية القيم يتطلب اتخاذ عدد من اإلجراءات املتعلقة 

ات التدريس يإسرتاتيجوباملعلمني واملرشفني الذين سينفذونها وب. القيم التي سيتم الرتكيز عليهاب

 .ة أو املدرسة املالمئةفيالتي يجب أن تستخدم، وبالبيئة الص

 :وفيام ييل عرض لهذه األبعاد

 :اتتجاهقامئة القيم واال  -أوالً

لتحديد القيم . د الدراسيةيتطلب إعداد هذه القامئة، ورشات للمتخصصني يف املوا

ويعمل املتخصصون . وتوقيت عمليات التدريس. ات املرغوبة، وتحديد مواقع تدريسهاتجاهواال

إضافة أو : وفق قامئة القيم العامة للمجتمع التي ميكن عرضها فيام ييل كأساس ميكن البناء عليه

 :ًحذفا أو تعديالً

 . اآلخراحرتام الذات واحرتام -1

 . بشكل عامتصال واالستامعملرتبطة بآداب الحديث والتعبري واال القيم ا -2

 .الخ…التعاون، املساعدة الدعم، التضامن، الفضيلة :  القيم املرتبطة بالخري مثل -3

 .الخ…مثل النزاهة، العدالة، الصدق، املسؤولية :  القيم املرتبطة بالحق -4

 .، املالحظة، والدقةالتناسق، الكامل:  القيم املرتبطة بالجامل مثل -5

 .يةجتامع القيم الدينية واألخالقية واال -6

 . القيم األصلية والقيم الجديدة واملعارصة املنسجمة مع حياتنا -7

 . القيم املرتبطة بقضايا البيئة والوطن، واألرسة -8
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 . القيم املرتبطة بالحقوق والواجبات -9

 .ستهالك والرتشيدالقيم املرتبطة بالعمل وباقتصاديات اال -10

 :اتتجاهاملهارات املرتبطة بالقيم واال

ما : ات يستلزم عىل النظام التعليمي أن يجيب عن السؤال التايلتجاهإن تدريس القيم واال

ما  :ُ عديدة أخرى مثلأسئلةالخصائص والسلوكات التي نريد أن نراها يف طالبنا؟ وهذا يرتبط ب

علمني املؤهلني لتدريس املهارات الحياتية؟ وما األساليب التي الكفايات التي يجب أن تتوافر لدى امل

 استخدامها لتحقيق هذه األهداف؟يجدر 

 : أن املهارات الحياتية أو املبادئ التي تحتاج إليها هي   Sue Personترى

وتعني أن نترصف مبا يجعلنا قادرين عىل كسب ثقة اآلخرين، بحيث يستمعون : املوثوقية -1

 .ون مبا نقولإلينا ويثق

ًمبعنى أن يكون الشخص منسجام مع ذاته ومع اآلخرين، يظهر ما يخفي من : الصادقية -2

 .مشاعر، ويتمتع بالشفافية الكاملة

ًمبعنى أن نعطي اهتامما كامًال للمتحدث ميكننا من التأكد مام سمعناه، ومن فهمنا :  اإلصغاء -3

 . ملا سمعنا

 .ًشاعر اآلخرين، وال نيسء إليها قوًال أو فعالً، لفظا أو حركاتمبعنى أن  نحرتم م: كف األذى -4

مبعنى أن نبذل الجهد املمكن وفق إمكاناتنا وقدراتنا، وأن ال نوفر من : السعي نحو األفضل -5

         ) (Kovalik:  2002.   فالسعي نحو األفضل هو مسؤولية والتزام. الجهد الذي تستطيع القيام به

ستطيعون تقديم هذه املهـارات بأسـاليب متعـددة، وأن ال يقلقـوا إن املعلمني ي

َمن عدم رؤية مناذج صحيحة، فالسلوك ومهارات الحياة ال يـتم تعلمهـا بسـهولة، بـل 

 ًتحتاج وقتا طويالً، وتحتاج سلوكات عاطفية من املعلم، وسلوكات فعلية تنسـجم مـع
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ملوثوقية أو نقول بأننا نحب الطالب ونحرتمه،  السلوكات العاطفية، فال يكفي أن نعظ باملصداقية وا

 . ما مل يشعر الطالب بأننا فعًال منارس هذه السلوكات

ًإن علينا أن منارس املصداقية دامئا، وأن تقول فعًال ما هو 

حقيقي، وإن تذكر قصة أو موقف حقيقي أسهل بكثري من تذكر 

زء ولكن يحذر املعلم من تدمري الحقيقة ولو بج. موقف كاذب

بسيط من عدم املصداقية، فإذا وعد أوىف، وإذا قال كامالً التزام 

 .به وإال فقد رصيده من الثقة

  املعلمون واملرشفون  ً-ثانيا

إن تدريس القيم يتطلب مهارات جديدة لدى كل من املعلمني واملرشفني وهذه املهارات 

 .ت مهنية جديدةات التعلم املالمئة لتدريس القيم، وبأخالقيايإسرتاتيجترتبط ب

 :  َات التعلم املالمئةيإسرتاتيج  ً-ثالثا

ً ربطا بني املعلومات النظرية والتطبيقيات العلمية، كام -إن تدريس القيم يتطلب كام سبق

يتطلب أحداث نقله أساسية يف طرق التعليم التقليدية القامئة عىل العرض والرشح والتقليد 

 :بديلة هيويرى املربون أن الطرق ال. والتوصيل

 الزوجي املجموعي: أساليب التعلم التعاوين. 

 أساليب التعلم الذايت . 

  الذكاءات الثامنية(َأساليب التعلم املبنية عىل تفضيالت الطلبة(. 

 أساليب التعلم املبنية عىل الحوار واملناقشة والتطبيق العميل. 

 والنقدي واإلبداعياألسايس: أساليب التعلم املبنية عىل التفكري بأنواعه . 

  أساليب التعلم املبنية عىل املشاعر والعواطف والحركة والحواس والعمل … 

ًيانا أمـامهناك عقبات أح
ــة ــة كامـل ــول الحقيـق .ـق
حيث يرتتب عىل الحقائق
ًأحياـنــا بـعــض العواـقــب

 .الخطرية
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 أساليب التعلم املبنية عىل البحث واالستقصاء واالكتشاف والتجريب. 

 أساليب التعلم املبنية عىل بحوث الدماغ الحديثة . 

الت تعد من الخطوات األساسية للبدء يف إن تنمية مهارات املرشفني واملعلمني يف هذه املجا

 .اتتجاهمرشوع تدريس القيم واال

  البيئة الصفية والبيئة املدرسية املالمئةً-رابعا

 :َإن البيئة املالمئة لتدريس القيم تتمتع بالخصائص التالية

 .بيئة آمنة، منفتحة، بعيدة عن الضغوط والتهديدات والقيود -1

 .ريب واالكتشاف بيئة تسمح بالبحث والتج -2

 . بيئة تسمح للطلبة باملشاركة، وإبداء الرأي -3

 . بيئة تسمح للطلبة بالعمل كأفراد وأزواج وجامعات -4

 .بيئة لها رسالة واضحة، ورؤيا وأهداف قائدة -5

 .ًبيئة توفر فرصا متكافئة للجميع -6

 التـي سـرتافق كيف ندخل مثل هـذه املرونـة إىل مدارسـنا؟ ومـا التغـريات! والتحدي هنا 

  .تعديل البيئة؟ هل هي تغريات يف مفاهيم األداة ومفاهيم املعلمني؟ هل هي تغريات يف بنية
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 الباب الخامس 
 التعليم من أجل التفكري  

  

 :اشتمل هذا الباب عىل موضوعي

  التعليم وفق برنامج الكورت للتفكري . 

  التعليم وفق عدد من املهارات األساسيـة للتفكيـر . 

 

ات ويف عدد َوقد تم عرض تطبيقات ومناذج لدروس عملية عىل مختلف املهار

 .كبري من الدروس، ومن املناهج والكتب املدرسية
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  الفصل العرشون

 

 استخدام مهارات الكورت يف التفكري 

 

 التدريس وفق برنامج الكورت لتعليم التفكري

وقـد اشـتق اسـم الكـورت مـن مؤسسـة بحثيـة . ينسب برنامج الكورت إىل إدوارد دي بونهو

 ست أجـزاء يحـوي  وهذا الربنامج سهل بسيط، يتكون منCognitiveتسمى مؤسسة البحث املعريف 

 .كل جزء عرشة دروس تعكس مهارات التفكري املختلفة

ًوفيام ييل عرض لهذه األجزاء املهارات، يتبع كل جزء مثاالً تطبيقيا، ثم نعرض أنشطة عديـدة 

 .من دروس من املناهج والكتب املدرسية يف عدد من املواد

ًشمل عليها، ثم نضع عددا من وسنتحدث فيام ييل عن أهداف كل جزء وأبرز املهارات التي ي 

األنشطة التعليمية وفق مختلف هذه املهارات كتطبيقات عملية لـدروس مسـتخدمة مـن املنـاهج 

 .املدرسية

 .مهارات توسيع اإلدراك: أوالً

يهدف هذا الجزء إىل مساعدة الطلبة عن التفكري الشامل مـن خـالل رؤيـة كليـة للموضـوع، 

 . وسلبياتهتتناول أبعاده املختلفة بإيجابية

 :ويركز هذا الجزء عىل مساعدة الطالب املوضوع

 مراعاة جميع األهداف العوامل املؤثرة عىل املوضوع. 
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 تحديد األهداف ووضع الخطط عىل ضوئها. 

 وضع األولويات والبدائل. 

 رؤية املوضوع من زوايا متعددة . 

 :ومن أبرز مهارات هذا الجزء

 .مل املؤثرةمهارة اعتبار جميع العوا -1

 .رؤية اإليجابيات والسلبيات يف املوقف -2

 .وضع قوانني لتنظيم العمل -3

 .تحديد األهداف -4

 .وضع األولويات عىل ضوء األهداف -5

 .وضع البدائل والخيارات -6

 .اتخاذ القرارات عىل ضوء دراسة جميع العوامل -7

 .دراسة وجهات النظر املختلفة حول املوضوع -8

 .َاملرتبات أو النتائج املرتتبة عىل قرارناإدراك  -9

 .الوعي بأهدافنا وأهداف اآلخرين -10

 أنشطة تطبيقية عىل مهارات توسيع اإلدراك

 ."ًاتخذت املدرسة قرارا بتقديم برنامج خدمة املحافظة عىل نظافة البيئة يف املجتمع املحيل" -1

 ما العوامل التي أثرت عىل املدرسة؟ 

  وسلبيات هذا القرار؟ما إيجابيات 

 ما الخطوات التي تقرتحها لبدء العمل. 

 ماذا يرتتب عىل هذا القرار: 
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 عىل الطلبة ؟  -

 عىل املجتمع؟  -

 عىل األهايل؟  -

 ما رأى املجتمع بهذا القرار؟ 

  ما البدائل التي كانت متاحة أمام املدرسة؟ 

  املرشكني؟اتخذ الرسول عليه السالم قرار بالتصدي لقوافل -2

 ما العوامل التي أثرت عىل هذا املوقف؟ 

 ما البدائل التي كانت متاحة أمام املسامني؟ 

 ما أهداف املسلمني؟ 

   ما أولوياتهم؟ 

 ما النتائج القريبة؟ البعيدة لهذا التصدي؟ 

 مهارات التنظيم: ًثانيا

يات إسرتاتيجاملشكلة ويهدف هذا الجزء إىل مساعدة الطلبة عىل اكتساب مهارات تحديد 

 .حلها

 :ويركز عىل األهداف التالية

 متيز اليشء عن غريه. 

 واآلراء والحقائق. متيز األسباب والنتائج. 

 تحليل املوقف إىل عنارصه. 

 االختيار من بني مجموعة بدائل. 

 إيجاد بدائل وطرق أخرى. 
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 :ومن ابرز هذه املهارات

 .لشخص من خالل تحديد عنارصه األساسيةا/املوقف/مهارات متيز اليشء -1

 .مهارة تحليل اليشء إىل عنارصه وأجزائه -2

 مباذا يتشابهان؟ ويختلفان؟: مهارة مقارنة اليشء بيشء آخر معروف لدينا -3

 .مهارة اختيار أحد البدائل -4

 .مهارة إيجاد بدائل وخيارات أخرى -5

 .يقمهارة البدء واالنتقال من املعرفة إىل التطب -6

 .مهارة وضع خطة ملواجهة املوقف -7

 .مهارة تحديد الفكرة الرئيسة -8

 .مهارة الدمج واتخاذ الخطوة التالية -9

 .مهارة استخالص النتائج -10

 :أنشطة تطبيقية

 .اإلميان والكفر: املوضوع

 .ًكيف منيز الشخص املؤمن من غريه -1

  ما السلوكات التي ميارسها املؤمن؟ -2

  سلوكات مؤمن وغري مؤمن يف مناقشة موضوع الصالة؟قارن بني -3

 ما العنارص املادية يف املسجد؟ وما العنارص الروحية؟ -4

 رتب األفكار التالية حسب قوة اإلميان؟ -5

 االهتامم بالصوم، وإهامل بعض الشعائر. 

 السلوك الواضح يف احرتام شعائر الدين . 

 سالمااللتزام الكامل بأركان اإل. 
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 سالمالدفاع والتضحية بالنفس يف سبيل اإل. 

 ًومل يجد فقريا يف الحي الذي يسكن فيه؟. ًما البدائل أمام مسلم أراد أن يساعد فقريا -6

 كيف تبدأ خطة لجمع التربعات إلخوانك املحتاجني؟ -7

 .مهارات التفاعل: ًثالثا

ستعانة باألدلة القوية يهدف هذا الجزء إىل مساعدة الطلبة عىل الدفاع عن أفكارهم واال

 :ويركز هذا الجزء عىل. واالبتعاد عن عيوب التفكري األساسية

 دراسة آراء اآلخرين وتفهمها. 

 تقديم أدلة كافية لدعم الرأي. 

 التجاهل، املبالغة، التحيز، األحكام الجزئية:  الحذر من الوقوع يف عيوب التفكري. 

 :ومن أبرز املهارات يف هذا الجزء

 .لتحقق من آراء الطرفنيا -1

 .التميز بني اآلراء والحقائق -2

 .القدرة عىل تقديم الربهان القوي -3

 .القدرة عىل الكشف عن املبالغات والتجاهل -4

 .القدرة عىل الكشف عن التحيزات واألخطاء -5

 .القدرة عىل استخالص النتائج والوصول إىل التعاليم -6

 .علأنشطة تطبيقية عىل مهارات التفا

ما األخطاء التي . ًقام الطلبة برحلة إىل مدينة جبلية يحبها املعلم، ومل يجدوا مكانا للنوم  -1

 حدثت يف هذه الرحلة؟ ما الذي تجاهله املعلم؟

 )رتب هذه األدلة حسب قوتها( ما أقوى دليل عىل أن مكان الرحلة مناسب وممتع -2



 
 التعليم من أجل التفكري: الباب الخامس

 
 

 
330 

 

 

 

  اشتامله عىل غابات وآثار ممتعة    -ج                 االرتفاع-ب                 القرب -أ       

 .            وافق جميع الطلبة عليه-و  يحبه املعلم -هـ  قلة التكاليف  -د

 . اختاره مدير املدرسة-ز

ً أعط أدلة قوية عىل أن الطقس غدا سيكون حارا؟ -3 ً ِ 

 :مهارات اإلبداع: ًرابعا

 :هارات التفكري اإلبداعي من خالل الرتكيز عىليهدف هذا الجزء إىل إكساب الطلبة م

 استخدام آليات إنتاج أفكار إبداعية. 

 التفكري بطرق جديدة غري مألوفة . 

 تقبل الفكرة الغربية وعدم نقدها برسعة. 

 :ومن أبرز مهارات هذا الجزء ما ييل

 .   عدم رفض الفكرة الجديدة -1

 . فكرة نريدهااالستناد إىل فكرة مؤقتة للوصول إىل -2

 .استخدام املدخالت العشوائية -3

 .القدرة عىل تحدي أفكار شائعة -4

 .القدرة عىل التحرر من قيود األفكار املسيطرة -5

 .القدرة عىل الربط بني أشياء منفصلة -6

 .القدرة عىل توفري متطلبات إنتاج أفكار جديدة -7

 .القدرة عىل تقديم أفكار ناجحة وعملية ومفيدة -8
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 .أنشطة تطبيقية عىل مهارات اإلبداع

 ًويسرتيح يوما؟. ًأن يعمل الطالب يوما: ما مدى تقبلك لفكرة -1

 ُماذا لو ألغيت فكرة تربيد املنزل أو تدفئته؟ -2

 ما العالقة بني السيارة والهاتف؟ -3

 مباذا يشبه الفيل العربة؟ -4

  املنزل؟وعملت النساء خارج. ماذا لو بقي الرجال يف املنازل -5

ًماذا لو لبس كل من يصيل لباسا موحدا؟ -6 ً 

 املعلومات واملشاعر: ًخامسا

 :يهدف هذا الجزء إىل إكساب الطلبة مهارات التعامل مع املشاعر واملعلومات من خالل

 تنمية مهارات جمع املعلومات. 

 تنمية مهارات إثارة األسئلة. 

 تنمية مهارات إدراك التناقضات يف موقف ما. 

 إدراك مدى الرتابط بني العواطف والتفكري. 

 :ومن أبرز مهارات هذا الجزء

 .معرفة املعلومات املتوافرة والناقصة -1

 . إثارة األسئلة -2

 .استخدام املفاتيح الرئيسـة للحل -3

 .إدراك التناقضات والكشف عنها -4

 .توقع املعلومات غري املتوافرة أمامنا -5

 .قائق حتى ثبوت عدم صحتهاالثقة باألفكار كح -6
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 .االستعانة باألداة الجاهزة -7

 .إدراك أثر العاطفة عىل تفكرينا -8

 .إدراك أثر القيم عىل سلوكنا -9

 .القدرة عىل تبسيط األفكار  -10

 :أنشطة تطبيقية

 ؟"شاهدت ثالث سيارات تسري برسعة"

 ما األسئلة التي تسألها حتى تتوصل إىل أسباب سريها برسعة؟ 

 ما توقعاتك؟ 

 ما التناقضات بني الرسعة كسبب لحوادث السيارات أو الرسعة يف مسابقة رياضية؟ 

 ملاذا يقبل أهل املدينة سلوكات ال يقبلها أهل الريف؟ 

 ملاذا يختلف سلوك األجانب عن سلوكنا؟ 

 العمل: ًسادسا

 .حوهيهدف هذا الجزء إىل مساعدة الطالب عىل تحديد هدفه بدقة والسعي ن

 :ومن أبرز مهارات هذا الجزء

 .تحديد الهدف وااللتزام به -1

 .إدراك التفاصيل الكاملة عن املوضوع -2

 .القدرة عىل تلخيص املوضوع واختصاره -3

 .القدرة عىل إدراك الغايات واألهداف القريبة والبعيدة -4

 .القدرة عىل فهم مدخالت املوضوع -5

 .لموقفالقدرة عىل إيجاد عدة حلول ل -6
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 .القدرة عىل اختيار الحل املالئم -7

 .القدرة عىل تنفيذ الذي نختاره -8

 :أنشطة تطبيقية

 ًما أهدافه؟. أراد شخص أن يبني منزال 

       ما املواد التي يحتاجها؟ ما الخطوات التي سينفذها؟

 احتاج شخص إىل نقود لتعليم ابنه يف الجامعة. 

 ؟ما الحلول التي ميكن أن يجدها

 ما الحل املالئم؟ غري املالئم؟

 كيف سينفذ حله ؟ 
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 إىل املناهج والكتب املدرسية إدخال مهارات عقلية عليا

 وفق برنامج الكورت

 

 أنشطة التفكري

                            علوم : الدرس

 الثاين:  الصف

  :محتوى الدرس: أوالً

 الجو بارد 

 ليميةاألنشطة التع: ًثانيا

 :النشاط األول

 . أن يستوعب الطالب األشكال أو األحوال املختلفة للطقس:الهدف

 :اإلجراءات

 :اطلب من الطلبة استكامل الفراغ -1

 الجو بارد

 .…الجو 

 . …الجو

 .…الجو

 :اطلب استكامل الفراغ -2

 ..…، .. …، .. …، .. …، بارد ، .. …، .. …، .. …
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 :النشاط الثاين

 .ًف الطالب عددا من األشياءأن يصن :الهدف

  :اإلجراءات

 .)…دافئ، حار، ( اطلب تصنيف ما ييل إىل بارد، غري بارد

 .الخ…الشاي، الكتاب، النار، املكيف، الثالجة، املدفأة، العصري، الحليب، 

 : النشاط الثالث

 .توسيع إدراك الطفل :الهدف

 .اطلب استكامل الفراغ: اإلجراءات

 ارد    الجو حار، دافئ             الجو  ب

 حار … بارد                …    

 حار     …  بارد                …    

 حار   …  بارد                 …   

 :النشاط الرابع

 . تنمية املالحظة:الهدف

 : اطلب استكامل الفراغ:اإلجراءات

 ).شمسية(              نحمل يف املطر مظلة 

 ..…وذلك من أجل  محدبة              املظلة

    وذلك من أجل  ًلها عصا طويلة….. 

                                          وذلك من أجل  لها يد….. 

                       وذلك من أجل  ميكن طيها… .. 
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 : النشاط الخامس

 .  أن يهتم الطالب مبراعاة الجوانب املختلفة:الهدف

 :لب من الطلبة قراءة ما ييل اط:اإلجراءات

 .             حملت حنان مظلة معها إىل املدرسة

 :       أكمل ما ييل

 ،….…،   ……،   ……:              اإليجابيات هي

 ،….…،   ……،   ……:               السلبيات هي

 :النشاط السادس

 .أن يراعي الطالب جميع العوامل: الهدف

 :ة التاليةَقدم العبار: اإلجراءات

 ً:               أمطرت بشدة، ولبس فيصل، مالبس ثقيلة جدا

                كنزة صوف، مالبس داخلية صوف، جاكيت،

 )معطف(               طاقية، كبوت 

 ما العوامل التي تم أخذها بعني االعتبار؟ :                اسأل

 :النشاط السابع

 .  تناقضاتأن يدرك الطالب بعض ال: الهدف

 :  قدم الجمل الغبية التالية:اإلجراءات

 اشتد الحر، فأشعل أيب التدفئة. 

 بعد أن غىل والدي الشاي وضعه يف الثالجة. 
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 أرادت أم املحافظة عىل برودة الثالجة، فرتكها مفتوحة. 

 اشتد الربد فلبسنا مالبس قصرية. 

 ًعطشت، فرشبت ماء دافئا ً. 

 :النشاط الثامن

 .ً أن يضع الطالب فروضا عديدة لتفسري املوقف:فالهد

عادت إىل املنزل مدة دقيقتني، ثم خرجت . ً خرجت غادة من منزلها، فرأت الجو ماطرا:اإلجراءات

 .ثانية

 ماذا فعلت يف أثناء عودتها؟ 

 ماذا أخذت معها؟ 

 :النشاط التاسع

 :أن يقارن الطالب بني شيئني :الهدف

 .رنة بني الحليب والعصرياطلب املقا: اإلجراءات

 

 

 

 

 

 

       العصري    الحليب

 

 
1- 
2- 
3- 

1-
2-
3-

1- 
2- 
3- 
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 :النشاط العارش

 . أن يتخذ الطالب قرارات:الهدف

 : قدم النص التايل:اإلجراءات

 ما هام؟: وسمح لك بأخذ اثنني مام ييل. كان عليك الخروج يف يوم ماطر ملدة ساعة       

 .طف، مدفأة صغريةحذاء مطري، طاقية، راديو، طعام، ماء، مع: مظلة

 :النشاط الحادي عرش

 :أن يدرك الطالب النتائج املرتتبة :الهدف

 : قدم النص التايل:اإلجراءات

ًخرج عيل من منزله صباحا مرتديا مالبس خفيفة ً. 

 ما املرت تبات عىل ذلك؟  

 :النشاط الثاين عرش

 .أن مييز الطالب بني اآلراء والحقائق :الهدف

 :رات التالية واطلب تصنيفها إىل آراء وحقائق قدم العبا:اإلجراءات

 .يف الشتاء ينزل املطر عادة يف بالدنا -1

 .فصل الشتاء أجمل الفصول -2

 .أفضل الربد عىل الجو الحار -3

 . يف أيام الربد تنخفض درجات الحرارة -4

5- ……. . 

6- ……. . 
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 :النشاط الثالث عرش

 .تائجأن مييز الطالب بني األسباب و الن :الهدف

 . قدم العبارات التالية واطلب تحديد السبب والنتيجة:اإلجراءات

 .حني يشتد الربد يصاب بعضنا بالزكام -1

 .تتغري حالة الجو، فتنخفض درجات الحرارة -2

 .أدى سقوط املطر إىل حدوث فيضانات -3

ٍتحسن املحصول هذا العام ألن املطر كاف -4 ّ. 

5- ……. . 

6- ……. . 

 : عرشالنشاط الرابع

 .ًأن ينتج أفكارا، أن يرتب أشياء  :الهدف

 : اطلب من الطلبة تضخم ما ييل:اإلجراءات

 :اطلب من الطلبة تقليل ما ييل

 …، .…، .…، .…، .…نقطة ماء، :  تضخيم

 .برد شديد… ، .…، .…، .…، .…: تقليل

 :النشاط الخامس عرش

 . يدرك التغريات :الهدف

 :ية قدم العبارات التال:اإلجراءات

 يف الشتاء

 ...........                إىل ، ..........   يتغري الجو من
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 ...........                إىل ، ..........   يتغري مالبسنا من

 ........... إىل ، ..........  يتغري أحوال منازلنا من

       ...........          إىل ، .......... يتغري مأكوالتنا من         

 ...........                إىل ، .......... يتغري مرشوباتنا من        

 :النشاط السادس عرش

 :ربط املفاهيم مبدلوالتها :الهدف

 :  قدم ما ييل:اإلجراءات

          من أنا؟

 .أحميك من املطر -1

 .أنزل يف فصل الشتاء -2

 .أرفع درجة حرارة منزلك يف الشتاء -3

 . درجة الحرارة أقيس -4

 :النشاط السابع عرش

 أن يستنتج الطالب تسلسالت معينة  :الهدف

 :قدم القصة التالية يف حلقات، واطلب من الطلبة استكامل النقص فيها: اإلجراءات

 .نزل املطر -1

 .سارت وفاء يف الشارع -2

3- …………….. 

 .أخذها والدها إىل الطبيب -4
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 :النشاط الثامن عرش

 .ًضع الطالب فروضا عديدة أن ي:الهدف

 . قدم العبارة التالية، واطلب تفسريات عليها:اإلجراءات

 كيف حدث هذا؟. وصلت وفاء إىل املدرسة دون تبتل

……………… 

…. .………… . 

………… .… .. 

 :النشاط التاسع عرش

 أن يستنتج الطالب أو أن يحكم عىل صحة     االستنتاجات  :الهدف

ً قدم نصا قصريا:اإلجراءات واطلب الحكم عليها هل هي صحيحة أم . ثم قامئة باالستنتاجات. ً

 .خاطئة

 :أي االستنتاجات التالية صحيحة. شوهدت عالية وهي تحمل شمسية ملونة

 كان املطر خفيفا.ً 

 ًكان املطر نازال. 

 كان الجو حارا.ً 

 تتالءم الشمسية مع مالبسها. 

 ُمل تكن لديها شمسية أخرى. 

 جلة من أمرهاإنها عىل ع. 

 :النشاط العرشون

 . أن يعرب بدقة عن حدث :الهدف
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ًقدم عددا من العبارات، واطلب من الطلبة وضع كلمة دامئا، أحيانا، قليالً، نادرا، أبدا: اإلجراءات ً ً ً ً .

 .أمام كل عبارة

 .يحمل الناس الشمسية يف أثناء الطمر -1

 .يلبس الناس مالبس دافئة يف أثناء الربد -2

 .بسري الناس مبالبس قصرية يف أثناء الربد -3

 .يلبس الرجال قبعة أجنبية يف أيام الربد -4

 .نلبس أحذية شتوية يف الربد -5

 .نفتح شبابيك منازلنا يف الربد -6

 :النشاط الحادي والعرشون

 . تنبؤ: يهدف النشاط إىل تخيل أحداث قادمة :الهدف

 .ة استكامل أحداث مرتتبة عليهً أخرت حدثا ثم اطلب من الطلب:اإلجراءات

 

 

 

 

 :النشاط الثاين والعرشون

نتـائج أوليـة . يهدف النشـاط إىل معرفـة اإليجابيـات والسـلبيات املرتتبـة عـىل املوضـوع :الهدف

 .وثانوية

انقطاع املطر فرتة طويلـة واطلـب تعبئـة النمـوذج املرفـق :  اكتب ظاهرة يف دائرة، مثل:اإلجراءات

 :والحظ ما ييل

ّاشتد 
الربد
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 .شري إىل نتيجة إيجابيةت +

 .تشري إىل نتيجة سلبية -

 .تشري إىل نتيجة أولية ___

 .تشري إىل نتيجة ثانية ===

 .تشري إىل نتيجة ثالثة

 

 

 

              + 

       

                                                                      +                    

          

     +               + 

 

 

       + 

  +            

       

           

انقطاع املطر

أزمة مياه

اكتشاف 
مصادر جديدة
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 :النشاط الثالث والعرشون

 .ً  أن يبدع الطالب أفكارا جديدة:الهدف

 :اإلجراءات

  ًأطلب أفكارا جديدة عن الربد . 

 واعمل مقارنة. ضع كلمة عشوائية مثل معلم 

 لماملع        الربد                               

     -------------                               ------------ 

 يخيف الطلبة 

 يساعد الطلبة 

 يـأيت يف وقت معني 

 يبسط األمور 

 يغري من مهارات الطلبة 

 يقدم معلومات جديدة 

 :النشاط الرابع والعرشون

 .كس املسلامتً  أن ينتج الطلبة أفكارا جديدة باستخدام أسلوب ع:الهدف

 :اإلجراءات

 واطلب عكسها من الطلبة تفسري النتيجة الجديدة. قدم فكرة ما. 

 يدخل الربد فينا     ندخل يف الجو البارد

 املاء يحمي املزروعات  

……………. 

……………   . 
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 :النشاط الخامس والعرشون

 .   أن يرتب األدلة حسب قوتها:الهدف

 :اإلجراءات

 ً"أخذت حنان مظلتها معها صباحا" :اليةقدم العبارة الت   -1

 .اطلب ترتيب األدلة التي اعتمدت عليها يف هذا القرار حسب قوتها   -2

 الجو بارد هذا اليومنقالت أم حنان إ . 

 سمعت حنان نرشة جوية قبل أسبوع تشري إىل إمكان سقوط املطر. 

 ًنظرت حنان من النافذة فرأت غيوما كثيفة. 

 ة للطالبات عليكن اصطحاب املظالت يف أيام املطرقالت املعلم. 

 سمعت حنان نرشة املساء الجوية التي أعلنت عن إمكان سقوط املطر صباحا.ً 

 :النشاط السادس والعرشون

 . أن يستخدم القياس:  الهدف

 :قدم ما ييل: اإلجراءات

 ًإذا كان الجو ماطرا فإن املشاة يتبللون  

 رأيت مشاة متبللني 

 .……إذن 

 :النشاط السابع والعرشون

 .   أن يستخدم مهارة االستنتاج:الهدف

 .قدم العبارة التالية، واطلب التميز بني االستنتاجات الصحيحة والخاطئة: اإلجراءات

 "سارت غادة تحت املطر ومل تبتل" 
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 :إن هذه العبارة تشري إىل أن غادة

 وصلت إىل املدرسة بسيارة. 

 ًاقيا من املطرً كانت ترتدي معطفا و. 

 رمبا كانت تحت مظلة . 

 كانت تسري برسعة . 

 انقطع املطر حني كانت غادة تسري يف الشارع . 

 :النشاط الثامن والعرشون

 .  أن يقدم الطالب أدلة مقنعة:الهدف

 :قدم املوقف التايل: اإلجراءات

 ".رفض سامي حمل مظلة معه يف يوم مطر"

 ما وجهة نظره؟

 ل املظلة؟كيف تقنعه بحم

 :النشاط التاسع والعرشون

   أن يقدم الطالب تنبؤات معينة:الهدف

 :قدم املوقف التايل: اإلجراءات

 .ًنزل املطر واستمر يف النـزول أسبوعا دون انقطاع

 ما النتائج املتوقعة لذلك؟

 عليك. 

 عىل املدرسة. 

 عىل األرسة . 
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 عىل الطعام. 

 عىل الحياة بشكل عام. 

 :الثالثونالنشاط 

 .  أن يقدم أدلة قوية:الهدف

ارتـدى طـارق .   تحدث معه أبوه ملدة ثـالث دقـائق. رفض طارق ارتداء معطف مطري: اإلجراءات

 .املعطف

 ماذا قال له أبوه؟

 ماذا أجاب طارق؟
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الفصل الحادي والعرشون 

 

 مهارات التفكري 

  ملناهج الدراسيةتطبيقات عملية من ا

 

 

ًتناول هذا الجزء من الكتاب بعض مهارات التفكري األكرث ارتباطا واستخداما بعملية التـدريس  ً

 .الصفي، وتشمل بعض مهارات التفكري األسايس والتفكري الناقد واإلبداعي

 :وقد تم عرض كل مهارات عىل النحو التايل

 .تعريف بسيط مبفهوم املهارة -1

 .ي من املناهج واملواقف الصفيةدرس تطبيق -2

ُأمثلة أخرى من دروس ومواد أخرى ميكن تدريسها وفق  -3

 .هذه املهارة

التفكري حول التفكري بهذه املهـارة، أي مبعنـى مـا الـذي  -4

 .يدور يف الذهن ونحن منارس استخدام هذه املهارة

ـة ـمـن  وـسـيتبع ـهـذا الـجـزء بفـصـل ـعـن دروس حقيقـي

اإلمـارات، : ة لـبعض الـدول العربيـةاملناهج والكتـب املدرسـي

 .واململكة العربية السعودية، واألردن

 املهارات

 .املالحظة -1

 .املقارنة -2

 .التعميم -3

 .عالقة الكل واألجزاء -4

 .التنبؤ -5

 .حل املشكالت -6

 .تقييم صحة املصادر -7

 .عالقة السبب بالنتيجة -8

 .الفروض -9

 .املجاز والتشبيهات -10



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
352 

 

 

  مهارة املالحظة-أوًال

 .يقصد باملالحظة استخدام الحواس يف التعرف عىل األشياء

فنحن نرى األشياء أو نسمعها أو نشم رائحتها أو نلمسها، واملالحظة أداة قوية للحصول عـىل 

 .اسنا سليمة، ومالحظتنا مقصودةاملعلومات ، خاصة إذا كانت حو

ًسواء كانت املالحظة عفوية أم مقصودة، فهـي مـن أكـرث الوسـائل اسـتخداما للحصـول عـىل 

 .املعلومات

 :ويراعي يف دقة املالحظة ما ييل

 سالمة الحواس، وعدم الوقوع يف خداع الحواس. 

 عدم الدقة يف املالحظة، والرسعة يف االستنتاج. 

 للموـقـف الـكـيل، وـعـدم اقتـصـارها ـعـىل ـشـمول املالحـظـة 

 .جزئيات

 النسيان وتداخل األشياء وعدم وضوحها. 

 :ليك تكون مالحظتنا يف االتجاه الصحيح، علينا أن نسأل

 ُما الذي أالحظه؟ 

 ُملاذا أالحظه؟ 

 

 

 : ييلفيامًوميكن أن نضع منوذجا للمالحظة، كام هو مبني 

 

 

ـــــكال ـــــظ األـش نالـح
ـــوم ـــوان والحـج واألـل
واألطوال والحركـة كـام
نالـحـظ الـكـل واألـجـزاء

 .والعالقات بني األشياء
 

ــة ــم مالحـظ ــن املـه ـم
ـــداث ــــاء واألـح األشـي
ـــزاء ـــف واألـج واملواـق

 .بربطها بوظائفها
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 مناذج املالحظة

 

  

 

 لوب مالحظته؟ما اليشء املط

 ما الذي أالحظه ؟ عنارص املالحظة؟
 

 

 

 الطول. 

 اللون. 

 الشكل. 

 الحركة. 

 األجزاء. 

 وظائف األجزاء. 

 املميزات والخصائص. 

 تصنيف اليشء. 

 

 :وصف تفصييل لليشء
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 درس تطبيقي: مهارة املالحظة

 

 العلم: موضوع الدرس

 أن يصف الطالب شكل العلم من خالل املالحظة :   الهدف        

 

  العلم 

 الوظائف العنارص
 

 قامش قوي نسبيا.ً 

 قامش رقيق. 

   له حامل معدنية. 

   الحتمل املعدين طويل. 

   ملون. 

   مستطيل الشكل. 

   يرفع يف مكان بارز. 

 

 

 ليك يصمد أمام تأثريات الشمس واملطر. 

   الهواءليك يرفرف مع. 

  ليك يصمد بقوة. 

  ليك يرفع العلم عاليا.ً 

   ًيعكس رمزا ما. 

   ليك تكون حركته انسيابية. 

   ليك يكون ماثًال أمام الجميع. 

 :الوصف

ًالعلم قامش قوي ملون، مستطيل الشكل، له حامل معدين، يرتفـع يف مكـان بـارز، يعكـس رمـزا 

 ً.وطنيا
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 بيقيدرس تط: مهارة املالحظة

 

 املظلة: موضوع الدرس

 .أن يالحظ الطالب أجزاء املظلة ويصفها         :  الهدف

  املظلة 

 عنارص املظلة ووظائفها 
 

 محدبة الشكل. 

 لها عصا طويلة. 

 للعصا ممسك. 

 بداخلها أسالك معدنية. 

 ّميكن طيها. 

 مكونة من قامش ال يبتل. 

 

 ليك ينحدر عنها املاء. 

 رتفع عن رأس حاملهاليك ت. 

 ليك يسهل التحكم بها. 

 ليك متنع انثناءها. 

 حتى يسهل حفظها. 

 حتى ال يبتل مستخدمها. 

 

 :الوصف

 . أسالك معدنية تحافظ عىل وضعها محدبة لها عصا ميكن مسكهالـلـهاملظلة قامش ال يبتل، تتخ
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 :أمثلة لدروس عملية ميكن تنفيذها من خالل املالحظة

 .ا صفات الدائرةم -1

 .ما محتويات الخلية النباتية -2

 .أجزاء الجهاز العصبي -3

 .خريطة دولة اإلمارات العربية املتحدة -4

 .موضوعات وبرامج الفضائيات -5

 .وصف الزهرة، حديقة، غابة -6

 ماذا يحدث للامء حني يتحلل؟ -7

 .أحوال فرنسا قيل الثورة -8

 :التفكري حول التفكري: املالحظة

يناقش املالحظ مبا الحظه للتعرف عىل الطريقة التي 

استخدمها يف املالحظة، والعمليات التي دارت يف ذهنه وهو 

 .يالحظ

 :وميكن أن نقدم األسئلة التالية

 ما الذي الحظته أوالً؟ ما الذي جعلك تركز عليها؟ 

 ما الذي دار بذهنك؟ كيف سجلت مالحظتك؟ 

  مالحظتك؟ما الذي اكتشفته من خالل 

 كيف الحظت هذه األجزاء؟ كيف ميكنك تحسني مالحظتك؟

 

 

 التفكري حول التفكري

يـهـــدف إىل إـثـــارة وـعـــي

الطاـلــــب مـبــــا الحـظــــه،

ـا وبالطريـقـة الـتـي مـتـت بـه

 .املالحظة

وـهـذه املـهـارة ـهـي إـحـدى

 .أهم مهارات التفكري

مـهـــارة التفـكـــري ـحـــول
التفكري تهـدف إىل معرفـة
العملـيـات الداخلـيـة الـتـي
دارت يف ذـهــن الـشــخص

 .حتى يزداد وعيه بها
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 مهارة املقارنة  ً-ثانيا

ولكن يتعمق فهمنا لهـا حـني . يزداد فهمنا لألشياء واألحداث والظواهر حني نصفها ونالحظها

 .نقارنها مع غريها من الظواهر

وتساعدنا املقارنة عىل اتخاذ . ًوتتم املقارنة حني نعرف خصائص الظاهرتني اللتني نقارنهام معا

 .القرار للحكم عىل بديلني أو فكرتني أو صحة قرارين

 .واملقارنة مهارة تهتم مبعرفة أوجه الشبه واالختالف، فهي ال تقترص عىل معرفة الفروق فقط

 :واملقارنة ميكن أن تكون

بحيث نقارن بني ظاهرتني بشـكل عـام : مقارنة مفتوحة -1

 . ب معنيدون الرتكيز عىل جان

كأن نقارن بني سيارة وسيارة أو بني فصل الشتاء وفصـل 

 .والهدف يف هذه املقارنة عام وشامل.الخريف

بحيث نقارن بـني ظـاهرتني مبـا : مقارنة هادفة أو مركزة -2

كـأن نقـارن . يخدم أغراضنا أو الهدف الذي نسعى إليـه

أو بني منزلني مـن . ًبني سيارتني من حيث األقل استهالكا

 ً.أو بني كتابني من حيث األكرث إقناعا. ث األفضل بيئةحي

 .فالهدف من هذه املقارنة واضح ومحدد يركز إىل جانب معني

 

 أهداف املقارنة
 ــم ــىل فـه تـســاعد ـع

 .خصائص اليشء
 تســـاعدنا يف اتخـــاذ

ـقـرارات لالختـيـار ـبـني
 .بديلني

 ـل ـاعدنا يف التوـص تـس
إىل استنتاجات هامـة

ـشـف ـعـن أفـكـاروالك
 .جديدة
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 )1(منوذج للمقارنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ، ب.. نقارن بني ظاهرتني أو فكرتني أو شيئني 

 

 يف الدائرة أ نضع ما مييز أ عن ب، وهي أوجه االختالف. 

  ما مييز ب عن أ، وهي أوجه االختالفيف الدائرة ب نضع. 

 يف التقاطع نضع ما هو مشرتك بني أ،ب، وهي أوجه الشبه. 

 

 
1- 
2- 
3- 

          1-
          2-
         3-

 
1- 
2- 
3-
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 املقارنة: درس تطبيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحليب                           -ب      العصري                      -أ      

 

 : النتيجة-املقارنة 

ًيرشب الحليب ساخنا أو باردا، وهو منـتج حيـواين  ولكنكالهام سائل، مفيد، يفضله األطفال  ً

ًبيـنام العصـري يرشب بـاردا، وهـو نبـايت  ميكن أن يزودنا مبنتجات كثرية مثل الزبدة والجبنة واللبنـة

 .وليس له منتجات

 

 

  
 .يرشب بارداً فقط -

 .نبايت -

 .ليس له  منتجات -

 ً. يرشب بارداً وساخنا-

 . حيواين-

 يصنع منه منتجات -

 .كثرية

 . كالهام ملون-
 . كالهام مفيد-
 . كالهام سائل-
 كالهام مفضل لدى -

 .األطفال
.كالهام يرشب بارداً -
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 )2(منوذج املقارنة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

املوضوعان

مباذا يتشابهان؟

مباذا يختلفان؟

 

 

النتيجة
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  مهارة املقارنة-درس تطبيقي

 . القيادات املرصية:املحتوى

 . أن يقارن الطالب بني شخصية جامل عبد النارص وأنور السادات:الهدف 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنور السادات جامل عبد النارص

مباذا يتشابهان؟

 مباذا يختلفان؟

قادة ثورة
 .عسكرية

 .عرويب
 .ٍمعاد

 .محبوب
 .الوفاة

استالم 
 .دستوري

 .يمرص
 ً.عقد صلحا

 .جديل
 .القتل

 الوصول إىل الحكم

 النتيجة

 النهاية

 تأييد الناس

 املوقف من إرسائيل

 اتجاهات الحكم

تشـابها يف النشـأة والتـاريخكالهام له تأثري دويل هام، ولكل منهام شخصـية مـؤثرة، 
لكن لكل منهام دور مختلف، تأثر عبد النارص بالثورة والوحدة العربية، بيـنام اهـتم

 .السادات بالدميقراطية الشكلية

 حكام مرص فرتة تزيد عن عرشة -                  . عسكريان سابقان-
 .سنوات

 . زعيامن مؤثران يف العامل- . من أصول ريفية-
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 :أمثلة لدروس: املقارنة

 الحياة الريفية واملدينة. 

 مقارنة بني شاعرين، أديبني، شخصيتني، دورين. 

 نة بني عملني، فعلني، سلوكنيمقار. 

 مقارنة بني منزلني،وسيلتي نقل، نباتني ، حيوانني. 

 الحقوق واملسؤوليات. مقارنة بني الحاجات والرغبات. 

 مقارنة بني حاالت املادة، فصول السنة، أنواع الصخور، النباتات . 

 مقارنة بني مساحات، أرقام، أشكال، حجوم. 

 ...... 

 :التفكريالتفكري حول 

 :تجري املناقشة عىل النحو التايل

 ماذا عملت لتقارن بينهام؟. بغض النظر عن املوضوعني 

 مباذا فكرت أوال؟ ملاذا فكرت هكذا؟

 ما الخطوات التي استخدمتها؟ 

 ما الجديد يف هذا األسلوب؟ ماذا استفدت منه؟ 

 هل ساعدتك هذه الطريقة؟ يف أي موقف؟      

 ه مستقبال لإلفادة من هذه املهارة؟ما الذي ستفعل 
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  مهارة التعميم ً-ثالثا

ننا نحصل عىل معلومـات وحقـائق مـن خـالل اتصـالنا إ

فنحـنن نالحـظ اليشء ونحصـل . املبارش مع األشياء واألحـداث

وحني نصور حكمنا . عىل معلوماتنا عنه خالل املالحظة املبارشة

ليـه وحـني نريـد عىل حالوة الشاي مثال،فأننا نتذوقه ونحكم ع

هذه املعرفة  .ما فأننا نفحص هذا اليشءء التأكد من سالمة يش

تسمى املعرفة املبارشة، ولكن هناك مواقف كثـرية ال نسـتطيع 

 :أن نفحصها أو نالحظ مبارشة ومع ذلك نحكم عليها ، مثل

 .يف فصل الشتاء القادم تنخفض درجة الحرارة

 .إذا زادت كثافة السري تحدث أزمة مرورية

 .إذا سقط جسم من مكان عال، فانه يسقط عىل األرض

عـىل  .إن مثل هذه األحكام هي تعميامت ناتجة عن خربات سابقة أو مالحظة مبارشة سابقة

الرغم من أن التعميم يساعدنا يف الحصول عىل معلومات دون جهد إال انه مـن السـهل أن نقـع يف 

أو إذا بنينـا تعمـيامت عـىل أسـاس .  التعمـيامتاألخطاء، خاصة إذا ترسعنـا يف إصـدار األحكـام أو

 .ضعيف أو بناء عىل مالحظات جزئية

 :وليك نحذر الوقوع يف أخطاء التعميم علينا أن نراعي ما ييل

 هل مالحظاتنا السابقة كافية ملساعدتنا يف إصدار التعميم؟ -1

 هل العينة كانت كافية إلصدار التعميم؟ -2

 ثلة لكل األشخاص؟هل العينة التي شاهدنا مم -3

 .  ننا ال نستطيع أن نحكم عىل جميع الطلبات بأنهم مهملون مبجرد أن نرى بعضهم مهملونإ

 فوائد التعميم
 يـســاعدنا يف الحـصــول

ـعـىل معلوـمـات بـسـهولة
 .وبجهد قليل

 تـســــاعدنا يف اتـخــــاذ
قرارات جديدة مشابهة
ـف ـا حــدث يف مواـق ـمل

 .سابقة
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 منوذج التعميم

 

 التعميم املطلوب

 العينة التي تدعم هذا التعميم

 وصف العينة

 النتائج التي اشتقت من العينة

 إذا كانت العينة غري مناسبة: التفسري
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  مهارة التعميم-يدرس تطبيق

 

 . حوادث السيارات:محتوى التعميم

 . أن يستنتج الطالب عوامل تؤدي إىل الحوادث:الهدف

 

 التعميم املطلوب

 العوامل املؤدية إىل حوادث السيارات

 :العينة الداعمة

 ًعرشون حادثا نتيجة الرسعة. 

 38حادثا نتيجة إهامل صيانة السيارات ً. 

 1حادث نتيجة النوم . 

 :وصف  العينة

 .ًتم الحصول عليها عشوائيا من سجالت األمن عىل مدى أسبوع واحد

 :التعميم املطلوب

 إن أبرز عوامل تؤدي إىل الحوادث هو إهامل صيانة السيارات. 

 ليس هناك حوادث ناتجة عن سوء الطرق أو سوء الطقس. 
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 :أمثلة لدروس عىل التعميم

ًاخرت قانونا صفيا -1  . من الطلبة إصدار تعميامت عن أغراض هذا القانوناطلب. ً

 .رسيعة الحركة.  لدينا ثالث حيوانات سيقانها طويلة -2

 . وثالث حيوانات سيقانها قصرية بطيئة الحركة         

 ما التعميم الذي ميكن إصداره؟        

ًاشرتيت كتابا واحدا بغالف أنيق -3   ميكن إصداره؟ًقرأته كان ممتعا ما التعميم الذي. ً

 .باء، املعلمني، الرشطة، األمهاتأكتب خمس تعميامت عن سلوك اآل -4

  نجح الطالب يف السنوات الثالث السابقة ما التعميم املمكن؟ -5

 أين الخطأ؟. فقلت جميع املباريات مملة.  حرضت مبارايت كرة قدم كانتا مملتني -6

 التعميم؟ ثالثة أعداد فردية ال تقسم عىل اثنني ما  -7

 ما التعميم؟.  ثالث أرقام فردية تقسم عىل ثالث -8

 :التفكري حول التفكري

 ماذا نسمي االنتقال من الحكم عىل مجموعة صغرية إىل الحكم عىل الجميع؟ 

 ما األسئلة التي نسألها له ليك نعرف مدى صحة تعميامته؟. قام شخص بإصدار تعميم ما 

 م دون الوقوع يف الخطأ؟يف أي األحوال تستطيع أن تعم 

 ما التوجهات التي تعطيها لزميلك يك ال تخطأ يف التعميم؟ 

 ملاذا تستطيع أن تقول أن اليشء حلو مبجرد تذوقك له؟ 

 هل تستطيع أن تقول أن الكتاب مفيد مبجرد تصفحك له؟ ملاذا؟ 
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  مهارة إدراك عالقة الكل واألجزاءً-رابعا

حتى األفكار والقصص واألحداث لها عنارصها .  أجزاء أو عنارصإن كل ما يحيط بنا مكون من

وأجزائها وإن من املهم أن نعرف معرفة العالقة بني األجزاء والكل وما وظيفة كل جزء وما عالقة 

 .جزء وجزء

كام أن من املهم أن نعرف أن الجزء نفسه يتكون من 

ولكنها جزء من . فاملكتبة مثًال هي كل. أجزاء أصغر منه

. واملدرسة هي كل ولكنها جزء من نظام التعليمي. ملدرسةا

.. ولكنه جزء من نظام الدولة . والنظام التعليمي وهو كل

 ..وهكذا

 : إن من املهم أن نعرف الحقائق التالية

فالكتاب يختلف . أن الكل يختلف عن مجموع أجزائه -1

فلو أعدانا ترتيب الصفحات . عن مجموع صفحاته

ألن املهم هو تنظيم . ًنا ال ننتج كتابابشكل عشوايئ فإن

 .األجزاء ومع بعضها وليس جميع األجزاء مع بعضها

إن معرفتنا باألجزاء من حيث الشكل واملظهر ال تقودنا  -2

 .إىل معرفة حقيقة، ألن املهم هو معرفة العالقات بني األجزاء، وبينها وبني الكل

فال نستطيع . ًكل رضوري جدا إلنجاح عملية التحليلإن معرفة األجزاء ووظائفها وعالقاتها بال -3

 .ًأن نحلل فكرة أو موقفا إال إذا تعرفنا عىل أجزائها وعنارصها وعالقتها

 

 

ــزء ــة الـج ــة عالـق معرـف
 :بالكل تساعدنا عىل

فـهــم الـكــل بـشــكل -1
 .أفضل

املحافظـة ـعـىل الـكـل -2
 .وصيانته

ـسـهولة تحلـيـل الـكـل -3 
 .إىل أجزائه

إعادة تركيب األجـزاء -4
ـــدة بطريقــــة جدـي

 .إلنتاج كل جديد
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 منوذج الكل واألجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكل

األجزاء

تعطل يحدث لوماذا
 هذا الجزء؟

 

 بالكل؟جزء عالقة كلما

جزء؟ وظيفة كلما
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  الجزء والكل–درس تطبيقي 

  الجهاز الهضمي:املحتوى

 لية الهضم أن يربط الطلب بني أجزاء الجهاز ودورها يف عم:الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهضميالجهاز

األجزاء

البلعوم الفم 

 يقوم الفم بتقطيع الطعام، وإضافة اللعاب، وإذا تعطل هذا الجزء فإننا لن نتمكن
 .من تناول الطعام إال بطرق أخرى وليس عرب الفم

 بالكل؟جزء عالقة كلما

األمعاء  املعدة

قطع الطعام  
وإضافة عصارة 

. لعابية عليه

   

جزء؟ وظيفة كلما

 األمعاء

 

 هذا الجزء؟تعطل يحدث لوماذا
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 :أمثلة لدروس عىل الكل واألجزاء

 ؟ ما عالقتها بالكتاب؟...ما وظيفة كل جزء يف كتابك؟ الفهرس، الغالف، الفصول،  -1

 مم تتكون املظلة؟ ما أجزاؤها؟ ماذا يحدث لو تعطل أحد األجزاء؟ -2

 ما أجزاء املثلث؟ ماذا يحدث لو فقد جزء منه؟ -3

 هذه املسألة؟ ما وظيفة كل معلومة أو معطى فيها؟ ماذا لو غابت إحدى ما عنارص -4

 املعطيات؟

 ما أجزاء السيارة؟ ما عنارص القصيدة؟ الرواية؟ -5

 ما عنارص وأجزاء ميزان الحرارة؟ ما وظيفة كل جزء؟ ما عالقته بالكل؟ -6

7- ..................................... 

 :التفكري حول التفكري

 كيف قسمت الكل إىل أجزاء؟ هل هناك طريقة أخرى؟ -1

 هل ميكنك تقسيم الكل إىل أجزاء أخرى غري تلك التي عملتها؟ -2

 ماذا يحدث لو تعطلت وظيفة أحد أجزاء السيارة؟ -3

 كيف ميكنك معرفة ذلك؟. إذا مل تستطع معرفة ما يحدث إذا تعطل جزء -4

  ما النصائح؟ًماذا تقول لشخص يواجه موقفا أو مشكلة؟ -5

 ماذا يحدث لو فكرت يف جزء دون أن تربطه بالكل؟ -6
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 مهارة التنبؤ ً-خامسا

تبدو مهارة التنبؤ يف القدرة عىل توقع األحداث القادمة  

هناك عادة مؤرشات تساعد عىل التنبؤ، وإدراك . يف سياق معني

 .االحتاملاألمور املحتملة أو بعيدة 

  طالبهـا عـىل االهـتامم باألحـداثإن املدرسة التقليدية عودت

املاضية أو تحليل األحـداث الحاليـة، ولكنهـا مل تحـاول تنميـة 

 .مهارات التنبؤ باملستقبل

إن مهارة التنبؤ وتنمية هذه املهارة من أهم أهداف املدرسة الحديثة، ويتطلـب إتقـان هـذه 

 قادرين عـىل التفكـري مبـا املهارة التعرف عىل تسلسل األحداث املاضية وعوامل حدوثها حتى نكون

 .ستتطور إليه األمور يف املستقبل

ـى نكتـشـف  ـدرس الـحـدث الـحـايل أو اـملـايض حـت ـا ـن إنـن

 .مؤرشات تساعدنا عىل التنبؤ مبا سيحدث

ً ـكـان أـحـد الطلـبـة ـضـعيفا يف ـمـادة اللـغـة يف املدرـسـة :مـثـال

 ً.الثانوية، وأهمل دراسته الحقا

 :ماذا نتنبأ بسلوك هذا الطالب إذا

 ًإذا ألقى خطابا؟ 

 ًكتب موضوعا؟ 

 ما الذي جعلنا نتنبأ بذلك؟ ما املؤرشات؟

 

 

  مهارة التنبؤ هامةتبدو
 يف استكشاف املستقبل،

 واالستعداد لألحداث
.القادمة  

أو يف دراسة املرتتبات 
عني أو ترصف عىل قرار م

.معني  

 املدرسة الحديثة
تطلق عقول الطالب نحـو

وال تتوقـــف. املســـتقبل
ًعند مـا يحـدث حاليـا أو

 .ما حدث يف املايض



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
372 

 

 

 

 منوذج التنبؤ

 

 

 ما الذي يجعلنا نحكم بذلك؟ غري محتملة محتملة الحدوث التنبؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 :النتيجة
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 درس تطبيقي: مهارة التنبؤ

 .نشاء الجسور يف املدنإ: موضوع الدرس

 .الطالب بنتائج بناء جسور يف املدن أن يتنبأ :الهدف

  

 التنبؤات
محتملة 
 الحدوث

غري 
 محتملة

 ما الذي يجعلنا نحكم بذلك؟

ــاميل  -1 ــر الـج ــويه املنـظ تـش

 للمدينة

 نعم

 

 

 

 .وجود اسمنت وحديد ودخان

 _  نعم إفساد الجو البيئي -2

فــتح مرسب جديــد للمــرور دون   نعم انسياب املرور -3

 إشارات

 نعم  ىض مروريةإحداث فو -4

 

ـيام  ـوفر تنـظ ـد ـي ًألن املرسب الجدـي

 .أكرث

 تقليل الحوادث -5

 

زيادة الرسعة عىل الجرس يؤدي إىل   نعم

 .حوادث

بسبب االزدحـام والضـجيج وفسـاد   نعم هجرة السكان القريبني -6

 .البيئة

 نقــل األزمــة املروريــة إىل -7

 مناطق أخرى

رسعــة عبــور الــجرس يزيــد مــن   نعم

 .اق يف مناطق أخرىاالختن

 :النتيجة

 . إن وجود الجسور يشوه املدينة، ويزيد من تلوثها، وينقل األزمة إىل مناطق أخرى
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 :أمثلة من دروس متنوعة

 ماذا تتوقع إذا جئت إىل املدرسة دون أن تحل واجباتك؟ -1

 ًمرأة؟ رجالً قويا؟ كان أنت؟اماذا تتوقع أن يحدث لو أن بطل القصة كان  -2

 اذا يحدث لو تم إلغاء االمتحانات؟ إشارات املرور؟م -3

 ماذا يحدث لو مل متطر السامء عىل مدى عامني؟ لو أمطرت خمسة أيام متتالية؟  -4

 ًماذا تتوقع لو انقطع التيار الكهربايئ عرشين يوما؟ -5

 ًماذا يحدث لو أضفنا ملحا إىل الشاي يف حفلة بهيجة؟  -6

 دون البالد فجأة؟ماذا يحدث لو غادر الواف -7

 ماذا يحدث لو اكتشف العامل مصدر طاقة غري النفط؟ -8

 ماذا يحدث للكائنات الحية يف منطقة قلت فيها املياه؟ -9

 ماذا لو كان املنزل غرفة كبرية واسعة؟ -10

 :التفكري حول التفكري: مهارة التنبؤ

 كيف تنبأت بذلك؟ عىل ماذا استندت؟ 

 كلها؟ذه التنبؤات ممكنة  ههل 

 كيف تجعل تنبؤاتك القادمة أكرث دقة؟ 

 ما مدى ثقتك بتنبؤات اآلخرين؟ 
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 مهارة حل املشكالت ً-سادسا

ًنواجه يوميا عددا من املشكالت الحياتيـة أو الدراسـية أو   ً

ت لحـل هـذه املشـكالت، وقـد اًاملهنية، وتتخذ كثريا مـن القـرار

يـد مـن مهارتنـا يف تكون حلولنا سليمة أو غري سليمة، فكيف نز

 حل املشكالت؟

 :إن حل املشكلة تتطلب عدة خطوات

 .من املهم أن نتفق عىل تحديد املشكلة: تحديد املشكلة -1

  ـهـل ـضـياع مفـتـاح الـسـيارة ـهـو املـشـكلة؟ أم الوـصـول إىل

 العمل يف الوقت املناسب هو املشكلة؟

 هل املشكلة هي الجوع أم عدم توفر الطعام؟ 

 يجار؟ناء منزل أم عدم وجود منازل مالمئة لإلهل املشكلة ب 

أمـا إذا توجهنـا إىل . إن تحديد املشكلة يوجهنـا نحـو الحـل

 .أعراض املشكلة فإن املشكلة ستبقى دون حل

البحث عن حلول محتملة للمشكلة ووضـع عـدة فـروض   -2

فإذا كانت املشكلة هي الوصـول إىل العمـل، فإننـا . لحلها

 : دة مثلأمام حلول محتملة عدي

 االتصال بالهاتف واالعتذار. 

 االتصال بزميل لنقلك إىل مكان العمل. 

 استئجار سيارة. 

 إذن هناك عدة حلول، لكن ما الذي يرتتب عىل كل حل؟

 .دراسة النتائج أو املرتتبات عىل كل حل ومعرفة السلبيات وااليجابيات يف الحل املقرتح  -3

 .ّيطرح أكرث االيجابيات ويقلل من السلبياتاختيار الحل املالئم والذي  -4

ـــــا أخطــــــاء يف مواجهتـن
 للمشكالت

نبحث عن الحل السـهل -1
 .والرسيع

ـر -2 ـل يخـط ـق أول ـح ّنطـب
 .ببالنا

ـىل -3 ـب ـع ـا يرتـت ـل ـم نهـم
ن مشــكالتحلولنــا مــ

 .جديدة
قد نهتم مبظهر املشـكلة -4

وـشــكلها دون أن نـهــتم
 .باملشكلة وأسبابها

 

إن تحديد املشـكلة هـو
 :الذي يجيب عن سؤال

ملاذا نعترب هذه مشكلة؟
 ما الوضع الراهن؟
 ما املشكلة فيه؟ 
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 منوذج حل املشكلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تقييم نتائج الحل نتائج الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

املشكلة

 

 املمكنة الحلول

 

  املستخدمالحل

 

 الحل املستخدم
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 درس تطبيقي عىل حل املشكالت
 . فقدت معلمة دفرت التحضري، وعليها حصة هامة:املشكلة

 . أن يقرتح املشارك حًال للمشكلة:الهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املشكلة

 تحضريال دفرت فقدان

مكنةاملحلولال

االعتذار عن الدرس  . 
تكليف زميلة أخرى بإعطاء الدرس  . 
التدريس دون وجود التحضري  . 
إعداد خطة رسيعة بديلة  . 
إرسال الطالبات إىل املكتبة  . 
أخذ إجازة ليوم واحد  . 

املقرتحالحل

 تحضريدون الدرسإعطاء

املرتتبات

االرتباك يف الحصة  .                    – 
صعوبة إدارة الحصة  .    – 
اعتامد املعلمة عىل الذاكرة   .         + 
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جديد مقرتححل



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
378 

 

 

 .س يف حل املشكالتأمثلة عىل درو

 سم، ما املشكلة؟ ملاذا؟ كيف ميكن حلها؟اليف صف ما، خمس طالبات يحملن نفس ا 

 شخص يريد تكوين أرسة ، ما مشكالته؟ كيف ميكن حلها؟ 

 يقطع املواطنون الشجر للحصول عىل حطب للتدفئة، ما املشكلة؟ كيف ميكن حلها؟ 

 د سقوط الثلج؟كيف تحل الطيور مشكالت تناول طعامها بع 

 دعوت عرشة ضيوف إىل منزلك، فوجئت بوجود مثاين وجبات فقط، كيف تحل املشكلة؟ 

 يف الصف ثالثة طالب يشكون من الرشح، ما الحلول؟ ما نتائج كل حل؟ 

 اتهمك املعلم بأعامل مل تقم بها، ما املشكلة؟ ما الحلول؟ 

 م، ما الحلول؟ ما املرتتبات؟ًال ميتلك بعض الطلبة نقودا لإلنفاق عىل حاجاته 

 كيف تحل مشكالت مثل تلوث البيئة الناتج عن دخان السيارات؟ 

 التفكري حول التفكري

 ما الذي فكرت به حني اخرتت هذا الحل؟ 

 ٍماذا تفعل لو كان الحل املقرتح غري مجد أو صعب التحقيق؟ 

 ما الذي تقوله  لزميل لك يواجه مشكالت عديدة؟ 

 ت هذه املشكلة؟كيف حدد 
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  مهارة تقييم موثوقية املصادر ً-سابعا

نستخدم يف حياتنا العملية معلومات من مصادر متعددة، مثل الصحف، الكتب، األشخاص،  

 الخ، فهل هذه املصادر موثوقة أم أنها تقودنا إىل الوقوع يف أخطاء؟... الوثائق، 

 ومات دقيقة؟ما املصادر املوثوقة؟ ما املصادر التي تقدم معل

ًأي املصادر أكرث صدقا؟ ما عالقة الصدق باملؤلف؟ بدار النرش؟ 

 بالتاريخ؟

 ر األولية التي تقدم معلومات مبارشة؟دما املصا

 ما املصادر التي تقدم معلومات منقولة من مصادر أخرى؟

 مصادره، ويبحث عن دقتها نسانإن املهم أن يفحص اإل

 فاملراجع واملصادر تختلف يف .قبل أن يسرتشد بها أو يأخذ عنها

دقتها ويف أحكامها، ويف وجهات نظر مؤلفيها، ويف طريقتهم يف 

ولذا يبدو تدريب الطلبة واألشخاص الباحثني  .تحليل األحداث

عىل تحري صحة املصدر يعترب من املهارات األساسية للعمل 

ولفحص مصدر ما، فإننا نقدم  .العلمي والتفكري السليم

ّسئلة التي تقودنا إىل إجابات متكننا من الحكم مجموعة من األ

 .عىل صحة املصدر

 .ًوسنقدم فيام ييل منوذجا لفحص صحة املصدر مع تطبيق عميل عىل هذا النموذج

 

 

 معايري موثوقة املصدر
هــل مــا جــاء فيــه -1

منسجم مـع مصـادر
 أخرى؟

ـع -2 هــل مؤلفــه يتمـت
 بالسمعة العلمية؟

هل املؤلـف مخـتص -3
 باملوضوع؟

ــدم أســـبابا -4 ًهـــل ـق ّ
 مقنعة؟

ـهــل املراـجــع الـتــي -5
 دقيقة؟اعتمد عليها 

ـرض -6 ـع يـع ـل املرـج ـه
 حقائق أم آراء؟
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 منوذج فحص دقة املصدر

 

 اإلجابات األسئلة

  

  

  

  

  

  

  

 :الحكم
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 دقة املصادر: درس تطبيقي 

 .ّأن كل طفل ميكن أن يتعلم اإلبداع ادعى شخص :محتوى الدرس

 . أن يكتشف الطالب دقة هذا اإلدعاء:الهدف

 

 األسئلة
املعلومات واإلجابات 

 املتوفرة

 االتجاه

 + ،- 

ًهل هذا الشخص مؤهل علميا وتربويا؟ يحمل درجة الدكتوراه يف  ً
 .الفزيولوجيا والدماغ

+ 

ط إنه غري معروف يف األوسا هل هو موثوق من اآلخرين؟
 .العلمية

- 

 + إنه باحث ولديه تجارب غنية هل اعتمد عىل تجارب وبحوث علمية؟

 - مل يعمل هل عمل يف تدريب األطفال؟

هناك بحوث تؤيد وأخرى  هل تنسجم أفكاره مع العلم السائد؟
 تعارض

+ 

 - إنه يدير مدرسة حديثة! نعم هل لديه أسباب شخصية لهذا االدعاء؟

ولذا . نحن بحاجة إىل متابعة البحث قبل إصدار قرار عىل صحة إدعائه.  حكمال نستطيع ال: الحكم

 :فإن علينا أن نطلب معلومات جديدة مثل

 هل نرش بحوثه العلمية؟

 ّهل أقرت بحوثه من مجالت علمية محكمة؟

 ّهل قدم بحوثه يف مؤمترات علمية؟

.................. 

.................. 
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 : فحص دقة املصدرأمثلة عىل دروس يف

 كيف نفحص صحة التقرير؟. أمامك تقرير عن زيارة قام بها زميلك إىل مؤسسة خريية -1

 ّمن تسأل من هؤالء؟ رتبهم حسب درجة ثقتك مبعلوماتهم؟. نبحث عن معلومات سياحية -2

 ضابط رشطة، معلم جغرافيا، نائب، معلم تاريخ، إعالمي . 

  تص يف اآلثاردليل سياحي، باحث جغرايف، مخ. 

 أي الفضائيات التالية أكرث دقة يف أخبارها؟ كيف تثبت رأيك؟  -3

 .، األردنية، أبو ظبي، اإلخباريةCNNالجزيرة، العربية،       

 ًقرأت إعالنا عن أحد املرشوبات، كيف تفحص صحة اإلعالن؟ -4

 طلب منك مالحظة سلوك أطفال الروضة، كيف تجعل مالحظاتك دقيق؟ -5

ت جريدة محلية استطالع رأي عام عن حكومة متنّفذة، كيف تحكم عىل صحة نتائج نرش -6

 االستطالع؟    

 التفكري حول التفكري

 كيف اخرتت معايريك؟ ملاذا اخرتت هذا املعيار كأفضلها؟ 

 ما املعايري التي أهملتها؟ ملاذا أهملتها؟ 

 ي مل تساعدك؟ما املعايري التي ساعدتك عىل الحكم؟ ما املعايري الت 

 فكر يف طريقة لتعديل معايريك؟ 
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 معرفة األسباب ً-ثامنا

كام يخلطون بني األسباب . إن معظم الناس يهتمون بالنتائج أكرث من اهتاممهم باألسباب

 .وال مييزون بينها، وهذا من أكرث مزالق التفكري السليم. والنتائج

ًفحني نقرأ إعالنا، أو نسمع خربا أو فكرة، ال  نسأل ملاذا نرش هذا اإلعالن؟ أو ملاذا أذيع هذا ً

ًالخرب؟ وحتى لو سألنا، فإن من املحتمل أن ال نعرث عىل السبب الحقيقي، إذ كثريا ما تختلط 

 .ًاألسباب، وكثريا ما تختفي األسباب الحقيقية

إن معرفة األسباب، والتمييز بينها وبني النتائج هي من 

فهل صحيح أن الرسعة هي . ساسيةمهارات التفكري التحلييل األ

سبب حوادث السيارات؟ هل هناك أسباب أخرى أكرث أهمية؟ 

ماذا عن الطيش؟ الطقس؟ سوء الطريق؟ اإلهامل؟ التعب؟ 

  .الخ. ……صالحية املركبة؟ 

 ّكيف منيز السبب املبارش أو السبب القوي؟

ًإن متييز األسباب عن النتائج يتطلب تدريبا عىل  إتقان 

 . هارةهذه امل

 

 

 أسئلة هامة
 ــي ــباب الـت ــا األـس ـم

 أنتجت هذا الفعل؟
 ـىل أن ـات ـع ـا اإلثـب ـم

هــذه األســباب هــي
الـتــي أنتـجــت ـهــذا

 الفعل؟
 ما السبب القريب؟ 
 مـــا األســـباب غـــري

 املبارشة؟
  األسباب املحتملة؟ما

 غري املحتملة؟
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 منوذج مهارة معرفة األسباب

 

 

  النتيجة 

 األسباب غري املحتملة األسباب املحتملة

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
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 معرفة األسباب: درس تطبيقي 

 

 . عوائق التقدم االقتصادي العريب:املحتوى

 .أن يضع الطالب األسباب الحقيقية التي تعيق االقتصاد: الهدف

 

  وائق اقتصاديةع 

 أسباب غري محتملة أسباب محتملة

 ضعف املوارد األولية -1

 .اضطراب األوضاع السياسية -2

 .التخلف الثقايف -3

 .االنقطاع أربعة أيام عن السوق العاملي -4

 .تنافس الدول العربية -5

 .االهتامم بالزراعة -6

 .االحتكار العاملي -7

 .غياب التنسيق العريب -8

 .رأس املالضعف  -9

 .التنافس بني الجامعات  -1

 .انتشار البطالة  -2

 .زيادة نسبة الفقر  -3

 .عوامل الطقس  -4

 .تذبذب أسعار البرتول  -5
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 أمثلة لدروس عن متييز األسباب

 ما الذي جعل املتحدث يقول هذا الكالم؟ 

 ما عوامل الزيادة السكانية يف العامل العريب؟ 

 لبة يف اللغة العربية؟ما أسباب ضعف الط 

 ما األسباب التي قدمها الطبيب إلقناعك بتخفيف الوزن؟ 

 ما أسباب نفور الطلبة من املدرسة الحالية؟ 

 ملاذا تنخفض الروح املعنوية للعاملني يف التعليم؟ 

 ما النتائج التي ميكن أن تحدث لطالب يعمل ليًال ملساعدة أهله؟ 

  تقدم الثقافة العربية؟ما العوامل التي أدت إىل 

 ما أسباب االهتامم بالكتب الدينية والسياسية؟ 

 ما األسباب التي تؤيد أو تعارض التحاقك بفريق كرة القدم؟ 

 ًما أسباب اختيار املستطيل كأكرث األشكال انتشارا يف البناء؟ 

 ملاذا احتلت أمريكا العراق؟ 

  بعض الفضائيات؟ًأعط أسبابا مقنعة ليك ال يشاهد األطفال 

 التفكري حول التفكري

 تحدث شخص عن عمل املرأة، ما األسئلة التي تثريها ليك تتعرف عىل دوافع هذا الشخص؟ 

 ما الذي جعلك تقول إن الرسعة هي سبب الحادث؟ 

 ملاذا أهملت عامل الطقس كسبب للحادث؟  

 ما األسئلة التي تثريها ؟إذا أردت أن تعرف وجهة نظر متحدث ما يف موضوع حرية املرأة ،  
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 الفروض واالحتامالت وتوليد األفكار ً-تاسعا

ّحني نريد تفسري موقف، فإننا نخمن أبعاد هذا املوقف، ونحاول وضـع فـروض أو احـتامالت  

فحني يتفوق أحد الطلبة فإننا نضع . وأفكار تساعدنا يف فهمه

 :ًفروضا لتفسري هذا التفوق، مثل

 ؟إنه شديد الذكاء 

 إنه مجد وحريص. 

 إنه متفاعل ومستمع جيد . 

 إنه يدرس خمس ساعات يوميا .ً 

هذه فروض وليست حقائق، ولكن حني نقوم بدراسة لفحصها، فإن بعض هذه الفروض تثبت  

 .صحته، وبعضها تثبت عدم صحتها

ي مل أمـا الفـروض التـ. إن الفروض التي تثبت صحتها هي التي نأخذ بها يف تفسريات املوقف

 . تثبت صحتها فإنها تهمل

إن األسلوب العلمي هو أن ندرس املشكلة، ونضع عدة فروض لتفسريها، ثم نخترب مدى صحة 

 .ّهذه الفروض حتى نحصل عىل النتيجة التي تفرس املشكلة

سرنكز يف هذا الجانب عىل زيادة مهارة الطالب يف وضع فروض أو توليد أفكار لحـل مشـكلة 

 .معينة

 

الـفـــروض ـهـــي تفـســـريات

ـة ـة نضــعها يف  محاوـل مبدئـي

وـحـني نثـبـت. لفـهـم املوـقـف

 .صحتها تتحول إىل حقائق
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 مهارة وضع الفروض وتوليد األفكار: يقي درس تطب

 . زيادة حوادث السري:موضوع الدرس

 .ًأن يضع الطالب فروضا عديدة لتقليل عدد ملشكلة حوادث السري: الهدف
 

 زيادة حوادث السري  

 الحلول املقرتحة

  

 .   تدعيم إشارات املرور-1

 .   تركيز املنهج الدرايس عىل موضوع الرتبية املرورية-2

 .   رفع أسعار السيارات-3

 .   رفع أقساط  رشكات التأمني-4

 .   رفع أسعار البنزين-5

 .   وضع غرامات عىل الحوادث-6

 .   تخصيص شوارع آمنة للمشاة-7

 .   تشديد العقوبة-8

 .   صناعة السيارات من البالستيك-9

 .    منع الرسعة الزائدة-10

 .   وضع نجمة عىل السيارة اآلمنة-11

 .   وضع مطبات يف الشوارع-12

   تصنيف الحلول  

 حلول مؤقتة حلول وقائية حلول قاسية حلول قانونية حلول تربوية

     

 :الحلول اإلبداعية
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 :أمثلة عملية لدروس حول وضع الفروض والخيارات

 ًاقرتح طرقا متعددة لتحسني العالقات بني الزمالء؟ 

 عرشة مقرتحاتكيف تحل مشكلة البطالة؟ اقرتح . 

 ضع مقرتحات لخفض التلوث يف البيئة؟ 

 كيف تحفز الطلبة عىل حل الواجبات املدرسية؟ 

 كيف تصل من مدينة إىل مدينة يف أقرص وقت ممكن؟ 

 كيف تفرس ظاهرة الزواج املدين؟ 

 ًاقرتح طرقا لحل مشكلة زيادة أسعار املنازل؟ 

  هذا الشخص؟قدم صورة لشخص يتحدث، ما الذي يقوله 

 التفكري حول التفكري

 ًأردت أفكارا حول خفض الزيادة السكانية، ما األسئلة الهامة التي تسألها؟ 

 ملاذا مل تكتف بتفسري واحد، ملاذا بحثت عن تفسريات أخرى؟ 

 هل طريقتك مالمئة الشتقاق أفكار عديدة؟ 

 تفعله؟ما الذي . إذا رغبت يف الحصول عىل أفكار عديدة حول موضوع 
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 اإلثارة العشوائية واملجاز  -عارشاً

تستخدم هذه املهارة يف الحصول عىل معلومات عن موضـوع أو فكـرة ال نعرفهـا مـن خـالل  

 .تشبيه هذا املوضوع أو الفكرة بيشء آخر معروف

ًوميكـن أن يكـون املوضـوع املـشـبه مـا مرتبطـا باملـشـبه 

الـتعلم باملجـاز : ةًومختارا بعناية، ويف هذه الحال تسمي املهار

وقـد يكـون . كأن نشبه الدورة الدموية بحركة املرور. والتشبيه

ًاملشبه به غري مرتبط إطالقا باملشـبه، ويف هـذه الحـال تسـمى 

كأن نشبه املعلم بالتعلم أو العلم أو . املهارة باإلثارة العشوائية

 .الورقة

وميكن أن تسـتخدم هـذه املهـارة بتوسـيع يف كثـري مـن 

ّحـيـث تحـدث ـجـوا مـن اـملـرح واملتعـة ميـيـز عملـيـة الـدروس  ً

 .    التعلم

 

 

 اإلثارة العشوائية
إذا أردت أن تحصل عـىل
معلومات عـن مفهـوم ال

ـحـاول استحـضـار. تعرـفـه
ثـم. مفهوم عشوايئ آخـر

ــومني، ــني املفـه ــارن ـب ـق
فتحـصـل ـعـىل معلوـمـات
هامة عن املوضوع الـذي

 .فهال تعر
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 منوذج اإلثارة العشوائية واملجاز

 

املوضوع (املشبه 

 )املعروف
 أوجه الشبه

املوضوع غري (املشبه 

 )معروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :النتيجة
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 اإلثارة العشوائية: درس تطبيقي

 .علم خصائص دفرت التحضري وأهميته للم:موضوع الدرس

 . أن يستوعب املعلم أهمية دفرت التحضري وخصائصه:الهدف

 

 املوضوع الجديد أوجه الشبه املوضوع العشوايئ

 دفرت التحضري  بطاقة الهوية

 .................. والدفرت   ًنحملها معنا دامئا

 ............والدقرت يحوي   معلومات أساسية هامة ومخترصة

 ............وحجم الدفرت   هاصغرية الحجم يسهل حمل

ّنستخدمها دامئا ويطلب منا  ..........والدفرت يستخدم   ً

ّتعكس شخصيتي ومتثلها وتعرف 

 اآلخرين يب
 

 ............والدفرت يعكس 

 :النتيجة

دفرت التحضري يعكس شخصية املعلم وأسلوبه، يحمله املعلم معه ألنه يحوي معلومات أساسية، وعادة 

 . قبل املرشف الرتبوييطلب من

 

 االحتفاظ

 االستخدام

 الحجم

 األهمية

 املحتوى
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 أمثلة لدروس عملية

 ما أوجه الشبه؟    .املدير يشبه الفراشة 

 ما أوجه الشبه؟    . يشبه السيارةنساناإل 

 ما أوجه الشبه؟  .                      األب يشبه الجرس 

 ما أوجه الشبه؟  .           الضغط الجوي يشبه الحجر 

 ما أوجه الشبه؟  .              اءاملكثف يشبه خزان امل 

 ما أوجه الشبه؟  .                    املدينة تشبه املتجر 

 ما أوجه الشبه؟ .         الجذر الرتبيعي يشبه الخريف 

 ما أوجه الشبه؟  .                    املدرسة تشبه البحر 

 ه الشبه؟ما أوج  .                     املعلم يشبه الدبوس 

 ما أوجه الشبه؟  .                      الدائرة تشبه الوالدة 

 التفكري حول التفكري

 ملاذا حددت هذه الخصائص؟ هل فكرت بأوجه شبه أخرى؟ 

 كيف وضعت الفكرة العشوائية؟ هل فكرت بإثارات أخرى؟ 

 ما الذي دار بذهنك وأنت تبحث عن أوجه الشبه؟ 

 التي حصلت عليها؟ما قيمة املعلومات  
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 تطبيقات عملية
اشتمل هذا الباب عىل تطبيقات عملية شاملة يف مواد مختلفة ومن كتب دراسية يف عدد من  

كام أننا وضعنا األنشطة دون أن . شارة إىل هذه الكتب ألسباب معروفةالدول العربية، وتم عدم اإل

ع األنشطة بشكل واضح ميكن أن يفيد يف لكن تم وض. ًنضع مادة الدرس، ألن ذلك غري ممكن عمليا

ًأي موضوع أو درس آخر، فموضوع الدرس ليس أساسيا، ما يهمنا هنا هو كيف نضع أنشطة تفكري 

 .وكيف نستخدمها

 :وقد احتوى هذا الباب عىل أنشطة يف

 اللغة العربية. 

 يةسالمالرتبية اإل. 

 العلوم. 

 الرياضيات. 

 .                             علمني واملرشفنيًنأمل أن يكون هذا مفيدا للم

 :مالحظات

 .احتوت املادة الجديدة عىل أسئلة تفكري، وأنشطة تفكري -1

بل يحتمل السؤال . أسئلة التفكري هي أسئلة تثري التفكري، وليس لها إجابة محددة صحيحة -2

 .أكرث من إجابة صحيحة

 .عرض نشاطني إىل ثالثة أنشطة يف كل درس -3

ًولكنها ستكون واضحة جدا . ميكن أن تكون بعض األنشطة غري واضحة بالنسبة لبعض الطلبة -4

 .بعد تجريبها عىل عينة محددة من الطلبة
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لكن ميكن . ولكن تم االكتفاء بنامذج منها. ميكن إضافة العديد من األنشطة لكل درس -5

 .َللمعلم التوسع فيها كام يريد، ووفق ظروفه وإمكاناته

 .ميكن أن يتدرب املعلمون عىل تنفيذ هذه األنشطة -6

. ًوأخريا ميكن توزيع مهارات التفكري بشكل منظم ومن املواد الدراسية والسنوات أو الصفوف -7

 .بحيث تتكامل هذه املهارات مع تقدم الطالب يف الدراسة



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
396 

 

 

  أنشطة تفكري يف اللغة العربية-1

  اليوم الدرايس األول  -1

 :   انظر إىل الصورة وأجب: كريأسئلة التف

 .ما عمر األب؟ األم؟ راشد؟ حمد؟ ريم؟ هند -1

 هل ستنجب األرسة املزيد من األطفال؟ كم؟  -2

 كم يصبح عدد الذكور؟  -3

 كم يصبح عدد اإلناث؟  -4

 )1( نشاط 

 ًأن يفكر الطفل إبداعيا  :الهدف

 اذا تحذف؟م. لو أردت حذف بعض املأكوالت عن املائدة يف الصورة 

 اقرتح عرشة أشياء تفضل وجودها عىل الطاولة؟ 

 ما األشياء الناقصة عىل املائدة؟ اذكر عرشة أشياء ناقصة؟ 

 )2 ( نشاط

 . أن يتدرب األطفال عىل وضع الخطط:الهدف

 :خطط لرستك يف املجاالت التالية. أنت مسؤول عن أرستك هذا األسبوع

 م بالذهاب؟ماذا يأكلون كل يوم؟ أين تسمح له 

 موحة لهم؟سما النشاطات امل 

 ما الربامج التلفزيونية التي ستشاهدونها؟ ما الربامج املمنوعة؟ 

 ما الزيارات املسموحة؟ ما املمنوعة؟ 
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 ًكم درهام سترصف كل يوم؟ كم ستعطي كل شخص يف األرسة. 

 كيف ستترصف معه؟. وأنت مسؤول األرسة. إذا خالفك والدك 

 نني التي تضعها لقوانني األرسةما القوا. 

 )3 ( نشاط

 . أن يضع الطالب خطة أسبوعية وخطة يومية:الهدف

 :َرتب وقتك كل يوم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السابعة -1

 : راع ما ييل

ًوقتا كافيا للعب ًوقتا كافيا للطعام.  ً ًوقتا كافيا للدراسة.  ً ً. 

ًوقتا كافيا للجلوس مع األ  .ةليالتس. ًقتا للذهاب إىل أماكن الثقافةو. رسةً

 ٍإلنفاقها عىل أرستك يف يوم واحد . ً درهام150معك   -2

 ً.كيف تنفقها مراعيا

 الطعام. 

 املرصوف اليومي لكل فرد. 

 بعض الحاجات األخرى. 
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  بطاقة تهنئة -2

 :أسئلة التفكري

 ماذا تقرتحني؟. ة الرسم تقرتحي مسابقات مدرسية غري مسابق-لو أردت أن تقرتح  -1

 .حددي خمس مواقع يف املنزل تضعني فيها العلم -2

 .حددي خمس مواقع يف املدرسة تضعني فيها العلم        

 .سبع نخالت: يرمز العلم إىل اتحاد اإلمارات السبع  -3

 .هل تستطيعني اقرتاح أشياء أخرى كرمز لالتحاد كرمز غري السبع نخالت

 : مثل

 ……  سبع  .  سبع زهرات

 ……سبع  .     سبع سيوف  

 .……سبع ……      سبع 

 .……سبع ……      سبع 

 :نشاط تفكري

 .تدريب الطالب عىل تحديد أولوياته :الهدف

 ملن تهديه . أردت أن تهدي نجاحك إىل واحد من هؤالء

 .الخ…من األول؟ الثاين؟ : رتبي هؤالء حسب درجة رغبتك يف اإلهداء

 ،األب،    الجد،    الخ الصغري،    املديرةاألم،    املعلمة    . 
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 )1(  نشاط

 .       أن تحدد الطالبة املعاين املتشابهة يف عدد من الجمل:الهدف

 :                                         أي الجملتني متشابهة يف املعنى

 .  دمت مرفوعا يا علم بالدي-1 

 .  علم بلدي ملون-2 

 . فوق رؤوسنا وفوق مؤسساتنا  نضع العلم-3 

 . نرسم العلم ألننا نحبه -4 

 )2 ( نشاط

  أن تصمم الطالبة بطاقة تهنئة أو أي بطاقة :الهدف

 :اطلبي من الطالبات أن تضع كل منهن شكال أو تصميام لبطاقة

 تهنئة. 

 دعوة. 

 تأجيل دعوة . 
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  يوم النشاط الريايض  -3

 :أسئلة التفكري 

 مشاعر الفائز؟ ر املوجودة يف النص؟ما املشاع  -1

 مشاعر الخرسان؟   

 ب؟األمشاعر   

 ما مشاعرك أنت؟ -2

 !ماذا ينبغي عليك أن تفعل -3

 إذا أردت أن تنجح؟ 

 إذا أردت أن تفوز؟ 

 إذا أردت أن تشرتي لعبة؟ 

 :نشاط تفكري

 . أن مييز الطالب بني سلوكات صحيحة وأخرى خاطئة:الهدف

 ية تساعدك عىل الفوز بالنجاح؟أي السلوكات التال

 ال نعم         .ًأن تستعد جيدا    -1

 ال نعم        . أن تخدع اآلخرين  -2

 ال نعم        .أن تتعاون مع اآلخرين  -3

 ال             نعم         . أن تحب اآلخرين  -4

 ال نعم      . أن تخفي الحقيقة عن اآلخرين  -5
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 :نشاط تفكري

 .ن مييز بني العوامل اإليجابية والسلبية يف النصأ :الهدف

ًيف الدرس مجموعة من املواقف التي تحدث فرحا ورسورا ً 

ًومجموعة من املواقف التي تحدث حزنا وأملا ً. 

 !حدد هذه املواقف

 :نشاط تفكري

 . أن مييز الطالب  بني السبب والنتيجة:الهدف

 : َميز بني األسباب والنتائج يف كل سلوك مام ييل

 استعد الفريق ففاز. 

 فاز الفريق فشعر الجميع بالفرح . 

 تحدث راشد ففرح أبو راشد . 

 حزن راشد بسبب خسارته يف املباراة . 

 :نشاط التفكري

 .رابح -ية رابح إسرتاتيج أن يستخدم الطالب :الهدف

 ."خطط للعبة مع زميلك ليس فيها شخص يفوز واآلخر يخرس" 
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  رحلة مدرسية  -4

 :أسئلة التفكري

 ملاذا يقوم األطفال برحلة؟ -1

 ؟ فيهماذا ترغب أن تشاهد   ما أفضل مكان ترغب أن تزوره؟  -2

 ماذا تفعل يف هذا املكان؟  من ترغب أن يكون معك هناك؟

 ما الحاجات التي تأخذها معك إىل هذا املكان؟

 :نشاط التفكري

 . أن يخطط الطلبة لرحلة:الهدف

 .موعات، كلف كل مجموعة بعمل ماقسم الصف إىل مج

 تختار مكان الرحلة:  املجموعة األوىل. 

 تختار مدة الرحلة: املجموعة الثانية. 

 تختار وقت الرحلة:  املجموعة الثالثة. 

 تحدد كلفة الرحلة: املجموعة الرابعة. 

 تحدد متطلبات بدء الرحلة: املجموعة الخامسة. 

 :نشاط تفكري

 . الطالب بني مشاعره قبل الرحلة وبعد الرحلةأن مييز  :الهدف

 : ًمن قام برحلة؟ أدر نقاشا حول الرحالت ثم اطلب ما ييل: اسأل الطالب

  مشاعر أهلك قبل الرحلة/ صف مشاعرك. 

  مشاعر أهلك بعد الرحلة/ صف مشاعرك. 

 ملاذا تغريت املشاعر؟ 
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 . العني الساهرة  -5

 أسئلة تفكري 

 ًرجل الرشطة متعبا؟ما الذي يجعل  -1

 ماذا تفعل؟ أين تبحث؟.  إذا أردت أن تبحث عن صديق ضائع -2

 ًما األسباب التي تجعل طالبا يتأخر عن العودة إىل منزله؟ -3

 ما املهنة التي تفضل أن متارسها حني تكرب؟ -4

 :نشاط تفكري

 . أن يفكر الطالب يف مستقبله املهني:الهدف

 :املهن تختار؟ رتبها من حسب أهميتها لديكأي .  ييل عدد من املهنفيام

 معلم. 

 طبيب. 

 رشطي. 

 تاجر. 

 مذيع تلفزيون. 

 سائق. 

 جندي. 

 :نشاط تفكري

 .اختار أحد زمالئك أن ميارس مهنة الرشطي

 ما إيجابيات هذا العمل؟

 ما سلبياته؟

 هل تشجعه عىل ذلك؟
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  العمل  -6

 :نشاط تفكري

 :اطلب استكامل الفراغ.  املالحظة أن يتدرب الطالب عىل:الهدف

 .…وذلك من أجل     .ًيضع امللك تاجا عىل رأسه

 .…وذلك من أجل             ً.يحمل حرس امللك نقودا

 .…وذلك من أجل     .ترك الفالح الفأس من يده

 .…وذلك من أجل             .يلبس امللك مالبس أنيقة

 :نشاط تفكري

 : اطلب استكامل ما ييل. أن يستخدم الطالب القياس باملشابهة:الهدف

 نغرس     فيأكلون         فأكلنا           غرسوا     

 فينجحون.       …   .           …   عملوا       

 فيأمنون.        …   .           …  سهروا      

 فيتعلمون.       …           .           …  تعلموا      

 :نشاط تفكري

  املختلفة أن يتعرف الطالب إىل أصحاب املهن:الهدف

 ماذا يعمل الشعراء؟    ماذا يعمل هؤالء؟

 ماذا يعمل الفالحون؟                   ماذا يعمل املحامون؟

 ماذا يعمل املديرون؟            ماذا يعمل الطالب؟

 َماذا يعمل التجار؟
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 الوقاية خري من العالج  -7

 :أسئلة التفكري

 ملاذا؟. ومل تذهب سعاد. ذهبت ريم إىل طبيب األسنان -1

 د عدد أطباء األسنان؟ملاذا ازدا -2

 ماذا تقولني لألطفال لو أنك طبيبة أسنان؟ -3

  .ثم ذهبت إىل طبيب األسنان فخلع لها رضسها. ارتكبت مها عدة أخطاء -4

 ما األخطاء التي ارتكبتها؟

 :نشاط تفكري

 : أن تدرك الطالبة التناقضات يف املواقف التالية:الهدف

 :ما التناقضات فيام ييل

 وبذا حافظت عىل أسنانها. ًا من الحلوىأكلت كثري. 

 فتسوست أسنانها. استخدمت الفرشاة واملعجون. 

 ًفخلع له عددا من أسنانه. راجع طبيب األسنان بانتظام. 

 فصارت أسنانه قوية. ًكرس عىل أسنانه جوزا. 

 أحافظ عىل أسناين وأغسلها بعد النوم كل صباح. 

 :نشاط تفكري

 .ًب فروضا لتفسري موقف ما أن يضع الطال:الهدف

 .ًكان مازن يذهب كثريا إىل طبيب األسنان

 ملاذا؟

 .اكتب خمس أسباب محتملة
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 :نشاط تفكري

 . أن يتعلم الطالب إنتاج أفكار عديدة:الهدف

 .من العالج   الوقاية خري 

 ……من    العمل خري 

 ....…من  أفضل لحم السمك أكرث 

 .…...من     الفوز خري 

 .…...من     خري . …

 ....…من     خري . …

 ....…من     خري . …
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 محكمة البحار  -8

 :أسئلة التفكري

 ًما الذي يفعله الشخص حتى تسميه مهتام؟ -1

 ًكيف تتعامل مع املهتمني لو كنت قاضيا؟ -2

 :ما التهمة التي توجهها ملا من -3

 ال يقول الحق. 

 ال يدرس جيدا.ً 

 ال يحرتم الوقت. 

 عل شيئاال يف!ً 

 :نشاط تفكري

 . أن مييز الطالب بني اآلراء والحقائق:الهدف

 .القايض هو الذي يحكم عىل املهتمني -1

 .ًاملتهم هو شخص سيئ -2

 .قنديل البحر أفضل من السلحفاة -3

 . السلحفاة تسري ببطء -4

 .الحاجب هو شخص الذي ينادي عىل املتهمني -5

 .صوت الحاجب مزعج -6

 :نشاط تفكري

 .ً أن يصدر الطالب قرارا بعد مراعاة جميع العوامل املؤثرة:الهدف
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 .ًوأصدر حكام عىل املتهم. استمع القايض إىل شاهد واحد

 ما األخطاء التي وقع بها هذا القايض؟ 

 ًهل حكم القايض صحيح؟ ما الذي يلزم حتى يكون هذا الحكم صحيحا؟ 

 :نشاط تفكري

 ت ذات صلة وكلامت غري ذات صلة مبوضوع أن مييز الطالب بني كلام:الهدف

 :ما الكلامت التي لها صلة باملحكمة يف القامئة التالية

 الفواكه  -4  .السوق  -3       .املتهم   -2       .العدل   -1

 .التاجر  -7   . القايض  -6      .     الحاجب   -5      .      الشاهد -5

 .قايضال   -9               .التاجر   -8

 :نشاط تفكري

 .أن مييز الطالب بني سلوكات تخضع للمساءلة يف املحكمة سلوكات أخرى ال تخضع :الهدف

ًاصدر القايض أحكاما بتربئة  .ًوقدموا جميعا للقضاء. قام عدد من األشخاص بالسلوكات التالية

 :ميز بني الربيء و املدان من السلطات التالية  .بعضهم وأدائه آخرين

 .ووقف عند اإلشارة.جل بسيارته يف الشارع مر ر -1

 .قاد رجل سيارته برسعة حنونة -2

 .قطع سائق اإلشارة وهي حمراء -3

 .أنتظر السائق قليال حتى مر رجل من عرب الشارع -4
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 كل عام والوالد زايد بخري  -9

 : أسئلة تفكري

 رتتها؟ماذا تختار ؟ ملاذا اخ.ختيار عاصمة ثانية لإلمارات الو أرت  -1

 لو أرت أن تقدم أنت وزمالء الصف هدية للشيخ زايد ماذا تختارون ؟ -2

 ما أنواع الورود الذي قدم للشيخ زايد؟ ما أنواعه؟ -3

 كيف حمل أبناء اإلمارات باقة الورد الكبرية  -4

 : نشاط تفكري

 .أن ينظم الطالب احتفاال مبوقف ما

 !درسةأقرتح مجموعة من األنشطة لالحتفال بعيد امل

 !أقرتح مجموعة من األنشطة لالحتفال بعيد زميلك

 !أقرتح مجموعة من األنشطة لالحتفال بعيد اتحاد اإلمارات

 : نشاط تفكري

 . أن مييز الطالب بني حياة القرية وحياة املدينة

وقضيتام معه يوما كامال من الصباح حتى  .ذهبت مع زميل لك لزيارة صديق لكام يسكن يف القرية
 :اليوم التايلصباح 

 :     تحدث لنا عام ييل

 كيف وصلتام إىل القرية. 

 ماذا شاهدمتا يف الريف. 

 ماذا يعمل والد زميلك. 

 ما الفرق بني منزلك يف املدينة ومنزل زميلك يف الريف. 
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 ما الفرق بني عادات أهل املدينة والريف. 

 ما الفرق بني مطاعم أهل املدينة والريف. 

 :رينشاط تفك

 .ً أن يضع الطالب تصميام لشعار:الهدف

مـاذا تكتـب عـىل الالفتـة أو  .ًأردت أن تصمم شـعارا أو الفتـه لالحتفـال بعيـد مـيالد القائـد

 الشعار؟
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  وطني اإلمارات  -10 

 :أسئلة تفكري

ً كل أجدادنا مترا وسمكا-1  ماذا لو مل يكن لديهم مير وسمك؟ ماذا يأكلون؟. ً

ًاكتب أسامء خمس مواد تبنى منها بيوت املواطنني قدميا وحديثا -2 ً. 

 :نشاط تفكري

  أن يدرك الطالب النتائج املرتتبة:الهدف

إمالء الشكل . ما النتائج املرتتبة عىل هذا االتحاد. اتحدت اإلمارات السبع يف دولة واحدة

 : التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االتحاد

 

التقدم

 

العمرا

الجيش
 

 

االتحاد

 

 

القوة
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 :نشاط تفكري

 .مل املؤثرة والعوامل الناتجة أن يحدد الطالب العوا:الهدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرخاء والعمران

 النفط

القيادة

 ؟

 ؟

املدارس
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 أرض الخريات  -11

 :أسئلة التفكري

 ماذا تزرع فيها؟. لو كان لديك حديقة يف منزلك 

 ماذا تشاهد فيها؟. ًإذا زرت سوقا يف إمارة غري إمارتك 

 ماذا تشاهد يف سوق مبنطقة عىل البحر؟ سوق بعيد عن البحر؟ 

 :نشاط تفكري

 ًدر الطالب قرارا أن يص:الهدف

من تسأل من هؤالء للحصول عىل املعلومات  .أردت الحصول عىل معلومات عن أسواق الخضار

 املطلوبة؟

 مديرة املدرسة. 

 رشطي سري. 

 دليل سياحي. 

 تاجر خضار. 

 زميل يف صفك. 

 جدك َ. 

 ًشخص يشرتي خضارا من السوق. 

 مزارع. 

 .اتهمرتب هؤالء حسب درجة ثقتك يف معلوم

 نشاط تفكري

 .ً أن يستنتج الطالب أفكارا هامة ضمن سياق:الهدف



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
414 

 

 

 :أكمل السلسة التالية

 أراد شخص أن يخفف من وزنه -1

2-  

 ًتناول خضارا وفواكه وابتعد عن الحلويات: قال له الطبيب  -3

4-  

5-  

 .ونقص وزنه. تحسنت صحته  -6

 :نشاط تفكري

 ً.طقيا أن يستنتج الطالب تسلسًال من:الهدف

 :أكمل ما ييل

 جهز الفالح األرض -1

2-  

 .قطف الفالح الفواكه والخضار -3

4- ....................... 

5-  ....................... 

 .واشرتى فواكه وخضار. ذهب والدي إىل السوق  -6

7-  ...................... 

8-  ...................... 
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 طة التفكري أنش-يةسالم الرتبية اإل-2

 

 سورة القارعة  -1

 :نشاط تفكري

 . أن يربط الطالب بني معنيني متقاربني:الهدف

 .أي الجملتني متشابهتني يف املعنى

 أحداث يوم القيامة مخيفة -1

 .يخرج الناس من القبور -2

 .يجتمع الناس للحساب -3

 . الناس عىل أعاملهمالـلـهيحاسب  -4

 .الفراشتتفتت الجبال ويخرج الناس ك -5

 :مناقشة

 ما هام؟. هل هناك جملتان أخريان متشابهتان يف املعنى

 ما العنوان الذي تضعه ليشمل جميع الجمل السابقة؟ 

 نشاط التفكري

 5-1رتبها حسب درجة األمل من  ًأي الصور التالية أشد إيالما؟

 يجتمع الناس يوم القيامة للحساب. 

 تتفتت الجبال كالصوف املتطاير. 

 خرج الناس من القبور كالفراشي. 
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 من خفت موازينه فهو شقي مأواه النار. 

 يوم القيامة شديد األهوال. 

 :مناقشة

 ًما أشد إيالما؟ ما أخفها؟ 

 من الذي يشقى يوم القيامة؟ 

 هل ترحب بيوم القيامة؟ ملاذا؟ 

 كيف تستعد لذلك اليوم؟ 
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 .اإلميان باليوم اآلخر  -2

 :نشاط تفكري

  :ل السلسلة التاليةأكم

 .نفخ إرسائيل يف الصور -1

2-  

3- 

4- 

 يحاسبون  -5

6- …........ 

 :مناقشة

 ما أهم هذه الخطوات؟ 

 ملاذا يحاسب الناس؟ 

 ما القرار التي تحدث بعد املحاسبة؟ 

 :نشاط تفكري

 .ً أن يضع الطالب فروضا عديدة لتفسري موقف:الهدف

ألنه كان يف . وإنه أرسل إىل الجنة. ه يعيش يوم القيامةأن. حلم شخص يف العرشين من عمره

 .  سامحه يف خمسة أعاملالـلـهوأن . حياته يوم بعرشة أعامل جيدة

 ما هذه األعامل؟ الجيدة والسيئة؟
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 :نشاط تفكري

 ؟من أنا

 .أنفخ يف الصور فتخرجون من قبوركم -1

 .أنا يوم الحساب -2

 .أنا موازيني ثقيلة -3

 .َيل إذا كانت أعاملكم جيدةتدخلون إ -4
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 الجنة والنار -3

 :نشاط تفكري

 قارن بني الجنة والنار

 

 

 

 

 

 

 

 النار         الجنة   
 

 :نشاط تفكري

 .أن مييز الطالب بني األسباب والنتائج

 كان التاجر يغش فدخل النار. 

  الناس يوم القيامة ليك يحاسبهمالـلـهيبعث .    

 ًا شديداسيلقى الكفار عذاب ً. 

 يدخل املؤمنون الجنة. 

 املسلم يعمل الخري ويدخل الجنة. 

 
 
 1- ......... 
2- ......... 
3- ......... 
 

1-  .......
2-.......  
3-.......  

 .خالدون فيها -1
  ندخلها بعد الحساب-2
3-............... 
4-.............. 
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 :نشاط تفكري

 :أكمل التسلسل التايل

1- 

2- 

3- 

 . فدخل النار-4

 نشاط تفكري

 "وتفعل الخري. الـلـهة طيبة تؤمن بإنسانكانت باسمة "

 :وأيها خاطئة. أي االستنتاجات التالية صحيحة

 ستدخل الجنة. 

  ثم تدخل الجنة.  يوم القيامةلـلـهاسيحاسبها 

 وتظل خالدة فيها. ستدخل النار. 

 ستتمتع بأنهار الجنة. 

 إنها تؤمن باليوم اآلخر. 
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 الناقة ومثود  -4

 :أسئلة التفكري

 أين كانت الناقة قبل أن تخرج من الصخر؟ 

 ملاذا طلبوا من صالح عليه السالم أن يخرج الناقة من الصخر؟ 

 لوا ناقة صالح عليه السالم؟ملاذا قت 

 ماذا يحدث لو أن قبيلة مثود مل تقتل الناقة؟ 

 هل تستطيع إخراج ناقة من الصخر؟ ماذا تستطيع أن تخرج من الصخرة؟ 

 كيف كان لنب ناقة واحدة يكفي للقبيلة كلها؟ 

 :نشاط تفكري

 َماذا ترتب عليها من نتائج؟" َقررت قبيلة مثود قتل الناقة"

 :كرينشاط تف

ً قبيلة مثود عقابا شديداالـلـهعاقب " ً." 

  بها الكفار؟الـلـهما العقوبات التي ميكن أن يعاقب 

 .يغرقهم يف املاء -1

2- ……..... 

3- ………. 

4- ……….  

5- ………. 

 .ًيرسل إليهم رياحا قوية -6

7- …….… 

8- ………. 
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  سورة الفجر  -5

 :أسئلة تفكري

 ضارة؟الـلـهويعتربها . ًاس حالياما السلوكات التي يسلكها بعض الن  

 مفيدة؟الـلـهويعتربها . ًما السلوكات التي يسلكها بعض الناس حاليا  

 ًهل رأيت أحدا يسلك مثل عاد ومثود؟ مباذا يشبهونهم؟ 

 ًهل رأيت حاكام مثل فرعون؟ من؟ مباذا يشبهه؟ 

 :نشاط تفكري

 .  أن يتعلم الطالب القياس وفق منوذج معني:الهدف

 والوتر الشفع 

 ……و الليل  

 …… و الخري   

 ……و الغريب

 ……و …… 

 ……و …… 

 ……و …… 

 :نشاط تفكري

 . أن مييز الطالب بني اآلراء والحقائق:الهدف

 .نحتت قبيلة مثود بيوتها يف الصخر -1

 . كانت بيوت مثود أجمل بيوت وأقواها -2

 .قبيلة مثود هي أفضل من قبيلة عاد -3

 .ليعذبن عاد ومثود الـلـهَأقسم  -4

 . أعامل الجميع ويحاسبهم عليهاالـلـهيراقب  -5
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 )2(  سورة الفجر  -6

 أسئلة تفكري 

 .ويحرم بعضها.  أمواًال لبعض الناسالـلـهملاذا يعطي  -1

 ً ما واجب من يعطيه ربه ماًال كثريا؟ -2

 ًما واجب من ال يعطيه ربه ماًال كثريا؟ -3

 :نشاط تفكري

 .تج الطالب حقائق من نصوص أن يستن:الهدف

 ". املسلمني باملال، مرة يعطيهم ومرة يحرمهمالـلـهيخترب " :أقرأ النص التايل

 :إننا نستنتج من هذا النص ما ييل

 الناجحون هم الذين يحصلون عىل املال. 

 الكساىل ال يجمعون األموال. 

 يعطي ومينعالـلـه . 

  ملال بعض املسلمني بإعطائهم االـلـهيكرم. 

  فيحرمهم من املالالـلـهيجحد بعض املسلمون نعمة . 

 اإلكرام هو يف كرثة املال. 

  بعض املسلمني فيحرمهم من املالالـلـهيخترب . 

 :مناقشة

  باملال؟ ملاذا؟الـلـههل تحب أن يكرمك 

  من املال؟ ملاذا؟الـلـههل تحب أن يحرمك 

 :نشاط تفكري

 الـلـهية يف إنفاق املال يف سبيل  أن تنمي اتجاهات إيجاب:الهدف
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 كيف تنفقها؟.  مببلغ مليون درهمالـلـهأكرمك 

 :حاول توزيعها عىل ما ييل

 .لألهل -1

 .لألصدقاء -2

 .لك -3

 .تربع ملدرستك -4

 .تربع لجمعيات خريية -5

 .تربع لفقراء -6

 .ٍتربع لناد تحبه -7

 :مناقشة

 ما أكرث مبلغ تربعت به؟ ملن؟

 :نشاط تفكري

 : أن يصدر الطالب قرارات يواجه بعض الناس اإلهانات التالية:لهدفا

 5-1َ رتبها حسب شدتها من ؟أي هذه اإلهانات أشد من غريها

 قلة املال. 

 ظلم النساء. 

  الـلـهمعصية. 

 عدم إكرام اليتيم. 

 جمع املال الحرام. 

 :مناقشة

 ملاذا هذا الرتتيب؟

  هل هناك إهانات أخرى؟ أكتبها؟
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 )3( سورة الفجر  -7

 :نشاط تفكري

 أن يحدد الطالب سلوكات تقود إىل الجنة :الهدف

أذهبي . أنت قمت بعرشة أعامل خري يف حياتك .وهي سيدة يف األربعني: قيل لسعاد: يف يوم القيامة

 .إىل الجنة

 ما األعامل التي قامت بها سعاد؟

 :مناقشة

 كم عمًال من أعامل الخري عملت حتى اآلن؟ 

 تحدث عنها مع زمالئك! سجلها يف قامئة! 

 استمع إىل زمالئك! 

 :نشاط تفكري

 . أن يحدد الطالب سلوكات تقود إىل النار:الهدف

ًستعاقب عقابا شديدا ألنك قمت . هذا يوم ال ينفع فيه الندم: يف يوم القيامة قيل لرجل ً

 .بعرشة أعامل رشيرة يف حياتك

 ما هذه األعامل؟

………… 

………… 

 :ةمناقش

 هل قمت ببعض هذه األعامل؟ كم عددها؟ كيف 
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 سباب املسلم فسوق  -8

 نشاط تفكري

 :هذا الحديث يعني ما ييل". سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"

 ً.ميكن للمسلم أن يشتم مسلام -1

 .علينا أن نقاتل املسلمني -2

 .مينع علينا قتال املسلمني -3

 .ًمن يشتم مسلام فهو فاسق -4

 ً.ن نحافظ عىل ألسنتنا وال نشتم أحداعلينا أ -5

 .ًمن يقاتل مسلام فهو كافر -6

 :نشاط تفكري

 .شاهدت زميًال لك يشتم زميله

 .اذكر خمس عبارات: ماذا تقول له
………… 
………… 

..………. 

 : مناقشة
 .اخرت أفضل عبارة واكتبها عىل لوحة

 

............................................................. 
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 أول من أسلم  -9

 :أسئلة التفكري

 هل كنت تصدق؟. لو سمعت دعوة الرسول مع خديجة وأيب بكر وعيل -1

 لو دعاك أحد هذه األيام إىل فكرة ما، هل تصدقه؟ -2

 ماذا تقول له؟. َوجه رسالة إىل الصبي عيل بن أيب طالب -3

 اذا؟أيهام أفضل خادم صدق الرسول أم سيد رفض تصديق الرسول؟ مل -4

 من ترى هذه األيام مثل خديجة؟ أبو بكر الصديق؟ عيل؟ زيد؟ -5

 :نشاط تفكري

 فعىل من تعرضها أوًال؟.  لو كانت لديك فكرة جيدة

 والدك. 

 صديقك. 

 أختك. 

 أخيك. 

 معلمك. 

 سائق سيارتك. 

 التلفزيون. 

 الصحيفة. 

 .ألقلها أهمية) 8(درجة ألهم املصادر و) 1(رتب هذه حسب اهتاممك بها، ضع درجة 

 :مناقشة

 من األول؟ ملاذا؟

 !اعمل مناقشة بني طالبني مختلفني يف الرتتيب



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
428 

 

 

 دار األرقم  -10

 أسئلة تفكري

هل توافق؟ ماذا ستقول . وطلب منك أن يجتمع املسلمون يف بيتك. لو عشت زمن الرسول -1س

 ألبيك؟ ألمك؟ لزعيم قبيلتك؟

 ابه يف بيت الرسول؟ ملاذا مل يجتمع الرسول وأصح -2س

 ملاذا اجتمعوا يف دار األرقم؟          

 ومل يتربع شخص آخر؟. ملاذا تربع األرقم بجعل داره مركز للدعوة -3س

 :نشاط تفكري

 :ًما األكرث شبها بدار األرقم مام ييل

 املدرسة. 

 املسجد. 

 النادي. 

 مركز تحفيظ القران. 

 املضافة. 

 الشبه مع دار األرقم؟َرتب هذه األفكار حسب 

 :نشاط تفكري

ًكانت دار األرقم مكانا رسيا حتى أسلم عمر" ً" 

 أي من االستنتاجات التالية صحيح؟

  ً.صار عدد املسلمني كثريا  -1

 .صار املسلمون أقوياء  -2

 .استقوى املسلمون بعمر  -3
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 .هزم املسلمون أعداءهم  -4

 .          انتهى خوف املسلمني  -5

 .تهى أذى املرشكنيان  -6

 .ضعف املرشكني  -7

 :نشاط تفكري

 .أكمل الفراغات التالية مبا يجعل املعنى متكامالً

 ً.اجتمع املسلمون يف دار األرقم رسا -1

2-  

3- 

4- 

ً صارت دار األرقم مركزا علنيا-5 ً. 

 :مناقشة

ًبرأيك ما األحداث التي قادت إىل جعل دار األرقم مركزا علنيا؟ ً 

 :كرينشاط التف

 .كانت الدعوة رسية

 ما إيجابيات الدعوة الرسية؟

 ما سلبياتها؟
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   سورة الكافرون-11

 أسئلة تفكري

 ؟الـلـهملاذا رفض الرسول أن يعبد األصنام مقابل أن يعبد الكفار  -1

 هل هذا حل وسط؟ -2

 هل تحب الحلول الوسط؟ -3

 ًمتى يكون الحل الوسط صحيحا؟ -4

 :نشاط تفكري

 .لكفار ال أعبد ما تعبدونقال الرسول 

 ……، .…وال أنتم . …ما . …ال : ماذا تقول ملن يفعلون الخطأ -1

 ..…،  .…وال أنتم . …ما . …ال : ًماذا تقول ملن يشاهدون أفالما سيئة -2

 .…، .…وال أنتم . …ما . …ال : ماذا تقول ملن يشرتون أشياء ضارة -3

 .…، .…وال أنتم . …ما . …ال : ماذا تقول ملن يأكلون حلويات مكشوفة -4

 :مناقشة

 :اطلب تأليف عبارات مشابهة

 وال أنتم قائلون ما أقول. ال أقول ما تقولون

 ...............وال أنتم ................. ال 

 ...............وال أنتم ................. ال 

 ...............وال أنتم ................. ال 

 ...............وال أنتم ....... ..........ال 

 ...............وال انتم ................. ال 
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 سالمأركان اإل  -12

 أسئلة التفكري

 ما الركن الذي تستطيع تأجيله حتى تكرب؟

 ما الركن الذي يحب أن تلتزم به اآلن؟

 ًما الركن الذي ميكنك القيام به جزئيا؟

 :نشاط تفكري

ًضع دامئا، أحيانا،  ًأبدا، أمام كل فقرة مام ييل حسب ما تراه مناسباً ً: 

 .يصيل املسلمون الصلوات الخمس يف مواعيدها -1

 .يسمح لبعض املسلمني أن يؤجلوا بعض األركان -2

 .يرفض املسلمون إيتاء الزكاة -3

 .يحج كل مسلم قادر -4

 .يصوم األطفال يف رمضان -5

 .يؤجل املسلم صالته وصيامه -6

 :مناقشة

 ًاألركان التي تلتزم بها دامئا؟ما 

ًكم ركنا من األركان ينطبق عليك حاليا؟ ً 

 يف أي سن تقوم باستكامل جميع األركان؟

 :نشاط التفكري

 .سالمفيام ييل دروس تتعلمها من أركان اإل

 :بني الركن الذي يعلمك ما ييل
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 .الصرب والتحمل -1

 .األمانة والنظافة -2

 .اإلحساس مبشاعر املسلمني -3

 .الحصول عىل الثواب وزيادة أمولك -4

 .سالمطريقة الدخول إىل اإل -5

 :نشاط التفكري

 أكتب رسالة تهنئ فيها والدتك حني عادت من الحج. 

 أكتب رسالة تحث فيها زميلك عىل الصيام. 

 ماذا كتب لك فيها؟. تلقيت رسالة من شخص عاد من الحج 

 .ك           أقرأ هذه الرسالة عىل زمالئ
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 ثواب املشائني إىل املسجد  -13

 :نشاط تفكري

 فامذا تفعل؟. وسألك غريب عن املسجد. كنت تسري يف الشارع

 تقول انك مشغول. 

 تعذر وتقول انك مشغول. 

 أرشده إىل موقع املسجد، وأعتذر عن الذهاب معه. 

 أذهب معه إىل املسجد. 

 أذهب معه إىل املسجد وأصيل هناك. 

 رشاده إىل املسجدأرفض إ. 

 . مناقشة

 ماذا اخرتت؟

 متى تقول انك مشغول؟

 :نشاط تفكري

 من تسال ليك يرشدك؟. وال تعرف موقع املسجد. وحان وقت الصالة. كنت يف بلد غريب

 سائق سيارة. 

 استخدم الهاتف ألسأل موظف االستعالمات. 

 ًأسال رجًال ملتحيا مارا بالشارع ً. 

 طفًال صغريا.ً 

 دة تجلس أمام حديقة منزلهاسي. 
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 رجل أمن. 

 .رتب هؤالء حسب درجة ثقتك بإجاباتهم

 :نشاط تفكري

 :إن الذهاب إىل املسجد أمر مطلوب منا وذلك بسبب

 ومنارس رياضة مفيدة. نتمرن عىل امليش. 

 نقيض عىل أوقات فراغنا. 

 نصيل يف املسجد. 

 نصيل جامعة مع سائر املسلمني. 

 ان نظيفاملسجد مك. 

 ميكن أن أتحدث وأتسىل مع أصدقايئ. 

 يؤمن لنا مكانا يف الجنة. 

 وأيها غري مالئم. أي من هذه األسباب تراها مالمئة. 

 !رتبها حسب درجة املالءمة
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 الصالة  -14

  :نشاط تفكري 

 .أن يتمهل الطالب قبل إصدار الحكم: الهدف 

 :ما املعلومات الناقصة فيام ييل

 "م عصام للصالة عندما سمع املؤذنمل يق" -1

 أكتب خمس معلومات هامة ناقصة تحتاج إليها حتى تفهم املوقف؟

 .مل تصيل ندى الصالة يف موعدها -2

 . اكتب خمس معلومات ناقصة تحتاج إليها لفهم املوقف

 : نشاط تفكري

 .أن يدرك الطالب دور العاطفة يف تحديد املوقف

ًكان األب مرسورا جدا  !  ذلك سمع بأن أبنه مل يصّلوبعد . ً

 كيف ترصف األب؟
 

 !ثم سمع بأن أبنه مل يصّل. كان األب يف حالة غضب شديد

 كيف ترصف األب؟

 ما الفرق بني سلوك األب يف املوقفني؟

 :نشاط التفكري

 ؟سالممن األقرب إىل أركان اإل

 .شخص يصيل ويصوم -1

 .شخص يصيل ويزيك -2
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 .شخص يصوم وذهب إىل الحج -3

 .شخص يصيل وذهب إىل الحج -4

 :مناقشة

 .ما املعلومات الناقصة التي تحتاج إليها إلصدار حكمتك

 :نشاط تفكري

نهم يؤدون أومعك ثالثة أطفال ما القوانني التي تضعها ليك تضمن . أنت مسؤول عن أرستك

 .وإصابتهم الدينية

 

 



 
تطبيقات عملية من املناهج الدراسية : مهارات التفكري: الفصل الحادي والعرشون

 
 

 
437

 

 

 اآلذان واإلقامة  -15

 نشاط تفكري

 ).العمل يف مجموعات. (خوك إىل املسجد لتقيم الصالةضع خطة تضمن ذهابك أنت وأ

 :مناقشة

 ما الخطوة األوىل؟

 ما الفرق بني اآلذان وإقامة الصالة؟

 :نشاط تفكري

 ".تريد أن تقنع زميلك بأهمية الذهاب إىل املسجد إلقامة الصالة "

 ماذا تقول له؟ كيف تقنعه؟ اكتب أدلتك؟

 :نشاط تفكري

 .ًل يذهب يوميا إلقامة صالة الفجر يف املسجد أم التريد أن تعرف إن كان عاد

 ما األسئلة الخمس التي تسألها له ليك تتأكد من ذلك؟ 

 هل تذهب إلقامة صالة الفجر يف املسجد؟   : ًمينع أن تسأله سؤاالً مبارشا مثل

 :نشاط تفكري

 أي املؤمنني خري؟ رتبهم حسب رأيك؟

 من يصيل الصلوات يف أوقاتها؟ 

 ًيل الصلوات يف أوقاتها أحيانا؟من يص 

 من يصيل الصلوات يف املسجد؟ 

 ًمن يصيل بعض الصلوات حارضا ويف أوقاتها؟ 



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
438 

 

 

 :  نشاط تفكري

 قارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلقامة      اآلذان    

 

 
1- ......... 
2-.........  
3-.........  

               1-    ......... 

2- .........  

3- .........  

 

1-  ......... 

2- .........  

3- .........  
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 صالة الجامعة  -16

 :نشاط تفكري

 ضع خطة تضمن التزامك بأداة الصالة جامعة. 

 :نشاط تفكري

 .ب بني األسباب والنتائجأن يربط الطال

 ".ًويتزايد أعداد املصلني يوميا. يف مسجد ما يقبل كثري من املصلني للصالة يف املسجد"

 ما أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ 

 .اكتب عرشة أسباب

 :نشاط تفكري

 . أن يستمع الطالب إىل وجهة نظر اآلخرين:الهدف

 .ناقش زميلك لتقنعه بأهمية الصالة يف املسجد جامعة

 !ولكنه مل يقتنع منك

 ماذا كانت وجهة نظره؟

 ماذا كانت وجهة نظرك؟

 ملاذا مل يقتنع؟

 : نشاط تفكري

من تسأل؟ رتبهم : وتريد أن تتأكد من صحة ذلك. صالة الجامعة أفضل من صالة الفرد: قالوا لك

 .حسب أهمية معلوماتهم

 رجل متدين، مدير مدرسة، معلم الدين. 

  كتاب الدينتاجر، والدك، مؤلف.  



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
440 

 

 

 املصىل  -17

 :نشاط تفكري

 .حني تريد دعوة ناس للصالة  تقول للمصىل

 …حني تريد دعوة زمالئك للدراسة تقول 

 …حني تريد دعوة زمالئك إىل اللعب تقول 

 …حني تريد دعوة زمالئك للتربع إىل الفقراء تقول 

 :نشاط تفكري

  أن يضع الطالب بدائل متعددة:الهدف

 :ناس للذهاب إىل الصالة فقال لهم نشيد للمصىلدعا الشاعر ال

 !ًجد طرقا أخرى لدعوة الناس إىل الصالة غري الشعر

 : نشاط تفكري

 . أن يثري الطالب أسئلة مميزة:الهدف

ًأنت مدير مدرسة وتريد أن تقابل شخصا تختاره معلام للرتبية اإل  .يةسالمً

 ما األسئلة التي تسألها لهذا الشخص؟

 :نشاط تفكري

 :قال الشاعر ليقنعنا بالصالة

 .هل رأيت الطري يشدو

 .الـلـهاذكر 

 .سريى الخالق سعيك

 .هو من يحسن أجرك

 ماذا تقول أنت ليك تقنع زميالً لك بالصالة؟
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  سورة الطارق -18

 :أسئلة تفكري

 ملاذا اختاروا هذه السورة لك؟ 

 ما الذي أحصاه الرقيب عنك حتى هذه اللحظة؟ 

  أن يحصيه الرقيب عنك؟ما الذي تحب 

 ماذا تحب أن تقول للرقيب؟ 

 :نشاط التفكري

 . أن يفكر الطالب بطرق أخرى جديدة:الهدف

 .ً علينا رقيبا من املالئكة ليحيص أعاملناالـلـهوضع 

 ما هي؟! هل هناك طرق أخرى ميكن أن يسجل فيها أعاملنا

 :نشاط تفكري

 . أن يضع الطالب توقعات واحتامالت:الهدف

 . صفك جميع الطلبة حفظوا سورة الطارقيف

 ما أسباب ذلك؟. ويف مدرسة أخرى مل يحفظها إال عدد من الطالب
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 )2( سورة الطارق  -19

 :أسئلة تفكري

  أن ميهل الكافرين؟الـلـهملاذا يريد  -1

 ؟سالمماذا يحدث لو نجح الكافرون يف إطفاء نور اإل  -2

 ن يعاقبهم؟   لالـلـهماذا لو عرف الكافرون أن  -3

 :نشاط تفكري

 .رأى زمالءك يف الصف زميًال آخر ال يصيل

 : فكانت وجهات نظرهم

 .علينا أن نبلغ املدير عنه: األول

 .علينا أن ننصحه: الثاين

 .علينا أن نهدده: الثالث

 .علينا أن منهله قليالً: الرابع

 .علينا أن منهله: الخامس

 .قف زمالئكما تفسريك ملو. ملاذا قال كل منهم ذلك

 ما موقفك أنت؟

 : نشاط تفكري

 .اكتب رسالة إىل أحد املرشكني

 ماذا تقول له؟

 كيف تبدأ السالم عليكم؟ أخي فالن؟ ماذا تقول؟
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 من آداب الرشب  -20

 :أسئلة تفكري

 ماذا يرشب املسلمون؟ 

 ما األدوات التي نستخدمها يف الرشب؟ 

 ما أسباب خروج الرائحة الكريهة من الفم؟ 

 :أنشطة تفكري

 .ًأردت أن تسال شخصا عن طريقة الرشب الصحيحة

 من تسأل من هؤالء؟

 معلم الدين. 

 الطبيب. 

 معلم العلوم. 

 والدك. 

 والدتك. 

 .رتب هؤالء حسب ثقتك بإجاباتهم

 :نشاط تفكري

 :ميز الرأي من الحقيقة فيام ييل

 .الليمون أفضل املرشوبات -1

 .كأس خاصيجب أن يرشب كل شخص ب -2

 .التنفس يف وعاء الرشب ينقل الجراثيم -3

 .وعاء الرشب امللون أفضل من وعاء الرشب العادي -4
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 :نشاط تفكري

 أعلن عن أربع طرق للرشب الصحيحة يف محارضة لرجل دين حول طريقة الرشب الصحيحة . 

 ما هي؟

 ة للرشبأعلن عن طريقة مختلف .ويف محارضة لطبيب حول طريقة الرشب الصحيحة . 

 ما هي؟

 ما الفرق بني ما قاله رجل الدين وما قاله الطبيب؟

 :نشاط تفكري

 .النظرة الكلية لألمور- أن يراعي الطالب جميع العوامل املؤثرة:الهدف

 .جاءت ليىل من املدرسة وهي تشعر بالعطش الشديد

 .رأت علبة بيبيس باردة ورشبتها كلها

 ما األمور التي دفعتها إىل الرشب؟

 ما األمور التي مل تهتم بها ومل تفكر قبل أن ترشب؟

 ما إيجابيات ما قامت به؟

 ما سلبيات ما قامت به؟
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 االستئذان  -21

 ماذا تفعل لو مل يسمح لك زميلك بالدخول؟ 

 ما هي؟.  هناك خمس أشياء ميكن أن تعملها قبل أن تزور زميلك 

 هل ستطرق الباب؟ ما البدائل أمامك؟ . ًفوجدت باب الحديقة مغلقا. ذهبت لزيارة زميلك

 كيف تترصف؟

 :نشاط تفكري

 . أن يقدم الطالب مقرتحات لحل موقف:الهدف

 كيف تستأذن بالزيارة؟. أردت أن تزور زميالً لك

 اكتب خمس مقرتحات غري تلك التي وردت يف الكتاب؟

 :مناقشة

 متى تستخدم كل وسيلة؟

 متى تستخدم اإلنرتنت؟ الهاتف؟

 :رينشاط تفك

 . أن يضع الطالب بدائل:الهدف

 ".ومل تجده يف منزله. زرت زميًال لك"

 ماذا تفعل؟ ما بدائلك؟ 

 ما هذه األخطاء؟. ارتكب عدة أخطاء حني مل تجد زميلك 

 ماذا كان بإمكانك أن تفعل ليك تضمن وجود زميلك يف البيت؟ 

 



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
446 

 

 

 :نشاط تفكري

 . أن يضع الطالب قوانني لتنظيم املوقف:الهدف

 .ًضع عددا من القوانني التي يجب أن نلتزم بها يف أثناء زيارة زميل لنا

 قوانني قبل بدء الزيارة . 

 قوانني يف أثناء الزيارة   . 

 قوانني بعد انتهاء الزيارة. 

 :نشاط تفكري

 .ًأن يضع الطالب فروضا ملا حدث

 :أكمل الحدث التايل

 .فكرت فريال يف زيارة زميلتها رشا -1

2-  

3-  

 .عادت دون أن تراها -4

 5-  

6-  
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 املحافظة عىل املرافق العامة  -22

 :أسئلة التفكري 

 :أكتب عددا من املرافق العامة غري تلك التي وردت يف الكتاب 

 :نشاط التفكري 

 . أن يستنتج الطالب املعلومات الناقصة يف املوقف :الهدف

 )) .ىل املرافق العامةعلينا أن ننظم حملة للمحافظة ع:قال املعلم ((

 .ما هذه املعلومات . هناك معلومات ناقصة كثرية تحتاج ملعرفتها 

 .أسال املعلم عنها حتى يقدمها لك 

 :مثل 

 ؟أمتى نبد  

 متى سيقوم بالحملة ؟ 

 متى سيحول الحملة ؟ 

  

  

  

  

 :نشاط تفكري

 ًأن يصدر الطالب حكام

 سؤول عن ذلك؟من امل". مررت بشارع فيه حفر عديدة"
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 األطفال الذين كانوا يلعبون يف الشارع. 

 سائقو السيارات املرسعة. 

 املهندسون الذين فتحوا الشارع أصالً، ومل يتقنوا رصيفه. 

 املهندسون الذين حفروا ملد مواسري املياه. 

 املهندسني الذين حفروا لتوصيل الكهرباء. 

 . نظركرتب هؤالء حسب درجة مسؤوليتهم من وجهة

 :نشاط تفكري

 :ًمررت بشارع فقرأت إعالنا يقول

 

 

 

 وأردت أن تشارك يف املحافظة عىل سالمة البيئة

 ماذا تفعل؟

 

 

 

 حافظوا عىل نظافة بيئتكم 
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  إدماج مهارات التفكري - العلوم -3
 يف املنهج والتدريس

 

  واملاءنساناإل  -1

 :أسئلة تفكري

 ماء، كاز، حرب. أمامك ثالث زجاجات مملوءة :1س

 .ة املاء؟ أعط ثالثة حلولكيف متيز زجاج

 .ًرشب باسم خطأ كأسا من ماء مالح: 2س

        كيف ترصف باسم بعد ذلك؟

         ماذا قال له والده؟

         ماذا قال لنفسه؟

 :نشاط تفكري

  أن مييز الطالب بني املاء والعصري:الهدف

 :حوار

 :مناقشة بني زجاجة ماء وزجاجة عصري

 أنا ال لون يل وال طعم :          زجاجة املاء

 فأنا أفضل منك.  يل لون ويل طعم :     زجاجة العصري

  :        زجاجة املاء
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  :     زجاجة العصري

  :        زجاجة املاء

  :     زجاجة العصري

  :        زجاجة املاء

 .……………………… :         نساناإل

 

 ):2(نشاط 

 اء أن يستوعب الطالب استخدامات امل:الهدف

 من أنا؟

 تحفظني يف برئ عميق. 

 تعيش األسامك بداخيل. 

 تسري سفنك فوق سطحي. 

 تسقي يب مزروعاتك. 

 ترشبني حني تعطش. 
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 ):3(نشاط 

  أن يستنتج الطالب خصائص املاء:الهدف

 قارن بني املاء والعصري

 

 

 

 

 

 

 

 

 العصري      املاء    

 )4(نشاط 

 ً. قرارا أن يتخذ الطالب:الهدف

 .  أن يستنتج املرتتبات عىل قراره:   

 :وكانا عطشني. ًعاد مازن وأخته لبنى من املدرسة ظهرا

ًرشب مازن مرشوبا غازيا ً. 

 .ًرشبت لبنى كأسا من املاء

 

 ؟ 

 ؟ 

 ؟  

 
  ملون 
  يل طعم 
  يل رائحة 

 سائل 

 مفيد 

 ارداًيرشب ب
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 ماذا قالت األم ملازن؟ ماذا قالت للبنى؟

 كيف شعر مازن بعد أن رشب؟ كيف شعرت لبنى؟

  أم لبنى؟من استمتع بالطعام أكرث؟ مازن

 من اهتم بصحته أكرث؟

 ملاذا؟. انزعجت األم من مازن

 ماذا ترشب؟ ماذا تنصحه؟. لو كنت مع مازن

 ماذا تقول للبنى؟ 

 ):5(نشاط 

 . أن متيز الطالبة بني مصادر املاء األساسية:الهدف

 :متثيل أدوار

 ًكلفى رسا، أربع طالبات بتمثيل: 

 . البحر، النهر، البرئ، صنبور املاء

 اطلبي من كل منهن التحدث دقيقة عن نفسها.. 

 اطلبي من بقية الطالبات تحديد هوية كل طالبة. 

  اسمحي ألي طالبة بأن تضيف أية معلومات عن أي شخصية 
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 حاالت املاء -2

 :أسئلة تفكري

 سائلة، صلبة، غازية: حاالت املاء ثالث. 

 غازية؟      ما الحالة األوىل؟ هل هي سائلة أم صلبة أم 

 ًما أكرث انتشارا؟ املاء السائل أم الصلب أم الغازي؟ 

 ما الحالة التي تفضلها؟ ملاذا؟ 

 أين يوجد املاء الصلب؟ 

 ًفلم تجدي ماء سائالً. ذهبت إىل منزل صديقتك التي تسكن بجوار مصنع الثلج. 

      ماذا تفعلني للحصول عىل ماء سائل؟

 .لثلج املوجود يف الثالجةاسخن ا: من اإلجابات املحتملة 

                    - ……………………. 

                    - ……………………. 

 :نشاط تفكري

 : أن متيز الطالبة بني الحقائق واآلراء فيام ييل:الهدف

 :ميزي بني الحقائق واآلراء

 .يتحول املاء إىل بخار بالتسخني -1

 .يتحول املاء إىل جليد بالتربيد -2

 .املاء الباردأفضل  -3

 .أحب ترك الجليد خارج الثالجة حتى يذوب -4
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 :مناقشة

 ما الفرق بني الحقائق واآلراء؟

 :نشاط تفكري

 .ً أن تنتج الطالبة أفكارا جديدة:الهدف

 :اطلبي من الطالبات عكس األفكار التالية

 .       املاء يأيت إلينا        العكس              نذهب إىل املاء

 ملاء إىل بخار      يتحول ا

 يتحول الجليد إىل ماء             

 .إلينا.. …ماء البرئ              ننزل إىل ماء البرئ

 ..…تأخذ السحابة املاء من           ينزل املاء من السحابة إىل األرض 

 

 :مناقشة

 ًكثري من األفكار حني نعكسها تنتج أفكارا صحيحة

 :أعط أمثلة

 املدرسة تأيت إلينا          ة نذهب إىل املدرس

 الكتاب يقرأنا     نقرأ الكتاب                    

 نحمي الوطن                    

 نحرتم املعلمة   
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 :نشاط تفكري

 .أن تقارن الطالبة بني حجم املاء السائل وحجمه حني يجمد :الهدف

 :قدمي املوقف التايل

 !وبعد فرتة وجدناها مكسورة) الفريزر(جمد الثالجة أغلقنا زجاجة ماء، وضعناها يف م

 ملاذا؟

 :نشاط تفكري

 . أن تستوعب الطالبة التغريات من حالة إىل أخرى:الهدف

 ملاذا حدث هذا؟

 ًفوجدناه خاليا من املاء. ًتركنا إبريقا من املاء عىل الغاز فرتة طويلة -1

 .أن املاء مل يعبئ الكأسفوجدنا . ذوبنا قطعة من الجليد بحجم كأس من املاء -2

 

 

                                      
 

 ماء               جليد                                       
 

 .شاهدنا قطرات ماء عىل زجاجة النافذة. ً يف يوم بارد جدا

 :نشاط تفكري

 أن مييز الطالب فروقا دقيقة 

 ً.، أبداً، نادراً أحياناً،، غالباًدامئا :ضع

 .يتكون الثلج يف مجمد الثالجة -1
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 .ينزل املطر يف بالدنا -2

 .ماء البحر يسخن ويتبخر -3

 .البخار عىل سطوح النافذة -4

 .ينزل الثلج يف فصل الشتاء -5

 .ماء املطر يسقط عىل األرض اليابسة -6

 .تنخفض الحرارة كثريا يف فصل الشتاء -7

 :مناقشة

 ن الطلبة إحضار أمثلة مامثلةاطلب م. 

 ما الفرق بني دامئا وغالبا؟ غالبا أحيانا؟: ناقشهم      ................ 

  نشاط تفكري

 . أن يدرك الطالب بعض التغريات األساسية:الهدف

 .قدم سلسلة التغريات التالية

 .جليد، ماء، بخار : اءـــــامل

 ......... .، ..........، ..........صيف،  : الفصول

 ..........، ..........، ..........طفل،  : انـنساإل

 ..........، ..........، .......... : ومـــالي

 ..........، ..........، ..........صباح، : النهار

 :مناقشة

 من يقدم تغريات أخرى؟ 

 من يقدم أشياء ال تتغري؟ 

    ملاذا تتغري األشياء،من حالة إىل حالة؟  
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 املاء حولنا   -3

 :أسئلة تفكري

 هل تفضل اليابسة أم املاء؟ 

 نهر، بحر، بحرية، غابات؟: هل تفضل أن تعيش بقرب 

 رتب هذه األشياء حسب أهميتها لديك. 

 :نشاط تفكري

 . أن يربط الطالب بني األسباب والنتائج:الهدف

 )).اردمنة قطرات من املاء عىل السطح الخارجي لكاس ماء بآشاهدت ((

 أي التفسريات تعطي سببا لذلك؟

 يوجد بخار ماء يف الجو حولنا . 

 يوجد بخار ماء يف الجو المس سطحا باردا فتكثف وصار ماء   . 

 ترسب املاء البارد من داخل الكأس إىل سطحه الخارجي . 

 املاء البارد يولد قطرات ماء خارجي الكأس. 

  الكأس ودرجة الحرارة يف الغرفةالتغري يف درجة الحرارة عىل سطح   . 
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 :نشاط تفكري

 .أن يدرك الطالب أثر غياب أحد العوامل يف السلسلة البيئة

 

            5 

   1                                     

            

 

    2 

                          4 

         

     3  

      

 : خمس عنارص هيانظر الرسم إنه يتكون من

 سحاب بارد ماء  طبقة جو باردة                  البخار             املاء الشمس

 ماذا يحدث لو مل تكن الشمس موجودة؟ -1

 ماذا يحدث لو مل يتحول املاء إىل بخار؟ -2

 ماذا يحدث لو مل تكن هناك طبقة جو باردة؟ -3

 متى ميكن سقوط مطر غزير؟ -4

 ًطاع سقوط املطر كليا؟متى ميكن انق -5

الشمس

 املاء

 بخار

طبقة جو 
 باردة

سحاب بارد
 وثقيل
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 :   نشاط تفكري

 .أن يستنتج الطالب أسباب سقوط املطر يف منطقة ليس فيها ماء كالصحراء مثالً

 :اطلب من الطالب قراءة الرسم التايل

 

 

 

 

 مطر   بخار                              

 

 

 

    صحراء           مطر      بحر، نهر   

 

 

 

 :مناقشة

 ما الذي حرك السحاب إىل الصحراء؟

 

 

 شمس
 سحاب

 سحاب
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 :نشاط تفكري

 .أن يدرك الطالب أن كمية املاء يف الطبيعة ال تزيد وال تنقص

 َقدم له دورة املاء يف الطبيعة 

 )مطر(        ماء        تكثف              بخار                      ماء                  

       1                   2                           3                              4 

 4(وكمية املاء يف) 1(العالقة بني كمية املاء يف: اطلب اإلجابة عن.( 

 .املاء املتبخر يزيد عن املطر النازل  -

 .َاملاء املتبخر يقل عن املطر النازل -

 .املاء املتبخر يعادل املطر النازل -

 .عالقة بني املاء املتبخر واملطر النازلال  -

 .يختلف املاء املتبخر عن املطر النازل -

 : نشاط تفكري

 .ّ       أن يدرك الطالب أن كمية املاء يف الطبيعة ثابتة

 :قدم لهم ما ييل

 .ًتكثفت يف الجو وسقطت مطرا عىل األرض. 3م1200تبخرت كمية من املاء مقدارها 

  وتبخر الباقي3م100  أخذت منها 3م900سقط عىل املزروعات  . 

  وتبخر الباقي3م200 ذهب إىل البحر منها 3م300سقط عىل الوادي  

 أي االستنتاجات التالية صحيحة؟

 .إن معظم ماء املطر يتبخر ثانية  -1

 .إن املطر النازل أقل من املاء املتبخر  -2

 .إن املطر النازل يعادل املاء املتبخر  -3

 . املزروعات من جزء قليل من األمطارتستفيد  -4
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= املطر الذي أخذته املزروعات    +  املطر الذي يذهب إىل البحر +   إن املطر املتبخر  -5

   3م1200

 .إن املزروعات تأخذ معظم األمطار -6

 .ما تأخذه املزروعات من ماء يعود مرة ثانية بكامله إىل الطبيعة -7

 :نشاط تفكري

 .لطالب بني العنارص املؤثرة عىل دورة املاء يف الطبيعة والعنارص غري املؤثرةأن مييز ا :الهدف

َصنفها إىل عنارص لها عالقة مبارشة بدورة املاء يف الطبيعة وعنارص : فيام ييل عدد من العنارص

 .ال عالقة لها

ودة، تكثف الشمس، الحرارة، البخار، الوادي، الجبل، الرمل، املزروعات، السحاب، النباتات، الرب

 .البخار، األجسام الصلبة، آبار املاء

 :نشاط تفكري

 أن يتقن الطالب تسلسل خطوات دورة املاء يف الطبيعة :الهدف

 .اطلب من الطالب إكامل الخطوات التالية، لتكون دورة املاء يف الطبيعة

1-   

 .تبخر املاء  -2

3-  

 نزول املطر  -4

5-  

 :مناقشة
 األوىل؟ما أهم خطوة؟ ما الخطوة 

 هل ميكن أن يسقط املطر لو مل يكن هناك ماء عىل األرض؟



 
 ت ودروس عملية من املناهج تطبيقا: الباب السادس

 
 

 
462 

 

 

 ذوبان األشياء يف املاء -4

 :أسئلة تفكري

 ملاذا يفضل بعض الناس أن يكون السكر خارج كأس الشاي؟ 

 ًهل تفضل أن تضع سكرا يف الحليب؟ كيف يذوب السكر؟ كم ملعقة تضع؟ 

 نت كمية السكر كثرية؟ملاذا ال يذوب كل السكر يف الشاي إذا كا 

 اقرتح خمس أدوات إلذابة السكر يف وعاء كبري. 

 ًهل تفضل سكرا كثريا يف الشاي؟ ملاذا؟ ً 

 هل جربت إذابة يشء آخر يف الشاي؟ ما هو؟ 

 :نشاط تفكري

 من أنا؟

 أذوب يف املاء. 1     أذوب يف املاء  -1

 امكتستخدمني يف طع. 2   تستخدمني يف رشابك           -2

 لوين أبيض. 3   لوين أبيض                      -3

 ال يستفيد مني بعض املرىض. 4          ال يستفيد مني بعض املرىض   -4

 :نشاط تفكري

 أن يعيش نسانبينام ال يستطيع اإل. وتعيش فرتة طويلة داخل املاء. تسبح السمكة يف املاء

 .فرتة تحت املاء

 يحة؟أي االستنتاجات التالية صح

 . تستطيع السمكة أن تعيش دون أكسجني -1
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 .تتنفس السمكة مواد أخرى غري األكسجني -2

 .تتنفس السمكة األكسجني املذاب يف املاء -3

 . يتنفس األكسجني املذاب يف املاءنساناإل -4

  ال يستفيد من األكسجني املذاب يف املاءنساناإل -5

 :نشاط تفكري

ًضع دامئا، أحيانا، نادرا ً  :ً، أبدا، أمام كل عبارة مام ييلً

 . تتنفس السمك األكسجني املذاب يف املاء -1

 .يذوب الرمل يف املاء -2

 .نرشب مرشوبات دون سكر مذاب -3

 .ًنأكل طعاما دون ملح مذاب -4
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 .الظواهر الجوية حولنا  -5

 :أسئلة تفكري

 من األقوى شمس الصيف أم رياح الخريف؟ -1

 .ف أن الرياح قوية يف الخارج وأنت نائم يف غرفتك؟ أعط خمسة مؤرشاتكيف تعر -2

كنت تنظر إىل علم من النافذة التي بغرفتك وكان يرفرف بقوة، بينام كان علم مهام النافذة  -3

 ما تفسريك لذلك؟.  ال يرفرفىاليرس

 :أنشطة تفكري

 . أن يتعرف إىل الظواهر الجوية املختلفة:الهدف

 .ن الظواهر الجويةفيام ييل عدد م

 رتبي هذه الظواهر حسب اهتاممك بها

 الرياح 

 الحرارة 

 السحاب 

 املطر 

 الندى 

 الضباب 

 : مناقشة

 ما أسباب هذا الرتتيب 

  ،ماذا يخطر ببالك حني تسمعني كلمة رياح؟ سحاب، مطر 

 اكتبي قصة استخدمي فيها بعض هذه الظواهر. 
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 :نشاط تفكري

 أسابيع من شهر كانون 3 املطر يف درجات الحرارة يف منطقة عىل مدى رصد مازن كميات

 :وكانت النتائج كام ييل
 

 الرياح كمية املطر درجة الحرارة األسبوع

 ضعيفة مللرت100 16 1

 قوية مللرت120 14 2

 معتدلة مللرت125 12 3

4 - - - 

 

 أي االستنتاجات التالية صحيحة؟

 ل تدريجي؟تناقص درجات الحرارة بشك -1

 تزداد كمية املطر بازدياد درجات الحرارة؟ -2

 ال عالقة لدرجات الحرارة بكمية األمطار؟ -3

 .تزداد كمية املطر مع انخفاض درجات الحرارة -4

 .تزداد قوة الرياح مع انخفاض درجة الحرارة -5

 .كضعف قوة الرياح مع ازدياد درجة الحرارة -6

 : مناقشة

 حرارة وكمية األمطار والرياح يف األسبوع الرابع من الشهر؟ما توقعاتك لدرجات ال
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 :نشاط تفكري

  أن مييز الطالب الفروق يف احتامل عدد من الظواهر:الهدف

ًضع دامئا، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا، أمام كل عبارة مام ييل حسب ما تراه مناسبا ً ً ً ً ً 

 .الرياح تهدم املنازل -1

 .رشاعيةالرياح تحرك السفن ال -2

 .الرياح تأيت مصحوبة بثلوج -3

 .الرياح مفيدة لنا -4

 .الرياح تسقط األمطار -5

 :نشاط تفكري

 . أن يستوعب الطالب مربرات االستامع إىل النرشة الجوية:الهدف

ًيف إحدى الجلسات التي ضمت طالبا ومزارعا وصيادا ومسافرا ً ً استمع الجميع إىل النرشة ، ً

  .أن سمعوا النرشة الجويةالجوية باهتامم وبعد 

 ًستعطل املدارس غدا :   قال الطالب

 ًلن أمتكن من الذهاب إىل املزرعة غدا :  قال املزارع

 ً.ألنني لن أمتكن من الصيد غدا. سأذهب إىل الصيد اليوم :  قال الصياد

 ًإما أن أسافر اليوم أو أؤجل السفر غدا :  قال املسافر

ًكم جميعا سأعد لكم طعاما ساخناأهًل وسهالً ب :  قالت األم ً ً 

 …  هل تستطيع أن تقول ماذا سمعوا يف النرشة الجوية؟ وملاذا ترصفوا هكذا 
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 :نشاط تفكري

 أن مييز الطالب بني ظاهرة الندى وظاهرة املطر

ًكانت منى تسري صباحا يف بستانها، وكان يف الجو غيوما بيضاء قليلة جدا فرأت قطرات من املاء عىل  ً ً

 هذه اختفتلحشائش وعىل زجاج السيارة، ومل تجد مثلها يف الشارع وبعد طلوع الشمس ا

 .القطرات

 أي االستنتاجات التالية صحيحة؟

 أمطرت يف الليل، وبقيت قطرات املاء عىل الحشائش. 

 ما رأته كان قطرات من الندى، تكونت يف الليل والصباح الباكر. 

 خفيفة البيضاءًما رأته كان مطرا من السحب ال. 

 ما رأته هو املاء الذي رَشه عامل الحديقة عىل كل املزرعة. 

 :مناقشة

 :اطلب من كل طالب أن يحدد مفهوم الندى يف املستطيل التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………الندى 

 .…………………………املطر 
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 :نشاط تفكري

 أن مييز الطالب بني مطر الربد والثلج

 اطلبي من الطالب قراءة الصورة

 

 

 مطر     1     

               
 ما هذا ؟           2     

                    

 

 ما هذا؟           3  

 

                  

 شجر        شجر  
 

 :مناقشة
 أي االستنتاجات صحيحة؟

  .                  ينزل الثلج مبارشة من السحاب -1

َينزل السحاب مطرا يتجمد إذا مر مبنطقة جوية باردة -2 ً. 

 ً.إذا مر املطر مبنطقة باردة جدايتكون الثلج  -3

سحاب

منطقة جوية
    باردة

 منطقة جوية 
 ً باردة جدا
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 فصول السنة  -6

 : أسئلة تفكري

 ما الفصل الذي تفضله؟ ملاذا اخرتته؟ 

 ما التغريات التي تحدث يف منزلك بعد انتهاء فرتة الصيف؟ 

 ما التغريات التي تحدث يف طعامك يف فصل الشتاء؟ 

 ء؟ملاذا تلبس مالبس بيضاء يف الصيف؟ وال تلبسها يف الشتا 

 ما مشاعرك اتجاه الصيف؟ الخريف؟ الشتاء؟ الربيع؟ 

 :نشاط تفكري

 .أن يتعرف الطالب إىل خصائص الفصول األربعة

 : حوار

ًكلف طالبا بأن ميثل دور الصيف، وثالث آخرين ميثلون الربيع الشتاء و الخريف واطلب من كل 

 :منهم أن يتحدث عن نفسه

 :مثال

 ةًأنا أرسل لكم شمسا قوي: الصيف

 ولكنك تزيد من مرصوف الكهرباء: الشتاء

 .أين األزهار تكاد أن تختفي يف أيامك: الربيع

 :الخريف

 :الصيف

 :الشتاء

 :الربيع
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 :مناقشة

 .ويضيف إليه ما يريد. اطلب من كل طالب أن يختار فصالً أعجبه

 .شجع الطلبة عىل اختيار فصول غري مرغوبة

 :نشاط تفكري

  الظواهر أن يضيف الطالب بعض:الهدف

 .صنفها إىل حسب فصول السنة. فيام ييل عدد من األحداث والظواهر

                 نزول األمطار  فتح املدارس 

         إجازة املدرسية العطلة الطويلة نهاية العام الدرايس 

                إجازة نصف العام الدرايس  اشتداد الرياح 

            ارتداء املالبس الخفيفة    اشتداد الحرارة 

               تفتح األزهار  ظهور الغيوم 

              استخدام املدفأة  نضج الفواكه 

          سقوط أوراق الشجر  منو أوراق الشجر 

        الخروج إىل الحدائق  ارتداء مالبس ثقيلة       . 
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 نسان فوائد البحر والنهر واإل -7

 :كريأسئلة تف

 ًما الذي يختفي أحيانا لو مل يكن هناك بحار؟ 

 ًكيف تكون حياتنا لو عشنا يوما بدون ماء؟ 

 :نشاط تفكري

 ًأن يبتكر الطالب صورا يتخيلها، ويفكر بأسلوب حل املشكلة :الهدف

 .أعط خمسة أفكار. َتخيل أن املاء غطى الكرة األرضية

 كيف ستكون الحياة؟

 املواصالت؟      نازل؟امل 

 أماكن العمل؟      املالبس؟ 

 الطعام؟       املزروعات؟ 

 :نشاط تفكري

  أن يقارن الطالب بني النهر والبحر:الهدف

 قارن بني النهر والبحر

 

 

 

 

 البحر       النهر

 ماء عذب -1 

 وي املزروعاتير -2 

 يحمل السفن  الصغرية -3 

 4- 

1-      
2-      
3-     
4-     

  فيه ماء
    جميلمنظر 
   نزهة 
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 :مناقشة

 ماذا تشعر حني تكون بجانب النهر؟ البحر؟

 :نشاط تفكري

 عن البحرًأن ينتج الطالب أفكارا جديدة  :الهدف

 ما وجه الشبه بني املدرسة والبحر؟

          ويف البحر   يف املدرسة معلمون………… 

            ويف البحر   يف املدرسة قوانني………... 

             ويف البحر   يف املدرسة كتب………… 

                      يف البحر شاطئ  للمدرسة 

             يف البحر   يف املدرسة طالب………… 

            يف البحر   يف املدرسة امتحان………… 

 :نشاط تفكري

 ً.أن يتخذ الطالب قرارا

 :مام ييل. وسمح لهم بأخذ عرشة. أراد مجموعة من الطلبة أن يقوموا برحلة صيد سمك

 ما الذي سيأخذونه معهم؟

    قارب صغري       سفينة كبرية           ثالجة 

   راديو                            شباك       هاتف جوال 

                       سنارة     شمسية                 قرقر 

   شواية                   مظلة شمسية       مالبس سباحة 

                    أكسجني     برميل غاز         تلفزيون صغري 
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 :مناقشة

 !مثانيةقلص القامئة إىل 

 !إىل خمسة            

 !إىل ثالثة فقط                     

 :نشاط تفكري
  أن يدرك الطالب تناقضات يف التفكري:الهدف

   ذهب حسام يصيد السمك فأخذ بندقية صيد معه. 

   وضع الصياد القرقور عىل شجرة قرب البحر. 

   ول السمك وفتحه ثانية لخروج السمكًعمل الصياد قرقورا فيه فتحة لدخ. 

   ذهب مصطفى لصيد السمك يف بركة السباحة. 

   استخدمت منى شبكة دائرية تشبه كرة القدم لصيد السمك. 

 :مناقشة

 من يعدل الجمل السابقة؟؟

 :نشاط تفكري

 أن مييز الطالب بني سمكة طازجة وسمكة فاسدة

 من أنا؟

 ًوردياوليس . لون خياشيمي أزرق غامق -1

 .رائحتي جيدة -2

 .لحمي طري وغري متامسك -3

 .عيوين ما زالت المعة غري مطبقة -4

 .يل رائحة كريهة -5
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 :نشاط تفكري

 .أن يدرك الطالب مراحل اللؤلؤ

 :أكمل املربعات التالية

 
                                                           

     1                2         3                4                          5   

 :مناقشة

 ماذا يفعل الغواص؟ 

 من يشرتي اللؤلؤ من الصياد؟ 

 ماذا يفعل التاجر باللؤلؤ؟ 

 ًملاذا تضع السيدة عقدا من اللؤلؤ؟ 

 :نشاط تفكري

  أن يكمل الطالب املوقف بوضع توقعات؟:الهدف

ًصار أحد الغواصني لؤلؤا كثريا  .فقال سأترك الصيد. ً

 :وقرر أن
1- 
2- 
3- 
4- 

 :مناقشة

 ماذا كنت تفعل لو كنت مكانه؟ هل سترتك الصيد؟

 هل هو محق يف قراره؟ ماذا تتوقع أن يحدث معه بعد خمس سنوات؟ عرش؟

ص  الغوا
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 :نشاط

 وتلقيت من زمالئك خمس دعوات. كان لديك يوم إجازة

 .السباحة يف بركة النادي -1

 .القيام بنزهة إىل بحر -2

 .اطئ البحرحضور مباراة رياضية عىل ش -3

 .رحلة يف قارب لصيد السمك -4

 .رحلة ملشاهدة غوايص اللؤلؤ -5

 5-1رتب هذه الدعوات حسب رغبتك من 

 مناقشة
 ملاذا اخرتت هكذا؟

 حوار بني طالب اختلفوا يف خياراتهم؟

 :نشاط تفكري

 أن يحدد الطالب بعض الخيارات املهنية

ًروضا من رشكات عديدة للعمل، ما املهنة التي وتلقيت ع. إنك تفكر حني تكرب مبامرسة مهنة مفيدة

 تختارها؟

 صياد سمك              قائد سفينة 

 بائع سمك                منقذ سباحة 

                صياد لؤلؤ 

 تاجر لؤلؤ 

 رتب هذه املهن حسب أهميتها لك

 :مناقشة

 ملاذا اخرتت هكذا؟
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  فوائد الكهرباء ومصادرها  -8

 :ريأسئلة تفك

 . أن يدرك الطالب فوائد الكهرباء يف حياته:الهدف

 فكر يف انقطاع الكهرباء مدة يوم واحد؟ -1

 ما التغريات التي تحدث يف البيت؟

 ما التغريات التي تحدث يف املدرسة؟       

 ما التغريات التي تحدث يف الحياة؟       

 :املواطنني االستعداد وتجهيز أنفسهموعىل . أعلنت البلدية أن الكهرباء ستنقطع مدة أسبوع -2

 ما االستعدادات التي ستعملها؟       

 ما الحاجات العرش التي ستعدها؟       

 ما األشياء التي ستشرتيها؟       

 :أنشطة تفكري

  أن يقرتح الطالب بدائل النقطاع الكهرباء:الهدف

 .انقطعت الكهرباء وأعلن أن ذلك سيستمر ثالثة أيام

 اء الذي ستتخذه؟ما اإلجر

 البقاء يف املنزل دون كهرباء -1

 رشاء مولد كهرباء للمنزل -2

 الذهاب إىل زميل لك يف مدينة فيها كهرباء -3

 الذهاب مع أهلك يف رحلة خارج البلد -4

 رتب هذه الخيارات حسب أهميتها لديك
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 : مناقشة

 هل لديك خيارات أخرى

 ملاذا؟

 ما الخيار األول؟ األخري؟

 :كرينشاط تف

 أن يدرك الطالب املرتتبات عىل انقطاع التيار الكهرباء

 :أكمل الحلقات التالية

 

 

              + 

 

                       +      +       

      +                      +        

 

                  +         +      

   +              +                 

         +    

       

 

 انقطاع الكهرباء

 

توفري مرصوف
الكهرباء

  

 

تعطل 
 املكيف

  

  
 

النوم مبكراً
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 :نشاط تفكري

 . أن يدرك الطالب اإليجابيات والسلبيات ملوقف ما:الهدف

 .ولكن هذا الشهر وصلتهم الكهرباء. كان سكان القرية يعيشون دون كهرباء

 ما التغريات اإليجابية التي أحدثتها الكهرباء 

 ما التغريات السلبية التي أحدثتها الكهرباء 

 مناقشة

 ل الكهرباء؟ بعد الكهرباء؟صف حياتهم قب 

 ما الذي تغري؟ هل هو نحن الفضل؟ 

 هل تحب أن تعيش دون كهرباء؟ 

 :نشاط تفكري

 .ً أن يضع الطالب أسبابا محتملة للموقف:الهدف

 وفجأة أظلمت الغرفة. كانت فائزة تدرس يف غرفتها

 ما الذي حدث؟ 

 :ضع عرشة احتامالت مثل

 دخل شخص وأطفأ املصباح. 

 طل املصباحتع. 

 انقطع التيار الكهربايئ 
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 :نشاط تفكري

 أن يقرتح الطالب بدائل متنوعة

 .ويستخدمه القادمون ليك يفتح لهم الباب. الجرس الكهربايئ يوضع عىل الباب الخارجي للمنزل

 !اقرتح خمس بدائل للجرس الكهربايئ

 :مناقشة

 ما البديل األفضل؟

 ما أسوأ بديل؟

 ئل كهربائية؟ غري كهربائية؟هل هناك بدا

 :نشاط تفكري

 .أن مييز الطالب بني األسباب والنتائج

 يحدث الربق والرعد نتيجة النتقال الكهرباء بني الغيوم 

 كانت الدائرة غري مغلقة ومل ييضء املصباح . 

 رسى التيار يف سلك النحاس ألنه موصل للكهرباء. 

 ظة عىل سالمة الناستغطى أسالك الكهرباء باملطاط ملحاف. 

 يغطى الكهربايئ الكامشة واملفك بقابض عازل. 

 توضع أسالك الكهرباء عالية أو تحت الرتاب. 

 ًيجمع املغناطيس الكهربايئ األشياء املعدنية حفاظا عىل سالمة البيئة. 
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 املراجع

 

 

 

 :املراجع العربية  -أوالً
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