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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 َفٗوّ ايرتبية

 -هفهوم التربَة :
هٍ هجهوعة العهلَات التٍ بها َستطَع الهجتهع أى ًَقل هعارفه وأهدافه الهكتسبة لَحافظ علً 
بقابه، وتعًٍ فٍ الوقت ًفسه التجدد الهستهر لهذا التراث وأَضا لألفراد الذَى َحهلوًه. فهٍ 

 الًهو، إًها الحَاة ًفسها بًهوها وتجددها.عهلَة ًهو ولَست لها غاَة إال الهزَد هى 
  أهداف التربَة :

إى التربَة عهلَة فردَة اجتهاعَة تتعاهل هع فرد فٍ هجتهع تًقل إلَه هعارف وههارات -ٔ
 وهعتقدات ولغة الجهاعة هى جَل إلٍ جَل

إًها عهلَة تسهم وتشارك وتدفع عجلة الزهى للبقاء إًها تحصَل فرد فٍ تراث الجهاعة -ٕ
 وتراث جهاعة ًَتقل بواسطة فرد .

ًقل التراث هى جَل وفٍ اكتساب الخبرات الهتزاَدة كؤساس للًهو وتعدَل الًظم االجتهاعَة -ٖ
الهختلفة وتطوَرها كها تعهل التربَة علٍ تزوَد أفراد الهجتهع بالهواقف التٍ تًهٍ التفكَر 

 لدَهم .
  

 أسس التربَة :
َة ثقافَة تشتق ضرورتها هى ضرورة الوجود االجتهاعٍ إى التربَة عهلَة اجتهاع –أوال 

 لألفراد وهى كوًهم حهلة الثقافة 
 

إى الثقافة بكل وسابطها تعتبر الوعاء التربوٌ العام حَث تحدث عهلَة التًشبة االجتهاعَة  -ثاًَا 
قوهوى لألفراد بها تإدٌ إلَه هى اكتسابهم أًهاط سلوكَة تحدد عالقاتهم وتعبر عى ًفسها فَها َ

 به  هى أدوار اجتهاعَة .
 

إى الهدرسة وهٍ الهإسسة التربوَة الهتخصصة تعتبر واحدة هى بَى هإسسات اجتهاعَة –ثالثا 
هختلفة ال بد هى التًسَق بًَها لتوجَه هإثراتها وتحوَلها إلٍ هإثرات تربوَة فٍ حَاة األفراد 

 َتوافر فَها الوعٍ والهادفَة والتخطَط .
 :أههَة التربَة 

 التربَة وسَلة اتصال وتًهَة لألفراد-ٔ
 التربَة تعهل علٍ استهرار ثقافة الهجتهع وتجدَدها وًقل التراث الثقافٍ-ٕ
  تكوى االتجاهات السلوكَة-ٖ
 دور البَبة فٍ تزوَد الفرد بالهواقف والهثَرات التٍ َستجَب لها وفق ًهط االستجابة البَبَة .-ٗ
اط سلوكَة هوجودة فٍ البَبة لوجود هثَراتها كها أى األًهاط تكوى البَبة عهلَة تعلم ألًه-٘

 تختلف هى بَبة ألخري تبعا الختالف الهثَرات واختالف االستجابات الهترتبة علَها .
 تحقَق الًهو الشاهل واكتساب الخبرة-ٙ
 اكتساب اللغة-7
 التربَة تعهل علٍ تذوَب الفوارق بَى الطبقات-8
 لجهالَة وتذوقهااكتساب القَم الخلقَة وا-9
 تحقق التطور وتشكل الهستقبل-ٓٔ
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 ايطعودية ايعسبية املًُهة يف ايتعًيِ ضياضة

 
 تعرٌؾ سٌاسة التعلٌم :

هً الخطوط العامة التً تقوم علٌها عملٌة التربٌة والتعلٌم، أداء للواجب فً تعرٌؾ الفرد بربه ودٌنه وإقامة سلوكه  
وتحقٌقا ألهداؾ األمة، وهً تشمل حقول التعلٌم ومراحله المختلفة، والخطط  على شرعه، وتلبٌة لحاجات المجتمع

 والمناهج، والوسابل التربوٌة والنظم اإلدارٌة واألجهزة القابمة على التعلٌم وسابر ما ٌتصل به. 
 فلسفة نظام التعلٌم السعودي تقوم على مبادئ وتعالٌم الدٌن اإلسبلمً:•

 علٌم بالمملكةالمبادئ التً ٌقوم علٌها الت
 اإلٌمان باهلل ربا وباإلسبلم دٌنا وبمحمد صلى هللا  علٌه وسلم نبٌا و رسو ال -ٔ
 التصور اإلسبلمً للكون والحٌاة واإلنسان. -ٕ
 الحٌاة الدنٌا مرحلة إنتاج وعمل لآلخرة. -ٖ
 الرسالة المحمدٌة هً المنهج القوم لتحقٌق سعادة الدنٌا واآلخرة. -ٗ
 تً جاء بها اإلسبلمالتركٌز على المثل العلٌا ال -٘
 اإلٌمان بالكرامة اإلنسانٌة. -ٙ
 حق الفتاة بالتعلٌم والمساهمة بالتنمٌة فً ضوء الشرٌعة. -7
 طلب العلم فرٌضة على كل فرد بالمجتمع. -8
 توجٌه العلوم توجٌها إسبلمٌا. -9

 علوم الشرٌعة أساسا لكافة المراحل التعلٌمٌة-ٓٔ
 األهداؾ العامة التً تحقق ؼاٌة التعلٌم:•
 تنمٌة روح الوالء لشرٌعة اإلسبلم(المادة -ٔ
 تربٌة المواطن المإمن لٌكون لبنة صالحة فً بناء أمته وٌشعر بمسإولٌته لخدمة بلده والدفاع عنها -ٕ
بٌان االنسجام التام بٌن العلم والدٌن فً شرٌعة اإلسبلم، فإن اإلسبلم دٌن و دنٌا، والفكر اإلسبلمً ٌفً بمطالب  -ٖ

 فً أرقى صورها فً كل عصر( الحٌاة البشرٌة
 االهتمام باإلنجازات العالمٌة فً مٌادٌن العلوم واآلداب والفنون المباحة -ٗ
 التربٌة الخاصة والعناٌة بالطبلب المعوقٌن حّسٌا وعقلٌا -٘

 مصادر االهداؾ العامة للتربٌة والتعلٌم فً المملكة :   
 اوال : العقٌدة اإلسبلمٌة

 ماعٌة واالقتصادٌة ومطالب التنمٌة فً المملكةثانٌا : األوضاع االجت
 ثالثا : اتجاهات العصر ومقتضٌاته وخصابصه

 رابعا : حاجات المواطن السعودي ومطالب نموه
 

 

 

 زؤية ايتعًيِ يف املًُهة ايعسبية ايطعودية

 سبل التطوٌر التعلٌمً

لها، وربط ذلك ببرامج إعداد المعلم بناء فلسفة المناهج وسٌاساتها، وأهدافها، وسبل تطوٌرها، وآلٌة تفعٌ-

 وتطوٌره المهنً

االرتقاء بطرق التدرٌس التً تجعل المتعلم هو المحور ولٌس المعلم، والتركٌز على بناء المهارات وصقل 

 .الشخصٌة وزرع الثقة وبناء روح اإلبداع

ومتكاملة بناء بٌبة مدرسٌة محفزة، وجاذبة ومرؼبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة - 

 -شمول التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة، وتوفٌر الدعم المناسب لكل فباته

توفٌر فرص التعلٌم قبل االبتدابً والتوسع فٌه، وتوفٌر الحضانات ورٌاض األطفال وتفعٌل ارتباطها مع منظومة -

مالتعلٌ  
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ٖٕٓٓأهداؾ رإٌة السعودٌة فً التعلٌم من خبلل رإٌة   

ا و حتى حلول العام تضمنت رسالة رإٌة  ًٌ على العدٌد من األهداؾ التً تسعى المملكة  ٖٕٓٓالسعودٌة للتعلٌم مستقبل

: لتحقٌقها خبلل هذه الفترة ، وهً   

 - توفٌر فرص التعلٌم للجمٌع فً بٌبة تعلٌمٌة مناسبة فً ضوء السٌاسة التعلٌمٌة للمملكة

 - رفع جودة مخرجات التعلٌم

ًزٌادة فاعلٌة البحث العلم  - 

 - تشجٌع اإلبداع و اإلبتكار

 - تنمٌة الشراكة المجتمعٌة

 - اإلرتقاء بقدرات و مهارات منسوبً التعلٌم

 - أٌضا سد الفجوة بٌن مخرجات التعلٌم العالً ومتطلبات سوق العمل

 - تطوٌر التعلٌم العام و توجٌه الطبلب نحو الخٌارات الوظٌفٌة و المهنٌة المناسبة

ادة تؤهٌل الطلبة و المرونة فً التنقل بٌن مختلؾ المسارات التعلٌمٌةإتاحة الفرصة إلع-  
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 َيجام أخالقيات َٗٓة ايتعًيِ

 المادة االولى :
 ٌقصد بالمصطلحات االتٌة المعانً الموضحة قرٌن كل منها :

لعاملون فً حقل التعلٌم السجاٌا الحمٌدة والسلوكٌات الفاضلة التً ٌتعٌن  أن ٌتحلى بها اأخبلقٌات مهنة التعلٌم : 
 العام فكًرا و سلوًكا أمام هللا ثم امام والة االمر ثم امام انفسهم اآلخرٌن وترتب علٌهم واجبات أخبلقٌة .

 المعلم : المعلم والمعلمة والقابمون والقابمات على العملٌة التربوٌة من مشرؾ ومشرفات ومدٌرٌن ومدٌرات
  ومرشدٌن ومرشدات و وهم .

 : الطالب والطالبة مدارس التعلٌم العام وما مستواها . الطالب
 المادة الثانٌة : أهداؾ المٌثاق :

ٌهدؾ المٌثاق إلى تعزٌز انتماء المعلم لرسالته ومهنته، واالرتقاء بها واالسهام فً تطوٌر المجتمع الذي ٌعٌش 
 االتً : فٌه وتقدمه، و تحببه لطبلبه وجذبهم ٕالٌه واالفادة منه وذلك من خبلل

 توعٌة المعلم بأهمٌته المهنٌة ودورها بناء مستقبل وطنه. -1
 االسهام تعزٌز مكانة المعلم العلمٌة واالجتماعٌة . -ٕ
 حفز المعلم على أن ٌتمثل قٌم مهنته وأخبلقها سلوًكا حٌاته . -3

 المادة الثالثة :رسالة التعلٌم :
م بها أداء حق االنتماء إلٌها التعلٌم رسالة تستمد أخبلقٌاتها من هدي شرٌ ٌٔ عتنا ومبادٔي حضارتنا وتوجب على القا
له ٕاخبلًصا العمل وصدقا مع النفس والناس، وع ٌٔ  طاء مستمرا لنشر العلم وفضا

 المعلم صاحب رسالة ٌستشعر عظمتها ؤٌومن بأهمٌتها ؤٌودي حقها هنٌة عالٌة . -1
مر لرسالته ٌدعوانه الى الحرص على نقاء السٌرة وطهارة السرٌرة، حفاًظا لمهنته وإدراكه المست اعتزاز المعلم  -ٕ

 على شرؾ مهنة التعلٌم .
 المادة الرابعة : المعلم واداءوه المهنً :

 المعلم مثال للمسلم المعتز بدٌنه المتأسً برسول هللا فً جمٌع أقواله وأفعاله وسطٌا فً تعامبلته -ٔ
 وأحكامه .

أن النمو المهنً واجب أساس، والثقافة الذاتٌة المستمرة منهج حٌاته، ٌطور نفسه وٌنمً معارفه المعلم ٌدرك  -ٕ
 منتفًعا بكل جدٌد فً مجال تخصصه وفنون التدرٌس ومهاراته .

ٌدرك المعلم أن االستقامة والصدق، واالمانة، والحلم، والحزم، واالنضباط، والتسامح، وحسن المظهر، وبشاشة  -ٗ
ٌٌٔسة فً تكوٌن شخصٌته .الوجه   سمات ر

 المعلم ٌدرك ان الرقٌب الحقٌقً على سلوكه، بعد -ٖ
هللا سبحانه وتعالى  هو ضمٌر ٌقظ وحس ناقد، وأن الرقابة الخارجٌة مهما تنوعت االسالٌب ترقى إلى  الرقابة الذاتٌة 

 ع وٌضرب المثل والقدوة   فً التمسك بها .لذلك ٌسعى المعلم بكل وسٌلة متاحة ٕالى بث هذه الروح بٌن طبلبه و مجتم
ٌسهم المعلم ترسٌخ مفهوم المواطنة لدى الطبلب، وؼرس أهمٌة مبدأ االعتدال والتسامح والتعاٌش بعًٌدا عن الؽلو  -٘

 والتطرؾ .
 
 

 المادة الخامسة :المعلم وطبلبه .
هم، وسداها الشفقة علٌهم والبر بهم وأساسها المودة العبلقة بالمعلم وطبلبه، والمعلمة وطالباتها  ومنها الرؼبة نفع -1

 الحانٌة، وحارسها الحزم الضروري، وهدفها تحقٌق خٌري الدنٌا واالخرة للجٌل المؤمول للنهضة والتقدم.
المعلم قدوة لطبلبه خاصة، وللمجتمع عامة وهو حرٌص على أن ٌكون أثره الناس ًٌدا باقٌاً لذلك فهو ٌستمسك  -ٕ

 االخبلقٌة والمثل العلٌا وٌدعو إلٌها وٌنشرها بٌن طبلبه والناس كافة وٌعمل على شٌوعهابالقٌم 
 واحبلمها ما استطاع ٕالى ذلك سبٌبل.

ٌحسن المعلم الظن بطبلبه وٌعلمهم أن ٌكونوا كذلك  فً حٌاتهم العامة والخاصة، لٌلتمسوا العذر لؽٌرهم قبل التماس  -3
 قبل رٔوٌة عٌوب االخرٌن . الخطأ، وٌروا عٌوب أنفسهم

المعلم أحرص الناس على نفع طبلبه ، ٌبذل جهده كله تعلٌمهم، وتربٌتهم، وتوجٌههم، ٌدلهم على طرٌق الخٌر  -4
ا واجتماعٌا  ًٌ ا ونفس ًٌ ا وخلق ًٌ ا وعلم ًٌ وٌرؼبهم فٌه وٌبٌن  لهم طرٌق الشر وٌذودهم عنه ، رعاٌة متكاملة لنموهم دٌن

ا . ًٌ  وصح
ٌٔهم، وٌصون كرامتهم، وٌعً حقوقهم وٌستثمر المعلم  -٘ ٌٔه وتعامله ورقابته وتقوٌمهم إلدا ٌعدل بٌن   طبلبه عطا

 أوقاتهم بكل مفٌد وهو بذلك الٌسمح باتخاذ دروسهم ساحة لؽٌر ما ٌعنى بتعلٌمهم فً مجال تخصصهم
عنه وٌعود طبلبه على التفكٌر  السلٌم المعلم نموذج للحكمة والرفق، ٌمارسهما وٌأمر بهما، وٌتجنب العنؾ وٌنهى  -ٙ

والحوار البناء، وحسن االستماع ٕالى آراء االخرٌن والتسامح مع الناس والتخلق بخلق االسبلم فً الحوار ونشر مبدأ 
 الشورى .
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ر ٌتجنبهما ٌعً المعلم أن الطالب ٌنفر من المدرسة التً ٌستخدم فٌها العقاب البدنً والنفسً، لذا فٕان المربً القدٌ -7
 وٌنهى عنهما

ٌسعى المعلم  إلكساب الطالب المهارات العقلٌة والعلمٌة التً تنمً لدٌه التفكٌر  العلمً الناقد وحب التعلم الذاتً  -8
 المستمر و ممارسته .

 المادة السادسة :المعلم والمجتمع :
لدٌهم أهمٌة التفاعل االٌجابً مع الثقافات ٌعزز المعلم لدى الطبلب االحساس باالنتماء لدٌنهم ووطنهم كما ٌنمً  -ٔ

 االخرى ، فالحكمة ضالة المٔومن أن وجدها فهو أحق الناس بها .
ٌٔه، ٌعمل جاهداً لتسود المحبة المثمرة واالحترام الصادق  -ٕ المعلم أمٌن  على كٌان الوطن ووحدته وتعاون أبنا

ٌٔه وازدهاره، وحرًصاعلى بالمواطنٌن جمًٌعا وبٌنهم وبٌن اولً االمر منهم،  تحقٌقاً من الوطن واستقراره، و تمكٌناً لنما
 سمعته ومكانته بٌن المجتمعات االنسانٌة الراقٌة

 المعلم موضع تقدٌر المجتمع، واحترامه، وهو لذلك حرٌص على أن ٌكون مستوى هذه الثقة وذلك -ٖ
 ثقة المجتمع به واحترامه له . التقدٌر واالحترام و ٌحرص على األ ٌٔوثر عنه ٕاال مأٌوكد

 المعلم عضو مٔوثر فً مجتمعه، تعلق علٌه االمال  التقدم المعرفً واالرتقاء العلمً واالبداع الفكري -ٗ
ٌٔل الحمٌدة بٌن طبلبه .  واالسهام الحضاري ونشر هذه الشما

نطاق ثقافته وتنوٌع مصادرها ،  المعلم صورة صادقة للمثقؾ المنتمً الى دٌنه ووطنه ،االمر الذي ٌلزمه توسٌع -٘
لٌكون قادًرا على تكوٌن رأي ناضج مبنً على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة ٌعٌن به طبلبه على سعة االفق ورٔوٌة 

 وجهات النظر المتباٌنة باعتبارها مكونات ثقافٌة تتكامل وتتعاون بناء الحضارة االنسانٌة .
 
 

 مع المدرسً :المادة السابعة : المعلم والمجت
 الثقة المتبادلة والعمل بروح الفرٌق الواحد هً أساس العبلقة بٌن المعلم وزمبلبه وبٌن المعلم واالدارة التربوٌة . -ٔ
ٌدرك المعلم أن احترام قواعد السلوك الوظٌفً وااللتزام باالنظمة والتعلٌمات وتنفٌذها والمشاركة فً نشاطات  -ٕ

 فة ، أركان أساسٌة فً تحقٌق أهداؾ المٔوسسة التعلٌمٌة.المدرسة وفعالٌتها المختل
 المادة الثامنة : المعلم واالسرة :

ٌٔة ، فهو حرٌص على توطٌد أواصر الثقة بٌن البٌت والمدرسة .   المعلم شرٌك الوالدٌن فً التربٌة والتنش
أو ٌٔوثر مسٌرتهم العلمٌة و كل تؽٌر ٌطرأ على المعلم ٌعً أن التشاور مع االسرة بشأن كل أمر ٌهم مستقبل الطبلب  -ٕ

 سلوكهم ، أمر بالػ النفع واالهمٌة .
ٌٔودي العاملون مهنة التعلٌم واجباتهم كافة وٌصبؽون سلوكهم كله بروح المبادئ التً تضمنتها هذه االخبلقٌات 

 .بوجه عام و المجتمع زمبلبهم خها وتأصٌلها وااللتزام بها بٌنوٌعملون على نشرها وترسٌ
 

___________________________________________________  
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 ايػسانة اجملتُعية

 المجتمعٌة : الشراكة
عدد من اولٌاء االمور ومإسسات المجتمع لٌساهموا بالفكر ، والمشور  ألكبرمن خبللها تتاح الفرصة  التًالعملٌة  هً

الجهود  هًالمشاركة المجتمعٌة  عملٌة التعلٌمٌة. والمشاركة و، والموارد المادٌة و البشرٌة من اجل تطوٌر ال
 فًعلى اساس بالمسبولٌة االجتماعٌة  المدنًٌقوم بها االفراد بجمٌع فباتهم وكذلك مإسسات المجتمع  التًالتطوعٌة 

 عملٌات التخطٌط ، واتخاذ القرار ، والتنفٌذ ، والتقٌٌم لعناصر العملٌة التعلٌمٌة .
 ع المحٌط بالمدرسة ؟   ما هو المجتم

ٌقصد بالمجتمع المحٌط بالمدرسة : هو كافة الجهات الحكومٌة واالهلٌة واالفراد الذٌن ٌحٌطون بالمدرسة وٌمكن        
تقتصر العبلقة على الحصول على الدعم من هذه  ان ٌقدموا لها الدعم سواء كان مادٌا ، او عٌنٌا ، او بشرٌا . كما ال

 متد لتقدٌم الدعم من المدرسة لهم اٌضا لتصبح العبلقة تبادلٌة .الجهات ، وانما ت
 اهمٌة المشاركة المجتمعٌة :      

 تنمٌة المجتمع ، فالتنمٌة الحقٌقٌة الناجحة ال تتم بدون مشاركة شعبٌة . مبادئمن  اساسً مبدأ هًالمشاركة  - ٔ
 م .ٌتعلم المواطنون ، من خبلل المشاركة ، كٌؾ ٌحلون مشاكله - ٕ
عملٌات التنمٌة ، الى مساندتهم لتلك العملٌات ، واالهتمام بها ، ومإازرتها ، مما  فًٌإدى اشتراك المواطنون  - ٖ

 ٌجعلها اكثر  
 ثباتا واعم فابدة .     

  المجتمع المحلى ، فى العادة ، اكثر حساسٌة من ؼٌرهم لما ٌصلح لمجتمعهم . فًٌعتبر المواطنون  - ٗ
 :تحقٌق االهداؾ التالٌة فًتبنى عبلقات مجتمعٌة وثٌقة تسهم  التًالمدرسة  هًدة والمدرسة الجٌ

 تعلٌم التبلمٌذ لٌصبحوا قوة منتجة فى المجتمع . - ٔ
 . التعلٌمًتحمل مسبولٌة مساعدة المدرسة على تحسٌن جودة المنتج  - ٕ
 نجازات والنجاحات .ٌعانى منها التعلٌم وتقدٌر حجم اال التًللمشاكل والمعوقات  تفهم – ٖ
خدمة المجتمع . ومن ثم ، فى الفاع عن النظام  فًخلق شعور عام بان المدارس تإدى المهمة المناطة بها  - ٗ

 . المدرسً
 صوره المختلفة . فًللمدارس  الماديتوفٌر الدعم  - ٘

 النتابج المراد تحققها :
 توجهات افضل من التبلمٌذ نحو المدرسة والتعلٌم . - ٔ
 التعلٌم . فًتحصٌل درجات اعلى  - ٕ
 انخفاض معدل تسرب التبلمٌذ . - ٖ
 تدنى نسبة التبلمٌذ المدنٌٌن . - ٗ
 تطور اداء االطفال ذوى االحتٌاجات الخاصة . - ٘
 زٌادة دعم اولٌاء االمور للمدرسة . - ٙ
 ارتفاع الحالة المعنوٌة لدى المدرسٌن . - 7

 

  ًُني باملًُهة ايعسبية ايطعوديةَٔ املعايري املٗٓية ايوطٓية يًُع

ٌو ضح أهمٌة العبلقة القوٌة بٌن المدرسة والبٌت والمجتمع، وٌدٌر تواصبل منتظًما مع أولٌاء األمور ٌتعلّق بخططه -

 التدرٌسٌة وتعلّم الطبلب، مستخدماً فً ذلك أدوات متنوعة، منها تقنٌة المعلومات

ق بخططه التدرٌسٌة وتعلم الطبلب مستخدما فً ذلك ادوات متنوعة منها ٌدٌر تواصبل منظما مع اولٌاء االمور ٌتعل-

 تقنٌه المعلومات

ٌشجع اولٌاء االمور على اإلسهام بخبراتهم او علمهم وقدراتهم فً دعم برامج التعلم وعلى المشاركة فً األنشطة -

 ؼٌر الصفٌة ودعمها

ق وسجبلت متابعه توضح مستوٌات تقدم الطبلب نحو تحقٌق ٌعد بانتظام تقارٌر ألولٌاء االمور مبنٌه على تقوٌم دقٌ-

 اهداؾ التعلم

ٌرحب مشاركه األسرة فً الفعالٌات داخل المدرسة وٌعمل على اٌجاد شراكات فاعله بٌن البٌت والمدرسة لدعم تعلم -

 الطبلب
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: األهداؾ من وراء إشراك أولٌاء األمور فً العملٌة التعلٌمٌة  

لؤلبناء، فالعدٌد من الدراسات والبحوث التربوٌة تإكد وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن مشاركة أولٌاء  تحسٌن األداء الدراسً -

 األمور ومستوٌات تحصٌل الطلبة وسلوكٌاتهم واتجاهاتهم

مشاركة أولٌاء األمور تعمل على زٌادة دعم المجتمع للعملٌة التربوٌة التعلٌمٌة؛ حٌث ٌسعى أولٌاء األمور عن رضا  -

تؤٌٌد تام إلى مساندة خطط إصبلح التعلٌم وتطوٌره، وذلك من خبلل تقدٌم الدعم المعنوي والمادي كلما أمكن وقناعة و

 .ذلك

: دور المعلمٌن فً هذه الشراكة  

أن ٌتفهموا أهداؾ مشاركة أولٌاء األمور وأسبابها -  

لموجودٌن فً بٌبات ثقافٌة متباٌنة، أن ٌتعلموا مهارات االتصال الفردي والجماعً الستخدامها مع أولٌاء األمور ا -

وٌستخدم المعلم مجموعة متنوعة من أسالٌب االتصال لتقدٌم التقارٌر لآلباء وأولٌاء األمور عن طرٌق إرسال 

المبلحظات، أو عن طرٌق البرٌد اإللكترونً أو التلٌفون أو عقد لقاءات، عن طرٌق دفتر التواصل، أو تحدٌد أٌام معٌنة 

األمور لمقابلة أولٌاء  

أن ٌكتسبوا مهارات معٌنة فً مجاالت كتابة النشرات الدراسٌة التً سٌقرأها أولٌاء األمور، وفً تفسٌر األهداؾ  - –

والمناهج التربوٌة حتى ٌفهمها اآلباء، وتحدٌد الطرق التً ٌساعد بها اآلباء أبناءهم ومدرسٌهم ومدرستهم، وتنظٌم 

. وتخولهم بعض المسإولٌاتوتٌسٌر اجتماعات اآلباء التً تشركهم   

إطبلع أولٌاء األمور على مستوى أداء األبناء فً الصؾ، وعلى المعلم مناقشة أولٌاء األمور عما ٌستطٌعون تقدٌمه  -

أسالٌب المدرسة لتسهم تنفٌذها لرفع مستوى تحصٌل أبنابهم مع تقدٌم اقتراحات سهلة وعملٌة ٌستطٌع أولٌاء األمور 

  إلٌجابٌة والفعالٌة بٌن اآلباء والمعلمٌنفً تحقٌق المشاركة ا

أن تتسم برامج المدرسة بتقدٌم سلسلة من األنشطة الترحٌبٌة والدعوة المستمرة لآلباء للمشاركة فً األنشطة  -

االجتماعٌة التً ٌمكن االستفادة من خبللها من خبراتهم المتعددة ووظابفهم التً ٌمارسونها، مثل المناسبات الدٌنٌة 

نٌة واالجتماعٌة المختلفةوالوط . 

التنمٌة المستمرة للعبلقة بٌن المعلم وأولٌاء األمور من خبلل اتباع نظام اتصال ٌعتمد على توجٌه رسابل متعددة تبرز  -

 قدرة المعلم وخبرته فً معالجة المشاكل الطبلبٌة السلوكٌة

ندما تركز على إظهار الجانب اإلٌجابً ألداء األبناء، تتمٌز العبلقة بٌن المدرسة وأولٌاء األمور بالفاعلٌة المستمرة ع -

وال ٌتم استدعاء أولٌاء األمور فقط عندما تصادؾ الطالب مشكلة سلوكٌة أو إبداء مبلحظات على مستواه األكادٌمً، 

 وهنا تظهر أهمٌة تخطٌط المدرسة لتنمٌة العبلقة وتفعٌلها بحد ذاتها ولؤلهداؾ كافة

ستوى أبنابهم أوالً بؤول والتعاون معهم لحل مشكبلتهمإخطار أولٌاء األمور بم -  

التواصل المستمر مع أولٌاء األمور وتنشٌط العبلقة معهم ودعوتهم للمشاركة فً األنشطة والبرامج المختلفة  -

 .واالحتفاالت

اء أمورهم، وكذلك تكرٌم الطبلب المتفوقٌن فً التحصٌل العلمً والمتمٌزٌن فً األنشطة المدرسٌة وذلك بحضور أولٌ -

. تكرٌم أولٌاء األمور المتعاونٌن مع المدارس فً المناسبات المختلفة  

  -االهتمام بعبلج المتؤخرٌن دراسٌاً بمشاركة أولٌاء األمور

تبنً المدارس ألسلوب الٌوم المفتوح وأسبوع تنمٌة العبلقة بٌن البٌت والمدرسة وإشراك أولٌاء األمور فً ذلك  -

جالس اآلباء واألمهات لئلسهام فً توثٌق الصلة بٌن البٌت والمدرسةوتفعٌل دور م  

تنظٌم الندوات والمحاضرات وحمبلت التوعٌة ألولٌاء األمور لتوضٌح أهمٌة التعاون مع المدارس وفوابدها ألبنابهم  -

مالطبلب وتوضٌح األضرار الناجمة عن عدم التعاون والتواصل مع المدارس التً تنعكس على أبنابه . 

 كٌؾ ٌتواصل ولً األمر مع المدرسة؟

من خبلل متابعة أبنابه فً المدرسة من خبلل زٌارته لها للتعرؾ على أدابهم دراسٌاً وسلوكٌاً  - . 

المشاركة فً عضوٌة مجلس المدرسة وحضور اجتماعاتها واجتماعات الجمعٌة العمومٌة ألولٌاء أمور الطبلب  -

 والمعلمٌن

ة، من خبلل مبلحظات المعلمٌن، وتسجٌل مبلحظاته فٌهامتابعة الواجبات المنزلٌ - 

إشعار المدرسة بؤي مشكلة تواجه األبناء سواء أكان ذلك عن طرٌق الكتابة أم المشافهة والتعاون مع االختصاصً  -

 .االجتماعً على التعامل معها بطرٌقة تربوٌة مبلبمة

رعاٌة خاصة والتعاون مع االختصاصً االجتماعً فً استخدام إعطاء المعلومات البلزمة عن األبناء الذٌن ٌحتاجون ل -

. األسالٌب اإلرشادٌة والتربوٌة لمساعدتهم على التوافق السلٌم  
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االستجابة لدعوة المدرسة وحضور المناسبات التً تدعو إلٌها؛ كالندوات والمحاضرات والجمعٌات والمجالس -

ٌة المختلفةوالمعارض والحفبلت المسرحٌة والمهرجانات الرٌاض  

إبداء أولٌاء األمور مبلحظاتهم حول تطوٌر األداء المدرسً، واإلسهام فً تحسٌن البٌبة المدرسٌة بما ٌتوافق مع  -

 نظرتهم وتطلعاتهم المستقبلٌة

تنظٌم وقت الطالب بحٌث ٌكون هناك وقت كاؾ ومناسب للمذاكرة ووقت مناسب آخر للترفٌه فً األشٌاء المفٌدة، وفً  -

لجانب ٌعد قرب ولً األمر من أبنابه ومتابعته لهم ومنحهم الرعاٌة من أقصر الطرق لسد ساعات الفراغهذا ا   

إلً التحدث مع أولٌاء األمور حول مخاوفه األكادٌمٌة فٌما ٌتعلق بطفلهما ولذلك من   هناك أوقات ٌحتاج فٌها المعلم

مانا لتحقٌق نتٌجة ناجحة لصالح الطفل ومن هذا المنطلق المهم فهم كٌفٌة التعامل مع أولٌاء األمور والعمل معهم ض

 تناولنا هذا الموضوع فى مقالنا التالً حول فن التعامل مع أولٌاء األمور

األمور :فن التعامل مع أولٌاء   

 أساسٌات تعامل المعلمٌن مع أولٌاء أمور الطبلب

وبدال من ذلك ، البد من مراعاة  م مهاجمة ابنهمعند التحدث إلى أولٌاء األمور ، ٌجب أن ٌدرك المعلمون أهمٌة عد

التواصل بؤدب حول مجاالت القلق و فً الوقت نفسه ، التركٌز على الصفات اإلٌجابٌة للطفل حتى ال ٌبدو أنك تتحدث 

. عن الطفل ، بل عالج بدال من مجرد رصد مخاوفك  

 ٌحتاج المعلمون للعمل مع أولٌاء األمور كفرٌق .

، فعندبذ ٌجب أن تكون قد الحظت كٌؾ ٌمكن أن ٌكون الوالدان فً بعض األحٌان إنهم محبطون حًقا ، وال إذا كنت معلًما 

شك فً أنه قد ٌنتهً بك األمر إلى فقدان أعصابك ومع ذلك ، ٌجب على كل معلم معرفة أخبلقٌات العمل مع أولٌاء 

 األمور

 نصابح للمعلمٌن لمساعدتهم فً العمل مع أولٌاء األمور

 كن مهذبا وصبورا –

بعض اآلباء ال ٌمكنهم تحمل النقد على أطفالهم. وبالتالً قد ترى أنهم ٌدافعون عن طفلهم أمامك. على الرؼم من أنها 

ممارسة ؼٌر مشروعة من جانب الوالدٌن ، ماذا ٌجب ان تفعل بعد ذلك؟ فإنك تحتاج إلى تطوٌر التعبٌر عن مخاوفك 

 .دون إزعاج الوالدٌن

ض األطفال ٌعانون من مشاكل كبٌرة ، ومع مثل هإالء اآلباء ، تزداد المشكلة سوًءا ومع ذلك ، تحتاج إلى صحٌح أن بع

. البقاء صبوًرا ومهذًبا أثناء العمل مع أولٌاء أمورهم  
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 ركز على السمات اإلٌجابٌة البنهم –

ر إلى أنه من األفضل اإلشارة إلى بعض اآلباء لن ٌقّدروا شكواك باستمرار حول أطفالهم. بعض النصابح للمعلمٌن تشٌ

هارالصفات الجٌدة ألطفالهم وتقدٌ ومع ذلك ، تؤكد من إببلغ الوالدٌن بنبرة مشجعة حول المجاالت التً ٌحتاج الطفل  .

 للعمل علٌها

 ال تتحدث أبدا أمام الطفل –

، فبل ٌجب علٌك فعل ذلك! حٌث أن  لٌس من الجٌد التحدث عن الطفل أمامه. سواء كان األمر ٌتعلق بفضابله أو رذٌلة

 . تقدٌر الطفل أمام والدٌه سٌجعله مؽرورا متفاخرا ومن ناحٌة أخرى ، فإن الشكوى منه بمثابة تثبٌط له

تؤكد من أن اآلباء ٌعرفون أن الوضع تحت السٌطرة ففً بعض األحٌان ، فسٌزوركم اآلباء كل ٌوم لسإالك عن أبنابهم. 

فبل تدع هذا ٌحدث! حاول أن تقنعهم ”. أفضل“ن اآلباء التداخل ومحاولة إرشادك للقٌام بعمل كما سٌواصل هذا النوع م

 .بؤنك قادر على التعامل مع الطفل لكنك تحتاج إلى مساحتك للقٌام بذلك

تجنب أًٌضا مناقشة خطط الدرس مع أولٌاء األمور حٌث قد ٌكون لدٌهم اقتراحاتهم أو توصٌاتهم الخاصة بهم . وأنت 

قط صاحب السلطة فً فصلك ، وبالتالً فإن خطط الدرس تعتمد على ما تعتقد أنه سٌفٌد الطبلبف . 

 الحفاظ على سرٌة اجتماعاتك مع أولٌاء األمور-

أحٌانا اآلباء ٌسؤلون أطفالهم عن المدرسٌن وأدابهم و هذا ٌعطً بعض األطفال فرصة لتقدٌم عدد من الشكاوى فى حق 

هاب إلى المدرسة . ال تدع هذا المؤزق المحرج ٌحدث لذلك اطلب من اآلباء بلطؾ أن تلتقوا المعلم رؼبة فً عدم الذ

 بلطؾ دون حضور أطفالهم

 احتفظ بؤوراق عمل األداء أو المعلم قرٌبة-

تعتبر أوراق عمل األداء أو المعلم هً الدلٌل الذي تحتاجه إلظهار أداء الطفل. فاجعلهم قرٌبٌن بحٌث ٌمكنك مناقشة 

لة طبلبك عند مقابلة والدٌهممشك . بدون أوراق عمل المعلم ، قد تفكر فً ما ٌجب مناقشته دون حدوث مشكبلت .  

 توجٌه أولٌاء األمور –

فً بعض األحٌان ، ٌواجه الطفل مشكلة فً التركٌز على الدراسة بسبب بعض المشاكل العابلٌة. ولن ٌقدر اآلباء 

. ب أن تشٌر لهم إلى أن الطالب ٌتؤثر بالمشاكل الشخصٌة لوالدٌهواألمهات أنك تحاول إرشادهم ، لذلك ٌج  

 الحفاظ على االجتماعات األسبوعٌة-

حتى إذا كان اآلباء ٌذهبون إلى المدرسة كل ٌوم ، تجنب مناقشة األشٌاء معهم. افعل ذلك على أساس أسبوعً أو اتصل 

 بهم عند الضرورة

 استمع أوالً ، تحدث الحًقا –

ًدا فً هذه الحالة. لم تنفجر أمام الوالدٌن. بدال من ذلك علٌك معرفة شكوى ولى االمر والعمل على حلها نصٌحة مهمة ج

 و بمجرد االنتهاء ، ٌمكنك اإلشارة إلى ما لم تتم مناقشته من قبل

 كن محفزا –

لق بضعؾ طفلهم وأنهم أخٌراً ولٌس آخراً ، حافظ دابماً على اإلكثار من عبارات التحفٌز لآلباء واألمهات فٌما ٌتع

. ٌستطٌعون مساعدته على تجاوز ذلك  

___________________________________________________  

 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 دلتُعات ايتعًِ املٗٓية

: مفهوم مجتمعات التعلم المهنٌة  

ذا عبارة عن مجموعة من المهنٌٌن داخل المدرسة، ٌعملون فً مجموعة واحدة، وٌسعون لتحقٌق هدؾ التعلم، وه

عشوابٌا .التعلم قابم على دراسة وتخطٌط ولٌس   

: المبادئ األساسٌة لمجتمعات التعلم المهنٌة  

ؾ :تشارك الرإٌة والقٌم واألهدا  

لتوضٌح األولوٌات وترسٌخ هدؾ المإسسة وؼرس االتجاه نحوه لكل من ٌعمل فً المإسسة، وعرض صورة مشرقة 

 لمستقبل المإسسة

: تبنً ثقافة التعاون  

ون المعلمون بشكل تبادلً من أجل التؤثٌر على ممارساتهم الصفٌة، مما ٌتطلب من المدرسة التؤكد من مشاركة ٌتعا

جمٌع المعلمٌن فً الفرق التً تركز على تعلم الطبلب، والتحقق من توضٌح هدؾ التعاون ووضع األنظمة، وتدرٌب 

مهنٌٌن المعلمٌن وتقبلهم للمسإولٌة الفردٌة والجماعٌة للعمل كزمبلء  

: التركٌز على تعلم الطبلب  

 بتؽٌٌر اتجاهات المعلمٌن إلى اإلٌمان بقدرة جمٌع الطبلب على التعلم، وإتاحة فرص التعلم لجمٌع الطبلب

: التركٌز على النتابج  

تحسٌن  التركٌز على نتابج الطبلب وما ٌتعلمونه وٌستطٌعون القٌام به مإشر على نجاح التنمٌة المهنٌة للمعلم وبالتالً

 التدرٌس والتعلم

 عوامل نجاح مجتمعات التعلم المهنٌة

ٌرتبط نجاح المجتمعات المهنٌة بعدة عوامل، تتعلق بالثقافة والعبلقات ومكان العمل، والتً تركز على تعلم الطبلب فً 

 إطار من التعاون

 .إٌجاد نظام فاعل لتطبٌق مجتمعات التعلم المهنٌة

لمدرسةالقٌادة الداعمة على مستوى ا . 

 .القٌادة الداعمة على مستوى إدارة التعلٌم

 .البنٌة التنظٌمٌة الداعمة

: مزاٌا مجتمعات التعلم المهنٌة  

 أوالً: ألعضاء المجتمع المدرسً

تسهم المجتمعات المهنٌة فً زٌادة سرعة استجابة المعلمٌن للمستجدات، وتحدٌث معارفهم باستمرار، وتعمٌق 

تطبٌق وتجرٌب استراتٌجٌات محددة فً مواقؾ مختلفة، والتعرؾ على الممارسات المتنوعة  ممارسات التعلٌم من خبلل

فً البٌبات المختلفة، وجسر الفجوة فً األداء بٌن المشاركٌن، والتخلص من أسوار العزلة بٌن أصحاب التخصص 

الوظٌفً واإلبداع فً المهنة، الواحد وبٌن التخصصات المختلفة وبٌن المواقع الوظٌفٌة. كما تسهم فً زٌادة الرضى 

 .وتوفٌر البٌبة الداعمة واإلسناد للمستجدٌن
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 ثانٌاً: المدرسة

تسهم المجتمعات المهنٌة فً مواجهة ومعالجة التحدٌات التً تعوق عمل المدرسة بفاعلٌة، والتحول بالمدرسة إلى 

ا .تنوعمإسسة تعلم عالً النوعٌة لجمٌع منتسبٌها، بتوفٌر مصادر أكبر وأكثر   

 ثالثا: التنمٌة المهنٌة

مما ٌحتاجونه %  7ٓتساعد المجتمعات المهنٌة بجعل التنمٌة المهنٌة أكثر فاعلٌة، حٌث تبٌن أن المتعلمٌن ٌكتسبون 

من خبلل التفاعل االجتماعً مع اآلخرٌن، بٌنما ٌحصلون على  :ٕٓمن خبلل التجربة والممارسة فً بٌبة العمل أو 

( وٌإكد كل من بروس جوٌس وبٌفرلً شاورز ) ٕٔٔٓرٌب والتعلم التقلٌدي. )جً كروس.فقط من خبلل التد % ٓٔ

(، على أن ما ٌصل إلى الفصل الدراسً من التدرٌب النظري نسبة تكاد ال  ٕٕٓٓتصمٌم التدرٌب وتدرٌب األقران،

لم فً الفصل الدراسً: من الدعم واإلسناد فً بٌبة العمل وتدرٌب األقران ٌإثر على أداء المع9٘تذكر، بٌنما  . 

 أوعٌة مجتمعات التعلم المهنٌة

تؤخذ مجتمعات التعلم أوعٌة مختلفة فً تشكٌلها، فٌمكن أن تكون فرٌقاً لتقدٌم الدعم للطبلب الذٌن ٌواجهون تحدٌا فً 

م التعلم والتحصٌل، وٌمكن أن تكون شبكة من المعلمٌن المتمٌزٌن فً مهارة محددة ٌنسق المشرؾ التربوي عمله

لتقدٌم الدعم ألقرانهم فٌما ٌخص تلك المهارة. وتمارس مجتمعات التعلم عملها من خبلل عدة أوعٌة منها: )التدرٌب 

ورش العمل وحلقات النقاش -المباشر البحوث اإلجرابٌة –البرامج األكادٌمٌة  –المإتمرات والندوات المتخصصة  –   

( مجموعات التخصص –لمهنٌة الشبكات ا –التوأمة المهنٌة  –التدرٌب باألقران   

__________________________________________________________________ 
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 اإلجاشات

 تصنؾ اإلجازات على النحو اآلتً: 
 أ ـ اإلجازة العادٌة.

 ب ـ إجازة االمتحان الدراسً.
 ج ـ اإلجازة الدراسٌة.

 د ـ اإلجازة االضطرارٌة. 
 هـ ـ اإلجازة المرضٌة.

 و ـ إجازة مرافقة مرٌض.
 ز ـ اإلجازة االستثنابٌة.

 الوفاة.ح ـ إجازة 
 ط ـ إجازة الوضع.

 ي ـ إجازة األمومة.
  ك ـ إجازة األبوة.

 ل ـ إجازة المشاركة الوطنٌة.
  م ـ إجازة تعوٌض

 (:7ٕٔمادة)
 تكون أٌام العطل الرسمٌة كما ٌؤتً:

 العطلة االسبوعٌة: ٌومً الجمعة والسبت من كل أسبوع. -أ
( سبتمبر من السنة ٖٕع السنة الهجرٌة الشمسٌة الموافق )عطلة الٌوم الوطنً: الٌوم )األول( من المٌزان مطل -ب

المٌبلدٌة، فإذا وافق الٌوم الوطنً ٌوم السبت فٌعوض عنه بٌوم األحد الذي بعده وإذا وافق ٌوم الجمعة فٌعوض عنه 
 ى.بٌوم الخمٌس الذي قبله، وفٌما عدا ذلك ال ٌعوض الموظؾ عن عطلة الٌوم الوطنً إذا وافقت عطلة رسمٌة أخر

عطلة األعٌاد: وهً عطلة عٌد الفطر وتبدأ من الٌوم )الخامس والعشرٌن( من شهر رمضان وتنتهً بنهاٌة الٌوم   -ج 
)الخامس( من شهر شوال، وعطلة عٌد األضحى وتبدأ من الٌوم )الخامس( من شهر ذي الحجة وتنتهً بنهاٌة الٌوم 

 )الخامس عشر( من الشهر نفسه.
 (:ٖٙٔمادة)

لة الصٌفٌة للعاملٌن فً مجال التعلٌم بمثابة اإلجازة العادٌة المنصوص علٌها فً البلبحة، وٌجوز للوزٌر تعد العط -أ
المختص تكلٌؾ من ٌعمل فً مجال التعلٌم بمهمات تتعلق بعمله أثناء اإلجازة على أن ال ٌقل ما ٌتمتع به منها عن )ستة 

 وثبلثٌن( ٌوماً. 
املٌن فً مجال التعلٌم بالتؽٌب عن العمل األٌام التً ُتحدد إلجازة ما بٌن الفصلٌن ٌجوز للوزٌر المختص السماح للع -ب

ٌَرى استمرارهم فً العمل.  الدراسٌٌن، باستثناء من 
تحدد وزارة التعلٌم فبات الوظابؾ التً ٌعتبر شاؼلوها عاملٌن فً مجال التعلٌم ومدد إجازتهم، وذلك بالتنسٌق مع  -ج

 .وزارة الخدمة المدنٌة
 (:7ٖٔمادة)

للموظؾ الحق فً إجازة أداء االمتحان الدراسً براتب كامل بشرط أن ٌقدم ما ٌثبت أدابه االمتحان، على أن تحدد مدة 
اإلجازة باألٌام الفعلٌة لبلمتحانات، وٌستحق الموظؾ إجازة ٌوم عمل واحد قبل ٌوم االمتحان، وفً حال كان االمتحان 

 تحق ثبلثة أٌام قبل االمتحان.الدراسً فً خارج المملكة فٌس
 (:8ٖٔمادة)

ٌجوز أن ٌمنح الموظؾ إجازة دراسٌة بدون راتب إذا كان ٌحمل مإهبلً علمٌاً ال ٌقل عن إتمام المرحلة الثانوٌة أو ما 
 ٌعادلها وفق الشروط اآلتٌة:

 ٌد جداً( أو ما ٌعادله.أن ٌكون قد أمضى فً الخدمة ثبلث سنوات وال ٌقل تقوٌم أدابه الوظٌفً عن تقدٌر )ج -أ
 أن ٌكون لموضوع دراسته عبلقة بالعمل فً الجهة الحكومٌة التً ٌعمل بها. -ب

 (:ٔٗٔمادة)
 ٌستحق الموظؾ إجازة مرضٌة ال تتجاوز سنتٌن فً مدة أربع سنوات خدمة، وفق الترتٌب التالً:  -أ

 ستة أشهر براتب كامل.
 ستة أشهر بنصؾ الراتب.

 سنة بربع الراتب.
 تحتسب بداٌة األربع سنوات من تارٌخ بداٌة اإلجازة المرضٌة.و
ٌستحق الموظؾ إجازة مرضٌة ال تتجاوز سنتٌن فً مدة أربع سنوات خدمة إذا كان مصاباً بؤحد األمراض الخطٌرة   -ب

 التالً:  التً تحددها الجهة الطبٌة التً تتولى عبلجه، وٌبدأ تحدٌدها من تارٌخ انقطاعه عن العمل، وفق الترتٌب
 سنة براتب كامل.

 ستة أشهر بنصؾ الراتب.
 ستة أشهر بربع الراتب. 
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إذا تقرر أن لدى الموظؾ مرضاً خطٌراً أثناء حصوله على اإلجازة المرضٌة وفق الفقرة )أ( من هذه المادة فتعدل  -ج
 من تارٌخ بداٌتها بحسب اإلجازة المستحقة وفق الفقرة )ب( من هذه المادة.

ألحوال الواردة فً الفقرات )أ( و )ب( و)ج( من هذه المادة، ٌكون إثبات اإلجازة المرضٌة بموجب تقرٌر وفً جمٌع ا
 طبً وفق إطار العمل التنظٌمً. 

ٌستحق الموظؾ الذي ٌتعرض إلصابة أو مرض ٌمنعه من أداء عمله بصفة مإقتة وتكون اإلصابة أو المرض بسبب  -د
وز مدتها سنة ونصؾ براتب كامل، وٌتم تحدٌد ذلك بموجب تقرٌر طبً وفق إطار تؤدٌة العمل، إجازة مرضٌة ال تتجا

العمل التنظٌمً، فإذا لم ٌبرأ الموظؾ من إصابته أو لم ٌشؾ من مرضه بعد انتهاء المدة المشار إلٌها ٌعرض أمره على 
دداً ال تزٌد على سنة ونصؾ وٌصرؾ الهٌبة الطبٌة العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمدٌد إجازته مدة أو م

 له فً هذه الحالة نصؾ الراتب.
إذا لم ٌتمكن الموظؾ من مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته المرضٌة المحددة فً أي من الفقرات السابقة، ُتبلػ    -هـ

عن العمل فٌكون الهٌبة الطبٌة العامة لتحدٌد وضعه الصحً، وفً حال لم تقرر الهٌبة الطبٌة العامة عجزه الصحً 
للموظؾ الحق فً استنفاد رصٌده من اإلجازة العادٌة أو االستثنابٌة، أما إذا أقرت الهٌبة الطبٌة العامة عجزه الصحً 

 عن العمل أو استنفد رصٌده من اإلجازات العادٌة أو االستثنابٌة، فتنهى خدماته لعجزه الصحً.
زمة بالنسبة إلى الموظؾ المرٌض وذلك بمنحه اإلجازات العادٌة أو وبناء علٌه تضع الجهة الحكومٌة الترتٌبات البل 

 إن كان ثمة أمل فً شفابه، أو إنهاء خدمته. -وفق الضوابط المحددة لتلك اإلجازات -االستثنابٌة 
ٌستحق الموظؾ المصاب بفشل كلوي أو بؤحد األمراض التً تستلزم جلسات عبلج دورٌة ٌتم تحدٌدها من قبل  -و

لصحٌة المختصة إجازة براتب كامل عن األٌام التً ٌتم فٌها إجراء الؽسٌل له للتنقٌة الدموٌة أو حضور الجهات ا
جلسات العبلج الدورٌة بما ال ٌزٌد على )ستٌن( ٌوماً فً السنة وذلك بموجب تقرٌر من الجهة الطبٌة التً تتولى 

 ٌها فً الفقرتٌن )أ( و )ب( من هذه المادة.عبلجه، وال تحتسب هذه اإلجازة ضمن اإلجازة المرضٌة المشار إل
تندرج الزٌارات الطبٌة التً ٌقوم بها الموظؾ للجهات الطبٌة ضمن اإلجازة المرضٌة المحددة فً الفقرة )أ( من   -ز

 هذه المادة وذلك بموجب تقرٌر من الجهة الطبٌة التً تتولى عبلجه. 
 لمستشفٌات ضمن اإلجازة المرضٌة.تحتسب مدة التنوٌم أو المبلحظة الطبٌة داخل ا -ح

 (:ٕٗٔمادة)
إذا قررت الهٌبة الطبٌة العامة ضرورة معالجة الموظؾ المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحدٌد المدة  -أ

ٌُصرؾ له بدل انتداب، أما نفقات العبلج فُتصرؾ له لمدة ال تتجاوز سنة ونصؾ وال ٌجوز تمدٌد هذه  البلزمة لعبلجه، و
 مدة إال بموجب تقرٌر طبً من الهٌبة الطبٌة العامة ولمدة مماثلة فقط.ال
إذا رأت الهٌبة الطبٌة العامة ضرورة وجود مرافق للمرٌض أو كان المرافق محرماً شرعٌاً للمرٌضة فٌصرؾ  -ب

بوا للبلد الذي تقرر للمرافق نفقات السفر ونفقات اإلقامة بقدر بدل االنتداب المقرر لموظفً المرتبة السادسة إذا انتد
 العبلج فٌه.

ٌسري حكم هذه المادة على الموظؾ المرٌض الذي تقرر الهٌبة الطبٌة العامة ضرورة عبلجه فً بلد ؼٌر التً ٌقٌم بها 
فً الداخل وضرورة وجود مرافق له، وتصرؾ المبالػ المنصوص علٌها فً ما سبق من مٌزانٌة وزارة الصحة، وفقاً 

 لكللقواعد المنظمة لذ
 (:ٖٗٔمادة)

ٌصرؾ راتب اإلجازة المرضٌة مقدماً بشرط أن ال تقل مدة اإلجازة المرضٌة عن شهر، فإذا توفً المرٌض أثناء إجازته 
 فبل ٌسترد منه ما صرؾ له.

 (:ٗٗٔمادة)
 تحتسب اإلجازة المرضٌة من تارٌخ االنقطاع مالم تقرر الجهة الطبٌة المختصة ؼٌر ذلك.

 (:٘ٗٔمادة)
تم تحدٌد اختصاص األطباء فً مدى الحاجة إلى اإلجازات المرضٌة التً ال تزٌد على )ثبلثٌن( ٌوماً من قبل وزارة ٌ  -أ

 الصحة. 
 ٌكون النظر فً اعتماد المدة التً تزٌد على )ثبلثٌن( ٌوماً من قبل:  -ب

 الهٌبة الطبٌة العامة بوزارة الصحة
 ظفٌن الذٌن ٌتلقون العبلج فٌه.مستشفى الملك فٌصل التخصصً بالنسبة إلى المو

 اللجان الطبٌة العسكرٌة بالنسبة إلى موظفً القطاعات العسكرٌة.
 (:7ٗٔمادة)

فً الحاالت التً ٌضطر فٌها الموظؾ إلى مرافقة أحد أقاربه لعبلجه، أو األم إذا رؼبت فً مرافقة طفلها الذي ال ٌتجاوز 
وأمه ٌسمح لكل منهم التمتع برصٌده من اإلجازات العادٌة، فإذا زادت  عمره )إثنً عشر( عاماً عبلوة على مرافق الطفل

المدة البلزمة للمرافقة على ما ٌستحقه من اإلجازات العادٌة فٌسمح له بالؽٌاب وٌعامل عن المدة الزابدة وفقا للفقرة )أ( 
 ( من البلبحة، بحسب ما تحدده التقارٌر الطبٌة وفق الشروط اآلتٌة:ٔٗٔمن المادة )

أن ٌكون المرٌض زوجة الموظؾ أو زوج الموظفة أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، وٌجوز للوزٌر المختص  -أ
 اإلعفاء من هذا الشرط فً الحاالت التً ٌضطر فٌها الموظؾ إلى مرافقة أحد أقربابه من ؼٌر تلك الدرجات.

رج أو مدٌر المستشفى وأحد أطبابه لمن ٌعالج فً أن تقرر الهٌبة الطبٌة العامة بالنسبة إلى من ٌعالج فً الخا -ب
الداخل ضرورة وجود مرافق للمرٌض والمدد المقررة للعبلج أو ٌكون الموظؾ محرماً شرعٌاً لمرٌضة تعالج فً 

 الخارج أو فً بلد ؼٌر التً تقٌم بها فً الداخل.
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 (:8ٗٔمادة)
الجهة الحكومٌة إجازة استثنابٌة بدون راتب  ال تزٌد ٌجوز بقرار من الوزٌر المختص منح الموظؾ ألسباب تقبلها 

 مدتها على سنتٌن خبلل )خمس( سنوات سواء كانت لمدة متصلة أو لمدد متفرقة.
 (:9ٗٔمادة)

تستحق الموظفة السعودٌة التً ترؼب فً مرافقة زوجها أو من ٌعولها شرعاً إلى الخارج إجازة استثنابٌة بدون راتب 
مٌة التً تتبعها وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى ال ٌتجاوز )عشر( سنوات متصلة أو بقرار من الجهة الحكو

منفصلة طوال خدمتها الوظٌفٌة، وٌعامل زوج المبتعثة للدراسة فً الخارج أو أحد محارمها الشرعٌٌن إذا كان من 
 الموظفٌن المشمولٌن بنظام الخدمة المدنٌة وفق ذلك.

 (:ٓ٘ٔمادة)
 ؾ إجازة لمدة )خمسة( أٌام براتب كامل فً حالة وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.ٌستحق الموظ -أ

 تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل. -ب
تبدأ إجازة الوفاة اعتباراً من ٌوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمٌة أو عطلة نهاٌة األسبوع من ضمنها وال ٌعوض  -ج

 عنها الموظؾ
 (:ٔ٘ٔمادة)

تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها )سبعٌن( ٌوماً توزعها كٌؾ تشاء، تبدأ بحد أقصى بثمانٌة وعشرٌن 
ٌُحدد التارٌخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبٌة مصدقة من جهة صحٌة.  ٌوماً قبل التارٌخ المرجح للوضع، و

 (:ٕ٘ٔمادة)
عاٌة مولودها فٌجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها )ثبلث( إذا رؼبت الموظفة فً التفرغ لر -أ

( من البلبحة، ٔ٘ٔسنوات كحد أقصى طوال خدمتها الوظٌفٌة بربع الراتب بعد نهاٌة إجازة الوضع الواردة فً المادة )
 ٌة:على أن ال ٌقل ما ٌصرؾ لها عن )ألؾ وخمسمابة( لاير شهرٌاً وذلك وفق الضوابط اآلت

 أن ٌكون منح هذه اإلجازة للموظفة خبلل الثبلث سنوات األولى من عمر الطفل.
للجهة الحكومٌة تؤجٌل منح هذه اإلجازة لمدة ال تتجاوز )تسعٌن( ٌوماً من التارٌخ المحدد لبدء اإلجازة إذا اقتضت 

 ها األقصى المشار إلٌه أعبله. مصلحة العمل ذلك، وٌجوز تمدٌد اإلجازة بشرط موافقة الجهة الحكومٌة فً نطاق حد
إذا رؼبت الموظفة الحاضنة التً تكفل طفل ٌتٌم فً إجازة لرعاٌته فٌجوز لها الحصول على إجازة األمومة الواردة  -ب

 فً الفقرة )أ( من هذه المادة وفقاً لضوابطها.
 (:ٖ٘ٔمادة)

 لود له خبلل أسبوع من تارٌخ الوالدة.ٌستحق الموظؾ إجازة لمدة )ثبلثة( أٌام براتب كامل فً حال والدة مو
 (:7٘ٔمادة)

فً حال تؽٌب الموظؾ عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله، فٌجوز للوزٌر المختص أو من 
 ٌفوضه اعتبار تؽٌب الموظؾ بعذر مشروع ٌستحق عنه راتباً وال تحسم أٌام التؽٌب من رصٌد إجازته.

 

 األداء ايوظيفي 

 (:ٕٔٔمادة)
 ٌكون تقوٌم األداء الوظٌفً الُمعد عن الموظؾ كافٌاً لجمٌع الحاالت التً تطرأ خبلل سنة من تارٌخ اعتماده.

 (:ٕٕٔمادة)
ال ٌجوز تعدٌل تقوٌم األداء الوظٌفً بعد اعتماده إال بموافقة الوزٌر المختص بناًء على توصٌة مبررة من إدارة الموارد 

 ا مع الربٌس المباشر للموظؾ.البشرٌة بعد تنسٌقه
 (:ٖٕٔمادة)

 ٌجوز للموظؾ أن ٌتظلم من نتٌجة تقوٌم األداء وذلك وفقاً إلجراءات التظلم الواردة فً إطار العمل التنظٌمً.
 (:ٕٗٔمادة)

 ٌخضع ٌتم تقوٌم أداء الموظؾ خبلل مدة التجربة مرة على األقل لتحدٌد مدى صبلحٌته لبلستمرار فً شؽل الوظٌفة. وال
تقوٌم مدة التجربة ألسس ومعاٌٌر ومستوٌات عملٌة إدارة األداء إنما ٌتم التقوٌم بناء على الواجبات والمهمات 

 الوظٌفٌة. 
 

 َدة ايتحسبة 

 (:8مادة )
ٌّن ابتداًء على الوظابؾ الخاضعة لهذه البلبحة تحت التجربة لمدة )سنتٌن(، فإذا لم تثبت صبلحٌته  ٌعد الموظؾ المع

ل هذه المدة فٌصدر الوزٌر قراراً بإنهاء خدمته، وٌرد له ما استقطع من عابدات تقاعدٌة وال تحسب له العبلوات خبل
التً حصل علٌها أثناء فترة التجربة، وال ٌخضع لفترة حظر عند رؼبته فً التقدم لشؽل وظٌفة ؼٌر مشمولة بالبلبحة 

 ءات التوظٌؾ.إذا توفرت لدٌه مإهبلت شؽلها وذلك حسب قواعد وإجرا
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تضع الوزارة باالتفاق مع وزارة الخدمة المدنٌة شروط وضوابط إلقرار عدم الصبلحٌة خبلل مدة التجربة، وتنسق مع 
 الهٌبة فً شؤن المعاٌٌر المهنٌة البلزمة لذلك.

 َهافاة ْٗاية اخلدَة 

 (:9ٕ)مادة
 سنوات من كاملة سنة كل عن مكافؤة الخدمة انتهاء عند بالبلبحة المشمولة التعلٌمٌة الوظابؾ رتب لشاؼلً تصرؾ
 :لآلتً وفقاً  البلبحة، لنفاذ السابقة المدة ذلك فً بما الوظابؾ، تلك إحدى على قضٌت التً الخدمة

 
أن ٌكون الموظؾ المشمول بالبلبحة قد أمضى مدة ال تقل عن عشر سنوات على وظٌفة أو أكثر من الوظابؾ التعلٌمٌة 

 ؾ المكافؤة.المحددة بالبلبحة لصر
 أن تكون نهاٌة خدمة الموظؾ المشمول بالبلبحة بعد نفاذ البلبحة.

تعد خدمة من ٌعود للعمل وفقاً لبلبحة بعد انفكاكه عنها أو عن البلبحة التعلٌمٌة السابقة لها خدمة مستجدة ألؼراض 
 مكافؤة نهاٌة الخدمة إذا صرفت المكافؤة المستحقة عن الخدمة السابقة.

لى وظٌفة ؼٌر خاضعة لبلبحة تحتسب مكافؤته عن مدة خدمته فً الوظابؾ التعلٌمٌة على أال تصرؾ له من ٌنقل إ
 المكافؤة إال عند انتهاء خدمته فً الوظابؾ العامة. 

 تحتسب فترات الدراسة والتدرٌب ألؼراض المكافؤة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة لبلبحة.
إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة  -بصرؾ النظر عن مدة الخدمة-المادة، تصرؾ المكافؤة ( من هذه ٔاستثناء من الفقرة )

 أو العجز الصحً.
ال ٌستحق المكافؤة من ٌكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو ألسباب تؤدٌبٌة، وفٌما عدا ذلك تعالج الحاالت 

 تم االتفاق علٌها بٌن الوزارة ووزارة الخدمة المدنٌة.التً تنتهً فٌها الخدمة ألسباب ؼٌر طبٌعٌة وفق قواعد ٌ
  ال ٌستحق الموظؾ المشمول بالبلبحة أي مكافؤة نهاٌة خدمة أخرى ؼٌر المقررة فً البلبحة

 تعسيفات 

 (:ٔمادة )
سٌاق ؼٌر المعانً الموضحة أمام كل منها، ما لم ٌقتض ال -أٌنما وردت فً هذه البلبحة-ٌقصد باأللفاظ والعبارات اآلتٌة 

 ذلك:
 البلبحة: 

 البحة الوظابؾ التعلٌمٌة.
 الوزارة: 
 وزارة التعلٌم. 

 الوزٌر:
 وزٌر التعلٌم. 

 الهٌبة: 
 هٌبة تقوٌم التعلٌم والتدرٌب.

 الوظابؾ التعلٌمٌة: 
 ة.الوظابؾ الثابتة التً تعتمد فً المٌزانٌة أو تلك التً ٌتم التكلٌؾ علٌها بحسب األسماء الواردة فً البلبح

 المعاٌٌر المهنٌة: 
كل ما ٌجب على شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة معرفته وممارسته وفق قٌم ومسإولٌات مهنة التعلٌم، وٌكون تحدٌد ذلك فً 

 وثابق المعاٌٌر المهنٌة والمسارات المهنٌة الصادرة عن الهٌبة.
 الرخصة المهنٌة: 

هبلً لمزاولة مهنة التعلٌم بحسب رتب محددة ومدة زمنٌة وثٌقة تصدرها الهٌبة وفق معاٌٌر محددة؛ ٌكون حاملها مإ
 محددة، وبحسب تنظٌم الهٌبة ولوابحها.
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 التطوٌر المهنً: 
 عملٌة منظمة لتنمٌة المعارؾ والمهارات العلمٌة والتربوٌة وفق المعاٌٌر المهنٌة.

 الرتب: 
 فً سلم الرواتب الملحق بالبلبحة.أسماء الوظابؾ التعلٌمٌة الواردة 

 مساعد معلم: 
 من ٌشؽل هذه الرتبة وٌمارس مهام مساندة لمهنة التعلٌم. 

 المعلم: 
 من ٌزاول مهنة التعلٌم عند نفاذ البلبحة وهو ٌحمل مإهبلً دون الجامعً وتم تسكٌنه على هذه الرتبة.

 معلم ممارس: 
 من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ فً ممارسة مهماتها ومسإولٌاتها.

 لم متقدم: مع
 من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ فً ممارسة مهماتها ومسإولٌاتها.

 معلم خبٌر: 
 من حقق شروط الحصول على هذه الرتبة، وبدأ فً ممارسة مهماتها ومسإولٌاتها.

 وكٌل المدرسة: 
 لمهنٌة والشروط البلزمة.من ٌساعد قابد المدرسة فً أداء أعماله وٌنوب عنه فً حال ؼٌابه، وحقق المعاٌٌر ا

 قابد المدرسة: 
المسإول األول عن تنفٌذ السٌاسة التعلٌمٌة، وفقاً لصبلحٌات محددة داخل المدرسة فً جمٌع مراحل التعلٌم، والذي 

 حقق المعاٌٌر المهنٌة والشروط البلزمة.
 مشرؾ تربوي: 

تهدؾ إلى مساعدة المدرسة على تحقٌق ؼاٌات  من ٌقدم مجموعة من الخدمات والعملٌات واالستشارات التربوٌة التً
 التعلٌم وأهدافه، وقد حقق المعاٌٌر المهنٌة والشروط البلزمة.

 خبٌر تربوي: 
من ٌقدم مجموعة من الخدمات والعملٌات والبحوث والدراسات التً تهدؾ إلى مساعدة إدارات التعلٌم على تحقٌق 

 هنٌة والشروط البلزمة.ؼاٌات التعلٌم وأهدافه، وقد حقق المعاٌٌر الم
 النصاب التعلٌمً: 

 مجموع الحصص الصفٌة التً ٌجب على شاؼلً الوظابؾ التعلٌمٌة أداإها خبلل أٌام العمل األسبوعٌة.
 الحصص الصفٌة:

الحصص التدرٌسٌة التً ٌكلؾ شاؼلو الوظابؾ التعلٌمٌة بتدرٌسها خبلل أٌام العمل األسبوعٌة ضمن الخطة الدراسٌة  
 ة لمناهج التخصص فً المراحل الدراسٌة بالمدرسة.المعتمد

 األنشطة البلصفٌة: 
الحصص التً ٌقضٌها شاؼلو الوظابؾ التعلٌمٌة فً استٌفاء متطلبات التدرٌس خبلل أٌام العمل األسبوعٌة، كالتخطٌط 

شاركة فً عملٌات التطوٌر والتصمٌم والبناء والتقوٌم للتعلٌم والتعلم وإدارة برامج وفعالٌات األنشطة البلصفٌة، والم
 المهنً لنفسه ولزمبلبه، وما ٌكلؾ به من أعمال إدارٌة وتنظٌمٌة داخل المدرسة.

 
_________________________________________________________________ 
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 ايُٓو املٗين يًُعًِ

إن الكثٌر من المعلمٌن ٌفترضون أن تحسٌن عملهم إنما ٌقتصر على فاعلٌاتهم داخل ؼرفة الصؾ وبالرؼم من أهمٌة 
ن ثمة مجاالت كثٌرة خارج ؼرفة الصؾ ذات أهمٌة قصوى فً النمو المهنً للمعلم ذلك فانه من المعترؾ به اآلن أ

على التؽٌر ولكن ما كل التؽٌر تحسناً ، ولضمان حدوث  –فٌما ٌشتمبلن علٌه  -.فنمو المعلم وتحسٌن عمله ٌشتمبلن 
ٌام به وعن كٌفٌة ضمان التحسن البد للمعلم أن ٌشخص باستمرار كل ما ٌقوم بعمله وأن ٌتساءل عن السبب فً الق

 النجاح .
إن النمو المهنً للمعلم أو انعدامه لٌنعكس على طرابقه التعلٌمٌة ورؼبته فً التؽٌر وتحسٌن عبلقاته وكفاءاته الشاملة 

كمعلم ، إن الذي تتجمد طرابقه وتصبح روتٌنٌة ال ٌصلح للقٌادة والتوجٌه ، أما المعلم الناضج مهنٌاً فهو أقدر على 
صعوباته ومواجهة حاجاته وكذلك فهو ٌضرب مثبلً حسناً فً النمو والتقدم ٌحتذٌه وٌقتاد به طبلبه وكل من تشخٌص 

 حوله .
 مبررات االهتمام بالنمو المهنً للمعلم :

إن عملٌة النمو عملٌة أساسٌة ال ٌمكن االستؽناء عنها لتحسٌن األداء داخل المهنة وتلبٌة حاجات التؽٌر ، وٌرجع 
 :والنمو المهنً للمعلمٌن إلى األسباب التالٌة  االهتمام

االنفجار المعرفً: إن المعرفة فً تؽٌر مستمر وهً فً زٌادة تقتضً أن ٌكون المعلم على وعً ومعرفة بكل جدٌد  -ٔ
 ومستحدث ألن هذا التؽٌر المعرفً سٌفرض تؽٌراً فً المناهج الدراسٌة التً تقدمها للتبلمٌذ .

تربوٌة: إن المعرفة التربوٌة تتؽٌر نتٌجة لما تتوصل إلٌه البحوث التربوٌة والنفسٌة من نتابج تؽٌر تؽٌر المعرفة ال  -ٕ
فً العملٌة من حٌث أهدافها ومحتواها وطرابقها وتعدل نظرتنا إلى التلمٌذ وخصابص نموه ووضع المعلم ودوره 

 ومسبولٌاته .
لساحة التربوٌة من تقنٌات تربوٌة جدٌدة ٌتطلب إعادة النظر فً التقنٌات الجدٌدة فً التربٌة: إن ما ٌستجد على ا  -ٖ

بنٌة النظام التعلٌمً ودور المعلم ، وٌخلق العدٌد من المشكبلت التربوٌة تفرض على المعلم تطوٌر طرق تدرٌسه 
 وخططه وتجدٌد معلوماته .

بل الخدمة كؤن ٌجد المعلم : توجد بعض أوجه النقص والقصور فً برامج إعداد المعلم ققصور برامج اإلعداد -ٔ
صعوبات فً التعامل مع التبلمٌذ وعدم القدرة على التقوٌم بطرٌقة سلٌمة ، وٌتم تدارك ذلك فً برامج النمو 
المهنً للمعلمٌن . هذه بعض مبررات النمو المهنً للمعلمٌن وهً مبررات عامة ٌمكن استنتاجها من تؽٌر 

ٌة تختلؾ من معلم آلخر فً ضوء خبراته السابقة وتخصصه األوضاع العامة إال أنه توجد مبررات شخص
 وجنسه وؼٌرها من العوامل .

 أهداؾ النمو المهنً وبرامجه :
 تختلؾ برامج النمو المهنً باختبلؾ األهداؾ وسوؾ نحدد هنا أربعة أهداؾ ربٌسٌة للنمو المهنً :

 التؤهٌـــل
 العـــبلج
 التجدٌــد

 الترقـــً .
 طة بهذه األهداؾ فهً :أما البرامج المرتب

ٌوجد فً مهنة التعلٌم كثٌر من األفراد ؼٌر المإهلٌن للمهنة وهم ما ٌسمون " معلمو الضرورة " برامج التؤهٌل :  -ٔ
وهم عادة ال ٌحملون مإهبلت تربوٌة أو مإهبلت دون المستوى ، لذا تعقد البرامج لهذه الفبة من المعلمٌن الستكمال 

 لى المستوى العلمً والتربوي الذي ٌتناسب مع وضعهم كمعلمٌن .تؤهٌلهم والوصول بهم إ
فً كثٌر من األحٌان ٌبلحظ وجود قصور معٌن فً أداء المعلمٌن سواء من الناحٌة التخصصٌة أو برامج العبلج :  -ٕ

ٌرفعها  التربوٌة ، وتعقد هذه البرامج للتركٌز على بعض جوانب القصور المكتشفة ؼالباً من خبلل التقارٌر التً
 الموجهون لئلدارات التعلٌمٌة .

تعقد بشكل دوري لتعرٌؾ المعلم بؤحدث النظرٌات أو عند الشروع فً تطبٌق مقررات جدٌدة أو نظم برامج التجدٌد :  -ٖ
 إدارٌة جدٌدة لتعرٌؾ المعلمٌن ألدوارهم ومسبولٌاتهم .

ناصب إدارٌة أعلى وذلك بهدؾ تعرٌفهم بمتطلبات وتعقد ؼالبا للمعلمٌن المتوقع ترقٌتهم إلى مبرامج الترقً :  -ٗ
 العمل الجدٌد بشكل ٌسمح لهم بممارسة المهام التً سٌقومون بها مستقببلً .

 أسالٌب النمو المهنً للمعلمٌن :
هناك عدة أسالٌب متبعة فً النمو المهنً للمعلمٌن وتختلؾ هذه األسالٌب باختبلؾ الهدؾ من النمو المهنً وطبٌعة 

 ومستواهم العلمً ، وٌمكن بصفة عامة تحدٌد هذه األسالٌب باألنواع اآلتٌة : األفراد
 علم مهنٌاً وتنقسم إلى ثبلث مراحلموٌتم من خبللها اكتشاؾ الحاجة لتنمٌة الزٌارات الصفوؾ :   -ٔ
 مرحلة ما قبل الزٌارة : وتشمل المعرفة السابقة عن المعلم . -أ 
 أوجه القصور لدى بعض المعلمٌن .مرحلة الزٌارة : وٌبلحظ فٌها  -ب
 مرحلة ما بعد الزٌارة : عبلج أوجه القصور لدى المعلم . -ج
 ومن هذه األسالٌب نذكر :أسالٌب النمو المهنً النظرٌة :   -ٕ
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المحاضرة : وتستخدم لتدرٌس عدد كبٌر من األفراد ومن ممٌزاتها أنها رخٌصة التكالٌؾ لكنها تقلل من فرصة  -أ
 الجواب .المناقشة و

حلقات المناقشة : تفٌد بشكل كبٌر فً برامج النمو المنهً حٌث ٌتم فٌها الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر  -ب
للوصول إلى فهم أفضل للقضٌة التعلٌمٌة المطروحة ووضع بدابل وحلول.  وتتم عادة بعد إعطاء المحاضرة أو بٌن 

 أفراد لدٌهم معرفة سابقة بموضوع النقاش .
الندوة : وٌتم فٌها اختٌار بعض األفراد ممن لدٌهم معرفة سابقة بموضوع الندوة لعرض خبراتهم على باقً  -ج

 األعضاء ثم تطرح اآلراء للمناقشة للخروج بتصورات معٌنة حول موضوع الندوة .
الموضوع اللجنة : وٌقصد بها تقسٌم مجموعة من المعلمٌن إلى لجان تختص كل لجنة بمناقشة بعض جوانب  -د

 المطروح ثم تعرض النتابج على باقً األعضاء وتنشر فً صورة تقرٌر أو كتٌب .
 أسالٌب النمو المهنً العملٌة : ونذكر منها :  -ٖ
 العروض العملٌة كالتدرٌب والورش . -أ

 الزٌارات المٌدانٌة المتبادلة بٌن المدرسٌن والمدارس . -ب
كن االستفادة منها بما ٌتناسب مع التخصص وهً تساهم فً خلق جو ودي ، الرحبلت العلمٌة إلى المواقع التً ٌم -ج

 وٌمكن خبللها أن تطرح مشاكل التعلم .
 التدرٌب المتنقل كؤن ٌؤتً المدربون إلى مكان المعلم لٌستفٌد منهم خاصة فً األماكن النابٌة. -د

 البعثات . -هـ
 المإتمرات العلمٌة . -و
 اتٌة :أسالٌب النمو المهنً الذ  -ٗ

على المعلم أن ٌتحمل مسبولٌة تنمٌة مستواه المهنً وال ٌنتظر عقد الدورات التدرٌبٌة ومن وسابل النمو الذاتً على 
سبٌل المثال : التعلٌم عن بعد بالمراسلة ، التلٌفزٌون التعلٌمً ، التعلٌم المبرمج واستخدام الكمبٌوتر ، وهناك التثقٌؾ 

 ة المكتبات واالتصال بالمتخصصٌن فً المجال .الذاتً عن طرٌق القراءة وزٌار
 

 ايتُٓية املٗٓية يًُعًِ

 تعرٌؾ التنمٌة المهنٌة :
هً الوسابل المنهجٌة وؼٌر المنهجٌة الهادفة إلً مساعدة المعلمٌن علً تعلم مهارات جدٌدة، وتنمٌة 

بالمحتوى والمصادر قداراتهم فً الممارسات المهنٌة، وطرق التدرٌس، واستكشاؾ مفاهٌم متقدمة تتصل 
 والطرق لكفاءة العمل التدرٌسً.

كما عرفت بؤنها :عملٌة تحسٌن مستمرة لمساعدة المعلم علً بلوغ معاٌٌر عالٌة الجودة لئلنجاز األكادٌمً 
  وتإدى إلً زٌادة قدرة جمٌع أعضاء مجتمع التعلم علً السعً نحو التعلم مدى الحٌاة.

ؾ، وتنمٌة مهارات، وقٌم مهنٌة لدى المعلم لتحقٌق تربٌة فاعلة لطلبته أي أنها :عملٌة تستهدؾ إضافة معار
 وتحقٌق نواتج تعلم اٌجابٌة.

 تعرٌؾ اإلنماء المهنً:
الحلقات الدراسٌة والنشاطات التدرٌسٌة التً ٌشترك فٌها المعلم بهدؾ زٌادة معلوماته وتطوٌر قدراته 

 ً تمكنه من المساهمة فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة.لتحقٌق تقدمه المهنً ورفع كفاٌته وحل مشكبلته الت
 مبررات التنمٌة المهنٌة للمعلم :

.    الثورة المعرفٌة والتفجر المعرفً  فً جمٌع مجاالت العلم والمعرفة وقد ساهمت ثورة اإلتصاالت فً ٔ
 انتشارها واتساع نطاقها

ً ان ٌكون العالم مدٌنة صؽٌرة تنتقل فٌها .     الثورة فً مجال تقنٌات المعلومات واإلتصاالت ادت الٕ
 المعارؾ المستجدة بسرعة هابلة

.    تعددٌة ادوار المعلم  وتعدد مسإلٌاته فً المجال التعلٌمً فبعد ان كان ملقنا للمعلومة ومصدرها  اصبح ٖ
 مساعدا للمتعلم علً استكشافها من خبلل طرق تدرٌسٌة متطورة ومعاصرة

 ارعة فً مجال استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم مما ٌتطلب من المعلم مواكبة ذلك.    المستجدات المتسٗ
 .     التوجه العالمً نحو التقٌد بالجودة الشاملة للعملٌة التعلمٌة واإلعتماد األكادٌمً  فً  عملٌة التعلم٘
 ولٌة.    مواكبة كل ما هو جدٌد ومتطور فً العملٌة التعلٌمٌة  وتطبٌقه وفق المعاٌٌر الدٙ
.    تعدد األنظمة التعلمٌة وتنوع اسالٌب التطوٌر والتعلم الذاتً وفق التطور والتنوع  فً التقنٌات 7

 المعاصرة وٌجب علً المعلم مواكبة
 اهداؾ التنمٌة المهنٌة للمعلم :

 التعلم ..    مواكبة المستجدات فً مجال نظرٌات التعلٌم والتعلم والعمل علً تطبٌقها لتحقٌق الفعالٌة فً ٔ
 .    مواكبة المستجدات فً مجال التخصص وتطبٌق كل ما هو جدٌد ومستجد.ٕ
 .    ترسٌخ  مبدأ التعلم المستمر والتعلم مدي الحٌاة واإلعتماد علً اسالٌب التعلم الذاتً.ٖ
 .     تعمٌق اإللتزام بؤخبلقٌات مهنة التعلٌم والتعلم والتقٌد بها.ٗ
 التطبٌق فً المجاالت التعلٌمٌة..     الربط بٌن النظرٌة و٘
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 .     تنمٌة مهارات توظٌؾ تقنٌات التعلٌم المعاصرة  واستخدامها فً اٌصال المعلومة للمتعلم بشكل فاعل.ٙ
 .     تمكٌن المعلم من مهارات استخدام مصادر المعلومات والبحث عن كل ما هو جدٌد ومتطور .7
 تطورة تقدم خدمات فاعلة للمجتمع..     المساهمة فً تكوٌن مجتمعات تعلم م8
 .     المساهمة بشكل فاعل فً معالجة القضاٌا التعلٌمٌة بإسلوب علمً ومتطور .9

 .    تطوٌر كفاٌات ومهارات التقٌٌم بؤنواعها وخصوصا مهارات  التقٌٌم الذاتً .ٓٔ
 مجاالت التنمٌة المهنٌة للمعلم ::

 جال األكادٌمً التخصصً..     التطوٌر والتجدٌد والتحدٌث فً المٔ
 .    مجال العبلقات اإلنسانٌة واإلرشاد والتوجٌه الطبلبً والتفاعل والتواصل فً المواقؾ التعلمٌة.ٕ
 .    مجال األداء التدرٌسً واستخدام كل ما هو معاصر ومتطور فً اٌصال المعلومة.ٖ
 .    مجال البحث العلمً واإلشراؾ األكادٌمً.ٗ
 ة  والتطوٌر الذاتً  والتقٌٌم والتقوٌم الذاتً..    مجال التنمٌ٘
 .    مجال توظٌؾ تقنٌات المعلومات واإلتصاالت فً المجال التعلٌمً.ٙ
 .    مجال اإللتزام بؤخبلقٌات المهنة وتعدٌل السلوكٌات واإلتجاهات فً إطار العمل التربوي.7
 ر فً اسلٌب التقٌٌم..    مجاالت تقٌٌم وتقوٌم المتعلمٌن وتطبٌق الحدٌث والمتطو8
 .    مجاالت تصمٌم المناهج التعلٌمٌة وتطوٌرها وفق المستجدات المعاصرة فً المعرفة والمعلومة9

 آلٌات التنمٌة المهنٌة للمعلم ::
 اوال ::   التنمٌة المهنٌة للمعلم من خبلل برامج التدرٌب والتطوٌر أثناء الخدمة

 بلل آلٌات التطوٌر الذاتًثانٌا  :: التنمٌة المهنٌة للمعلم من خ
 *  التطوٌر الذاتً من خبلل الحقابب التعلٌمٌة والتدرٌبٌة

 *  التطوٌر الذاتً  من خبلل التعلٌم المبرمج
 ثالثا  :: التنمة المهنٌة للمعلم من خبلل التقنٌات المعاصرة

 *  التطوٌر الذاتً من خبلل برمجٌات الحاسوب
 م اإللكترونً*  التطوٌر الذاتً  من خبلل التعلٌ

 *  التطوٌر الذاتً  من خبلل  التعلٌم عن بعد

 االحباث االجسائية

بؤنها: األبحاث التً تقوم بها أطراؾ العملٌة التربوٌة من معلمٌن أو إدارٌٌن أو مشرفٌن، تعرؾ األبحاث اإلجرابٌة 
 بهدؾ تطوٌر أدابهم، أو لحل مشاكل تواجههم فً العملٌة التعلٌمٌة

  
جرابً نوعا من أنواع األبحاث التً ٌقوم بها شخص ٌواجه مشكبلت معٌنة فً مٌدان عمله أو حٌاته ٌعد البحث اإل

العلمٌة وٌضع خطة لحل هذه المشكبلت ، فهو أسلوب بحث ٌعتمد مشكبلت مباشرة تواجه الباحث إلٌجاد حل لهذه 
 المشكبلت

 اهمٌة البحوث االجرابٌة
مع معرفته بالتخصص وبكٌفٌة تعلٌم التخصص وطرابقه، كما تساهم فً تطوٌر المعلم مهنٌاً لتتكامل  -

 تزٌد من قدراته التحلٌلٌة ووعٌه بذاته وتفكٌره الناقد
وتساهم فً تحسٌن التواصل بٌن المعلمٌن والطبلب والباحثٌن التربوٌٌن واإلدارة المدرسٌة والمجتمع  -

 الخارجً.
 أهداؾ البحث اإلجرابً :

 ل دورهم، وحول الطالب، والصؾ، والمنهج، وربط ذلك بالمجتمع.تؽٌٌر معتقدات المعلمٌن حو -أ
 خلق باحثٌن من معلمٌن ٌنخرطون فً المهنة لرفع نوعٌة التعلٌم. -ب
تفعٌل المعلم من خبلل الحوار الجماعً والعمل المشترك، لرفع صوته لٌكون عنصراً فاعبلً فً المجتمع، ولٌس فقط  -ج

 منفذاً للمنهج.
 معلمٌن التً عملوها خبلل البحث وتطبٌق المشارٌع.نشر نتاجات ال -د

 تؤهٌل عناصر بشرٌة قادرة تستطٌع أن تساهم فً العملٌة التربوٌة . -هـ
 العناصراالساسٌة للبحث اإلجرابً:

 مقدمة تتضمن بٌان مدى أهمٌة موضوع البحث -ٔ
 مدى االهتمام بموضوع البحث،وسبب القٌام بالبحث. -ٕ
 الممارسة كقضٌة للبحث( من خبلل التؤمل فً الممارسات الحالٌة: مشكلة البحث :تحدٌد المشكلة )أو  -

إن اإلحساس بوجود مشكلة ما ٌعّد من أكبر الدوافع التً تدفع من ٌحس بها إلى البحث عن حل مناسب لها ، 
 ؟:واإلحساس بالمشكلة وتحدٌدها هو أول خطوات البحث العلمً المنهجً ، ولكن ماذا ٌقصد بالمشكلة 

ًٌر ٌقع فٌه اإلنسان وهذا الموقؾ الؽامض  * مفهوم المشكلة :  قد ٌنبع من عدة عوامل :هً موقؾ ؼامض مح
شك فً حقٌقة .وجود الباحث أمام تساإالت أو ؼموض  -نقص فً المعرفة خطؤ فً فهم الحقٌقة  -صعوبة فً الفهم 

 مع وجود رؼبة لدٌه فً الوصول إلى الحقٌقة
 كلة.تخٌل حل ممكن للمش -
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 تطبٌق الحل وتجرٌبه. -
 تقٌٌم الحل. -
 تعدٌل الممارسة فً حال نجاح الحل بعد التطبٌق، أو تجرٌب حل آخر إذا لم ٌنجح. -
 .مراجعة الممارسات الحالٌة بعد التؽٌٌر -

 تعسيفات 

 وهو العمل علً إكساب المعلمٌن مجموعة المهارات البلزمة لرفع كفاءتهم .التدرٌب المهنً : 
تعدٌل األفكار والمعتقدات بشؤن عملهم وممارستهم والتؤكٌد علً القٌم المهنٌة من خبلل الدورات أي ٌة المهنٌة : الترب

 والقراءات .
 أي توفٌر مناخ االستقرار الوظٌفً وتحسٌن ظروؾ العمل و التوطٌن داخل المدارس لفترات طوٌلةالمساندة المهنٌة : 

ٌُشّكلون مرحلًة دراسًٌة معٌنًة فً دراسة المادة الدراسٌة، من مشاركة مجموعة المجتمعات المهنٌة :  من الطبلب الذٌن 
ًّ فً تحقٌِق متطلبات  ًّ بٌنهم، من أجل ضمان نجاح كاّفة أفراد المجتمع المهن خبلل االعتماِد على تطبٌق التفاعل اإلٌجاب

 التعلٌم.
 باب التفاعل المهنً مع التربوٌٌن والمجتمع ( ه فً)سبق شرح
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 قواعد ايطًوى واملواظبة يًُسذًتني املتوضط وايجاْوي
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             وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 

 

 دييٌ ايتعاٌَ َع املػهالت ايطًونية يًطالب

 السموؾ العدواني نوبات الثورة والغضب      
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . كف قدوة لمطالب في السموؾ اليادئ (1
 . خذ كمماتو عمى محمؿ شخصيال تأ (2
 . بعد أف تيدأ روع الطفؿ ، تكمـ معو عمى انفراد وبدوف تيديد (3
 . حؿ المشكمة مع الطالب (4
 . ابحث عف رابط مشترؾ بيف نوبات غضب الطالب (5
 . ُمد يد العوف لمطمبة المحبطيف دراسياً  (6
 . تدخؿ مبكراً  (7

 . اختر مكانًا ييدئ فيو الطالب أعصابو
 . اطمب مف الطفؿ كتابة ما حدث (9

 . اقترح عمى الطالب أنشطة تنفيث غضبو (10
 . عّمـ الطالب بعض تقنيات االسترخاء (11
 . اقترب مف الطالب (12
 . ساعد الطالب عمى حؿ مشاكمو مع أقرانو (13
ؿ الطفؿ إلى األخصائي النفسي بالمدرسة (14  . حوِّ
 . استطمع رأي الوالديف في المشكمة (15

 
 

 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . أعمف لطالبؾ بوضوح أف السموؾ العدواني غير مقبوؿ (1
 . أكد لطالبؾ أنؾ سوؼ تحمييـ (2
 . كف حاسمًا في فض المشاجرات (3
 . عامؿ الطالب بيدوء ولكف في حـز (4
 . فّكر في إبعاد الطالب العدواني (5
 . بعد أف تيدأ نفس الطفؿ ، تحدث معو عمى انفراد (6
حاوؿ تحديد األماكف واألوقات التي يكوف فييا الطالب  (7

 . عدوانياً 
 . اطمب مساعدة الوالديف

 . اجعؿ الطالب يعتذر (9
 . عّمـ طالبؾ ميارات تصفية النزاعات (10
اطمب مف الطمبة المتورطيف في المشاجرة مؿء استمارة  (11

 . خاصة بالسموؾ
 . صابوأرسؿ الطالب إلى مكاف تيدأ فيو أع (12
حاوؿ أف تشغؿ الطالب بأنشطة تقمؿ مف إثارة سموكو  (13

 . العدواني
 . خاطب رغبة الطالب في قبوؿ وكسب حب أقرانو (14
 . تواصؿ مع الطالب (15
 . استشر المتخصصيف في حالة الطالب (16
 . كّمؼ الطالب بأعماؿ الخدمة االجتماعية (17
ب لمعرفة ما إذا كاف تدبر إجراء االختبارات الالزمة لمطال (18

 . مف ذوي االحتياجات الخاصة

 السموؾ الجدلي مشاكؿ االجتماعات المدرسية

  
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . ناقش مع طالبؾ آداب وقواعد االجتماعات (1
 . اجعؿ الطمبة يسيروف إلى مكاف االجتماع في شكؿ منظـ (2
 . قمؿ مف وقت االنتظار إلى أقصى حد (3
 . طمبة يتوقفوف عف الكالـ قبؿ بدء البرنامجاجعؿ ال (4
 . اجعؿ الطالب يتوقفوف عف الكالـ عف طريؽ رفع يدؾ (5

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . أعط الطفؿ درسًا سريعًا في ميارات االتصاؿ (1
 . فخ الجدؿ ال تقع في (2
 . تحدث مع الطالب مباشرة وعمى انفراد (3
 . عميؾ لفت نظر الطالب كمما انجرؼ نحو الجدؿ (4
 . امدح الطالب حيف يتناقش بأسموب يتسـ باالحتراـ (5
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 . امكث بالقرب مف طالبؾ (6
 . عميؾ الثناء عمى الطمبة حسني السموؾ (7

 . كمؼ الطالب المياؿ إلثارة اإلزعاج بإحدى المياـ
 . استخدـ إشارات صامتة متفقًا عمييا إلسكات الطالب (9

 . تحدث مع الطالب (10
 . أبعد الطالب المزعج عف باقي زمالئو (11
 . استبعد الطالب مف الحجرة إف لـز األمر وعاقبو (12
اعقد اجتماعًا لطالبؾ إذا أساء بعضيـ السموؾ خالؿ  (13

 . االجتماع

حاوؿ أف تصرؼ انتباه باقي الطالب عف الطالب كثير  (6
 . الجدؿ
 . خصص وقتًا لالستماع إلى حجة الطالب (7

 . ميذ التعبير عما يريد قولو كتابةاطمب مف التم
إذا كاف السموؾ الجدلي لمطالب يعطؿ الدرس ، ففكر في  (9

 . معاقبتو
اسمح لمطفؿ بأف يجادلؾ بشأف درجاتو باالمتحاف ، ما  (10

 . داـ أسموبو ميذباً 
 . امنح الطالب إحساسًا باألىمية (11

 

 ضعؼ االنتباه مشاكؿ استعماؿ المرحاض
 : مشكمةطرؽ مواجية ال

 . أظير االحتراـ لطالبؾ (1
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (2
 . ال تأخذ سموؾ الطالب عمى محمؿ شخصي (3
نبو الطالب إلى سوء سموكو بميجة ىادئة ، ولكف حازمة في  (4

 . الوقت نفسو
 . اطمب المساعدة إذا لـز األمر (5
 . ابوإذا أصر الطالب عمى مواصمة الرد بوقاحة ، فقـ بعق (6
 . قـ بتدويف ما قالو الطالب (7

 . أبمغ والدي الطالب
استخدـ إشارات صامتة متفقًا عمييا لتنبيو الطالب لسوء  (9

 . سموكو
 . امدح الطالب حيف يتحدث باحتراـ (10
 . حاوؿ أف تتواصؿ مع الطالب (11

 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . ابتكر طرقًا لجذب انتباه جميع طالبؾ (1
 . أف تتعرؼ عمى سبب ضعؼ انتباه الطالب حاوؿ (2
 . استخدـ إشارات صامتة متفقًا عمييا إلبقاء الطالب منتبياً  (3
 . انتيز أي فرصة لمدح الطالب حيف يحسف التصرؼ (4
 . قمؿ مف عوامؿ تشتيت انتباه الطالب (5
 احرص عمى االستحواذ عمى انتباه الطالب عند إلقاء أوامرؾ (6
 . نًا خاصًا بواصنع لمطفؿ رك (7

استخدـ عداد الوقت لتحفيز الطالب عمى إنياء تدريبات 
 . الدروس

 . قمؿ مف فترات عمؿ الطالب (9
قـ بتبسيط الميمة التي تكمؼ الطالب بيا إلى أجزاء  (10

 . أصغر وأبسط
قمؿ حجـ المعمومات الواردة في المذكرات التي توزع عمى  (11
 . الطمبة
 . عمومات متنوعةاجعؿ طرؽ تقديمؾ لمم (12
قدـ أنشطة مدرسية تعكس اىتمامات الطالب ومجاالت  (13
 . تفوقو
 . ساعد الطالب عمى تجاوز مستجدات التغيير (14
 . عميؾ مراقبة سموؾ الطالب الذي يتمقى عالجًا طبياً  (15

 مضايقة زمالء الدراسة (التحرش ) إرىاب اآلخريف
 : طرؽ مواجية المشكمة

إلجراء الالـز عند رؤية حالة مف حاالت التحرش سارع باتخاذ ا (1
 . أو السماع بيا

 . تحدث مع الطفؿ المعتدي عمى انفراد (2
 . سارع باتخاذ اإلجراء الالـز عند حدوث حالة تحرش أخرى (3

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . ال تغض الطرؼ عف شكوى الطالب قبؿ فحصيا (1
 . اجية األمرشجع الطالب الشاكي عمى مو  (2
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (3
 . واجو الطالبيف ببعضيما لتسوية المشكمة (4
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 . اعتف بأمر الضحية (4
 . أجر مسحًا عامًا عف ظاىرة التحرش بيف طالبؾ (5
 . ة لمناقشة المشكمةاعقد اجتماعًا داخؿ حجرة الدراس (6
 . وجو اىتمامؾ نحو الطمبة المنعزليف عف أقرانيـ (7

 . شجع الطمبة عمى التعامؿ بمطؼ ومودة فيما بينيـ
 . اقترح عمى مدرستؾ وضع سياسة لمواجية التحرش (9
 
 

 . اقترح عمى الطمبة األكثر نضجًا تسوية مشاكميـ بأنفسيـ (5
 . عميؾ معاقبة الطالب المعتدي (6
 . تبيف دوافع سموؾ الطفؿ (7

 . أبعد مقعد الطالب عف باقي زمالئو
 . طالب بعيدًا عف زمالئوحدد مكاف تواجد ال (9

 . اجعؿ الطالب يجمسوف عمى قطع مربعة مف السجاد (10
 . أظير اىتمامؾ بالطالب عندما يحسف التصرؼ (11

 الصياح بصوت مرتفع التأرجح بالمقعد
 : طرؽ مواجية المشكمة

أف التأرجح بالمقعد غير  –داخؿ حجرة الدراسة  –ضع قاعدة  (1
 . مسموح بو

 . ب فرصة لتحريؾ جسده بصفة دوريةامنح الطال (2
 . واجو ظاىرة التأرجح بالمقعد في الحاؿ (3
 . إذا واصؿ الطفؿ التأرجح ، فاحرمو مف المقعد ودعو يقؼ (4
 . اطمب مساعدة طالبؾ (5
 . اتخذ اإلجراءات التأديبية (6
 . امتدح الطالب حيف يكؼ عف تمؾ العادة (7
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . لمنع رفع الصوت بحجرة الدراسة ضع قاعدة (1
وجو طالبؾ إلى طريقة لجذب انتباىؾ أثناء انشغالؾ  (2

 . بالنشاط االجتماعي
 . قـ بوضع الطالب كثير الصياح بالقرب منؾ (3
تجاىؿ الطمبة كثيري الصياح وتجاوب مع مف يرفعوف  (4

 . أيدييـ
ارة إذا لـ يكف التجاىؿ مجديًا ، فاتفؽ مع الطالب عمى إش (5

 . صامتة لتنبييو
 . سارع بالتجاوب مع الطالب حينما يرفع يده (6
 . عّمـ الطالب المندفع كيفية التحكـ في أفكاره (7

 . تناقش مع الطالب عمى انفراد
 . إذا استمرت المشكمة ، فكر في عقاب الطالب (9

 . عّمـ الطالب مراقبة تصرفاتو (10
 . ضع نظامًا لتقويـ سموؾ الطالب (11
 . خصص وقتًا كؿ يـو لمتحدث مع الطالب (12
 . قـ بتمثيمية تعميمية مع طالبؾ (13
 . ضع نظامًا لتقويـ سموؾ الطالب الكامؿ (14

 الغش  مشاكؿ الرحالت المدرسية
 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . قـ بزيارة مكاف الرحمة مسبقاً  (1
 . حاوؿ أف تنظـ الرحمة صباحاً  (2
 . اصة بالرحمةضع قواعد إجرائية خ (3
 . راجع قواعد السموؾ داخؿ الحافمة مع طالبؾ (4
 . تحدث إلى الطمبة مثيري المشاكؿ قبؿ الرحمة (5
 . جيز طالبؾ لمبدء في الرحمة (6
 . كمؼ الطمبة بأنشطة وواجبات يؤدونيا خالؿ الرحمة (7

 . اتفؽ مع الطمبة عمى إشارة صامتة لتنبيييـ

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . اعقد اجتماعًا مع الطالب لمناقشة موضوع الغش (1
 . نظِّـ مقاعد حجرة الدراسة لمتقميؿ مف ظاىرة الغش (2
قبؿ االمتحاف ، راجع مع طالبؾ تعميماتؾ الخاصة بالسموؾ  (3
 . اخؿ حجرة الدراسةد

 . قدـ لطالبؾ نسخًا مختمفة لنفس االمتحاف (4
 . ضع أسئمة كتابية تختبر فيـ الطالب (5
 . راقب الطمبة مف مؤخرة حجرة الدراسة (6
 . ال تطمب مساعدة طالبؾ لمكشؼ عف حاالت الغش (7
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 . إلزعاج معاً تجنب تجمع الطمبة مثيري ا (9
 . عيف مرافقًا خاصًا لكؿ طالب (10
 . اصطحب معؾ ىاتفًا خموياً  (11

 

 . خفؼ مف ضغوط الدراسة عمى الطالب
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (9

 . بفرض عقوبات عمى الطمبة الذيف يمارسوف الغشقـ  (10
اكشؼ عف سبب لجوء الطالب لمغش وساعده بشكؿ  (11
 . مناسب
 . فكر في إخطار الوالديف بأمر الطفؿ (12
 . راقب الطالب الذي سبؽ لو الغش عف كثب (13

 تكرار الشكوى كثرة البكاء
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . حقيقياً  ىدئ الطالب الذي يعاني ضيقاً  (1
 . حاوؿ أف تضع يدؾ عمى ما يثير بكاء الطالب (2
 . وفر الدعـ لمطالب لسد مواطف الضعؼ لديو (3
 . تحدث مع والدي الطالب (4
إذا استنجت أف الطالب يبكي لجذب انتباىؾ ، فحاوؿ أف  (5

 . تتجاىمو
 إذا واصؿ الطالب البكاء طمبًا لجذب االنتباه ، فعميؾ استبعاده (6

. 
 . قـ بتأديب الطالب بأسموب عممي (7

 . ألـز الطالب بإكماؿ واجباتو
 ىدئ مف روع الطالب الذي يبكي عندما يتركو والداه بالمدرسة (9

. 
إذا كاف الطالب يبكي الفتقاده لوالديو ، فحاوؿ أف تخفؼ مف  (10

 . ضيقو ولكف ال ترسمو إلى منزلو
 اليومي المعتاد جيز الطالب لمتأقمـ مع أي تغيير في النظاـ (11

. 
 . تحدث إلى الطالب قبؿ البدء في البكاء (12
 . حوؿ الطالب إلى المختصيف (13

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . تحدث إلى طالبؾ (1
 . إذا كاف لمطالب شكوى مبررة ، فحاوؿ أف تحميا (2
 . شجع الطالب عمى النظر إلى الجانب المشرؽ مف األمور (3
 . لطالب كثير الشكوىتحدث عمى انفراد مع ا (4
إذا كاف الطالب يكثر مف الشكاوى غير المبررة ، فعميؾ  (5

 . تجاىمو
امدح الطالب عندما يبذؿ جيدًا في حؿ إحدى مشاكمو  (6

 . بنفسو
 . ابحث عف األنماط المتكررة في سموؾ الطالب (7

 . ضع حدًا أقصى لعدد الشكاوى التي ستسمعيا
طالب لتنبييو إلى أنو يفرط اتفؽ عمى إشارة صامتة مع ال (9

 . في الشكوى
اطمب منيـ أف يكتبوا شكاواىـ في ورقة ويضعوىا في  (10

 . صندوؽ الشكاوى
 . راقب شكاوى الطمبة (11

 
 

 ) االعتماد عمى اآلخريف االتكاليالسموؾ  اختالؿ النظاـ
 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . لواجباتحدد مكانًا مخصصًا داخؿ حجرة الدراسة لتسميـ ا (1
 . ألـز الطمبة بترتيب أوراقيـ في حافظة الممفات (2
حضار األدوات  (3 شجع الطمبة عمى اإلحساس بالمسؤولية وا 

 . المدرسية
 . أعط الطالب أوامر بسيطة وواضحة (4
 . عيف رفيقًا لمطالب غير المنظـ (5
 . قـ بتبسيط جدوؿ مواد الطالب (6
ستخداـ حافظة األوراؽ ثالثية اطمب مف التالميذ األكبر سنًا ا (7

 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . حدد سبب تعمؽ الطالب باآلخريف واعتماده عمييـ (1
 . موؾ المتوقع منوحدد لمطالب الس (2
 . عميؾ إثناء الطفؿ عف إمطارؾ باألسئمة (3
 . شجع الطالب عمى الثقة في آرائو وأحكامو (4
 . حاوؿ أف تتجاىؿ الطالب عندما يتصرؼ بشكؿ اتكالي (5
 . امتدح الطالب حيف يعتمد عمى نفسو (6
 . امنح الطالب اىتمامًا خاصاً  (7

بييو عندما يتصرؼ اتفؽ مع الطالب عمى إشارة صامتة لتن
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 . الحمقات
 . التؽ بالطالب برىة قبؿ أف يعود لممنزؿ

 . عمـ الطالب الميارات المساعدة لممذاكرة (9
 . زود الطالب بمقممة لحفظ األدوات الصغيرة (10

 
 

 . بشكؿ اتكالي
 . عيف مرافقًا لمطالب مف زمالئو داخؿ حجرة الدراسة (9

 . امنح الطالب إحساسًا باألىمية (10
 . ساعد الطالب االتكالي عمى التأقمـ مع المواقؼ الجديدة (11
 . نظـ عالقة الطالب بأقرانو لينسجـ معيـ (12

 وفالسموؾ المزعج غير المتعا ضعؼ الذاكرة
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . اسمح لمطمبة باستعارة األدوات شريطة أف يعيدوىا مرة أخرى (1
 . تحدث إلى الطالب بأسموب عممي جاد لحؿ المشكمة (2
 . امتدح الطالب عندما يتذكر واجباتو (3
 . تجنب دفع وحث الطالب (4
 . عيف رفيقًا لمطالب داخؿ حجرة الدراسة (5
 . ئؿ مساعدة لمذاكرةزود الطالب بوسا (6
 . أعط الطالب نسخة ثانية مف كتبو ليحتفظ بيا في المنزؿ (7

 . استخدـ اإلشارات الكالمية أو الصامتة لتحفيز ذاكرة الطالب
 . ألـز الطمبة بالتوقيع عمى إقرار بأنيـ قد تمقوا المعمومات (9

 . ابعث رسالة موجزة لتذكير والدي الطالب بما ينساه (10
 
 

 : اجية المشكمةطرؽ مو 
 . أظير المزيد مف التقدير واالحتراـ لمطالب (1
عميؾ بنيي الطالب عف السموؾ المزعج بوضوح وحـز ،  (2

 . ولكف دوف انفعاؿ
 . امتدح سموؾ الطالب اإليجابي (3
 . حاوؿ أف تتجاىؿ السموكيات المزعجة البسيطة (4
 . شجع الطالب عمى التعاوف (5
 . ي حؿ المشكمةأشرؾ الوالديف معؾ ف (6
ابحث عف نمط مشترؾ في سموؾ الطالب ، وعدِّؿ البيئة  (7

 المحيطة بناء عميو
 . راجع األمر مع المعمـ الذي درَّس لمطفؿ في العاـ السابؽ

 . قدـ الدعـ والمساندة الدراسية لمطالب ، إذا لـز األمر (9
 . تجنب الدخوؿ في صراع عمى السيطرة مع الطالب (10
 . جيو انتباه الطالب سيئ السموؾ إلى نشاط آخرقـ بتو  (11
 . امنع الطالب مف سوء السموؾ بالجموس بالقرب منو (12
 . استخدـ إشارة صامتة لتنبيو الطالب المزعج (13
 . قـ باالستعانة بزمالء الطالب (14
ؿ مالحظاتؾ بشأف سموؾ الطالب المزعج (15  . سجِّ
تمارة تقويـ اطمب مف الطالب سيئ السموؾ مؿء اس (16

 . السموؾ
 . قـ برصد سموؾ الطالب ، أو اجعمو يفعؿ ذلؾ بنفسو (17
 . عاقب الطالب عمى صورة تدريجية (18
 . استبعد الطالب شديد اإلزعاج (19
 . قـ بصياغة عقد بسيط خاص بالسموؾ مع الطالب (20
 . كافئ الطالب عمى سموكو الالئؽ (21
 . نضباطياال ‘‘ كانتر ‘‘ استخدـ برنامج  (22
 . ( احفظ االنضباط باستخداـ أوراؽ ) اليانصيب (23
اطمب معاونة مساعد المعمـ في السيطرة عمى الطالب  (24

 . شديد اإلزعاج
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 االفتقار إلى األصدقاء مضغ العمكة ) المباف
 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . تعرؼ عمى سياسة المدرسة بيذا الصدد (1
 حريتؾ ، فاتخذ قرارؾ واشرحو لمطالب زإذا كاف األمر متروكًا ل (2
 . إذا سمحت بمضغ العمكة ، فميكف ذلؾ بشروط (3
 . تعامؿ سريعًا مع معتادي مضغ العمكة (4
 . إذا استمرت المشكمة ، فعاقب الطالب (5
اتخذ اإلجراءات الصارمة ضد مف يمصؽ العمكة بأماكف غير  (6

 . مناسبة
 . كر مضغو لمعمكةال تجادؿ كثيرًا مع الطالب إف أن (7

 . اسمح بمضغ العمكة في المناسبات الخاصة
 . تجاىؿ الطمبة الذيف يتظاىروف بمضغ العمكة ، ولكف بحدود (9
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . اعقد اجتماعًا لمطالب لمناقشة قضايا الصداقة (1
 . حاوؿ أف تعرؼ سبب انعزاؿ الطالب (2
 . عزز الذكاء االجتماعي لمطالب (3
 . درِّب الطالب عمى الميارات االجتماعية (4
 . رتب المقاءات االجتماعية بيف الطالب زمالئو (5
تخير مجموعة مف الطمبة الذيف يقوموف بالتقرب مف  (6

 . الطالب المنعزؿ
 . ساعد الطفؿ المنعزؿ عمى إقامة صداقة مع طالب آخر (7

ع الوالديف عمى تعزيز عالقات الطفؿ بأقرانو  . شجِّ
 . أنشئ ناديًا لتناوؿ الغداء (9

ساعد الطالب عمى الشعور بأىميتو مف خالؿ إسياماتو  (10
 . داخؿ حجرة الدراسة

  ساعد زمالء الطالب المنعزؿ عمى تقدير مميزاتو ومواىبو (11
ؿ عمى الفور إذا تعرض الطالب لسخرية زمالئو (12  . تدخَّ
 . انتبو بشكؿ خاص إلى مشكالت ممعب المدرسة (13

 مشاكؿ االصطفاؼ باألروقة التعدي عمى المعمـ بالضرب أو التيديد
 طرؽ مواجية المشكمة : 
تعامؿ مع عبارات التيديد ، حتى ولو لـ يكف الطالب قادرًا  (1

 . عمى تنفيذىا
أبمغ المدير فورًا إذا أبدى الطالب عبارات ترى أنيا تحمؿ  (2

 . تيديدًا جاداً 
 . االنفعاؿشتت انتباه الطالب سريع  (3
 . وضح لمطالب مدى فداحة فعمو (4
 . استخدـ أسموب الكبح الجسدي عند الحاجة (5
 . ضع الطالب في ركف االستبعاد المؤقت (6
 . أبمغ مدير المدرسة إذا ما ضربؾ أحد الطمبة (7

 . تداوؿ األمر مع والدي الطفؿ
 . قـ بوصؼ ما فعمو الطالب كتابة وذلؾ في حضوره (9

 . لى الطالب بعد الحادثتحدث إ (10
 . اطمب مف معمـ آخر التأىب لمساعدتؾ (11
إذا كنت قمقًا بشأف سالمتؾ ، فاطمب نقؿ التمميذ العدواني  (12

 . مف حجرة الدراسة الخاصة بؾ
 . تجاوز األمر (13

 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . اشرح قواعدؾ السموكية ثـ اطمب مف التالميذ االلتزاـ بيا (1
تنبيو الطالب إلى ضرورة االلتزاـ قبؿ الخروج مف حجرة قـ ب (2

 . الدراسة
 . اجعؿ الطمبة يصطفوا بشكؿ منظـ (3
 . اشترؾ في لعبة مع الطمبة أثناء االصطفاؼ (4
 . ال تغادر الغرفة إال إذا اصطؼ الطمبة بشكؿ الئؽ (5
 . اطمب مف قائد أف يتوقؼ إذا صدر الطالب ضجيجاً  (6
 . نقطة بداية االصطفاؼ إذا أساءوا السموؾ أعد الطمبة إلى (7

 . حدِّد نقاط توقؼ بطوؿ الردىة
 . امتدح الطالب حسف السموؾ وكافئو (9

 . أخبر الطمبة أنيـ بمثابة قدوة لمتالميذ األصغر سناً  (10
 . كمؼ الطالب المياؿ لممشاكؿ بميمة تشغمو (11
 . ىةألـز الطمبة بحمؿ تصريح مرور أثناء السير بالرد (12
ال تعاقب الطالب بالطرد إلى الرواؽ ، إال بناء عمى  (13

 . اعتبارات محددة
قؼ بجوار باب حجرة الدراسة عند انتقاؿ الطمبة لحضور  (14

 . حصة أخرى
 . أبعد ِخَزانات الطمبة المتنازعيف عف بعضيا البعض (15
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 مشاكؿ الواجب المنزلي مشاكؿ العادات الصحية والنظافة الشخصية
 : ؽ مواجية المشكمةطر
تناوؿ موضوع النظافة الشخصية كجزء مف منيج التربية  (1

 . الصحية
 . قـ بدعوة طبيب أسناف لمتحدث إلى طالبؾ (2
تحدث عمى انفراد مع الطالب الذي يعاني مشاكؿ في العادات  (3

 . الصحية
 . اطمب مف ممرضة المدرسة التحدث إلى الطالب (4
 . صحيةراقب عادات الطالب ال (5
 . امتدح الطالب في السر (6
 . اتصؿ بوالدي الطفؿ (7

 . احتفظ ببعض أدوات الصحة والنظافة الشخصية في متناوؿ يدؾ
اتفؽ عمى إشارة صامتة لتنبيو الطالب الذي يضع إصبعو في  (9
 . أنفو

ناقش مشاكؿ النظافة الشخصية ضمف برنامج التعميـ  (10
 . الخاص لمطالب

 
 

 : شكمةطرؽ مواجية الم
 . أعمف عف سياستؾ الخاصة بالواجب المنزلي (1
 . أعمـ والدي الطالب بسياستؾ الخاصة بالواجب المنزلي (2
 . حاسب الطفؿ عمى أداء الواجب (3
 . اجعؿ الواجب في وضوح الشمس (4
 . حدد الواجبات المطموبة عمى الياتؼ واإلنترنت (5
 مع نياية الحصةاطمب مف التالميذ البدء في أداء الواجب  (6

. 
 . صحح الواجبات بشكؿ منتظـ (7

كافئ الطمبة الذيف يؤدوف كؿ واجباتيـ بالسماح ليـ بممارسة 
 . أحد األنشطة في نياية األسبوع

 . ضع حوافز لجميع الطالب لتشجيعيـ عمى إكماؿ الواجب (9
 . خصص ممفًا خاصًا بواجبات الطمبة المتغيبيف (10
 . منزليًا كعقاب ال تعط الطمبة واجباً  (11
 . تحدث إلى الطالب الذي يالقي صعوبة في أداء الواجب (12
 . أعد جدواًل يحتوي عمى الواجبات المنزلية لمطالب (13
راجع مفكرة التمميذ الخاصة بتدويف الواجبات المطموبة ،  (14

 . واطمب مف الوالديف فعؿ الشيء نفسو
 . البقـ بتعديؿ الواجب تبعًا الحتياجات الط (15
 . اطمب مف التمميذ مؿء استمارة بالواجبات التي لـ يؤدىا (16
 . خصص رفيقًا لمساعدة الطالب في الواجب المنزلي (17
 . اجعؿ الطالب يساعدؾ في جمع الواجبات (18
ساعد الطالب عمى وضع جدوؿ زمني لمواجبات طويمة  (19
 . األمد

 النشاط المفرط التأخر عف المدرسة
 (: المشكمة طرؽ مواجية

 . كف مثااًل يحتذى بو في االلتزاـ (1
 . وضح لمطالب ما يجب فعمو في بداية اليـو الدراسي (2
 . ال تسمح لمطالب المتأخريف بتعطيؿ سير الدرس (3
 . ألـز طالب نيايات االبتدائي بمؿء استمارة تأخير (4
 . تحدث إلى الطالب المتأخر (5
 . فتحدث إلى والدي الطالبإذا استمرت ظاىرة التأخير ،  (6
 . عاقب المتأخر ، وامتدحو حيف يمتـز (7

 . الفت نظر الطالب باستخداـ ممحوظة غير عادية
 . اجعؿ بداية الحصة مثيرة (9

 . كمؼ الطالب بميمة محببة إليو في مستيؿ اليـو الدراسي (10

 : طرؽ مواجية المشكمة
اليومية الخاص  أدخؿ التماريف البدنية إلى جدوؿ األنشطة (1

 . بالطالب
 . حدد سبب اإلفراط في نشاط الطالب (2
 . تحدث إلى الطالب عمى انفراد (3
 . امدح الطالب أو كافئو عمى سموكو اليادئ (4
 . خؼ مف وطأة الحـز داخؿ حجرة الدراسة (5
 . ( أعط الطالب فترة راحة ) فسحة (6
 . ةامنح الطالب الفرصة لمتنفيس عف طاقتو الزائد (7

 . اسمح لمطالب بالعبث باألدوات الموجودة عمى مكتبو
 . أنشئ منطقة عمؿ خاصة بالطالب (9
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ألـز الطالب بالجموس عمى سجاجيد مربعة خالؿ الحمقات  (10
 . الدراسية

اتفؽ عمى إشارة صامتة لتنبيو الطالب إلى أنو قد ترؾ  (11
 . مكانو
 . استخدـ أسموب التذاكر (12
 . إذا كاف سموكو شديد اإلزعاجعاقب الطالب  (13
 . وفر لمطالب مقعدًا مريحاً  (14
 . ساعد الطالب عمى تفيـ سموؾ زميميـ مفرط النشاط (15
 فكِّر في االستعانة بمعمـ مساعد لمتحكـ في سموؾ الطالب (16
 . اجعؿ الطالب يرتد سترة مزودة بأثقاؿ (17

 مغادرة الفصؿ ضعؼ القدرة عمى اإلنصات
 جية المشكمةطرؽ موا : 
 ابحث عف األسباب التي يحتمؿ أف تقؼ وراء مشكمة اإلنصات (1

. 
 . اجعؿ الطالب يجمس في مكاف يساعد عمى زيادة تركيزه (2
 . قمؿ مف عوامؿ تشتيت االنتباه (3
 . احرص عمى جذب انتباه الطالب قبؿ التحدث إليو (4
 . تحدث ببطء وضوح ، مع استخداـ مفردات بسيطة (5
 . اقب مدى فيـ الطالبر  (6
 . كف صبورًا مع الطالب سريع االرتباؾ (7

 . شجع الطالب عمى إخبارؾ عندما تنتابو الحيرة واالرتباؾ
 . كف صبورًا مع الطالب بطئ االستيعاب (9

 . دعِّـ المعمومات المنطوقة بمعمومات مكتوبة (10
 . ميد لمطالب عند االنتقاؿ إلى موضوع جديد (11
 . درة الطالب عمى التذكردعِّـ ق (12
 . اعرض الطالب عمى أخصائي مشكالت التخاطب والمغة (13
 . أكد كالمؾ باإلشارات الجسدية (14

 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . أعد الطالب فورًا إلى الفصؿ وال تعره اىتمامًا كبيراً  (1
نبو مدير المدرسة فورًا إذا لـ تجد الطالب في غضوف  (2

 . دقائؽ
 . إلى الطالب بعد الحادث تحدث (3
إذا غادر الطالب حجرة الدراسة لشعوره باالستياء ، فتحدث  (4

 . إليو وتعرؼ عمى سبب استيائو
إذا غادر الطالب حجرة الدراسة لجذب االنتباه ، فابحث عف  (5

 . طرؽ لمتعبير عف تقديرؾ لو حتى ال يكرر ذلؾ
ة ، فحاوؿ أف إذا غادر الطالب حجرة الدراسة طمبًا لممغامر  (6

 . توفر لو عنصر اإلثارة بطرؽ أخرى
خصص مكانًا داخؿ حجرة الدراسة ليمجأ إليو الطالب حيف  (7

 . يعتريو الضيؽ أو السأـ
 . ضع قيودًا عمى مغادرة الطالب لحجرة الدراسة

اطمب مف األطفاؿ اآلخريف تنبييؾ إذا غادر الطالب حجرة  (9
 . الدراسة
 . التدريس نبو باقي أعضاء ىيئة (10
ساعد الطالب الذي ال يشعر باألماف عمى التآلؼ مع  (11

 . حجرة الدراسة
إذا كاف الطالب يكثر مف مغادرة حجرة الدراسة ، فاطمب  (12

 . االستعانة بمساعد
اسمح لمطالب بمغادرة حجرة الدراسة تحت اإلشراؼ أو  (13

 . بعمـ منؾ
 مشكالت غرفة الغداء الكذب

 : كمةطرؽ مواجية المش
 . أظير لطالبؾ أنؾ تقدر الصدؽ واألمانة (1

 : طرؽ مواجية المشكمة
 ضع الئحة بقواعد السموؾ الواجب إتباعيا في غرفة الغداء (1
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 . تعامؿ مع أخطاء الطالب بأسموب بنَّاء وليس بأسموب نقدي (2
 . امتدح الطالب عمى صدقو (3
 . ال تعامؿ خياالت وأوىاـ الطفؿ الصغير عمى أنيا أكاذيب (4
 . واجو األكاذيب (5
 . تصرَّؼ بيدوء مع الطالب الذي يكذب (6
 . لطالب عمى انفرادالتؽ با (7

 . فكِّر في البواعث الخفية لمكذب
 . استخدـ العقاب بشكؿ محدود (9

 إحداث الجمبة
 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . تأكد مف أف الطالب يصدر الضوضاء عف عمد (1
 . تحرؾ باتجاه الطالب (2
 . اعزؿ الطالب بداخؿ مقصورة خاصة (3
 الطالب إلصدار الضوضاءحدد األوقات التي يزداد خالليا ميؿ  (4
 . أعر الطالب اىتمامًا إيجابياً  (5

. 
 . إذا برزت المشكالت ، فاجتمع بالطالب (2
 . درِّب الطالب عمى سموكيات وآداب غرفة الغداء (3
 . غداء في نظاـاجعؿ الطالب يسيروا نحو غرفة ال (4
 . وزع مراقبي غرفة الغداء عمى كؿ مجموعة مف الطالب (5
 . كف عمى اتصاؿ بمشرفي غرفة الغداء (6
 . امتدح الطالب الذي يحسف السموؾ وكافئو (7

 . كافئ الطالب المشتركيف في مائدة واحدة عمى حسف السموؾ
 . نظِّـ مسابقة بغرفة الغداء (9

 . يدؾ قـ بإسكات الطالب برفع (10
نبو الطالب بمطؼ ، فإف أصر عمى سوء سموكو ، فحذره  (11

 . ثـ عاقبو
 . اجعؿ الطالب السيئ السموؾ يجمس عمى مائدة منفصمة (12
 . نظِّـ أنشطة ترفييية مرحة بعد الغداء (13

 
 إحداث الجمبة تحسس مواطف العورة
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . ال تتجاىؿ ىذا السموؾ (1
 . إذا كاف الطالب يعاني مف مشكالت بدنية تبيف ما (2
 . أبمغ الوالديف بسموؾ طفميما (3
 . تحدث إلى الطالب بشكؿ شخصي (4
 . اتفؽ عمى إشارة لتنبيو الطالب (5
 . اصرؼ انتباه الطالب عف ىذا السموؾ (6
 . اصرؼ انتباه باقي الطالب عف مالحظة سموؾ زميميـ (7

 . الطالب خفؼ مف وطأة الضغوط الواقعة عمى

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . تأكد مف أف الطالب يصدر الضوضاء عف عمد (1
 . تحرؾ باتجاه الطالب (2
 . اعزؿ الطالب بداخؿ مقصورة خاصة (3
حدد األوقات التي يزداد خالليا ميؿ الطالب إلصدار  (4

 . الضوضاء
 . أعر الطالب اىتمامًا إيجابياً  (5

 الفوضوية افتقاد الحافز
 : مواجية المشكمة طرؽ
 . خمِّف سبب إحجاـ الطالب عف بذؿ الجيد في الدراسة (1
 . كف أمينًا في تقييـ وتقدير أداء الطالب (2
 . ساعد عمى كسر دائرة الفشؿ التي يدور فييا الطالب (3
 . اشرح التعميمات بطريقة واضحة ، موجزة ، وصريحة (4
 . ابؽ قريبًا مف الطالب (5
 . بواجبات مثيرة لمتحدي ولكنيا سيمة االنجاز كمِّؼ الطالب (6
 . أعط الطالب فرصة االختيار بيف أكثر مف واجب مدرسي (7

 . اربط بيف الدرس واىتمامات الطالب
 . اربط الدروس وواقع الحياة (9

 . قـ بتجزئة الواجبات إلى أجزاء صغيرة (10

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . أدرج موعدًا لتنظيؼ المكتب إلى جدوؿ أنشطة الطالب (1
 . قـ بالتفتيش عمى نظافة مكاتب الطالب (2
 . اتبيـألؽ عمى الطالب دروسًا في العناية بمك (3
ألـز الطالب بإخالء سطح مكتبو مف األشياء غير  (4

 . الضرورية
 . ألـز الطالب بترتيب حقيبتو المدرسية بالمنزؿ (5
 . أعط الطالب مقممة ) حافظة ( لألدوات المدرسية (6
 . ألـز الطالب بحفظ أوراقيـ داخؿ الممفات (7

 . أرسؿ الواجبات التي تـ إكماليا إلى منزؿ الطالب
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 . اجعؿ أسموب شرحؾ متنوعاً  (11
 أداء الطالب بداًل مف مقارنتو بزمالئو ركَّز عمى مستوى تقدـ (12

. 
فكر في عرض الطالب عمى متخصص في عالج مشاكؿ  (13

  العجز عف التعمـ

 

 قمة المشاركة داخؿ حجرة الدراسة تبادؿ المالحظات المكتوبة
 طرؽ مواجية المشكمة : 
وضح لمطالب القاعدة السموكية التي يجب إتباعيا بشأف عادة  (1

 . تبادؿ المالحظات المكتوبة
 . عالج المشكمة بأسموب ىادئ (2
 . ال تحرج الطالب (3
ة أو بالقرب مف اجعؿ الطالب يجمس في مقدمة حجرة الدراس (4

 . مكتبؾ
 . أبعد الطالب معتادي تبادؿ المالحظات عف بعضيـ البعض (5
إذا استمرت عادة المالحظات ، فتعامؿ معيا كمشكمة  (6

 . انضباطية
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . وفر مناخًا حرا يشجع الطالب عمى توجيو األسئمة (1
 . تعامؿ بشكؿ جدي مع أسئمة وتعميقات الطالب (2
 . خطط إلنجاح محاولة الطالب في التحدث أماـ زمالئو (3
 . التـز الصبر وانتظر إجابة الطالب عف سؤالؾ (4
 . ارصد مستوى المشاركة في النشاط المدرسي (5
درب الطالب عمى ميارات التواصؿ مف خالؿ التحدث معو  (6

 . عمى انفراد
 . شجع الطالب عمى طمب المساعدة (7

 . وط المصاحبة لمتقارير الشفييةخفؼ مف وطأة الضغ
 . كمؼ الطالب بمسئوليات تتطمب القدرة عمى التواصؿ (9

 الحظ ما إذا كاف الطالب يعاني أية مشكالت في التخاطب (10
. 

 السعي نحو الكماؿ مشكالت ممعب المدرسة
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . راجع قواعد وآداب الممعب مع طالبؾ (1
 . واسعًا مف األنشطة وفر لمطالب قطاعاً  (2
 . كف عمى اتصاؿ بالمشرؼ عمى أرض الممعب (3
 . تحدث مع الطالب بشأف سموكو (4
 . وجو الطالب المفتقريف إلى ميارات الممعب (5
 . ليكف عقابؾ سريعًا وفورياً  (6
 . ألـز الطالب بكتابة تقرير عف سموكو بالممعب (7

 . خصص مكانًا لحؿ المشكالت
 . باالستبعاد المؤقت في الممعبعاقب الطفؿ  (9

 . شجو الطالب عمى إشراؾ زمالئيـ المنعزليف في لعبيـ (10
 . كمؼ الطالب بأداء ميمة في الممعب (11
 تجنب جرح مشاعر الطالب عند اختيار أعضاء فريؽ المعب (12

. 
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . أوجد مناخًا مف الدعـ والتشجيع (1
 . ال تخذؿ الطالب (2
 . عظـ مف شأف نجاح الطالب ، وىوف مف أمر فشمو (3
 . وضح لمطالب أف األخطاء أمر عادي ومتوقع (4
 . حدث الطالب بشأف سمبيات النزوع نحو الكماؿ (5
 . ساعد الطالب عمى وضع أىداؼ واقعية نصب عينيو (6
 . فند معتقدات الطالب الخاطئة (7

 . ية التقييـركز عمى أىمية الجيد والتعمـ إلى جانب أىم
 . راقب الطالب عف كثب (9

 . صارح الطالب بمتطمباتؾ بشأف األداء الجيد (10
 . قمؿ مف شأف درجات تقييـ الطالب (11
 . شجع الطالب عمى المشاركة داخؿ حجرة الدراسة (12
 . قسـ الواجبات والتدريبات الطويمة إلى أجزاء أصغر (13
 . شجع الطالب عمى إنياء واجباتو (14
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 العبوس عبارات االزدراء والتمييز العرقي
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . وضح لمطالب أف تعميقات االزدراء العنصري ممنوعة (1
 . تنبو إلى أية تحيزات عنصرية بيف طالبؾ (2
 . أجر نقاشًا مع طالبؾ بشأف االختالؼ (3
 . خصص درسًا حوؿ التمييز العنصري (4
 . عمى المألفند التعميقات العنصرية  (5
 . تحدث إلى الطالب المخطئ (6
 . تحدث إلى الطالب المتضرر (7

 . أدخؿ الطالب في مجموعات تعمـ تعاونية متنوعة األطراؼ
 . ساعد الطالب عمى تفيـ أصوليـ الثقافية (9

 . استعف بموضوعات دراسية مف ثقافات متعددة (10
لدراسي احرص عمى أف تعكس لوحة اإلعالنات داخؿ حجرة ا (11

 . التنوع الثقافي لممجتمع
  شجع عمى احتراـ األطفاؿ ذوي األصوؿ والخمفيات المختمفة (12

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . ابحث عف نمط مشترؾ في سموؾ الطالب العابس (1
 . أجر مع الطالب حديثًا وديًا وشخصياً  (2
 . شجع الطالب عمى التعبير عف مشاعره بأسموب مناسب (3
 . جيو انتباه الطالب العبوسأعد تو  (4
حاوؿ تجاىؿ العبوس الذي ييدؼ بو الطالب إلى جذب  (5

 . انتباىؾ
 . امتدح السموؾ البعيد عف العبوس (6
 . تجنب مواجية الطالب (7

 . عند توجيو الطالب ، ركز عمى سموكو ، وليس عمى شخصيتو
 . ساعد عمى حؿ مشاكؿ الطفؿ الدراسية إذا لـز األمر (9

 . رز نجاح الطالب أماـ زمالئوأب (10
 . ابحث عف فرص إلشعار الطالب بأىميتو (11

 
 

 السموؾ الوقح غير المراعي لالحتراـ رىاب المدرسة / قمؽ االنفصاؿ
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . اتصؿ بمنزؿ الطالب (1
 . شددِّ عمى أىمية عودة الطالب إلى المدرسة سريعاً  (2
 . ة الطالبفكر في تغيير جدوؿ أنشط (3
 . حاوؿ أف تصؿ لجذور المشكمة (4
إذا كاف الطالب يصاب بالغضب والضيؽ بالمدرسة ، فحاوؿ  (5

 . تيدئتو
 . اشغؿ انتباه الطالب المصاب بالضيؽ (6
 . اجعؿ مكاف الدراسة جذابًا لمطالب (7

ع الطالب عمى االحتفاظ بشيء يّذكره بالمنزؿ  . شجِّ
 . ؾ لمخاوفوطمئف الطالب مع إظيار تفيم (9

 . طمئف الوالديف أيضاً  (10
 . كافئ الطالب عمى حضوره إلى المدرسة (11
إذا استمرت مشكمة عدـ الحضور ، فانصح الوالديف بطمب  (12

 . مساعدة متخصص
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . كف قدوة لمسموؾ المراعي لالحتراـ (1
 . ـتحدث إلى طالبؾ عف أىمية السموؾ المراعي لالحترا (2
 . تحدث إلى الطالب عمى انفراد (3
 . عمـ الطالب العبارات الميذبة (4
 . قـ بتمثيمية سموكية لممواقؼ االجتماعية مع طالبؾ (5
 . شجع الطالب عمى التعبير عف أنفسيـ بصيغة المتكمـ (6
اتفؽ مع الطالب عؿ إشارة صامتة لتنبيييـ إلى سموكيـ  (7
 . الفظ

 . حيف يبدي سموكًا ميذباً  انتيز الفرص لمدح الطالب
اعرض نماذج لمسموؾ المجامؿ الميذب عمى لوحة  (9

 . اإلعالنات
 . شجع الطالب عمى التعبير عف تقديرىـ لبعضيـ البعض (10
 . كافئ جميع الطالب عمى السموؾ الميذب (11
 . قـ بمسابقة لتشجيع السموؾ الميذب (12
 . بداوؿ ) قالدة السموؾ الميذب ( بيف الطال (13
صمـ مشاريع دراسية داخؿ حجرة الدراسة تتضمف  (14

 . مساعدة اآلخريف
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 مشكالت األعماؿ الكتابية داخؿ حجرة الدراسة تدني تقدير الذات
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . أوجد جوًا مف القبوؿ يشعر الطالب بقيمتو (1
 . تجنب التصرفات التي يظف الطالب أنيا تحط مف قدره (2
 . مدحؾ لمطالب صادقًا ومحدداً اجعؿ  (3
 . ساعد الطالب في دراستو (4
ساعد الطالب عمى تكويف تقييـ واقعي لنقاط ضعفو ونقاط  (5
 . قوتو
 . برىف لمطالب عمى مدى تحسف مستواه بأدلة عينية (6
 . ابرز مآثر ونجاحات الطالب (7

اجعؿ الطالب يشعر بأىميتو مف خالؿ إسياماتو داخؿ حجرة 
 . الدراسة

 . تحدث مع الطالب عف اىتماماتو (9
 . ساعد الطالب عمى تخطي الشدائد (10
 . شجع حس االنتماء لدى الطالب (11
 . أبمغ الوالديف بنجاحات طفميما (12
 . عند تأديب الطالب ركز عمى سموكو ، ال عمى شخصيتو (13

 : طرؽ مواجية المشكمة
ي أعمالو حدد األشياء المطموب مف التمميذ مراعاتيا ف (1

 . الكتابية
 . ضع نظامًا يستطيع الطالب مف خاللو جذب انتباىؾ (2
 . امنح حوافز لمطالب الذي ُيتمُّوف أعماليـ الكتابية (3
 . حمِّؿ الطالب مسئولية العمؿ الكتابي (4
 . تعاوف مع الطالب في حؿ المشكمة (5
 . اجعؿ الطالب يجمس بعيدًا عف عوامؿ تشتيت االنتباه (6
 . اعد الطالب عمى إزالة عوامؿ التشتيت مف فوؽ مكتبوس (7

 . ارصد مدى فيـ الطالب لمشرح والتوجييات
 . استخدـ إشارة لتنبيو الطالب عندما ال يركز في واجبو (9

 . استخدـ ساعة مؤقتة إللزاـ الطالب بأداء واجبو (10
 . عيِّف رفيقًا لمساعدة الطالب في األعماؿ الكتابية (11
 . لمطالب باستخداـ الحاسوب اسمح (12
 . ركِّز عمى الجودة بداًل مف الكـ (13
 . قسِّـ األعماؿ الكتابية إلى أجزاء أصغر (14
 . خذ رأي الطالب فيما يكمؼ بو مف أعماؿ كتابية (15
 . ابدأ األعماؿ الكتابية مع الطالب بنفسؾ (16
 . قـ بحثِّ الطالب مثالي النزعة عمى إنياء واجبو (17
تحرَّ ما إذا كاف الطالب يواجو مشكمة في قدرتو عمى  (18
 . التعمـ

 السموكيات البذيئة جنسياً  الخجؿ
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . حدد ما إذا كاف خجؿ الطالب يمثؿ مشكمة لو أـ ال (1
 . أقـ جسرًا مف التقارب مع الطالب (2
 . خصص وقتًا لمتحدث مع الطالب بشكؿ شخصي (3
 . الخجوؿ بالقرب مف مقدمة حجرة الدراسةأجمس الطالب  (4
ساعد الطالب عمى الشعور بالطمأنينة عند التحدث أماـ  (5

 . زمالئو
 . امنح الطالب دفعة بسيطة لألماـ (6
 . قـ بتدوير مدير العالقات االجتماعية لمطالب (7

 . عمِّـ الطالب بعض الميارات االجتماعية األساسية
 . مع المواقؼ الجديدةساعد الطالب عمى التكيؼ  (9

 . شجع الطالب عمى التعامؿ مع األطفاؿ األصغر سناً  (10
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . تعامؿ نجدية مع الشكاوى مف التعميقات الجنسية (1
 . سارع بمواجية التعميقات الجنسية عمى الفور (2
 . تبيف ما إذا كاف الطالب يفيـ كمماتو أـ ال (3
 . الطالبقـ بتدويف كممات  (4
 . التؽ بالطالب عمى انفراد (5
إذا واصؿ الطالب استخدـ التعميقات الجنسية ، فاتخذ معو  (6

 . إجراًء تأديبياً 
 . قمؿ مف فرص االتصاؿ بيف الطالب (7

 . التؽ بوالدي الطالب
اطمب مف باقي أعضاء ىيئة التدريس بالمدرسة مراقبة  (9

 . الطالب
 . ض لمتحرشتحدث إلى الطالب الذي تعر  (10
 . تحدث إلى الطالب اآلخريف (11
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 النـو داخؿ حجرة الدراسة الطالب ذوو االحتياجات الخاصة
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . اجعؿ مف نفسؾ قدوة لمسموؾ الميذب أماـ طالبؾ (1
 . ابحث عف فرص لمالطفة ومدح الطالب (2
الع إذا كاف الطالب يتمقى خدمة تعميمية خاصة ، فعميؾ االط (3

 . عمى برنامج التعميـ الفردي الخاص بو
 . عاقب الطالب عندما يتعمد إساءة السموؾ (4
 . تبيف ما إذا كاف الطالب يدرؾ خطأه أـ ال (5
 . وفِّر لمطالب التسييالت الالزمة (6
 . تبيف ما إذا كاف ألقراف الطالب تأثير سمبي عميو (7

 . تحدث إلى طالبؾ عف الطالب المعاؽ
 . بوضع حد لسخرية الطالب مف زميميـ المعاؽسارع  (9

 . ساعد الطالب عمى االندماج مع زمالئو (10
احصؿ عمى مساعدة متخصصي تعميـ ذوي االحتياجات  (11

 . الخاصة
 . عيِّف رفيقًا لمطالب (12
  إذا كاف سموؾ الطالب مزعجًا لمغاية ، فاطمب تعييف مساعد (13

 طرؽ مواجية المشكمة : 
 . لطالبأيقظ ا (1
 . خمف سبب نعاس الطالب (2
 . خطط لالجتماع بالوالديف (3
 . اسمح لمطالب بأخذ إغفاءة في بعض األحياف (4
اجعؿ الطالب يجمس في مقدمة حجرة الدراسة أو بالقرب مف  (5

 . مكتبؾ
 . ُمرَّ عمى الطالب بشكؿ مفاجئ (6
 . قدِّـ دروسًا تمس اىتمامات الطالب (7

 . بالتعاوف مع مجموعة صغيرة أو شريؾاجعؿ الطالب يعمؿ 
 . أبؽ الطالب في حالة مف النشاط (9

 . اجعؿ النـو أمرًا صعب المناؿ (10
 . اطمب عوف الطالب اآلخريف (11
 . حمؿ الطالب مسئولية ما يفوتو مف أعماؿ بسبب نومو (12
إذا كاف الطالب يتعاطى أحد األدوية ، فأبمغ والديو بأمر  (13
 . نعاسو

 
 حصص األنشطة المدرسية بصؽال

 : طرؽ مواجية المشكمة
تبيف إذا كاف بصؽ الطالب المتكرر سببو إصابتو بأحد  (1

 . األمراض
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (2
 . ألـز الطالب بتنظيؼ المكاف الذي بصؽ عميو (3
 . إذا بصؽ عمى أحد زمالئو ، فاتخذ إجراًء فورياً  (4
مـ كيفية التعبير عف غضبو بشكؿ أكثر ساعد الطالب عمى تع (5
 . لياقة
 . تحدث مع طالبؾ حوؿ موضوع البصؽ (6
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . وضح لطالبؾ أف حصتؾ ليست وقتًا لمعب (1
أعمف قواعد السموؾ في حصتؾ وعمقيا عمى حائط حجرة  (2

 . الدراسة
عمؽ نسخة مف القواعد السموكية التي يفرضيا معممو  (3

 . العادية الحصص
 . اضبط إيقاع الحصة منذ المحظة األولى (4
 . اطمب مساعدة معمـ الحصص العادية (5
ذكر الطالب كثيري المشكالت بقواعد السموؾ لدى دخوليـ  (6

 . حجرة الدراسة
 . سجؿ تفاصيؿ سموؾ الطالب كتابة (7

 . إذا أساء الطالب التصرؼ ، ففكر في إبعاده عف النشاط
 . الطالب اتصؿ بوالدي (9

 . عمؽ عمى الحائط مالحظة كتبيا معمـ الطالب األساسي (10
وقع عمى خطة تقويـ السموؾ الخاصة بالمعمـ األساسي  (11
 . لمطالب
 . ضع نظامًا لتنظيؼ غرفة النشاط (12
 . نظـ أنشطة لمطالب وىـ يصطفوف لمغادرة الحجرة (13
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 السرقة المعمـ البديؿ االحتياطي
 : شكمةطرؽ مواجية الم

 . أخبر طالبؾ بما تتوقعو منيـ (1
 . ( أشر إلى المعمـ البديؿ بوصفو ) معممًا ضيفاً  (2
 . أعد ممفًا إرشاديًا لممعمـ البديؿ (3
 وضح النطؽ الصوتي السميـ ألسماء طالبؾ في قائمة األسماء (4

. 
 . اطمب تعييف المعمـ البديؿ الذي تراه مناسباً  (5
 أحد األنشطة بعد إنياء عمميـ الدراسيكمؼ الطالب بممارسة  (6

. 
 .. تحدث إلى طالبؾ بشأف طريقة تعامميـ مع المعمـ البديؿ (7

 . اجعؿ الطالب يقيِّموف سموكيـ بأنفسيـ
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . اطمب إعادة المسروقات دوف االفتراض بأنيا سرقت (1
طريؽ إذا كنت تعتقد أف شيئًا قد سرؽ بالفعؿ ، فافتح ال (2

 . أماـ الطالب السارؽ إلعادتو دوف الصريح بفعمتو
ال تيدد أو تعاقب جميع الطالب خالؿ مسعاؾ الكتشاؼ  (3

 . السارؽ
 . اطمب مف تالميذؾ كتابة الحقيقة (4
 . إذا كنت تعرؼ السارؽ ، فرتب إلعادة الشيء المسروؽ (5
 . اشرح لمطالب معنى السرقة وعواقبيا (6
 . مدير والوالديف باألمرفكر في إبالغ ال (7

تعرؼ عمى ما دفع الطالب لمسرقة ، وحاوؿ إشباع تمؾ الدوافع 
 . بأسموب مقبوؿ اجتماعياً 

 . اعقد اجتماعًا لمطالب (9
 . احرص عمى أال يكوف الطالب محؿ بغض زمالئو (10
 . شجع السموؾ المسئوؿ بيف طالبؾ (11
  إلى المدرسةنبو طالبؾ إلى عدـ إحضار األشياء الثمينة  (12
 . فكر في طرؽ إلثناء الطالب عف السرقة (13

 التيديد باالنتحار السباب
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . ال تغض الطرؼ عف بذاءة طالبؾ (1
ضع في اعتبارؾ أف الطالب الصغير قد ال يدرؾ مدى بذاءة  (2

 . ألفاظو
 . واجو األلفاظ البذيئة بيدوء (3
 . مى الطالبفكر في فرض عقاب مخفؼ ع (4
 . إذا عاود الطفؿ السب ، فأبمغ والديو بذلؾ عف طريؽ البريد (5
إذا كاف الطالب يسب بدافع الغضب أو اإلحباط ، فعميؾ  (6

 . معالجة مشكمتو
 . عمـ الطالب ألفاظًا بديمة أللفاظ السباب (7

 . استخدـ إشارات صامتة لتنبيو الطالب بشأف ألفاظو
 . ذاء بزميؿ حسف الخمؽشجع الطالب عمى االحت (9

 . امتدح الطالب عندما يستخدـ ألفاظو بشكؿ مسئوؿ (10
 . طبؽ عمى نفسؾ ما تأمر بو (11
 . اعقد اجتماعًا لمطالب (12
ضع نظامًا لتحفيز ومكافأة الطالب عمى االستخداـ الميذب  (13
 . لمغة
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . تعرؼ عمى العالمات المنذرة باالنتحار (1
 . راقب األطفاؿ المعرضيف لمخطر عف كثب (2
 . تعامؿ بجدية مع كؿ التيديدات باالنتحار (3
 . تصرؼ مع الطالب بعطؼ وحنو (4
 . احرص عمى االستعانة بأعضاء ىيئة التدريس (5
 . اتصؿ بوالدي الطفؿ (6
 . تابع األمر مع الوالديف (7

بحالة  توخ الحذر والحكمة في إخبار أعضاء المدرسة اآلخريف
 . الطالب

 . مد يدؾ لمطالب المبتئس (9
 . ساعد الطالب عمى اكتساب اإلحساس باألىمية (10
 . ساعد الطالب عمى التغمب عمى الفشؿ (11
 . أبمغ الوالديف بنجاحات طفميما (12
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 (كثرة الكالـ ) الثرثرة الوشاية
 : طرؽ مواجية المشكمة

 غ عف األمور الجديةوضح لطالبؾ الفرؽ بيف الوشاية واإلبال (1
. 

 وجو الطالب إلى غض الطرؼ عف األفعاؿ التي ال تؤثر عمييـ (2
. 

 . شجع طالبؾ عمى تسوية مشكالتيـ بأنفسيـ (3
 . ال تتجاىؿ شكوى الطالب دوف تفكير (4
 . أوقؼ الطالب قبؿ أف تواتيو الفرصة لموشاية (5
 . أنشئ صندوقًا لمشكاوى والبالغات (6
 . ب عمى عدـ لجوئيـ لموشايةامتدح الطال (7

 . ال تجعؿ الطالب مسئواًل عف زمالئو
 . انتبو إلى الطالب كثير الوشاية (9
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . أعمف قواعدؾ بخصوص التحدث داخؿ جرة الدراسة (1
 . ذكر الطالب بقواعدؾ قبؿ البدء في أي نشاط (2
 . قـ بتغيير ترتيب أماكف الجموس (3
 . ى الطالب الثرثارتحدث إل (4
اتفؽ مع الطالب عمى إشارة معينة لتنبييو إلى التوقؼ عف  (5

 . الكالـ
 . قؼ إلى جوار طالبؾ (6
 . قؼ وانتظر (7

 . أسكت طالبؾ مف خالؿ اإلشارة إلييـ
 . ال تساعد الطالب الذي كاف يتكمـ مع زميمو بالحصة (9

ير تبيف ما إذا كانت توجيياتؾ تحض الطالب بشكؿ غ (10
 . مباشر
اشغؿ الطالب بممارسة أنشطة إذا انتيوا مف أعماليـ  (11

 . الكتابية مبكراً 
 . وجو الطالب لمكالـ بشكؿ مثمر (12
 . استخدـ مقياسًا لمضوضاء (13
 . استخدـ ساعة مؤقتة تتوقؼ عمى فترات عشوائية (14
قـ برصد ما يصدره الطالب مف ضوضاء باستخداـ ساعة  (15
 . إيقاؼ
 . ستخدـ جيازًا لرصد الضوضاء داخؿ حجرة الدراسةا (16

 االستيزاء واإلغاظة مشكالت قضاء الحاجة
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . أشرؾ الوالديف باألمر (1
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (2
 . ذكر الطالب باستخداـ المرحاض (3
 . احتفظ بغيارات داخمية في متناوؿ يدؾ (4
 . ؿ الالإرادي بشكؿ حكيـعالج حاالت التبو (5
 . اسمح لمطالب باستخداـ مرحاض خاص (6
 . ابحث عف األنماط المشتركة في حاالت التبوؿ الالإرادي (7

 . شجع الطالب
 . تحدث إلى بقية الطالب (9

 . ضع حدًا لالستيزاء بالطالب عمى الفور (10
 . اطمئف عمى الطالب إذا تغيب طوياًل بالمرحاض (11
 . دؿ ما يتناولو الطالب مف سوائؿراقب مع (12
ناقش مشكمة قضاء الحاجة في خطة برنامج التعميـ الفردي  (13

 : طرؽ مواجية المشكمة
ضع سياسة واضحة لمناىضة عادة االستيزاء في حجرة  (1

 . الدراسة
 . ىيئ جوًا مف الدعـ والتعاوف داخؿ حجرة الدراسة (2
 . تماعؾ بالطالبناقش قضية االستيزاء في اج (3
بصر الطالب بأبعاد مشكمة االستيزاء مف خالؿ األنشطة  (4

 . المدرسية
 . وضح لطالبؾ مدى قوة تأثير الكممات (5
 . تبيف سبب تعرض الطالب لالستيزاء (6
 . تحدث عمى انفراد مع الطالب المخطئ (7

إذا أصر الطالب عمى االستيزاء باآلخريف ، فاتخذ معو إجراء 
 . تأديبياً 

 قـ بتمثيمية مع الطالب الذي يتعرض لالستيزاء ز (9
 . ساعد الطالب عمى إعداد ردود جاىزة (10
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 . لمطالب
 

أبمغ باقي أعضاء ىيئة المدرسة بأمر الطالب الذي  (11
 . يتعرض لمسخرية

ساعد الطالب الذي يتعرض لمسخرية عمى التواصؿ مع  (12
 . زمالئو
ب تقدير ساعد الطالب الذي يتعرض لمسخرية عمى كس (13

 . وثناء زمالئو
 . استعف بأقراف الطالب لمساعدتو (14

 (متالزمة توريت ) داء التشنجات العصبية التخريب
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . كف قدوة لمطالب في الحفاظ عمى الممكية المدرسية (1
 . تحدث إلى طالبؾ عف العناية بممتمكات اآلخريف (2
 . لعناية بممتمكات الغيرامتدح الطالب الذيف يظيروف ا (3
 . حاوؿ أف تفيـ دوافع الطالب (4
 . اجعؿ الطالب يكتب وصفًا لما فعؿ (5
 . تأكد مف تورط الطالب في التخريب قبؿ اتيامو (6
 . أبمغ مدير مدرستؾ باألمر (7

 . تجنب إلقاء محاضرة أخالقية عمى الطالب
 . ألـز الطالب بالتعويضات (9

 . المدرسة عمى وجو السرعةأزؿ آثار التخريب ب (10
 . شجع الطالب عمى اإلحساس باالنتماء إلى المدرسة (11
 . استخدـ مادة الحساب لتوضيح عواقب التخريب لمطالب (12
 كمؼ الطالب بمسئولية الحفاظ عمى أحد الممتمكات المدرسية (13

. 
 
 

 : طرؽ مواجية المشكمة
 . المرض اعمـ أنؾ تمعب دورًا أساسيًا في التعرؼ عمى (1
 . وفر الدعـ والتعاطؼ لموالديف (2
 . تحدث مع الطالب عمى انفراد (3
 . اشرح متالزمة توريت لطالبؾ (4
 . شجع زمالء الطالب عمى معاممتو بإيجابية (5
 . اسمح لمطالب المريض بمغادرة حجرة الدراسة في أي وقت (6
 . اإذا كانت تشنجات الطالب ال تثير إزعاجًا فحاوؿ تجاىمي (7

 . اسمح لمطالب بالتنفيس عف الطاقة الزائدة لديو
 . استعد لمواجية األعراض الجانبية لألدوية (9

 . ىيئ الفرصة إلبراز إيجابيات الطالب (10
وفر لمطالب الوسائؿ التعويضية الالزمة إذا كاف يجد  (11

 . صعوبة في الكتابة بخط يده
 . وفر بدائؿ لالختبارات العادية (12
في فحص الطالب لمتأكد مما إذا كاف بحاجة إلى  فكر (13

 . خدمة تعميمية خاصة

 حيازة السالح النواح والعويؿ
 : طرؽ مواجية المشكمة

 . ضع قاعدة تمنع العويؿ (1
ـ سموؾ الطالب دائـ النواح بمطؼ (2  . قوِّ
 . بعد تحذير الطالب مف البكاء لمرتيف ، عميؾ تجاىؿ سموكو (3
 . بالطالب عندما ال يمجأ لمنواحسارع باإلشادة  (4
 . حدد العوامؿ التي قد تدفع الطالب لمنواح (5
 . نبو الطالب بإشارة صامتة حيف يبدأ في النواح والعويؿ (6
 . عمـ الطالب ميارات التواصؿ المناسبة (7
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 ايصرة ايٓفطية

 تعرٌفها :

ته الخاصة والتكٌؾ مع انواع االجهاد العادٌة والعمل بتفأن هً عبارة عن حالة من العافٌة ٌمكن فٌها للفرد تكرٌس قدرا
 وفعالٌة واالسهام فً مجتمعه

تعرٌؾ آخر : س مة الفرد من المرض العقلً والنفسً فً صوره المختلفة وعدم ظهور االعراض  االضطرابات 
  السلوكٌة الحادة فً افعاله وتصرفاتها

 : محددات الصحة النفسٌة
 ونفسانٌة وبٌولوجٌة متعددة تحدد صحة الفرد النفسٌةعوامل اجتماعٌة -ٔ
 عوامل التحول االجتماعً السرٌع وظروؾ العمل المجهدة-ٕ
 عوامل لها صلة بشخصٌة الفرد تجعل الناس عرضة لبلضطرابات النفسٌة وعوامل بٌولوجٌة منها عوامل جٌنٌة-ٖ

  
 : االستراتٌجٌات والتدخبلت

 ن هذه التدخبلتتعتمد على عملٌة تعزٌز الصحة وم
 التدخبلت فً مرحلة الطفولة المبكرة مثل زٌارة الحوامل فً البٌوت واالضطبلع على االنشطة النفسٌة-ٔ
 تقدٌم الدعم االجتماعً البلزم للمسنٌن-ٕ
 -المستضعفة مثل االشخاص المتضررون بسبب النزاعات والكوارث الفباتالبرامج التً تستهدؾ -ٖ
 عزٌز الصحة النفسٌة فً المدرسةاالنشطة الرامٌة الى ت-ٗ
 التداخبلت الرامٌة الى تعزٌز الصحة النفسٌة فً العمل-٘
 برامج الوقاٌة من العنؾ-ٙ
 برامج التنمٌة المجتمعٌة-7
 تقدٌم الرعاٌة النفسٌة لكل طفلة ومساعدتها فً حل مشكبلتها-8
 االهتمام بالتوجٌه واالرشاد النفسً-9

االسرةاالجتماعٌة االخرى وخاصة  المإسساتالجتماعٌة فً التعاون مع االهتمام بعملٌة التنشبة ا-ٓٔ  

________________________________________________________________  
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 :علم النفس 
وآثاره ، دراسة علمٌة   ودٌنامٌتههو العلم الذي ٌدرس سلوك الكابن الحً ، وما وراءه من عملٌات عقلٌة ، ودوافعه 

  ٌمكن على أساسها فهم وضبط السلوك والتنبإ به والتخطٌط له .
أي نشاط ) جسمً أو عقلً أو اجتماعً أو انفعالً ( ٌصدر من الكابن الحً نتٌجة لعبلقة دٌنامٌكٌة هو والسلوك : 

 وتفاعل بٌنه وبٌن البٌبة المحٌطة به .
 والسلوك عبارة عن استجابة أو استجابات لمثٌرات معٌنة .

 علم النفس النمو :
النفسً منذ بداٌة وجودهم ، أي منذ لحظة اإلخصاب هو دراسة سلوك األطفال والمراهقٌن والراشدٌن والشٌوخ ونموهم 

 . إلى الممات
 مظاهر النمو المختلفة :

مابٌنهما ارتباطا متكاملة تنمو كوحدة متماسكة فً انسجام وتوافق تام  فهً تربط فٌ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 : القوانٌن العامة للنمو

 لوظٌفً .النمو عملٌة مستمرة متدرجة تتضمن نواحً التؽٌر الكمً والكٌفً والعضوي وا•

 النمو ٌعتمد على نضج الجهاز العصبً .•

  النمو ٌسٌر فً مراحل .•

 كل مرحلة من مراحل النمو لها سمات خاصة ومظاهر ممٌزة .•

  سرعة النمو فً مراحله المختلفة .•

 النمو ٌتؤثر بالظروؾ الداخلٌة والخارجٌة .•

 الفرد ٌنمو نمواً داخلٌاً كلٌاً .•

 ع مظاهره متداخلة تداخبلً وثٌقاً ، مترابطة ترابطاً موجباً .النمو عملٌة معقدة جمٌ•

 الفروق الفردٌة واضحة فً النمو ، وكل فرد ٌنمو بطرٌقة وأسلوب خاص به .•

 النمو ٌسٌر من العام إلى الخاص ، ومن الكل إلى الجزء .•

 النمو ٌتخذ اتجاهاً طولٌاً من الرأس إلى القدمٌن .•

 رضاً من المحور الرأسً للجسم إلى األطراؾ الخارجٌة .النمو ٌتخذ اتجاهاً مستع•

 النمو ٌمكن التنبإ باتجاهه العام .•

 الطفولة هً مرحلة األساس بالنسبة للنمو فً مراحله.•

 توجد فترات حرجة فً مسار النمو .•

 : مطالب النمو فً مرحلة الطفولة

 ـ المحافظة على الحٌاة .ٔ

 ـ تعلم المشً .ٕ

 العضبلت الصؽٌرة . ـ تعلم استخدامٖ

 ـ تعلم األكل . ٗ

 ـ تعلم الكبلم .٘

 ـ تعلم ضبط اإلخراج وعاداته .ٙ

 ـ تعلم المهارات الجسمٌة الحركٌة البلزمة لؤللعاب ، وألوان النشاط العادٌة .7

 ـ تعلم قواعد األمن والسبلمة .8

 ـ تحقٌق األمن االنفعالً .9

 اإلخوة واآلخرٌن .ـ تعلم االرتباط االنفعالً بالوالدٌن و ٓٔ

 ـ تعلم ضبط االنفعاالت وضبط النفسٔٔ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 مطالب النمو فً مرحله المراهقة :

 نمو مفهوم سوى للجسم وتقبل الجسم .•

 تقبل الدور الجنسً فً الحٌاة ) كذكر أو أنثى ( .•

 تقبل التؽٌرات التً تحدث نتٌجة للنمو الجسمً والفٌسولوجً والتوافق معها .•

 والمفاهٌم العقلٌة الضرورٌة لئلنسان الصالح .تكوٌن المهارات •

 استكمال التعلٌم .•

 تكوٌن عبلقات جدٌدة طٌبة ناضجة مع رفاق السن من الجنسٌن .•

 نمو الثقة فً الذات والشعور الواضح بكٌان الفرد .•

 اختٌار مهنة واالستعداد لها ) جسمٌاً وعقلٌاً وانفعالٌاً واجتماعٌاً •

 الرشد : مطالب النمو فً مرحلة

 تقبل التؽٌرات الجسمٌة التً تحدث فً هذه المرحلة والتوافق معها .•

 توسٌع الخبرات العقلٌة المعرفٌة بؤكبر قدر مستطاع .•

 اختٌار الزوجة أو الزوج.•

 الحٌاة مع زوجة أو زوج .•

 تكوٌن األسرة وتحقٌق التوافق األسري .•

 نشبة والتطبٌع االجتماعً لهم .تربٌة األطفال والمراهقٌن والقٌام بعملٌة الت•

 التطبٌع واالندماج االجتماعً .•

 دي مناسب مستقر ، والمحافظة علٌهتكوٌن مستوى اقتصا•

 مطالب النمو فً مرحلة الشٌخوخة :•

 التوافق بالنسبة للضعؾ الجسمً ، والمتاعب الصحٌة المصاحبة لهذه المرحلة .•

 شٌخ .القٌام بؤي نشاط ممكن ٌتبلءم مع قدرات ال•

 تحقٌق مٌول نشطة وتنوٌع االهتمامات .•

 التوافق بالنسبة لئلحالة الى التقاعد أو ترك العمل•

 . التوافق بالنسبة لنقص الدخل نسبٌاً .

 االستعداد لتقبل المساعدة من اآلخرٌن وتقدٌر ذلك .•

 الجدٌدة التوافق بالنسبة للتؽٌرات األسرٌة وترك األوالد لؤلسرة ، واستقبللهم فً أسرهم•

 العوامل التً تإثر فً النمو:
 الوراثة : (ٔ

 الوراثة هً انتقال السمات من الوالدٌن إلى أوالدهما .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 وتمثل الوراثة كل العوامل الداخلٌة التً كانت موجودة عند بدء الحٌاة ، أي عند اإلخصاب .
داه ، زٌادته ونقصانه ، نضجه وتعتبر الوراثة عامبل مهما ٌإثر فً النمو من حٌث : صفاته ومظاهره ، نوعه وم

 وقصوره ..... وهكذا .
 ( البٌبة :ٕ

تمثل البٌبة كل العوامل الخارجٌة التً تإثر تؤثٌراً مباشراً أو ؼٌر مباشر على الفرد ، منذ أن تم اإلخصاب وتحددت 
 ارٌة .العوامل الوراثٌة . وتشمل البٌبة بهذا المعنى العوامل المادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والحض

 ( الؽدد :ٖ
جهاز الؽدد له أهمٌة كبٌرة فً تنظٌم النمو ووظابؾ الجسم . وللؽدد وإفرازاتها ) الهرمونات ( تؤثٌرها الواضح فً 

 عملٌة النمو
 ( الؽذاء :ٗ

الؽذاء الذي ٌؤكله اإلنسان هو أصل المادة التً تعمل على تكوٌن الجسم ونموه ، والمصدر األساسً للطاقة والسلوك 
 ٌاً وعقلٌاً .جسم

 ( النضج :٘
ٌتضمن النضج عملٌات النمو الطبٌعً التلقابً التً ٌشترك فٌها األفراد جمٌعاً ، والتً تتمخض عن تؽٌرات منتظمة فً 

 سلوك الفرد .
 ( التعلم :ٙ

 ة مستمرة .لوك بصفنحن نعلم أن التعلم هو التؽٌر فً السلوك نتٌجة للخبرة والممارسة ، وٌتعلم األطفال الجدٌد من الس
 مناهج البحث فً علم نفس النمو :

 أوالً : المنهج التجرٌبً .
 هذا هو أدق مناهج البحث فً علم نفس النمو .

 أنه أقرب المناهج إلى الموضوعٌة .•
 ٌستطٌع الباحث الذي ٌتبع المنهج التجرٌبً السٌطرة على العوامل المختلفة•

 تً :وتسٌر الدراسة حسب هذا المنهج فً التسلسل اآل
  ) ظاهرة ـ مشكلة ـ هدؾ ـ فروض ـ تجربة ـ نتابج ـ حقابق ـ قوانٌن ـ نظرٌة ( .

 ومن أهم أهداؾ البحث العلمً ما ٌلً :
 ٌجب أن ٌتخطى البحث العلمً مجرد وصؾ الظاهرة إلى تقدٌم تفسٌر لها .التفسٌر : -ٔ
بل ٌرٌد أٌضاً أن ٌتنبؤ بالطرٌقة التً سوؾ ٌعمل بها  ال ٌقنع العالم بمجرد صٌاؼة تعمٌمات تفسٌر الظاهرة  ،التنبإ : -ٕ

 التعمٌم فً المستقبل .
ٌكافح العالم للوصول إلى درجة من الفهم العمٌق للقوانٌن بحٌث ال ٌقؾ عند حد التنبإ ، بل ٌزٌد من قدرته الضبط : -ٖ

 على ضبط الظاهرات واألحداث .
 وٌقسم هذه المتؽٌرات إلى ثبلثة أنواع :

 المتؽٌر الذي ٌؽٌر الباحث فً مقداره لٌدرس اآلثار المترتبة على ذلك فً متؽٌر آخر وهوالمستقل :  المتؽٌر•
وهو المتؽٌر الذي ٌتؽٌر بتؽٌر المستقل ، أي إنه ٌنعكس علٌه آثار ما ٌحدث من تؽٌر فً المتؽٌر المتؽٌر التابع : •

 المستقل إذا كانت ثمة عبلقة بٌن المتؽٌرٌن
وهو المتؽٌر الذي قد ٌإثر فً المتؽٌر التابع والذي ٌحاول الباحث أن أو الدخٌل أو ؼٌر التجرٌبً :  المتؽٌر الؽرٌب•

 ٌخلص من اثره بتثبٌته أو عزله
 ثانٌاً : المنهج الوصفً :

ٌهدؾ المنهج الوصفً إلى جمع أوصاؾ دقٌقة علمٌة للظاهرة موضوع فً وضعها الراهن ، وإلى دراسة العبلقات التً 
 ٌن الظاهرات المختلفة .توجد ب

 ومن أهم طرق المنهج الوصفً المستخدمة فً علم نفس النمو ما ٌلً :
 ـ المبلحظة العلمٌة :ٔ
المبلحظة المنظمة الخارجٌة : ٌكون أساسها المشاهدة الموضوعٌة والتسجٌل بإزاء الشخص أو مظاهر ونواح سلوكٌة •

 معٌنة .
 الشخص نفسه لنفسه " التؤمل الباطنً " .المبلحظة المنظمة الداخلٌة : وتكون من •
 المبلحظة العرضٌة أو العفوٌة التً تؤتً بالصدفة فإنها تكون سطحٌة ولٌست دقٌقة وؼٌر عملٌة .•
 ـ الطرٌقة الطولٌة :ٕ

تعتبر الطرٌقة الطولٌة التتبعٌة من أقدم وأبسط طرق البحث فً علم نفس النمو وفٌها ٌتتبع الباحث النمو النفسً من 
 افة مظاهره لفرد أو جماعة من األفراد على طول فترة زمنٌة معٌنةك
 ـ الطرٌقة المستعرضة :ٖ

وفٌها ٌدرس الباحث مظاهر  النمو المختلفة فً عٌنة ممثلة كبٌرة العدد من األفراد فً سن معٌنة . وٌطبق علٌهم 
 لخاصة بمظاهر النمو فً هذه السن وسابل الحصول على المعلومات والبٌانات ا

 الطرٌقة االرتباطٌة :-ٗ
 إما أن تكون العبلقة االرتباطٌة ) طردٌة / موجبة ( أو تكون العبلقة االرتباطٌة ) عكسٌة / سالبة (
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 : ةاإلكلٌنٌكٌـ الطرٌقة ٘
 الفحص الطبً .•
 دراسة تارٌخ الحالة .•
 االختبارات السٌكولوجٌة وٌتفرع منها .•

 أ/ تشخٌص الحالة .
 ب/ تفسٌر الحالة .

 / وضع التصمٌم العبلجً .ج
 د/ اختٌار الفروض .

 هـ/ النتابج .
 ـ طرٌقة المقابلة الشخصٌة :ٙ
 تسجٌل تارٌخ الحٌاة .•
 تسجٌل تارٌخ الحالة•
 ـ طرق أخرى :7
 رسومات األطفال .•
 مذكرات المراهقٌن .•
 مذكرات الراشدٌن .•

___________________________________________________ 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 نظرٌات التعلم :
هً عبارة وصفٌة منطقٌة مثبتة تختص بفهم وتفسٌر ظاهرة وسلوك التعلم من وجهة النظر الخاصة بها فالنظرٌة 

 السلوكٌة  تفسر التعلم بخصوصٌة علمٌة وعملٌة تختلؾ عن نظرٌاتها االدراكٌة والنفس فسٌولوجٌة

 ) املدزضة ايطًونية ( 

تمؼ نوعًا ما عف النظرية في العمـو اإلنسانية فيي فػي العمػـو الطبيعيػة تعنػي ) إطػار أف النظرية في العمـو الطبيعية تخ
فيػي )  ةعاـ يضـ مجموعة مف الحقائؽ والقوانيف الثابتة القابمة لمتحقػؽ التجريبػي(ب بينمػا النظريػة فػي العمػـو اإلنسػاني

 ر (بمسممات وتكوينات افتراضية يضعيا الباحث عمى أمؿ أف تفسر لو بعض الظواى
 -مراحـل عملٌة التعلـم :

 وىي العممية األولية التي يحصؿ فييا المتعمـ عمى السموكيات أو المادة المراد تعمميا ب  -مرحمة االكتساب: -1
 وفييا يتـ حفظ المعمومات في وعاء الذاكرة ب -مرحمة التخزيف: -2

قاـ بتخزينيا سابقًا وقت الحاجةب  وتتمثؿ في قدرة الكائف الحي عمى تذكر المعمومات التي -مرحمة االستعادة: -3
 ومف الجدير ذكره أف اإلنساف يتذكر األشياء إما عف طريؽ االستدعاء أو عف طرؽ التعرؼب

Ą- :وىو العممية التي يتذكر فييا المتعمـ أشياء تكوف موجودة أمامو ب -التعرؼ 
B :نما مف ذاكرتووىو العممية التي يتذكر فييا المتعمـ أشياء غير موجودة أ -االستدعاء  مامو وا 

 نيف حيدث ايتعًِ

يرى السموكيوف أف التعمـ يحدث كنتيجة لمػربط بػيف المثيػر واالسػتجابة ببينمػا يػرى المعرفيػوف )الجشػطمت( أف 
التعمـ يحدث نتيجة لإلدراؾ الكمي لمموقؼ وليس نتيجة إلدراؾ جزيئات منفصمة، بينما ترى نظرية التعمـ االجتمػاعي 

 عف طريؽ المالحظة والمحاكاةبباف التعمـ يحدث 
 ْعسية نالزى ٖوٍ ٌٖ :

 وتسمى أٌضا النظرٌة السلوكٌة الجدٌدة ونظرٌة التعزٌز ونظرٌة الفرضٌة االستداللٌة
 أمرٌكً اعتقد أن السلوك اإلنسانً نتٌجة تفاعل مستمر بٌن الكابن الحً والبٌبة .

سـتجابة . وأن اسـتمرار الكـابن الحـً فـً الحٌاة ٕانماا هذا التفاعل ٌقع فً نطاق أوسع من مفهوم المثٌر واال
ٌكون بسبب تكٌفه البٌولوجً ، وكان هدفه بناء علـم نفـس سـلوكً ال مكـان فٌـه لمفاهٌم  مثال الشاعور والؽارض 
ا أو أي فكرة عقلٌـة مـن هذا القبٌاـل ، حٌاـث حاـاول أن ٌحاـول كاـل مفهاوم ساٌكولوجً ٕالاى مصاطلح فٌزٌقاً . كما

اعتبر أن السلوك اإلنسانً سلوك أوتومـاتٌكً دوري ، وأن مبلحظة السلوك ٌجب أن تكون موضوعٌة تماما بعٌدة 
 كل البعد عن الذاتٌـة .

وٌااـرى أن قااـوانٌن الااـسلوك ٌجااـب أن تااـصاغ بلؽااـة الرٌاضااـة الدقٌقااـة ، وعلااـى الااـسٌكولوجٌٌن أن ٌفكااـروا باسااتخدام 
دم علام الانفس . وقاد حادد أربعاة أساالٌب ٌمكان أن تكاون مفٌادة للعلام هاً المبلحظاة البساٌطة ، األسلوب الرٌاضً لٌتق

 والمبلحظة المنظمة والمنضبطة ، واالختبار التجرٌبً للفروض ، وأخٌرا الطرٌقة الفرضٌة واإلستبطانٌة .

 ْعسية االغرتاط ايهالضيهي

 )ايفاف بافموؼ(
ا، حيث كاف يدرس فسيولوجيا اليضـ عند الكالب، ولـ يكف اليدؼ مف كاف بافموؼ في األصؿ عالـ فسيولوجي

دراستو مجاالت عمـ النفس، ولكنو الحظ شيئا جذب انتباىو وأثار اىتمامو، أال وىػو سػيالف لعػاب الكمػب حتػى فػي حالػة 
 عدـ تقديـ الطعاـ لو، وبدأ بالكشؼ عف األسباب إلى أف وصؿ إلى نظريتوب

 تجربة بافموؼ:
موؼ قياس مقدار المعاب الذي يسيؿ عند الكمب نتيجة لرؤيتو لمطعاـ، ولذلؾ وضع كمبا جائعا في غرفة أراد باف 

 ىادئة ومبطنة، بحيث ال تؤثر األصوات الخارجية عمى نتيجة التجربة،وكانت التجربة كالتالي:
 قاـ بافموؼ بتقديـ مثير صناعي وىو صوت الجرس، فمـ يكف ىناؾ استجابة سيالف لعابب 
 ىناؾ استجابة سيالف المعابب فـ بتقديـ مثير طبيعي وىو الطعاـ، فكاقا 
  ومف ثـ الطعاـ،فكاف ىناؾ استجابة سيالف المعابب سثـ قاـ بتقديـ صوت الجر 
 ىناؾ استجابة سيالف المعاب في كؿ مرةب فأكثر مف مرة، فكا طكرر ذلؾ االقتراف واالشترا 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

  استجابة سيالف المعاببقدـ صوت الجرس لوحده مرة أخرى، فكاف ىناؾ 
وىذا مػا جػذب انتبػاه واىتمػاـ  بػافموؼ فصػوت الجػرس فػي المحاولػة  األولػى  لػـ يحػدث اسػتجابة، ولكػف فػي 
المحاولة األخيرة احدث االستجابة، فكيؼ تصدر نفس االستجابة عند الكمػب لمجػرد سػماعو صػوت الجػرس، رغػـ انػو لػـ 

 إلى نظريتوب يشاىد الطعاـب ولذلؾ بدأ بالبحث إلى أف وصؿ
 المفاهٌم األساسٌة فً نظرٌة بافلوؾ

 المثٌر ؼٌر الشرطً:
وهو المثٌر الطبٌعً، حٌث انه مثٌر قوي وفعال، وقادر على إحداث االستجابة، وسمً ؼٌر شرطً الن قوتاه   

 ستجابة.ٌحدث اال فً نفسه وألنه قادر على استدعاء االستجابة بنفسه، وال ٌحتاج إلى اشراطه بمثٌرات أخرى حتى
 االستجابة ؼٌر الشرطٌة:

 وهً االستجابة الطبٌعٌة الناتجة عن المثٌر الطبٌعً، وهً استجابة متعلمة وؼٌر مشروطة.
 المثٌر الشرطً:

وهو المثٌر المحاٌد وال ٌمكان لاه اساتدعاء االساتجابة لوحادة، ولكان ٌمكان أن ٌساتدعً االساتجابة إذا اقتارن 
 بٌعً)الطعام(.واشترط بمثٌر آخر قوي كالمثٌر الط

 االستجابة الشرطٌة:
وهاً اساتجابة ناتجاة عان المثٌار الشارطً، وهاً اساتجابة متعلماة ناتجاة عان االقتاران باٌن المثٌار الطبٌعااً 
والشاارطً، وتختلااؾ عاان االسااتجابة ؼٌاار الشاارطٌة)الطبٌعٌة(، حٌااث أن االسااتجابة الطبٌعٌااة أقااوى وأطااول ماادى ماان 

 االستجابة الشرطٌة.
السااتجابة الشاارطٌة تاادرٌجٌا ، وذلااك بساابب تقاادٌم المثٌاار الشاارطً باادون تعزٌز)المثٌاار الطبٌعااً(، :وهااو تناااقص االكؾ

ٌُبلحظ التناقص التدرٌجً فً مقدار االستجابة الشرطٌة، ففً تجربة بافلوؾ كان هنااك تنااقص فاً كمٌاة اللعااب التاً  و
 تسٌل تدرٌجٌا.

ٌة، فحٌن تقدم مثٌر شرطً بدون تعزٌز، تتناقص االساتجابة وٌعنً التوقؾ تماما عن إصدار االستجابة الشرطاالنطفاء:
تدرٌجٌا إلى أن تصل فً النهاٌة إلى مرحلة االختفاء التام أي إلاى االنطفااء، بمعناى اناه ٌحادث كاؾ لبلساتجابة ومان َثام 

 االنطفاء.
 

 العودة التلقابٌة:
ب( ماارة أخااارى، ثاام تنطفاااا بعااد االنطفااااء بفتاارة مااان الاازمن قااادت تعااود االساااتجابة الشرطٌة)سااٌبلن اللعاااا

 بسرعة،وٌعزى ذلك إلى شعور المتعلم بؤنه قد ٌحدث تعزٌز بعد المثٌر الشرطً فً هذه المحاولة.
 التعمٌم:

وهو أن المثٌرات المتشابهة والقرٌبة من المثٌر الشرطً، قد تستدعً نفس االستجابة التً ٌساتدعٌها المثٌار الشارطً 
اه من قبل ، قد ٌخاؾ من كل القطط المشابهة،بل ومن الحٌوانات التً تشبه القاط األصلً، فالطفل الذي ٌخاؾ من قط آذ

 كاألرنب والكلب ....الخ .
 التمٌٌز:

وهو عملٌة تؤتً بعد عملٌة التعمٌم حٌاث أن الماتعلم ٌكاون قاادر علاى االساتجابة لمثٌار معاٌن دون ؼٌاره مان المثٌارات 
ٌر المعزز ، وبهمال المثٌارات ؼٌار المعاززة حتاى ولاو كانات مشاابهه بمعنى أن المتعلم ٌستجٌب للمث األخرى المشابهة،

 للمثٌر األصلً.

 التطبيقات التربوية
 االستفادة مف مبدأ التعميـ والتمييز:

حيػػث أف تعمػػـ المفػػاىيـ والحقػػائؽ والمعػػارؼ يعتمػػد عمػػى ىػػذا المبػػدأ بشػػكؿ كبيػػر، وكػػذلؾ عنػػد تعمػػيـ االطفػػاؿ 
عػػة مػػف الظػػواىر، أو تعميمػػو التمييػػز بػػيف األحػػرؼ والكممػػات واألشػػكاؿ اسػػتخراج خاصػػية مشػػتركة مػػف بػػيف مجمو 

 واإلعدادب
 االستفادة مف مبدأ التعزيز: 

 حيث أف التعزيز يعتبر شرط أساسي مف شروط التعمـ، وتـ الحديث عف موضوع التعزيز في فصؿ مستقؿب
 مبدأ االشراط العكسي:

السػيئة غيػر المرغػوب فييػا عنػد المتعممػيف، ونقصػد بػو  ويستخدـ ىذا المبدأ في عالج الكثيػر مػف السػموكيات
 تكويف اشتراطات جديدة مضادة لتمؾ االشتراطات الموجودة أصالب
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 التكرار والتمريف:
يؤثر التكرار بشكؿ كبير في حدوث التعمـ، ونستفيد مف ذلؾ في تعمـ الحروؼ والكممػات، حفػظ القراف،والشػعر، 

 خ، وفي تعمـ الميارات اليدوية كالطباعة والسباحة والصناعيةبببببالخوكذلؾ في تعمـ الجغرافيا والتاري
 استمرار وجود الدافع:

حيث أف المعمـ ال بد واف يستثير دافعية الطالب، ويحافظ عمػى ىػذه االسػتثارة فػي اغمػب األوقػات حتػى يحػدث 
 التعمـ، وبدوف دافعية فالتعمـ ضعيؼب

 حصر مشتتات االنتباه:
فضؿ عند االبتعاد عف المشتتات وعف الضوضاء، ولذلؾ يجب عمى المتعمـ أف يحيد ويبعد يكوف التعمـ بشكؿ أ

 ىذه المشتتاتب
  حصر عناصر الموقؼ المراد تعممو:

ويقصد بذلؾ تحديػد المقصػود ، وتحديػد مػاذا نريػد مػف المػتعمـ بالضػبط، حتػى ال يحػدث خمػط أو تػداخؿ أو اسػتغراؽ فػي 
 الرئيسي ب جزئيات وتفاصيؿ عمى حساب الموقؼ

 االستفادة مف مبدأ االنطفاء:
ويتمثؿ ذلؾ في إىماؿ المعمـ لبعض السموكيات السيئة، وعدـ التركيز عمييا، وتجاىميا فإف ذلؾ يترؾ انطباعا 

 عند المتعمـ، باف ىذه السموكيات ليست ذات قيمة، ومع مرور الوقت يبدأ ىذا المتعمـ بتركيا ونسيانياب
 ه:تكويف حاالت الحب والكر 

معظـ حاالت الحب والكره ناتج عف تكويف ارتباطات شرطية إما ايجابية أو سمبية، فيتكوف الكػره عنػد اإلنسػاف 
ذا أردنػا  نتيجة لرؤيتو شخص أو مكاف ارتبط بشئ مكروه، وتكرر ذلؾ أكثر مف مره فإف ذلػؾ يولػد مشػاعر الكػرهب وا 

 التخمص مف ذلؾ فعمينا استخداـ االشراط العكسيب
 تعًِ باحملاوية واخلطأْعسية اي

 ثوزْدايو

تبنى ثورندايؾ استخداـ المنيج العممي في دراسة وتفسير السموؾ بشكؿ عاـ وفي التعمـ بشكؿ خػاص، ولػذلؾ 
اسػػتخدـ المػػنيج العممػػي فػػي دراسػػة وتفسػػير السػػموؾ، وأجػػرى تجاربػػو عمػػى اإلنسػػاف وعمػػى الحيوانػػات  ومػػف أشػػير 

 تجاربو )تجربة القط(ب
 تجربػة القػط:

وضع ثورندايؾ قطا جائعا في قفص، بحيث يمكف فتح ىذا القفص مػف الػداخؿ بواسػطة َدعَّاسػة، ووضػع امػاـ 
القط مف خارج القفص طعاـ لو رائحة نفاذه بحيػث يػراه القػط، ويشػتـ رائحتػو، وال يمكػف الوصػوؿ إليػوب حػاوؿ القػط 

الحصػوؿ عمػى الطعػاـ الموجػود أمامػو، يقـو بحركات عصبية عشوائية مف اجػؿ  فعابثا الحصوؿ عمى الطعاـ، وكا
الوقت كاف يزداد غيظا وغضبا حتى انػو لػوحظ انػو كػاف َيُعػض القضػباف الحديديػة مػف كثػرة الغػيظب ازدادت  روبمرو 

المحاوالت العشوائية، وفجأة وبدوف تخطيط، وبصدفة محضة ضغط القط عمى الدعاسة ففػتح البػاب، وخػرج مسػرعا 
 وحصؿ عمى الطعاـب

يؾ التجربة عمى نفس القط بعد أف جاع فقاـ القط بنفس المحاوالت العشوائية المتكررة،ومف ثـَ فتح كرر ثورندا
الباب عف طريؽ الصدفة أيضا، ولكف كاف ذلؾ في زمػف اقػؿ مػف المحاولػة األولػىب وعنػد تكػرار المحػاوالت وجػد أف 

النيايػة مػف فػتح البػاب لمجػرد رؤيتػو  الزمف المستغرؽ في فتح الباب بدأ يتنػاقص تػدريجيا إلػى أف تمكػف القػط فػي
 لمطعاـب
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 قوانٌن نظرٌة المحاولة والخطؤ:

القوانٌن

االثر
التدرٌب

التكرار
االستعداد

 
 أوال: قانون األثر:

وهو األثر أو االنطباع الذي نحصل علٌه من خبلل القٌام بمحاولاة الاتعلم، فهال هاذا األثار واالنطبااع سالبٌا أم 
ً بمحاولة ما وٌتبع هذه المحاولاة اثار طٌاب وساار فاان ذلاك ٌولاد رؼباة لادى هاذا اٌجابٌا، فعندما ٌقوم الكابن الح

 الكابن الحً للمٌل لتكرار هذه المحاولة فً مرات قادمة، وبالتالً فاألثر السار ٌقوي االرتباط.
الكاابن إلاى بٌنما إذا تبع محاولة الكابن الحً عدم اإلشباع أو الشعور باأللم والضٌق فاان ذلاك ٌولاد مٌال لادى      

العاازوؾ عاان تكاارار هااذه المحاولااة فااً ماارات قادمااة، وبالتااالً فااإن األثاار السااٌا بعااد المحاولااة ٌضااعؾ االرتباااط، 
 وبالتالً تنخفض االستجابات الصحٌحة.

 قانون التكرار: ثانٌا:
 وٌنقسم هذا القانون من وجهة نظر ثورنداٌك إلى قسمٌن وهما:   

الرابطة بٌن المثٌار واالساتجابة،أو أن الاتعلم ٌحادث نتٌجاة للممارساة والتكارار ونقصد به أن قانون االستعمال:  -أ
 واالستعمال، وكلما زاد االستعمال كلما كان التعلم أقوى.

فمثبل: إنسان ٌحفظ كتاب هللا وٌعمل فً نفس الوقت محفظ وإمام، فان ذلك ٌتطلب منه المداوماة علاى اساتعمال ماا 
 على التذكر.حفظه وبالتالً تكون لدٌة قدرة 

ونقصد باه أن اإلهماال وعادم الممارساة والتادرٌب ٌاإدي إلاى نساٌان ماا تعلماه اإلنساان، ففاً قانون اإلهمال:  -ب
فلو أن هذا اإلنسان لم ٌراجع ما حفظ ولم ٌستعمله لمدة طوٌلة من الوقات  -الحافظ لكتاب هللا–المثال السابق ذكره 

 ٌر مما حفظه وتعلمه.فسٌجد نفسه بعد فترة قد نسً أو فقد جزء كب
  ثالثا: قانون االستعداد:

 وٌتمثل قانون االستعداد فً ثبلث حاالت هً كالتالً:    
إذا كانت الوحدة العصبٌة أو الكاابن الحاً مساتعد ومتهٌاا للقٌاام بشاا ماا، وفعابل قاام باه فاإن ذلاك الحالة األولى: 

جٌد للقٌام برحلة وفعبل ٌقوم بهذه الرحلة فإن ذلك  ٌشعره بنوع من الرضا والراحة. كؤن ٌكون الطالب مستعد بشكل
 ٌشعره بالراحة.
إذا كانت الوحدة العصبٌة أو الكابن الحً مستعد ومتهٌا للقٌام بشا ما، ولم ٌقم به  فإن ذلك ٌشعره الحالة الثانٌة: 

ؽابها فً آخر لحظة فان بعدم االرتٌاح والضٌق واالنزعاج. كؤن ٌكون الطالب مستعد بشكل جٌد للقٌام برحلة وٌتم إل
 ذلك ٌشعره بالضٌق.

إذا كانت الوحدة العصبٌة أو الكابن الحً ؼٌر مستعد وؼٌر متهٌا للقٌام بشا ما، واجبر على القٌام الحالة الثالثة: 
ار وفجاؤة ٌطلاب مناه به فإن ذلك ٌشعره بعدم االرتٌاح والضٌق واالنزعاج . كؤن ٌكون الطالاب ؼٌار مساتعد لبلختبا

 تبار.تقدٌم اخ
 خصابص التعلم بالمحاولة والخطؤ:

* ٌفضل استخدام هذا النوع من التعلم مع األطفال صؽار السن وذلك ألنه ٌقوم على الصدفة وال ٌحتاج إلى اإلدراك 
 أو التخطٌط.

رة * ٌستخدم اإلنسان هذا النوع من التعلم نتٌجة النعدام عامل الخبرة والمعرفة المسبقة، فلو كاان عناد الماتعلم خبا
 فلن ٌحتاج إلى استخدام أسلوب المحاولة والخطؤ . 

* ٌمكن للمتعلم من خبلل هذا النوع من التعلم تعلم واكتساب بعض المهارات البسٌطة بدون وجود مدرب كالسباحة 
 الخ. ---أو ركوب الدراجة 

  التطبٌقات التربوٌة:
 ر من التركٌز على الجانب النظري جانب التطبٌقً أكث* التركٌز على التعلٌم القابم على األداء والمهارة، أي على ال

* الااتعلم ٌنتقاال ماان البسااٌط إلااى المركااب،ومن الوحاادات األولٌااة إلااى األكثاار تعقٌااداً ممااا ٌسااهل تعلاام بعااض المااواد 
 كالحساب والهندسة .

 * التكرار مهم لعملٌة التعلم وذلك من أجل تحقٌق اإلتقان واالحتفاظ بما تعلمه المتعلم .
 جابٌة المتعلم ضرورٌة كالمشاركة والمحاولة واالجتهاد حتى ٌكتشؾ األخطاء بنفسه، وٌكون التعلم أكثر ثباتاً.* إٌ

* البحث عن أشٌاء تسعد المتعلم من أنشطة وأسالٌب ) قانون األثر( حٌث ٌترك أثراً إٌجابٌاً لموضوع التعلم، حتى 
 ٌمٌل إلى تكراره.
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 ٌة التعلم سواء كان مادٌاً أو معنوٌاً مع مراعاة شروطه.* استخدام التعزٌز كعامل مهم لعمل
 
 

 ْعسيـة االغـساط اإلجسائـي

 ضهٓـس

تعتبر هذه النظرٌة من أهم النظرٌات السلوكٌة ألنها نقلت موضوع التعلم نقبلت نوعٌة متقدمة، وجاءت بمجموعة 
 من المفاهٌم واألفكار الجدٌدة مثل  )التعلم المبرمج(.

 تبلمٌذ ثورنداٌك بالرؼم من أنه لم ٌتتلمذ على ٌدٌه بشكل مباشر، وإنما عن أفكاره ومنهجه .ٌعتبر سكنر من  
 أنـواع التعلـم

 -قسم سكنر التعلم إلى نوعٌن ربٌسٌن وهما :
 -التعلم الناتج عن السلوك االستجابً : -ٔ   

مسبول عن هذه  االستجابة دون ؼٌره مان وهنا تفسر االستجابة على أنها نتٌجة حتمٌة لمثٌر واحد أوحد هو ال         
المثٌرات األخرى وهذا ٌخضع للرأي القابل ) ال استجابة بدون مثٌر( . بمعنى أن سكنر ٌارى باؤن االساتجابة التاً ٌقاوم 

 بها الكابن الحً تنتج عن مثٌر بعٌنه.
 -التعلم الناتج عن السلوك اإلجرابً: -ٕ

ات اإلنسانٌة بناًء على رابطة المثٌر واالستجابة، وذلك ألن السلوك اإلنسانً من ؼٌر المنطقً أن تفسر كل السلوكٌ      
 أعقد وأكبر وأرقى من أن ٌفسر بهذه المعادلة البسٌطة.

فً هذا النوع من التعلم ال ٌشترط سكنر وجود مثٌر لكل استجابة ألن بعاض االساتجابات ال تكاون ناتجاة عان   
 لمشً أو اللعب أو الكبلم .مثٌرات محددة مسبولة عنها كاستجابة ا

بعض االستجابات تنتج عن تداخل عدد كبٌر من المثٌرات، مثبلً:رإٌة الطعام إلنسان جابع لٌس بالضرورة أن  
 الخ. ---ٌؤكل ألنه قد ٌكون صابماً أو ألن الطعام مرفوض دٌنٌاً 

من أنه ال ٌنكر وجودها ؼم مما سبق ٌتضح أن سكنر ٌهتم بدراسة االستجابات أكثر من دراسته للمثٌرات بالر
 نهابٌاً .

 تجارب سكنر 
 -أجرى سكنر مجموعة من التجارب منها :

  -تجربته على سلوك الفؤر :
حٌث تم وضع فؤر جابع فً صندوق بحٌث ٌمكن رإٌته من الداخل، لاوحظ أن الفاؤر ٌحااول دومااً البحاث عان 

على مكان معٌن فظهرت لاه وجباة صاؽٌرة مان الطعام داخل الصندوق، وٌقوم بحركات عشوابٌة، وبالصدفة ضؽط 
 الطعام، وكان ٌكرر هذه المحاولة لٌحصل على طعام أكثر ولوحظ زٌادة سرعته نتٌجة الكتساب الخبرة .

 -تجربته على سلوك الحمامة :
حٌث كان ٌضع قرصٌن أحدهما أحمر تحته طعام، واألخر أخضر ال ٌوجد تحتاه شاا. فكانات الحماماة تتجاول  

 للحصول على الطعام فتجده تحت القرص األحمر، بٌنما إذا نقرت القرص األخضر فبل تجد شٌباً.  فً المكان
  -تجربته فً تعلم اللؽة :

استخدم سكنر مجموعاة مان األصاوات المساجلة بعاض هاذه األصاوات لهاا معاان معٌناة، مفهوماة، مترابطاة، 
هوماة. وكاان ٌعارض هاذه التساجٌبلت علاى والبعض اآلخر من هذه األصوات عشوابً لٌس له أي معنى وؼٌار مف

المستمعٌن . الحظ سكنر أن األصوات المفهومة المترابطة ذات معنى تتعزز بالفهم والمتابعة، بٌنما األصوات ؼٌار 
 المفهومة عدٌمة المعنى تتعرض لئلهمال واالنطفاء .

 
 
 

 التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة سكنر
قاات التربوٌاة التاً خلاص إلٌهاا ساكنر وٌاتم تعادٌل السالوك عان طرٌاق تجاهال ٌعتبر تعدٌل السلوك من أهم التطبٌ     

 السلوك ؼٌر المرؼوب بحٌث ٌإدي ذلك إلى الكؾ التدرٌجً ومن َثم  االنطفاء والتبلشً والترك.
نً شهر،حٌث كان ٌبكً بشده إذا فارقه والداه أثناء النوم مع العلم أنه ال ٌعا ٕٔففً تجربة أجرٌت على طفل عمره    

من أي مشكلة جسمٌة فعمل الوالدان على تعدٌل سلوك طفلهم عن طرٌق االنطفاء فتركاه أول لٌلة لوحده فبكاى حاوالً 
 ( دقٌقة وفً اللٌلة العاشرة لم ٌبك الطفل ألنه حدث له انطفاء .٘ٗ)

  -عملٌات تعدٌل السلوك:
 -الثناء والموافقة: -أ      

 سلوكٌات االٌجابٌة المرؼوبة كالمدح واالبتسامة واالهتمام . نستخدم الثناء لتعزٌز ال            
 -النمذجة : -ب 

من أفضل الطرق فً تعلٌم األطفال هو أن نمارس هذا السلوك المراد تعلٌمه للطفل. عملٌاً أماماه وبعاد ذلاك         
 نطلب منه القٌام بذلك )أي أن ٌسبق القول الفعل(.

 ة فبل بد أن ٌصلً أمامه.مثل: تعلٌم األب البنه الصبل    
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 تعلٌم المعلم لكٌفٌة الوضوء فبل ٌكفً مجرد الوصؾ النظري وإنما ال بد من التطبٌق العملً.         
 -تشكٌل السلوك: -ج

وٌقصد به تقدٌم التعزٌز عند قٌام المتعلم بجزبٌة معٌنة من السلوك، ومن َثم ٌعزز بعد قٌامه بالجزبٌة الثانٌة       
 ٌصل إلى السلوك النهابً .وهكذا حتى 

 مثال: تعلٌم الحٌوانات للحركات فً السٌرك.   
 ضعاؾ العقول ربط أزرار القمٌص . أو تعلٌم       

 -التحدٌد الذاتً للشروط : -د
    بمعنى أن نقول للطالب المشاؼب كثٌر الحركة بؤنك إذا جلست فً هذه الحصة هادئ                                        

 ومإدب فسؤجعلك تمارس هواٌتك المفضلة طوال الحصة القادمة ) لعب كرة القدم(.        
 -تحدٌد القواعد الواضحة والتوجٌهات : -ه

على المعلم أو األب أن ٌحدد مجموعة من القواعد فً بداٌة التعلم، ألنه ٌوجد فابدة كبٌرة من تحدٌد مثل هذه       
 ه القواعد تختلؾ من نشاط إلى آخر .القواعد. ومن المبلحظ أن هذ

فمثبلً: مدرس التارٌخ ٌحدد شروطه عند بداٌة تعامله مع الطلبة، بٌنماا معلام العلاوم فلاه شاروطه الخاصاة باه      
 وبالتعامل مع المختبر واألجهزة. 

 واططوْٕعسية 

طات تقلٌدٌة على الطرٌقة ان نظرٌة ومبادئ واطسون هً توأم متطابق لتلك   لبافلوؾ حٌث ال تعدو سوى اشترا
 األمرٌكٌة

ٌرى واطسن مإسس المدرسة السلوكٌة أن علم النفس هو علم السلوك وان الطرٌقة المناسبة لدراسة موضوعاته هً 
الطرٌقة الموضوعٌة المستخدمة فً المٌادٌن العلمٌة الطبٌعٌة ولٌست طرٌقة االستبطان التً كانت شابعة قبله فً 

 ة.دراسة الظواهر النفسٌ
 تجربة واطسون :

لقد قام واطسن بإجراء عدد من التجارب كان من بٌنها تلك التً أجراها على الطفل )ألبرت( الذي كان سلٌم الجسم 
والنفس معاً، لٌس لدٌه مخاوؾ ؼٌر عادٌة و إنما كان كؽٌره من األطفال ٌخاؾ من األصوات المدوٌة والمفاجبة... الخ 

ٌلعب معه حتى ألؾ ذلك وتعود علٌه، وبعد مضً فترة من الزمن وبٌنما كان الفؤر وقد جًء بفؤر أبٌض إلٌه فصار 
ٌقترب من الطفل أحدث المجرب صوتاً مرتفعاً مفاجباً )وهو مثٌر مناسب إحداث الخوؾ( وبعد تكرار هذا االقتران مرات 

رو شبٌه بفرو الفؤر بدا علٌه عدٌدة أظهر )البرت( خوفاً ملحوظاً من الفؤر األبٌض وحٌن رأى حٌوانات أخرى لها ف
 الخوؾ أٌضا.

 ْعسية ادوازد توملإ

وهو من السلوكٌٌن الجدد وتعد السلوكٌة الجدٌدة امتدادا طبٌعٌا لسلوكٌة واطسون ، وٌبدو مذهبه ألول وهلة كؤنه  
ى وجود مزاوجة بٌن مصطلحٌن متعارضٌن ، هً القصد والسلوك ، ذلك ألن إضفاء القصدٌة على الكابن الحً تعن

الشعور لدٌه ، و المدرسة السلوكٌة ترفض مصطلحا عقلٌا مثل الشعور . كما رفض بحدة االستبطان الذي قالت به 
البنابٌة ، وهو لٌس له اهتمام بما ٌسمى التجارب الداخلٌة التً ال ٌمكن ٕاخضاعها للمبلحظة الموضوعٌة . ومع ذلك 

 ٌختلفان فً نقطتٌن اساسٌتٌن وهً : فإنه لم ٌكن سلوكٌا واطسونٌا ذلك ألن الرجلٌن
أنه لم ٌكن مهتما بدراسة السلوك فً مستوٌاته الجزبٌة أو فً صورة مثٌر واستجابة ، حٌث لم ٌهتم بوحدات عناصر 

السلوك مثل نشاط األعصاب أو العضبلت أو الؽدد ، وكان تركٌزه على جماع السلوك ، أي االستجابة العامة للكابن الحً 
 ا فإن مذهبه ٌجمع بٌن مفاهبم السلوكٌة ومفاهٌم، ولهذ

 الجشطلت .
٭ قوله بؽرضٌة السلوك الذي ٌمثل ركنا أساسٌا فً نظرٌته ، وهذه الؽرضٌة فً السلوك ٌمكن تعرٌفها فً عبارات 

 سلوكٌة موضوعٌة دون الرجوع إلى االستبطان أو مفهوم الخبرة الشعورٌة 

 ْعسية ايتعًِ باإلقرتإ

 جاثسي

 رر جاثري فً  ) التعلم باالقتران انه ال بد من ان نفرق بٌن كل من الحركات  واألفعالٌق
 .فالحركات ما هً إال أنماط استجابات أولٌة كإفراز ؼده أو حركة عضلة أم األفعال فهً مجموعة حركات هادفة

 قانون التعلم عند جاثري :
 تران الذي صاؼه فً العبارة التالٌة :هو قانون االق القانون الربٌسً للتعلم فً نظرٌة جاثري

 )) إذا نشط مثٌر ما وقت حدوث استجابة معٌنة فان تكرار هذا المثٌر ٌإدي إلى حدوث تلك االستجابة ((
 مبدأ الترابط عند جاثري :

 ٌرى جاثري ان للتعلم مظهرا واحدا ٌعرفه كل إنسان ذلك المظهر هو الذي تفهمه من األمثلة التالٌة :
 محروق ــــــ ٌخاؾ النارالطفل ال

 منظر المطر ــــــــ ٌذكرنا بالمظلة
  اسم صدٌق ــــــــ ٌذكرنا بزٌارته
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كل هذه األمثلة فً نظر جاثري تتبع قانونا واحدا أو مبدأ واحدا هو مبدأ الترابط وهو القانون الوحٌد الذي ٌفسر كل 
 . مظهر من مظاهر التعلم فً رأي جاثري

 للتعلم باالقتران :التطبٌقات التربوٌة 
التعلم باالقتران ٌحدث مباشرة بٌن المثٌر واالستجابة أي ان االرتباط ٌحدث فورٌا بٌن أحداث جسمٌة وحركٌة وعلى -ٔ

ذلك فان التعلم الجٌد هو ما ٌحدث عن طرٌق النشاط الذاتً للفرد أثناء العملٌة التعلٌمٌة وخصوصا الجانب العلمً منها 
 استخدام الوسابل التعلٌمٌة المعٌنة فً عملٌة التدرٌسلذلك فانه من األفضل 

تساهم عملٌة الكؾ االعتباطً مساهمة فعالة فً تعدٌل سلوك بعض األطفال الذٌن ٌطلبون استمرار الرضاعة بعد -ٕ
 . عامهم الثانً أو خوفهم من األماكن المظلمة إلى ؼٌر ذلك من أسالٌب السلوك الؽٌر سوي

 ْعسي٘ ايتعًِ االجتُاعي

 باْدوزا

ٌعتبر التعلم بالمبلحظة من أفضل أسالٌب التربٌة ألنه ٌعتمد على التقلٌد والمحاكاة، وبالتالً فهو األكثر رساوخا    
وثباتا واستمرارا، وٌقوم هذا النوع من التعلم على افتراض إن اإلنساان اجتمااعً بطبعاه ٌتاؤثر بؤفعاال وسالوكٌات 

 ه اجتماعٌه من الدرجة األولى.واتجاهات اآلخرٌن فالتعلٌم أساسا عملٌ
 وترى هذه النظرٌة أن هناك أشكال للتعزٌز وهً:

 التعزٌز ؼٌر المباشر:
أن ٌشعر المتعلم بالرضا والسرور والسعادة، الن هناك شخص آخر ٌعتبره قدوة أو نموذج له قد حصال علاى 

 عزٌز. تعزٌز ألنه قام بسلوك معٌن.وهنا كؤن المتعلم نفسه هو من حصل على هذا الت
 التعزٌز البدٌل أو التعزٌز باالنابه:

فمثبل أجاب الطالب فً الفصل اجابه مثالٌه فقام المعلم بتعزٌزه فمدحه ومنحه عدة درجات فتؤثر زمٌله عندما شاهد 
 هذا المشهد وبدأ ٌشارك فً الفصل على أمل أن ٌحصل على نفس التعزٌز.

 التطبٌقات التربوٌة للتعلم االجتماعً : 
 ماذج لسلوكٌات اٌجابٌه من اجل أن ٌتعلمها الطلبة سواء جسمٌه أو عقلٌه تتبنى االتجاه المراد تعلمه. عرض ن .ٔ
تقنٌن وتحدٌد جماعه الرفاق واستخدامهم كنمااذج لعارض االتجاهاات االٌجابٌاة الماراد تعلمهاا مان خابلل االخاتبلط  .ٕ

 والتفاعل معهم.
شاشات التلفاز، حتى وان كانت رسوم متحركة، ألننا شاهدنا فً  تحدٌد وتقنٌن المشاهد التً ٌشاهدها األطفال عبر .ٖ

 التجربة السابقة اثر أفبلم الكرتون على الطفل. 
األب واألم والمعلم من اخطر المإثرٌن على الطفل واعٌن األطفال معقودة علٌهم ٌستحسنون ما ٌستحسنه آبابهم،  .ٗ

 وٌمٌلون إلى تقلٌده، فحافظ على سلوكك أمامهم.
ذرع بصؽر سن الطفل واستخدامه كمبرر للسلوكٌات الخاطبة أمامه فان الطفل ٌتشربها ومن شب على شا عدم الت .٘

 شاب علٌه.

 ية ايٓفطية(ايترًيً ايتعًِ ْعسية)ْيٌ َيًسْعسية جوٕ دوالزد و 

رق أساسً كانت الفكرة التً قدماها تقوم على فكرة التعزٌز فً األساس وتشبه بدرجة عظٌمة مـا أتى به سكنر مع فا
واحد هو كرتهما عن التعزٌز . فهما ٌعتبرانه ناشبا عن خفـض الباعث بمعنى أن االستجابة ترمى دابما ٕالى تخفٌض 

  التوتر الناشـا عـن دافـع أو باعـث ومـن هنا كون الباعث ولٌس التعزٌز هو الفكرة المحورٌـة فـً نظرٌتاهما

 ْعسيـة اجلػطًـت

 )سنوًٖس, نوفها, فريتٗامي(

الجشطلت كلمة ألمانٌة لٌست بالعربٌة، وتعنً الشاكل ،الصافة،الكل ،النمط.وٌاري أصاحاب هاذه النظرٌاة أن السالوك    
 عبارة عن وحدة كلٌة واحدة ؼٌر قابلة للتحلٌل وال للتجزبة.

متناثرة، وهً بذلك تختلؾ عن النظرٌات السلوكٌة والتً تري أن السلوك ٌمكن أن ٌحلل إلً وحدات بسٌطة وجزبٌات 
ٌُدرس كوحدة كلٌة.  ومن ثم الربط بٌنهما فٌما بعد، بٌنما ترى الجشطلت بؤن السلوك ال ٌقسم وال ٌجزأ وإنما 

ٌعتبر اإلدراك هو األساس فً نظرٌة الجشطلت، واإلدراك ٌكون بطرٌقة مجملة كلٌة، ثام ٌاتم االنتقاال بعاد ذلاك إلاً     
 ً إطار الكل .التفاصٌل، أي أننا ال نفهم التفاصٌل إال ف

فالتعلم عند الجشطلت هو استبصار لهذا الكال وفهام حقٌقاً للعبلقاات القابماة باٌن أجزابه.وباذلك فاإن الاتعلم عناد       
الجشطلت لٌس عملٌة آلٌة قابماة علاً التكارار أو اناه ٌقاوى باالتعزٌز، وإنماا ٌعتماد علاً تنظاٌم المواقاؾ فعنادما ٌانظم 

 ٌدركه وٌتعلمه. اإلنسان محٌطه من السهل علٌه أن
طالااب علٌااه امتحااان بعااد ٌااومٌن، وهااو ال ٌعلاام جزبٌااات المساااق، وال ٌعاارؾ الموضااوعات التااً سااتدخل فااً  -فمااثبل:

االمتحان، وال ٌدري أٌن ٌقع هذا العنوان من الكتاب.فهذا الطالب ؼٌر منظم ألماوره الدراساٌة وعناده ناوع مان التاداخل 
لطالاب فاً هاذا المسااق أو أن ٌتعلماه، وذلاك ألناه ال ٌوجاد عناده ناوع مان والعشوابٌة، ولاذلك فمان الصاعب أن ٌانجح ا

 التنظٌم للمحٌط. والتعلم عند الجشطلت ٌعتمد علً إدراك الكابن الحً للعبلقات الموجودة فً مكونات الوقؾ التعلٌمً.
 تجارب كوهـلــــــــر "القــرد"

م المفضل للقرد وهو الموز،بحٌث ٌراه القارد وضع كوهلر قرد جابع داخل قفص، ووضع فً سقؾ القفص الطعا 
وال ٌستطٌع الوصول إلٌه ألنه أعلً منه، ووضع داخل القفص صندوق،وعصا،وبعد محاوالت فاشلة من القرد فً 
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فوضاع الصاندوق تحات الماوز،  الحصول علً الطعام. أخذ القرد ٌفكر وٌفكر ،وفجاؤة استبصار وتوصال إلاً الحال،
 لصندوق ووصل إلً الموز.  وتناول العصا ثم صعد على ا

  
 المصطلحات األساسٌة لهذه النظرٌة

 هً كل ٌتجاوز مجموعة األجزاء المكونة له. وتعنً النمط ،الكل ،الشكل ،النموذج .الجشطلت:
 استبعاد التفاصٌل التً تحول دون إدراك العبلقات الجوهرٌة فً الموقؾ.   إعادة التنظٌم:
 بشكل مفاجا ومباشر بعد إدراك العبلقات وتنظٌم الموقؾ وال ٌتم بشكل متدرج.  وهو الوصول إلً الحلاالستبصار :

 أسس التعلم باالستبصار
ٌتوقؾ االستبصار علً طاقة الفرد فٌما ٌتعلق بقدراته، وذكاباه، وعماره الزمناً، والفاروق الفردٌاة ولاذلك نبلحاظ  

      -األتً:

 ر سنا .أن األكبر سنا أكثر قدرة علً االستبصار من األصؽ 

 .أن األكثر ذكاء أكثر قدرة علً االستبصار من األقل ذكاء 

 .تتوقؾ القدرة علً االستبصار علً الخبرات السابقة 

  ٌتوقؾ االستبصار علً تنظٌم الموقؾ  فبل ٌمكن أن ٌحدث االستبصار إال إذا كانت جمٌع الجوانب البلزمة للوصول
 إلً الحل ضمن مجال مبلحظة الفرد.

 ار بعد فترة من المحاوالت الفاشلة  فحاول القرد الوصول إلاً الطعاام باالقفز وماد الٌاد ولكان كانات ٌحدث االستبص
 محاوالته فشلت وبعدها جلس ٌفكر ثم تناول العصا،وجذب الصندوق وصعد علٌه..

 :العوامل التً تإثر علً االستبصار

 -النضج الجسمً:

كن للفرد الوصول إلً الستبصار بحل مشكلته إذا كان فاالستبصار ٌتوقؾ علً النضج الجسمً فمثبل :كٌؾ ٌم 

سنوات أن ٌستبصر بحل مشكلة رٌاضاٌة تتناساب ماع طفال  (4)عاجز عن الرإٌة، وكٌؾ ٌمكن لطفل صؽٌر السن 

 عام.(14)فً سن

 -النضج العقلً :

 مستوي الذكاء والنضج العقلً والقدرات العقلٌة تإثر علً قدرة اإلنسان علً االستبصار.

                          -المجال: تنظٌم

 البد من تنظٌم المجال بشكل مناسب ورإٌة األجزاء، وإدراك العبلقة بٌنها حتى ٌحدث االستبصار.        

             -الخبرة : 

نتٌجة لوجود األلفة فمن الممكن لئلنسان أن ٌتعامل مع األشٌاء الجدٌدة فً ضوء ما مر به من خبرة   

 لفة(. سابقة)األ

 قوانيػف التعمػػػـ

 -قانوف التشابو:

يميؿ اإلنساف إلي إدراؾ األشياء المتشابية عمي أنيا وحدة كمية واحدة مترابطػة فيمػا بينيػا سػواء كانػت متشػابية       
 في الشكؿ أو الحجـ أو الموف ب)انظر الشكؿ التالي(

  
 ط  ط  ط  ط  ط                                                                            
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

فػػالمتتبع لمشػػكميف السػػابقيف يجػػد أف ىنػػاؾ ميػػؿ عنػػد اإلنسػػاف إلدراؾ أي منيمػػا بطريقػػة أفقيػػة أي انػػو يػػدرؾ األشػػكاؿ 
ف يػدرؾ الدائرية عمى أنيا وحدة واحدة، وكذلؾ حرؼ الطاء عمى انو وحده واحدة مستقمةبببومف الصعب عمي اإلنسػاف أ

 ىذيف الشكميف بصورة رأسيةب
 

                                                                                     -قانون التقارب :
ٌمٌل اإلنسان إلً إدراك األشٌاء المتقاربة علً أنها أشكال تمثل أنماطا متقاربة فٌدركها اإلنسان علً أنها وحدة كلٌة   

 واحة
        -ون اإلؼبلق: قان

ٌمٌل اإلنسان إلً إدراك األشٌاء واألشكال والموضوعات ؼٌر الكاملة علً أنهاا كاملاة ،ألن الشاكل ؼٌار المكتمال       
   -ٌصعب إدراكه فالنقص ٌإدي إلً التوتر، ولذلك فإن إكمال الناقص ٌعٌد االتزان وٌحقق الرضا والراحة مثـــــــــــال:

 
 

                                                                      
 
 

                                                                                             
اغ حٌاث إذن ٌمٌل اإلنسان إلى إكمال الناقص، وهذا ما ٌفسر لنا رؼبة اإلنسان الدابمة إلى إكمال الجمال أو إكماال الفار

 أن وجود هذا النقص ال ٌعطً معنى.
 

 قانون االستمرار:
*وٌشااٌر هااذا القااانون إلااً أن اإلنسااان ٌمٌاال إلااً إدراك األشااٌاء التااً ٌوجااد بٌنهااا نااوع ماان االسااتمرار واالتصااال      

 والترابط مع بعضها البعض علً أنها وحدة كلٌة  واحدة
 التطبٌقات التربوٌة

 لٌة التً ٌتعلم منها الفرد أكثر من اهتمامها بنوعٌة التعلم، وتركز على إدراك العناصر تهتم الجشطلت بالكٌفٌة واآل
 والجزبٌات والعبلقات ومن ثم االستبصار فإذا حدث ذلك ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتعلم.

 فهام، تعتمد الكثٌر من مبادئ تعلم مادة الرٌاضٌات علً التعلم باالفهم واالستبصاار ألناه ٌحتااج إلاً االستبصاار، ال
 إدراك العبلقات. وتعلم مسؤلة رٌاضٌة ٌساعد فً حل وتعلم مسابل رٌاضٌة أخري.

  ،التعلم ٌسٌر من العام إلً الخاص أي من الكل إلً الجزء. ولذلك نجد أن الطفل ٌدرك الجملة ثم الكلمة ثم الحارؾ
 وهذا ٌتماشً مع قوانٌن النمو اإلنسانً.

 جمالٌة الكلٌة والعامة بدال من تعلم الجزٌبات والمفردات الجزبٌة.التركٌز علً تعلم المعانً والمفاهٌم اإل 

 . التعلم عن طرٌق الفهم واالستبصار ٌساعد فً التؽلب علً مشكلة النسٌان 

 .التعلم ال ٌحدث بالتكرار وإنما بالفهم واالستبصار 

  تعلمانتقال أثر ال(االهتمام بالخبرات الماضٌة )األلفة( فً تعلم الموضوعات الجدٌدة( 

  عدم استخدام التعزٌز ؼٌر المنتمً إلى الموقؾ التعلٌمً المباشر، وإنما أقوم بتعزٌز السلوكٌات المنتمٌة للموقاؾ
 التعلٌمً.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 
 

 من الشكل السابق تشاهد ومن خبلل النظرة األولى  شكل بقرة ،ولكن بعد التدقٌق والتركٌز فستكتشؾ شا آخر ...

 ألوشوبٌ املعٓى ذو ايتعًِ ْعسية

وٌرى ]أوزوبل[ أن المتعلم ٌستقبل المعلومات اللفظٌة وٌربطها بالمعرفة والخبرات السابقة، وبهذه الطرٌقة تؤخذ 
المعلومات الجدٌدة باإلضافة إلى المعلومات السابقة معنى خاصاً لدٌه ، وعلى ذلك فإن سرعة وفاعلٌة التعلم تعتمدان 

 على عدة عوامل أهمها:
 الجدٌدة بالمعلومات السابقة داخل البناء المعرفً للفرد.مدى ارتباط المعلومات -ٔ
 مدى تنظٌم المعلومات وترابطها داخل البناء المعرفً للفرد.-ٕ
  مدى قدرة كل من المعلم والمتعلم على اكتساب المعلومات الجدٌدة الحٌوٌة والمعانً والدالالت.-ٖ

 [العوامل التً تإثر على سرعة وفاعلٌة التعلم عند ]أوزوبل
 ٌرى ]أوزوبل[ أن هناك بعض العوامل المهمة لٌكون التعلم فعاالً وٌمكن استعراض هذه العوامل على النحو التالً:

(ٌرى ]أوزوبل[ أن التعلم هو نوع من أنواع النشاط الفعلً المعرفً فٌه ٌتفاعل التمثٌل المعرفً الداخلً للمعلومات ٔ)
ا التفاعل هو الذي ٌإثر على تعلم المعلومات الجدٌدة ، فناتج التعلم ٌختلؾ والخبرات السابقة والمعلومات الجدٌدة ، وهذ

باختبلؾ مدى قدرة المتعلم على عمل االرتباط بٌن المعلومات الجدٌدة والمعلومات السابقة. فاالرتباط إذا كان حقٌقٌاً كان 
 ان التعلم أقل فاعلٌة وأكثر قابلٌة للنسٌان.تؤثٌر التعلم السابق على البلحق إٌجابٌاً، أما إذا كان االرتباط تعسفٌاً ك

(تنظٌم المعلومات وترابطها داخل البناء المعرفً للفرد ، فهذا التنظٌم والترابط ٌإدي إلى حماٌة الفكرة الجدٌدة من ٕ)
عرضة الفقد والنسٌان السرٌع ، فاألفكار التً ٌتم تنظٌمها بوضعها فً عبلقة ارتباطٌة مع األفكار األخرى تكون أقل 

 للنسٌان من األفكار التً توضع بمعزل عن ؼٌرها من األفكار.
 أنماط التعلم فً نظرٌة ]اوزوبل[

 هناك أربعة أنماط من التعلم لدى ]أوزوبل[، هً:
 (النمط األول : التعلم باالستقبال القابم على المعنى التام.ٔ)
 (النمط الثانً : التعلم باالستقبال القابم على الحفظ.ٕ)
 نمط الثالث : التعلم باالكتشاؾ القابمة على المعنى التام.(الٖ)
 (النمط الرابع : التعلٌم باالكتشاؾ القابمة على الحفظ.ٗ)

فمن خبلل التعلم باالستقبال ال ٌقوم المتعلم بؤي دور فً اكتشاؾ هذه المعلومات وإنما دوره ٌتحدد فً استقبال 
 المعلومات التً تعرض أمامه فقط.

لم باالكتشاؾ فإن المتعلم ٌإدي دوراً ربٌساً فً تحدٌد و تشكٌل بعض هذه المعلومات والمعارؾ، أي أن أما فً التع
 المتعلم ٌحصل بنفسه بعض المعلومات فً هذا الموقؾ بشكل مستقل عما ٌعرض علٌه.

 :المفاهٌم والمصطلحات المستخدمة فً النظرٌة
فً وعٌنا صورة مكافبة له فؤي مفهوم ال ٌكتسب معناه إال إذا  ٌرى ]أوزوبل[ أن الشًء ٌكون له معنى عندما ٌستثٌر

 فكلمة سٌارة ل ال تتخذ معنى لدى الفرد إال إذا كان هناك تمثٌل عقلً لماهٌة السٌارة. –كان موجوداً من قبل فً العقل 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 البنٌـة المعرفٌـة:
تماٌزاً فً وعً المتعلم، وٌفترض ]أوزوبل[ أن ٌقصد بها المفاهٌم أو األفكار شبه الثابتة والمنظمة تنظٌماً ذاتٌاً وم

 طبٌعة هذا التنظٌم طبٌعة هرمٌة متدرجة من المفاهٌم األكثر شموالً فً القمة إلى المفاهٌم األقل شموالً .
 المنظمـات الُمسبقة أو التمهٌدٌة :

مومٌة والتً تستوعب أو تضم ٌُقصد بها مجموعة من العبارات التنظٌمٌة التً تكون على درجة عالٌة من التجرٌد والع
 موضوعاً ما.

 أو هً األفكار الربٌسة المراد استخبلصها من تعلم موضوع ما وترتبط بتفاصٌل ذلك الموضوع.
 الفروض التً تقوم علٌها نظرٌة ]أوزوبل[

 الفرض األول:
 رفً لدٌه كبٌراً.ٌصبح التعلم أكثر ٌسراً كلما كان حجم االرتباط بٌن ما ٌتعلمه الفرد ومحتوى البناء المع

 الفرض الثانً:
االرتباط بٌن مواد التعلم الجدٌدة والبناء المعرفً للفرد قد ٌكون جوهرٌاً بمعنى أال تتؽٌر هذه العبلقة االرتباطٌة بتؽٌٌر 

 صٌػ التعبٌر عنها، وقد ٌكون ارتباطاً تعسفٌاً ٌنعدم فٌه عامل المعنى.
 الفرض الثالث:

فً استقبال ومعالجة وتجهٌز المعلومات ومن ثم تسكٌنها داخل بنابه المعرفً، حٌث  لكل فرد أسلوبه الخاص الممٌز
 تكتسب هذه المعلومات معناها الخاص فً ضوء ما لدى المتعلم من خبرات شعورٌة ومعلومات سابقة .

 الفرض الرابـع:
 تتاح المعلومات اللفظٌة للمتعلم من خبلل أسلوبً التعلم باالستقبال أو االكتشاؾ.

 الفرض الخامس:
ٌٌُسر عملٌة إحداث تراب طات لشبكة المعانً داخل استخدام المنظمات المسبقة ٌرفع من كفاءة عملٌتً التعلٌم والتعلم و

 الذاكرة.
 الفرض السادس:

 التعلم باالستقبال القابم على المعنى أكثر فاعلٌة من التعلم باالستقبال القابم على الحفظ واالستظهار.
 الفرض السابع:

 التعلم باالكتشاؾ القابم على المـعنى أكثر فاعلٌة من التعلم باالكتشاؾ القابم على الحفظ .
 الفرض الثامن :

 التعلٌم باالكتشاؾ القابم على المعنى أكثر فاعلٌة من التعلم باالستقبال القابم على المعنى .
 التطبٌقات التربوٌة لنظرٌة ]أوزوبل[ :

بل[ ٌتضح لنا أن التعلم ذا المعنى ٌإكد على دور العملٌات المعرفٌة كالفهم واإلدراك من خبلل استقراء نظرٌة ]أوزو
 واالستدالل فً التعلم .

كما أن التعلم فً هذه النظرٌة ٌهتم بالدور الحٌوي للمنظمات المتقدمة التً تسهم فً إدراك وتمٌٌز األفكار الموجودة فً 
 هذه األفكار وتلك الموجودة لدى المتعلم . المادة الجدٌدة ، وبناء عبلقة ذات معنى بٌن

كما أن من أسس النظرٌة المساهمة فً انتقال أثر التعلم وهو أحد أهداؾ التعلم الربٌسة ، وهنا ٌرى ]أوزوبل[ أن هدؾ 
ة، التعلم المدرسً هو مساعدة المتعلم على اكتساب المعلومات واالحتفاظ بها ، ثم نقلها إلى المواقؾ التعلٌمٌة الجدٌد

فضبلً عن أهمٌتها التطبٌقٌة فً مجاالت التعلم المدرسً األخرى ، كتخطٌط المناهج الدراسٌة ، وأسالٌب التدرٌس ، 
 وخاصة تطبٌق أسلوب التعلم القابم على االكتشاؾ واالستقبال .

ة، وبؤسالٌب تقدٌم هذه كما أن نظرٌة ]أوزوبل[ ُتعنى بؤسالٌب معالجة المتعلم للمعلومات المقدمة له فً المادة التعلٌمٌ
 المادة للمتعلم.

 ْعسية جإ بياجي٘ يف ايُٓو املعسيف

ترى نظرٌة جان بٌاجٌه فً النمو المعرفً ان النماو عملٌاة ارتقابٌاة موصاولة مان التؽٌارات التاً تكشاؾ عان إمكاناات 
هم علاى اكتسااب المفااهٌم الطفل، وركز جان بٌاجٌه على أهمٌة إكساب الطفل الخبارات التعلٌمٌاة المختلفاة التاً تسااعد

 المختلفة خبلل طفولتهم .
ٌرى بٌاجٌه بؤن التفكٌر ٌنمو لدى الطفل تدرٌجٌا، لذلك ماا ناراه ساهبل لادى الراشاد ٌكاون صاعبا لادى الطفال كوناه       

ٌة للطفل ٌحتاج إلى مقدمات وحقابق أولٌة تعتبر متطلبا أساسٌا لئلدراك .ولكن قد ٌكون تقدٌم الحقابق والمقدمات األساس
 عدٌم الفابدة ألن الطفل ؼٌر جاهز لتعلم المفهوم بعد .لذلك طور بٌاجٌه نموذجا ٌبٌن كٌؾ ٌتطور فهم الفرد لما حوله  .

 العوامل المإثرة فً النمو المعرفً
وث الذي ٌعد من أهم العوامل التً تإثر فً طرٌقة فهمنا للعالم من حولنا ، وهو تؽٌر جٌنً ماورالنضج البٌولوجً  -ٔ

ضمن السلسلة النمابٌة التً ٌمر بها الكابن الحً، وهذا العامل ٌرثه الفرد منذ لحظة التكوٌن، وال ٌمكان لاه أن ٌؽٌار أو 
 ٌبدل فٌه.

فكلماا نماى الفارد جسادٌٍا كانات قدرتاه علاى  ٌحدث عندما تتفاعال العوامال البٌولوجٌاة ماع البٌباة الفٌزٌقٌاة.: التوازن-ٕ
الااذي حولااه أفضاال، ومااع التجرٌااب والفحااص والمبلحظااة تتطااور عملٌاتنااا العقلٌااة، وان  الحركااة والتفاعاال مااع المحااٌط

التؽٌرات الحقٌقٌاة فاً التفكٌار تحادث مان خابلل عملٌاة التاوازن التاً تمثال نزعاة الفارد لتحقٌاق التوازن.والتاوازن هاو 
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ط والحٌوٌة حتى ٌكون أقادر علاى المسبول عن نمو التفكٌر وتطور الحصٌلة المعرفٌة، لذلك ال بد من تمتع الطفل بالنشا
 تحقٌق عملٌة االتزان ولهذا فإن بٌاجٌه ٌرى بان اإلنسان السلبً ال ٌكتسب المعرفة.

ٌإدي النضج إلى زٌادة القدرة على التفاعل مما ٌإدي إلى اكتساب الخبرات من اآلخرٌن ، الخبرات االجتماعٌة : -ٖ
ى تبادل المعلومات مع الراشدٌن وٌحاول أن ٌوابم سلوكه مع أنشطة واالستفادة من سلوكٌاتهم، حٌث أن الطفل ٌعمل عل

اآلخرٌن الذٌن ٌحتلون مكانة ًفً حٌاته حٌث أن هذا التفاعل بٌن النضج والنشاط وما ٌترتب على ذلك من معلومات  
 ٌكتسبها الطفل تإثر  تؤثٌرا حاسما على مراحل النمو المعرفً التً ٌمر بها.

 :خصابص الطفل المعرفٌة
وهً حالة ذهنٌة تتسم بعدم القدرة على تمٌٌز الواقع من الخٌاال، والاذات مان      الموضاوع، التمركز حول الذات:  -ٔ

واألنا من األشٌاء الموجودة فً العالم الخارجً.وان الطفل ٌنظر إلى األمور والمحٌط من خبلل عالمه الخاص ومن 
 ه العقلٌة.منظوره الخاص بناء على مخططاته المعرفٌة وقدرات

ٌضفً الطفل الحٌاة والمشاعر علاى كال األشاٌاء الجامادة والمتحركاة ، فالشاًء الخاارجً ٌبادو لاه مازودا اإلحٌابٌة: -ٕ
 بالحٌاة والشعور. )كتعامله مع الدمٌة على أنها كابن حً(

 وأفعاله.  ٌعتقد الطفل أن األشٌاء فً الطبٌعة من صنع اإلنسان لذلك فإنها تتؤثر برؼباته االصطناعٌة:-ٖ
ٌدرك الطفل األشٌاء عن طرٌاق تؤثٌرهاا الظااهر أو نتابجهاا المحسوساة وال ٌربطهاا بؤسابابها الحقٌقاة فهاو ـ الواقعٌة:ٗ

 ٌكتفً بالفعل المحسوس،وٌتقبله بدون البحث عن عبلته وأسبابه.
  بٌاجٌه:النزعات األساسٌة فً التفكٌر عند   

 أوال: التكٌــؾ:

ل الكابن الحً إلى مواءمة نفسه مع البٌبة التً ٌعٌش فٌها ،وهذا التكٌاؾ مفهاوم هو نزعة موروثة حٌث ٌمٌ
معروؾ لدى علماء األحٌاء منذ أكثر من مبة عام ، ولكن اإلسهام الحقٌقً لبٌاجٌه ٌتمثل فً وصؾ التكٌؾ وفً تجزبته 

 إلى :

 والمبلءمة.المواءمة  –التمثل أو االستٌعاب.                                 ب  –أ 

 وهما عملٌتان دٌنامٌكٌتان متفاعلتان للتكٌؾ .

 التمثل أو االستٌعاب:  -أ 

عبارة عن الطرٌقة العقلٌة التً بواسطتها ٌقوم الفرد بدمج األمور اإلدراكٌة الجدٌدة أو األحاداث المثٌارة ، فاً         
ٌدة إلى شا ٌناسب التنظٌم المعرفً الذي ٌمتلكه المخططات العقلٌة الموجودة عنده ، أي تحوٌل الخبرات واألفكار الجد

الفرد ودمجها فً هذا التنظٌم ، فالتمثل بهذا المعنى هو تؽٌٌر الواقع الخارجً لٌتناسب مع البٌبة المعرفٌة القابمة عند 
 الفرد .

، وفاً أحاد فمثبل :األم التً سبق وأن علمت طفلها كلمة عصفور فإنه ٌقول عصافور عنادما ٌارى العصافور ٌطٌار     
األٌام وعندما كان ٌتنزه فً الحدٌقة رأى فراشة تطٌر من حوله فقال ألمه انظري هذه عصفور إنه بذلك تمثل الفراشة، 

 أي ؼٌر من خصابصها لتناسب الصورة التً توحً له أن كل ما ٌطٌر عصفور.

فً بنٌته المعرفٌة كمعرفة جدٌدة ،  ومثال آخر على ذلك إذا عرض كلب على طفل وقٌل له هذا كلب، فإنه ٌتمثله وٌدخله
وإذا عرض علٌه قط أو أرنب فسٌقول عنهما أنهما كلب وذلك ألنه لم ٌتعلم بعد أن هذا أرنب وهذا قط ، فهاو ٌحااول أن 

 ٌستوعبهما بناء على ما مر علٌه من قبل من خبرات والتً تتمثل هنا بتعلم الكلب.

 المواءمة والمبلءمة: -ب 

ة الكابن إلى تعدٌل وتؽٌٌر فً بناه العقلٌة وأنماطه المعرفٌة الساابدة  لكاً ٌتكٌاؾ ماع مطالاب البٌباة وهً نزع          
 الخارجٌة بمعنى أنه ٌتم تكٌؾ النمط المعرفً الداخلً للفرد لٌتبلءم مع عناصر البٌبة .

دٌه معنً جدٌدا فٌقول )لٌس ففً مثال العصفور السابق :عندما تقول له أمه )هذه فراشة ولٌست عصفور( ٌتولد ل      
كل ما ٌطٌر عصفور ( أي أنه ٌبدأ بتؽٌٌر المعانً الداخلٌة لدٌه لتتناسب ماع المثٌارات الجدٌادة التاً ٌتعارض لهاا وٌبادأ 

 بتمٌٌز العصفور من الفراشة من الصقر،وهذه العملٌة تسمى المواءمة.

 ثانٌا: التــوازن:

ؾ عند الفرد، ونعناً باه العملٌاة التاً تحفاظ التاوازن باٌن التمثال هو عملٌة تنظٌم داخلٌة ترتبط بمفهوم التكٌ
 والمواءمة أثناء تفاعلهما معاً.

ٌعتبر النمو العقلً أو المعرفً فً نظرٌة بٌاجٌه عبارة عن سلسلة من عملٌات اختبلل التوازن واساتعادة التاوازن       
لمواءمة بصورة متكاملة. وٌحدث االنتقال من مرحلة نمابٌة فً أثناء التعامل مع البٌبة وذلك باستخدام عملٌتً التمثل وا

عقلٌة إلى المرحلة التً تلٌها بصورة تدرٌجٌة نامٌة، وهكذا فإن الفرد ٌدرك البٌبة من خابلل البناى العقلٌاة التاً لدٌاه . 
لاى عملٌاة المواءماة وٌحدث اختبلل التوازن عند الفرد عندما ال تسعفه بناه العقلٌة بإدراكها بشكل واضح ، مما ٌاإدي إ

وٌتم ذلك باكتساب وتعلم بنى عقلٌة أو اساتراتٌجٌات جدٌادة تسااعد الكاابن علاى اساتعادة التاوازن وٌحاتفظ الكاابن بهاذا 
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التااوازن إلااى أن ٌواجااه مواقااؾ جدٌاادة أخاارى، فٌختاال توازنااه ماان جدٌااد وٌعماال علااى اسااتعادته ماان جدٌااد وهكااذا ٌااتعلم 
مرحلة نمابٌة أخرى فعملٌة التوازن تبدأ بابعض االضاطراب ، إذ ٌشاعر اإلنساان  وٌكتسب. وٌرقى من مرحلة نمابٌة إلى

أن هناك شا لٌس على ما ٌرام ، فإنه ٌطلق بعض التنظٌمات من أجل العمال علاى تخفٌاؾ حادة االضاطراب، ساواء بماا 
 ٌتوفر لدٌه من معلومات )المواءمة( أو بتعلم معلومات جدٌدة )التمثل(.

 :ثالثا: التنظٌــم

ى بٌاجٌه أن النااس ٌولادون ولادٌهم النزعاة لتنظاٌم العملٌاات الفكرٌاة لتصابح بناى وتراكٌاب معرفٌاة،حٌث ٌر
تلعب هذه البناى والتراكٌاب دور مهام فاً فهمناا للعاالم الخاارجً . وتشاٌر التراكٌاب المعرفٌاة لادى الطفال إلاى القادرات 

د ، والتراكٌب المعرفٌة تمثل الخبرات التً تم تطوٌرها العقلٌة لدٌه وتقرر هذه التراكٌب ما ٌمكن استٌعابه فً زمن محد
من خبلل تفاعل الفرد مع البٌبة والظروؾ المحٌطة ، وتراكٌب الفرد تراكمٌة عبر سنٌن حٌاته . وقد تكون هذه التراكٌب 

لنمابٌاة هاً حسٌة إذا كانت المرحلة النمابٌة للفرد تقع ضمن المرحلة الحساٌة. وتكاون رمزٌاة إذا كانات مرحلاة الفارد ا
مرحلة التفكٌر المجرد . والتراكٌب العقلٌة تتؽٌر مع العمر نتٌجة تفاعل الفرد مع البٌبة ، وكلما نما الفرد كان تفاعله مع 

 البٌبة أكثر خصوبة .

بٌنما ٌشٌر البناء العقلً إلى حالة التفكٌر التً توجد لدى الفرد فً مرحلة ماا مان مراحال حٌاتاه. وأطلاق بٌاجٌاه علاى 
ه البنى المخططات العقلٌة وهً عبارة عن أنظمة متسقة من األفعاال واألفكاار تسامح لناا بتمثٌال األشاٌاء واألحاداث هذ

 ذهنٌا لتصبح جزءا من المكونات المعرفٌة لدٌنا .

 قسم بٌاجٌه المخططات العقلٌة إلى قسمٌن :          

 بسٌطة محدودة صؽٌرة كالتعرؾ على أنواع الفواكه. -ٔ

 عامة  كعملٌات التصنٌؾ والتركٌب والتحلٌل .واسعة -ٕ

 رابعا: االحتفــاظ :

وٌعنً احتفاظ الشا ببعض خواصه بالرؼم من تؽٌره الظاهري أو الشكلً، وقد عبر بٌاجٌه عن ذلك بقوله"  تتؽٌر      
 باستمرار وتبقى هً هً " واالحتفاظ هو مفتاح العملٌات الحسٌة.

 أما أنماط االحتفاظ فهً : 

 سنوات(.7-ٙحفظ العدد: ٌبقى عدد عناصر المجموعة كما هو حتى لو أعٌد ترتٌبها ) –أ 

 سنوات(.8-7حفظ المادة: تبقى كمٌة المٌاه كما هً حتى لو اختلؾ شكلها )–ب 

 سنوات(.8-7حفظ الطول:  ٌبقى مجموع أطوال خط ما ثابتاً حتى لو قطع ورتب كٌفما اتفق ) –ج 

 سنوات(. ٓٔ-9ا هو حتى لو تؽٌر شكله )حفظ الوزن: ٌبقى الوزن كم–د 

سانوات( أي ٌبقاى ٓٔحفظ الحجم: تبقى كمٌة سابل ما ثابتة بؽض النظر عن الشكل الاذي ٌؤخاذه الساابل)أكثر مان  –هـ 
 حجم المادة ثابتاً رؼم اختبلؾ الشكل.

 مراحـل النمو العقلً أو المعرفـً:

 تعرٌؾ المرحلة المعرفٌة ) العقلٌة (:

ن المرحلة المعرفٌة نمطا من التراكٌب المعرفٌة والعملٌات العقلٌاة والمفااهٌم التاً تظهار لادى ٌعنً بٌاجٌه م
األطفال فً مرحلة عمرٌة، والتً تختلاؾ عنهاا لادى األطفاال فاً مرحلاة عمرٌاة أخارى .والباد مان التتاابع، إذ ال ٌمكان 

الذي ٌحرزه عبر هذه المراحل ٌقرر قدرتاه علاى للطفل أن ٌنتقل إلى مرحلة دون أن ٌمر بالمرحلة السابقة لها. والتقدم 
 التكٌؾ مع البٌبة.

 هناك أربع مراحل ربٌسة من مراحل النمو المعرفً عند األطفال :

 أوالً: المرحلة الحسٌة الحركٌة:
وتمتد هذه المرحلة من الوالدة وحتى نهاٌة السنة  الثانٌة تقرٌبا  وتمثل الصورة المبكرة للنشاط العقلً للطفل 

رضااٌع وٌحاادث الااتعلم بشااكل ربااٌس فااً هااذه الفتاارة عباار اإلحساسااات والمعالجااات الٌدوٌااة، وهااً عبااارة عاان أفعااال ال
 انعكاسٌة فطرٌة ال إرادٌة كظاهرة المص ، ثم تتحول تدرٌجٌا إلى السلوك اإلرادي.

ت وذلاك مان وٌؽدو الطفل قادرا على التحرك نحو هدؾ معٌن و اإلمساك باألشٌاء أو تقلٌد األصوات والحركاا
خبلل تحسن قدرته على تنسٌق حواسه المختلفة حٌث ٌحدث نوع من التآزر البصري السمعً البصري اللمسً إذ ٌتعلم 
الطفل تدرٌجٌا اإلمساك باألشٌاء التً ٌراها،والنظر إلى مصادر األصوات التاً ٌسامعها وٌؽادو فاً نهاٌاة هاذه المرحلاة 

ى نحو جٌد ، األمر الذي ٌمكنه مان أداء الحركاات الجسامٌة بساهولة ودقاة قادرا على انجاز التناسق الحسً الحركً عل
 نسبٌتٌن.
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وٌتعلم الطفل فً هذه المرحلة تمٌٌز المثٌرات وٌكتسب فً نهاٌتها تقرٌبا فكرة ثبات أو )بقاء ( األشٌاء إذ لام 
تضح نمو المخطط بقاء األشٌاء ٌعد وجود األشٌاء مرتبطا بإدراكه الحسً لها فاألشٌاء موجودة ولو لم ٌدركها حسٌا وٌ

 من خبلل بحث الطفل عن األشٌاء ؼٌر الموجودة فً مجاله البصري .

وٌبدأ الطفل فً نهاٌة هذه المرحلة اكتساب اللؽة وٌصبح قادرا على بعض النشاطات أو األنماط السلوكٌة التً تمكنه من 
بعض النظم للبٌبة التاً ٌعاٌش فٌهاا إال أن تفكٌاره الوصول إلى بعض األهداؾ ، مما ٌشٌر إلى انه اكتسب معرفة وجود 

مازال محدودا على نحو أولً للخبرات الحسٌة المباشرة ، و األفعال الحركٌة المرتبطة بهاا ، فهاو ال ٌتمثال أهدافاه عان 
 طرٌق تصورات أو تخٌبلت داخلٌة ، بل عن طرٌق األفعال و األنماط السلوكٌة الظاهرة التً ٌستطٌع أداءها .

 

 هات التعلٌم للمرحلة الحس حركٌة: موج

.استثر حواسهم من خبلل تزٌٌن ؼرفتهم بالصور واأللعاب واألشكال الملونة 

.الحظ اهتماماتهم وتفاعبلتهم مع المعروضات الجذابة 

. رتب مواقؾ لتعلمهم مهارة السٌطرة على األشٌاء مثل عداد الخرز وؼٌره 

الوجه االبتسامات وؼٌرها. أعطه الفرصة لمحاكاة األشٌاء مثل تعبٌرات 

.تحدث معه كما لو كان ٌفهم ما تقول، وفر له سماع أصوات مختلفة 

 مرحلة ما قبل اإلجرابٌة أو ما قبل العملٌات:-ثانٌا

وتمتااد ماان الساانة الثانٌااة وحتااى السااابعة ولهااا مساامٌات مختلفااة )مرحلااة مااا قباال المفاااهٌم ومرحلااة التفكٌاار 
ل ؼٌر قادر على التحكم فً العملٌات العقلٌة واستعمالها بطرٌقة منظمة وكلٌة، ولكنه فً التصوري(، وفٌها ال ٌزال الطف

ٌُبلحظ أن مفاهٌم الطفل تختلؾ عن مفاهٌم الراشد فقد ٌطلق الطفل كلمة خروؾ علاى كال ماا ٌمشاً علاى  طرٌقة إلٌها.و
داد النمو اللؽوي وٌتسع استخدام الرموز أربع، ولذلك ٌسمً بٌاجٌه ذلك )مرحلة ما قبل المفاهٌم(. وفً هذه المرحلة ٌز

اللؽوٌة ، وٌتمكن الفرد من أن ٌتمثل الموضوعات عن طرٌق الخٌاالت والكلمات . و ال ٌزال الطفل متمركازا حاول ذاتاه 
فٌرى العالم من وجهة نظره، وال ٌستطٌع نصور وجهة نظر اآلخرٌن، وٌصنؾ الموضوعات بناء على بعد واحاد. وفاً 

 ٌبدأ باستخدام العدد وٌنمً مفاهٌم الحفظ.  نهاٌة المرحلة

 موجهات التعلٌم لمرحلة ما قبل العملٌات:

.ضرورة استخدام الوسابل اإلٌضاحٌة عند مناقشة المفاهٌم عند األطفال 

. دعهم ٌقومون بعملٌات الجمع والطرح باستخدام الحصى، أو أي شا مادي 

فعال واألسماء .استخدام الكلمات قصٌرة الواضحة عند استخدام األ 

.التمثٌل خبلل الشرح للعبة ،اعرض النموذج بشكله النهابً. ال تتوقع ثبات رإٌتهم للواقع 

 .ابتعد عما ٌفوق قدرتهم، اترك الفرصة لٌعبروا عن وجهات نظرهم 

.دعهم ٌشرحون معانً الكلمات الجدٌدة 

 مات المبعثرة .االهتمام بالمهارات األساسٌة للقراءة وؼٌرها ، مثل الحروؾ والكل 

 .استخدام الرحبلت وسرد القصص والمسرح 

 .وصؾ ما ٌقع تحت السمع والبصر والشم وؼٌرها 

 ثالثا:مرحلة العملٌات المادٌة أو الفترة اإلجرابٌة المحسوسة ) العٌنٌة ( 

وتمتد هذه المرحلة من سبع سنوات وحتى إحدى عشر سنة. حٌث ٌستطٌع الطفل فاً هاذه المرحلاة ممارساة 
لعملٌااات التااً تاادل علااى حاادوث التفكٌاار المنطقااً أي القاادرة علااى التفكٌاار الماانظم إال أنااه ماارتبط علااى نحااو وثٌااق ا

 بالموضوعات واألفعال المادٌة والمحسوسة والملموسة.

 واهم ما تتمٌز به هذه المرحلة: 

 . ًاالنتقال من اللؽة المتمركزة حول الذات إلى لؽة ذات الطابع االجتماع 

 كٌر المنطقً عبر استخدام األشٌاء والموضوعات المادٌة الملموسة.ٌحدث التف 

 .)ٌتطور مفهوم االحتفاظ ،فالعناصر تحتفظ بخصابصها بالرؼم من تؽٌر شكلها)الماء 

 )ٌفهم مفردات العبلقة )أ أطول من ب 
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 .)ٌصنؾ الموضوعات وٌرتبها فً سبلسل على أساس معٌن، )مثبل من األقصر إلى األطول 

 م المقلوبٌة أو  العكسٌة وٌعنً القدرة على التمثٌل الداخلٌة لعملٌة عكسٌة .ٌتطور مفهو 

 )ب( إلى)أ( دون زٌادة أو نقصان. مثال: نقل الماء من الوعاء )أ(    إلى الوعاء )ب(   هو نفسه من الوعاء

 ولذلك فإن الطفل فً هذه المرحلة ٌكون قادر على القٌام فً المدرسة بالسلوكٌات اآلتٌة: 

ستوعب المفاهٌم والفرضاٌات البساٌطة التاً تقاٌم صالة مباشارة باألفعاال المؤلوفاة، والتاً ٌمكان شارحها فاً ٌ -ٔ
 ارتباطات مبسطة ) مثل النباتات األطول ألنها أعطٌت سماداً أكثر (. 

 ٌتتبع التعلٌمات خطوة خطوة كالوصفة الطبٌة ) تصنٌؾ الكابنات الحٌة باستخدام مفتاح التصنٌؾ(. -ٕ

 جهتً النظر فً موقؾ بسٌط )وعً البنت بؤنها أخت أختها (.ٌصل بٌن و -ٖ

 ٌبحث وٌعرؾ المتؽٌرات التً سببت ظاهرة ما لكنه ٌفعل ذلك بدون منهجٌة وبشكل ؼٌر كاؾ. -ٗ

 ٌقوم بمبلحظات، وٌؤتً بدالبل وعبلقات ولكنه ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار كل االحتماالت. -٘

 الضرورة.ٌستجٌب للمسابل الصعبة بحل ال ٌكون صحٌحاً ب -ٙ

 موجهات التعلٌم لمرحلة العملٌات الشكلٌة:

 . استخدام األشكال والرسوم التوضٌحٌة للمضامٌن المختلفة، ولتسلسل األفكار 

 .االعتماد على التجارب المعملٌة وتفحص األشٌاء وكذلك صناعتها 

 .استخدام األمثلة المفهومة وأمثلة األبطال والمبدعٌن 

 ٌع مثل كلمات أو جسم اإلنسان والحٌوان .امنح الفرصة للتصنٌؾ والتجم 

 قدم مسابل تتطلب تفكٌرا منطقٌا وتحلٌلٌا مثل: هل ٌختلؾ المخ عن العقل ؟ 

 رابعا: المرحلة المجردة أو الفترة اإلجرابٌة الصورٌة:   

قاادر علاى تكاوٌن  تبدأ فً سن الثالثة عشرة تقرٌباً وحتى الرشد.وسمٌت بمرحلة العملٌات الشكلٌة الن الطفال           
المفاهٌم والنظر للمشكلة من زواٌا مختلفة.ومعالجة عادة أشاٌاء فاً وقات واحاد. وفاً هاذه الفتارة ٌفكار الفارد بطرٌقاة 
مجردة، وٌتاابع افتراضاات منطقٌاة، وٌعلال بنااء علاى فرضاٌات، وٌعازل عناصار المشاكلة، وٌعاالج كال الحلاول الممكناة 

 ة والمستقبلٌة.بانتظام، وٌصبح مهتماً باألمور الفرضٌ

 وٌرى بٌاجٌه أن العملٌات الشكلٌة تنشؤ من خبلل التعاون مع اآلخرٌن.

 موجهات التعلٌم لمرحلة العملٌات الشكلٌة:

 استمرار استخدام الوسابل اإلٌضاحٌة والتقنٌات المساندة 

 .دعهم ٌقارنون بٌن أسلوبهم فً الحٌاة وأسالٌب األبطال 

 ماح لهام بكتاباة ماثلهم العلٌاا أو كتاباة موضاوع ٌظهارون فٌاه دعهم ٌفترضاون الفاروض مان خابلل السا
 موقفهم من قضٌة ما
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 ْعسية ايتفهري وايًػة ) ٍ .ع . فيحوتطهي (

ونعنً بها مشكلة تطور نمو المفاهٌم عند األطفال استنادا إلى العبلقة الوظٌفٌة المتبادلة بٌن التفكٌر واللؽة وأذ ٌتناول 
لعلم النفس العالمً آفاقا جدٌدة تساعد على فهم حقٌقة الوظابؾ العقلٌة العلٌا لدى فٌجوتسكً هذه المشكلة ٌقدم 

 . األطفال وتحدد انسب الطرق إلنماء حٌاتهم العقلٌة والوصول بها إلى مستوى األمثل من التوظٌؾ والترقً
 أهم ما امتازت به دراسة ) فٌجوتسكً ( :

الكلمات تخضع للتطور خبلل مرحلة الطفولة وتحدٌد الخطوات األساسٌة اإلقرار التجرٌبً لتلك الحقٌقة بان معانً  -ٔ
 فً هذا التطور

الكشؾ عن المسار المحدد لنمو المفاهٌم العلمٌة لدى الطفل بالمقارنة بنمو مفاهٌمه التلقابٌة وتحدٌد القوانٌن  -ٕ
 األساسٌة التً تحكم هذا النمو

 للؽوٌة للكبلم الداخلً وعبلقته بالتفكٌرالكشؾ عن الطبٌعة السٌكولوجٌة والوظٌفٌة ا -ٖ
  الكشؾ التجرٌبً للطبٌعة السٌكولوجٌة للكبلم الداخلً وعبلقته بالتفكٌر -ٗ

 ْعسية َعاجلة املعًوَات

وتعنى نظرٌة معالجة المعلومات فً بحث وتوضٌح  الخطوات التً ٌسلكها األفراد فً جمع المعلومات وتنظٌمها 
لنظرٌة كثٌرا بالمبادئ العامة للتطور المعرفً كتلك التً اقترحها بٌاجٌه مقارنة باهتمامها و ال تؤبه هذه ا ٓوتذكرها 

 بالخطوات أو النشطات العقلٌة المعنٌة التً تحدث وتعاد الحدوث  باستمرار أثناء التفكٌر
 افتراضات نظرٌة معالجة المعلومات :

 ٌها التعلم عن المعرفٌة وٌستخلص منها ما ٌراه مناسبااألول : ٌنظر إلى التعلم باعتباره عملٌة نشطة ٌبحث ف -ٔ
  الثانً  : ٌرى بان المعرفة السابقة والمهارات المعرفٌة تإثر فً عملٌة التعلم-ٕ
 

 وظابؾ نظرٌة معالجة المعلومات :
كن الجهاز من الوظٌفة األولى : استقبال المعلومات الخارجٌة أو ما   ٌسمى بالمدخبلت وتحوٌلها أو ترجمتها بطرٌقة تم

 معالجتها فً مراحل المعالجة التالٌة
 الوظٌفة الثانٌة : االحتفاظ ببعض هذه المدخبلت على شكل المثٌبلت معٌنة ) التخزٌن (

 الوظٌفة الثالثة : تعرؾ هذه التمثٌلٌات واستدعاإها واستخدمها فً الوقت المناسب
 المكونات الربٌسة للنظام المعرفً :

 فً الذي تتبناه نظرٌة معالجة المعلومات مما ٌلً :ٌتكون النظام المعر
 االنتباه : –أوال 

وٌعالج هذا  ٓوٌعالج هذا المفهوم مختلؾ النظرٌات التً تتعامل مع المعلومات قبل ان تصل إلى الذاكرة قصٌرة المدى 
 التعلم والتعلٌم المفهوم اآللٌة التً قد ٌستعملها المتعلم فً اختٌار المثٌرات والتركٌز علٌها فً عملٌات

 وقد اقترح ) ولفولك ( اإلجراءات التالٌة لزٌادة تركٌز انتباه المتعلم :
 ان ٌقوم المعلم بعرض هدؾ الدرس على الطالبة مع ضرورة اإلشارة إلى أهمٌة الدرس وفابدته للمتعلم-ٔ
 االستفسار عن أهمٌة المادة المتعلمة بالنسبة للطلبة-ٕ
 : ماذا ٌمكن ان ٌحدث إذا حدث كذا وكذاتوجٌه أسبلة للطلبة مثل -ٖ
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 إٌجاد مواقؾ ؼٌر متوقعة فً بداٌة الدرس-ٗ
 تؽٌٌر البٌبة الصفٌة المادٌة-٘
 استخدام أنشطة تعلٌمٌة ٌستخدم الطالب من خبللها مختلؾ الحواس-ٙ
 تؽٌٌر نمط حركات المعلم وإٌماءته ونبرات صوته-7
 هدؾ الدرسعلى المعلم ان ٌتجنب ما أمكن التشوٌش على -8

 مرحلة الخزن واالحتفاظ: –الذاكرة  –ثانٌا 
تمثل الذاكرة المرحلة األولى  فً معالجة    المعلومات وهً تربط بمختلؾ الحواس ووظٌفتها االحتفاظ بالمعلومات فً 

 الذاكرة لمدة قصٌرة جدا تكفً لمعالجة أكثر للمعلومات وهناك ذاكرة حسٌة منفصلة  لكل الحواس الخمس وتعمل
جمٌعها بالطرٌقة نفسها  و أما الذاكرة قصٌرة المدى فؤنها تعمل كذاكرة عاملة مإقتة  وفً هذه المرحلة تجري عملٌة 

 معالجة أعمق لجعل المعلومات جاهزة للتخزٌن فً الذاكرة بعٌدة المدى أو األداء االستجابة المطلوبة
ًء ٌجب تذكره لفترة طوٌلة ٌجب نقله إلى الذاكرة بعٌدة وتمثل الذاكرة طوٌلة المدى المخزن الدابم للمعلومات فؤي ش

 المدى
وتنتقل المعلومات من الذاكرة قصٌرة األمد إلى الذاكرة طوٌلة األمد من خبلل عملٌات ترمٌز تقوم بها آلٌات التحكم التً 

 ٌكتسبها المتعلم والتً تجري على المعلومات المتوفرة فً الذاكرة قصٌرة المدى
 ات :أنواع الترمٌز

 الترمٌز البصري : وفٌه ٌتم تمثٌل األشٌاء من حٌث الحجم والشكل واللون-ٔ
 الترمٌز الصوتً : وفٌه ٌتم تمثٌل سمات الصوت من حٌث شدته ودرجة تردده-ٕ
الترمٌز النطقً : وفٌه ٌتم تمثٌل سمات الصوت كما هو الحال للصوتً ٌضاؾ علٌه حركات العضبلت األزمة إلنتاج -ٖ

 لوبالصوت المط
 الترمٌز الحركً : وفٌه ٌتم تمثٌل تتابع الحركات واألعمال البلزمة للقٌام بعمل ما-ٗ
 الترمٌز اللفظً : وفٌه ٌتم تمثٌل المعلومات من خبلل كلمات-٘

 حل المشكلة : -ثالثا 
لة المدى وهنا ٌتعلم الطالب أسالٌب حل المشكلة وفق خطوات ٌكون الطالب قد تعلمها تكون ممثلة فً الذاكرة طوٌ

 تسمى بالقاعدة المعرفٌة  وٌستخدم الطالب هذه القاعدة عند الحاجة إلٌها
وحل المسالة أهمٌة كبٌرة فً مناهج التعلٌم فً الوقت الراهن وتركز جمٌع المناهج على تعلٌم استراتٌجٌات حلها والتً 

 تتلخص فً أهمٌة فهم المسالة التً تتضمن فهم المعطٌات وتحدد ما هو المطلوب
 التطبٌقات التربوٌة :

التعلم المبنً على المعنى ٌدوم : ولهذا ٌجب ربط ما ٌتعلمه الطالب بخبراته السابقة وان تمٌل المعلومات الجدٌدة إلى -ٔ
 األمور الحسٌة التً ٌدركها الطالب وان تربط بالواقع وان تستخدم فٌها النماذج الحقٌقٌة األشٌاء أو المجسدة لها

على عرض المفاهٌم األساسٌة لكل درس فً بداٌته : وٌستفاد ذلك فً تحضٌر المواد الدراسٌة  التعلٌم المبنً-ٕ
 وعرض أهم الخطوات و أهداؾ الدرس ووسابل تنفٌذها ورسم خطة متكاملة للوصول إلى المعرفة المطلوبة

 التدرٌب الموزع أكثر فاعلٌة من التدرٌب المكثؾ-ٖ
مادة المتعلمة  وخاصة فً المراحل األولى من التعلٌم إذا الطفل فً حاجة إلى تكرار االعتماد على التكرار اللفظً لل  -ٗ

سماع األلفاظ وكذلك فٌعرض المفاهٌم الجدٌدة على الفرد والتً األول مرة ٌسمعها أو ٌتخٌلها ٌجب إعادة ذلك مرارا 
 مرات حتى ٌعً لسامع الحدٌث تكرار الكبلم ثبلث  eحتى تكتمل الصورة لدى المتلقً ولقد كان من هدي الرسول 

االهتمام بالتداخل الذي قد ٌنتج من وجود مثٌرات تشوٌش التعلم الجدٌد ولهذا على المعلم ان ٌقلل من أدوات -٘
التشوٌش أو اإلثارة التً ال عبلقة لها بالدرس كما ان بناء المدارس بعٌدا عن مراكز اإلزعاج وتجمع الناس ٌإدي إلى 

المعلم عدم تحدٌث أمام الطالب بؤمور مؤثرة تشؽل فكر الطالب عن المادة الدراسٌة المراد عرضها التركٌز كما ان على 
 كما ان تدرٌس أكثر ممن مجموعة واحدة داخل قاعة واحدة ٌخلق تشوٌشا على المجموعات ٌقلل من فاعلٌة الدرس ٓ
تطبٌق األمور التً ٌتعلمها الطالب عملٌا  -جابٌا  االهتمام بنقل اثر التدرٌب فً التعلم سواء إمكان نقل اثر التدرٌب إٌ-ٙ

 خبلل المعمل أو المختبر أو الحٌاة الخاصة أو خبلل المسجد لدروس العبادة
االهتمام بنشاط المتعلم فكلما كان جهد المتعلم كبٌرا فً استٌعاب المعلومات الجدٌدة واستخبلص التعمٌمات وتكوٌن -7

 ة كبٌر وبذلك ٌكون استرجع المعلومات الحقا اٌسرالمفاهٌم كلما كان مستوى المعالج
وتطبٌق ذلك فً حٌاتنا العملٌة الٌومٌة بان نرتب أمورنا  ٓاالهتمام بتنظٌم المعلومات بشكل ٌساعد على التذكر -8

ب ومواعٌدنا والتزاماتنا وفق سلسلة منظمة ٌإدي بعضها إلى تذكر األخر كما ان محاوالت حفظ  األشٌاء أو تذكرها  ٌج
 ان ٌسبق ذلك عملٌة تنظٌم لهذا الحفظ سواء بالتجزبة أو الترمٌز أو بؤي وسٌلة تساعد على تذكرها

 تنظٌم شرح المادة التعلٌمٌة بشكل تطرح فه األسبلة ) المناقشة ( فً بداٌة الدرس وخبلل الدرس وفً نهاٌة الدرس-9

 ايٓعسية ايبٓائية

المكونات  أهم الىفً علم النفس واهتمت بتقسٌم العملٌات النفسٌة مإسسها ولٌام فوندت و كانت المدرسة األولى 

األساسٌة. حاول الباحثون فهم هذه العناصر األساسٌة للوعً مستعملٌن طرٌقة عرفت باسم " االستبطان". وفوندت هو 

 .المدافع عن هذه المدرسة 
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تجارب العلمٌة، لم تعمر هذه المدرسة فٌما ساعدت أعمال فوندت فً تؤسٌس علم النفس كعلم مستقل ودخلت حقل ال
  طوٌبل بعد وفاة تلمٌذ فوندت "ادوارد تٌتشنر".
بؤنه ٌعنً التكٌفات الناتجة فً المنظومات المعرفٌة الوظٌفٌة للفرد، والتً وٌمكن تلخٌص تعرٌؾ النظرٌة البنابٌة للتعلم 

 عطٌـات العـالمتحدث لمعادلة التناقضات الناشبة من تفاعله مع م
 ر مارٌن الى بروز بعض المصطلحات االساسٌة لدى البنابٌٌن :ٌشٌ

االول : سكٌما : حٌث ٌعنً هذا المصطلح مجموعة من المفاهٌم المترابطة والمشتركة ، أو مجموعة من األفكار 
 المتسقة مع مفهوم محدد تم تقدٌمه من خبلل مشكبلت وسٌاقات مختلفة. وٌستخدم هذا المصطلح لتوضٌح التعلم وفهم

 النص وعرض الحقابق. الخ
وٌعنً االستجابات والمعانً التً ٌبنٌها المتعلم لفهم العـالم ، كما ٌعنً أن لدى بعض البنابٌٌن أنه  : ٌروالثانً: تصو

 تفسٌر المتعلم حول حقابق ملموسة معطاة
 وٌضع البنابٌون مجموعة من االفتراضات للتعلم المعرفً نلخصها فٌماٌؤتً :

 عملٌة بنابٌة نشطة ومستمرة وؼرضٌة التوجه:أًوال: التعلم 
 وٌتضمن هذا االفتراض المضامٌن اآلتٌة:

 التعلم عملٌة بنابٌة: -ٔ
وهذا ٌعنً أن التعلم عبارة عن عملٌة إبداع مستمرة ٌقوم  ا المتعلم لتراكٌب معرفٌة جدٌدة )منظومات معرفٌة( تن  ّظم 

علم ٌعٌد تنظٌم ما ٌمر به من خبرات لكً ٌسعى لفهم أوسع وأشمل وتفسر خبراته مع معطٌات العالم المحسوس، فالمت
 من الفهـم الذي توحً به الخبرات المحددة. وٌإكد البنابٌون على التعلم القابم على الفهـم أو التعلم ذي المعنى

 التعلم عملٌة نشطة : -ٕ
ه، فعندما ٌواجه مشكلة ٌقترح فروض معٌنة ٌعنً ذلك أن المتعلم ٌبذل جهد ًا عقلً ًا للوصول الكتشاؾ المعرفـة بنفسـ

لحلها، وٌحاول أن ٌختبر الفروض، حـتى ٌصل إلى نتٌجة معٌنة. وٌختلؾ التعلم النشط عند البنابٌٌن عنه فً الـتعلم 
ؼٌر أن نشاطه ٌوصله لمعرفة محددة مسبق ًا داخـل أطـر البرنامج، ولكن على  االمـبرمج حٌث المتعلم ٌكون نشط

 ٌبنً المعرفة بنفسه المتعلم أن
 التعلم عملٌة ؼرضٌة التوجه :-ٖ

فالتعلم من وجهة نظر البنابٌة تع ّلم ؼرضً ٌسعى المتعلم من خبلله إلى تحقٌق أؼراض معٌنة تسهم فً حل مشكلة ما 
م أو تجٌب على أسبلة لدٌه أو ترضـً نزعـة ذاتٌة لدٌه نحو تعلم موضوع معٌن، حٌث تو ّجه األؼراض أنشطة المتعل

وتجعله مثابر ًا فً تحقٌق أهدافه. وهذا المبدأ ٌإكد على أهمٌة تحدٌد أؼراض التعلم من واقع حٌـاة المتعلم واهتماماته 
 واحتٌاجاته

 ادوار المتعلم لدى البنابٌٌن حٌث انه :

 ًمكتشؾ لما ٌتعلمه من خبلل ممارسته للتفكٌر العلم 

 باحث عن المعنى لخبراته مع مهام التعلم 

 معرفته.با ٍن ل 

 .مشارك فً مسإولٌة إدارة التعلم وتقوٌمه 
 ادوار المعلم لدى البنابٌٌن حٌث انه :

 ٌشجع المتعلمٌن واستقبللٌتهم ومبادراتهم 

 ٌستخدم المعلومات خام ومصادر أولٌة والٌدوٌات 

 .ٌسمح للمتعلمٌن أن ٌختاروا الموضوعات المفضلة ، وٌّؽٌر أسلوب التدرٌس والمحتوى 

 المتعلمٌن للمفاهٌم قبل أن ٌتشاركوا مع اآلخرٌن فً مفاهٌمهم. ٌتحقق عن فهم 

 ٌشجع المتعلمٌن للدخول فً مناقشات معه ومع بعضهم البعض 

  ٌشجع المتعلمٌن للبحث عن طرٌق طرح أسبلة تتطلب تفكٌراً عمٌقاً واسبلة مفتوحة ، وٌشجعهم لسإال
 بعضهم البعض.

 األولٌة ٌسعى إلى توسٌع وتطوٌر استجابات المتعلمٌن 

 .ٌدفع المتعلمٌن إلى الدخول فً خبرات قد تو ّلد تناقضات الفتراضاتهم األولٌة، ثم ٌشجعهم للمناقشة والحوار 

 ٌمنح المتعلمٌن وقت اطول للتفكٌر واالجابة على  اسبلته المطروحة 

 ٌوفر الوقت الكافً كً ٌبنً المتعلمون العبلقات وٌكونوا االستعارات بٌن المفاهٌم 
وهو مصطلح تربوي ٌعود الى النظرٌة البنابٌة االجتماعٌة  المقصود به هو الفجوة أو المسافة  النمو الوشٌك( )منطقة

بٌن ماٌمكن للمتعلم أن ٌفعله لوحده وماٌمكن عمله مع وساطة االخرٌن ) المعلم أو االهل ( وٌعتمد هذا االصطبلح على 

ٌها المتعلم والمرحلة المعرفٌة المنشودة ولكً ٌصل المتعلم الى مبدأ التقارب مابٌن المرحلة المعرفٌة التً وصل ال

 المستوى المعرفً الذهنً المطلوب ٌحتاج الى وسٌط )المعلم أو فرد ذو خبرة(

فٌقوم الوسٌط بتبسٌط المعلومات وتفسٌرها بطرٌقة مفهومة للمتعلم حتى ٌدركها ، فتتحول قدرات المتعلم من المستوى 

لمستوى المنشود )منطقة التطور الوشٌك( بفضل دور الوساطة التً ٌقوم بها من هو اكثر معرفة المعرفً الحالً الى ا

 ودراٌة منه
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 املدزضة ايوظيفية 

حاول  جاءت كردة فعل على المدرسة األولى، وتؤثرت كثٌرا بؤعمال ولٌام جٌمس ونظرٌة التطور لتشارلز داروٌن.
طرٌقة دقٌقة ومنهجٌة، بدل االهتمام بؤهداؾ الوعً والسلوك. كما تمت الوظٌفٌون تفسٌر العملٌات النفسٌة فً إطار 

 اإلشارة ٕالى أهمٌة االختبلفات الفردٌة التً لها تؤثٌر عمٌق على التربٌة.
 كبار مفكري هذه المدرسة:

  ولٌام جٌمس-
 جون دٌوي-
 جون انجل-

علم نفس" قال فوندت عن كتاب الوظٌفٌة لولٌام "إنها أدب، ٕانها جمٌلة ولكن لٌست بانتقادات المدرسة الوظٌفٌة: 
 جٌمس.

أترث فً المدرسة السلوكٌة وعلم النفس التطبٌقً ،و النظام التربوي وخصوصا رأي "جون دٌوي" القابل نقاط القوة : 
 بوجوب تعلم األطفال على حسب تطورهم الشخصً.

 َكازْة بني املدزضة ايطًونية واملعسفية وايبٓائية

بنابٌةالمدرسة ال   المدرسة السلوكٌة المدرسة المعرفٌة 

حل المشكبلت ؼٌر المحددة 
بإستخدام مهارات التفكٌر 
المتقدمة كالفهم والتطبٌق 
 والتحلٌل والتقٌٌم واالبداع

حل المشكبلت التً تتطلب 
مهارات التفكٌر المتقدمة 
كالفهم والتطبٌق والتحلٌل 

 والتقٌٌم واالبداع

المهام التً تستدعً 
ات التفكٌر األولٌة مهار

 كالتذكر والفهم والتطبٌق
 التعلم

ٌساعد المتعلمٌن فً 
اكتشاؾ وضعٌات التعلم 
والفهم الذاتً عبر طرح 

 االسبلة المناسبة

ٌتٌح للمتعلمٌن وسابل 
الربط بٌن المعارؾ الجدٌدة 

 وتلك المكتسبة لدٌهم

ٌوجه المتعلمٌن الى 
الجواب الصحٌح من خبلل 

 وسابل واستراتٌجٌات
 مختلفة

 دور المعلم

المتعلم عنصر فعال ٌبنً 
تعلماته وٌفسر ماٌستقبله 
من معلومات بناء على 

 تجربته الشخصٌة

المتعلم نشط ٌقوم بإستقبال 
وفهم ومعالجة وتخزٌن 

المعلومات واستدعابها عند 
 الحاجة

المتعلم سلبً ٌتلقى المعرفة 
والٌتفاعل إال عند 

 االستجابة لمثٌر خارجً
 لمدور المتع

باستخدام المعارؾ السابقة 
فً وضعٌة من سٌاق 

 الحٌاة العامة

باستدعاء المعلومات 
السابقة واستخدامها فً 
 وضعٌة مختلفة أو جدٌدة

باإلستجابة لمثٌرات تتؽٌر 
أثناء االنتقال إلى وضعٌات 

 عامة أو جدٌدة
 كٌؾ ٌحدث التعلم

 

 املدزضة ايٓفطية االْطاْية

 النمو والتحقٌق الذاتً همٌةبطاقات كل شخص وألح على أ علم النفس اإلنسانً  هتما
 هذامشاكل نفسٌة واجتماعٌة ناتجة عن االنحراؾ عن  لهمالمدرسة أن الناس أصبل طٌبون،  لهذهاالعتقاد األساسً 

 المٌل الطبٌعً إلى الخٌر
 كبار مفكري المدرسة االنسانٌة :

 ماسبلو براهامأ -
 كارل روجرز-
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أو تدرج ماسلو للحاجات أو هرم ماسلو هً نظرٌة نفسٌة وضاعها العاالم أبراهاام ماسالو، وتنااقش هاذه  تدرج الحاجات
 النظرٌة ترتٌب حاجات اإلنسان؛ وتتلخص هذه النظرٌة فً الخطوات التالٌة:

لادى الفارد ٌشعر اإلنسان باحتٌاج ألشٌاء معٌنة، وهذا االحتٌاج ٌإثر على سلوكه، فالحاجات ؼٌر المشبعة تسبب توتراً 
 .فٌسعى للبحث عن إشباع هذه االحتٌاجات

تتاادرج االحتٌاجااات فااً هاارم ٌباادأ باالحتٌاجااات األساسااٌة البلزمااة لبقاااء الفاارد ثاام تتاادرج فااً ساالم ٌعكااس ماادى أهمٌااة 
 .االحتٌاجات

لعدٌاد مان الحاجات ؼٌر المشبعة لمدد طوٌلة قد تإدي إلى إحباط وتوتر حااد قاد ٌسابب آالمااً نفساٌة، وٌاإدي ذلاك إلاى ا
 الحٌل الدفاعٌة التً تمثل ردود أفعال ٌحاول الفرد من خبللها أن ٌحمً نفسه من هذا االحباط

 تتدرج الحاجات حسب أهمٌتها فً شكل هرمً، وٌتكون هذا الهرم من:
 االحتٌاجات الفسٌولوجٌة

 احتٌاجات األمان
 االحتٌاجات االجتماعٌة

 الحاجة للتقدٌر
 الحاجة لتحقٌق الذات

 حتٌاجات الفسٌولوجٌةاال-ٔ
 وهً االحتٌاجات البلزمة للحفاظ على الفرد وهً:

 الحاجة إلى التنفس
 الحاجة إلى الـطعام

 الحاجة إلى الماء
 الحاجة إلى ضبط التوازن

 الحاجة الى النوم
أن ٌشابع والفرد الذي ٌعانً لفترات من عدم إشباع الحاجات الفسٌولوجٌة، قد ٌرؼب فً المستقبل عنادما ٌصابح قاادراً 

هذه الحاجات فاً أن ٌشابعها بشاكل مفارط، فماثبلً قاد نجاد أن الفقٌار عنادما ٌصابح ؼنٌااً، تتجاه معظام نفقاتاه إلاى األكال 
 والشرب والزواج

 حاجات األمان-ٕ
 وفق هرم ماسلو، فإنه بعد إشباع الحاجات الفسٌولوجٌة، تظهر الحاجة إلى األمان وهً تشمل:

 عتداءالسبلمة الجسدٌة من العنؾ واال
 األمن الوظٌفً

 أمن اإلٌرادات والموارد
 األمن المعنوي والنفسً

 األمن األسري
 األمن الصحً

 أمن الممتلكات الشخصٌة ضد الجرٌمة
 االحتٌاجات االجتماعٌة-ٖ

 بعد إشباع الحاجات الفسٌولوجٌة واألمان، تظهر الطبقة الثالثة وهً االحتٌاجات االجتماعٌة، وتشمل:
 ةالعبلقات العاطفٌ
 العبلفات األسرٌة
 اكتساب األصدقاء

والبشر عموماً ٌشاعرون بالحاجاة إلاى االنتمااء والقباول، ساواء إلاى مجموعاة اجتماعٌاة كبٌارة )كاالنوادي والجماعاات 
الدٌنٌااة، والمنظمااات المهنٌااة، والفاارق الرٌاضااٌة، أو الصاابلت االجتماعٌااة الصااؽٌرة )كاألساارة والشااركاء الحمٌمااٌن، 

ء المقربٌن(، والحاجة إلى الحب )الجنسً وؼٌر الجنساً( مان اآلخارٌن، وفاً ؼٌااب هاذه العناصار والمعلمٌن، والزمبل
 الكثٌر من الناس ٌصبحون عرضة للقلق والعزلة االجتماعٌة واالكتباب

 الحاجة للتقدٌر-ٗ
ن لاه واإلحسااس هنا ٌتم التركٌز على حاجات الفرد فً تحقٌاق المكاناة االجتماعٌاة المرموقاة والشاعور بااحترام اآلخارٌ

 بالثقة والقوة
 الحاجة لتحقٌق الذات-٘

وفٌها ٌحاول الفرد تحقٌق ذاته من خبلل تعظٌم استخدام قدراته ومهاراته الحالٌة والمحتملة لتحقٌق أكبر قدر ممكن من 
 . اإلنجازات
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 ًَخص ملدزاع عًِ ايٓفظ
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 وٖي طسيكة ذديجة يًتعسف عًى ايرات وأبعادٖاقطِ ايعًُاء ايػخصية اىل َٓاطل َٔ خالٍ ْافرة جوٖازى 

 تضّمنت هذه النافذة أربع نماذج خاصة للتعرؾ على النفس ، وهً:
  المنطقة الحرة أوالمفتوح-ٔ

 تتضمن المنطقة الحرة كل شًء ٌعرفه الفرد عن نفسه وكذلك اآلخرون
 باآلخرٌن ،عموماً كلما َصُؽرت مساحة الذات المنفتحة، دلّت علً ضعؾ وسوء اتصالنا 

 وكلما كُبرت منطقة النشاط الُحر أو منطقة النفس الُحرة
 المنطقة العمٌاء-ٕ

لو قال الفرد جملة معٌنة فً موقؾ ما وهو لم ٌقصد بتلك الجملة ما فهمه االخرون عندها ٌبدأ التفسٌر من قبلهم 
 وحسب ما ٌظنون به .عندها تبدا المشكلة وتتوتر العبلقة فٌما بٌنهم

 ة المخفٌة أو القناعالمنطق-ٖ
ٌُشرك اآلخرٌن فً معرفته، ألسباب عرفٌة أو أخبلقٌة أو دٌنٌة: أخطاإنا،  تتضمن ما ٌعرفه الفرد عن نفسه وال 

 أسرارنا، أمنٌاتنا، نقاط ضعفنا، مخاوفنا.. الخ
ًّ أن اسٌطر على ذلك وال أظهر ذلك االنفعال أمام   اآلخرٌن.عندما اشعر بؤلم او بحاجة ماسة إلى البكاء عل

 المنطقة الؽٌر معروفة أو المجهولة-ٗ
 تتضمن المنطقة ؼٌر المعروفة  األشٌاء التً الٌعرفها الفرد عن نفسه ، وال اآلخرون ٌعرفون ذلك

احد االفراد ٌخرج من الحفلة وٌتعجب االخرون من خروجه وال ٌعرفون السبب فً ذلك وعندما ٌسال عن ذلك ٌرد 
 رجت انذاك.علٌهم انا لم اعرؾ لماذا خ

 الخبلصة:
 كل منا لدٌه هذه النوافذ لكن تختلؾ نسب إتساعها من شخص آلخر.

 * كلما َكُبر الِقسم المفتوح كانت عبلقاُتَك أكبٌر.
 * كلما َكُبر القِسم الخاص كانت عبلقاتك ضعٌفة.

 * كلما َكُبرت البقعة العمٌاء فإن ذلك ٌدل على عدم تقبلك للنصٌحة
 عنك. من اآلخرٌن و بعدهم

 * كلما َكُبر القسم المجهول كانت خبرتك بذاتك و بالعالم من حولك ضعٌفة

 ايػخصية يف عًِ ايٓفظ

بؤنها مجموعة الصفات واألفكار والعواطؾ الذاتٌة، باإلضافة إلى السلوكٌات والمواقؾ االجتماعٌة، تعرٌؾ الشخصٌة 
اته، كما تتشارك العدٌد من العوامل فً تشكٌل التً تتمازج مع بعضها فً اتساق معٌن ٌعبر عن الفرد طوال حٌ

بهاالشخصٌة، منها ما هو متؤصل فً الفرد منذ والدته كالجٌنات الوراثٌة، أو مكتسب من التربٌة أو التجارب التً ٌمر   
 سمات الشخصٌة :

ون درجة عالٌة من عن مدى قبول الشخص لؤلشٌاء والتجارب الجدٌدة، فٌظهر أولبك اللذٌن ٌملكاالنفتاح  -ٔ :االنفتاح
: ٌمثل الضمٌر الضمٌر-ٕ .االنفتاح، حباً للمؽامرة وخوض التحدٌات، ناهٌك عن التحرر من القٌود االجتماعٌة والثقافٌة

الدافع لبللتزام الشخص بواجباته تجاه نفسه واألخرٌن، فاألشخاص ذوي الضمٌر الٌقظ، ٌخططون جٌداً قبل القٌام بمهمة 
اآلثار المحتملة على الصعٌد الشخصً والمجتمعً، على عكس حال البلمبالون الذٌن ٌتصرفون  ما أخذٌن بعٌن االعتبار

ٌُعنى به اهتمام الشخص االنبساط-ٖ .بحرٌة مطلقة دون مراعاة شًء : ٌعد االنبساط أبرز سمة من السمات الخمس، و
قد ٌخطًء البعض فً فهمه، فاالنطواء  بالظهور فً العالم الخارجً متجاوزاً حدوده الذاتٌة، على عكس االنطواء الذي

عدد قلٌل من األشخاص ذاك البعد النفسً الذي ٌجعل اإلنسان ٌمٌل إلى القٌام بالمهام بمفرده، أو بمشاركة  
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ٌعانً العصابٌون من القلق والتوتر الدابمٌن، حتى لو كانت أمورهم تسٌر على خٌر ما ٌرام، فهم بالتؤكٌد العصابٌة: -ٗ
ه، وؼالباً ما ٌلجؤ العصابٌون إلى الكحول أو التدخٌن، لٌتمكنوا من التعاٌش مع قلقهم ، األمر الذي سٌجدون ما ٌقلق

ٌعبر القبول عن الحس أو العطؾ الذي ٌجعل الشخص أكثر تعاطفاً وتعاوناً مع القبول: -٘ .ٌفسر وفاتهم المبكرة
 طرق تحلٌل الشخصٌة .األخرٌن

:العوامل المإثرة على تكوٌن الشخصٌة   
وُتمّثل العواملُ الحٌوٌة الوظابَؾ الفسٌولوجٌة ألعضاء جسم االنسانالعوامل الحٌوٌة -ٔ  
الوراثة -ٕ   
البٌبة-ٖ  
االسرة-ٗ  
التعلٌم-٘  

ةْعسية ايرناءات املتعدد  

وتقول بوجود العدٌد من الذكاءت ولٌس على قدرتٌن 98ٖٔهً نظرٌة وضعها عالم النفس هاورد ؼاردنر عام   

صل اللؽوي والتفكٌر المنطقً واللتٌن اعتبرتا تقلٌدٌا مإشري الذكاء الوحٌدٌن والمعتمدتا فً اختبارات فقط هما التوا

 الذكاء

اشار ؼاردنر الى خمس قدرات اضافٌة وهً، باالضافة للتواصل اللؽوي والتفكٌر المنطقً، الذكاء البصري/المكانً ، 

ذكاء المعرفة الذاتٌة/معرفة النفس، ذكاء معرفة االخرٌن، والحقا، الذكاء الموسٌقً/النؽمً ، الذكاء الجسمً /العضلً ، 

، اضاؾ ؼاردنر ذكابٌن على ٕٙٔٓاعترؾ ؼاردنر بامكانٌة وجود ذكاءات اخري على العلم اكتشافها. وحتى عام 

.النظرٌة وهما: ذكاء عالم الطبٌعة و ذكاء التعلٌم  

 الذكاء اللؽوي

تحدث ( ، وهو استخدام الكلمات شفوٌا بفاعلٌة ، مثل الشعراء ، وكتاب المسرحٌة وٌختص بالكلمات واللؽة ) الكتابة وال

أمٌن  –تسوٌق وإعبلن  –مإلؾ  –خطٌب  –ممثل  –محامً –ناطق ومتحدث رسمً  –،والمحرر الصحفً،مذٌع 

مترجم ، وٌضم هـذا  –لؽوي، باحث  سٌاسً، مصحح –شاعر  –مسبول متحؾ، منفذ قانونً  –مدرس  –مكتبة 

لذكاء القدرة على تناول ومعالجة بناء اللؽة وأصواتها ، ومعانٌهاا  

 الذكاء المنطقً الرٌاضً

استطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلٌة القدرة على التوقع والتنبإ فً ضوء معطٌات محددة ، وٌستنتج العملٌات ، 

م بفاعلٌة والتعرؾ على العبلقات المجردة وٌضع الفروض ، وٌختبرها بؤسلوب علمً ، وهو القدرة على استخدام االرقا

وعمل العبلقات واالرتباطات بٌن مختلؾ المعلومات، مثل علماء الرٌاضٌات ، ومحاسبً الضرابب ، و 

ضابط فً  –كهربابً  –مٌكانٌكً  –عالم أو متخصص باالقتصاد  –محلل مٌزانٌات وبٌانات  –اإلحصابٌٌن،محاسب

عالم أم مدرس  –صٌدلً  –باحث فً االستثمار  –محللسٌاسً  –لتؤمٌنات خبٌر فً ا –عالم شرعً  –اإلمداد 

مدقق  –عالم نبات  –عالم كٌمٌابً  –فٌزٌابً  –عالم فلك  –طبٌب  –متخصص فً األرصادالجوٌة  –رٌاضٌات 

محقق –عالم نفس  –مهندس  –مبرمج ألعاب كمبٌوتر  –حسابات   

 الذكاء الذاتً

معرفة الجوانب الداخلٌـة عند الفرد ، أي سهولة وصول الفـرد إلى المشاعر الخاصة ، هـو القدرة على معرفة الذات، 
وحدود انفعاالتـه أو عواطفه ، وقدرته على التمٌٌز بٌن تلك االنفعاالت أو العواطؾ وتصنٌفها و اعتبارها وسٌلـة لفهم 

 –مدرس علم نفس  –الج نفسً مع –كاتب  –مستشار  –محقق فنان  –ممثل  –سلوكه الخاص وتوجٌهه،مثل مخرج 
متخصص عبلج  –تعمل األعمااللفنٌة الٌدوٌة  –عالم دٌن  –قابد  –مدرب شخصً  –شاعر  –فٌلسوؾ  –باحث 

ممول أومنتج –معالج ٌدوي  –مخترع  –طبٌعً   
 الذكاء البٌنً او الطبٌعً

م العالم الطبٌعً مثل السحاب ، القدرة على التمٌٌز بٌن الكابنات ) النباتات والحٌوانات ( والحساسٌة لمعال

 –عالم حشرات  –عالم بٌبة  –شٌؾ ) طباخ (  –عالم نبات  –ّنّحال  –عالم فلك  –والصخور،مثلعالم آثار وحفرٌات 
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دلٌل  –مدٌر الموارد الطبٌعٌة  –المتسلق  –عالم أرصاد جوٌة  –بحري  –عالم بٌولوجً  –بستانً  –صٌاد  –مزارع 

طبٌب بٌطري –عالم أنثروبولوجٌا ) جسدي (  –عالم حفرٌات  –عالم طٌور  –) مترجم للطبٌعة (   

 الذكاء البصري

 عمل عبلقات مكانٌة بٌن األشٌاء واألشكال واألحجام القدرة على التحلٌل والتخٌل والتفكٌر بالصورة والقدرة على
فنون  –مصمم مبلبس  –خلً دا مصمم –معد  –رسام خرابط  –مدرس رسم  –مهندس معماري  –مثل رسام  واأللوان

مخرج  –مخترع  –مهندس دٌكور  –مصمم مجلة  –مصمم جرافٌك  –مصمم أثاث  –نحت (  –زجاج  –ٌدوٌة ) فخار 
مصمم عروض رٌاضٌة –مواقع الوٌب  مصمم –بحار  –مقاول  –طٌار  –مصور  –  

 الذكاء االجتماعً
ات التً على الوجه أو الصوت وإٌماءات الجسم مثل مدٌر القدرة على معرفة مشاعر ودوافع اآلخرٌن من خبلل التعبٌر

 –مقدم مقابلة  –مختص موارد بشرٌة  –محقق  –مستشار  –مدرب  –مالك عمل خاص  –قابد عمل  –حكم  –
 –موظؾ استقبال  –عبلقات عامة  –مختص أو طبٌب نفسانً  –سٌاسً  –شرطً  –مدٌر مكتب  –وسٌط  –محامً 

 –تاجر  –مكٌل  –مدرس  –متخصص بعلم االجتماع  –مختص اجتماعً  –بالتجزبة  مدٌربٌع –مراسل ، صحفً 
 ممرض

 الذكاء الموسٌقً
القدرة على فهم اللحن وتحلٌله أو التعبٌر به وإنتاجه ، أوالقدرة على فهم وإدراك صوت المقربٌن والمنشدٌن والتعبٌر 

مختص  –مشرؾ أومدٌر فرقة إنشادٌة  –اتب أناشٌد ك –خبٌر مإثرات صوتٌة  –مذٌع  –والتحلٌلواإلنتاج مثل ملحن 
مقرئ، موزع صوت –معلم تجوٌد  –اإلعبلم  –مدٌر أستودٌو  –مهندس صوت  –منشد  –مإثرات صوتٌة   

 الذكاء الحركً
الرٌاضة( وسهولة استخدامه لتشكٌل األشٌاء  –القدرة على استخدام الجسم للتعبٌر عن األفكار أوالمشاعر ) التمثٌل 

عامل  –طبٌب  –رٌاضً  –نجار  –ممثل  –خطاط  –جراح  –بحار  –الجراح ( بهلوان  –) المٌكانٌكً، النحت مثل 
مدرس تربٌة  –مٌكانٌكً –عامل إنقاذ، مختص عبلج طبٌعً  –صابػ  –حبلق  –مدرب ألعاب رٌاضٌة  –مصنع 

قابد مركبة متمٌز–رٌاضً  –رٌاضٌة   
 

________________________________________________________________ 
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 تعسيف عًِ ايٓفظ ايرتبوي

 ٌة للسلوك اإلنسانً الذي ٌصدر خبلل العملٌات التربوٌة.العلم 
 العلم الذي ٌهتم بعملٌات التعلموالتعلٌم الذي ٌتلقاه التبلمٌذ فً المواقؾ المدرسٌة.●  
  العلم الذي ٌزودنا بالمفاهٌم والطرق التجرٌبٌة والنظرٌة التً تساعد على فهم عملٌة التعلم والتعلٌم.●

 ي:اهداؾ علم النفس التربو
هدؾ نظري.وٌختص بالمعرفة التً تولدت نتٌجة األبحاث والدراسات الخاصة بالتعلم والتعلٌم وتنظٌمها على نحو -1

 منهجً بحٌث تشكل مباديء ومعلومات تفسر سلوك المتعلم وطبٌعة التعلم
لمٌة فً أشكال هدؾ تطبٌقً: ٌتضح من خبلل صٌاؼة المعرفة النظرٌة التً تولدت نتٌجة األبحاث والمناهج الع -ٕ

 تمكن المعلمٌن والتربوٌٌن من استخدامها وتطبٌقها.
 موضوعات علم النفس التربوي:

 التعلم ونظرٌاته وطرق قٌاسه والعوامل المإثرة فٌه. -ٔ
 القدرات العقلٌة وسمات الشخصٌة لدى اإلنسان وكٌفٌة قٌاسها. -ٕ

 التفاعل االجتماعً بٌن الطبلب وبٌن الطبلب والمعلمٌن. -ٕ

 ايتعًِ يف عًِ ايٓفظ ايرتبوي َفٗوّ 

 " تؽٌر ثابت نسبٌا فً السلوك أو الخبرة ٌنجم عن النشاط الذاتً للفرد ال نتٌجة للنـضج
 الطبٌعً أو ظروؾ عارضة " أو هو مفهوم فرضً ٌستدل علٌه من خبلل نتابج عملٌة التعلٌم

 ـذا النشاط ٌإثر فً نشاطه العقلًبؤنه عبارة عن نشاط عقلً ٌقوم به اإلنـسان وه اٌضا ً عرفه "ود ورث "
 شروط التعلم: هناك ثبلث شروط أساسٌة للتعلم هً :

وٌعنً وصول الفرد إلى درجة من النمو فً الوظابؾ العامة عقلٌة أو جسمٌة أو نفسٌة أو النضج :  -ٔ
 اجتماعٌة أو انفعالٌة والتً تناسب المادة المتعلمة.

 رؼبة لدى الفرد فً التعلم.وتعنً أن تكون هناك دافعٌة والدافعٌة: -ٕ
 هناك فرق كبٌر بٌن الخبرة والممارسة وٌتمثل ذلك فً التوضٌح االتً:الخبرة والممارسة: -ٖ

الخبرة : وتعنً احتكاك الفرد مع األشخاص واألشٌاء الموجودة فً البٌبة المحٌطة به وتشمل أنواع العبلقات المختلفة 
 الخ.…ر وانفعاالت وعبلقات اجتماعٌةبٌن الفرد وبٌبته من أفعال وأقوال وأفكا

فالفرد ٌستجٌب لعناصر هذا التفاعل والخبرة ذات القٌمة التربوٌة هً تلك الخبرة التً تكسب صاحبها أو تعلمه كٌؾ 
ٌتكٌؾ للوسط المحٌط به تكٌفا سلٌماً ٌجنبه اعتبلل الصحة النفسٌة والجسمانٌة والتً تساعد على تكامل شخصٌة وأن 

 اً سعٌداً منتجاً محباً للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه.تجعل منه شخص
أما الممارسة) التدرٌب( :فهً الحصول على الخبرة بشكل منظم ومباشر بشكل رسمً مثل: التعلم فً المدرسة أو 

 بشكل ؼٌر رسمً كؤن ٌدّرب شخصاً آخر على قٌادة السٌارة.
 العوامل التً تإثر فً عملٌة التعلم هً :

 لنفس فسٌولوجٌةأوال :عوامل الفرد ا
 عوامل وراثٌة -ٔ
 عامل النضج أو مرحلة النمو التً ٌعٌشها الفرد-ٕ
 عامل الذكاء-ٖ
 التحفٌز والحوافز اإلنسانٌة-ٗ
 التحصٌل السابق-٘

 ثانٌا : عوامل البٌبة الخارجٌة وهً كثٌرة منها األسرة   والمدرسة واألقران والمجتمع والمناهج
 بلع علً النتابج باستمرار ٌكون ذلك مشجع ودافـع للمـتعلم علً التعلمكلما تم االط -نتابج التعلم : 

 شروط حدوث التعلم :
المتعلم البد  -ٔلكً تحدث عملٌة التعلم أٌا كان نوع التعلم "عقلـً ، إجتمـاعً ، حركً " البد من توافر شروط وهً : 

تعود علٌه أو ؼامض ٌمثل عقبة أمامه تعوق أن ٌكون أمامه مشكلة تحتاج إلً الحل أي عبارة أو موقؾ جدٌد ؼٌر م
 تحقٌق أهدافه أو إشباع حاجاته .

وجود دافع قوي لدي الشخص المتعلم ٌدفعه إلً التعلم حٌث أثبتت البحوث والدراسـات أن هناك عبلقة طردٌة بٌن  -ٕ
 الدافع والتعلم فكلما كان الدافع قوي كلما كان التعلم أفضل.

وصل إلً مستوي معٌن من النضج ٌمكنه بجانب الخبرة من تعلـم المواقؾ الجدٌدة فالطفل ال المتعلم البد أن ٌكون  -ٖ
 ٌستطٌع تعلم الوقوؾ قبل نضج عظامه ... إلخ

 انواع التعلم :
التعلم التنافسً أحد أوجه التعلم المتمركز حول المادة الدراسٌة وٌكون موقؾ التلمٌذ فٌه سـلبٌا ً  :التعلم التنافسً -ٔ

المعلم المصدر الربٌسً للتعلم ، حٌث ٌقوم بإلقاء المعلومة علً أسماع التبلمٌذ ، وٌكون التقوٌم معٌاري المحك  وٌكون
. 

بؤنه " استقبلل التبلمٌذ فً عملهم عن بعضهم معتمدٌن علً أنفسهم  ٌعرفه جون سون وجون سون(  :التعلم الفردي-ٕ
 فً إنجاز المهمة الموكلة إلٌهم

 ردي على عدة مبادئ :وٌقوم التعلم الف
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 ٌتعلم كل طالب مهام مختلفة عن التً ٌتعلمها زمبلإه . -
 ٌسٌر كل طالب حسب معدل سرعته فً التعلم . -
 كل طالب ٌسعً لتحقٌق أهداؾ فردٌة خاصة به ال تتعلق باآلخرٌن -
 التعلم التعاونً :-ٖ

تفكٌر الناقد ، فمن خبلل التؤكٌد علـً عمـل الفرٌق التعلم التعاونً التعاونً ٌزٌد من دافعٌة الطبلب وقدرتهم علً ال
Teamwork  ٌقدم خطوة أبعد من خبلل أخذ العبلقات االجتماعٌة بـٌن الطـبلب فـً االعتبار وإستدامة هذه العبلقات

 فً تحفٌز التعلم .

 تعسيف ايٓضخ 

ً والعضوي ، وخاصة الجهاز العصبً ، التؽٌرات الداخلٌة فً الكابن الحً أو الفرد التً ترجع إلى تكوٌنه الفسٌولوج
فالتؽٌرات التً ترجع إلى النضج هً تؽٌرات سابقة على الخبرة والتعلم ، هً نتٌجة التكوٌن الداخلً فً الفرد ، وال 

تلعب العوامل البٌبٌة أي الخارجٌة دوراً فً خلق هذه التؽٌرات وإبداعها ، ولكن ٌقتصر دور العوامل البٌبٌة على 
 وجٌهها .تدعٌمها وت

 انواع النضج:
 النضج العضوي :-ٔ

 ٌقصد بالنضج العضوي ، النمو الجسمً السوي ألعضاء الجسم المتصلة بالوظٌفة التً ٌتعلم الفرد فً مجالها
 النضج العقلً:-ٕ

لؾ وٌقصد به " درجة النمو العامة فً الوظابؾ العقلٌة المختلفة المتعلقة باألمر الذي ٌتعلمه الطفل مع اعتبار مخت
 ظروؾ الفروق الفردٌة الممكنة بٌن األطفال فً نموهم العام "

 النضج الفسٌولوجً:-ٖ
 ونقصد به االتزان النفسً الناجم عن التوافق الموجود لدى الفرد وبخاصة التوازن بٌن النضج العضوي والنضج العقلً

 
 العبلقة بٌن النضج والتعلم :

لعوامل داخلٌة فً الفرد ، والتؽٌرات الراجعة للتعلم ترجع إلى مجموعة التؽٌرات الراجعة للنضج ترجع فً أساسها  -ٔ
 العوامل الخارجٌة المحٌطة به.

ٌتوقؾ تعلم موضوع على نضج األجهزة الجسمٌة والوظابؾ العقلٌة التً تعتبر مسبولة عن أداء الفرد فً تعلمه  -ٕ
 هذا الموضوع، هنا ٌعتبر النضج شرطاً للتعلم.

 ر كاٍؾ لحدوث التعلم، بل البد من توافر شرط الممارسة والخبرة.النضج وحده ؼٌ -ٖ
تتؤثر أسالٌب النشاط الضرورٌة للكابن الحً تؤثراً قلٌبلً بالتدرٌب والممارسة، كالمشً عند اإلنسان ، والطٌران عند  -ٗ

 الطٌور ، والعوم عند السمك .
اعت أن تقابل مطالب نمو الناشبة ، نظراً ألنها التعبٌر تحقق المدرسة دورها فً النمو التربوي ألبنابها إذا استط -٘

 الصادق عن مستوى نضج معٌن ، كما ٌحدث داخل إطار اجتماعً خاص

 تعسيف االضتعداد 

االستعداد ٌعنً وصول الفرد إلى مستوى من النضج ٌمكنه من تحصٌل الخبرة أو المهارة عن طرٌق عوامل التعلم 
 األخرى المإثرة .

 داد للتعلم :أنواع االستع
ٌشٌر إلى امتبلك القدرة على االنتفاع من التعلم والتدرب دون أن ٌعترض هذا التعلم أي عابق عقلً االستعداد العام:  -ٔ

 أو جسدي أو نفسً مما ٌإدي إلى التقدم والتطور.
خبراته السابقة ٌشٌر إلى قدرة المرء على تعلم موضوع معٌن أو مهمة معٌنة مستفٌداً من االستعداد الخاص :  -ٕ

 المتصلة بالموضوع أو المهمة باعتبارها مستلزمات أساسٌة ال ٌتم تعلم المهمة أو الموضوع بدونها .
ٌشٌر إلى مبلءمة العملٌات العقلٌة السابدة بطرابقها وأدواتها االستعداد المعرفً أو االستعداد العقلً : -ٖ

 مهمة التعلٌمٌة العقلٌة المعٌنةوإمكاناتها ، على التعامل لمتطلبات أو مستلزمات ال
 العوامل التً تإثر على االستعداد للتعلم :

 السن-ٔ
 الراحة النفسٌة واللٌاقة البدنٌة-ٕ
العوامل البٌولوجٌة كالوراثة والحاجات الجسدٌة وعمل الؽدد تإثر جمٌعها فً نمو السلوك البشري -ٖ

 وتطوره .
 مستوى الطموح-ٗ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 تعسيف ايدافعية 

 نفسٌة داخلٌة تعمل على إثارة السلوك وتوجهه نحو هدؾ ما وتحافظ على استمرارٌته عملٌة
 

 
 

 مفاهٌم وثٌقة الصلة بمفهوم الدافعٌة :
 ( الحاجة :ٔ

 بؤنها "الشعور بنقص شًء معٌن ، إذا ما وجد تحقق اإلشباع" .تعرؾ الحاجة 
تكون هذه الحاجة فسٌولوجٌة داخلٌة )مثل الحاجة  وتعرؾ بؤنها " شعور الكابن الحً باالفتقاد لشًء معٌن " . وقد

 للطعام والماء والهواء( أو سٌكولوجٌة اجتماعٌة )مثل الحاجة لبلنتماء والسٌطرة واإلنجاز( .
وبناء على هذه التعرٌفات ، ٌمكن القول : بؤن الحاجة هً نقطة البداٌة إلثارة دافعٌة الكابن الحً ، والتً تحفز طاقته 

 التجاه الذي ٌحقق إشباعها .وتدفعه فً ا
 ( الحافز :ٕ

بؤنه تكوٌن فرضً ٌستخدم لئلشارة إلى العملٌات الدافعة الداخلٌة التً تصحب بعض المعالجات الخاصة ٌعّرؾ الحافز 
بمنبه معٌن ، وتإدي بالتالً إلى إحداث السلوك . فهو بمثابة "القوة الدافعة للكابن الحً لكً ٌقوم بنشاط ما بؽٌة 

 ق هدؾ محدد " .تحقٌ
 (الباعث :ٖ

ٌشٌر الباعث إلى موضوع الهدؾ الفعلً الموجود فً البٌبة الخارجٌة والذي ٌسعى الكابن الحً بحافز قوي إلى 
الوصول إلٌه . فهو الطعام فً حالة دافع الجوع، والماء فً حالة دافع العطش ، والنجاح والشهرة فً حالة دافع 

 اإلنجاز ... الخ .
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 لدافعٌة للتعلم:وظٌفة ا
الوظٌفة األولى : الدوافع تحرر الطاقة االنفعالٌة الكامنة فً الكابن الحً والتً تثٌر نشاطاً معٌناً وهذا ٌنطبق على 

 الدوافع الفطرٌة والدوافع المكتسبة على حد سواء .
 ى .الوظٌفة الثانٌة : الدوافع تملى على الفرد أن ٌستجٌب لموقؾ معٌن وٌهمل المواقؾ األخر

 أسالٌب استثارة الدافعٌة فً التعلٌم :
 استخدام اسلوب  التشجٌع-ٔ
 استخدام الثناء اللفظً والكتابً-ٕ
 استثارة التشوٌق واالكتشاؾ وحب االستطبلع-ٖ
 استخدام االلعاب والمواقؾ التصنعٌة-ٗ

 تعسيف املُازضة 

ارسة تختلؾ عن التكرار، حٌث إن التكرار هو هً عبارة عن التكرار المعزز لبلستجابات فً وجود المثٌرات .. فالمم
عملٌة إعادة شبه نمطٌة دون تؽٌٌر ملحوظ فً االستجابات . أما الممارسة فإنها تكرار ٌعزز... بمعنى أننا نبلحظ تحسناً 

 تدرٌجٌاً فً أداء الفرد نتٌجة التعزٌز الذي قد ٌكون صادراً عن الفرد نفسه
 العوامل المإثرة فً الممارسة :

 لفروق الفردٌةا-ٔ
 طرق عرض الدرس-ٕ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 امناط ايتعًِ يدى ايطًبة

 
 انماط التعلم لدى الطلبة هً:

 هو الذي ٌمتاز باستذكاره الصور وااللوان ،التعلم من خبلل المشاهدة للصور والمخططات والخرابط،المتعلم البصري 
 تحوٌل المعلومات الى صور

،ٌلتفت الى  صوات وٌتفاعل معها بشكل قوي،ٌساهم بشكل جٌد فً النقاشاتهو الذي ٌمتاز باستذكار االالمتعلم السمعً 
ٌفضل استخدام التسجٌل الصوتً فً تعلمه نبرة صوت المتحدث،  

) ٌعشق التجارب  المتعلم الحركً هو الذي ٌمتاز باستذكاره االشٌاء بتذكر ملمسها على اختبلفها،التعلم من خبلل الحركة،
ٌفضل التعلم من خبلل اللعب بسرعة،والفنون ،ٌمل من المحاضرات   

: صفات الطالب البصري  
 ٌتابع حركات معلمه واٌماءاته

 ٌحب الصور
 ٌفضل شرح الموضوع بعمومٌة قبل تجزبته

 ٌبلحظ االخطاء االمبلبٌة
 ٌبلحظ تفاصٌل االشٌاء
 محب للترتٌب والتنظٌم

 ٌحب ان ٌكون مكتبه وؼرفته نظٌفه ومرتبة
 ٌعشق الملصقات الحابطٌة

حب الخرابط والرسوماتٌ  
: صفات الطالب السمعً  

 ٌتحدث مع االخرٌن كثٌرا
 ٌحب القراءة الجهرٌة بصوت مرتفع

 ٌسؤل كثٌرا خبلل الدرس
 ٌمٌز تقدٌر االشخاص من نبرة صوتهم

 ٌعشق االؼانً واالناشٌد وٌتذكرها بسرعه
 ٌحفظ االسماء  وٌقلد االخرٌن

: صفات الطالب الحركً  
كةتعلمه من خبلل الحر  

 ٌتحرك كثٌرا والٌجلس طوٌبل على مقعده
 ٌقترب كثٌرا ممن ٌتحدث معه

 حدٌثه بصوت هاديء
 ٌلمس االشٌاء خبلل تعلمه

 االنشطة المناسبة لكل طالب حسب نمطه
: صفات الطالب البصري  

 اضافة الصور و االلوان الى للكتاب لٌسهل تذكرها
 اعطاءه الوقت الكافً لتدوٌن المبلحظات حول تعلمه

وظٌؾ الخرابط الذهنٌة والمخططات فً تلخٌص ماتم تعلمهت  
لسبورة من خبلل الرسوم التوضٌحٌةتلخٌص عبارات وكلمات مفتاحٌة على ا  

: صفات الطالب السمعً  
 تحفٌزه على  التعلم ضمن مجموعات تعلم االقران

 العمل على تلخٌص االفكار وتبادل المعرفة مع زمٌله
 التشجٌع على القراءه الجهرٌة

 تقدٌم تفسٌرات شفهٌة
 استخدام المعلم االختبارات واالسبلة الشفهٌة

 تشجٌعه على تحوٌل الفقرات الى اناشٌد مؽناه
 صفات الطالب الحركً

 كتابة الكلمات الربٌسٌة للموضوع
 المساهمة فً الرسم البٌانً على السبورة

 تصمٌم نماذج للمفاهٌم الربٌسٌة
ؼلقضاء وقت جٌد فً المختبرات والمشا  

 الرحبلت المٌدانٌة
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 االستراتٌجٌات التدرٌسٌة المناسبة لكل نمط
: البصري  

 االستراتٌجٌات التعلمٌة التً ٌرؼب فً ممارسها هذا النمط
 عمل رسوم بٌانٌة ، إعبلنات و الرسم التخطٌطً

 عمل شرٌط فٌدٌو أو فلم
 عمل نماذج الملصقات

 عمل ألبوم صور
 عمل خرابط و مجسمات

وان و األشكالاستخدام األل  
 تطوٌر أو استخدام الخٌال الموجه

 فهم األلوان
 التظاهر بؤنه شخص آخر أو شًٌبا آخر

 مشاهدة األفبلم التعلٌمٌة
 اللعب باآلالت

: السمعً  
 االستراتٌجٌات التعلمٌة التً ٌرؼب فً ممارستها هذا النمط

األصواتو تقلٌد  دمج أصوات من البٌبة فً العروض الصفٌة  
وٌن لؤلؼانً التً تشرح / تفسٌر المحتويإٌجاد عنا  

 تلحٌن نشٌدة ، قصٌدة
 تحوٌل الكلمات إلى أؼنٌة

: الحركً  
 االستراتٌجٌات التعلمٌة التً ٌرؼب فً ممارستها هذا النمط

 عمل أؼنٌة منهجٌة راقصة مع الحركات
قصة حركٌةوعمل حركات متتالٌة   

 لعب األدوار
 تمثٌل مسرحٌة

 التقلٌد
النماذج عمل التصامٌم و  

ةتمثٌل الفنون العسكرٌ  
 

 
__________________________________________________________  
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 تعرٌؾ السلوك :
إنفعالً ... ألخ( ٌصدر من اإلنسان نتٌجة لعبلقة وتفاعل بٌنه وبٌن البٌبة  –إجتماعً  –عقلً  –أي نشاط )جسمً  

تفاعل .  المحٌطة به. فلكً نفهم السلوك ال بد أن نعرؾ أن الفرد منذ والدته ٌبدأ بٌنه وبٌن البٌبة التً ٌعٌش فٌها صلة
  فهذه العبلقة تجعله فً حالة مستمرة من النشاط )هو ما نسمٌه السلوك(

 فالسلوك له ثبلث جوانب ربٌسٌة:
 الجانب المعرفً)عقلً( الجانب الحركً الجانب االنفعالً-ٔ
 التخٌل –التصور  –التمٌٌز  –الجانب المعرفً : ٌتناول اإلدراك -ٕ

التمٌٌز بٌن  –تمٌٌز الطفل بٌن األشخاص الؽرباء ووالدٌه  -ر فً المستقبلتفك –اإلدراك بؤنك جالس فً المحاضرة 
 الساخن والحار

الكتابة على  –االستجابة إلشارات المرور  –فتح الباب  –الجانب الحركً: مثل االستجابات الحركٌة ) ضرب الباب -ٖ
 الجري ( –اآللة الكاتبة 

 كره( –ؼضب  –حزن  -فرح  –مصاحبة للسلوك ) ضحك الجانب االنفعالً: وهو الحالة االنفعالٌة ال-ٗ
 أنواع السلوك:
 سلوك معقد -سلوك بسٌط 

 –ال إرادي  –معظمه وراثً  -هو الذي ال ٌحتاج إلى استخدام المراكز العقلٌة العلٌا فً الجهاز العصبًالسلوك البسٌط 
 ؼٌر اجتماعً. وأبسط أنواع السلوك هو السلوك االنعكاسً.

إرادي. وأعقد أنواع  –متعلم  –هو الذي تحتاج إلى تشؽٌل المراكز العقلٌة العلٌا فً الجهاز العصبً  السلوك المعقد
 السلوك فً اعتقادي هو السلوك االجتماعً ألنه ٌتطلب عبلقات بٌن أفراد الجماعة وبٌن الفرد والبٌبة االجتماعٌة.

 تقسٌم آخر للسلوك وهنا
 أو قول مثل التفكٌر والتخٌل والتذكرسلوك داخلً ال ٌظهر فٌه حركة أو فعل 

 سلوك خارجً ٌظهر فٌه حركة أو فً القول
 تقسٌم كذلك من حٌث أن هناك وهنا

 سلوك كلً مثل عملٌة الهرب
 إفرازات الؽدد. –سلوك جزبً مثل دقات القلب رجفان األرجل 

 خصابص السلوك:
من األشخاص العادٌٌن فً المواقؾ العادٌة أي ٌتشابه فً الماضً والحاضر والمستقبل وخاصة .ثابت نسبٌاً: ٔ

 وظروؾ عادٌة أي إذاتساوت الظروؾ والعوامل. وبما أنه ثابت نسبٌا ٌمكن تعدٌله.
فمثبل إذا تفوق الطالب فً االبتدابً والمتوسط والثانوي ٌمكن القول إن شاء هللا إذا تساوت الظروؾ .التنبإ به: ٕ

 ا فً التعلٌم الجامعً .والعوامل أن هذا الطالب سوؾ ٌكون متفوق

 فٓيات تعديٌ وبٓاء ايطًوى

 تعدٌل السلوك :
 هو تطبٌق المبادئ التعلٌمٌة المشتقة تجرٌبٌا  بهدؾ تؽٌٌر السلوك اإلنسانً

 والمبادئ السلوكٌة التً ٌتم تطبٌقها فً مٌدان تعدٌل السلوك :
كً التجرٌبً . وٌركز تعدٌل السلوك على الحاضر هً المبادئ التً انبثقت عن النظرٌة السلوكٌة وبخاصة التحلٌل السلو

ولٌس على الماضً وعلى السلوك الظاهر ولٌس على السلوك الخفً وٌعتمد على القٌاس الموضوعً المباشر 
 والمتكرر وٌستخدم التحلٌل الوظٌفً التجرٌبً فً تفسٌر السلوك وتعدٌله

 أهداؾ تعدٌل السلوك :
 زٌادة السلوك اإلنسانً

 ك الجدٌد المراد تعلمهتشكٌل السلو
 إضعاؾ السلوك الؽٌر مقبول

 خصابص فنٌات تعدٌل السلوك
 أن تكون سهلة التنفٌذ

 تتماشى مع خصابص المشكلة التً ٌعانً منها الطالب
 أن تكون انمابٌة

 ان تشجع على تنمٌة مهارات الضبط الذاتً
 ان تستند على دراسات

 ان تكون ذات جدوى وٌمكن تطبٌقها عملٌا
 ٌنتج عنها مشكبلت إضافٌة للطالب ان ال

 جوانب اساسٌة ٌجب عدم اؼفالها عند تعدٌل السلوك
 سبلمة الركابز االساسٌة فً سلوك االنسان وهً الحواس والجهاز العصبً

ان تحقٌق اهداؾ تعدٌل السلوك لٌست فً كل االحوال بل قد تكون عملٌة الضبط وقتٌة وانما تحتاج الى الرعاٌة بشكل 
 مستمر

 قد تصلح مع طالب وتختلؾ مع آخر وفق مبدأ الفروق الفردٌة -
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ان المرشد الطبلبً)الباحث( فً حاجة الى المعرفة من اجل اختبار االسالٌب واالستراتٌجٌات المختلفة ومعرفة متى 
 وكٌؾ ولماذا ٌستخدم احدها دون ؼٌرها

نٌة الحدٌثة ٌإدي الى تؽٌرات ملموسة فً السلوك ان حجم المتؽٌرات والمعلومات التً ٌتلقاها الطالب عن الوسابل التق
 وتتطلب اٌجاد اسالٌب تطبٌقٌة لمواجهة المشكبلت

 أسالٌب زٌادة السلوك المرؼوب
 هو تقوٌة السلوك الذي ٌشٌر الى مثٌر الذي ٌإدي الى زٌادة احتمال ظهور االستجابةاوال:التعزٌز : 

 ا للفروق الفردٌة : أن ٌكون مراعًٌ فورٌا -ٔ التعزٌز :شروط 
ا متنوًعا : -ٕ ًٌ  االسلوب االفضل مراع
 : متناسًبا مع نوعٌة االستجابة أال ٌكون مفتعبلً -ٖ

 مثال :  اذا  حل الطالب الواجب اعطٌت له هدٌة
 تعزٌز اٌجابً

 إذا حل الطالب الواجب اعفً من إعطابه واجبات لٌوم ؼد
 تعزٌز سلبً

 إذا التعزٌز ٌكون تعزٌزاَ اٌجابً وتعزٌز سلبً
 وٌإدي التعزٌز إلى تحسٌن مفهوم الذات وٌستثٌر الدافعٌة

 (جٌد  –أكمل نعم  –التعزٌز االٌجابً اللفظً ) أحسنت -ٔ التعزٌز :أنواع 
 بالٌد (اشارة  –اٌماءات  –التعزٌز االٌجابً الؽٌر لفظً ) ابتسامة -ٕ
 تعزٌز اٌجابً جزبً )كتعزٌز االجابات المقبولة من إجابة الطالب (-ٖ
 تعزٌز متاخر )مإجل ( )كؤن ٌقول المعلم للطالب هل تذكر قبل قلٌل ذكرت لنا (-ٗ
 العقاب اذا أدى سلوك مرؼوب فٌه (تعزٌز سلبً )اٌقاؾ -٘

 عوامل ٌجب أخذها فً عٌن االعتبار والتً تإثر فً فعالٌة التعزٌز
 كر أسالٌب التعزٌزفورٌة التعزٌز وٌجب ذ

 التحلٌل الوظٌفً لبنٌة الطفل وظروفها وٌكون بحسب الظروؾ االقتصادٌة للطالب
 ثبات التعزٌز وفقا لقوانٌن معٌنة

 أن ال ٌكون لدى الطالب إشباع من المعزز
 الفرق بٌن التعزٌز المتواصل والمتقطع

 :التعزٌز المتواصل 
 وهو ٌهدؾ الكتساب سلوكٌات جدٌدة لٌست موجودة لدٌهفً كل مرة ٌحدث السلوك المقبول ٌتم تعزٌزه 

 :التعزٌز المتقطع 
 هو تعزٌز السلوك أحٌانا وهو ٌفٌد فً استمرارٌة السلوك وإذا استمر على ذلك

 ثانٌا: العقد السلوكً :
فٌها اتفاق بٌن وهو   اتفاقٌة مكتوبة توضح العبلقة بٌن المهمة التً سٌإدٌها  الفرد والمكافاة التً سٌحصل علٌها ،  و

طرفٌن فتحدد شروطه عن طرٌق التفاوض ٌتعهد فٌه الطرؾ االول )الطالب( بتؤدٌة سلوك معٌن والطرؾ الثانً بتعزٌز 
 ذلك السلوك

 مثال
 الطالب الذي ٌتؤخر صباحا ، ٌتم االتفاق معه على تكرٌمه فً الطابور بعد التزامه

 ثالثا: االقتصاد الرمزي :
ات الرمزٌة )هً اشٌاء مادٌة ٌمكن توفٌرها مباشرة بعد حدوث السلوك من اجل استبدالها فً ٌشمل على توظٌؾ المعزز

 وقت الحق بمعززات مختلفة
 نتٌجة سلوك اٌجابً ٌتم استبدال النجوم بهدٌة قٌمة -نجوم  ٓٔمثبل  -بمعنى أن الطالب الذي ٌجمع 

 رابعا: العقاب :
 ا كؾ السلوك ؼٌر المرؼوب فٌهتعرٌض الفرد لمثٌرات مإلمة منفرة ٌترتب علٌه

 وهو قسمان   أ( اٌجابً          ب(   سلبً
 العقاب االٌجابً -أ 

 ٌمنع استخدامه كضرب الطالب وتوبٌخه بعد قٌامه بسلوك ما
 العقاب السلبً -ب

 استبعاد شًء سار للفرد أو حرمانه نتٌجة صدور سلوك ؼٌر
 مرؼوب فٌه

 خامساً: اإلقصاء:
 إٌقاؾ السلوك الؽٌر مرؼوب فٌهٌعمل على تقلٌل أو 

 وهو نوعان
 أ(  إقصاء الفرد عن البٌبة المعززة

 ب(  سحب المثٌرات المعززة من الفرد مدة زمنٌة محددة بعد تؤدٌته للسلوك ؼٌر المقبول
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 مثال
 حرمان الطالب من حصة البدنٌة فً الٌوم الذي اصدر فٌه سلوك ؼٌر مرؼوب

 
 سادساً: التشكٌل :

ٌل السلوك التً تستخدم لتكوٌن عادات سلوكٌة جدٌدة أو إضافات سلوكٌة جدٌدة إلى خبرة الفرد احد أسالٌب تعد
 السلوكٌة التً ٌحتاجها إلتمام عملٌة التكٌؾ وٌشمل على التعزٌز االٌجابً المنظم لبلستجابات.

 مثال
ه الكتابة من أول السطر ثم الكتابة على عند تعلٌم الطالب الكتابة ٌتم البدء بتعلمه الطرٌقة الصحٌحة لمسك القلم ثم تعلٌم

 السطر ثم عدم المٌل على السطر حتى نهاٌة هذه المرحلة وٌتم مكافؤته على انجازها بنجاح
 

 سابعاً :السحب التدرٌجً أو التبلشً :
سلوك ٌحدث فً موقؾ ما مع إمكانٌة حدوثه فً موقؾ أخر عن طرٌق التؽٌر التدرٌجً للموقؾ األول إلى الموقؾ 

التشكٌل فٌتم تدرجا فً وٌختلؾ السحب التدرٌجً عن التشكٌل فً انه ٌتضمن تدرجا فً المثٌر أما فً  -لثانًا
 االستجابة

 مثال
الطالب هادئ ومتعاون فً المنزل ولكنه ٌكون خابفا أو منكمشا فً حجرة الدراسة وٌمكن إزالة هذا الخوؾ إذا تم تقدٌم 

 راسةالطالب بالتدرج لمواقؾ تشبه حجرة الد
 ثامناً: ضبط المثٌر :

 وٌقصد به إعادة ترتٌب )تنظٌم( البٌبة من جانب الفرد لكً ٌقلل بعضا من سلوكٌاته
 مثال

الطالب الذي ٌتحدث دابما مع زمٌل له داخل حجرة الدراسة ٌتم نقله من مكانه إلى مكان أخر وٌساعد على إطفاء هذا 
 السلوك

تعزٌز االستجابات البسٌطة الموجوذة لدى الطالً بهدؾ تطوٌرها الى  تاسعاً: تعلٌم سلوكٌات جدٌدة ٌشتمل على
 سلوكٌات معقدة :

 والعنصر األساسً لهذه اإلستراتٌجٌة تجزبة السلسلة السلوكٌة إلى حلقات
 مثال

ه طالب طوٌل القامة صحٌح البنٌة ٌشاهد المعلم بانتباه  شدٌد وهو ٌتحدث عن كٌفٌة وضع الكرة فً السلة ، فٌتم تعلم
حتى ٌتعلم كٌؾ  -وٌهٌا جسمه للقذؾ–ٌثبت قدمٌه  –ٌتناول الكرة بٌده  –الوقوؾ فً مكان محدد امام برج السلة 

 ٌضع الكرة فً مربع كرة السلة
 عاشراً : تكلفة االستجابة :

 هتؤدٌة الفرد للسلوك الؽٌر مرؼوب فٌه سٌكلفه شٌبا معٌنا أو حرمانه أو فقدانه بعض المعززات الموجودة عند
 مثال

 طالب ال ٌقوم بحل واجباته بشكل متكرر ٌقوم المعلم بخصم جزء من الدرجات المخصصة للواجبات مقابل ذلك
 الحادٌة عشرة: التصحٌح البسٌط:

أسلوب ٌلجا إلٌه عند فشل أسالٌب التعزٌز فً تعدٌل السلوك من خبلل تصحٌح الطالب ألخطابه حتى ٌصل إلى مستوى 
 اإلجابة المبلبمة

 مثال
 ٌطلب منه تنظٌؾ المساحة التً سكب علٌها العصٌر –طالب اعتاد سكب العصٌر داخل الفصل 
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 الثانٌة عشرة : التصحٌح الزابد :
 قٌام الفرد الذي ٌسلك سلوكا ؼٌر مقبول بإزالة األضرار التً نتجت عن سلوكه مع تكلٌفه بؤعمال أخرى إضافٌة

 مثال
 المساحة التً سكب علٌها العصٌر باإلضافة إلى تنظٌؾ بقٌة الفصل ٌتم تنظٌؾ –سكب الطالب العصٌر على األرض 

 الثالثة عشرة : التمٌٌز :
ٌعنً مبدأ التمٌٌز :مهارة التفرٌق بٌن المثٌرات المتشابهة فقط وٌتم تعزٌز االستجابة بوجود مثٌر معٌن وعدم تعزٌزها 

 لوجود مثٌرات اخرى
 مثال

 وان الكتابة على الحابط ؼٌر مقبولةتعلم الطالب الكتابة فً الدفتر مقبولة 
 الرابعة عشرة : التعمٌم :

لوكٌات تعزٌز السلوك فً موقؾ معٌن ٌزٌد من احتمال حدوثه فً المواقؾ المماثلة وٌزٌد أٌضا من احتمال حدوث الس
 المماثلة للسلوك األصلً .

 مثال
ق ٌقوم المعلم بتعزٌز هذا الجانب وتنمٌته باستمرار وٌستفسر منه دابما باسلوب الب -مادة ما -طالب ٌناقش معلم 

 لٌحصل مع كل المعلمٌن داخل الفصل الدراسً مع جمٌع المواد
 الخامسة عشرة : االطفاء :

 –حجب مدعم عند ظهور سلوك ؼٌر مرؼوب فٌه 
 لتعزٌزفالسلوك الذي ال ٌدعم ٌضعؾ وٌتبلشى وٌشٌر اإلطفاء إلى تبلشً االستجابات ؼٌر المرؼوب فٌها عند إٌقاؾ ا

 مثال
ٌسال المعلم الطبلب فً الصؾ سإاال فٌقؾ احد الطبلب ملوحا بٌده قاببل : انا اعرؾ ، فبل ٌمنح المعلم الطالب فرصة 

 االجابة  ،او المشاركة فٌكون المعلم قد اخضع سلوك الطالب ؼٌر المرؼوب وهو رفع الٌد والصوت معا لبلطفاء
 السادسة عشرة : التؽذٌة الراجعة :

قدٌم معلومات للطالب توضح له األثر الذي نجم عن سلوكه وهذه المعلومات توجه السلوك الحالً والمستقبلً وهً ت
 وهً توضح نتابج السلوك على الفرد ذاته وعلى المحٌطٌن به

 مثال 
 قٌام المعلم بإطبلع الطبلب على درجاتهم فً االختبار مع توضٌح األخطاء التً وقعوا فٌها.

 التلقٌن :السابعة عشرة : 
 عبارة عن تلمٌح أو مإشر ٌجعل االستجابة أكثر حدوثا بمعنى حث الفرد على أن ٌسلك سلوكا معٌنا .

 والتلمٌح له بؤنه سٌعزز على ذلك السلوك
 وٌنقسم التلقٌن الى ثبلثة اقسام

 تلقٌن لفظً :تعلٌمات لفظٌة موجهة للطبلب-ٔ
 مثبل ٕٗمثل : افتحوا الكتاب ص 

 وهو تلقٌن من خبلل االشارة تلقٌن إٌمابً :-ٕ
 مثل أن ٌشٌر المعلم للطبلب بٌده بالجلوس

 تلقٌن جسدي ٌهدؾ إلى مساعدة الطبلب على تؤدٌة سلوك معٌن-ٖ
 مثل: تعلٌم الطفل كٌفٌة اإلمساك بالقلم

 الثامنة عشرة : النمذجة :
 هً عملٌة تعلم الفرد سلوكا معٌنا من خبلل مبلحظة سلوك آخر

 وٌنقسم الى :
حٌث ٌعرؾ نموذج من خبلل االفبلم او المواقؾ المصورة ثم ٌقوم الطالب بمبلحظة السلوك ذ جة رمزٌة أو مصورة :نم

 المصور وتقلٌده.
 حٌث ٌقوم الطالب بمراقبة النموذج ثم ٌإدٌه بمفرده فً مواقؾ مختلفةنمذ جة بالمشاركة : 

 مثال
أو المشاركة أو القٌام بالواجبات الدراسٌة فٌعمد إلى نقل الطالب إلى عندما ٌرٌد المعلم تعلٌم الطالب االنضباط أو النظافة 

 جانب طالب أخر مجد ومجٌب له وٌعتبره نموذجا فٌبلحظه وٌقتدي به
 التاسعة عشرة : االرشاد بالواقع :

تً ال وتعتمد على تعلٌم الطالب كٌفٌة مواجهة مشكبلته عن طرٌق الكتب والمإلفاتا( اإلرشاد باستخدام القراءة :
 تساعده على تعلم تعدٌل السلوك

 مثال
وهذه الطرٌقة تستخدم لتعدٌل مشكبلت سلوكٌة أو مدرسٌة مثل التؤخر الدراسً والخجل وؼٌرهما من خبلل قراءة 

 موضوع ٌتعلق بما ٌعانٌه الطالب من مشكبلت .
نفعالً وتبٌن اآلثار والنتابج أو الطالب العدوانً ٌقرا موضوعات تحث على إدارة الؽضب وضبط التنفس واالتزان اال

 السلبٌة المترتبة على السلوك العدوانً بؤبعاده المختلفة
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 : ( االرشاد باستخدام النشاطٕ
وهو فً مجال تعدٌل السلوك ألنه وسٌلة لمساعدة األفراد على التعرؾ على قدراتهم ومٌولهم وٌمثل بنٌة مناسبة لتنمٌة 

 طاقات الطبلب .
 مثال :

 سلوك إشراك الطالب العدوانً فً نشاط رٌاضً قويٌمكن لمعدل ال
 مثل التمارٌن السوٌدٌة والطالب الخجول تدرٌجٌا فً نشاط مسرحً أو اإللقاء

 ( االرشاد باتاحة المعلومات :ٖ
 وٌستخدم فً حاالت نقص أو عدم توفر معلومات ٌبنً علٌها الطالب اختٌاره

 المث
ج إلى أن ٌكمل دراسته فً مجال مهنً فٌقوم المرشد بعرض المعاهد الطالب الذي ٌكمل الدراسة المتوسطة وٌحتا

 الثانوٌة أو المهنٌة التً ٌكتسب معلومات عنها
 : (االرشاد باستخدام العبلقة االرشادٌةٗ

 مثال 
عند تكوٌن عبلقة مهنٌة جٌدة بٌن العمٌل والمرشد ٌقوم المرشد بتوجٌه الطالب إلى األماكن التً ٌمكن إن ٌتم عبلجه 

 فٌها وخاصة الحاالت الصحٌة
 عشرٌن : اتخاذ القرار :

 عندما ٌمر الطالب فً مشكبلت االختٌار بحالة من التردد أو الصراع الداخلً حول موضوعٌن
 مثال 

طالب ٌدرس فً الصؾ العاشر وٌختار بٌن االلتحاق بٌن القسمٌن العلمً واألدبً فٌقوم المرشد بمقابلة الطالب 
 ؾ على قدراته ومٌوله ومساعدته فً اتخاذ القرار المناسب لبللتحاق بالتخصص المبلبموالمحٌطٌن به والتعر

 الواحد والعشرون : التحصٌن التدرٌجً :
هً التخلص التدرٌجً من مشاعر الخوؾ أو القلق من مثٌر ما وتقوم على معرفة المثٌرات التً تسبب المشكلة ثم 

 ٌة متكررة ٌبدأ من األسهل إلى األصعب .ٌقوم المرشد بعرض الطالب علٌها بصورة تدرٌج
 مثال

ٌقوم التربوي بتدرٌبه بالتحدث امام زمبلبه المقربٌن ثم زمٌلٌن من  –الطالب الخجول والذي ٌخشى التحدث أمام زمبلبه 
 الذي ٌرتاح الطالب لهم ثم الحدٌث امام الصؾ الدراسً ثم اخٌرا امام طبلب المدرسة

 الثانً والعشرون ضبط الذات
 وهو تدرٌب الطالب على مبلحظة سلوكه وتسجٌل هذا ذاتٌا

 مثال
 من عدد السجابر التً ٌتم تدخٌنهاحاالت الطبلب المدخنٌن والذي ٌقوم بالتقلٌل 

 الثالث والعشرون :الؽمر واالؼراق:
 مثال 

كلمة عن موضوع طالب ٌخشى الحدٌث أمام زمبلبه الطبلب وٌمتنع كلٌا عن التحدث أمامهم فٌطالبه المرشد بإعداد 
 معٌن ثم الزج به أمام طبلب الفصل أو جمٌع الطبلب لٌجد نفسه فً مواجهة زمبلبه وعلٌه أن ٌتحدث أمامهم

 الرابع والعشرون التنفٌس اإلنفعالً
وهو تعلٌم الطالب على أن ٌطلق مشاعره التً ٌحس فٌها بصورة تلقابٌة وٌعبر عنها بطرٌقة كبلمٌة والبوح عن 

 ٌة واألهداؾ المستقبلٌة .العواطؾ الحال
 مثال

طالب تعرض لحادث مروري وهو ٌقود سٌارته والى جواره والده وقد توفً والده فً الحادث وانعكس ذلك على سلوك 
الطالب وهٌبته وأسلوب تعامله فٌقوم المرشد بالسماح للطالب بالبوح عن معاناته والصدفة التً تعرض لها والعمل على 

 سلوك المقبول للطالب وٌكون قد قام الطالب باإلفصاح عن مشاعره وما ٌكدر صفو حٌاتتحوٌل السلوك إلى ال
 الخامس والعشرون : االرشاد العقبلنً واالنفعالً :

طالب حاصل على مجموع معٌن ٌإهله لبللتحاق بؤحد المإسسات ثم اتضح بعد ذلك عدم قبوله فٌها، التفكٌر المنطقً 
 لبحث عن مإسسة أخرى أمثال هذا التفكٌر العقبلنً ) النتٌجة (ٌقوم أن لكل شًء نصٌب وٌقوم با

 تعسيف ايطًوى االْطرابي

السلوك االنسحابً ٌستخدم لوصؾ السلوكات التً ٌنتج عنها انفصال فٌزٌقً وانفعالً اذ ٌنزع الفرد الى تجنب 
 المشاركة مع األشخاص المحٌطٌن به ..

 تصنٌؾ السلوك االنسحابً:
 فاعلًاالنسحاب البل ت-ٔ

 وٌتصؾ أطفال ذوو هذا النمط بالفشل فً المبادرة القامة عبلقة مع اآلخرٌن.. وتفضٌل االنشطة االنفرادٌة..
 االنسحاب الناتج عن النبذ-ٕ

األطفال المنبوذون من اآلخرٌن ٌبادرون بتفاعبلت اجتماعٌة ...لكن سلوكاتهم ؼٌر المناسبة تسبب لهم نبذ ورفض من 
 أقرانهم ..
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 سلوك االنسحابًخصابص ال
 الخصابص االولٌة للسلوك االنسحابً :

 التكتم واالنعزال.. والتحفظ..
 االخفاق فً اللعب مع زمبلبه ..
 ابداء حركات حزٌنة ومكتببة..

 العزلة ،،االستؽراق ،، االذعان الزابد..
 الخجل ،،االنطواء،، وأحبلم الٌقظة ..

 السلبٌة ،،الببلدة والحساسٌة المفرطة..
 ً ابداء مشاعرهٌخفق ف

 تجنب اتصال العٌنٌن
 ال ٌبدي اهتماما بعمل اآلخرٌن

___________________________________________________ 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 تعرٌفات الفروق الفردٌة :

هً السمات المختلفة :الجسمٌة والعقلٌة واالنفعالٌة والشخصٌة ، وعلى مدى انحراؾ الفرد عن متوسط المجموعة   -ٔ

 فً سمة من السمات

عن ؼٌره من اإلفرادهً تلك االختبلفات التً ٌتمٌز بها كل فرد -ٕ  

هً االنحرافات الفردٌة عن المتوسط الجماعً فً الصفات المختلفة الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة-ٖ  

هً إختبلؾ الناس فً مستوٌاتهم العقلٌة والمزاجٌة والبٌبٌة-ٗ  

توسط الجماعً فً الصفات المختلفةوهً االنحرافات الفردٌة عن الم-٘  

 طبٌعة الفروق الفردٌة:

اآلراء حول طبٌعة الفروق الفردٌة، وأهمها رأٌان اختلفت  

أ ـ الرأي األول: ٌنسب الفروق الفردٌة إلى التفاوت فً الظروؾ والفرص المتاحة أمام األفراد، لتنمٌة استعداداتهم 

ٌن الكامنة، حٌث ٌإمن أنصار هذا الرأي أن جمٌع األفراد ٌولدون متساوٌن، وٌقولون: أنه ٌمكن إزالة هذه الفروق ب

 .األفراد بإتاحة الفرص المتكافبة أمامهم

ب ـ الرأي الثانً : ٌإكد أن الفروق الفردٌة هً حقابق بٌولوجٌة موروثة ، أي أن األفراد ٌولدون مختلفٌن بعضهم عن 

ه السمات بتؤثٌر العوامل البٌبٌةبعض فً سماتهم المختلفة ، وال مجال لتؽٌٌر هذ  

 مظاهر الفروق الفردٌة:

وهً تمثل الفروق التً تظهر بٌن مختلؾ طبلب الصؾ الواحد، وهً الفروق فً الدرجة، ال فً ٌن األفراد: أــ فروق ب

النوع، أي أن لدى كل طالب قدراً معٌناً من الخصابص والوظابؾ المختلفة، ولكن كل طالب ٌنحرؾ كثٌراً أو قلٌبلً فً 

مً إلٌهاهذه الخصابص والوظابؾ عن متوسط المجموعة العمرٌة التً ٌنت . 

ونعنً بها أن الخصابص المختلفة، تختلؾ فً الفرد نفسه، فهو ذكً من الناحٌة العقلٌة، ب ــ فروق داخل الفرد نفسه: 

ٌشكو من ضعؾ فً البصر، أو السمع مثبلً، ولكن ٌشكو من ضعؾ فً القدرة المٌكانٌكٌة، وهو سلٌم فً البنٌة، ولكن  

: خصابص الفروق الفردٌة  

فراد فً قدراتهم وسماتهم  هو اختبلؾ كمً، ولٌس نوعاً، أي أن أفراد الجنس الواحد ٌشتركون فً أــ اختبلؾ األ

السمات التً تمٌزهم عن أفراد جنس آخر، ولكنهم، فً الوقت نفسه، ٌختلفون فً درجة تشبع كل واحد منهم بهذه 

ختلؾ درجة ذكاء كل منهمالسمات، فالذكاء مثبلً سمة ٌشترك فٌها جمٌع أفراد الجنس البشري، ولكن ت . 

ب ـــ اختبلؾ معدل ثبات الفروق الفردٌة باختبلؾ نوع السمات، وأكثر الفروق ثباتاً هً الفروق العقلٌة والمعرفٌة، 

 وأقل الفروق ثباتاً هً التً توجد فً السمات الشخصٌة

فراد ٌحصلون على درجة متوسطة من ج ـــ الفروق الفردٌة موزعة توزٌعاً اعتدالٌاً، حٌث أن الؽالبٌة العظمى من األ

درجة أقل أو أكثر من متوسط السمةالسمة، والقلٌل منهم على   

: انواع الفروق الفردٌة  

فروق فردٌة بٌن انسان وانسان بصفة عامة-ٔ  

فروق جنسٌة-ٕ  

فروق الفرد فً ذات نفسه-ٖ  
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ٗ- فللعرب نفسٌتهم العامة وشخصٌتهم  فروق جماعٌة أو قومٌة وذلك ما ٌتمٌز به شعب عن شعب أو مجتمع عن ؼٌره 

لقومٌة أو الطابع القومً للشخصٌةالممٌزة وكذلك الحال لدى الٌابان والروس واالنكلٌز مما ٌسمى بالشخصٌة ا  

 ومن أسباب الفروق الفردٌة وتفاعلها ٌرجع إلى عاملٌن أساسٌٌن هما

أعصابه وؼدده وهذا عموما ٌنقل صفاته وٌشمل الجسم وأجهزته وحواسه و -عامل الوراثة واالستعداد الفطري: 

 .األساسٌة من األصل إلى النسل ومن اآلباء إلى األبناء حسب قوانٌن علم الوراثة فً أعضاء الجسم ووظابفها

وٌشمل المنزل واألسرة والمدرسة واألصدقاء والمإسسات التربوٌة واالجتماعٌة واإلعبلمٌة  -عامل البٌبة االجتماعٌة:

ٌة. هذه العوامل تفاعل. بمعنى آخر أن احدهما ٌإثر فً اآلخر وٌتؤثر فمثبل االستعداد للكبلم هو وراثً والمهنٌة والعمل

فطري ولكن البد من تكلم اإلنسان من بٌبة اإلنسانٌة للتكلم، فلو نشؤ طفل بٌن حٌوانات لشب عاجزا عن الكبلم اإلنسانً 

ة إنسانٌة ٌتكلم نوعٌة اللؽة الخاصةبل هً أصوات حٌوانٌة بدابٌة وإذا عاش اإلنسان فً بٌب  

: كٌفٌة مراعاة الفروق الفردٌة فً التعلٌم  

إن المعلم هو أداة فعالة فً أٌة خطة تعالج الفروق الفردٌة . ونحن نحتاج إلى معلمٌن مطلعٌن على أهمٌة الفروق 

اج إلى معلمٌن ٌتقبلون الفروق الفردٌة ومتحسسٌن بالحاجات الفردٌة وقادرٌن على التكٌٌؾ المنهج الدراسً كما نحت

الفردٌة وٌعتبرون وجودها أمرا طبٌعٌا بٌن التبلمٌذ والمشكلة إننا فً مدارسنا لم نتهٌؤ للتعامل مع الفروق الفردٌة، 

فاألطفال فً الصؾ األول وهم بنفس العمر وٌستعملون نفس الكتب الدراسٌة وٌتبعون نفس المنهج .. لذلك فمن 

وق الفردٌة على التعلم وذلك باستخدام طرق تدرٌسٌة تراعً تلك الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ الضروري مراعاة الفر

البٌبة المدرسٌة وتناسب قدراتهم وتكٌٌؾ  

الفردٌة :ومن الطرق التدرٌسٌة التً تعطً أهمٌة للفروق    

طرٌقة المجموعة ذات القدرة الواحدة-ٔ  

ا إلى تقسٌم التبلمٌذ حسب قدراتهم العقلٌة ،وتقوم هذه الطرٌقة عمدت بعض المدارس فً أمرٌكا وبعض بلدان أورب

بوضع تبلمٌذ متجانسٌن من الناحٌة العقلٌة فً شعبة واحدة، وقد انتقدت هذه الطرٌقة بشدة على أساس أن مثل هذا 

الدراسٌة  التوزٌع قد ٌإدي إلى شعور التبلمٌذ بالتماٌز، وبالتالً قد ٌنعكس ذلك على تصورهم لذاتهم فً حٌاتهم

 واالجتماعٌة ، ومثل هذا التوزٌع ٌإدي أٌضا إلى حرمان التبلمٌذ األقل ذكاء من زمبلبهم األذكٌاء

-ٕ طرٌقة التقسٌم العشوابً  

ٌتجه المربون فً المدرسة الحدٌثة إلى تقسٌم التبلمٌذ تقسٌما عشوابٌا بحٌث ٌضم الصؾ الواحد تبلمٌذ مختلفٌن فً 

وق الفردٌة وذلك باختبار مناهج طرق التدرٌس التً تناسب االستعدادات وقدرات كل تلمٌذ االستعدادات لمواجهة الفر

وٌنتقد أصحاب هذه الطرٌقة لتوزٌع التبلمٌذ حسب درجات الذكاء أو التحصٌل الن ذلك ال ٌضمن التجانس التام الذي 

  ٌسعى إلٌه المعلم من تقسٌم الطالب

-ٖ طرٌقة التعلم الجمعً  

الطرٌقة أنها بدال من االعتماد على معلم واحد فً تدرٌس موضوع واحد فً الصؾ فإنها تستخدم من ممٌزات هذه 

مجموعة من المعلمٌن ٌقومون بمسإولٌة التخطٌط والتنفٌذ والتقسٌم للمنهج الدراسً وٌمكن تطبٌق هذا المنهج فً 

المناسب وجود مرشد تربوي مع المدارس االبتدابٌة والثانوٌة وكل معلم له اختصاص بموضوع معٌن وٌكون من 

المجموعة وهذه الطرٌقة مستخدمة فً بعض البلدان األجنبٌة ، وتطبٌقها ٌتطلب وجود معلمٌن مإهلٌن فً اختصاصات 

قلمنهج لتبلبم متطلبات هذه الطرٌمع ضرورة وجود ا



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 خصائص األطفاٍ املعاقني ذٖٓيا

 الخصابص الجسمٌة :

كما أنهم  –ٌن فً الجسم و الوزن و الطول ، كما أنهم أكثر عرضة لئلصابة باألمراض ٌعد المعاقٌن ذهنٌاً أدنً من العاد

  ٌتؤخرون فً التحكم فً عملٌات ضبط اإلخراج و الوقوؾ و المشً و التسنٌن و الكبلم

 الخصابص الحركٌة والنفسٌة الحركٌة :

ن العادٌن سواء كانت المهارة تتطلب قوة أو ٌإدي المعاقون ذهنٌاً األعمال التً تحتاج إلى توافق حركً بكفاءة أقل م

كما وجد أن لدٌهم الكثٌر من المشكبلت المتعلقة بالناحٌة الحسٌة –سرعة أو دقة فً األداء    

 الخصابص العقلٌة المعرفٌة :

القدرة العقلٌة العامة :-ٔ  

الطفل السوي ٌنمو  –ة للفرد السوي القدرة العقلٌ ٗ/ٖالقدرة العقلٌة للمعاق ذهنٌاً تساوي  – 7ٓتقل نسبة الذكاء عن 

 ٓٔالعمر العقلً للمتخلؾ عقلٌاً ال ٌزٌد عن  –سنة عقلٌة خبلل سنة زمنٌة ، أما المعاق عقلٌاً ٌنمو تسعة شهور عقلٌة 

سنة عقلٌة و ال ٌإهله هذا للتحصٌل الدراسً أكثر من الصؾ الخامس مهما بلػ عمره الزمنً ٔٔأو   . 

القدرة اللؽوٌة :-ٕ  

ظ التؤخر فً إخراج األصوات و نطق الكلمات و استخدام الجمل و التعبٌر اللفظً عن األفكار و المشاعر / كما توجد ٌبلح

  عٌوب فً النطق و الكبلم

القدرة الحسابٌة :-ٖ  

 ٌصل المعاقون ذهنٌاً إلى قدراتهم المتوقعة فً العملٌات الحسابٌة األساسٌة و لكنهم ال ٌرتقون إلى هذا المستوى فً

  الفهم أو حل المسابل التً تتطلب القراءة و الفهم

القدرة الفنٌة والموسٌقٌة :-ٗ  

رتباطه بتؤخر و قصور نموه العقلًلوحظ أن تعلم المهارات الفنٌة و الموسٌقٌة ٌكون أبطؤ لدي المتخلؾ عقلٌاً ال  

 خصائص األطفاٍ املعاقني مسعيا

:فل األصماإلعاقة السمعٌة علً النمو الجسمً و الحركً للط   

إن الفقدان السمعً ٌنطوي علً حرمان الشخص من الحصول علً التؽذٌة الراجعة السمعٌة ، مما قد ٌإثر سلبٌاً علً  -

حركات جسمٌة و كذلك فان بعض األشخاص المعاقٌن سمعٌاً تتطور لدٌهم أوضاع جسمٌة  علىو ضعه فً الفراغ و 

مقارنة بالنمو الحركً للعادٌن خاطبة أما النمو الحركً لهإالء األشخاص متؤخر  . 

 أثر اإلعاقة السمعٌة علً النمو اللؽوي : ·

ٌمكن للبٌت اكتشاؾ الصمم فً حالة إخفاق الطفل فً الكبلم فً السن العادي له ، و عدم قدرته علً فهم كبلم اآلخرٌن 

 . و انعدام تجاوبه و تمٌزه األصوات

 أثر اإلعاقة السمعٌة علً النمو المعرفً  :·

ٌري بعض العلماء أن النمو المعرفً ٌعتمد علً اللؽة خاصة و أن اللؽة هً األكثر ضعفاً بٌن مظاهر النمو المختلفة 

 . لدي المعوق سمعٌاً 

 ولتطوٌر مظاهر النمو المعرفً لدي األطفال المعاقٌن سمعٌاً ٌقترح بعض الباحثٌن استخدام مثٌرات حسٌة متعددة
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:ً ٌاالتحصٌل األكادٌمً للمعاق سمع   

 علً الرؼم من أن ذكاء الطبلب المعاقٌن سمعٌاً لٌس منخفضاً إال أن تحصٌلهم العلمً منخفض بشكل ملحوظ

 عدم القدرة على التعبٌر اللفظً

 عدم القدرة على اإلدراك الذهنً

 االكتباب و االنزواء

 خصائص ايطًبة ايرئ يعاْوٕ َٔ صعوبات تعًِ

 خصابص طلبة صعوبات التعلم  :

ت فً التحصٌل الدراسًصعوبا -ٔ 

 ٕ-صعوبة فً اإلدراك الحسً والحركة

 ٖ- اضطرابات اللؽة والكبلم

صعوبات فً عملٌات التفكٌر-ٗ  

خصابص سلوكٌة-٘  

: صعوبات فً التحصٌل الدراسً  

 التخلؾ الدراسً هو السمة الربٌسة للطلبة، الذٌن ٌعانون من صعوبات فً التعلم  ، فبل وجود لصعوبات التعلم بؽٌر

دراسٌة . بعض الطلبة قد ٌعانون من قصور فً جمٌع   وجود لمشكلة  

 موضوع واحد أو فً موضوعٌن

  هذا وٌمكن اإلشارة إلى أبرز جوانب القصور فً المواضٌع الدراسٌة كما ٌلً

الصعوبات الخاصة بالقراءة-ٔ  

تتمثل هذه الصعوبات علٌمٌة، حٌث تعد صعوبات القراءة من أكثر الموضوعات انتشاراً بٌن الطلبة ذوي الصعوبات الت

  فٌما ٌلً

حذؾ بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة-ٔ  

إضافة بعض الكلمات ؼٌر الموجودة فً النص األصلً إلى الجملة ، أو بعض المقاطع أو األحرؾ إلى الكلمة -ٕ

  ( المقروءة 

قد ٌقرأ كلمة ) العالٌة ( بدالً من ) المرتفعة ( أو ) إبدال بعض الكلمات بؤخرى قد تحمل بعضاً من معناها ، فمثبلً -ٖ

  الطبلب ( بدالً من ) التبلمٌذ ( أو أن ٌقرأ ) حسام ولد شجاع ( وهكذا

إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثبلً قد ٌقرأ ) ؼسلت األم الثٌاب ( فٌقول-ٗ  

ؼسلت األم الثٌاب… ؼسلت األم  )  )  

دٌلها ، وهً من أهم األخطاء الشابعة فً صعوبات القراءة األحرؾ وتبقلب -٘  

ضعؾ فً التمٌٌز بٌن األحرؾ المتشابهة رسماً ، والمختلفة لفظاً مثل:) ع و غ ( أو ) ج و ح و خ( أو ) ب و ت و -ٙ

  ث و ن ( أو ) س وش ( وهكذا
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و ق ( أو ) ت و د و ظ ض ( أو ) س و ضعؾ فً التمٌٌز بٌن األحرؾ المتشابهة لفظاً والمختلفة رسماً مثل : ) ك -7

ز ( وهكذا ، وهذا الضعؾ فً تمٌز األحرؾ ٌنعكس بطبٌعة الحال على قراءته للكلمات أو الجمل التً تتضمن مثل هذه 

 .األحرؾ ، فهو قد ٌقرأ ) توت ( فٌقول ) دود ( مثبلً وهكذا

ل (فٌضعؾ فً التمٌٌز بٌن أحرؾ العلة فقد ٌقرأ كلمة ) فول ( فٌقول )   ) 8-  

صعوبة فً تتبع مكان الوصول فً القراءة وازدٌاد حٌرته ، وارتباكه عند االنتقال من نهاٌة السطر إلى بداٌة السطر -9

  الذي ٌلٌه أثناء القراءة

-ٓٔ قراءة الجملة بطرٌقة سرٌعة وؼٌر واضحة  

-ٔٔ قراءة الجملة بطرٌقة بطٌبة كلمة كلمة  

الصعوبات الخاصة بالكتابة-ٕ  

هذه الصعوبات فٌما ٌلً وتتمثل  : 

الحروؾ واألعداد ٌعكس-ٔ  

ٌخلط فً االتجاهات ، فهو قد بدأ كتابة الكلمات والمقاطع من الٌسار بدالً من كتابتها كالمعتاد من الٌمٌن ، والفرق -ٕ

  هنا عما سبق أن الكلمات هنا تبدو صحٌحة بعد كتابتها ، وال تبدو معكوسة كالسابق

والمقاطع بصورة ؼٌر صحٌحة  أحرؾ الكلمات ترتٌب-ٖ  

-ٗ ٌخلط فً الكتابة بٌن األحرؾ المتشابهة فقد ٌرى كلمة ) باب ( ولكنه ٌكتبها ) ناب ( وهكذا  

ٌحذؾ بعض الحروؾ من الكلمة أو كلمة من الجملة أثناء الكتابة اإلمبلبٌة-٘   

ثناء الكتابة اإلمبلبٌةٌضٌؾ حرؾ إلى الكلمة ؼٌر ضرورٌة أو إضافة كلمة إلى الجملة ؼٌر ضرورٌة أ-ٙ  

ن( –ع ( أو ) ب   -ٌبدل حرؾ فً الكلمة بحرؾ آخر مثبلً ) غ   ) 7-  

الصعوبة الخاصة بالحساب-ٖ  

فً الربط بٌن الرقم ورمزه صعوبة-ٔ  

فً تمٌٌز األرقام ذات االتجاهات المتعاكسة  صعوبة-ٕ  

. ٌة كالجمع، والطرح ، والضرب ، والقسمة .فً إتقان بعض المفاهٌم الخاصة بالعملٌات الحسابٌة األساس صعوبة-ٖ  

 تعرٌؾ بطء التعلم:

هو ضعؾ عام فً القدرة العقلٌة للتلمٌذ ال ٌصل إلى درجة االعاقة العقلٌة البسٌطة وتتراوح نسبة ذكاء هذه الفبة بٌن 

مع انخفاض واضح فً التحصٌل الدراسً 8٘  – 7ٓ  

 اهم اسباب بطء التعلم :

كك االسرياسباب اجتماعٌة مثل التف-  

اسباب نفسٌة كالخجل والقلق واالنطواء-  

أسباب تربوٌة تعلٌمٌة: كؤسلوب المعلمٌن فً التعلٌم-  

اسباب وراثٌة: كاإلعاقات البصرٌة والسمعٌة، وانخفاض القدرة العقلٌة لدى الطفل-  
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

اسباب فٌزٌابٌة بٌبٌة: مثل بٌبة القسم التً تفتقر إلى بعض شروط الصحة كالتهوٌة-  

التؤخر الدراسً :تعرٌؾ   

حالة تؤخر أو نقص فً التحصٌل ألسباب عقلٌة أو جسمٌة أو اجتماعٌة أوانفعالٌة بحٌث تنخفض نسبة التحصٌل دون 

 المستوى العادي

: الدراسً التعرٌؾ اإلجرابً للتؤخر  

الدرجة  %منٓ٘هو انخفاض الدرجات التً ٌحصل علٌها الطالب فٌاالختبارات الموضوعٌة للمواد الدراسٌة عن  

  الكاملة سواء فً االختباراتالفصلٌة أو االختبارات واألعمال الشهرٌة

: أنواع التؤخر الدراسً  

ٌختلؾ التؤخر الدراسً من تلمٌذ إلى آخر ، ولكل نوع من التؤخر الدراسً أسبابه وظروفه وسبل معالجته وإجماالً ٌمكن 

: تحدٌد أنواعه بما ٌؤتً   

 ـ التؤخر الدراسً المرضً

تطلب هذا النوع عبلجاً طبٌاً ،وؼالباً ما ٌكون عبلجه صعباً وٌ  . 

 ـ التؤخر ؼٌر طبٌعً

وهذا النوع ٌمكن عبلجه بالوسابل التربوٌة العلمٌة ، وهو ما ٌمكن أن تقوم به المدرسة بالتعاون مع البٌت ، وهذا 

روس ، وقد ٌكون تؤخراً فً درس النوع من التؤخر ٌمكن أن ٌكون فً جمٌع الدروس ، وقد ٌكون تؤخراً فً بعض الد

 . واحد فقط ، وقد ٌكون التؤخر وقتٌاً ، وقد ٌستمر وقتاً طوٌبلً ، ولكل نوع من هذه األنواع مسبباته ووسابل عبلجه

 مسببات التؤخر الدراسً :

 كالتؤخر فً الذكاء بسبب مرضً أو عضوي .العامل العقلً : -ٔ

و الكراهٌة لمادة معٌنة ، أو كراهٌة معلم المادة بسبب سوء معاملته لذلك كضعؾ الثقة بالنفس ،أـ العامل النفسً : ٕ

 التلمٌذ ، وأسلوب تعامل الوالدٌن مع أبنابهم .

  ككون التلمٌذ ٌعانً من عاهة أو أي إعاقة بدنٌة ، على سبٌل المثال .ـ العامل الجسمً :  ٖ

البٌت والمدرسة ،وعبلقاته بوالدٌه ،ومعلمٌه ،وأخوته  وٌتعلق هذا العامل بوضع التلمٌذ فًـ العامل االجتماعً :  ٗ

 ،وأصدقابه
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 َكازْة بني صعوبات ايتعًِ وبطء ايتعًِ واملتأخس دزاضي

 

 خصائص املوٖوبني

 الخصابص العقلٌة:-ٔ
تعتبر الصفات العقلٌة من أهم الصفات التً تمٌز الموهوب عن ؼٌره من العادٌٌن، فٌذكر البعض أًن أهم الخصابص 

 لعقلٌة للموهوبٌنا
 ارتفاع معدل نموه العقلً عن معدل النمو للطفل العادي .-أ

 قدرته على إدراك العبلقات المتعددة الموجودة بٌن عناصر المواقؾ المختلفة ومن ثّم تنظٌم هذه العبلقات .-ب
 حٌن تضٌؾ بعض الدراسات أّن من أبرز خصابص الموهوبٌن العقلٌة ما ٌلـً :

الذكاء لدٌه عادًة مستوى ذكاء من ٌكبره سّناً بسنة أو سنتٌن، أو ثبلث سنوات فً حاالت خاصة من ( ٌعادل مستوى ٔ
 النبوغ .

 ( ٌمتلك كمٌة كبٌرة من المعلومات العاّمة والواسعة مقارنًة بزمبلبه مّمن هم فً مثل عمره الزمنً .ٕ
 ( ٌتعلّم بسرعة وبدون حاجة إلى اإلعادة والتكرارٖ
 عالٌة على التركٌز واالنتباه لوقت طوٌل( لدٌه قدرة ٗ)
 ( ما ٌقفز فوق الخطوات المنطقٌة فً التعلّم والوصول إلى النتٌجة .٘
 (لدٌه النقد البّناء الذي ٌقوم على أساس من االستقراء واالستنتاج .ٙ
 ل من المحسوس الى المجرد(ٌظهر قدرة على االنتقا7

  : الفرق بٌن الموهبة والتفوق واالبداع
 رٌؾ الموهبة :تع

استعداد طبٌعًٌ أو طاقة فطرٌة كامنة ؼٌر عادٌة فً مجال أو اكثر من مجاالت االستعداد اإلنسانً التً تحظى  هو
بالتقدٌر االجتماعً فً مكان وزمان معٌن وٌستدل على تلك االستعدادات من تحلٌل التعلٌقات اللفظٌة للطفل وعن طرٌق 

 وكه فً المواقؾ المختلفة.مبلحظة نشاطه التخٌلً والحركً وسل
 تعتبر قدرة أو استعداداً فطرٌاً لدى الفردمن الناحٌة اللؽوٌة تتفق المعجمات العربٌة واإلنجلٌزٌة على أن الموهبة 

فهناك صعوبة فً تحدٌد وتعرٌؾ بعض المصطلحات المتعلقة بمفهوم الموهبة ، اما من الناحٌة التربوٌة واالصطبلحٌة 
وٌسودها الخلط ، وعدم الوضوح فً استخدامها وٌعود ذلك إلى تعدد مكونات الموهبة ، ومع ذلك  وتبدو كثٌرة التشعب

فمفهوم الموهبة ٌقصد به " سمات معقدة تإهل الفرد لئلنجاز المرتفع فً بعض المهارات والوظابؾ ، والموهوب هو 
لموهبة فً الؽالب فً مجال محدد مثل الموسٌقى الفرد الذي ٌملك استعداداً فطرٌاً وتصقله البٌبة المبلبمة ، لذا تظهر ا

 أو الشعر أو الرسم ... وؼٌرها "
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 تعرٌؾ التفوق :
الطفل المتفوق عقلٌا هو الطفل الذي لدٌة االستعدادات العقلٌة ما ٌمكنه فً مستقبل حٌاته من الوصول إلً مستوٌات 

 أداء مرتفعة فً مجال معٌن من المجاالت التً ٌقدرها المجتمع ، 
 ن المجاالت التً تستقر للرأي بها :م

 " المجال األكادٌمً ، مجال الفنون المختلفة ، مجال القٌادة االجتماعٌة".
 وذلك فإنه ٌمكننا التعرؾ على األطفال الفابقٌن عن طرٌق المحكات التالٌة:

 على احد االختبارات الفردٌة . ٕٓٔمستوى مرتفع من الذكاء ال ٌقل عن  -ٔ
 % من مجموع األطفال الذٌن ٌماثلونه فً العمر الزمنً.٘مرتفع ٌضع الطفل ضمن أفضل  مستوى تحصٌل -ٕ
 استعدادات عقلٌة ذات مستوى مرتفع فً التفكٌر االبتكاري . -ٖ
 استعدادات عقلٌة ذات مستوى مرتفع فً التفكٌر التقوٌمً . -ٗ
 عً .استعدادات عقلٌة ذات مستوى مرتفع فً القٌادة و التفاعل االجتما -٘

 االبداع : تعرٌؾ
اإلبداع هو عملٌة عقلٌة ٌستطٌع الفرد من خبللها الوصول إلى أفكار أو نتاجات جدٌدة أو إعادة ربط أفكار و نتاجات  -ٔ

 موجودة بطرٌقة جدٌدة مبتكرة .
ٌدة و تجرٌب اإلبداع هو القدرة على التعامل بطرٌقة مرٌحة مع المواقؾ الؽامضة أو ؼٌر المحددة و إٌجاد مداخل جد -ٕ

 أسالٌب و تطبٌقات جدٌدة تماما ً .
 اإلبداع هو طرٌقة جدٌدة فً حل مشكلة ما بطرٌقة منطقٌة . -ٖ

 البرامج والمناهج التربوٌة للموهوبٌن والمتمٌزٌن:
 :أوال :اإلثراء

بة الموهوبٌن هو إدخال تعدٌبلت أو إضافات على المناهج المقررة للطلبة العادٌٌن حتى تتبلبم مع احتٌاجات الطل 
 والمتفوقٌن فً المجاالت المعرفٌة واالنفعالٌة واإلبداعٌة والحسركٌة.

بمعنى أن اإلثراء ٌقتصر على إجراء تعدٌبلت أو إضافات على محتوى المناهج أو أسالٌب التعلم أو انتاجات التعلم، دون 
بة المستهدفٌن من دراسٌة أو انتقال الطل أن ٌترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنٌة البلزمة عادة لبلنتهاء من مرحلة

 صؾ إلى صؾ أعلى
 وحتى ٌكون اإلثراء فعاالً ال بد أن تراعً فً تخطٌطه وتنفٌذه مجموعة من العوامل أهمها:

 مٌول الطلبة واهتماماتهم الدراسٌة. -
 أسالٌب التعلم المفضلة لدى الطلبة. -
 لعامة الطلبة.محتوى المناهج الدراسٌة االعتٌادٌة أو المقررة  -
 طرٌقة تجمٌع الطلبة المستهدفٌن باإلثراء والوقت المخصص للتجمٌع. -
 تؤهٌل المعلمٌن والذٌن سٌقومون بالعمل وتدرٌبهم. -
 اإلمكانات المادٌة للمدرسة ومصادر المجتمع المتاحة. -
 تتابع مكون البرنامج األثرابً وترابطها -

 ة:من أهم األمثلة على المشروعات اإلثرابٌ
 برامج تبادل الطلبة. -
 النوادي العلمٌة واألدبٌة والفنٌة والمدرسٌة. -
 مشروعات خدمة البٌبة المحلٌة والمجتمع. -
 الدراسات الفردٌة ومشروعات البحث. -
 المشاؼل التدرٌبٌة والمشروعات. -
 التدرٌب المهنً المٌدانً. -
 ت والمحاضرات.االمناظر -
 لموسٌقى.نشاطات الدراما والمسرح وا -
 المسابقات العلمٌة والثقافٌة. -
 المعارض الفنٌة والعلمٌة. -
 دراسة اللؽات األجنبٌة. -
 دراسة مقررات لتنمٌة التفكٌر واإلبداع. -
 برامج التعلٌم المحوسب. -

 المنهاج اإلثرابً:
فً المركز الثانً بعد المعلم  ٌعد المنهاج من المكونات األساسٌة للبرامج اإلثرابً للطلبة الموهوبٌن والمتفوقٌن وهو

فً قابمة العوامل المإثرة فً انجاح البرنامج االثرابً ومبرر ذلك عجز المنهاج العام عن تلبٌة احتٌاجات الطلبة 
 الموهوبٌن والمتفوقٌن الذي ٌتحدى قدراتهم

 خصابص المنهاج اإلثرابً:
 اٌز.. أن ٌكون مكمبلً للمنهاج العام الذي ٌشكل نقطة األساس للتمٔ
 . أن ٌحدد المهارات والمعارؾ التً ٌجب أن ٌتعلمها الطلبة الموهوبٌن والمتفوقٌن.ٕ
 . أن ٌركز على عملٌات التفكٌر العلٌا من خبلل اختٌاره بعناٌة بها الطلبة بإشراؾ المعلمٌن ودعمهم.ٖ
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 لبة فً الجانب المعرفً.. أن ٌشارك المعلمون فً تطوٌره ألنهم من سٌقوم بتنفٌذه وأقدر على تلمس حاجات الطٗ
 . أن ٌحقق الشمولٌة بتوفٌر خبرات اثرابٌة وتسرٌعٌة تلبً قدرات الطلبة٘
 . أن ٌتضمن نشاطات ومشروعات للدراسة الحرة ٌقوم بها الطلبة بإشراؾ المعلمٌن ودعمهم.ٙ
 كل مرحلة.. أن ٌتصؾ البرنامج االثرابً بالمرونة فً تتابع مواد أو خبراته وفق احتٌاجات الطلبة ل7
 . أن ٌحقق تكامبلً بٌن األهداؾ المعرفٌة واالنفعالٌة والوجدانٌة8

 مستوٌات المنهاج واشكاله:
. المنهاج المكشوؾ أو المقصود: وهو المنهاج الرسمً المكتوب الذي ٌفترض واضعوا المنهاج أن المعلمٌن والطلبة ٔ

 سوؾ ٌتقٌدون به.
 وهو الذي ٌنفذه المعلمون فعلٌاً فً الؽرؾ الصفٌة. . المنهاج ؼٌر المكشوؾ أو ؼٌر المقصود:ٕ
. المنهاج الذي وصل المتعلم: وهو المنهاج الذي ٌمثل النواتج التعلٌمٌة المقصودة منها وؼٌر المقصود التً تقوم ٖ

 عادة على أساس ما ٌكشؾ عنه المتعلم من أداء على أدوات القٌاس
 

 ثانٌاً: التجمٌع:
 رس او صفوؾ خاصة وذلك لؤلسباب التالٌة:وهو جمع الموهوبٌن فً مدا

 تحقٌق التجانس العقلً بٌن الموهوبٌن. -
 اتاحة الفرصة للموهوبٌن للتركٌز والفعالٌة من خبلل المراقبة الفردٌة الدقٌقة. -
 إتاحة الفرصة للتنافس بٌن الموهوبٌن. -
 .وجود مختصٌن للمساعدة على نجاح الموهوبٌن ودعمهم نفسٌاً واجتماعٌاً  -

 من أهم االنتقادات التً وجهت لهذا البرنامج:
 مدارس الموهوبٌن فً العالم قلٌلة. -
 تمٌز الموهوبٌن بوضعهم فً إطار ؼٌر عادي. -
 اإلحساس باالختبلؾ والفوقٌة قد ٌحدث لهم صعوبات اجتماعٌة مع زمبلبهم. -
 مواقؾ التحدي قد تإدي إلى عمل ٌفوق طاقتهم الجسمٌة والعقلٌة -
 تهم بصواب آرابهم قد ٌإدي إلى الجدل العقٌم والنظرة العدوانٌة إلى آراء اآلخرٌنثق -

 ثالثا : برنامج التسرٌع:
 وٌتضمن نظام االنتقال من صؾ إلى أعلى دون االمتثال لنظام االلتحاق فً الصؾ الذي ٌلٌه فً الترتٌب العادي

ل الموهوب بمرحلة تعلٌمٌة ما فً عمر أقل من أقرانه أي العمل على توفٌر الفرص التربوٌة التً تسهل التحاق الطف
العادٌٌن، أو اجتٌازه لمرحلة تعلٌمٌة ما فً مدة زمنٌة أقل من المدة التً ٌحتاجها الطفل العادي، ومن الممكن تسرٌع 

ات فً تحصٌله فً مادة واحدة فقط، أو فً معظم المواد بترفٌعه إلى صؾ أعلى )مثبلً بوضع الطالب فً مادة الرٌاضٌ
  صفٌن أعلى من صفه

 ٌنفذ هذا النوع من البرامج فً عدة أسالٌب منها:
. النموذج القدٌم: وهو ما ٌسمى بتخطً الصفوؾ ومنه ٌنتقل الطالب من صؾ إلى آخر أعلى من المستوى الذي ٔ

البتدابً دون ٌنتقل إلٌه تدرٌجٌاً. كؤن ٌنتقل الطفل من مستوى الصؾ الثالث األساسً إلى مستوى الصؾ الخامس ا
المرور بمستوى الرابع األساسً، وذلك تبعاً لمعاٌٌر خاصة إال أن هذا النوع له كثٌر من السلبٌات وأثبتت البحوث عدم 

 جدواه.
 . القبول المبكر فً الروضة أو المدرسة االبتدابٌة.ٕ
 . القبول المبكر فً الجامعةٖ
 . القبول المزدوج فً المدرسة والجامعة:ٗ
فً تعلٌم مقررات مجال واحد مما ٌإدي إلى القبول فً الجامعة وفً هذا المجال المحدد وبعد هذا البرنامج  . اإلسراع٘

والذي نال شهرة عالمٌة  (SMPYمن أنجح برامج التسرٌع ولعله افضلها مثل: برنامج التسرٌع فً الرٌاضٌات )
 وٌعتبر من أكثر البرامج دقة فً تحدٌد األهداؾ

 نامج:إٌجابٌات هذا البر
 استجابة لقدرات التلمٌذ الفردٌة بدالً من أبقابه مع سابر التبلمٌذ األقل منه مستوى وإضاعة وقته. -
 توفٌر التكلفة اإلضافٌة التً تعتمد علٌها برامج أخرى -

 سلبٌات هذا البرنامج:
 أنه ال ٌتعامل مع خصوصٌة كل تلمٌذ، ألنه ٌوضع مع تبلمٌذ أكبر منه سناً. -
 ٌذ قد ال ٌتواصل بإٌجابٌة مع زمبلبه فً الصفوؾ العالٌة بسبب الفارق فً العملأن التلم -

_____________________________________________________ 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ايتفهريتعسيف 
 معالجة ذهنٌة للصٌػ و المضامٌن و ذلك فً محاولة إٌجاد مضمون كل صٌؽة أو صٌؽة لكل مضمون. -1

 ز باستخدام الرمز لتنوب عن األشٌاء و الحوادث.عملٌة ذهنٌة تتمٌ  -ٕ
عملٌات النشاط العقلً التً ٌقوم بها الفرد من أجل الحصول على حلول دابمة أو مإقتة لمشكلة  ما، وهً عملٌة   -ٖ

 مستمرة فً الدماغ، ال تتوقؾ أو تنتهً طالما أن اإلنسان فً حالة ٌقظة.
 أسالٌب التفكٌر: 

عة و لكنها تعتمد جمٌعاً على أسلوب التفكٌر العلمً الذي ٌعتمد على االستقراء، الذي ٌبدأ إن أسالٌب التفكٌر متنو
 بالجزٌبات لٌستمد منها القوانٌن، و هذا األسلوب للتفكٌر العلمً ٌمر بعدة خطوات هً:

 اإلحساس بالمشكلة.   -ٔ
 تحدٌد المشكلة.   -ٕ
 جمع البٌانات.   -ٖ
 فرض الفروض.   -ٗ
 صحة الفروض.اختبار    -٘
 التحقٌق من صحة الفرض النهابً-ٙ

 ثالثاً: أنماط التفكٌر:
 التفكٌر العٌانً:   -ٔ

ٌتمٌز هذا النوع من التفكٌر فً األشٌاء المحسوسة لدى الفرد و الذي ٌتعامل معها بشكل ملموس كالتفكٌر فً األدوات 
 الهندسٌة لرسم الدابرة.

 التفكٌر الشكلً المجرد: -ٕ
نوع من التفكٌر فً استخدام معطٌات الواقع للوصول إلى الممكن و هو التفكٌر القابم على الفروض و ٌتمثل هذا ال

العبلقات و القٌاس و ٌتطلب هذا النوع من التفكٌر الخروج من حٌز الواقع و المحسوس إلى نطاق التؤثٌر بالمعنى و 
 الذي ٌشمل المفاهٌم المجردة مثل الحرٌة.

 التفكٌر العلمً: -ٖ
و التفكٌر الموضوعً الذي ٌربط الحوادث بؤسبابها و ٌضع الفروض للوصول إلى الحلول و ٌقوم هذا التفكٌر على وه

 أركان ثبلثة هً:
 الفهم
 التنبإ
 التحكم

هو تفكٌر تؤملً معقول ٌركز على اتخاذ القرار فٌما ٌتم التفكٌر فٌه، إن العنصر األساسً فً عملٌة التفكٌر الناقد هو ف
 د على إثارة األسبلة ذات الصلة بموضوع التفكٌر، و وضع الحلول دون عرض البدابل بالضرورة.قدرة الفر

 : التفكٌر اإلبداعً -٘
هً عملٌة ذهنٌة تهدؾ إلى تجمٌع الحقابق و رإٌة المواد و الخبرات و المعلومات فً أبنٌة و تراكٌب جدٌدة إلٌجاد 

 الحل .
 : رابعا : نظرٌات التفكٌر

 : لسلوكٌةالنظرٌة ا -ٔ
لم تركز النظرٌة السلوكٌة على تفسٌر التفكٌر بشكل مباشر، و إنما اعتبرت أن الخبرة أو التعلم الذي ٌتشكل نتٌجة 

 العبلقة بٌن المثٌر و االستجابة هً بمثابة التفكٌر.
 : النظرٌة المعرفٌة -ٕ

تفسٌر مفهوم التفكٌر، و اتضح ذلك من خبلل تعد النظرٌة المعرفٌة من أبرز النظرٌات التً اهتمت و لعبت دور كبٌر فً 
 دراسة األسس الفسٌولوجٌة للمعرفة، و اتجاه معالجة المعلومات و نظرٌة بٌاجٌه.

 : االتجاه الفسٌولوجً 
حاول هذا االتجاه تفسٌر السلوك اإلنسانً بشكل عام، و التفكٌر بشكل خاص و ذلك من خبلل ربط سلوك اإلنسان بما 

ن عملٌات فسٌولوجٌة عدٌدة فً الجهاز العصبً، و الحواس و ؼٌرها و معرفة مناطق اإلدراك و ٌجري داخل الجسم م
 االنتباه و دورها فً ضبط هذه العملٌة المعرفٌة و معرفة آلٌة انتقال المعلومات فً هذه األجزاء حتى ٌحدث التفكٌر.

 : اتجاه معالجة المعلومات 
و االتصال، و هذه المعالجة تتسم بالتسلسل و التنظٌم و محاكاة نظم معالجة تشكل هذا االتجاه مع تطور نظم الحواسٌب 

المعلومات فً الحاسوب، و ذهب هذا االتجاه على أن اإلنسان ٌعمل كالحاسوب من حٌث تكوٌن المعلومات و معالجتها، 
 م الخارجً.و أن الحاسوب ٌشترك مع اإلنسان بوجود مدخبلت و عملٌات و مخرجات خبلل التفاعل مع العال

 * نظرٌة بٌاجٌه فً النمو المعرفً
: التنظٌم و التكٌؾ ، و تتمثل وظٌفة التنظٌم من خبلل نزعة الفرد ٌرى بٌاجٌه أن هناك وظٌفتان أساسٌتان للتفكٌر هما 

تآلؾ مع إلى ترتٌب و تنسٌق األنشطة المعرفٌة بشكل منتظم ، بٌنما تشٌر وظٌفة التكٌؾ إلى نزعة الفرد إلى التبلإم و ال
 البٌبة الخارجٌة .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

لذلك فإن النظرٌة المعرفٌة ٌرى أن التفكٌر هو سلسلة من النشاطات المعرفٌة ؼٌر المربٌة التً تسٌر وفق نظام محدد ، 
 و ٌلعب الدماغ دور كبٌر فً عملٌة تنظٌمها بحٌث تنمو و تتطور مع نمو الفرد معرفٌا و فق عوامل الخبرة و النضج .

 : شطالٌةالنظرٌة الج  -ٖ
ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أن التفكٌر ٌجب أن ٌتم بصورة كلٌة من خبلل النظرة الكلٌة للموقؾ و إدراك العبلقات القابمة 

بٌن عناصر الموقؾ ، مما أدى إلى تحدٌد ما عرؾ بالتعلم بالتبصر أو االستبصار الذي ٌعتمد على الربط بٌن عناصر 
ه النظرٌة مجموعة من العوامل التً تإثر على عملٌة التفكٌر و اإلدراك ، الموقؾ للوصول إلى الحل ، و حددت هذ

قانون الصورة الخلفٌة و قانون اإلؼبلق و قانون التشابه و  قانون التقارب التً تشٌر مثل : عرفت بقوانٌن اإلدراك 
ا ٌوجه التفكٌر وفق هذه جمٌعها إلى إمكانٌة تحقٌق الفهم من خبلل السٌاق و المجال الذي ٌحدث فٌه اإلدراك و مم

 القوانٌن .
 : نظرٌة فٌجو تسكً  -ٗ

ٌرى العالم فٌجو تسكً أن التفكٌر أصل اجتماعً ، حٌث ٌنمو مع التطور النفسً االجتماعً لذلك فإن أفضل أشكال 
ء و التفكٌر اإلنسانً تمرر من جٌل إلى آخر من خبلل التفاعبلت الداخلٌة بٌن األشخاص األكثر كفاءة مثل اآلبا

المدرسٌن و األشخاص األقل كفاءة مثل األطفال لذلك ٌعتقد فٌجو تسكً أن هناك تطورا من األشكال الدنٌا إلى األشكال 
 العلٌا من التفكٌر خبلل عملٌة النمو و التطور

 خامساً : استراتٌجٌات التفكٌر:
 تنوع أسالٌب التفكٌر و استخدامها فً تنمٌة التفكٌر لدى المتعلمٌن ، مثل :

و تشٌر إلى األسالٌب و الطرق المفضلة التً ٌستخدمها األفراد لمعالجة المعلومات لوصؾ األسالٌب المعرفٌة  :  -ٔ
 النمط التقلٌدي لتفكٌر الفرد .

ٌمكن للمعلم أن ٌستخدم استراتٌجٌات تنشٌط الذاكرة و المعالجة المعرفٌة العمٌقة للمعلومات و استراتٌجٌات التعلم :  -ٕ
 سعة و السرعة المعرفٌة أثناء عملٌات التعلم و تركٌز االنتباه .زٌادة ال

ٌمكن للمعلم أن ٌستخدم استراتٌجٌات مثل القصة و لعب األدوار و التمثٌل و استراتٌجٌات تنمٌة أشكال التفكٌر :  -ٖ
 العصؾ الذهنً و األسبلة و حل المشكبلت و النقاش الجماعً .

 معوقات التفكٌر :
 الدافعٌة للتعلم و اإلنجاز . تدنً مستوى   -ٔ
 استخدام المهارات الخاطبة فً مواقؾ التعلم الصفً .   -ٕ
 عدم القدرة على تحوٌل األفكار إلى سلوكٌات عملٌة أو لفظٌة .   -ٖ
 قلة التفاعل و النقاش الصفً مما ٌإدي إلى الخوؾ من النقد و التقٌٌم .   -ٗ
 نتباه .عدم القدرة على التركٌز و تشتت اال   -٘
 التركٌز على حشو العقول بالمعلومات و المعارؾ دون اللجوء إلى أسالٌب و استراتٌجٌات تساعد على التفكٌر   -ٙ

 : المركب أنواع التفكٌر
 ـ التفكٌر الناقد . ٔ
 ـ التفكٌر اإلبداعً . ٕ
 ـالتفكٌر العلمً ٖ
 ـ التفكٌر المنطقً ٗ
 ـ التفكٌر المعرفً ٘
 . لمعرفةا ماوراءـ التفكٌر  ٙ
 ـ التفكٌر الخرافً . 7
 ـ التفكٌر التسلطً . 8
 ـ التفكٌر التوفٌقً أو المساٌر . 9

 ابقة عدة مهارات تمٌزه عن ؼٌره .وٌشمل كل نوع من أنواع التفكٌر الس

 أواًل ـ ايتفهري ايٓاقد

 فحص وتقٌٌم الحلول المعروضة .تعرٌفه : 
 ه باالستناد إلى معاٌٌر متفق علٌها مسبقاً .وهو حل المشكبلت ، أو التحقق من الشًء وتقٌٌم

ز على اتخاذ قرار بشؤن ما نصدقه ونإمن به أو ما نفعله .  وهو تفكٌر تؤملً ومعقول ، مركَّ
والتفكٌر الناقد هو التفكٌر الذي ٌتطلب استخدام المستوٌات المعرفٌة العلٌا الثبلث فً تصنٌؾ بلوم ) التحلٌل ـ التركٌب ـ 

 التقوٌم ( .
 ارات التفكٌر الناقد :مه
 ـ التمٌٌز بٌن الحقابق التً ٌمكن إثباتها . ٔ
 ـ التمٌٌز بٌن المعلومات واالدعاءات . ٕ
 ـ تحدٌد مستوى دقة العبارة . ٖ
 ـ تحدٌد مصداقٌة مصدر المعلومات . ٗ
 ـ التعرؾ على االدعاءات والحجج . ٘
 ـ التعرؾ على االفتراضات ؼٌر المصرح بها . ٙ
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 قوة البرهان . ـ تحدٌد 7
 ـ التنبإ بمترتبات القرار أو الحل . 8

 معاٌٌر التفكٌر الناقد :
تلك المواصفات العامة المتفق علٌها لدى الباحثٌن فً مجال التفكٌر ، والتً تتخذ أساساً فً الحكم على  هوتعرٌفها : 

 مً الذي ٌمارسه الفرد فً معالجةنوعٌة التفكٌر االستداللً أو التقوٌ
 ه :معاٌٌر

وهو من أهم معاٌٌر التفكٌر الناقد باعتباره المدخل الربٌس لباقً المعاٌٌر األخرى ، فإذا لم تكن العبارة ـ الوضوح :  ٔ
 واضحة فلن نستطٌع فهمها ، ولن نستطٌع معرفة مقاصد المتكلم ، وعلٌه فلن ٌكون بمقدورنا الحكم علٌه.

 ، وقد تكون العبارة واضحة ولكنها لٌست صحٌحةوهو أن تكون العبارة صحٌحة وموثقة ـ الصحة :  ٕ
 الدقة فً التفكٌر تعنً استٌفاء الموضوع صفة من المعالجة ، والتعبٌر عنه ببل زٌادة أو نقصان .ـ الدقة :  ٖ
 وٌقصد به مدى العبلقة بٌن السإال أو المداخلة بموضوع النقاش .ـ الربط :  ٗ
الفكرٌة للموضوع أو المشكلة فً كثٌر من األحوال مفتقرة إلى العمق وٌقصد به أال تكون المعالجة ـ العمق :  ٘

 المطلوب الذي ٌتناسب مع تعقٌدات المشكلة ، وأال ٌلجؤ فً حلها إلى السطحٌة 
 وٌعنً األخذ بجمٌع جوانب الموضوع .ـ االتساع :  ٙ
ر الذي استند إلٌه الحكم على نوعٌة وٌعنً أن ٌكون االستدالل على حل المشكلة منطقٌاً ، ألنه المعٌاـ المنطق :  7

و نتٌجة مترتبة التفكٌر ، والتفكٌر المنطقً هو تنظٌم األفكار وتسلسلها وترابطها بطرٌقة تإدي إلى معنى واضح ، أ
 على حجج معقولة .

 : مهارات التفكٌر الناقد
 مهارة وضع المعاٌٌر أو المحكات-ٔ

 :أوال : تعرٌؾ مهارة وضع المعاٌٌر أو المحكات 
هً المهارة التً تستخدم لتشكٌل مجموعة من المعاٌٌر من أجل التوصل إلى أحكام معٌنة . بمعنى وضع حدود معٌنة 

 للخٌارات المختلفة.
 مثال :

لنفرض أننا بصدد نقٌٌم كتاب فنحن نحكم علٌه على أساس الخبرة السابقة التً تعلمناها لتقوٌم الكتب داخل أقسام 
ألسلوب الكتاب قد نقول أن الكتاب مبدع أو انه ٌحفز على التفكٌر ) األساس المنطقً أو المعٌار  محددة . فمثبلً بالنسبة

( ثم نعطً امثلة أو براهٌن مع رسوم توضٌحٌة )مناقشات داعمة( فالمعٌار وظٌفته ٌعطً سبباً بؤن نصدر حكماً لصالح 
 الكتاب أو ضده .

 : تمارٌن لمهارة وضع المعاٌٌر والمحكات
 (ٔ)تمرٌن 

علٌك ان تتخذ قرار حول دراستك المستقبلٌة وأمامك مجموعة من التخصصات ، فما التخصص الذي سوؾ تسٌر على 
 طرٌقه  وعلى أي معٌار أخترت ذلك ؟

 : مهارة التمٌٌز بٌن الحقابق واآلراء-ٕ
قابق بالماضً ، وتبنى عبارة عن اعتقاد تجمعت أدلة قوٌة تجعل ثقتنا كبٌرة فً كونه صحته ، وترتبط الحالحقٌقة : 

 على خبرات عدد كبٌر من الناس .
عبارة عن اعتقاد أو قول ٌرتبط بالتفضٌبلت والقٌم واألذواق الشخصٌة ، وال ٌخضع لمعاٌٌر الصحة والخطؤ أو الرأي : 

 االستدالل .
 تمارٌن فً مهارة التحقق من الحقابق واألراء

ر فقد أوضحت دراسة أنه ارتفعت نسبة الطبلق عن السنوات األخٌرة نسب الطبلق فً المملكة مخٌفة جدآ وبتزاٌد مستم
%  وٌرى البعض ان من اهم االسباب التً تإدي الى الطبلق هً الزواج من االقارب وهذا ٌسبب بعض الضؽط  ٕٓ

ما النفسً على كبل الزوجٌن وإشعارهم بؤنهم مجربون على ان ٌتزوجوا ببعض وأوضحت الدراسة أنه ٌومٌآ ٌتم طبلق 
 امرأة ٌٖٖقارب 

 الحقابق واآلراء من النص السابق استخرجً
 مهارة التحقق من اإلدعاء:-ٖ

 تعرٌؾ مهارة التحقق من االدعاء :
 هارات التفكٌر الناقد )التقوٌمً(الحكم على مصداقٌة المعلومات عن طرٌق التحري وطرح االسبله وهً احدى م

 تمارٌن لمهارة التحقق من اإلدعاء:
 صحة االدعاءات التالٌه :تحققً من 

 ادعى احد الطبلب ان موعد االختبار تؤجل الى االسبوع القادم . -ٔ
 ادعى احمد انه رأى حٌواناً مفترساً طلٌقاً فً الحً . -ٕ
 ادعى احد الفلكٌٌن ان الشمس تدور حول االرض ولٌس العكس . -ٖ
 ادعى شخص انه رأى سمكًة تلد -ٗ
 : مهارة تحدٌد األخطاء-ٗ

ن هذه المهارة تحري األخطاء فً المنطق ، الحسابات ، اإلجراءات ، والمعرفة ما أمكن ذلك وتحدٌد أسبابها تتضم
 وعمل التعدٌبلت أو التؽٌٌرات فً نمط التفكٌر .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

فقد تكون بعض العناصر متحٌزة ، خاطبة ، أو ؼامضة ، وبعضها قد تكون ؼٌر متماسكة ، ؼٌر مرتبطة أو متناقضة . 
 عاء قد ٌكون ؼٌر مبرر . فالحذؾ قد ٌعٌق الفهم أو انه ٌكسر حلقة المناقشة .كما أن اإلد

 أمثلة لمهارة تحدٌد األخطاء :
 البٌانات التً ال تعطً أي معٌار أو شًء مشابه لمقارنة الشًء الذي فً البٌان-

 النوع. مثل: الحجز فً شركة الطٌران السعودٌه ارخص،لم ٌبٌن ارخص من أي نوع من الشركات من نفس

 ايتفهري اإلبداعي:  ثاْيا

هو نشاط عقلً مركب وهادؾ توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول ، أو التوصل إلى نتابج أصٌلة لم تكن تعرٌفه : 
 معروفة سابقاً .

 متداخلة تشكل حالةٌتمٌز التفكٌر اإلبداعً بالشمول والتعقٌد ، ألنه ٌنطوي على عناصر معرفٌة وانفعالٌة وأخبلقٌة 
 ذهنٌة فرٌدة .

 مهارات التفكٌر اإلبداعً :
 مهارة الطبلقة-ٔ

 تعرٌؾ مهارة الطبلقة:
القدرة على تولٌد عدد كبٌر من البدابل أو المرادفات أو األفكار أو حلول المشكبلت أو االستعماالت عند االستجابة لمثٌر 

 معٌن والسرعة والسهولة فً تولٌدها.
 ضوء عدد من األفكار ذات العبلقة ر ٌنساب بحرٌة تامة فًهً مهارة عقلٌة تستخدم لتولٌد فك

 أنواع الطبلقة :
 الطبلقة اللفظٌة أو طبلقة الكلمات : .ٔ

 واستحضارها بصورة تناسب الموقؾ .هً القدرة السرٌعة على إنتاج الكلمات والوحدات التعبٌرٌة المنطوقة 
  أمثلة :

 روؾ وتبدأ بالحرؾ ) واو ( :هات أكبر عدد ممكن من الكلمات المإلفة من أربعة ح
 ورطة –وردة وقفة  –وهلة  –وطنً  –واجب  -وفاء –وحشً  –واهم  –وردي  –وادي 

 
 تمارٌن لمهارة طبلقة الكلمات:

 أكتب أكبر عدد من أسماء الذكور التً تبدأ بحرؾ األلؾ
فكار فً وقت محدد وذلك القدرة على التوصل إلى عدد كبٌر من األ.  الطبلقة الفكرٌة أو طبلقة المعانً : ٕ

 بصرؾ النظر عن نوع هذه األفكار أو مستوٌاتها أو جوانب الجدة فٌها .
 تمارٌن للطبلقة الفكرٌة :

 ماهً األستخدامات التً ٌمكن إستخدام قلم الرصاص فٌها ؼٌر الكتابة والرسم ؟
درة على الرسم السرٌع لعدد القدرة على تؽٌٌر األشكال والتوصل ألشكال جدٌدة ، والق.  طبلقة األشكال : ٖ

 من األمثلة والتفضٌبلت أو التعدٌبلت فً االستجابة لمثٌر بصري معٌن .
 تمارٌن طبلقة األشكال :

 كون عدة أشكال من الصورة التالٌة : 
 
 
 

 مهارة التفاصٌل:-ٕ
 تعرٌؾ االفاضة ) التفاصٌل (:

 مهارة التوسع وإدراك التفاصٌل -
تفاصٌل جدٌدة ومتنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أو لوحة من شؤنها أن تساعد على تطوٌرها وتعنً القدرة على إضافة  -

 وإؼنابها وتنفٌذها .
 اوهً إضافة عناصر ومكونات لؤلشكال األولٌة لجعلها أكثر فابدة وجماالً ودقة. -

 أمثلة لبناء مهارة التفاصٌل:
بٌضاء، ثم اطلب منه إضافة رسومات أو أقوال شجع الطفل على قص صورة من أحد المجبلت ولصقها على ورقة  -

 لتكون قصة قصٌرة.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 اطلب من كل طفل رسم ؼرفته مع كل التفاصٌل. -
 مهارة المرونة :-ٖ

 تعرٌؾ المرونة :
هً القدرة على التفكٌر فً أفكار متنوعة لٌست من نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوجٌه أو تحوٌل مسار التفكٌر مع  -

 و متطلبات الموقؾ .تؽٌٌر المثٌر أ
 أنها تلك المهارة التً ٌتم فٌها فعل األشٌاء أو فهمها بطرق مختلفة. -

 اهمٌة تعلم مهارة المرونه :
 * توسٌع دابرة التفكٌر والخروج عن االفكار االعتٌادٌه والمؤلوفه .

 ه .*النظر الى االمور من جمٌع الجوانب ٌإدي الى الوصول ألفضل النتابج اوالحلول الممكن
 تتحدد مظاهر المرونة فً :

 وهً إنتاج استجابات متنوعة مناسبة لمشكلة أو موقؾالمرونة التلقابٌة : 
القدرة على تؽٌٌر الحالة الذهنٌة التً ٌنظر بها الفرد من خبللها إلى حل مشكلة محددة ، بؽرض المرونة التكٌفٌة : 

 تولٌد حلول جدٌدة ومتنوعة لمثٌر أو مشكلة ما .
 طبٌقٌه للمرونه :أمثله ت

 شرح أفكار اآلخرٌن-ٔ
 إعادة صٌاؼتها بلؽته الخاصة .-ٕ
 إبداء رأٌه فٌها .-ٖ
 القدرة على حل مسؤلة ما بؤكثر من أسلوب واحد .-ٗ
 تحفٌز الطبلب إلجراء نشاط عملً بؤكثر من طرٌقة -٘

 تمارٌن على مهارة المرونه :
 طرق .اذكر الطرق التً ٌمكن بها التقلٌل من زحمة ال -ٔ
 اذكر طرٌقه لكً المبلبس دون الحاجه للمكواه . -ٕ
 اذكر الطرق التً ٌمكن بها الوصول لقمة جبل بدون تسلقه. -ٖ
 تحدث عن نفسك فً سطرٌن دون استخدام ضمابر المتكلم . -ٗ
 اذكر طرقاً مختلفه لجمع االوراق المنثوره على االرض . -٘
 مهارة االصالة :-ٗ

 الفرٌد وانتاج االفكار الؽٌر مؤلوفة والنادره هو القدرة على التعبٌر
وهً قدرة الفرد على رإٌة المشكبلت فً األشٌاء والعادات ، أو النظم ، ورإٌة الحساسٌة للمشكبلت :  -٘

 جوانب النقص والعٌب فٌه

 َٗازات ايتفهري االضاضية

 مهارة التصنٌؾ-ٔ
 التصنٌؾ :تعرٌؾ 

الخصابص نفسها. وفٌها ٌتم تجمٌع األشٌاء بناء على اشتراكها فً هً القدرة على تجمٌع األشٌاء التً لها 
خصابص معٌنة . وٌتضمن التصنٌؾ القدرة على التمٌٌز البصري )الحسً( )الشكل ، اللون ، الحجم ( 

 ومقارنة األشٌاء بعضها ببعض .
 أمثلة لمهارة التصنٌؾ:

 مات ) طعام (:  ) تفاح ، سمك ، بٌض(  الصفة المشتركة بٌن هذه الكلٔمثال 
 : ) جرٌدة ، مجلة ، إذاعة ( الصفة المشتركة بٌن هذه الكلمات ) إعبلم (ٕمثال

 متطلبات مهارة التصنٌؾ :
 تتطلب مهارة التصنٌؾ معرفة بمهارة المبلحظة والمقارنة ، والتمٌٌز، والتنظٌم، وتحدٌد الخاصٌة المشتركة.

 تمارٌن لمهارت التصنٌؾ:
 ٌة حسب ماتراه مناسبا فً نظرك ووضح سبب تصنٌفك :صنؾ المواد والمهن  التال

 )أزرق ، سٌارة ، بًناء ، فستان ،  مسجد ، وردي ، مطبخ (
 مهارة المبلحظة-ٕ

 تعرٌؾ مهارة المبلحظة :
وهً عملٌة تفكٌر تتضمن المشاهدة والمراقبة واإلدراك ، وتقترن عادة بوجود سبب قوي أو هدؾ ٌستدعً 

بلحظة ، وهً بهذا المعنى لٌست مجرد النظر إلى األشٌاء الواقعة فً مرمى أبصارنا تركٌز االنتباه ودقة الم
أو سماع األصوات الدابرة من حولنا . وتعتبر البوابة األساسٌة لبقٌة المهارات البحثٌة خاصة ، كالتفسٌر أو 

 المقارنة أو التلخٌص أو االستنتاج أو اتخاذ القرار .
 لتنمٌة مهارة المبلحظة :

 ب التركٌز على أمرٌن :ٌتطل
 استخدام الحواس الخمسة للطالب . –أوال -

 معرفة مسببات االمور-ثانٌا
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 التمارٌن لمهارة المبلحظة :
 اذهب الى ؼرفة المدٌر والحظ االعمال التً ٌقوم بها

 الحظ ؼرفة صفك واكتب السلبٌات واالٌجابٌات حول ترتٌب اماكن الطبلب واللوحات وأسلوب المعلم
 : ة صٌاؼة االسبلةمهار-ٖ

 صٌاؼة األسبلة : مهارةتعرٌؾ 
هً المهارة التً تستخدم لدعم نوعٌة المعلومات من خبلل استقصاء ٌتطلب طرح األسبلة جٌدة الصٌاؼة ، وتتضمن 

توضٌح المعنى والقضاٌا من خبلل التقصً . وٌركز السإال الجٌد االنتباه على المعلومات المهمة ، وٌتم صٌاؼته لتولٌد 
 علومات جدٌدة ، فعندما ٌصٌػ المتعلمون األسبلة فهم ٌشتركون فً التعلم النشط .م

 ما هو السإال الجٌد :
 السإال الجٌد هو الذي ٌإدي إلى تطوٌر للفهم· 
 السإال السًء هو الذي ٌإدي إلى معلومات خاطبة· 
 السإال العادي هو الذي ٌإدي إلى معلومات ولكنه ال ٌطور الفهم· 

 سبلة :أنواع األ
 أوالً : حسب نوع اإلجابة : وهناك نوعٌن :

 وتكون على صورتٌن :أسبلة محدودة اإلجابة أو األسبلة التقاربٌة: -أ
 لها إجابة واحدة متفق علٌها وال جدال حولها . -أ

 أمثلة :
 (ماهً أركان االسبلم؟ٔ
 (عدد الحواس الخمس؟ٕ
 (ماهو دستور الممكله العربٌة السعودٌة؟ٖ
 ة مفتوجة اإلجابة أو التباعدٌة :األسبل -ب

هً أسبلة لها عدة احتماالت. وتتٌح المجال لطرح رأي أو وجهة نظر معٌنة أ التعلٌق على أحداث أو قضاٌا أو مشكبلت 
 بطرٌقة أكثر عمقاً واتساعاً ، وؼالباً ما تكون هناك اكثر من إجابة صحٌحة

 أمثلة :
 رسة؟(كٌؾ ٌمكنك حل مشكلة تسرب الطبلب من المدٔ
 (ماهً أسباب الطبلق فً المجتمع السعودي؟ٕ
 (ماهً الوسابل المقترحة للتخفٌؾ من آثار سٌول جده؟ٖ
 (لماذا ازدادت حوادث السٌارت هذه األٌام؟ٗ
 (طلب إلٌك أن تخطط لوجبة متوازنة لطعام الؽداء، فماذا تقترح من أطعمة فٌها؟ٙ
 بٌبتنا من التلوث؟(ما اإلجراءات التً ٌمكن إتباعها للمحافظة على 7
 (ما الذي ٌجعل حٌاتنا أكثر ٌسرا من حٌاة آبابنا وأجدادنا8

 ثانٌاً : األسبلة السابرة :
السإال السابر هو الذي ٌؤخذ بٌد المتعلم إلى ابعد من األمور البدٌهٌة البسٌطة أو قبول الجواب السطحً وتنقله إلى 

 جوانب أكثر عمقاً . 
 

 سابرة:وهناك عدة أنواع لؤلسبلة ال
 السإال السابر الشرحً:-أ

وهو الذي ٌطرح من جانب المعلم فً ضوء إجابة المتعلم األولٌة بؽرض صقل اإلجابة وتوضٌحها عن طرٌق إضافة 
 معلومات جدٌدة إلٌها لتصبح أكثر فهماً أو وضوحاً للسامع .

 أمثلة :
 (هل تستطٌع ان تفض هذه النقطة بصورة اوسع؟ٔ
 الفكره بطرٌقه اخرى؟(هل ٌمكن ان تعبر عن ٕ
 (هل ٌمكن ان تعطٌنً مثاال على ماتقول؟ٖ
 (ماذا تقصد بقولك...؟ٗ
 ( ما هو الدلٌل عندك؟٘
 (وضح إجابتك من فضلك؟ٙ
 السإال السابر التشجٌعً :-ب

هو الذي ٌطرحه المعلم عندما ال ٌستطٌع المتعلم اإلجابة أو عندما ٌجٌب إجاب ؼٌر صحٌحة . وٌكون الهدؾ من ورابه 
العمل على تصحٌح إجابة المتعلم أو إرشاده نحو اإلجابة المرؼوب فٌها وذلك من خبلل مجموعة من األسبلة المتتابع 

 والمتدرجة من جانب المعلم .
 مثال :

 المعلم: بماذا ٌتكاثر الحوت؟
 الطالب: بالبٌض )الجواب خاطا(.

 المعلم: ألي نوع من الحٌوانات ٌنتمً الحوت؟
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 الطالب: للثدٌات.
 المعلم: كٌؾ تتكاثر الثدٌات؟

 الطالب: بالوالدة.
 المعلم: بما أن الحوت من الثدٌات والثدٌات تتكاثر بالوالدة فبماذا ٌتكاثر الحوت إذا؟

 الطالب: بالوالدة )الجواب صحٌح
 السإال السابر التركٌزي -ج

ة من جانب المتعلم من اجل ربطها هو السإال أو مجموعة من األسبلة التً ٌطرحها المعلم كرد فعل على إجابة صحٌح
بالموضوع المطروح أو بدرس سابق أو من أجل التؤكٌد على تلك اإلجابة أو ربط الجزبٌات مع بعضها للخروج بتعمٌم 

 معٌن .
 مثال :

 المعلم: هل جمٌع الطٌور قادرة على الطٌران؟
 الطالب: ال )وهذا جواب صحٌح(

 المعلم: اذكر مثاال على طٌور ال تطٌر؟
 لطالب: النعامة.ا

 ان لٌس من السمات الممٌزة للطٌورالمعلم: إذاً الطٌر
 السإال السابر الناقد :-د

هو السإال الذي ٌطرحه المعلم وٌجعل المتعلمٌن ٌناقشون السبب األكثر منطقٌة أو تحدٌد السبب األكثر فاعلٌة ، وزٌادة 
 ً الناقد لدٌهم بتبرٌر اإلجابة .الوع

 مثال :
 العبارة مستدال على صحة رأٌك ؟ماراٌك بهذه 

 " جمٌع األطعمة حرام إال ما تٌسر منها حسب ما ورد فً األدلة الشرعٌة " .
 ج ـ هذه العبارة خاطبة ، وعلى عكس ما تقول األدلة الشرعٌة

 ماتبرٌرك؟
 إذ إن الصواب :

 رسوله .األصل فً جمٌع األطعمة واألشربة أنها حبلل ، وال ٌحرم منها إال ما حرمه هللا و
م علٌكم إال ما اضطررتم إلٌه ( .  الدلٌل قوله تعالى : ) وقد فّصل لكم ما َحرَّ

 وقوله تعالى : ) ٌسؤلونك ماذا أُِحل لهم قل أُحل لكم الطٌبات ( .
 اشكرك على هذا التبرٌر

 األسبلة اإلبداعٌة :ثالثا:
دم أداة من أدوات اللؽة القوٌة لنركز انتباهنا ما هً األسبلة التً تستحق ان تطرح ؟ فعندما نسؤل أسبلة فنحن نستخ

 على الحوار ونوجه تفاعلنا مع اآلخرٌن . فلٌس كل األسبلة التً نسؤلها تكون مجدٌة أو تساعدنا على حل المشكبلت
نا، فطرح األسبلة ٌسمح لنا أن نبدأ بالتفكٌر فً المجهول ، ألن األسبلة ترك انتباهنا ، وتمنح فرصة الستكمال استقصاءت
 وستتضمن اإلجابة خلٌط م اكتشافات معقدة ، ابتكارات ، فهم ، وقرارات تتجمع أجزابها تحت تؤثٌر قو السإال المبدع

 أمثلة على األسبلة اإلبداعٌة :
 (ما األشٌاء التً ٌمكن إحبللها محل الصنابٌر وتصبح أكثر توفٌراً للماء ؟ٔ
 (كٌؾ تنظم ؼرفتك لتكون أكثر اتساعا؟ٕ
 ذا ٌحدث لو استمر هطول األمطار بشكل متواصل لعدة أسابٌع؟(تنبؤ ماٖ
 (ماذا ٌحدث لو أن الماء ٌجري من أسفل إلى أعلى ؟؟ٗ
 ( ( ماذا سٌكون لو لم ٌكتشؾ اإلنسان العدسات؟٘
 م كله نهار فماذا تتوقع أن ٌحدث؟(لو كان الٌوٙ
 : مهارة المقارنة-ٗ

 تعرٌؾ مهارة المقارنة :
ٌة لتنظٌم المعلومات وتطوٌر المعرفة والبد من وجود معٌار تحتكم إلٌه لٌظهر الفرق بٌن *هً مهارة ذهنٌة أساس

 شٌبٌن مختلفٌن أو متشابهٌن .
*هً عملٌة فحص شٌبٌن أو فكرتٌن أو موقفٌن الكتشاؾ أوجه الشبه واالختبلؾ . عن طرٌق تفحص العبلقة بٌنهما 

 ن نقاط االتفاق ونقاط االختبلؾ .والبحث ع
 هارة المقارنه :اهمٌة م

 *تلعب مهارة المقارنة دوراً هاماً فً تولٌد ومراكمة وتنظٌم معارؾ اإلنسان والمجتمع.
 لمهارة المقارنه : ةالتطبٌقٌ ةاالهمٌ

 *معرفة الفروق بٌن االشٌاء من خبلل المقارنه ٌساعد فً تنظٌم المعلومات و ٌسهل حفظها واسترجاعها عند الحاجه .
 ارنة :متطلبات مهارة المق

تحتاج مهارة المقارنة إلى مهارة المبلحظة واالنتباه والقدرة على التركٌز على التفاصٌل والدقة فً المشاهدات . 
 والتركٌز على الجوانب المتشابهة والمختلفة للشًء .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 خطوات مهارة المقارنة :
 ن أو مشكلتٌن أو موضوعٌن. فحص أو اختبار الخصابص أو الصفات ذات الصلة بشٌبٌن أو فكرتٌن أو مفهومٌٔ
 . عمل قابمة باالختبلفات أو الفروق بٌن الموضوعات أو األفكار أواألشٌاء المطروحة للمقارنةٕ
 . عمل قابمة أخرى بؤوجه الشبه بٌن هذه الموضوعات أو األفكار أواألشٌاءٖ
 وجه الشبه ونقاط االختبلؾ. عمل تلخٌص ألٗ

 انواع المقارنه :
 مثل : قارنً بٌن اللٌل والنهار.المقارنه المفتوحه 

 رع والتاجر من حث المشقه والربح.المقارنه المؽلقه مثل : قارنً بٌن المزا
 : مهارة الوصؾ-٘

 تعرٌؾ مهارة الوصؾ :
 مهارة عقلٌة تستخدم لتحدٌد الخصابص أو الصفات الداخلٌة لؤلشٌاء أو المفاهٌم أو األفكار أو المواقؾ

 متطلبات مهارة الوصؾ :
 تاج مهارة الوصؾ إلى مهارة المبلحظة واالنتباه والتركٌز على التفاصٌل ، والدقة فً المشاهدات .تح

 خطوات مهارة الوصؾ :
 التركٌز على الفكرة أو الشًء أو الموقؾ  .ٔ
 مبلحظة األمور أو األشٌاء واستخدام المعانً المناسبة.  ٕ
ام خصابص معٌنة مثل اللون أو الحجم أو الشكل أو المذاق ، أو .  ترمٌز المبلحظات أو ترقٌمها أو تصنٌفها باستخدٖ

 وات أو المشاعر أو األوقات ..الخمجاالت االستعمال أو المواد أو التكوٌنات أو األص
 تمارٌن لمهارة الوصؾ  :

 التالٌة : ةفً مكونات الصورص 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ايتفهري املعسيف: ثايجا

 مهاراته :
 ـ مهارات التركٌز : ٔ

 ؾ المشكلة . * تحدٌد األهداؾ .* توضٌح ظرو
 ـ مهارات جمع المعلومات : ٕ

 * المبلحظة : وتعنً الحصول على المعلومات عن طرق أحد الحواس أو أكثر .
 * التساإل : وهو البحث عن معلومات جدٌدة عن طرٌق إثارة األسبلة .

 ـ التذكر : ٖ
 لة األمد .* الترمٌز : وٌشمل ترمٌز وتخزٌن المعلومات فً الذاكرة طوٌ
 * االستدعاء : استرجاع المعلومات من الذاكرة طوٌلة األمد .

 ـ مهارات تنظٌم المعلومات : ٗ
 * المقارنة : وتعنً مبلحظة أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن شٌبٌن أو أكثر .

 * التصنٌؾ : وضع األشٌاء فً مجموعات وفق خصابص مشتركة .
 منظومة أو سٌاق وفق أسس معٌنة . * الترتٌب : وضع األشٌاء أو المفردات فً

 ـ مهارات التحلٌل : ٘
 * تحدٌد الخصابص والمكونات والتمٌٌز بٌن األشٌاء .

 * تحدٌد العبلقات واألنماط ، والتعرؾ على الطرابق الرابطة بٌن المكونات
 ـ المهارات اإلنتاجٌة / التولٌدٌة : ٙ

 المتوافرة لسد الثؽرات فٌها .* االستنتاج : التفكٌر فٌما هو أبعد من المعلومات 
 * التنبإ : استخدام المعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجدٌدة ، وربطها باألبنٌة المعرفٌة القابمة .

* اإلسهاب : تطوٌر األفكار األساسٌة ، والمعلومات المعطاة ، وإؼناإها بتفصٌبلت  مهمة ، وإضافات قد تإدي إلى 
 نتاجات جدٌدة .

 ثٌل : إضافة معنى جدٌد للمعلومات بتؽٌٌر صورتها ) تمثٌلها برموز ، أو  مخططات ، أو رسوم بٌانٌة ( .* التم
 ـ مهارات التكامل والدمج : 7

 * التلخٌص : تقصٌر الموضوع وتجدٌده من ؼٌر األفكار الربٌسة بطرٌقة فعالة .
 ات جدٌدة .* إعادة البناء : تعدٌل األبنٌة المعرفٌة القابمة إلدماج معلوم

 ـ مهارات التقوٌم : 8
ات : وتعنً اتخاذ معاٌٌر إلصدار األحكام والقرارات .  * وضع محكَّ

 * اإلثبات : تقدٌم البرهان على صحة ، أو دقة االدعاء .
* التعرؾ على األخطاء : وهو الكشؾ عن المؽالطات ، أو الوهن فً االستدالالت المنطقٌة ، والتفرٌق بٌن اآلراء 

 بق .والحقا

 املعسفة َا وزاءايتفهري زابعا :

ظهر هذا النوع من أنواع التفكٌر فً بداٌة السبعٌنات لٌضٌؾ بعدا جدٌدا فً مجال علم النفس المعرفً ، وفتح آفاق 
واسعة للدراسات التجرٌبٌة ، والمناقشات النظرٌة فً موضوعات الذكاء والتفكٌر والذاكرة واالستٌعاب ومهارات التعلم 

. 
 : التفكٌر ماوراء المعرفة تعرٌؾ

 عبارة عن عملٌات تحكم علٌا ، وظٌفتها التخطٌط والمراقبة والتقٌٌم ألداء الفرد فً حل المشكلة ، أو الموضوع .-ٔ
 هو قدرة على التفكٌر فً مجرٌات التفكٌر ، أو حوله .-ٕ
 هو أعلى مستوٌات النشاط العقلً الذي ٌبقً على وعً الفرد لذاته .-ٖ

 : ما وراء المعرفةلتفكٌر مهارات ا
 ومهارته هً :أوال ـ التخطٌط : 

 ـ تحدٌد الهدؾ ، أو الشعور بوجود مشكلة ، وتحدٌد طبٌعتها . ٔ
 ـ اختٌار استراتٌجٌة التنفٌذ ومهاراته . ٕ
 ـ ترتٌب تسلسل الخطوات . ٖ
 ـ تحدٌد الخطوات المحتملة . ٗ
 ـ تحدٌد أسالٌب مواجهة الصعوبات واألخطاء . ٘
 ـ التنبإ بالنتابج المرؼوب فٌها ، أو المتوقعة . ٙ

 مهاراته :ثانٌا ـ المراقبة والتحكم : 
 ـ اإلبقاء على الهدؾ فً بإرة االهتمام . ٔ
 ـ معرفة متى ٌتحقق هدؾ فرعً . ٖـ الحفاظ على تسلسل الخطوات .  ٕ
 ـ معرفة متى ٌجب االنتقال إلى العملٌة التالٌة . ٗ
 لمبلبمة ّتْتبع فً السٌاق .ـ اختٌار العملٌة ا ٘
 ـ اكتشاؾ العقبات واألخطاء . ٙ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ـ معرفة كٌفٌة التؽلب على العقبات ، والتخلص من األخطاء 7
 ومهارته هً :ثالثا ـ التقٌٌم : 

 ـ تقٌٌم مدى تحقٌق الهدؾ . ٔ
 ـ الحكم على دقة النتابج وكفاٌتها . ٕ
 ـ تقٌٌم مدى مبلءمة األسالٌب التً استخدمت . ٖ
 ـ تقٌٌم كٌفٌة تناول العقبات واألخطاء . ٗ
تقٌٌم فاعلٌة الخطة وتنفٌذه -٘ـ  

 ايتفهري املٓطكيخاَطا :

 أنه ٌعتمد على بٌان األسباب والعلل التً تكمن وراء األشٌاء حتى ٌمكن فهمهاالصفة األساسٌة للتفكٌر المنطقً  
 „„.القٌاس” واستٌعابها والتعلٌل ٌعد خطوة على طرٌق 

 السبب وجٌه أو مقبول وجود علة أو سبب لفهم األمور ال ٌعنً أن وٌبلحظ أن
ٌعنً  األسباب أو النتابج إنه األعمال ولكنه أكثر من مجرد تحدٌد وهو التفكٌر الذي ٌمارس عند محاولة معرفة نتابج 

 التفكٌر المنطقٌا الحصول على أدلة تإٌد أو تثبت وجهة النظر أوتنفٌها
 التفكٌر المتسلسل تتضمن هذه العملٌة أخذ األفكار المهمة فإن قاعدة كل تفكٌر منطقً هً طبقا للدكتور البرٌتشت 

منطقً  شبه متسلسل ٌؤخذ معنى من الشًء. التفكٌر بشكل والحقابق واإلستنتاجات فً مشكلة ما وترتٌبها فً تعاقب
 هو أن تفكر فً خطوات.

 ايتفهري ايعًُيضادضا :

القرارات بطرٌقة علمٌة من خبلل التفكٌر المنظم  م بموجبها حل المشكبلت أو اتخاذو هو العملٌة العقلٌة التً ٌت
 المنهجً.

 خطوات التفكٌر العلمً التخاذ القرار:
 تحدٌد تحدٌد المشكلة و الهدؾ من اتخاذ القرار. -ٔ
 جمع البٌانات والحقابق عنها والتنبإ بآثارها المحتملة. -ٕ
 وضع الحلول البدٌلة للمشكلة  -ٖ
 تقٌٌم كل بدٌل من البدابل  -ٗ
التفكٌر فً  اإلمكانٌات والموارد المتاحة اتخاذ القرار األنسب الذي ٌمثل أحسن مسار لتحقٌق الهدؾ فً ضوء -٘

 العلمً
 خطوات األسلوب العلمً للمعرفة:

 المبلحظة -ٔ
 تساإل،،” الرؼبة فً المعرفة  -ٕ
 وضع الفروض -ٖ
 التساإل تحدٌد أفضل الطرق لئلجابة علً -ٗ
 اختبار الفروض -٘
 االستنتاج -ٙ
 التعمٌم الحذر -7

 ايتفهري ايسياضي

 والنظرٌات والبراهٌن، حٌث تمثل إطارا' واالعتماد على القواعد والرموز ٌشمل استخدام المعادالت المسبقة اإلعداد• 
 فإن نقطة البداٌة تكمن فً والمنطقً فكرٌة ٌحكم العبلقات بٌن األشٌاء.وعلى العكس من طرٌقة التفكٌر األساسً

 لة أو الرمز حتى قبل توفر بٌاناتالمعاد
 إن هذه القنوات السابقة )المعادالت، 'الرموز( ستسهل من مرور المعلومات بها

 وفق نسق رٌاضً سابق التحدٌد.

 ايعاطفيايتفهري 

أو اتخاذ القرارات وفقا لما ٌفضله تفسٌر األمور  أحٌانا ٌطلق علٌه التفكٌر الوجدانً أو الهوابً، و ٌقصد به فهم أو
 إلٌه أو ٌرؼبه أو ٌؤلفه. الفرد أو ٌرتاح

 وتتسم خصابص التفكٌر العاطفً بما ٌلً:
 السطحٌة. -
 التسرع. -
 التبسٌط. -
 االستٌعاب االختٌاري.  -
 حسم المواقؾ على طرٌقة أبٌض أسود أو صح اخطؤ . -
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

  يتفهري االضتٓباطيا

 االستنباطًاالستدالل وٌسمى اٌضا 
 تعرٌؾ االستنباط :

* هو القدرة على التوصل إلى نتٌجة عن طرٌق معالجة المعلومات أو الحقابق المتوافرة طبقاً لقواعد وإجراءات منطقٌة 
 محددة .

* هو عملٌة استدالل منطقً تستهدؾ التوصل الستنتاج ما أو معرفة جدٌدة باالعتماد على فروض أو مقدمات 
 متوافرة .موضوعة ومعلومات 

 * هو عملٌة استدالل من العام إلى الخاص بمعنى من القاعدة أو التعمٌمات إلى األمثلة أو الجزبٌات
وٌؤخذ البرهان االستنباطً شكل تركٌب رمزي أو لؽوي ، ٌضم الجزء األول منه فرضاً أو أكثر ٌمهد الطرٌق للوصول 

 إلى استنتاج محتوم .
 

 أهمٌة مهارة االستنباط :
 قدرتنا على اتخاذ القرارات أفضل . تجعل• 
 تجعل تفكٌرنا أكثر فاعلٌة فً حل المشكبلت التً تواجهنا فً حٌاتنا الٌومٌة .• 
 تعتبر مهارة مهمة فً تعلمنا وتعلٌمنا للعلوم الطبٌعٌة والعلوم االنسانٌة .• 

 مكونات التفكٌر االستنباطً :
 :ٌتكون التفكٌر االستنباطً من جزأٌن ربٌسٌٌن هما

 األدلة أو المعلومات التً تقدم إلثبات األمر أو القضٌة موضوع االهتمام ، وتسمى مقدمات أو دلٌل. -أ
 المعلومات التً ٌتم التواصل إلٌها بمعالجة األدلة والمعلومات المعطاة ، تسمى نتٌجة أو مدلوال علٌه -ب

___________________________________________________________________ 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 المنهج وفق المفهوم التقلٌدي)القدٌم(
 . المدرس بمعونة الدراسة حجرة فً ٌدرسها أن الطالب على التً الدراسٌة المقررات أو المواد مجموعة -ٔ
 . الدراسٌة المقررات موضوعات من عددا ،والمتضمن التبلمٌذ ٌدرسها التً الدراسٌة المواد مجموعة -ٕ
 . متخصصة دراسٌة مقررات شكل فً وتوضع الطبلب، إلكسابها المدرسة تسعى التً والمعارؾ المعلومات مجموعة -ٖ

 عٌوبه :
 اقتصار دور المدرسة باهتمام بالجانب المعرفً فقط . -
 تحدد دور المعلم بإٌصال المعلومات الى اذهان الطلبة فقط عن طرق الحفظ والتلقٌن-
 ٌذإهمال الجوانب العلمٌة والتطبٌقٌة للتلم-
 إزدحام المنهج بالمواد الدراسٌة-
عزل المدرسة عن المجتمع الن المدرسة الصلة لها بمشكبلت الطبلب والمجتمع وهً التجعلهم قادرٌن على -

 مواجهة المشكبلت فً المستقبل
 (المعاصر) الحدٌث المفهوم وفق المنهج

 سبٌل فً مرسومة أهدافا تحقق خبرات وتكسبه ، وخارجها المدرسة فً الطالب بها ٌقوم التً األنشطة مجموعة -ٔ    
 . مجتمعه ونمو نموه
 وخطة محددة تربوٌة أهداؾ ووفق البشر بناء فً الكبرى لرسالتها تحقٌقا تبلمٌذها إلى المدرسة ماتقدمه جمٌع -ٕ    

 . وروحٌا واجتماعٌا ونفسٌا وعقلٌا جسمٌا الشامل نموهم تحقٌق على ٌساعد بما سلٌمة، علمٌة
 تعلٌمٌة مخرجات تحصٌل على التبلمٌذ لمساعدة المدرسة تقدمها التً المخططة الخبرات جمٌع هو منهجال-ٖ

 . قدراتهم ماتمكنهم بؤقصى محددة
 الفرق بٌن المنهج القدٌم والمنهج الحدٌث

 
 :المنهج( عناصر) مكونات
 كتب من الكثٌر تناولت وقد ،(تالمكونا) العناصر من محموعة من وٌتكون األسس، من مجموعة على ٌرتكز المنهج
 ومترابطة، متكاملة كمنظومة تعتبر بل ، وترابطها اتصالها عدم الٌعنً وهذا ، حدة على كل المنهج مكونات المناهج
 المنهج عناصر أٌضا وتسمى
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 اسس المناهج :
 ٌبنى أي منهج على أربعة أسس:

 أوال ً: اساس الفلسفً )العقدي أو الفكري( :
بع لتارٌخ أي منهج مدرسً فً أي مجتمع ٌبلحظ أن أهداؾ هذا المنهج ومضامٌنه كانت انعكاسا مباشرا لنمط المتت•

 الفلسفة التربوٌة واالطار الفكري الذي ٌٔومن به ذلك المجتمع.
  الفلسفة فً اللؽة : هً كلمة ٌوناٌنة اصل تعنً جب الحكمة.•

 ٕالى ثبلثة أنواع: الفلسفات التربوٌة العامة فً العالم تنقسم
 الفلسفة التربوٌة التً تعنى بخدمة المجتمع. .ٔ
 .الفلسفة التربوٌة التً تعنى بمساعدة الفردٕ
 .الفلسفة التربوٌة التً تهتم بتحصٌل المعرفة والعلومٖ

 الفلسفة االسبلمٌة:
ٌٔق ترى بأن التربٌة نظام متكامل وأن المنهج التعلٌمً ربانً المصدر والؽاٌة ، ٌعتمد ع لى الوحً مصدرا للحقا

ٌٔها ،  وأصبلً  للمعاٌٌر ومرجعا للقٌم الثابتة التً توجه السلوك والعمل االنسانً ، وتعٌن على عمارة االرض وإنما
وأن على المسلم أن ٌفهم حقٌقة االلوهٌة والكون واالنسان والحٌاة ، ومن خبلل هذا الفهم تنمو شخصٌة االنسان 

 ى ٌبلػ كماله الذي هٌأه هللا له.حت -بالتربٌة  -كله 
 ثانٌاً:االساس االجتماعً:

 مفهوم المجتمع وعبلقته بالمنهج المدرسً:–
 ٌعرؾ المجتمع بأنه :•
ٌٔة معٌنة، وتنشأ بٌنهم مجموعة من ” ٕاطارعام ٌحدد العبلقات التً تنشأ بٌن جمع من  االفراد الذٌن ٌستقرون فً بٌ

متبادلة ، وتحكمهم مجموعة من القٌم والقواعد واسالٌب المنظمة لسلوكٌاتهم االهداؾ المشتركة والمنافع ال
 “وتفاعبلتهم.

التأثٌر بٌن المجتمع والمنهج المدرسً متبادل ومستمر ومن هنا تأتً أهمٌة االساس االجتماعً فً بناء المناهج ، 
 فهو أقوى االسس تأثٌراً فً تحدٌد مبلمح المجتمع

 ٌة للمنهج المدرسً:االدوار االجتماع –
 .أن ٌتضمن محتوى المنهج خبرات ؼنٌة ومتطورة.ٔ
 .أن ٌعمل المنهج المدرسً على إعداد فرد متعلم قادر على االتساق مع مجتمعه وعصره.ٕ
 .إذابة الحواجز بٌن النظرٌة والتطبٌقٖ
 تنوع..  ٌنبؽً للمنهج المدرسً أن ٌخرج نمطا واحدا من المواطنٌن ولكنه مطالب بالٗ
 .ٌجب أن تكون االهداؾ التربوٌة للمناهج محورها العمل.٘
 .أن ٌقوم تخطٌط التعلٌم على أساس علمً تعاونً.ٙ
 .أن ٌهتم التعلٌم بالتربٌة االسرٌة.7

 ثقافة المجتمع وعبلقتها بالمنهج المدرسً:     
 مفهوم الثقافة:

تقالٌد واالتجاهات والقٌم وأسالٌب التفكٌر والعمل وأنماط ذلك النسٌج الكلً المعقد من االفكار والمعتقدات وال“ 
السلوك ، وكل ماٌقوم على ذلك من تجدٌدات وابتكارات او وسابل فً حٌاة الناس ، مما ٌنشأ فً ظله كل عضو من 

 أعضاء الجماعة ، ومما ٌنحدر ٕالٌنا من الماضً، فنأخذ به كما هو أو نطوره فً ظل ظروؾ حٌاتنا.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 عناصر الثقافة:     
 قسمت الثقافة إلى ثبلثة عناصر ربٌسٌة:

: وهً العنصر االساسً فً الثقافة، وهً التً تمٌز ثقافة مجتمع عن آخر،  النه ٌشترك فٌها .عمومٌات الثقافةٔ
 معظم أفراد المجتمع الواحد كاللؽة والزي والقٌم والتقالٌد وؼٌرها

ختص بها فرٌق أو فٔبة معٌنة فً المجتمع ، مثل فبة المعلمٌن وا طباء وهً العناصر التً ٌ.خصوصٌات الثقافة: ٕ
 وؼٌرهم. فلكل مهنة خصوصٌات معٌنة تختلؾ عن ا خرى.

وهً أمور تنتمً ٕالى العمومٌات و الخصوصٌات، وتزداد فً المجتمعات المتقدمة نظرا .متؽٌرات الثقافة: ٖ
نترنت ... وقد تندمج بعد فترة مع خصوصٌات الثقافة ثم تصبح للتطور العلمً والمخترعات كالهواتؾ النقالة واال

 من عمومٌاتها.
 خصابص الثقافة وعبلقتها بالمنهج:

فاالنسان وحده هو الذي ٌمتلك الثقافة، ومهمة المناهج التركٌز على ما ٌمتاز به االنسان من .الثقافة ٕانسانٌة: ٔ
 دة من خبرات االخرٌنقدرات عقلٌة تساعده على االبداع واالختراع واالفا

ومهمة المناهج هنا التركٌز على ما ٌناسب التبلمٌذ من رصٌد ثقافً فً كل .الثقافة مكتسبة ولٌست فطرٌة: ٕ
 مرحلة.

وا ختبلؾ من عصر إلى آخر ومن جٌل إلى جٌل. وما دامت الثقافة متؽٌرة .الثقافة متؽٌرة وقابلة للتؽٌٌر ٖ
ناهج وتطورها حتى تساٌر هذا التؽٌٌر وكذلك على المناهج أن تساعد المتعلمٌن ومتطورة فبلبد ٕاذن من تؽٌٌر الم

 على تكوٌن اتجاهات ٕاٌجابٌة نحو التؽٌٌر والتطوٌر.
وعلى المناهج أن تهتم بما ٌساعد المتعلمٌن على حسن .الثقافة قابلة لبلنتشار واالنتقال من جٌل إلى آخر. ٗ

 ن.االنتفاع بثقافتهم وثقافة االخرٌ
 ثالثاً: االساس النفسً :

 تعد طبٌعة المتعلم وخصابص نموه منطلقا مهما فً بناء المنهج المدرسً.
 أهم خصابص النمو:

 .النمو عملٌة عقلٌة. وهذا ٌفرض على المنهج المدرسً توفٌر خبرات تربوٌة متنوعة ومتدرجة فً المستوىٔ
لراهنة هً محصلة لحالته فً الماضً ، كما انها تشارك .النمو عملٌة مستمرة ومتصلة. بمعنى ان حالة الطفل إ

 فً تشكٌل حالته مستقببل ولذلك فلٌس هناك تؽٌرات مفاجبة فً حٌاة الفرد
 .النمو ٌسٌر فً مراحل . وهذه المراحل:ٖ
 مرحلة المهد من المٌبلد ٕالى سنتٌن•
 ٙ-ٕمرحلة الطفولة المبكرة من •
 ٕٔ-ٙمرحلة الطفولة المتأخرة من •
 تقرٌبا( ٕٓ-7ٔحتى اكتمال النضج ) ٕٔحلة المراهقة من مر•

 رابعاً: االساس المعرفً:
كانت المعرفة قدٌما محدودة وبسٌطة بساطة الحٌاة، االمر الذي خلق تحدٌا كبٌرا لرجال التربٌة وخاصة علماء –

والتركٌز على أساسٌاتها المناهج فأخذوا ٌفكرون فً صٌاؼة مناهج دراسٌة مرنة تسعى إلى ٕاعادة وحدة المعرفة 
 المهمة لتحقٌق أكبر فابدة ممكنة للمتعلم.

 وبهذا المنحى الجدٌد برزت المعرفة أساسا مهما من أسس المناهج.
 هل المعرفة فطرٌة أم مكتسبة )قوالن(–
 سماء كلها...(ا فطرٌة ) وعلم آدم•
 لكم السمع واالبصار و االفبدة...( مكتسبة ) وهللا أخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون شٌبا وجعل•

 مصادر المعرفة وعبلقتها بالمنهج المدرسً:
 الوحً•
 العقل•
 الحواس•
 ا خبار عن الؽٌر•
 الحدس•
 : المنهج الخفً•
 له أسماء كثٌرة مثل المنهج المستتر، ؼٌر الرسمً، ؼٌر المخطط له، ؼٌر المقصود، الضمنً، ؼٌر الصرٌح•

 تعرٌفات المنهج الخفً :
المنهج ؼٌرالمخطط له والذي ٌضم كافة الخبرات والمعارؾ والنشاطات التً ٌقوم بها التبلمٌذ أو ٌتعلمونها هو -ٔ 

 .حٌانخارج المنهج المقرر تطوعا دون إشراؾ المعلم أو علمه فً معظم اال
رجة كبٌرة من الناحٌة أن المنهج الخفً ٌشٌر ٕالى بعض النواتج ؼٌر التربوٌة للعملٌة التربوٌة ولكنها على د-ٕ

 التربوٌة مثل التفاعل بٌن المعلم والتلمٌذ واكتساب القٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة
هو مجموع المظاهر السلوكٌة واالنشطة االٌجابٌة أو السلبٌة التً ٌتعلمها التلمٌذ فً المدرسة من خبلل تفاعله -ٖ

سً أو خارجه دون بث أو توجٌه مباشر و أهداؾ على أقرانه ومستوٌات القٌادة المختلفة داخل الفصل الدرا
 معلنة"
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 : وٌعرفه فٌلٌب جاكسون
وهو أول من استخدم هذا المصطلح ) المنهج الخفً ( فً كتابه ) حٌاة فً فصل دراسً( بأنه " كل النواتج 

 ناجمة عن المنهج المدرسً الصرٌح"الثانوٌة للعملٌة التربوٌة أو كل النواتج ال
 منهج المدرسً:تنظٌمات ال

  
 تنظٌمات تقلٌدٌة للمنهج المدرسً :

        
 منهج المواد الدراسٌة المنفصلة: -ٔ 
هو المنهج الذي ٌتم بناء المحتوى وتقسٌمه إلى مواد دراسٌة منفصلة ، كل مادة دراسٌة منفصلة عن األخرى ،وتوزع  

ادة فً الحصة المخصصة لها فً الجدول هذه المواد بترتٌب منطقً على سنوات الدراسة ، وٌتم تدرٌس كل م
 (9ٖٔ،صٖ٘ٗٔالمدرسً.)الخلٌفة ، 

 وهذا المنهج ٌمثل انعكاسا للفلسفة التربوٌة التقلٌدٌة .
 : خصابصه 

 الفصل بٌن المواد الدراسٌة.  -ٔ
 اإلعداد المسبق للمحتوى. -ٕ
 التركٌز على نقل التراث الثقافً. -ٖ
 تهمٌش دور النشاط المدرسً.  -ٗ
 لتنظٌم المنطقً للمواد الدراسٌة وترك التنظٌم النفسً.ا -٘

 :مزاٌاه 
 ٌساعد على نقل قدر كبٌر من التراث الثقافً.  -ٔ
 سهولة تخطٌط المنهج وتنفٌذه وتقوٌمه وتطوٌره.  -ٕ
 قلٌل التكلفة.  -ٖ
 الٌحتاج معلمٌن من نوع خاص.  -ٗ

 :عٌوبه 
 تركٌزه على الجانب المعرفً.  -ٔ
 المواد الدراسٌة ٌإدي إلى تجزبة المعرفة. الفصل بٌن  -ٕ
 عدم اهتمامه بحاجات التبلمٌذ ومٌولهم والمشكبلتهم.  -ٖ
 إهمال النشاط -ٗ
 محاوالت التحسٌن لتبلفً العٌوب السابقة: -٘
 منهج المواد المترابطة :  -ٕ

بٌة والتارٌخ فٌتناول مقرر اللؽة هو محاولة إلٌجاد نوع من العبلقة بٌن مقررٌن أو اكثر)مثال الربط بٌن اللؽة العر
 العربٌة الشعر فً الدولة العباسٌة ، بٌنما ٌتناول التارٌخ تارٌخ الدولة العباسٌة... وهكذا فً المواد األخرى (

 وهناك نوعان من الربط:
 حٌنما ٌجد المعلم عبلقة بٌن مادته ومادة أخرى منفصلة.الربط العرضً :   -ٔ
ورا من العرضً ، حٌث ٌتطلب تنظٌما جماعٌا ، وإعدادا من قبل واضعً المنهج والمعلمٌن أكثر تطالربط المنظم:   -ٕ

 مثال: )تارٌخ وجؽرافٌا، مثل تدرٌس الفتوحات اإلسبلمٌة من الناحٌة الجؽرافٌة والتارٌخٌة(.
 منهج المواد المندمجة: -ٖ

ة معٌنة كالدمج بٌن مادتٌن أو أكثر فً مجال تجمع المواد وتتبلحم وترفع بٌنها الحواجز بهدؾ فهم مسؤلة أو حل مشكل
 دراسً واحد

 ً مادة األحٌاء لتصبح مقرر واحد()تجمٌع علم الحٌوان والنبات فمثال: 
 منهج المجاالت الواسعة:  -ٗ

 فكرة متطورة عن الدمج حٌث الدمج ورفع الحواجز بٌن عدد من المواد فً مجاالت متعددة ،
 والتربٌة الوطنٌة )الدراسات االجتماعٌة(     دمج التارٌخ والجؽرافٌا مثال: 

 منهج النشاط : -٘
وٌحقق تفاعبل كامبل بٌن  فً ضوء حاجات المتعلم ذاته، اختٌارهاهو المنهج الذي ٌقوم على تهٌبة مواقؾ تربوٌة ٌتم 
 المتعلم والموقؾ إلكسابه أشٌاء جدٌدة ذات معنى له.

 ي التقدمً ،ومن أشهرهم )دٌوي(ولقد جاء هذا المنهج انعكاسا للفكر التربو
 خصابصه :

 االهتمام بمٌول المتعلمٌن وحاجاتهم.   -ٔ
 ٌخطط منهج النشاط مسبقا. ال   -ٕ
 الحرص على وحدة المعرفة وتكاملها .   -ٖ
 العمل الجماعً والتخطٌط المشترك.   -ٗ
 استخدام طرٌقة حل المشكبلت.   -٘
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ممٌزاته:
 لمعرفٌة كنسٌج متكامل.ٌساعد على فهم المجاالت ا  -ٔ
 تحقٌق النمو الشامل للمتعلم.  -ٕ
 مساعدة الطبلب فً اكتشاؾ مٌولهم المهنٌة.  -ٖ
 امتصاص الطاقة والنشاط لدى المتعلم واسثماره فً التعلم والعمل.  -ٗ

 عٌوبه:
 تقلٌل االهتمام بمشكلة المجتمع. حٌث ٌركز على مٌول التبلمٌذ أكثر من المجتمع ومشكبلته. -ٔ
 صعوبة المبلءمة بٌن المحتوى وقدرات المتعلمٌن. -ٕ
 عدم االهتمام بتتابع الخبرات. -ٖ

 تطبٌقاته:
المنهج القابم على المشروعات ، ولكً ٌستطٌع المعلم تنفٌذ مشروع ما مع التبلمٌذ فإنه البد من القٌام بمجموعة من 

 . الخطوات أو العملٌات ٌقوم بها الطبلب لتحقٌق أهداؾ معٌنة
فً هذه الخطوة ٌتوصل المعلم والطبلب إلى مشروع معٌن ، فً ضوء مٌول الطبلب واهتماماتهم .اختٌار المشروع  : ٔ

 وحاجاتهم ، ودور المعلم هنا عرض خبراته وأفكاره وقراءاته ، ومساعدته لهم فً حال األخطاء وٌصحح أخطاءهم.
لمشروع ، ٌتم من خبللها تحدٌد أهداؾ المشروع ، ٌدرس المعلم مع الطبلب جمٌع جوانب ا.تخطٌط المشروع : ٕ  

 ومراحل العمل وتحدٌد المجموعات ، وتعٌٌن المصادر واألنشطة .
تعد هذه المرحلة من أهم مراحل المشروع ، حٌث تمثل لدٌهم الحركة والنشاط ، وٌبدأ الطبلب فً .تنفٌذ المشروع : ٖ  

على التوجٌه واإلرشاد فقط ، وعلى المعلم أن الٌنزعج من أخطاء إنجاز األدوار المحددة لهم ، وٌقتصر دور المعلم 
 الطبلب فً التنفٌذ ، وعلٌه أن ٌدرك الخطؤ فورا وٌصححه لهم .

ٌوجه المعلم الطبلب إلى ضرورة تقوٌم مشروعهم ، لمعرفة مدى تحقٌقة األهداؾ التً حددت فً .تقوٌم المشروع: ٗ  
 والمهارات من هذا المشروع .برات خطة المشروع ، ومدى اكتسابهم الخ

 المنهج المحوري: -ٙ  
هو المنهج الذي تقدم فٌه خبرات تربوٌة مشتركة لجمٌع المتعلمٌن فً شكل منظم ومتكامل ، تساعدهم على مواجهة 

متطلبات الحٌاة ومشكبلتها،وفً الوقت نفسه ٌشتمل على برنامج متخصص لكل فرد ، لكً ٌحقق أقصى درجة من النمو 
 .الشامل

 خصابصه :
 توفٌر الخبرات المشتركة لجمٌع الطبلب.  -ٔ
 التركٌز على حاجات المجتمع وحاجات المتعلمٌن. -ٕ
 تطوٌر اهداؾ المدرسة الثانوٌة.  -ٖ
 تقلٌل الحواجز بٌن المجاالت الدراسٌة. -ٗ
 التعاون والتخطٌط المشترك.  -٘
 استخدام طرٌقة حل المشكبلت. -ٙ
 ها.وحدة المعرفة وتكامل  -7
 إٌجاد تنظٌم خاص للٌوم الدراسً.  -8

 مزاٌاه:
 ٌتماشى مع نظرٌات التعلم من حٌث أن التعلم عملٌة إٌجابٌة. -ٔ
 مراعاة مٌول المتعلمٌن وقدراتهم من خبلل استخدام حل المشكبلت الواقعٌة. -ٕ
 ارج المدرسة .ٌسمح بتنوٌع مصار الخبرة التعلٌمٌة ، حٌث الٌقتصر على النشاط فً المدرسة بل خ  -ٖ
 مراعاة الفروق الفردٌة بتوفٌر مجاالت أكادٌمٌة ٌختار منها المتعلمون حسب ماٌناسبهم. -ٗ
 ٌساعد على تعلم مهارات إجتماعٌة كالتعاون والتخطٌط المشترك واحترام اآلخر. -٘

 عٌوبه:
 ٌحتاج درجة عالٌة من التخطٌط والتنسٌق من قبل المعلمٌن.  -ٔ
 جدول المدرسً.صعوبة إعداد ال  -ٕ
 ٌتطلب اإلستعانة بمصادر كثٌرة من البٌبة لجمع المعلومات والمواد.  -ٖ
 ٌتطلب إعداد خاص للمعلمٌن.        -ٗ
 منهج الوحدات الدراسٌة:-7 

ٌثٌر اهتمامهم وٌتطلب  تضع المتعلمٌن فً موقؾ تعلٌمً متكامل، وطرٌقة للتدرٌس، تنظٌم خاص فً مادة الدراسة، هو
وٌترتب على ذلك كله بلوغ مجموعة  ٌإدي ذلك إلى مرورهم بخبرات معٌنة وإلى  تعلمهم تعلما خاصا، وعا،نشاطا متن

  من األهداؾ األساسٌة المرؼوب فٌها
 : خصابصها

 تدور الوحدة حول محور أساس. -ٔ
 تكامل الوحدة بٌن جوانب الخبرة الثبلث.  -ٕ
 توثٌق الصلة بٌن الحٌاة والمدرسة.  -ٖ
 لى أساس النشاط.تقوم ع -ٗ
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 أسالٌب التقوٌم علمٌة ومتنوعة. -٘
 ٌتطلب ان ٌكون للوحدة إطار مرجعً.  -ٙ

 : خطوات بناء الوحدة الدراسٌة
 دراسة خصابص المتعلمٌن.   -ٔ
 تحدٌد اهداؾ الوحدة.  -ٕ
 اختٌار الخبرات التعلٌمٌة.  -ٖ
 تنظٌم الخبرات التعلٌمٌة. -ٗ
 حدة.اختٌار الوسابل التعلٌمٌة للو -٘
 وضع إطار لطرق التدرٌس. -ٙ
 تحدٌد أسالٌب تقوٌم الوحدة.  -7
 مراجعة خطة الوحدة الدراسٌة. -8

 تنظٌمات حدٌثة للمنهج المدرسً:
 .  المنهج التكاملً:ٔ

ٌقوم األسلوب التكاملى فى بناء المجتمع على أساس من تآزر المعارؾ المختلفة وتكاملها حول محور معٌن . وقد ٌكون 
محور مشكلة ملحة تواجه التبلمٌذ وٌرؼبون فى البحث عن حل لها أو موضوع ما ٌشعرون بحاجاتهم إلى دراسته هذا ال

وهم فى كل هذه األحوال ٌقومون بالبحث عن المعلومات التى تساعدهم فى حل المشكلة أو معالجة الموضوع الذى 
دراسٌة المنفصلة لكى ٌؤخذوا منها ما ٌساعدهم فى ٌكون موضوع اهتمامهم وٌتم ذلك بالرجوع إلى العدٌد من المواد ال

 . حل مشكلتهم أو دراسة موضوعهم دون اإلشارة إلى المسمٌات التقلٌدٌة لهذه المواد الدراسٌة
فكرة وسط بٌن المواد المنفصلة واإلدماج التام ،وٌتطلب تنظٌما سٌكولوجٌا خاصا للمادة : تعرٌؾ المنهج التكاملً 

 . الدراسٌة
                : هج التكاملًأسس المن

              تكامل المعرفة -ٔ
 تكامل الخبرة.    -ٕ
 تكامل الشخصٌة.     -ٖ
 مراعاة مٌول الطبلب واهتماماتهم.    -ٗ
 مراعاة الفروق الفردٌة. -٘
 االهتمام باألنشطة التعلٌمٌة.-ٙ 
 التعاون والعمل الجماعً.-7 

 : مداخل أسلوب التكامل
 مفاهٌم والتعمٌمات والنظرٌات.مدخل ال -ٔ
 مدخل المشكبلت المعاصرة.   -ٕ
 من المحسوس إلى المجرد(  –من الكل إلى الجزء  –المدخل التنظٌمً.)من العام إلى الخاص-ٖ 
 المدخل التطبٌقً.   -ٗ
 المدخل البٌبً. -٘ 
 مدخل المشروع.-ٙ 

 : ممٌزاته
 أكثر واقعٌة وإرتباطا بمشكبلت الحٌاة. -ٔ
ق مع نظرٌة الجشتالت فً علم النفس التربوي.)حٌث إن التعلم ٌبدأ من الكل قبل األجزاء والعام قبل الخاص ٌتف -ٕ

 والمحسوس قبل المجرد(
 التخلص من عملٌة التكرار التً تتصؾ بها مناهج المواد المنفصلة .  -ٖ
 مراعاة خصابص النمو السٌكولوجً والتربوي للطبلب.  -ٗ
 ٌا وعلمٌا.تنمٌة المعلم مهن  -٘
 ٌساعد على تكامل شخصٌة التلمٌذ  -ٙ
 اهتمامه باألنشطة التعلٌمٌة.  -7

 : سلبٌاته
 تناوله الموضوعات فً المنهج بشكل سطحً وٌقلص محتوى المنهج.  -ٔ
 ٌحتاج إلى نوعٌة خاصة من المعلمٌن.  -ٕ
 ٌحتاج وقت أطول من المناهج التقلٌدٌة.  -ٖ
 .ٌحتاج جهد مضاعؾ من المعلم  -ٗ
 صعوبة تقبل الطبلب لموضوعات عدٌدة فً الحصة الواحدة -٘
 .  المنهج التكنولوجً:ٕ

مجموعة الخبرات التعلٌمٌة التً ٌستعان فً تخطٌطها وتصمٌمها وتنفٌذها وتقوٌمها بتقنٌات التعلٌم من أجل تحقٌق 
 . أهداؾ محددة
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 :  ممٌزاته
 وقت الكافً للسٌر فً تعلمه وؾ قدراته وسرعته.ٌعتمد أسلوب الخطو الذاتً الذي ٌتٌح للمتعلم ال -ٔ
 مراعاة مبدأ الفروق الفردٌة. -ٕ
 ٌوفر التؽذٌة الراجعة من خبلل التقوٌم المستمر. -ٖ
 ٌضفً حٌوٌة على الموقؾ التعلٌمً بصورة تجذب اإلنتباه وتثٌر االهتمام لدى المتعلم. -ٗ
 ة.ٌكسب الكثٌر من مهارات التعامل مع التقنٌة الحدٌث -٘
 إتاحة قدر كبٌر من المرونة والحٌوٌة واختصار الوقت.-ٙ

 : عٌوبه
 التوجد قواعد علمٌة لتحدٌد مستوٌات اإلتقان المطلوبة للمواد الدراسٌة. -ٔ
 ٌزٌد العزلة وقلة التفاعل االجتماعً.  -ٕ
 ٌحتاج تجهٌزات عالٌة التكلفة والصٌانة والتجدٌد. -ٖ
 المنهج العالمً: .ٖ

ي ٌعمل على إكساب المتعلم مقومات الفكر اإلنسانً العالمً والذي ٌستند إلى مفاهٌم مشتركة تتجاوز هو المنهج الذ
نطاق المحلٌة واإلقلٌمٌة،وتنظٌم موضوعاته حول القضاٌا والمشكبلت التً تمثل القاسم المشترك إلهتمامات المتعلمٌن 

 . ومٌولهم فً كل الكرة األرضٌة
 ى إعداد متعلم أو مواطن عالمً.دون تحٌز أو تعصب لفكر أو دٌن ،او رأي .وبالتالً ٌهدؾ هذا المنهج إل

 : خصابصه
 ٌعمل على توظٌؾ تقنٌات التعلٌم فً جمٌع أجزاء المنهج وكافة مراحل التدرٌس.  -ٔ
 ٌإكد على أهمٌة إجراءات التعلم وعملٌاته وأسالٌب اإلتصال أكثر من تقدٌمه لمحتوى المادة الدراسٌة. -ٕ
 كز على إعداد المتعلمٌن للعمل الجماعً وتنمٌة المهارات االجتماعٌة لدٌهم.ٌر  -ٖ
 ٌهتم المنهج العالمً بالفن على أنه ٌسهم فً فهم الثقافات اإلنسانٌة.  -ٗ
 .  المنهج البٌبً:ٗ

مٌة المهارات ٌعتمد المنهج البٌبً على )التربٌة البٌبٌة( وهو منهج إلكساب القٌم وتوضٌح المفاهٌم التً تهدؾ إلى تن
اللزمة لفهك وتقدٌر العبلقات التً تربط بٌن اإلنسان وبٌبته الطبٌعٌة الحٌوٌة ،وتعنى بالتمرس فً عملٌة اتخاذ 

 القرارات ووضع قانون للسلوك بشؤن المسابل المتعلقة بالبٌبة.
 ممٌزاته:

 ع البٌبة.إكساب المتعلم المهارات البلزمة والمعلومات واإلتجاهات والقٌم للتعامل م -ٔ
 ٌزٌد دافعٌة المتعلم . -ٕ
 الربط بٌن ماتعلمه فً المدرسة وماٌحدث فً الحٌاة. -ٖ
 تنمٌة البٌبة المحلٌة  -ٗ
 إزالة الحدود الفاصلة بٌن العلوم المختلفة. -٘
 ٌجعل المعلومات أكثر وظٌفٌة وفابدة.  -ٙ
 تنمٌةاإلتجاهات اإلٌجابٌة لدى المتعلمٌن نحو عناصر البٌبة.  -7

 عٌوبه:
 ٌحتاج إلى تطوٌر مستمر ومتبلحق.وذلك إلرتباطه بالبٌبة وهً تتسم بالتؽٌر المستمر. -ٔ
 تتسم موضوعاته بالتعقٌد والتداخل . -ٕ
 ٌحتاج من المعلم إلى جهد كبٌر. -ٖ
 ٌحتاج وسابل تعلٌمٌة ؼٌر تقلٌدٌة. -ٗ
 .ٌحتاج طرابق تدرٌسٌة متنوعة وؼٌر تقلٌدٌة.وأسالٌب تقوٌم حدٌثة -٘

 

__________________________________________  
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احملتوى تعسيف  

هو عبارة عن المعرفة التً ٌراد تحصٌلها والتً تؤخذ شكل المعلومات والمفاهٌم والمبادئ محتوى المنهج قدٌماً  -ٔ
 واألفكار.

أنه عبارة عن المعرفة وٌرى فرٌق أخر من المتخصصٌن فً علم الماهج بؤنه ٌمكن تعرٌؾ محتوى المنهج على  -ٕ
 المفاهٌم والتعمٌمات والمبادئ.التً تتمثل فً الحقابق و

المنهج هو ماٌراه على أنه الحقابق والمبلحظات والبٌانات والمدركات والمشاعر وسع تعرٌؾ لمحتوى المنهج: -ٖ
واألحاسٌس والتصمٌمات والحلول التً ٌتم استخبلصها أو استنتاجها مما فهمه عقل اإلنسان وبناه وأعاد تنظٌمه 

حٌاتٌة التً مربها وعمل على تحوٌلها إلى خطط وأفكار وحلول ومعارؾ ومفاهٌم وتعمٌمات وترتٌبه لنتاجات الخبرة ال
 ومبادئ أو نظرٌات.

 .لم ٌعد المحتوى جوهر التدرٌس أي ما ٌقوم المعلم بتدرٌسه وبدونه ال ٌتم التدرٌس أو التع ❖

 : معاٌٌر اختٌار المحتوى 

 أن ٌكون المحتوى مرتبط باألهداؾ. ❖

 محتوى صادقاً وله داللته.أن ٌكون ال ❖

 أن ٌكون هناك توازن بٌن شمول وعمق المحتوى. ❖

 أن ٌراعً المحتوى المٌول وحاجات وقدرات التبلمٌذ. ❖

 أن ٌرتبط المحتوى بواقع المجتمع الذي ٌعٌش فٌه التلمٌذ. ❖

 تلمٌذ.أن ٌحتوي المنهج على معلومات تخص كافة البٌبات والنظم فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ال ❖

 قابلٌة المحتوى للتعلم. ❖

 وظٌفٌة المحتوى. ❖

 االستمرارٌة. ❖

 التكامل. ❖

 التتابع والتسلسل. ❖

 التنوع. ❖

 التناؼم واالنسجام فً المحتوى. ❖

 حقوق الملكٌة الفكرٌة للمحتوى. ❖

 الضوابط األخبلقٌة للدٌن والمجتمع. ❖

 الصفحات(. ثبات مصادر المحتوى من التؽٌٌر ) الروبط، المحتوى، ❖

 التحدٌث للمعلومات. ❖

 : إجراءات ووسابل اختٌار المحتوى 
 استطبلع رأي الخبراء فٌما ٌجب تعلٌمه وكٌؾ ولماذا. -ٔ
 مبلحظة وتحلٌل األداءات والعملٌات المختلفة لكل من المعلم والمتعلم فً بٌبات تعلٌمٌة متباٌنة. -ٕ
 إجراء عملٌات مسح للمناهج السابقة. -ٖ
 ع على توصٌات المنظمات المهنٌة المختلفة والكتب اإلرشادٌة.االطبل -ٗ
 االطبلع على المواد القابمة على التكنولوجٌا . -٘
 المعرفة لدى التربوٌٌن المهنٌٌن.التعرؾ على أسس  -ٙ
 : تحدٌات تواجه اختٌار المحتوى 

 . االنفجار المعرفً.ٔ
 ربوٌة والنفسٌة.. اتساع الهوة بٌن المفاهٌم فً جمٌع المجاالت التٕ
 . اتساع مجاالت اهتمام اإلنسان.ٖ
 . صعوبة الحكم على مصداقة المعرفة لتباٌن األفكار والرإى ووجهات النظر.ٗ
 . االكتشافات المتواصلة والمتعددة والمعقدة فً جمٌع المجاالت.٘
 . تزاٌد حاجات المتعلمٌن فً ظروؾ اجتماعٌة شدٌدة التعقٌد.ٙ
 . اختبلؾ الؽاٌات التربوٌة المتوخاة من المناهج لتؽٌرها بٌن وقت وآخر.7

 : خطوات ومراحل اختٌار المحتوى

 : هناك ثبلث مراحل متصلة ومتفاعلة ❖

 اختٌار الهٌاكل األساسٌة للمادة الدراسٌة. -ٔ
 اختٌار الموضوعات واألفكار األساسٌة. -ٕ
 دراسٌة الخاصة باألفكار األساسٌة.)صبلح صدٌق(.اختٌار العٌنات المناسبة من المادة ال -ٖ

 إضافة مرحلتٌن ضرورٌتٌن هما: وٌرى طاهر محمد
 التجرٌب المبدبً للمحتوى المقترح على عٌنة ممثلة. -ٔ
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 تقوٌم المحتوى فً ضوء ما تسفر عنه عملٌات التجرٌب المبدبً. -ٕ
 تعرٌؾ تنظٌم المحتوى :

رتٌب أجزابه وفق نسق معٌن مع مراعاة ربط تلك األجزاء طولٌاً وأفقٌاً ٌقصد بتنظٌم المحتوى ترتٌب المحتوى ت
 بالموضوعات والخبرات األخرى ذات العبلقة وبما ٌحقق األهداؾ التعلٌمٌة.

 تعرٌؾ التنظٌم المنطقً :
بصهم ٌرتبط ارتباط وثٌق بطبٌعة المادة المراد تعلٌمها وخصابصها بصرؾ النظر عن طبٌعة الدارسٌن وخصالذي وهو ا

 )االنتقال من المعلوم للمجهول ،من المحسوس للمجرد، من الجزء للكل(.
 : جًتعرٌؾ التنظٌم السٌكولو

هو الذي ٌتم فٌه عرض الموضوعات وفقاً لقدرات التبلمٌذ واستعداداتهم ومى تقبلهم وحاجاتهم إلٌها ومدى استفادتهم 
 منها.

 ٌكولوجً.ومن األفضل الجمع بٌن كبل التنظٌمٌن المنطقً والس
 : بعض نظرٌات تنظٌم محتوى المنهج والخبرات التعلٌمٌة 

 نظرٌة جانبٌة: ❖

 تحدٌد المهمة األساسٌة المراد تعلمها ثم تحلٌل تلك المهمة التعلٌمٌة إلى مهام فرعٌة وما ٌطلق علٌه بالتعلٌم الهرمً.

 نظرٌة أوزوبل: ❖

األخرى وفً كل مادة تؤتً األفكار والمفاهٌم األكثر عمومٌة لكل مادة دراسٌة بنٌة تنظٌمٌة تمٌزها عن بقٌة المواد 
وشمولٌة فً القمة تلٌها األفكار األقل عمومٌة وشمولٌة، وعندما تتكون المادة العلمٌة فً عقل المتعلم تكون بنفس 

 الطرٌقة.

 نظرٌة برونر: ❖

ٌجب إثراء البٌبة المحٌطة بالفرد حتى ٌمكن لكل فرد طاقة للتعلم وأن تفكٌر الفرد ٌنمو من خبلل تفاعله مع بٌبته وأنه 
 ٌر. التعلم القابم على االكتشاؾ.استؽبلل وتنمٌة طاقته للتعلم وقدرته على التفك

 نظرٌة نورمان: ❖

 تنظٌم المحتوى بطرٌقة شبكٌة تعتمد على تحدٌد أهم األفكار فً الموضوع المراد دراسته ٌلً ذلك توضٌح العبلقات.

 نظرٌة راٌجلوث: ❖

مى بالنظرٌة التوسعٌة ألنها تشمل مختلؾ أنماط المحتوى )مفاهٌم، مبادئ، إجراءات، حقابق( وتسٌر وفقاً لما ٌلً: تس
 )المقدمة الشاملة ثم التوسع ثم التلخٌص ثم التركٌب أو التجمٌع ثم ضبط التلمٌذ(

 نموذج روانتري: ❖

 ٌنظم المحتوى بطرٌقتٌن:
 لمفاهٌم السهلة أو البسٌطة ثم ٌتدرج حتى ٌصل إلى المفاهٌم األكثر صعوبة وتركٌباً.. التسلسل المتقدم: ٌبدأ المتعلم بأ
 . التسلسل العكسً: ٌبدأ المتعلم بمواقؾ صعبة ومعقدة ثم الوصول إلى مواقؾ البسٌطة والسهلة.ٕ

 معاٌٌر لمحتوى المناهج االلكترونٌة:

 وحدات منفصله للمحتوى مع أنشطة تعلم. ❖

 تدعٌم المحتوى.مواد متتابعة ل ❖

 أنشطة متداخلة تصمم إلنتاج المعلومات، وتطوٌر الفهم لما تم تعلمه. ❖

 وظابؾ لتسهٌل المزٌد من مصادر المعلومات، تحتوى على ترابطات واتصاالت بالخبراء، وهٌبة التدرٌس والطبلب. ❖

 معلمون ومتعلمون قادرون على التفاعل مع مصادر المعرفة المتنوعة. ❖

 علم معلوماتٌة، وأدوات الكتشاؾ المصادر األخرى.إدارة ت ❖

 أدوات تقوٌم. ❖

 : اعتبارات مهمة فً تصمٌم المحتوى

 عدم إجبار المتعلم على إتباع مسار محدد، و إتاحة فرصة للتحكم فً تسلسل محتوى المنهج. ❖

 تقدٌم مفاهٌم المنهج على شكل مهام هادفة ومشكبلت ذات عبلقة بالعالم الرقمً. ❖

 محور مفاهٌمه لتعمٌق الفهم واستراتٌجٌات البحث ولٌس لتؽطٌة محتوى كبٌر واسع فقط.ت ❖

 أن ٌكون المتعلم مسإول عن تعلمه. ❖

 استثارة دافعٌة المتعلم لحل المشكبلت من خبلل أنشطة تفاعلٌة تبرز دور المنهج. ❖

 : مكونات أو عناصر محتوى المنهج 

 أربعة مكونات أو عناصر  : وتتمثل هذه المكونات أو العناصر من ❖

 . الحقابق.ٔ
 . المفاهٌم.ٕ
 . التعمٌمات.ٖ
 . النظرٌات أو المبادئ.ٗ

 زاد بعضهم
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 . القوانٌن.٘
 . النظرٌات.ٙ

 تفصٌلها :
 . الحقابق.ٔ

أي جملة أو عبارة ٌعتقد بؤنها صحٌحة وتتكون المعرفة المتعلقة بالحقابق من بٌانات أو معلومات خاصة باألشٌاء أو 
شخاص أو الظواهر التً تصبح بٌانات أو معلومات أو مواد خام للمتخصصٌن فً مٌادٌن المعرفة المختلفة.)أركان األ

 اإلسبلم(.
 . المفاهٌم:ٔ

مجموعة من األشٌاء أو الرموز أو الحوادث الخاصة التً تم تجمٌعها معاً على أساس من الخصابص أو الصفات 
موز أو اسم معٌن. حٌث ٌمكن تطبٌق المفهوم عدة مرات فً مواقؾ جدٌدة دون المشتركة والتً ٌمكن اإلشارة إلٌها بر

 الحاجة إل تعلٌم جدٌد. )الجمع والطرح(
 . التعمٌمات:ٔ

هً عبارات تربط بٌن مفهومٌن أو أكثر من المفاهٌم. هدفها توضٌح العبلقة بٌن المفاهٌم وأهمٌتها تزوٌد المتعلمٌن 
هذه التعمٌمات فً تشكٌل أو طرح فرضٌات تعمل على إٌجاد حلول للمشكبلت  بؤدوات ٌستطٌعون بموجبها استخدام

 العدٌدة واستنتاج من بٌانات جدٌدة)الذي ٌمارس الرٌاضة ٌكون أقل عرضة للمرض(.
 . النظرٌات والمبادئ.ٗ

 تنظٌمات من التعمٌمات والمفاهٌم التً تكون على عبلقة مع بعضها بعضاً.
تتكون من عدد من األفكار األقل ترابطاً. وتعمل على تجمٌع أجزاء المعرفة التً تشكل معاً إنها األفكار المعقدة التً 

 وحدًة ذات معنى.)فٌثاؼورس(.
 . القوانٌن:٘

 تمثل درجة من درجات التعمٌم التً تتشابه إلى حد كبٌر مع المبدأ والقاعدة.
 لجاذبٌة(.القانون ٌصؾ عبلقة عامة أو صورة متكررة فً أكثر من موقؾ)قانون ا

 . النظرٌات:٘
 هً مجموعة من التصورات الذهنٌة الفرضٌة أو المبرهن على صحتها

 الخطوات اإلجرابٌة لبناء مخطط لعناصر المحتوى التعلٌمً: 
 عدداً من الخطوات اإلجرابٌة لبناء مخطط أخرٌطة لعناصر المحتوى وهً: كمٌقترح 

 مفاهٌم والمبادئ التً ٌشٌر إلٌها ٌشٌر إلٌها النص أو الموضوع .. كتابة قابمة المحتوٌات التً تضم الحقابق والٔ
. تنظٌم أجزاء المعرفة وفق ترتٌب منظم وٌمكن أن ٌبدأ هذا فً أي مستوى معرفً ثم إضافة أي أجزاء أخرى ذات ٕ

 عبلقة.
 .. ربط أجزاء المعرفة بخطوط بحٌث تظهر العبلقات وتشٌر إلى التتابع المنظم ضمن إطار الموضوعٖ
. وضع مخطط ٌظهر العبلقات المتعلقة بعناصر الموضوع مع إمكانٌة تجزبة الخطوات إلضافة بعض العناصر التً ٗ

 تشعر بؤنها ضرورٌة ومفقودة فً السلسلة المفاهٌمٌة والتً تتمثل فً بعض الحقابق والمفاهٌم والمبادئ.
 . اإلطار المرجعً الكتساب المعرفة وتحقٌق الفهم. ٌمكن إضافة أمثلة وتطبٌقات واسترتٌجٌات لحل المشكلة إلتمام ٘
 

 حتًيٌ احملتوى ايدزاضي

 : مفهوم تحلٌل المحتوى
 ٌعنً أن الشًء ٌتكون من عناصر ومكونات وأجزاء تشكل بمجموعها وعند تآلفها وتناؼمها ذلك الشًء.التحلٌل • 
 ، كل وحدة تتحدث عن موضوع معٌن.ٌعنً أن الكتاب ٌتكون من وحدات دراسٌة محددةتحلٌل الكتاب المدرسً • 
فهو ذلك الموضوع أو النص الذي ٌتكون من عناصر وأجزاء، والذي نحن بصدد تدرٌسه أما المحتوى الدراسً • 

 واستعراضه مع الطلبة فً حصة واحدة أو فً أكثر من حصة.
 : تحلٌل المحتوى الدراسً

م مجموعة المعارؾ والمهارات على نحو معٌن ٌساعد فً ٌعتبر المحتوى من أهم مكونات المنهج الدراسً وفٌه تنظ• 
 تحقٌق األهداؾ المخطط لها .

ؾ مصطلح تحلٌل المحتوى بؤنه :•   وقد عرَّ
مجموعة األسالٌب واإلجراءات الفنٌة التً صممت لتفسٌر وتصنٌؾ المادة الدراسٌة بما فٌها النصوص المكتوبة • 

 كتاب أو المنهاج . والرسومات والصور واألفكار المتضمنة فً ال
 : مهارات تحلٌل المحتوى

 وتتصؾ مهارات تحلٌل المحتوى بعدة خصابص وسمات منها: ◆

( التركٌز على تحلٌل ظاهرة النصوص وترابطها معا، وال تتطرق إلى النواٌا الخفٌة للمإلؾ وما ٌقصده، فهً تنحو ٔ
 حكام.فً عملها المنحى الوصفً وتبتعد عن المنحى التقوٌمً وإصدار األ

( استخدام األسلوب العلمً المنظم فً التحلٌل، فتصؾ المادة المحللة بموضوعٌة، كما جاءت فً الكتاب، وتفسر ٕ
 الظواهر الواردة فً المحتوى .  
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 : أهمٌة تحلٌل المحتوى الدراسً
 نقوم بتحلٌل المحتوى من أجل ما ٌلً: • 
 . إعداد الخطط التعلٌمٌة الفصلٌة والٌومٌة .  ٔ
 اشتقاق األهداؾ التعلٌمٌة التعلمٌة . .ٕ
 . اختٌار االستراتٌجٌات التعلٌمٌة التعلمٌة المناسبة.ٖ
 . اختٌار الوسابل التعلٌمٌة والتقنٌات المناسبة .ٗ
 . بناء االختبارات التحصٌلٌة وفق الخطوات العلمٌة . ٘
 . تبوٌب أو تصنٌؾ عناصر المحتوى لتسهٌل تنفٌذ الخطة .ٙ
 مواقؾ القوة والضعؾ فً الكتاب المدرسً . . الكشؾ عن7

 : عناصر المحتوى الدراسً
 ٌتكون المحتوى الدراسً من العناصر التالٌة :• 
 وهً العناوٌن الربٌسة والفرعٌة الواردة فً الوحدة الدراسٌة أو الدرس .. المفردات : ٔ
جموعة من العناصر المتقاربة وٌعبر عنها تعرؾ المفاهٌم بؤنها صور ذهنٌة تشٌر إلى م. المفاهٌم والمصطلحات : ٕ

 بكلمة أو أكثر، أما المصطلحات فهً ما تم االتفاق على إطبلقه على شًء معٌن.
و تعرؾ الحقٌقة بؤنها عبارة عن بٌانات أو أحداث أو ظواهر ثبتت صحتها  واألفكار هً . الحقابق واألفكار : ٖ

 مجموعة حقابق عامة تفسر الظواهر أو العبلقات
 ٌعرؾ التعمٌم بؤنه عبارة تربط أو توضح العبلقة بٌن مفهومٌن أو أكثر.  التعمٌمات :  .ٗ
القٌم هً المعاٌٌر التً ٌتم فً ضوبها الحكم على المواقؾ أو السلوك ، أما االتجاه فهو مفهوم . القٌم واالتجاهات : ٘

ثر فً سلوكه نحوها وٌعمل على توجٌه فردي شخصً ٌحدد مٌول اإلنسان نحو األشٌاء أو األشخاص أو المواقؾ فٌإ
 هذا السلوك فً المواقؾ المختلفة .  

وهً الممارسات العقلٌة والعلمٌة التً ٌقوم بها الطلبة وتكون بتعرٌض الطلبة لخبرات تربوٌة مقصودة . المهارات : ٙ
 ومخطط لها .

 . الرسومات والصور واألشكال التوضٌحٌة7
 لة .. االنشطة و التدرٌبات و األسب8

 : طرق تحلٌل المحتوى
 . الطرٌقة التجمٌعٌة:ٔ

تقوم على تجمٌع العناصر المتماثلة فً المادة الدراسٌة فً مجموعة واحدة مثل مجموعة المفاهٌم ، مجموعة الرموز ، 
 الخ .…. مجموعة التعلٌمات 

 . طرٌقة التجزبة:ٕ
 هذه الموضوعات إلى موضوعات فرعٌة .تقوم على تقسٌم المادة الدراسٌة إلى موضوعات ربٌسٌة ثم تجزبه 

 
__________________________________________  
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 هو عبارة عن التؽٌر المراد احداثه فً سلوك المتعلم .الهدؾ التعلٌمً: تعرٌؾ  

اثر العملٌة التعلٌمٌة فً سلوك المتعلم . إلىوبهذا ٌشٌر الهدؾ التعلٌمً   

 وٌساعد فً تحدٌد األهداؾ فً العملٌة التعلٌمٌة أمران مهمان هما :

 ة او القصد من المنهج وتوجٌه الجهود وتنسٌقها نحو تحقٌقها .وضوح الؽاٌ -

 اختٌار المحتوى والطرٌقة والوسٌلة واسلوب التقوٌم التً تفٌد  المنهج .  -

 التعلٌمٌة فٌما ٌؤتً : األهداؾوتتلخص اهمٌة 

 مساعدة المعلم على اختٌار المادة التعلٌمٌة المناسبة وطرق تقوٌمه . -ٔ

 ادراك مدى نجاح عملٌتً التعلٌم والتعلم .مساعدة المسإولٌن على  -ٕ

 مساعدة المتعلم على تنظٌم جهوده ونشاطاته من اجل انجاز ما خططته عملٌة التعلم  -ٖ

 رسم السٌاسة التعلٌمٌة وخططها البعٌدة والمتوسطة والقرٌبة المدى . -ٗ

 المواطن وتنشبته التنشبة السلٌمة. اإلنسانبناء  -٘

ة التربوٌااة حٌااث هناااك أهااداؾ للمناااهج واخاارى للتخطااٌط التربااوي والثالثااة لبلمتحانااات تنسااٌق الجهااود بااٌن ادارات المإسساا -ٙ

 واإلرشاد .                

 تستعمل دلٌل للمعلم فً عملٌة التدرٌس. -7

 تساعد على وضع أسبلة لبلختبارات المناسبة . -8

 تمثل اإلطار الذي ٌعمل على تجزبة المحتوى لؤلقسام صؽٌرة . -9

 م العملٌة التعلٌمٌة .تساعد على تقوٌ -ٓٔ

 مصادر اشتقاق األهداؾ التربوٌة :

  -فلسفة المجتمع :  -ٔ

االسااتبدادٌة سٌاسااٌاً ، والراساامالٌة  أوونقصااد بااه االطااار الفلساافً الااذي ٌوجااه المجتمااع وٌحكاام طرٌقااة حٌاتااه كالدٌمقراطٌااة 

 -المادة الدراسٌة ومعطٌاتها : طبٌعة -ٕنظام متوازن كاالسبلم .                   أوواالقتصادٌة اقتصادٌاً 

توجد مجموعة من االسس لبلختٌار السالٌم للماادة الدراساٌة ماع مراعاتهاا ومادى اهمٌتهاا فاً الحٌااة مماا ٌجعلهاا مجااالً ضارورٌا ً  

 إلىن الكل تتابع محتوى المادة الدراسٌة ومنها التتابع الزمنً واالنتقال م األهداؾمن جانب المخططٌن ،ومن هذه  األهداؾالشتقاق 

 الجزء ومراعاة متطلبات كل مادة .                               

 -حاجات المتعلمٌن :  -ٖ

إشباع حاجاته ،واذا لم ٌشبع حاجاته  إلىالمدرسة وهو فً حاجة  إلىالمتعلم ٌاتً  إنتإدي حاجات المتعلمٌن دوراً بالػ االهمٌة اذ 

ناوع الخبارات  أو األهاداؾد هناك من ٌنكر أهمٌة العناٌة باالفرد الماتعلم عناد تحدٌاد فانه ٌعانً ثم ٌصبح شخصٌة مضطربة فلم ٌع

 لكل مرحلة من مراحل النمو متطلباتها وحاجاتها ومشكبلتها .   إنالتعلٌمٌة ، اذ 

 -الحٌاة والبٌبة المحلٌة : -ٗ

 . كون هناك تفاعل إٌجابً بٌنهماالمرسومة لها مراعٌة لظروؾ البٌبة التً توجد فٌها كً ٌ األهداؾتكون  نالبد أ 

 -التطور العلمً والتقنً : -٘

 تشتق من التطور التارٌخً لهذا المجتمع.  نٌجب أ األهداؾ أن

 -تحلٌل المهام التعلٌمٌة : -ٙ

المصاادر بعد تحلٌل المهام التعلٌمٌة لموضوع معٌن اوتحلٌل المهارات المهنٌاة وتحلٌال المحتاوى التعلٌماً للماادة الدراساٌة مان     

ٌزودنا بالمعرفاة الدقٌقاة التاً ٌتطلبهاا موضاوع معٌن،والخطاوات االجرابٌاة الفرعٌاة التاً  فهوالتعلٌمٌة  األهداؾالربٌسٌة الشتقاق 

التعلٌمٌة التً ٌتوقاع مان الماتعلم اشاتقاقها  األهداؾتشتمل علٌها مهارة ما،ومن ثم معرفة التسلسل فً انجازها،وهذه الخطوات هً 

 تعلم .      فً نهاٌة ال
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  -الخبراء والمختصون : -7

الفرٌدة التً ٌمتلكها هإالء المختصاون والخبارة الطوٌلاة التاً ٌتمتعاون بهاا والتخصاص العلماً الاذي ٌمتاازون باه ٌسااعد  المعرفة

 المربً على تحدٌد أهداؾ تعلٌمٌة دقٌقة وواضحة . أوالمعلم 

   -سٌاسة الدولة وثقافتها : -8

مان المساتحٌل تصامٌم  أوالتعلٌمٌة من سٌاسة الدولة وفلسفتها وثقافتهاا ومعاٌٌرهاا، ولماا كاان مان الصاعب  هداؾاألؼالباً ما تنبثق 

تطاور اهادافها الخاصاة  إنالمإسساة التربوٌاة  أوالتربوٌة العامة لتلك الدولة فاإن علاى المدرساة  األهداؾمادة تعلٌمٌة تحقق جمٌع 

 بٌة المشتقة من الفلسفة العامة للدولةالتً تنبثق من اإلطار العام لفلسفة التر

 التعلٌمٌة : األهداؾمستوٌات 

وهً تلك االهداؾ التً تكون على درجة عالٌة من العمومٌة والشمول وتحتاج الى وقت طوٌل  أوالً : االهداؾ العامة ) بعٌدة المدى ( :   

 لتحقٌقها مثل :

  .أعداد فرد قادر مواكبة التطور .ٔ

  صالح المنتمً لوطنه ..خلق المواطن الٕ

وهً تلك االهداؾ التً تكون أقل عمومٌة من االهداؾ العامة ، إال انها ال تزال اهداؾ تعلٌمٌة عامة قد تتحقق فً ثانٌاً : االهداؾ المتوسطة : 

هاج وخطوطه العرٌضة ، سنة دراسٌة او فصل دراسً او وحدة دراسٌة . وتكون لتحقٌق أهداؾ كتاب أو وحدة ، أي انها تكون مشتقة من المن

 مثل

 .استقصاء ممٌزات العصور الحجرٌة .ٔ

 .دراسة تقسٌم العصور الحجرٌة .ٕ

وهً االهداؾ التً تمتاز بدرجة عالٌة من التحدٌد والتخصص وتكون قابلة للقٌاس والتقوٌم ، ثالثاً : االهداؾ السلوكٌة ) قصٌرة المدى ( : 

الحركٌة او االنفعالٌة وتساعد المدرس فً تدرٌسه الٌومً ، كما تمكنه من تقوٌم طلبته . أي انها وتظهر استجابات الطلبة سواء العقلٌة أو 

 تشتق من الموضوع الدراسً على مستوى الحصة الدراسٌة الواحدة مثل :

 .أن ٌعرؾ معركة بدر .ٔ

 .أن ٌعلل سبب حدوث معركة بدرٕ

 فاالهداؾ، والذي سوؾ ٌكون التلمٌذ قادراً على أدابه بعد أن تكتمل فترة تعلّمه:  هو الهدؾ الذي ٌمكن مبلحظته ، تعرٌؾ الهدؾ السلوكً 

المتعلم السلوكٌة وتسمى أٌضاً األهداؾ اإلجرابٌة أو األدابٌة أو القٌاسٌة : وهً نتابج متوقعة من عملٌة التعلٌم ، تصاغ فً عبارات تصؾ أداء 

 ه سلوكٌاً فً نهاٌة عملٌة التعلٌم .الذي ٌمكن مبلحظته ، والذي ٌستطٌع المتعلم أن ٌظهر
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 شروط صٌاؼة االهداؾ السلوكٌة:
أن ٌكون الهدؾ واضحاً ومحدداً ، بحٌث ال ٌختلؾ على تفسٌره اثنان ، فالهدؾ الؽامض ٌعطً تفسٌرات مختلفة ،  -ٔ

 وبالتالً نتابج ؼٌر مرؼوبة ومتفاوتة .
 أن ٌمكن مبلحظته فً ذاته وفً نتابجه المطلوبة . -ٕ
 ن ٌكون قٌاسه ممكناً ، فهذا ٌساعد على تقوٌم نتٌجة التعلم ، وبالتالً تقوٌم مدى تعدٌل سلوك الطالـب .أ-ٖ
أن ٌوجه الهدؾ السلوكً نحو سلوك التلمٌذ ولٌس نحو نشاط المعلم ؛ ألن التلمٌذ هو محور العملٌة التعلٌمٌة فمن -ٗ

 أجله تكتب األهداؾ .
 هداؾ العامة للمقرر .أن تشتق األهداؾ السلوكٌة من األ-٘
 عدم تكرار وتداخل األهداؾ السلوكٌة .-ٙ
 أن ٌوجه الهدؾ السلوكً إلى نتابج ولٌس عملٌات .-7
أن ٌوجه الهدؾ السلوكً إلى ناتج تعلٌمً واحد ، فبل ٌتضمن الهدؾ الواحد أكثر من هدؾ سلوكً واحد فً الفقرة -8

 الواحدة .
 لتعلم ولٌس موضوعات التعلم المقررة .أن ٌوجه الهدؾ السلوكً إلى نتابج ا-9

 أن تحتوي عبارة الهدؾ السلوكً على القاعدة التالٌة :-ٓٔ
 أن + الفعل السلوكً + التلمٌذ + مصطلح المادة العلمٌة + الحد األدنى لؤلداء .

 أن : للتؤكٌد على مبلحظة السلوك أو األداء أو توقعه . -
 ل الصؾ ؛ ألن هناك أفعال لٌست سلوكٌة ٌصعب قٌاسها .الفعل السلوكً : ٌمكن مبلحظته فً داخ -
 التلمٌذ : وٌقصد به المتعلم . -
 مصطلح المادة العلمٌة : وهو الجزء الخاص من الدرس المراد السإال عنه . -
م التلمٌذ فً ضوءه - ٌّ  الحد األدنى لؤلداء : وهو األداء المقبول من التلمٌذ ، ونق

 هداؾ السلوكٌة :االخطاء الشابعة فً صٌاؼة اال
 وصؾ نشاط المعلم بدالً من نتابج التعلّم وسلوك التلمٌذ ، ومثال ذلك : -أ 
 تعرٌؾ التبلمٌذ بؤنواع األفعال .  -
 أن تزداد قدرة التبلمٌذ على القراءة . -

هو الذي  ففً المثال األول ركز المعلم على نشاطه هو وأهمل التبلمٌذ ، وفً المثال الثانً ٌشٌر إلى أن المعلم
 سٌقوم بالعمل على زٌادة قدرة التبلمٌذ عل القراءة ولٌس التلمٌذ نفسه .

 وصؾ عملٌة التعلّم بدالً من نتابج التعلّم ، ومثال ذلك : -ب 
 أن ٌكتسب التلمٌذ معرفة تكوٌن الجمل . -

 فنجد أن هذا المثال ٌركز على عملٌة التعلّم ، دون نتابجه .
 م بدالً من نتابج التعلّم ، ومثال ذلك :ج _ تحدٌد موضوعات التعلّ 

 فً القراءة .… أن ٌدرس التلمٌذ موضوع  -
أن ٌذكر  -صٌاؼة أهداؾ مركبة : والمقصود أن تتضمن عبارة الهدؾ اكثر من ناتج للتعلّم ، ومثال ذلك:    -د 

 التلمٌذ قاعدة الفعل المضارع ، وٌكّون جملة بها فعل مضارع .
علٌمً واحد فٌه إرباك للتلمٌذ ، فقد ٌعرؾ القاعدة ولكنه لم ٌستطع أن ٌحضر جملة بها فعل فوجود أكثر من ناتج ت

 مضارع .
 الفصل الحاد بٌن مجاالت األهداؾ : -هـ 

فٌقول : ) أهداؾ معرفٌة ( ثم تجده ٌقول : ) أهداؾ " ٌفصل بعض المعلمٌن بٌن مجاالت األهداؾ فصبلً حاداً ، 
) أهداؾ نفس حركٌة ( ، والحقٌقة أنه ال ٌمكن الفصل بٌن مجاالت األهداؾ بهذه  وجدانٌة ( ثم ٌعود لٌقول :

 الصورة الحادة .
 استعمال أفعاالً ال تصلح للصٌاؼة السلوكٌة : -و 

ٌستعمل بعض المعلمٌن أفعاالً لها أكثر من تفسٌر ، وبذلك ٌصبح الهدؾ ؼٌر دقٌق وؼٌر واضح وؼٌر محدد ، أو 
( ومن أمثلتها :ٌعرؾ ، ٌتذوق ، ٔها أو مبلحظتها فً حد ذاتها فتنتفً صفة سلوكٌة الهدؾ ")أفعاالً ال ٌمكن قٌاس

 …ٌعً ؛ ٌتذكر ، ٌوضح ، ٌفهم ، ٌدرك ، ٌعتقد 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 أقسام االهداؾ السلوكٌة :
 

 فً النموذج القدٌم :
 المعرفة  –ستٌعاب الفهم أو اال –التطبٌق  –التحلٌل  –التركٌب  –هرم بلوم تنازلٌا : التقوٌم 

 التقوٌم  –التركٌب  –التحلٌل  –التطبٌق  –الفهم أو االستٌعاب  –هرم بلوم تصاعدٌا : المعرفة 
 فً النموذج الحدٌث :

 التذكر –الفهم  –التطبٌق  –التحلٌل  –التقوٌم  –هرم بلوم تنازلٌا : االبتكار 
 االبتكار -التقوٌم  –التحلٌل  –التطبٌق  –الفهم  –هرم بلوم تصاعدٌا : التذكر 

 
تم تقسٌم األهداؾ السلوكٌة على أساس عدد من الجوانب ولعل من أشهر هذه التصنٌفات والتقسٌمات هو تصنٌؾ 

 " بلوم "
 وقد قّسم " بلوم " األهداؾ إلى ثبلثة مجاالت هــً :

 المجال المعرفً أو اإلدراكً . -ٔ
 المجال الوجدانً أو االنفعالً أو العاطفً . -ٕ
 المجال النفس حركً أو المهاري . -ٖ

 
روبرت ؼارٌنٌه  –فً المجال المعرفً تم تصنٌؾ االهداؾ السلوكٌة من قبل عدد من الباحثٌٌن التربوٌن )بنجامٌن بلوم 

 جوي ؼٌلفورد (–
 فً المجال الوجدانً تم تصنٌؾ االهداؾ السلوكٌة من قبل ) دٌفٌد كراثول (

 انٌتاهارو  ثم كبلر ( –تم تصنٌؾ االهداؾ السلوكٌة من قبل )سمبسون فً المجال النفسحركً أو المهاري 
  المجال االجتماعً تم تصنٌفه ) رٌتشارد درر (

 :وفٌما ٌلً سوؾ نذكر تقسٌم كل مجال من المجاالت السابقة 
 أوالً : المجال المعرفً أو اإلدراكً :

فً السلوك اللفظً والمعرفً للمتعلم ، وقد تم وهذا المجال ٌختص بالمعارؾ والمعلومات التً تقتضً تعدٌبلت 
تقسٌم هذا المجال إلى ستة مستوٌات متدرجة من البسٌط إلى المعقد ، باإلضافة إلى أن كل مستوى ٌعتمد على 

 المستوى الذي ٌسبقه ، وهذه المستوٌات هً :
ر المعلومات سواء عن طرٌق وٌمثل أدنى مستوى من المجال المعرفً حٌث ٌتمثل فً القدرة على تذكالتذكر :  -ٔ

 استدعابها من الذاكرة أو التعرؾ علٌها .
وهو القدرة على إدراك و استٌعاب معنى المادة التً ٌتعلمها التلمٌذ ، وكذلك تفسٌر ما تعلمه ، الفهم :  -ٕ

 وصٌاؼته فً أشكال جدٌدة .
جدٌدة أو إجرابٌة أو استخدام  وٌتمثل فً القدرة على توظٌؾ المعارؾ والمعلومات فً مواقؾالتطبٌق :  -ٖ

 العمومٌات فً مواقؾ ؼٌر مؤلوفة للفرد .
وهو قدرة المتعلم على تحلٌل المادة إلى عناصرها األساسٌة المكونة لها ، وكذلك العبلقة بٌن األجزاء  التحلٌل : -ٗ

 ، واألسس التنظٌمٌة المستخدمة .
شًء واحد ، وكبلً متكامل ، وٌتضح فً هذا المستوى  وهو وضع األجزاء والعناصر معاً ؛ لتكونالتركٌب :  -٘

 اإلبداع واالبتكار لدى المتعلم .
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وهو إصدار حكم أو اتخاذ قرارات مناسبة فً ضوء معاٌٌر معٌنة ، وتتضمن هذه العملٌة جمٌع التقوٌم :  -ٙ
 القدرات السابقة ، وتمثل أعلى مستوى من مستوٌات المجال المعرفً .

 معرفًمستوٌات المجال ال

 امثلة االفعال األدائية معناه المستوى

القدرة على استدعاء المعلومات من  التذكر
 الذاكرة

 ٌنسب -ٌسمً  –ٌعدد  –ٌذكر 

قدرة الطالب على ادراك المعلومات و  الفهم
 استٌعابها

 ٌعطً امثلة–ٌلخص  –ٌشرح 

قدرة الطالب على استخدام ماسبق  التطبيق
 تعلمه فً مواقؾ جدٌدة

 ٌبرهن -ٌستخرج  – ٌطبق

التفكٌك و التجزبة الى عناصر و  التحليل
 مكونات

 ٌستخرج -ٌستنبط  –ٌصنؾ 

تجمٌع اجزاء لتكوٌن كل جدٌد مثل  التركيب
 المخترعٌن

 ٌضع خطة –ٌصمم  –ٌشكل  –ٌإلؾ 

إصدار حكم على موضوع ما فً  التقويم
 ضوء معاٌٌر محددة

 ٌقٌم -ٌنقد  –ٌبرهن  –ٌحكم على 

 
 

 ٌاً : المجال الوجدانً :ثان
وٌقصد به األهداؾ المرتبطة بالقٌم المستمدة من العقابد والتقالٌد ، وتقوم على ربط المعلومات التً تقد للمتعلم بوجدانه 

 شخاص أو األشٌاء أو الموضوعات ؛ لكً ٌسلك سلوكاً وجدانٌاً تجاه األ
 وٌقسم هذا المجال إلى خمسة مستوٌات ، هــً :

وٌتمثل فً استعداد المتعلم لبلهتمام بمثٌر معٌن أو ظاهرة معٌنة ، وٌتضمن هذا المستوى ، أو االنتباه : التقبل  -ٔ
 المستوٌات التالٌة :

 االنتباه المنضبط . -الرؼبة فً التلقً .    -الوعً أو االطبلع .     -
وقؾ التعلٌمً تفاعبلً تتضح فٌه المٌول وتكون بمشاركة التلمٌذ اإلٌجابٌة والحسٌة والتفاعل مع الماالستجابة :  -ٕ

 واالهتمامات ، وٌندرج تحت هذا المستوى عدد من المستوٌات :
 االرتٌاح لبلستجابة . -الرؼبة فً االستجابة .     -اإلذعان فً االستجابة .    -
ظاهر وواضح ، وٌتصؾ وهً القٌمة التً ٌعطٌها المتعلم لشًء معٌن ، أو القٌم التً ٌعبر عنها بسلوك التقٌٌم :  -ٖ

 -تفضٌل قٌمة معٌنة .    -تقبل قٌمة معٌنة .   -هذا السلوك بقدر من الثبات واالستقرار ، وٌتضمن المستوٌات التالٌة : 
 االقتناع أو االلتزام .

وتحدٌد وٌتمثل فً عملٌة الجمع بٌن أكثر من قٌمة ، ومحاولة حلّ التناقضات بٌنها ، الترتٌب القٌمً أو التنظٌم :  -ٗ
 العبلقات المتبادلة بٌنها ، ثم بناء نظام قٌمً ٌتسم بالثبات واالتساق الداخلً ، وٌتضمن تحته المستوٌات التالٌة :

 ترتٌب نظام القٌمة . -إعطاء تصور مفاهٌمً للقٌمة .     -
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ه فترة من الزمن ، ٌتسم سلوك الفرد فً هذا المستوى باالتساق الداخلً ، الذي ٌضبط سلوكه وٌوجهالتمٌٌز :   -٘
فٌصبح للفرد شخصٌة ٌتمٌز بها ، وأسلوب خاص فً حٌاته ، بجانب فلسفة عامة حول العالم المحٌط به ، وٌندرج تحت 

 هذا المستوى ما ٌلً :
 تجسٌد القٌم . -ٌمً للقٌم .     إعطاء تصور مفاه -

 

 
 ثالثاً : المجال النفس حركً ) المهاري ( :

هداؾ المركبة التً تتطلب تآزراً حركٌاً ونفسٌاً وعصبٌاً ، وٌتكون هذا المجال من سبعة وٌعد هذا المجال من األ
 مستوٌات ، هــً :

 وٌتضمن عملٌة اإلدراك الحسً ، واإلحساس العضوي والتنبه والوعً الذي ٌقود للنشاط الحركً .المبلحظة : -ٔ
 وهو االستعداد النفسً والبدنً ألداء سلوك معٌن .التهٌإ : -ٕ
وٌتمثل فً تعلم المهارات المركبة بواسطة التقلٌد أو المحاولة والخطؤ فً ضوء معٌار أو حكم االستجابة الموجهة : -ٖ

 معٌن .
 وهو األداء بطرٌقة آلٌة بعد تعلم المهارة بثقة وبراعة وإتقان وجرأة .االستجابة المٌكانٌكٌة ) اآللٌة ( : -ٗ
 مهارات المركبة بؤقصى حد من الدقة والسرعة ، وبؤدنى حد من الجهد .وٌتضمن أداء الاالستجابة المركبة : -٘
وهً المهارات التً ٌطورها الفرد وٌؽٌر فٌها وٌعدل وٌبدل تبعاً للموقؾ الذي ٌواجهه ، وما ٌتطلبه من التكٌٌؾ : -ٙ

 مهارة .
كار والتطوٌر لمهارات جدٌدة ؛ لحل وهو مستوى ٌرتبط بعلمٌة اإلبداع والتنظٌم واالبتالتنظٌم واالبتكار واالبداع : -7

 مشكلة معٌنة أو بما ٌبلبم الموقؾ الجدٌد .
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 تعرٌؾ النشاط المدرسً :

هً البرامج والخدمات التً تخططها المدرسة وتشرؾ علٌها من أجل المساهمة   بناء شخصٌة المتعلم من جمٌع 
  ق االطر الحضارٌة للمجتمع التً هً فٌهجوانبها ، و تحقٌق رسالة المدرسة التربوٌة واالجتماعٌة ، وف

 اهداؾ النشاط الطبلبً:
تعمٌق القٌم االجتماعٌة المتمشٌة مع تعالٌم دٌننا االسبلمً الحنٌؾ وترجمتها ٕالى أفعال تكوٌن الشخصٌة المتكاملة -ٔ

 للطالب لتصبح مواطن صالح
 قدراتهم ومواهبهم استثمار أوقات الفراغ فٌما ٌثري معلومات وخبرات الطبلب وٌنمً-ٕ
ٕابراز -ٗاالسهام فً مشروعات الخدمة العامة ٌنمً لدى الطبلب احترام العمل وتقدٌره وتنمٌة الشعور  و الوطن. -ٖ

المواهب عند الطبلب وذلك من خبلل تنظٌم اللقاءات والبرامج التنافسٌة فً مختلؾ المجاالت . تنمٌة وٕابراز قدرات 
 ساب خبرات جدٌدة.والمواهب وٕاتاحة الفرص الكت

 توسٌع معارؾ وخبرات وذلك عن طرٌق تنظٌم برامج لزٌارة معالم المنطقة .-ٗ
 تعرٌؾ جماعات األنشطة المدرسٌة :

هً مجموعة متجانسة من الطلبة لها مٌول واتجاهات وهواٌات متقاربة ، تنتظم فً جماعات تحت اسم وطبٌعة النشاط 
 .سعى إلى تحققها خبلل العام الدراسً الذي ترؼب فً ممارسته واألهداؾ التً ت

 أنواع األنشطة التعلٌمٌة :
 -وتتم من خبلل ما ٌؤتً : أنشطة صفٌة :  –أ 

 :* الكتاب المدرسً 
 األسبلة المتنوعة . –التلخٌص  –الفهم  -االستخدام الجٌد له من حٌث القراءة السلٌمة الواعٌة   -
 تحلٌلها واستخبلص المعلومات منها .تنمٌة مهارة قراءة الجداول واإلحصابٌات و -
 تنمٌة المهارات الذهنٌة من خبلل الموازنات . -
 اإلجابة على أسبلة التقوٌم المختلفة لكل مفهوم . -

 * أنشطة مختلفة أخرى داخل الفصل :
 والتمثٌلٌات المبسطة . –المناقشة والحوار  -
 عمل ندوات . -
 ٌانات أو ألبومات والخروج بمعلومات .عرض بعض أعمال المتعلمٌن من تقارٌر وب -
وفً الوقت نفسه ٌقوم المتعلمون  –استدعاء لبعض المسبولٌن للتعرؾ على أعمالهم ودور كل منهم فً المجتمع  -

 باالستفسار عما ٌخطر لهم من تساإالت .
 أنشطة خارج الصؾ : -ب 

استخدام االنترنت  –االستعانة بالمجسمات  –ارب عمل التج –ٌتم من خبللها اآلتً : العروض الضوبٌة المختبرات :  -
 ... الخ .

تعرٌؾ المتعلمٌن بالمكتبة وتنمٌة مهارات التعامل داخلها ابتداء من كٌفٌة البحث فً الفهارس حتى المكتبة المدرسٌة : -
 الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة.

 أنشطة خارج المدرسة : -ج 
ل زٌارات جماعٌة أو فردٌة للمنشآت والمإسسات والمرافق العامة المختلفة بؽرض جمع وتكون من خبلالزٌارات : 

 المعلومات من جانب المتعلمٌن بتوجٌه من معلمٌهم .
 أوال : الزٌارات الجماعٌة :

 تنظم من قبل المتعلمٌن وإرشاد المعلم وتتم على المراحل اآلتٌة :
 المراد زٌارته لتحدٌد المٌعاد المناسب للزٌارة وعدد المتعلمٌنالمراسبلت المتبادلة بٌن المدرسة والموقع  -
 وسابل االنتقال . -
 توزٌع العمل خبلل الرحلة على مجموعات المتعلمٌن وفق استعداداتهم وقدراتهم . -
تعمٌم بعد العودة من الزٌارة ٌقوم المتعلمون بتقوٌم شامل لها وتسجٌل المعلومات المطلوبة وعمل األنشطة المكملة ل-

 النشرات الداخلٌة وؼٌرها –الفابدة على باقً المتعلمٌن فً المدرسة من خبلل اإلذاعة المدرسٌة 
 ثانٌا : الزٌارات الفردٌة :

 ٌقوم بها المتعلم للمنشآت والمرافق العامة التً ال تحتاج إلى إجراءات مثل :
صفات وؼٌرها . مما ٌكسب المتعلم القدرة على المستو -األندٌة  –مخافر الشرطة  –الجمعٌات التعاونٌة  –المسجد 

 مواجهة مشكبلت المجتمع والتفاعل معها وتدرٌبه على االعتماد على النفس.
 مجاالت أخرى لؤلنشطة الفردٌة والجماعٌة

 داخل وخارج المدرسة :
 وتشمل هذه األنواع ما ٌؤتً :

 انترنت ...الخ -مجبلت  –صحؾ  –القراءات الخارجٌة ) كتب  -
 تارٌخٌة –اجتماعٌة  –مل " ألبومات " مصورة لموضوعات دٌنٌة ع -
 عمل مجسمات ذات عبلقة بالدراسات اإلسبلمٌة . -
 متابعة برامج دٌنٌة واجتماعٌة و تثقٌفٌة من القنوات الفضابٌة . -
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 مسرحة بعض الموضوعات من المقرارت الدراسٌة . -
 عقد مناظرات بٌن المتعلمٌن حول موضوع معٌن. -
 عقد حلقات نقاشٌة بٌن المتعلمٌن وأصحاب الشؤن فً المجتمع. -

 اهمٌة النشاط المدرسً :
 تفعٌل لدور المنهج. -
 ٌحقق التعلم الذاتً والثقة بالنفس. -
 ٌرتبط بالحٌاة خارج المنهج والمدرسة. -
 ٌشبع مٌول المتعلم واهتماماتها وحاجاتها. -
 لتجرٌب.ازدحام المناهج بالحقابق  مما ٌدعو الى ا-
 تنمٌة االبداع و االبتكار.-
 تنمٌة المهارات االساسٌة للتعلم :قراءة/ استماع/ مشاهده/ تفكٌر-

 ٌنقسم النشاط الى :
 النشاط الثقافً :

وٌشمل المحاضرات العامة والندوات واللقاءات المفتوحة والنوادي الطبلبٌة والمسابقات والمسرح الجامعً  
 المهرجانات الثقافٌة.

 ط االجتماعً :النشا
وٌشمل البرامج الخدمة العامة والرحبلت والزٌارات والمسابقات والرعاٌة االجتماعٌة والبحوث والدراسات المٌدانٌة 

 االجتماعٌة.
 النشاط الفنً :

ط وٌتضمن النشاط الفنً  تنظٌم وتنفٌذ االنشطة الفنٌة التالٌة : مسابقة الرسم ، مسابقة االعمال الٌدوٌة ، مسابقة الخ
 العربً ،مسابقة التصوٌرالفوتوؼرافً ،مسابقة المسرح الجامعً ،المعارض المهنٌة والتقلٌدٌة .

 النشاط الرٌاضً :
وٌشمل دوري كلٌات الجامعة فً ألعاب كرة القدم والسلة والٌد والطابرة وخماسٌات كرة القدم ومسابقات التنس 

 ت المحلٌة والخارجٌة .االرضً وتنس الطاولة والبلٌاردو والسباحة والمشاركا
___________________________________________________________________ 
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 ايصف إدازة

 مفهوم اإلدارة الصفٌة :
هً مجموعة االنشطة التً  ٌسعى المعلم من خبللها الى تنمٌة  االنماط السلوكٌة المناسبة وٕالى خلق وتوفٌر  جو صفً 

 ا.تسوده العبلقات االٌجابٌة بٌن المعلم وتبلمٌذه وبٌن  التبلمٌذ أنفسهم داخل ؼرفة الصؾ وخارجه
 أهمٌة االدارة الصفٌة :

 حفظ النظام الصؾ .-ٔ
 توفٌر المناخ العاطفً واالجتماعً الذي ٌشجع على التعلم .-ٕ
ة المادٌة والنفسٌة للتعلم .-ٖ ٌٔ  تنظٌم البٌ
 توفٌر الخبرات التعلٌمٌة وتنظٌمها وتوجٌهها .-ٗ
 مبلحظة الطلبة ومتابعة تقدمهم وتقوٌهم. -٘

 ·أنماط اإلدارة الصفٌة: 
 النمط الفوضوي:-

ٌسود هذا النمط لدى المعلمٌن ضعاؾ الشخصٌة، والمهملٌن الؽٌر قادرٌن على جذب انتباه الطبلب فتجد التبلمٌذ 
 ٌتنقلون بٌن المقاعد المختلفة وٌتصرفون وفًقا ألهوابهم فً ؼرفة الفصل دون اإلحساس بوجود ضوابط لتصرفاتهم.

ة على القٌام بالجهد البلزم لتقوٌم سلوك التبلمٌذ، ؼٌر مبادر وتكاد شخصٌته أما المعلم فهو ؼٌر مخطط وعدٌم المقدر
تذوب بٌن التبلمٌذ بحًثا عن صداقات معهم، وبذلك تكون إنتاجٌة العملٌة التربوٌة ضعٌفة ومتدنٌة، وٌضٌع الوقت فً 

 استفسارات التبلمٌذ التً ال طابل لها.
 النمط التسلطً: -

فً ٌتصؾ بالقهر واإلرهاب والخوؾ، حٌث ٌرى المعلم فً نفسه مصدًرا ربًٌسا بل ووحٌد ًا وٌتمٌز هذا النمط بمناخ ص
للمعلومات، وٌنتظر من تبلمذته الطاعة التامة لتعلٌماته وأوامره مزاجً ًا فً عبلقته بالتبلمٌذ فهو الذي ٌمتلك القدرة 

مادهم علٌه كلً ًا مقاوما ً ألي تؽٌٌر فً نمطه اإلداري على الثواب والعقاب، مفِقد ًا للتبلمٌذ ثقتهم بؤنفسهم من خبلل اعت
 معتبر ًا ذلك تحدي ًا لسلطته.

 اآلثار السلبٌة للنمط التسلطً:
 . ظهور اإلتكالٌة والشرود الذهنً، ومظاهر الؽٌبة والنمٌمة، والخوؾ من المعلم والخضوع له لكؾ أذاه.ٔ
 رته على التخطٌط لحٌاته ومستقبله وضٌاع لشخصٌته.. فشل التلمٌذ فً وضع أهداؾ لنفسه، وضعؾ شدٌد لقدٕ
. الدافعٌة للتعلم خارجٌة مصدرها الثواب والعقاب مما ٌفقد العملٌة التعلٌمٌة أهم خصابصها وهً نقل أثر التعلم، ٖ

 وٌبقى التعدٌل فً السلوك محدود ًا ومرتبًطا بزمن الرهبة والخوؾ.
 النمط الدٌمقراطً:-

فر األمن والطمؤنٌنة لكل من التلمٌذ والمعلم، حٌث ٌسوده جو التفاعل اإلٌجابً بٌن المعلم وهو ذلك النمط الذي ٌو
وتبلمذته من جهة وبٌن التبلمٌذ أنفسهم من جهة أخرى، وهو ٌراعً النمو المتكامل للتلمٌذ من كل جوانبه الجسدٌة 

حاور مع زمبلبه مما ٌوفر إمكانٌة التعلم والنفسٌة، حٌث ٌعطً للتلمٌذ الفرصة فً التعبٌر عن نفسه، والتواصل والت
  .المطروحة، والقادرة على اإلبداع باألقران، وٌبنً شخصٌة الطالب الخاصة به القادرة على نقد اآلراء واألفكار

 عناصر عملٌة إدارة الصؾ:
 وهو أول المهام اإلدارٌة للمعلم، بوضع العدٌد من الخطط أهمها:.التخطٌط: ٔ

 أ. الخطة السنوٌة
 . الخطة الدراسٌةب

 ج. الخطة الزمنٌة للمنهاج
 د. خطط عبلجٌة

 هـ. خطط للمتفوقٌن و المشاركة فً إعداد الخطة التطوٌرٌة للمدرسة.
المدرس ٌبقى الرابد فً العمل الصفً وال ٌمكن االستؽناء عن دوره القٌادي فً العملٌة التعلٌمٌة/التعلمٌة، .القٌادة:   ٕ

 قادًرا على:فٌجب على المعلم أن ٌكون 
 خلق الدافعٌة للتعلم  ♦
 مراعاة الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة للتبلمٌذ ♦  
  .مواجهة الملل والضجر ♦

 .تباه لمٌل الطالب لجذب االنتباهاالن♦ 
 مراعاة الفروق الفردٌة.♦ 
معلم الذي ٌدٌر الوقت بدقة تعد عملٌة التنظٌم مإشر قوي على مدى فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة/التعلمٌة، فال. التنظٌم:  ٖ

ا كل مرحلة منها ما  ًٌ وفاعلٌة هو معلم ذو خبرة ودراٌة، فهو ٌتنقل بٌن مراحل الدرس المختلفة بٌسر وسهولة معط
تستحقه من الوقت ففً عملٌة التهٌبة قد ٌبدأ درسه باختبار قصٌر ٌقٌس خبرات التلمٌذ السابقة ومنتمً فً الوقت ذاته 

 .لموضوع الدرس الجدٌد
إذا كان مفهوم التقوٌم إصدار أحكام عند انتهاء مرحلة معٌنة فإننا ننظر للتقوٌم أٌضا بكونه عملٌة . التقوٌم: ٗ

استمرارٌة، وبذلك فهو مدخل لتعدٌل االنحراؾ عن المسار المرسوم وتقوٌمه، وال ٌمكن لنا أن نحكم على أٌة عملٌة 
 صبح العملٌة التعلٌمٌة/التعلمٌة ارتجالٌة فردٌة ؼٌر موضوعٌة.تربوٌة إال من خبلل عملٌة التقوٌم الذي بدونه ت
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 أهم المهارات البلزمة إلدارة الصؾ:
 الدافعٌة♦ 
 المثٌرات♦ 
 التهٌبة للدرس♦ 
 ؼلق الدرس♦ 
 التعزٌز♦ 
 األسبلة الصفٌة وتوجٌهها♦
 التحرك داخل الصؾ♦
 التقٌٌم الذاتً♦

 
 

 : المهام التً تتطلبها تحقٌق ادارة الصؾ
 -الً:  المهمات اإلدارٌة فً إدارة الصؾ:أو

 هناك مجموعة من المهمات العادٌة التً ٌنبؽً على المعلم ممارستها واإلشراؾ على انجازها ، ومن بٌن هذه المهمات:
 تفقد الحضور والؽٌاب. –أ 

 ب _ توزٌع الكتب والدفاتر.
 ج _ تؤمٌن الوسابل والمواد التعلٌمٌة.

 مناسب للمقاعد.د _ المحافظة على ترتٌب 
 هـ _ اإلشراؾ على نظافة الصؾ وتهوٌته وإضاءته

 -ثانٌاً: المهمات المتعلقة بتنظٌم عملٌة التفاعل الصفً:
 تمثل عملٌة التعلٌم عملٌة تواصل وتفاعل دابم ومتبادل ومثمر بٌن المعلم وتبلمٌذه أنفسهم.

 -وصنؾ البعض التفاعل اللفظً الصفً داخل الصؾ إلى:
 لمعلم.كبلم ا –أ 

 كبلم التلمٌذ –ب 
 كما صنؾ كبلم المعلم إلى:

 كبلم مباشر. –أ 
 وهو الكبلم الذي ٌصدر عن المعلم دون إتاحة الفرصة أمام التلمٌذ للتعبٌر عن رأٌه فٌه.

 -ومن أنماط هذا الكبلم:
 ٌحاضر وٌشرح. – ٔ
 ٌنتقد أو ٌعطً توجٌهات. – ٕ

 د جداً وتفاعل التبلمٌذ فً هذٌن النمطٌن تفاعل محدو
 كبلم ؼٌر مباشر. -ب

 وٌضم تلك األنماط التً تتٌح الفرصة أمام التبلمٌذ لبلستجابة والكبلم بحرٌة داخل الصؾ ومنها:
 تقبل المشاعر. – ٔ
 تقبل أفكار التبلمٌذ وتشجٌعها – ٕ
 كٌر العلٌا(.طرح أسبلة على التبلمٌذ.)األسبلة الضٌقة أي محدودة اإلجابة وال تتطلب استخدام مهارات التف – ٖ
طرح أسبلة عرٌضة ) وهً تلك األسبلة التً ٌعبر التبلمٌذ فٌها عن أفكارهم واتجاهاتهم ومشاعرهم الشخصٌة  – ٗ

 وتتطلب استخدام مهارات تفكٌرٌة مختلفة كالتحلٌل والتركٌب واالستنتاج والتقوٌم (
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 -أما بالنسبة لكبلم التبلمٌذ فٌؤخذ األشكال التالٌة:

 مٌذ المباشرة.استجابات التبل➢

 استجابات التبلمٌذ ؼٌر المباشرة.➢

مشاركة التبلمٌذ التلقابٌة حٌث ٌكون كبلم التبلمٌذ فً هذا الشكل صادراً عنهم وٌبدو ذلك فً األسبلة أو االستفسارات ➢

 التً تصدر عن التبلمٌذ لمعلمهم أي أنهم ٌؤخذون زمام المبادرة فً الكبلم.
 ارة دافعٌة التعلم :ثالثا: المهمات المتعلقة بإث

تإكد معظم نتابج الدراسات والبحوث التربوٌة والنفسٌة أهمٌة إثارة الدافعٌة للتعلم لدى التبلمٌذ باعتبارها تمثل المٌل 
 إلى بذل الجهد لتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة المنشودة فً الموقؾ التعلٌمً .

 ن القٌام:ومن أجل زٌادة دافعٌة التبلمٌذ للتعلم ٌنبؽً على المعلمٌ
باستثارة إنتباه تبلمٌذهم والمحافظة على استمرار هذا االنتباه ، وأن ٌقنعوهم بااللتزام لتحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة ،  -

 وأن ٌعملوا على استثارة الدافعٌة الداخلٌة للتعلم
 باإلضافة إلى استخدام أسالٌب الحفز الخارجً للتبلمٌذ الذٌن ال ٌحفزون للتعلم داخلٌا-

 عى علماء النفس التربوي وجود مصادر متعددة للدافعٌة منها:وٌر
 اإلنجاز باعتباره دافعا-أ

 القدرة باعتبارها دافعاً  -ب
 . لذات كدافع للتعلمالحاجة إلى تحقٌق ا -ج

المادي  أما أسالٌب الحفز الخارجً إلثارة الدافعٌة لدى التبلمٌذ فإنها تؤخذ أشكاال مختلفة منها التشجٌع واستخدام الثواب
أو الثواب االجتماعً أو النفسً أو تؽٌٌر البٌبة التعلٌمٌة ، أو استخدام األسالٌب والطرق التعلٌمٌة المختلفة مثل : 

االنتقال من أسلوب المحاضرة إلى النقاش فالحوار فالمحاضرة مرة أخرى ، أو عن طرٌق تنوٌع وسابل التواصل مع 
أم باستخدام مواد ووسابل تعلٌمٌة متنوعة ، أم عن طرٌق تنوٌع أنماط األسبلة  التبلمٌذ سواء كانت لفظٌة أو ؼٌر لفظٌة

 الحافزة
 رابعا : المهمات المتعلقة بتوفٌر اجواء االنضباط الصفً :

مفهوم النظام ٌعنً توفٌر الظروؾ البلزمة لتسهٌل حدوث التعلم واستمراره فً ؼرفة الصؾ ، وٌمكن االستدالل من هذا 
 ظام ؼالب ًا ما ٌكون مصدره خارجٌا ولٌس نابعا من ذات التبلمٌذ.المفهوم أن الن

 هو تلك العملٌة التً ٌنظم التلمٌذ سلوكه ذاتٌا من خبللها لتحقٌق أهدافه وأؼراضهمفهوم االنضباط 
  تخطٌط القواعد الصفٌة:

باشرة. وفً ما ٌؤتً أمثلة توقعات أو معاٌٌر عامة، وتدل القواعد الصفٌة على السلوك ؼٌر المقبول بطرقة ؼٌر م هً
 لبعض القواعد األساسٌة الواسعة االستخدام:

 احترام ملكٌة اآلخرٌن وقد ٌشمل هذا: المحافظة على نظافة الؽرفة•
 احترام اآلخرٌن والتعامل معهم بؤدب وهذا ٌتضمن: اإلصؽاء بعناٌة عندما ٌتحدث المعلم أو الطبلب•

 تخطٌط االجراءات الصفٌة :
 توقعات الخاصة بإنجاز نشاط صفً معٌن.مجموعة ال هً

 وهناك أربع فبات من اإلجراءات هً: 
 إجراءات بدء الحصة:-أ
 تفقد الحضور وذلك من خبلل إعداد بٌان بؤسماء الطبلب، ووضع إشارة أمام أسماء الؽاببٌن.•

 إجراءات إنهاء الحصة:-ب
ت قبل إنهاء الحصة مثل تنظٌؾ الصؾ، وإرجاع المواد ٌحتاج المعلم لبعض الوقت )أقل من دقٌقة( للقٌام ببعض العملٌا

 واألدوات إلى أماكنها
 اإلجراءات الخاصة بانتباه الطالب أثناء الشرح: -جـ

ٌجب أن ٌعرؾ الطبلب كٌؾ ٌتصرفون أثناء شرح المعلم أو أثناء المناقشة أو المراجعة، وأن علٌهم اإلنصات وأال 
 ب الخاصة بالحصة على مقاعدهم.ٌنشؽلوا بؤحادٌث خاصة، وأن ٌضعوا الكت

 اإلجراءات الخاصة بعمل الطبلب فً مقاعدهم: -د
 ال ٌسمح للطبلب بالحدٌث أثناء المناشط الفردٌة إال إذا كان الحدٌث له صلة بموضوع الدرس

_______________________________________________________________________ 
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  المفهوم  العام للتخطٌط

توفـرة ودراستها وتحـدٌد إجـراءات وهو أسلوب أو منهج ٌهدؾ إلى حصر اإلمـكانات المـادٌة والمـوارد البشرٌة الم

 االستفادة منها لتحقٌق أهداؾ مرجوة خبلل فترة زمنٌة محددة

  مفهوم التخطٌط إلعداد الدروس

 عملٌة تحضٌر ذهنً وكتابً ٌضعه المعلم قبل الدرس بفترة كافٌة ، وٌشتمل على عناصر مختلفة لتحقٌق أهداؾ محددة

: أهمٌة التخطٌط للدرس  

تدرٌس متقنة األدوار وفق خطوات محددة منظمة ومترابطة األجزاء وخالٌة من االرتجالٌة ٌجعل عملٌة ال

  والعشوابٌة محققة لؤلهداؾ الجزبٌة

 - ٌجنب المعلم الكثٌر من المواقؾ الطاربة المحرجة

 - ٌسهم فً نمو خبرات المعلم المعرفٌة أو المهارٌة

تنفٌذ الدروس وتقوٌمهاٌساعد على رسم وتحدٌد أفضل اإلجراءات المناسبة ل  - 

. ٌعٌن على االستفادة من زمن الدرس بالصورة األمثل - 

ٌسهم التخطٌط فً التعرؾ على مفردات المقررات الدراسٌة وتحدٌد جوانب القوة والضعؾ فٌها ، وتقدٌم  -

  المقترحات لتحسٌنها

 -ٌعٌن المعلم على التعرؾ على األهداؾ العامة والخاصة وكٌفٌة تحقٌقها

اعد المعلم على اختٌار وسٌلة التعلٌم المناسبة وإعدادهاٌس  - 

: أنواع التخطٌط   

-ٔ التخطٌط بعٌد المدى: وهو التخطٌط الذي ٌتم لمدة طوٌلة كعام دراسً  

-ٕ التخطٌط قصٌر المدى: وهو التخطٌط لفترة قصٌرة كالتخطٌط األسبوعً أو الٌومً  

: العناصر الربٌسة لخطة الدرس   

 موضوع الدرس ، ومن أهم ضوابطه أن ٌكون 

 . ـ جزءاً من المقرر المدرسً ومبلبماً للزمن المخصص للحصة

 .ـ حلقة فً سلسلة موضوعات تم تخطٌطها بطرٌقة تتابعٌة 

 أهداؾ الدرس ، ومن أهم ضوابطها أن تكون : سبق ذكرها فً باب خاص بها 
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  المدخل للدرس ) التمهٌد ( ، ومن أهم ضوابطه

مشوقاً ومتنوعاً تتضح من خبلله أهداؾ الدرس وبصورة جلٌةـ أن ٌكون   . 

 ـ أن ٌربط بٌن الدرس القابم السابق

  ( محتوى الدرس ) ما سٌدرسه المعلم ( ومن أهم ضوابطه 

 . ـ أن ٌسهم فً تحقٌق أهداؾ الدرس

 ـ أن ٌشمل الموضوع بصورة متوازنة بما ٌتبلءم مع زمن الحصة 

اضحة وصحٌحة ) أرقام ، توارٌخ ، أسماءـ أن ٌشتمل على موضوعات و  ) .  

 .ـ أن تكون عناصره مرتبة ترتٌباً منطقٌاً ومستمدة من مصادر تتسم بالثقة

(ـ أن ٌشتمل على جوانب تتعلق بالقٌم والمبادئ اإلسبلمٌة  

 : ضوابطها ومن( للتعلم الطالب ونشاطات ، التدرٌس فً المعلم أسالٌب) ، النشاطات

 . آخر دون أسلوب أو طرٌقة على تقتصر فبل ةمتنوع تكون أن ـ

 .المشكبلت وحل االستقصابٌة بالناحٌة الطرق تتسم أن ـ

 .مختلفة مستوٌات وذات للطبلب الفردٌة الفروق تراعً أن ـ

  . الصؾ فً عملً نشاط على تشتمل أن ـ

الدرس وأهداؾ بموضوع مرتبطة تكون أن ـ  

 : طهاضواب ومن ، التعلٌمٌة واألدوات الوسابل

 .الطبلب ولمستوى الدرس لموضوع مبلبمة تكون أن ـ

 . بفاعلٌة المحتوى وتوضٌح الدرس أهداؾ تحقٌق فً تسهم أن ـ

استخدامها على الطبلب وتشجع ومبتكرة متنوعة تكون أن ـ .   

 : ضوابطها ومن ، المرجعٌة والمواد المدرسً الكتاب

 . الصؾ حجرة ًف النقاش على القدرة لتنمٌة الكتاب ٌستخدم أن ـ

 . الصفٌة الواجبات ألداء المدرسً الكتاب ٌستخدم أن ـ

 . هام سإال لحل كالتوصل ، المشكبلت حل طرق فً الكتاب ٌستخدم أن ـ

 . واستعداداتهم الطبلب لقدرات مبلبمة المرجعٌة القراءة تكون أن ـ

 . الدرس بؤهداؾ متصلة و موثقة المرجعٌة القراءة تكون أن ـ

 :ضوابطه  أهم من التقوٌم و

 . الدرس بؤهداؾ مرتبطاً  التقوٌم ٌكون أن ـ

 (. مقالً ، موضوعً ، تحرٌري ، شفهً)  متنوعة التقوٌم وسابل تكون أن ـ
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 . ربٌسة أسبلة خبلل من التقوٌم ٌتم أن ـ

واالتجاهات المهارات و الحقابقٌة المعلومات ٌقٌس أن ـ  

 :الفصلٌة للخطة العامة األهداؾ

 . الدراسٌة المقررات متضمنات ضوء فً المادة تدرٌس هداؾأ دراسة_ ٔ

 . المتاحة اإلمكانات تحدٌد_ ٕ

 . الدراسً المقرر ٌتضمنها التً الوحدات لتدرٌس زمنً جدول وضع_ ٖ

 .للتدرٌس البلزمة التعلٌمٌة الوسابل جدولة_ ٗ

 .مستقل هامش فً الدروس تنفٌذ ملحوظات رصد_ ٘

 ضمن وجدولتها الدراسً المقرر لموضوعات المناسبة تدرٌسال وطرابق أسالٌب تحدٌد_ ٙ

 .الفصلٌة الخطة

 .تنفٌذها البلزم الصفٌة وؼٌر الصفٌة األنشطة حصر_ 7

 .المقرر تدرٌس تخدم التً المراجع على المعلم ٌتعرؾ أن_ 8

 :للدروس الٌومً اإلعداد أهمٌة

 ومادٌاً  وتربوٌاً  نفسٌاً  ٌتهٌؤ أنه حٌث ، التدرٌس فً ٌاتهومسإول المعلم واجبات أهم من الٌومٌة التدرٌسٌة الخطة تعد

 ومدروسة هادفة عملٌة بصٌػ ، تعلٌمٌة ومواقؾ وخبرات ومفاهٌم معارؾ من الدروس هذه تحوٌه ما التبلمٌذ لتعلٌم

 .المنشودة التعلٌم أهداؾ معها ٌحقق

 : الناجح الٌومً اإلعداد صفات

 . التبلمٌذ حاجات تحقق وأن التدرٌسٌة، الوحدات خطط من الٌومٌة التحضٌرٌة الخطط تنبع أن  -

 . للتعدٌل قابلة مرنة التحضٌرٌة الخطط تكون أن -    

 .الطبلب لدى الفردٌة الفروق اإلعداد عند ٌراعى أن -   

 . مناسبة وتشوٌقٌة تحفٌزٌة ووسابل أنشطة على التحضٌرٌة الخطة تشمل أن ٌجب -   

 . والتشوٌق باإلثارة ٌتصؾ مناسبا تمهٌدا لتدرٌسا فً الشروع ٌسبق أن -   

 مع ، العلمٌة المفاهٌم وأهم المصطلحات وتوضٌح األفكار بتسلسل متصؾ ونشاطاته لحواره المعلم إعداد ٌكون أن -   

 .علٌها التؽلب وسبل الدرس تنفٌذ عند الواردة والصعوبات ، التبلمٌذ قبل من المتوقعة لؤلسبلة اإلعداد

  . بالدرس ارتباطها لها تربوٌة إرشادات على الٌومٌة الخطة تحتوي أن -   

للخطة اإلعداد عناصر بٌن الجٌد الترابط خبلل من للدرس الموضوعٌة بالوحدة للتدرٌس الٌومٌة الخطة تتصؾ أن      – 

 : الٌومً اإلعداد وظابؾ

 . منها والتثبت ، العلمٌة المادة من االستزادة فرصة للمعلم ٌتٌح -    

 . وتنسٌقها عناصرها وترتٌب المادة أفكار تنظٌم على ٌعٌن  -  
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 . والتلمٌذ المعلم على والجهد الوقت ٌوفر بما المناسبة التدرٌس طرٌقة معالم ٌحدد -   

 . دقٌقة وبصورة للدرس المصاحبة األنشطة تنفٌذ على ٌعٌن  -  

 . سالدر لموضوع السلوكٌة األهداؾ جمٌع احتواء فً ٌسهم -   

 .تؽطٌتها الواجب بالنقاط وٌذكره درسه من المعلم ٌمكن كما التعلٌم، لنشاطات سجبل ٌعد -   

جهود من المعلم ٌبذله ما على للتعرؾ التربوي المشرؾ بها ٌستعٌن وسٌلة ٌعد      – 

 :الٌومً اإلعداد علٌها ٌشتمل أن ٌجب التً العناصر

 ( : التقلٌدٌة)  هاربرت طرٌقة:  أوالً 

 . العرض –ٖ.  التمهٌد –ٕ الموضوع – ٔ

 .التطبٌق ـٙ.  االستنتاج ـ٘.  المناقشة ـٗ

 ( : الحدٌثة)  األهداؾ طرٌقة:  ثانٌاً 

 . التمهٌد – ٖ.  السلوكٌة األهداؾ – ٕ. األولٌة المعلومات – ٔ

التقوٌم ـٙ.  التعلٌمٌة الوسابل ـ٘.  األنشطة ـ  .  

وايُٓوذد واملدخٌ حيةواالضرتاتي وايطسيكة االضًوب بني ايفسم  

 أوالً /أسلوب التدرٌس

أسلوب التدرٌس هو الكٌفٌة التً ٌتناول بها المعلم طرٌقة التدرٌس أثناء قٌامه بعملٌة التدرٌس، ، أو هو األسلوب الذي 

ٌتبعه المعلم فً تنفٌذ طرٌقة التدرٌس بصورة تمٌزه عن ؼٌره من المعلمٌن الذٌن ٌستخدمون نفس الطرٌقة، ومن ثم 

 ٌرتبط بصورة أساسٌة بالخصابص الشخصٌة للمعلم.

  ثانٌاً /طرابق التدرٌس:

طرٌقة التدرٌس هً الكٌفٌة أو األسلوب الذي ٌختاره المدرس لٌساعد التبلمٌذ على تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة السلوكٌة، 

لفصل بتدرٌس درس معٌن وهً مجموعة من اإلجراءات والممارسات واألنشطة العلمٌة التً ٌقوم بها المعلم داخل ا

 ٌهدؾ إلى توصٌل معلومات وحقابق ومفاهٌم للتبلمٌذ.

 :التدرٌس إستراتٌجٌة/  ثالثا

 القابد أسلوب)) أو(( العسكر قٌادة فن)) وتعنً قدٌم إؼرٌقً أصلها إنجلٌزٌة كلمة( Strategy) إستراتٌجٌة

 عدٌدة أخرى مجاالت فً استخدامه تم مصطلحال هذا أن ؼٌر. الحربٌة العملٌات وإدارة الخطط وضع فً(( العسكري

 .العسكري المعنى من ـ جورهاً  فً ـ قرٌبة بمعان

 مصمم أو المعلم، قبل من سلفاً  المختارة التدرٌس إجراءات من مجموعة: ))بؤنها التدرٌس إستراتٌجٌة تعرٌؾ ٌمكن

 فاعلٌة بؤقصى المرجوة التدرٌسٌة اؾاألهد ٌحقق بما التدرٌس، تنفٌذ أثناء فً الستخدامها ٌخطط والتً التدرٌس،

 ((.المتاحة اإلمكانات ضوء وفً ممكنة،

 :التدرٌس مدخل رابعا/

 هذه أكانت سواء التدرٌس، أسالٌب من معٌن أسلوب أو طرٌقة إلٌها تستند التً والمنطلقات والمبادئ األسس)) هو

 ((.نفسٌة أو اجتماعٌة، أو تربوٌة، مهنٌة أو أكادٌمٌة األسس
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 كل وألن. التدرٌس طرق من طرٌقة أٌة خلفه تكمن الذي العام الفكري اإلطار ٌمثل التدرٌس مدخل فإن آخر، بمعنى

 فهناك التدرٌس، مداخل تعدد بالضرورة ٌعنً ذلك فإن معٌنة، نظرٌة ومبادئ أسس من تنطلق الطرق هذه من طرٌقة

 مداخل من ذلك ؼٌر على... والتقنً والبٌبً، واالجتماعً، للتدرٌس، التكاملً والمدخل للتدرٌس، الكشفً المدخل

 .عدٌدة تدرٌسٌة

 :التدرٌس خامسا/ نموذج

 أي األصل، من محددة مظاهر ٌمثل نظام أو لشًء تصوري أو مادي، عرض إلى عامة بصورة( نموذج) مصطلح ٌشٌر

 التفاصٌل كل لىع تشتمل ال بسٌطة أو كاملة، شبه أو كاملة، بتفاصٌل ما، لشًء مجسمة محاكاة النموذج أن

 المبلمح تحدد التً الكٌفٌة أو الكمٌة المنطقٌة العبلقات من مجموعة ٌلخص إطار بؤنه النموذج ٌعرؾ وعلٌه.الدقٌقة

 .به تهتم الذي للواقع الربٌسٌة

 ايساجعةايتػرية 

 هً المعلومات التً تعطى الفرد بعد إجابته وتزود الطالب بمستوى ادابه الفعلً . :تعرٌفها 

دافعٌة المتعلم من خبلل مساعدته على اكتشاؾ االستجابات الصحٌحة فٌثبتها وحذؾ االستجابات استثارة -ٔ :أهمٌتها 

 الخاطبة .

 فً عملٌة المتعلم . تعزز قدرات المتعلم وتشجعه على االستمرار-ٕ

 تنشط عملٌة التعلم ومن شؤنها تزٌد من دافعٌة المتعلم .-ٖ

 وضح للمتعلم أٌن ٌقؾ من الهدؾ المرؼوب فٌه و ما الزمن الذي ٌحتاج لتحقٌقه .ت-ٗ

تبٌن للمتعلم أٌن هو من االهداؾ السلوكٌة التً حققها ؼٌره من طبلب فصله والتً لم ٌحققوها بعد وهً بمثابة -٘

 فً التعلٌم . تقوٌم ذاتً للمعلم وأسلوبه

 لمرؼوب فٌه مع مراعاة تكراره من قبل الطبلب .التؤكٌد على صحة األداء أو السلوك ا -ٔ منها :الؽرض 

 .خدامها لتصحٌح أو تحسٌن أداء ما أن ٌقدم المعلم معلومات ٌمكن است-ٕ

 توجٌه الطالب لكً ٌكتشؾ بنفسه المعلومات التً ٌمكن استخدامها لتصحٌح أو تحسٌن االداء .-ٖ

 لشعور االٌجابً ( المرتبط باالداء الصحٌح .زٌادة الشعور بالسعادة ) ا-ٗ

ماهو ماٌعرؾ بعدم زٌادة الشعور بالخجل أو الخوؾ ) الشعور السلبً ( كً الٌعتمد الطالب الى تكرار تصرؾ ما و-٘

 القبول .

فر للمتعلم تتواالتً ( فهً تشٌر الى مصدر المعلومات خارجٌة  –ٌة راجعة حسب المصدر )داخلٌة تؽذ-ٔ :ها أنواع

 لمهارة ما ، فمصدر هذه المعلومات أما أن ٌكون داخلٌا أو ٌكون خارجٌا .حول طبٌعة أدابه 

 مإجلة ( . –تؽذٌة راجعة حسب زمن تقدٌمها )فورٌة -ٕ

 (نهابٌة  –تؽذٌة راجعة حسب التزامن مع االستجابة ) متبلزمة -ٖ

 ( مكتوبة  –تؽذٌة راجعة حسب شكل معلوماتها ) لفظٌة -ٗ

ه الصحٌحة وهً ) هً المعلومات التً ٌتلقاها المتعلم حول اجابتاالٌجابٌة : الراجعة االٌجابٌة أو السلبٌة  التؽذٌة-٘

 تزٌد من عملٌة استرجاعه لخبرته فً المواقؾ االخرى (

 )تلقً المتعلم المعلومات حول استجابته الخاطبة مماٌإدي الى تحصٌل دراسً أفضل (: السلبٌة 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 مفهوم التقوٌم :

ه وعّدله ووجهه نحو بّقوم الشًء ٌعنً وزنه وّقدره واعطاه ثمنا معٌنا وتعنً الكلمة كذلك صوّ تعرٌؾ التقوٌم لؽة : 

 الصواب .

هو عملٌة منظمة ٌتم من خبللهاا إصدار حكم دقٌق وموضوعً ، على منظومة تربوٌة معٌنة ، أو على التقوٌم التربوي 

 لما ٌتم الكشؾ عنه من قصور وخلل احد عناصرها بؽٌة اتخاذ  قرارات تتعلق بٕادخال تعدٌل او اصبلح

تم من خبللها اصدار حكم دقٌق وموضوعً على منظومة معٌنة او على احد هو عملٌة منظمه ٌتقوٌم التدرٌس 

 ما ٌتم الكشؾ عنه من قصور وخلل .عناصرها بؽٌة اتخاذ قرارات بٕادخال تعدٌل أو اصبلح ل

 ايفسم بني ايتكويِ وايكياع وايتكييِ

 التقٌٌم القٌاس التقوٌم

هو التعدٌل واإلصبلح بعد التشخٌص 
من بٌن فهو االعم واالشمل 

 المصطلحات الثبلثة .

هو وصؾ كّمً لظاهرة أو جوانب 
 متعددة وٌعبر عن ذلك عددٌاً .

هو إصدار حكم على قٌمة االشٌاء أو 
االفكار أو الجوانب أو االستجابات 
لتقدٌر مدى كفاٌة هذه االشٌاء 

ودقّتها وفاعلٌتها على أن ٌتم هذا 
الحكم فً مستوى أو مّحك أو معٌار 

 معٌن .

 9ٓل: حصل التلمٌذ أحمد على مثا 
 ٓٓٔمن 

مثال: حصل التلمٌذ أحمد على تقدٌر 
 ممتاز

 اصدار حكم وصؾ تعدٌل

 

 ايفسم بني ايتكويِ ايرتبوي وايتكويِ ايتعًيُي

 التقوٌم التعلٌمً التقوٌم التربوي

م التربوي وهو أن التقوٌم التعلٌمً جزء من التقوٌ أن التقوٌم التربوي أعم واشمل من التقوٌم التعلٌمً
 الجانب اإلجرابً منه

عملٌة منهجٌة تقوم على اساس عملٌة تستهدؾ الحكم 
بدقة وموضوعٌة على مدخبلت وعملٌات ومخرجات 

 أي نظام تربوي

عملٌة منهجٌة تقوم على اسس عملٌة تستهدؾ اصدار 
الحكم بدقة وموضوعٌة على مدخبلت وعملٌات 

القوة ومخرجات أي نظام تعلٌمً وتحدٌد مواطن 
 والقصور فً كل منها

 

 اهداؾ تقوٌم المعلم للمتعلمٌن :

الحكم على قٌمة االهداؾ التعلٌمٌة التً تتبناها المدرسة والتؤكد من مراعاتها لخصابص وطبٌعة الفرد المتعلم -ٔ

 مجتمع ولطبٌعة المادة الدراسٌة .ولفلسفة وحاجات ال

 ً تسٌر فٌه العملٌة التعلٌمٌة .اكتشاؾ نواحً الضعؾ والقوة وتصحٌح المسار الت-ٕ

مساعدة المعلم على معرفة تبلمٌذه فردا فردا والوقوؾ على قدراتهم ومشكبلتهم ومن هنا ٌتحقق مبدأ الفروق -ٖ

 الفردٌة

 إعطاء المتعلمٌن قدرا من التعزٌز واالثابة بقصد زٌادة الدافعٌة لدٌهم لمزٌد من التعلم واالكتشاؾ-ٗ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ادراك فاعلٌتهم فً التدرٌس على مساعدة المعلمٌن -٘

 معاٌٌر التقوٌم الناجح :

 ٌجـــب أن تتوفر فً عملٌات التقوٌم لٌكون ناجحا ومحققا للؽرض منه جملة ، امور:

الصدق : المقصود به هو أن االداة تقٌس ماصممت له ، فإذا صممنا اختبار ٌّقوم قدرة المتعلم فً الحساب  -１
 ى إجراء العملٌات الحسابٌة .فٌجب أن ٌقٌس فعبل قدرة المتعلم عل

الثبات : المقصود به إذا مااعٌد اعطاء االختبار لمجموعة متكافبة من المتعلمٌن فإنه ٌعطى نفس النتابج فعبل  -２
. 
الموضوعٌة : تعنً عدم تؤثر نتابج االختبار بالعوامل الشخصٌة للمقوم واحتكامه الى معاٌٌر واضحة ومحددة  -３

 تبار واداء التقوٌم .فً تحلٌل وتفسٌر نتابج االخ
 انواع التقوٌم التربوي :

 أوال : أنواع التقوٌم التربوي حسب المراحل

 .التقوٌم المبدبً أو القبلًٔ

 .التقوٌم البنابً أو التكوٌنًٕ

 .التقوٌم التشخٌصًٖ

 .التقوٌم الختامً التجمعًٗ

 ( : التقوٌم المبدبً أو القبلً :ٔ

إلى معرفة مدى استعداد التلمٌذ لتعلم خبرة آو مقرر دراسً معٌن ، وهذا ٌعنً وٌتم قبل أن تبدأ العملٌة ، وٌهدؾ •

 تحدٌد القدرات والمعارؾ التً تعد شرطاً ضرورٌاً لتعلم وتحصٌل الوحدة أو الخبرة الدراسٌة .

وذلك وتتضح أهمٌه هذا النوع من التقوٌم فً تخطٌط البرامج بحسب مستوى كل تلمٌذ )برامج التعلٌم الفردي ( . •

بتصنٌؾ التبلمٌذ إلى مجموعات متجانسة فً مستوى المهارات أو المٌول والهواٌات وٌعتمد على اختبارات االستعدادات 

 والبٌانات الشخصٌة .

 ومن أسالٌب التقوٌم المناسبة لهذا النوع ما ٌلً :•

 .اختبارات القدراتٔ

 .اختبارات االستعداداتٕ

 .المقاببلت الشخصٌةٖ

 رٌخ المتعلم الدراسً.بٌانات عن تاٗ

 ومن أهداؾ هذا النوع ما ٌلً :•

 .قد نهدؾ من التقوٌم القبلً توزٌع المتعلمٌن فً مستوٌات مختلفة حسب مستوى تحصٌلهمٔ

.وقد ٌلجؤ المعلم للتقوٌم القبلً قبل تقدٌم الخبرات والمعلومات للتبلمٌذ ، لٌتسنى له التعرؾ على خبراتهم السابقة ٕ

 ٌها سواء كان فً بداٌة الوحدة الدراسٌة أو الحصة الدراسٌة .ومن ثم البناء عل

فالتقوٌم القبلً ٌحدد للمعلم مدى توافر متطلبات دراسة المقرر لدى المتعلمٌن ، وبذلك ٌمكن للمعلم أن ٌكٌؾ أنشطة •.

 التدرٌس بحٌث تؤخذ فً اعتبارها مدى استعداد المتعلم للدراسة .
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بعض مهارات مبدبٌة والزمة لدراسة المقرر إذا كشؾ االختبار القبلً عن أن معظم وٌمكن للمعلم أن ٌقوم بتدرٌس •

 المتعلمٌن ال ٌمتلكونها

 التقوٌم البنابً أو التكوٌنً ( ٕ

وهو الذي ٌطلق علٌه أحٌاناً التقوٌم المستمر ، وٌعرؾ بؤنه العملٌة التقوٌمٌة التً ٌقوم بها المعلم أثناء عملٌة التعلم ، •

 ع بداٌة التعلم وٌواكبه أثناء سٌر الحصة الدراسٌة .وهو ٌبدأ م

 ومن أهداؾ هذا النوع من التقوٌم ما ٌلً :

 ( توجٌه تعلم التبلمٌذ فً االتجاه المرؼوب فٌه .ٔ)

 ( تحدٌد جوانب القوة والضعؾ لدى التبلمٌذ ، لعبلج جوانب الضعؾ وتبلفٌها ، وتعزٌزٕ)

 جوانب القوة .

 ج تعلمه ، وإعطاإه فكرة واضحة عن أدابه .( تعرٌؾ المتعلم بنتابٖ)

 ( إثارة دافعٌة المتعلم للتعلم واالستمرار فٌه .ٗ)

 ومن أسالٌب هذا النوع من التقوٌم التً ٌستخدمها المعلم ما ٌلً :•

 ( المناقشة الصفٌة .ٔ)

 ( مبلحظة أداء الطالب .ٕ)

 ( الواجبات البٌتٌة ومتابعتها .ٖ)

 ( التقوٌم الصفًٗ)

وٌم البنابً هو أٌضاً استخدام التقوٌم المنظم فً عملٌة بناء المنهج ، و فً التدرٌس وفً التعلم بهدؾ تحسٌن والتق•

تلك النواحً الثبلث وحٌث أن التقوٌم البنابً ٌحدث أثناء البناء أو التكوٌن فٌجب بذل كل جهد ممكن من أجل استخدامه 

 فً تحسٌن تلك العملٌة نفسها .

 -شخٌصً :( : التقوٌم التٖ

(ٌهدؾ الى تشخٌص موطن القوة والضعؾ فً اداء المتعلمٌن وتحدٌد الصعوبات التً ٌوجهها كل منهم فً اثناء ٔ

 التعلٌم واتخاذ ما ٌلزم من اسالٌب العبلج .

 (مساعدة المتعلم فً التعرؾ على قدراته وامكاناته ، واقتراح سبل ووسابل تحسٌنها وتنمٌتها الى اقصى حد ممكن .ٕ

كن هناك فارق هام بٌن التقوٌم التشخٌصً والتقوٌم البنابً أو التكوٌنً ٌكمن فً خواص األدوات المستعملة فً كل ول

منهما . فاالختبارات التشخٌصٌة تصمم عادة لقٌاس مهارات وصفات أكثر عمومٌة مما تقٌسه األدوات التكوٌنٌة . فهً 

اً فً إعطابها درجات فرعٌة للمهارات والقدرات الهامة التً تشبه اختبارات االستعداد فً كثٌر من النواحً خصوص

 تتعلق باألداء المراد تشخٌصه .

 وهو ٌؤتً فً نهاٌة البرنامج وٌهدؾ الى : -( : التقوٌم التجمعً الختامً :ٗ

 ( رصد عبلمات الطلبة فً سجبلت خاصة .ٔ)

 ( إصدار أحكام تتعلق بالطالب كاإلكمال والنجاح والرسوب .ٕ)

 توزٌع الطلبة على البرامج المختلفة أو التخصصات المختلفة أو الكلٌات المختلفة .( ٖ)
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 ( الحكم على مدى فعالٌة جهود المعلمٌن وطرق التدرٌس .ٗ)

( إجراء مقارنات بٌن نتابج الطلبة فً الشعب الدراسٌة المختلفة التً تضمنها المدرسة الواحدة أو ٌبٌن نتابج الطلبة ٘)

 ختلفة .فً المدارس الم

 والسٌاسات التربوٌة المعمول بها ( الحكم على مدى مبلءمة المناهج التعلٌمٌةٙ)

 ثانٌا : أنواع التقوٌم حسب من ٌقوم؟

 التقوٌم الذاتً )الفردي(: -ٔ

الخصابص  الممٌزة للتقوٌم الذاتً بؤنها تتضمن مشاركة الطلبة فً تحدٌد مستوٌات ومحكات بؽرض تطبٌقها على 

 دار أحكام تتعلق بمدى تحقٌقهم لهذه المحكات والمستوٌات.أعمالهم، وإص

 الب وتقوٌمه الذي ٌقوم به نفسه .وٌقتصر دور المعلم فً التقوٌم الذاتً على ٕابداء تعلٌقاته التً  تعزز عمل الط-

 وله مٌزات نستطٌع أن نوجزها فٌما ٌلً :

 كه وإلى سٌره فً االتجاه الصحٌح ره إلً تعدٌل فً سلو( وسٌلة الكتشاؾ الفرد ألخطابه ونقاط ضعفه وهذا ٌإدي بدو )أ

)ب( ٌجعل الفرد أكثر تسامحاً نحو أخطاء اآلخرٌن ألنه بخبرته قد أدرك أن لكل فرد أخطاءه ولٌس من الحكمة استخدام 

 هذه األخطاء للتشهٌر أو التؤنٌب أوالتهكم

ب ضعفه مما ٌولد الشعور بالطمؤنٌنة والثقة )ج( ٌعود الفرد على تفهم دوافع سلوكه وٌساعده على تحسٌن جوان

 بالنفس .

 ومن أنواع التقوٌم الذاتً :• 

 ( تقوٌم التلمٌذ لنفسه :ٔ

نستطٌع أن نعود التلمٌذ على ذلك بكتابة تقرٌرات عن نفسه وعن الؽرض من نشاطه والخطة التً ٌسٌر علٌها فً 

د منها ، والدراسة التً قام بها ، ومقدار مٌله أو بعده عنها دراسته ، والمشكبلت التً اعترضته ، والنواحً التً استفا

 ن باإلجابة عنها على تقوٌم نفسه.، وٌمكن أن ٌوجه التلمٌذ إلى نفسه األسبلة المناسبة وٌستعٌ

 ( تقوٌم المعلم لنفسهٕ

ٌم إمكانٌاته ، ولما كان ٌتلقى المعلم عادة منهجاً دراسٌاً لتدرٌسه لتبلمٌذه ، وهو بحاجة إلى أن ٌكون قادراً على تقٌ

 للمعلمٌن نقاط قوتهم وضعفهم فٌجب أن ٌقوم كل منهم  بتقوٌم ذاته فً جمٌع مجبلت عمله لٌعمل على تحسٌن أدابه .

 ٌرتبط تقوٌم األقران ارتباطاً وثٌقاً بالتقوٌم الذاتً ، حٌث ٌتضمن قٌام كل طالب بتقوٌم أعمال أقرانه. تقوٌم األقران :-ٕ
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لبٌن مثبلً أن ٌتبادال التعٌٌنات أو المهام أو األعمال التً أداها كل منهما، وٌقوم كل منهما بتقوٌم جودة، أو إذ ٌمكن لطا

دقة، أو مبلبمة عمل اآلخر. ؼٌر أن هذا ٌتطلب تنظٌماً وإعداداً، لكً ٌكون تقوٌم األقران متسقاً، واألحكام الناتجة عنه 

 صاببة.

 

 

 اؼراض القٌاس والتقوٌم :

س والتقوٌم مكانة عالٌة ومهمة فً مراحل البحث العلمً السٌما وانهما ٌعدان محكا نعتمد علٌه فً الكشؾ عن للقٌا

صبلحٌته )التجرٌب( فعلى سبٌل المثال ٌمكن القول ان بعض الطرق التعلٌمٌة فً مجال االسالٌب كالتعلٌم المبرمج 

د وان نستند من خبلل العملٌتٌن السابقتٌن باعتبارهما من اركان والتعاونً تستند الى عملٌة القٌاس والتقوٌم ،اذ اننا الب

رض اهمها البحث العلمً .وتشٌر الدراسات التربوٌة فً هذا المجال الى ان االؼراض متعددة وكثٌرة لذا ٌمكن ان نستع

 من خبلل النفاط االتٌة:

 تحدٌد االهداؾ التعلٌمٌة:-ٔ

تعلٌمٌة وصٌاؼتها بشكل محدد ومدى تحقٌقها ضمن العملٌة التعلٌمٌة داخل ٌسهم القٌاس والتقوٌم فً تحدٌد االهداؾ ال

ؼرفة الصؾ وهذا ما ٌطلق علٌه مٌكانٌكٌة تحقٌق الهدؾ السلوكً التعلٌمً وتشٌر كثٌر من الدراسات فً مجال اسالٌب 

 وٌمٌة .التدرٌس بانه البد ان ٌكون هناك ارتباط متكامل وعضوي بٌن الهدؾ واالسالٌب واالنشطة التق

 تحسٌن مستوى االداء التعلٌمً:-ٕ

من خبلل استخدام عملٌتً القٌاس والتقوٌم بشكل جٌد وصحٌح ٌمكن ان تحدد استراتٌجٌات تعلٌمٌة تتناسب مع قدرات 

الطلبة ،فهذه النقطة ترتبط بٌن االسلوب التعلٌمً المتبع وعملٌة التحصٌل ،حٌث نكتشؾ من خبللها الطرق الناجحة فً 

 لتدرٌس ،اخذٌن بعٌن االعتبار الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وتحدٌد نقاط القوة والضعؾ لدٌهم .عملٌة ا

 التوجٌه واالرشاد التربوي:-ٖ

ان االمتحانات المدرسٌة ونتابجها مرتبطة بعملٌة القٌاس والتقوٌم لذلك ال بد من االستناد على نتابج امتحانات الطلبة 

ٌعانون من ضعؾ التحصٌل الدراسً واكتشاؾ الطلبة المبدعٌن وهذا بدوره ٌإدي الى  وارشادهم بخاصة الطلبة الذٌن

 توجههم وارشادهم وماذا ٌتوجب علٌهم ان ٌدرسوا مستقببل.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 تسهٌل مهمات االدارة المدرسٌة-ٗ

ٌساعد ان التقوٌم المدرسً الصحٌح الخالً من االخطاء ٌساعد االدارة على وضع برامج تعلٌمٌة ناجحة وهذا بدوره 

 المختصٌن فً التعرؾ على امكانٌات الطلبة المعرفٌة وتطوٌرها.

 المسح-٘

ٌعد المسح طرٌقة من طرق البحث العلمً فمن خبلله ٌتم جمع المعلومات ومعالجتها فهناك عبلقة وطٌدة بٌن التقوٌم 

ات وتفسر وتحدد قدرات والمسح، السٌما ان بعض الدراسات تعتبرهما وجهٌن لعملٌة واحدة فمن خبلله تجمع العبلم

 الطلبة واستعداداتهم وهذا ٌعد من االسس العلمٌة التً تقوم علٌها مجاالت القٌاس والتقوٌم.

 التنبإ-ٙ

من خبلل عملٌة التقوٌم الصحٌح نستطٌع ان نتنبؤ بمستقبل الطلبة السٌما ما سٌكون علٌه تحصٌلهم فالتقوٌم الجٌد ٌعد 

ة فعلى سبٌل المثال نتٌجة امتحان الشهادة الثانوٌة العامة تكون مإشرا نتنبؤ من مإشرا ٌمكن ان ٌتنبؤ بتحصٌل الطلب

 خبلله بما سٌكون علٌه تحصٌل الطلبة فً المستقبل الجامعة /الدراسات العلٌا،الفروع التً سٌبدع فٌها.

 خدمة اؼراض البحث العلمً:-7

سٌما وانهما ٌعدان محكا نعتمد علٌه للكشؾ عن للقٌاس والتقوٌم مكانة عالٌة ومهمة فً مراحل البحث العلمً ،ال

صبلحٌة التجرٌب .فعلى سبٌل المثال ٌمكن القول ان بعض الطرق التعلٌمٌة فً مجال االسالٌب كالتعلٌم المبرمج 

 والتعاونً تستند الى عملٌة القٌاس والتقوٌم.

 تقوٌم المناهج الدراسٌة واسالٌب التدرٌس:-8

دراسٌة ال بد من اتباع التقوٌم خاصة فً تقوٌم ركابز المنهاج ممثبل ذلك فً االهداؾ من خبلل استعراض المناهج ال

والمحتوى واالسالٌب واالنشطة والتقوٌم ومن خبلل اتباع عملٌة تقوٌم المنهج نصل الى تؽذٌة راجعة تسهم فً تطوٌر 

 ً مجال التدرٌس.العملٌة التربوٌة خاصة ف

 ة عوامل،منها:نجد ان القٌاس ؼالباً ما ٌتؤثر بعد

 الشا المراد قٌاسه )او سمة الشا المراد قٌاسها(.- أ

 اهداؾ القٌاس.- ب

 نوع المقٌاس ووحدة القٌاس المستخدمة.- ت

 طرٌقة القٌاس ومدى تدرٌب القابمٌن على القٌاس.- ث

 عوامل تتعلق بــ)طبٌعة الظاهرة المقاسة او طبٌعة المقٌاس وعبلقته بنوع الظاهرة.- ج

 ٌر الكمً للظواهر المقاسة )جمع البٌانات والمبلحظات الكمٌة عن السمة المقاسة.التقد- أ

 عملٌة المقارنة )اي ان قٌاس الظاهرة كمٌاً ٌتضمن مقارنة نتٌجة القٌاس بؽٌرها(.- ب

وٌعتمد  )القٌاس( ٌعبر احصابٌاً عن تقدٌر االشٌاء والمستوٌات تقدٌراً كمٌاً على وفق اطار معٌن من المقاٌٌس المدرجة

 وجد بمقدار وكل مقدار ٌمكن قٌاسهاساساً على القول المؤثور (كل ٌ

 مجاالت التقوٌم التربوي هً:

 * تقوٌم المتعلم: فً مختلؾ جوانب سلوكهم وفً مختلؾ مراحلهم العمرٌة.

 ما الذي نقٌسه ونقومه لدى المتعلم:ـ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ـ المجال االنفعالً: )االتجاهات والمٌول والقٌم(. ٔ

 ال النفسً حركً: المهارات العملٌة )الٌدوٌة( التً أتقنها التلمٌذ نتٌجة التعلم.ـ المج ٕ

 ـ المجال المعرفً: اختبارات التحصٌل بؤنواعها. ٖ

 * تقوٌم المعلم: من حٌث إعدادهم ومستوى كفاءتهم وإنتاجهم.

لٌمٌة ومدى فعالٌتها بالنسبة لنمو * تقوٌم المناهج والطرابق واألسالٌب والوسابل التعلٌمٌة المختلفة والمراحل التع

 المتعلمٌن وبالنسبة لحاجات سوق العمل وخطط التنمٌة.

* الخطة التربوٌة: من خبلل المقارنة بٌن األهداؾ الموضوعة وبٌن ماأمكن تحقٌقه من هذه األهداؾ ودراسة أسباب 

 التباٌن إن وجدت.

 ة أوالحدٌثة وأثر ذلك فً مردود العملٌة التعلٌمة.* تقوٌم اإلدارة التربوٌة: بؤسالٌبها المختلفة،التقلٌدٌ

 * األبنٌة المدرسٌة:ومدى كفاءتها ومدى االستخدام الفعال للبناء وقاعات التدرٌس وماشابه ذلك.

 * وسابل القٌاس والتقوٌم كاالمتحانات بؤنواعها .

عداد الخرٌج الواحد فً المستوٌات * كلفة التعلٌم: كقٌاس كلفة الطالب الواحد فً مراحل تعلٌمٌة معٌنة،أوكلفة إ

 المختلفة.

 * الكفاءة الداخلٌة لنظام التعلٌم: اي نسبة عدد الداخلٌن إلى نظام التعلٌم،إلى الخارجٌن منه.

* الكفاءة الخارجٌة لنظام التعلٌم: أي مدى االرتباط بٌن المعارؾ والمهارات التً ٌحصل علٌها الخرٌجون بواسطة 

 لعمل الفعلٌة .علٌم وحاجات سوق االت

 خصابص التقوٌم الجٌد :

 الٌقؾ عند مجرد ٕاصدار  الحكم على منظومة التعلٌم . -

 لٌس ؼاٌة بحد ذاته.-

 لٌس نشاطا ختامٌا -علمً  -ٕاٌجابً -

 رجات النظام التعلٌمً فً المتعلمٌقتصر على نتابج ومخ  -

 الخصابص الواجب توافرها فً االدوات التقوٌمٌة:

 سالٌب التقوٌم : أن نستخدم أكثر من طرٌقة فً التقوٌم مثل التقوٌم الشفهً والتقوٌم التحرٌريالتنوع فً أ -

 ؼزارة الفقرات : بالنسبة لعدد الفقرات ألي مادة دراسٌة-

 البد أن تكون عدد الفقرات شامله للمادة الدراسٌة . -أ 

ة الدراسٌة )كل ما كانت الفقرات الدراسٌة مؽطٌة المادة أن تكون هذه الفقرات تتفق مع العناصر االساسٌة فً الماد-ب 

 كل ماكان افضل (

وٌفضل عندما نقوم بوضع االختبار أن تكون هذه الفقرات تراعً لٌس الجزبٌات بل الخطوط العرٌضة فً   المقرر -

 الدراسً المراد تقوٌمه .

 الجمع  بٌن  االسلوب الكمً والنوعً فً القٌاس -
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ح عند وضع الفقرات.البساطة والوضو-

االقبلل من االسبلة المفتوحة :االسبلة المفتوحة هً االسبلة التً ال نحدد فٌها كًما ما هو مطلوب )مثال سقطت الدولة -

 العثمانٌة لعدة اسباب وضح ذلك ) لم ٌذكر سببٌن أو ثبلثة(

 حدٌد الدرجة لكل فقرة فً االسبلةوضع معاٌٌر للتقوٌم لكل اداة : أي ت -

 ات ايتكويِ ايرتبويادو
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 املالذعة

هو مشاهدة فكرة ما والعمل على تسجٌل هذه الفكرة أو  تعرٌفها
 توثٌقها لؽرض التقوٌم فً مثل هذه الحالة

مبلحظة بسٌطة وهً المبلحظة ؼٌر المضبوطة - أنواعها
وتتضمن صورا مبسطة من المشاهدة واالستماع إلى 

 الظواهر واألحداث
وتختلؾ عن البسٌطة من حٌث كونها  مبلحظة منظمة: -

تخضع لدرجة عالٌة من الضبط ، وهدفها جمع البٌانات 
 الدقٌقة عن الظاهرة ووضع الفروض

مبلحظة ؼٌر مشاركة: وال ٌتضمن سوى النظر  -
واالستماع إلى موقؾ اجتماعً معٌن دون المشاركة 

 الفعلٌة فٌه
مبلحظة مباشرة: حٌث ٌقوم الباحث بمبلحظة سلوك -

 ٌن من خبلل اتصاله مباشرة باألشخاصمع

المعلومات التً تجمع باستخدام أداة المبلحظة تكون -ٔ ممٌزاتها
 أكثر عمقا من استخدام األدوات األخرى .

. نإمن المبلحظات للباحث معلومات شاملة ومفصلة ٕ
 ومعلومات اضافٌة لم ٌكن حتى ٌتوقعها .

تكون . تإمن للباحث أٌضا معلومات دقٌقة أقرب ماٖ
 للصحة .

.تسجٌل المعلومات ساعة حدوثها وفً نفس وقت ٗ
 حدوث النشاط أو الظاهرة .

الشخص القابم بالبحث قد ٌواجه بتعمد الناس التصنع - سلبٌاتها
واظهار ردود فعل وانطباعات ؼٌر حقٌقٌة عند وقوعهم 

 تحت المبلحظة .
-قد تعوق العوامل الخارجٌة المبلحظة : كالطقس  -

 محدودة بالوقت الذي تقع فٌه المبلحظة

 االضتباْة

أداة لجمع البٌانات المتعلقة بموضوع بحث محدد عن  تعرٌفها
 طرٌق استمارة ٌجرى تعببتها من المستجٌب

 اخراج االستبانة بشكل جذاب- شروط صٌاؼتها
 الوضوح والدقة-

 قصر الفقرات-
 لكل فقرة مشكلة واحدة-
 من السهل الى الصعب-

 دقٌقة ٖٓن االستجابة ٌفضل ٌكون زم-

 قلة التكالٌؾ نسبٌاً. - مزاٌاها
 ٌتوفر للشخص وقت أكبر لئلجابة. -

تتوفر لئلستبٌان ظروؾ التقنٌن أكثر )قٌاس الصدق  -
 والثبات(.

ٌساعد على الحصول على معلومات ٌصعب الحصول  -
 علٌها باستخدام وسابل أخرى.

بلة بدقة ٌعطً االستبٌان فرصة كافٌة لئلجابة عن األس -
وصراحة أكثر )الموضوعٌة( نتٌجة لعدم معرفة 

 المستجٌب.
ال ٌحتاج إلى عدد كبٌر من األفراد لؽرض متابعة  -

 االستبانات.
 ٌتٌح اإلستبٌان جمع البٌانات الكمٌة وتحلٌلها بسهولة. -

 ال ٌتٌح للمشاركٌن فرصة توضٌح األسبلة الؽامضة. - عٌوبها
 لمتعلمٌن.ؽٌر القد ٌكون وسٌلة صعبة  -
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 املكابًة

طرٌقة لجمع البٌانات بشكل شفوي وجها لوجه ،هً  تعرٌفها
عبارة عن محادثة بٌن القابم بالمقابلة وشخص أو 

مجموعة من االشخاص وجها لوجه بؽرض الحصول على 
 معلومات معٌنة

تساعد الباحث فً شرح األسبلة وٌجٌب المبحوث علٌها - ممٌزاتها
 خطاء ، شرط أن ٌكون الباحث محاٌدابدقة وبالتالً تقل األ

المقابلة مفٌدة جدا إذا كان المبحوث ال ٌعرؾ القراءة  -
 والكتابة

تزوٌد الباحث بمعلومات إضافٌة عن الموضوع وتساعده  -
 علً فهمه جٌدا

نسبة اإلجابات أو الردود تكون أعلً من إجابات  -
 اإلستبانة) نسبة مرتفعة(

إجابات لجمٌع األسبلة  ٌحصل القابم بالمقابلة علً -
 وٌكمل الناقص فً تلك اإلجابات

بطء التنفٌذ والحاجة إلً وقت طوٌل والجهد الكبٌر لجمع - عٌوبها
 المعلومات والحصول على اآلزمة منها

الصعوبة الناشبة عن رؼبة المبحوث فً المبحوث فً -
تضخٌم األحداث وتوكٌد الذات وإعطاء انطباع عن نفس 

بٌنما الحقٌقة ؼٌر ذلك وٌسمً هذا خطؤ بؤنه إنسان مهم 
 اإلضافة

اؼفال بعض الوقابع الهامة أو التقلٌل من أهمٌتها  -
 وٌسمً هذا خطؤ التعرؾ

عدم التتابع السلٌم للوقابع أو العبلقة السلٌمة بٌن  -
 الحقابق بعضها وبعض وٌسمً خطؤ التؽٌٌر

 ايتكسيس ايراتي

  

• لتعبٌر الشفهً أو هو األسلوب الذي ٌقوم فٌه الفرد با
التحرٌري عن نفسه فٌما ٌتعلق بسمة أو نقد ٌرتبط بسلوكه 
أو مٌوله أو أرابه ومعتقداته تجاه موضوعات او أشخاص 

 آخرٌن

 التعرٌؾ

الحصول على معلومات معٌنة عن الفرد بصورة مباشرة 
وقد ٌتعلق التقرٌري بالفرد نفسه او برأٌه تجاه موضوعات 

 او أشخاص آخرٌن

منهالهدؾ   

ٌركز هذا االسلوب فى مجال التقوٌم التربوى والنفسً على 
المخرجات) النواتج( الوجدانٌة لدى المتعلم او الفرد عموما   

 تركٌزه

 -من االدوات التى تستخدم فى هذا األسلوب االستبانات
قوابم -استطبلعات الرأى -اختبارات الشخصٌة -االستفتاءات

مقاٌٌس المٌول –ات المواقؾ اختبار -سبللم التقدٌر -التقدٌر
 واالتجاهات.....وؼٌرها

 ادواته
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 االضكاط

 االسقاط 

هو إحدى الحٌل البلشعورٌة التً تهدؾ إلى إلصاق ما فً  تعرٌفه
داخل األنا من صفات أو مشاعر أو دوافع أو رؼبات ؼٌر 
مقبولة إلى اآلخرٌن فبل ٌشعر بذنب أو إثم أو خجل ألنها 

ت موجودة عنده وذلك تخفٌفا من موجودة فً ؼٌره ولٌس
 خجله وشعوره بعٌوبه...

 هو أسلوب من أسالٌب التقوٌم النفسً  والتربوي•

 ٌعمل على تخفٌؾ مشاعر الذنب والقلق والتوتر فوابده
انه وراء الكثٌر من األعمال اإلبداعٌة الرابعة عند األدباء •

 والشعراء والرسامٌن
والحاجات  ٌفٌد فى تشخٌص المشاعر واالتجاهات•

 والدوافع البلشعورٌة عند اإلفراد ) فابدة اكلٌنٌكٌة(
 أٌضا مهم عند قٌاس جوانب شخصٌة المتعلم•

األسلوب االسقاطى فً التقوٌم ٌنتمً إلى أسالٌب التقرٌر •
 الذاتً)البعض ٌعتبره احد أدواته

 

 اسلوب التحلٌل :

فى مجال محتوى  ة سواء كان فى مجال السلوك اوأسلوب التحلٌل ٌوفر معلومات موضوعٌة تستند على أسس علمٌ

 المادة الدراسٌة.

 :تحلٌل العمل 

أداة مهمة فٌما ٌتعلق بالجوانب األدابٌة حٌث ٌتم تحدٌد األداءات وما ٌتفرع عنها من سلوكٌات عند أداء عمل معٌن •

 ٌنبؽًووفقا لهذه االداءات والسلوكٌات ٌتم الحكم على المفحوص ومدى قٌامه بالعمل كما 

ٌستفاد من هذ فً تحلٌل عمل المعلم داخل حجرة الدراسة)او المعمل( للحكم على مدى كفاٌته التدرٌسٌة وذلك من خبلل •

 المبلحظة المقننة

او وضع المتعلم فً مواقؾ تتطلب سلوكٌات او مهارات محددة للحكم على مدى تمكنه من تلك السلوكٌات أو •

 المهارات.....

 ب  المبلحظة او المقابلة الشخصٌةعمل خطوة أو مرحلة من مراحل أسالٌب تقوٌم اخرى كؤسلوقد ٌكون أسلوب ال•

 تحلٌل المحتوى :

 سبق ذكره فً باب المحتوى

 دراسة الحالة :

 النفسً وقابع حٌاة شخص معٌن منذ مٌبلده حتى الوقت الحالً االخضابًٌكشؾ •

مات وبٌانات عن ماضً هذا الشخص وعن حاضره من ٌهدؾ إلى دراسة حالة شخص معٌن محدد وتركز على معلو•

اضافًة لمبلحظات -السجبلت الدراسٌة -اقرانه فً الدراسة -زمبلبه-مصادر قرٌبة منه وموثوق بها  مثل أفراد أسرته

 القابم بدراسة الحالة

هه بؤسلوب علمً وهى خطوة اساسٌة فى المنهج االكلٌنٌكى لجمع معلومات تارٌخٌة عن الحالة والمشكبلت التً تواج•

 منظم
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 دراسة الحالة قد تتعدى دراسة األشخاص إلى الظواهر األخرى...

 وقد تكون دراسة الحالة لظاهرة معٌنة مرتبطة بدراسة الحالة لبعض األفراد....•

ٌتم جمع المعلومات حول الشخص او الظاهرة بؤسالٌب وطرق عدٌدة منها المبلحظة ) المباشرة او ؼٌر المباشرة( •

 بلت الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة ...الخمقاببلت الشخصٌة واالختبارات واالستفتاءات واالستبانات وقوابم التقدٌر والسجوال

 قابمة الرصد وتسمى أٌضاً قابمة الشطب:

ٌّة معٌنة، حٌث ٌستجاب على فقراتها  ٌّات ٌرصدها المعلم أثناء تنفٌذ مهمة تعلٌم وهً عبارة عن قابمة بؤفعال أو سلوك

ر إحدى كلمتٌن )صح أو خطؤ( أو )نعم أو ال(. وٌكون على شكل جدول مكّون من ثبلثة أعمدة ٌحتوي العامود باختٌا

األول السلوك أو الفعل الُمراد تقوٌمه، وإلى جانبه عامودان بكلمتً نعم وال، وٌختار المعلم إحدى الكلمتٌن بناًء على ما 

دد طبلب الفصل. وهً أداة تقٌس وجود المهارة من عدمها لدى ٌراه من الطالب، وٌتم عمل نسخ من قوابم الرصد بع

 الطالب.

 سلم التقدٌر:

ٌّنة، فهً تشبه قابمة  نة أو مقدار ما اكتسبه من مهارة مع ٌّ وهً أداة تقٌس مدى مهارة الطالب فً تنفٌذ مهمة مع

بنعم أو ال( فإنها تجٌب برقم أو لفظ األفعال والسلوكٌات التً فً قابمة الرصد، ولكنها بدالً من إجابة كل من فقراتها )

 ٌُٔعّبر عن مدى تدنً أو ارتفاع تحصٌل هذه المهارة. وٌمكن أن ٌكون سلم التقدٌر عددٌاً فٌجاب على فقراته برقم من 

هو اكتسابها وإتقانها إتقاناً تاماً، كما ٌمكن أن ٌكون  ٘للتعبٌر عن عدم اكتساب المهارة، وٌكون  ٔ، حٌث ٌكون  ٘إلى 

ً تناسب م التقدٌر لفظٌاً فٌجاب على فقراته بكلمات مثل سٌا، جٌد، جٌد جداً، ممتاز، أو ؼٌرها من الكلمات التسل

 المهارة التً ٌتم قٌاسها

 سجل وصؾ سٌر التعلم:

ٌّة أو عبارات حول بعض األشٌاء التً قرأها وتعلمها أو  وهو عبارة عن سجل أو دفتر ٌكتب فٌه الطالب مواضٌع إنشاب

ٌُعد شاهد ها أو مر بها، سواء فً حٌاته الخاصة أم فً الفصل، وٌمكنه التعبٌر عن آرابه بحرٌة فً هذا السجل، وهو 

بذلك استراتٌجٌة لمراجعة الذات حٌث ٌحتفظ الطالب بالسجل معه، وٌجمع المعلم السجبلت من الطلبة كل فترة بشكل 

ٌُعلّق علٌها بشكل إٌجابً وبّناء، و هً تساعده بتقدٌر مستوى الطلبة وفهم ومعرفة ما ٌجول فً دورّي حتى ٌقرأها و

 ، وبالتالً تقوٌمهم بشكل أدق.بال كل واحد منهم

 السجل القصصً:

وهو ٌشبه إلى حد ما سجل وصؾ سٌر التعلم، ولكنه سجل ٌحتفظ به المعلم )وٌكون لدٌه سجل خاص منفرد لكل 

عندها المبلحظة، وٌحتوي السجل على مبلحظات المعلم عن  طالب(، وٌسجل فٌه ما ٌفعله الطالب والحالة التً تمت

نة بالمكان والتارٌخ، وٌتم تسجٌل األحداث  ٌّ سلوك الطالب وفروضه المدرسٌة ومبلحظاته عن األنماط المتكّررة لدٌه مب

اً ب ٌّ ٌُعّد السجل القصصً أداة تقوٌم حدٌثة تساعد على تقوٌم الطالب تقوٌماً واقع شمل جمٌع فٌه بطرٌقة وصفٌة. و

ٌّة أو ؼٌرها من األؼراض. وتجدر  ٌّة أو إرشاد ، وٌمكن استخدامه ألؼراض تنبب ًّ النواحً المختلفة لتحصٌله المعرف

ه فً اإلشارة إلى أّن هذا السجل ٌؤخذ وقتاً فً اإلعداد حٌث ٌتم عمله على مدى فصل دراسً كامل وال ٌمكن استخدام

 عمل تقوٌم سرٌع وآنً للطالب

الستخدام أدوات التقوٌم بؤفضل طرٌقة ممكنة، ٌجب على المعلم أن ٌجزئ المهارة أو المهمة إلى مجموعة والحظ أّنه 

 قٌاس كل منها على حدة بشكل دقٌق.من المهارات أو المهام األصؽر حٌث ٌتم تقوٌم و

 االختبازات ايترصيًية

 دة، أو التدرٌبهو األداة التً تستخدم لقٌاس مدى الفهم والتحصٌل فً مادة دراسٌة محد
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

ار من الكلمات ٌعتبر االختبار من أهم أدوات القٌاس والتقوٌم الصفً، بل ومن أكثرها استخداماً، ولهذا كانت كلمة اختب

 الشابعة االستخدام

 أهمٌة االختبارات التحصٌلٌة:

 ة المرصودة على نحو مسبق.توفٌر مإشرات حقٌقٌة توضح مقدار التقدم الذي أحرزه المتعلم قٌاساً باألهداؾ التعلٌمٌ -

مساعدة المعلم على إصدار أحكام موضوعٌة على مدى نجاعة أسالٌب التدرٌس التً استخدمها فً تنظٌم العملٌة  -

 التعلٌمٌة التعلمٌة.

تحدٌد الجوانب اإلٌجابٌة فً أداء المتعلم والعمل على تعزٌزها، فضبلً عن تشخٌص جوانب الضعؾ فً تحصٌل  -

 اً لبناء الخطط العبلجٌة لتبلفً ذلك.الطلبة، تمهٌد

استثارة دافعة الطلبة للتعلم، من خبلل حثهم على تركٌز االنتباه فً الخبرات التعلٌمٌة المقدمة، واالستمرار فً النشاط  -

 واالندماج فً هذه الخبرات لتحقٌق أهداؾ التعلم.

باستدعاء الخبرات وترتٌبها وإعادة تنظٌمها لتبلءم  توفٌر الفرصة للقٌام بمعالجات عقلٌة متقدمة ٌقومون من خبللها -

 المواقؾ التً تفرضها المواقؾ االختبارٌة.

توفٌر بٌانات كافٌة ٌتم بناء علٌها اتخاذ قرارات تتعلق بنقل الطلبة من مستوى دراسً إلى مستوى أعلى )الترفٌع  -

 والترسٌب(

 مواصفات االختبار التحصٌلً الجٌد:

 اس االختبار ما اُعد لقٌاسهالصدق :وٌقصد به قٌ -１
 الثبات : ٌقصد به مركز الطالب النسبً الٌتؽٌر إذا اعٌد االختبار على الطالب نفسه -２
 الموضوعٌة :ٌقصد به عدم تؤثر نتابج المفحوص  بذاتٌة المصحح -３
 الشمولٌة : أن ٌكون االختبار شامبلً لبلهداؾ التدرٌسٌة المراد قٌاسها -４
 التمٌٌز -５
 ة التطبٌق وسهولة تقدٌر الدرجات وسهولة تفسٌر النتابج وقلة تكلفة االختبار.عوامل اخرى مثل سهول -６

 خطوات بناء اختبارات التحصٌل :

 . التخطٌط لبلختبار-ٔ

 تحدٌد االهداؾ التعلٌمٌة-ٕ

 تحلٌل محتوى المادة التعلٌمٌة-ٖ

 إعداد جدول المواصفات-ٗ

 تحدٌد نوع اسبلة االختبار-٘

 رتٌبهاصٌاؼة اسبلة االختبار وت-ٙ

 اعداد تعلٌمات االختبار-7

 تطبٌق االختبار-8

 تحلٌل االختبار-9
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 التخطٌط لبلختبار :

أن االعتبارات المهمة فً تخطٌط االختبار هً تحدٌد ما ٌنبؽً أن ٌقاس بدقة، وبذلك ٌمكن أن تستدعً البنود االختبارٌة 

 ٌلٌة السلوك الذي تعلمه المتعلم.التحص

 جدوٍ املواصفات

عن مخطط تفصٌلً ٌتم فٌه ربط محتوى المادة الدراسٌة باألهداؾ التعلٌمٌة السلوكٌة وتحدٌد األوزان  هو عبارة

النسبٌة المناسبة لكل منها )لموضوعات المادة الدراسٌة ولعدد األسبلة ومقدار الدرجات لكل درس أو وحدة دراسٌة 

 تلفة( .واألهداؾ السلوكٌة بمستوٌاتها المخ

 فات :مكونات جدول المواص

 المحتوى وعناصره-ٔ

 االهداؾ التدرٌسٌة بمستوٌاتها المختلفة-ٕ

جدول ذو بعدٌن ٌوضع فً كل خانة من الخانات الجزبٌة عدد االسبلة التً تقٌس كل هدؾ ومن ثم مجموعها -ٖ

 اداً على نسبة االهمٌة لكل موضوعوالمجموع الكلً اعتم

 الؽرض من جدول المواصفات :

ة التً االختبار، والتؤكد على أنه ٌقٌس عٌنة ممثلة ألهداؾ التدرٌس ومحتوى المادة الدراسٌهو تحقٌق التوازن فً 

 ٌراد قٌاس التحصٌل فٌها .

 فوابد إعداد جدول المواصفات :

( ٌحقق الشمول المطلوب فً كل اختبار تحصٌلً مما ٌتٌح تؽطٌة جمٌع عناصر المحتوى أو الموضوعات التً تم ٔ

 تدرٌسها .

 بلختبار صدق المحتوى والعدالة الذي تتطلبه مواصفات االختبار التحصٌلً الجٌد.( ٌعطً لٕ

 ( ٌعطً لكل جزء أو موضوع وزنه الفعلً عندما توزع األسبلة والدرجة فً الجدول حسب األهمٌة النسبٌة لها .ٖ

 ٌا منها فقط.( ٌساعد على االهتمام بجمٌع مستوٌات األهداؾ المعرفٌة وعدم التركٌز على الجوانب الدنٗ

 ( ٌساعد فً بناء اختبار متوازن مع حجم الجهود المبذولة لتدرٌس كل موضوع٘

( إكساب المتعلم ثقة كبٌرة بعدالة االختبار مما ٌساعده فً تنظٌم وقته أثناء االستذكار وتوزٌعه على الموضوعات ٙ

 بإتزان )حٌث أن االختبار ٌإثر فً طرٌقة االستذكار(.

 تبار قدرة على تحدٌد الفقرات البلزمة لبلختبار( ٌمنح واضع االخ7

 ( ٌإدي إلى اعداد اختبار جٌـد8

 خطوات إعداد جدول المواصفات :

 ( تحدٌد موضوعات المادة الدراسٌة التً ٌراد قٌاس تحصٌل الطالب فٌها .ٔ

 ( تحدٌد الوزن النسبً لدروس و لموضوعات المادة الدراسٌة .ٕ

 اؾ السلوكٌة المعرفٌة بمستوٌاتها المختلفة.( تحدٌد الوزن النسبً لؤلهدٖ

 ( تحدٌد عدد األسبلة فً كل موضوع لكل مستوى من مستوٌات األهداؾ .ٗ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ( تحدٌد عدد أسبلة االختبار٘

 ( تحدٌد المجموع الكلً لعدد األسبلة الجزبٌة لبلختبارٙ

 ( تحدٌد الدرجة الكلٌة لبلختبار7

 مراحل عمل االختبار :

 دروس المقررة ثم عمل الوزن النسبً لكل درس من األسبلة.تحدٌد صفحات ال-1

 . تحدٌد عدد األسبلة ودرجاتها وفق نسب المستوٌات المعرفٌة الست.ٕ

% موضوعً ( بعد ٖٓ –% مقالً 7ٓ. تحدٌد عدد األسبلة المقالٌة واألسبلة الموضوعٌة حسب النسبة المقررة )ٖ

 معرفة عدد األسبلة الجزبٌة الكلٌة لبلختبار.

 * كم عدد األسبلة الجزبٌة لجمٌع االختبار مع مبلحظة الزمن المقرر لبلختبار.

 * كم عدد الدرجة الكلٌة لبلختبار.

. البد من اإلحاطة واإلطبلع على مستوٌات الهدؾ المعرفً وذلك بالتعرؾ على معنى كل مستوى وألفاظه وصٌػ ٗ

 أسبلته الموضوعٌة والمقالٌة.

وفق ما سبق مع العناٌة بمعنى صٌؽة السإال بحٌث تتناسب مع معنى المستوى ) لتكرر . ضرورة صٌاؼة األسبلة ٘

 بعض الصٌػ السإالٌة فً بعض المستوٌات (.

 . عند مباشرة عمل االختبار ننصح بالتالً :ٙ

 ة.عمل مخطط " كروكً " لجمٌع االختبار على أن ٌفرد كل سإال بؤقسامه األربعة وأسبلته الجزبٌة فً صفحة مستقل

. البدء أوالً باألسبلة الموضوعٌة وذلك بعد اختبار مستوى ما من المستوٌات المعرفٌة ثم وبعد االنتهاء من جمٌع 7

األسبلة ، ٌباشر واضع األسبلة عمل األسبلة المقالٌة بعد جرد ما تبقى من أسبلة المستوٌات ولمعالجتها فً األسبلة 

 المقالٌة.

 إلى المستوى الذي ٌلٌه وهلم جرا.وى على حدة حتى ٌتم االنتهاء منه ثم ٌنتقل . ٌحبذ أن نركز على صٌػ كل مست8

 تحلٌل االختبار :

بعد تطبٌق االختبار وتصحٌحه ٌقوم المدرس بتحلٌل نتابج االختبار من اجل تحدٌد مقدار فاعلٌته فً تقوٌم تحصٌل 

 الطلبة، ومن الجوانب التً ال بد من تحلٌلها

عامل السهولة مإشرا على عدد الطلبة الـذٌن أجـابوا عـن السإال إجابة صحٌحة، وٌمكن ٌعطً ممعامل السهولة:  - أ
عن السإال إجابة صحٌحة مقسوما على العدد الكلً  ٔالحصول علٌه من خبلل قسمة عدد الطـبلب الـذٌن اجابو

 %100للطبلب مضـروبا فـً 
( طلبة فان 10لذٌن أجابوا إجابة صـحٌحة عن السإال )( طالبا، وبلػ عدد الطلبة ا30مثال: إذا كان عدد طلبة شعبه )

 ، وٌكون ذلك علـى النحـو اآلتً: (%ٖٖمعامل السهولة ٌساوي )
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ٌعطً معامل الصعوبة مإشرا على عدد الطلبة الذٌن أجابوا إجابة خاطبة، وٌمكن الحصول علٌه معامل الصعوبة:  - ب
ابة خاطبة مقسوما على العدد الكلً للطبلب مضروبا فً عن السإال إج ٔمن خبلل قسمة عدد الطبلب الذٌن اجابو

(100%. ) 
ما ٌساوي %( وذلك الن حاصل جمـع معـاملً السـهولة والصعوبة داب7ٙفً المثال السابق معامل الصعوبة )

 %) أو (واحد صحٌح .ٓٓٔ)

 

 

ن معامل الصعوبة المرؼوب قاعدة هامه: األساس فً الحكم أن السإال جٌد أم ؼٌر جٌد هو معامل الصعوبة ، حٌث إ

 %.ٓ٘-%ٕ٘( أو٘.ٓ-ٕ٘.ٓلسهولة من )%. ومعامـل ا7٘-ٓ٘( أو 7٘.ٓ-٘.ٓفٌه ٌتراوح بـٌن )

 وٌقصد فٌه قدرة السإال على التمٌٌز بٌن الطلبة طبقا للقدرات العقلٌـة والمعارؾ التً ٌمتلكوها.معامل التمٌٌز: -ج

لذٌن ٌتمتعون بقدر أكبر من المعـارؾ والطبلب األقل قدرة فً مجال ونعنً به قدرة الفقرة على التمٌٌز بٌن الطبلب ا

%) فان هذا السإال ٌبدو ٘ٗمعٌن من المعارؾ. وعلى سبٌل المثـال، إذا كـان معامـل السهولة بالنسبة لسإال ما (

ؾ على نوع %( ولكن قبل أن نحكم بؤن السإال جٌد. نحاول التعرٓ٘ممتازا نظرا لقرب معامل السـهولة من مستوى )

%( إلـى فبـة المتوسطٌن و ٘ٔ%( منهم ٌنتمون إلى فبة الممتـازٌن و )٘ٔالطبلب الذٌن أجابوا علٌه، فإذا كان )

%( إلى فبة الضعاؾ ٌكون من الواضح أن السإال لم ٌقم بوظٌفته. وهـً التمٌٌز بٌن الطبلب الجٌدٌن وؼٌرهم. ٘ٔ)

 باستخدام المعادلة التالٌة :وعلٌه، فانه ٌجب التؤكد من أن كل سإال ٌمٌز 
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 مثال :

 ( طالبا وأجاب عـن السـإالٕ٘إذا كان عدد الطبلب المفحوصٌن فً كل مجموعة )

 ( طالبا من المجموعة الدنٌا إجابة صحٌحة. فان معامل التمٌٌز ٌساوي :8( طالبا من المجموعة العلٌا و )8ٔاألول )

 

 

قسمة أوراق المفحوصٌن الى مجمـوعتٌن متطرفتٌن أو أخذ مجموعتٌن  وحتى نستخرج معامل التمٌٌز ال بد لنا من

متطرفتٌن منها. ولتحقٌق ذلك، نرتب األوراق حسـب العبلمـة ترتٌبا تنازلٌا ثم نقسمها إلى مجموعتٌن متساوٌتٌن هما 

، اذا كان لدٌنا صؾ مجموعة األوراق ذات العبلمات العلٌا ومجموعة األوراق ذات العبلمات الدنٌا. وعلى سبٌل المثال

( أما إذا كانت عـددهم فردٌـا كؤن ٌكون ٕٓ( طالبا فانه ٌنقسم إلى مجموعتٌن عند أفراد كل منها )ٓٗمإلؾ مـن )

( ال ندخل ورقته فً تحلٌل األسبلة. أما إذا كان عدد الطبلب ٕٔ( فإننا نستبعد الوسٌط وهو الطالب الذي ترتٌبه )ٔٗ)

األوراق من كل طـرؾ مـن طرفً التوزٌع. وذلك بعد ترتٌب األوراق ترتٌبا تنازلٌا أو  كبٌرا. فإنه ٌكتفً بؤخذ ربع

 تصاعدٌا بحسب العبلمة.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 انواع اختبارات التحصٌل :

 على أساس طرٌقة التصحٌح : مقالٌه أو موضوعٌة

 المقالً : اما طوٌلة االجابة أو قصٌرة االجابة-ٔ

 دد ، ملء الفراؼات أو التكملة ، الصواب والخطؤ ، المزاوجة )المطابقة(والموضوعٌة : اختٌار من متع-ٕ

 على أساس االداء عند االختبار: وهً كتابً ، تعرؾ ، ظاهري ،عملً.-ٖ

 الشفوي. -ٗ

 االختبازات املكايية

 عٌوبها ممٌزاتها

سهولة وضعها : سهل أن ٌوضع من كل فصل سٔوال أو -
 سٔوال

 زأنها التؽطً المقرر-

قلة تكالٌفها : ال تحتاج ٕالى ورق كثٌر و وقت كثٌر و  ال  -
 تصحٌح بالكمبٌوتر

 عند التصحٌح تتؤثر بذاتٌة المصحح -

تمنح الطالب حرٌة التعبٌر  : تترك الطالب أن ٌبدع ، وأن  -
 ٌفكر ،وأن ٌتعلم التفكٌر  المنطقً .

 تؤخذ وقت طوٌل عند التصحٌح -

 

 االختبازات املوضوعية

باألسبلة الموضوعٌة تلك التً تكون االستجابة لها قصٌرة ، وإجاباتها محددة ، بمعنى أن هناك إجابة صحٌحة  ٌقصد

واحدة لكل سإال ، كما عرفت بالموضوعٌة ألن تصحٌحها ٌتم بشكل موضوعً ، فهً ال تعتمد على ذاتٌة المصحح فً 

 جمٌع المصححٌن فً المادة الواحدةللتصحٌح ٌعتمد علٌه تقدٌر الدرجة ، وإنما تعتمد على اإلجابة النموذجٌة كمعٌار 

 عٌوبها ممٌزاتها

 شاملة لمحتوى المقرر -
ارتفاع الصدق والثبات : الصدق لوجود اجابة  -

محددة ، والثبات إذا اعٌد االختبار سٌؤخذ 
 الطالب نفس الدرجة

 سهولة التطبٌق والتصحٌح -
التصحٌح بالكمبٌوتر وتناسب التبلمٌذ الذٌن لم  -

 تسبوا مهارات الكتابة والتعبٌر اللؽويٌك
 االجابة المباشرة -

 التمٌٌز بٌن الفروق الفردٌة -
 

إعدادها  ٌحتاج لوقت طوٌل : ٌوجد شروط   -
ٌجب االهتمام بها عند وضع االسبلة ا 

الموضوعٌة ومن أهمها: أن ٌكون هناك 
أكثر من  محتوى أن التكون البدابل متشابهة 

ضعٌفة كل ما كانت  وان   ال تكون البدأبل
ٌٔل جذابة كل ما كان االختبار أفضل  البدا

 تعجز عن قٌاس االبداع -
 تسمح للتخمٌن وقد تدفع المتعلمٌن للؽش -
مكلفة مادٌاً تحتاج الى اوراق اكثر وتصحٌح  -

 كمبٌوتر
تحتاج  الى خبرة عالٌة عند وضعها :لٌس  -

كل مدرس ٌستطٌع وضع االسبلة  ضمن 
االسبلة شروط الواجب توفرها فً 

 الموضوعٌة .
 ال تدل على مدى فهم الطالب للموضوع -

 تقٌس التعرؾ فً اؼلب االحوال -
 ال تقٌس القدرة على التطبٌق -
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 اْواع االختبازات املوضوعية

 االختياز َٔ َتعدد

 عٌوبها ممٌزاتها

 ٌتمٌز بسهولة التصحٌح
 ٌتمٌز بمعدالت صدق وثبات عالٌة

 ٌقل فٌه عامل التخمٌن  .
 ذاتٌة التصحٌح . ٌخلو من

 قدرته على تؽطٌة اجزاء كثٌرة من المنهج الدراسً
 ٌقٌس قدرات متنوعة.

ٌتطلب وقتا وجهدا كبٌرا من اعداده ، وٌتطلب من المعلم 
 الماما  تاما بتفاصٌل المقرر الدراسً

 ٌقٌس عددا من القدرات مثل القدرة على التعبٌر واالبتكار
تساعده فً دقة التعبٌر    ٌتطلب من المعلم قدرة لؽوٌة كبٌرة

 واختٌار االلفاظ
 ٌزٌد فٌه عامل التخمٌن اذا قل البدابل عن اربعة  .

 اختباز ٌَء ايفساغات أو ايتهًُة

 عٌوبها ممٌزاتها

 سهل الوضع والصٌاؼة والتصحٌح -
 ٌؽطً قدرا  كبٌرا من المقرر -

 ٌسمح للتلمٌذ بٕابداء رأٌه الى حد ما -
والفهم  ٌقٌس قدرات متنوعة كالتذكر -

 والتطبٌق واالستنتاج

 ٌسمح الى حد ما بالذاتٌة   التصحٌح لتعدد االجابات احٌانا -
ٌشجع التبلمٌذ على الحفظ والتركٌز على التفصٌبلت الدقٌقة   -

 لمحتوى المنهج
ٌعد اكثر مبلءمة لقٌاس المستوٌات الدنٌا من التحصٌل اكثر من  -

 المستوٌات العلٌا

 اختباز ايصواب واخلطأ

 عٌوبها ممٌزاتها

 ٌتمٌز بسهولة االعداد والصٌاؼة -
 وٌتمٌز بسهولة التصحٌح -

وٌمكن ان ٌؽطً اجزاء كبٌرة من المادة  -
 الدراسٌة

 ٌعد مناسبا لقٌاس تعلم الحقابق وتذكرها -

ٌشجع التبلمٌذ على الحفظ وتذكر المعلومات دون  -
 استنتاج

قد ٌحتوي على عبارات ؼامضة  ٌختلؾ التبلمٌذ  -
 فً تفسٌره

 %8ٌ٘سمح بالتخمٌن  بنسبة  -
الٌمكن استخدامه لقٌاس قدرات معٌنة كالتحلٌل  -

 والتركٌب والتمٌٌز والقدرة على التعبٌر

 اختباز املصاوجة

 عٌوبها ممٌزاتها

 سهل اإلعداد -
 سهل التصحٌح -

 ٌخلو من عنصر التخمٌن -
مناسب ألعمار التبلمٌذ ومستوٌاتهم  -

 المختلفة
رات مثل ٌمكن استخدامه لقٌاس بعض القد -

 التذكر والتفسٌر وادراك العبلقات
ٌمكن االستعانة بالصور والرسوم  -

 التوضٌحٌة فً اعداد هذا االختبار

ٌهتم اهتماما مسرفا بقٌاس تذكر الحقابق  -
 والمفاهٌم

 ٌحتاج الى مساحة كبٌرة من الورق -
ال ٌقٌس بعض القدرات المهمة كالبرهنة  -

 والقٌاس والتعبٌر
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 االختبازات ايػفوية

ن هو االختبار الذي ٌوجه فٌه المدرس الى الطالب اسبلة شفوٌة وٌستجٌب لها الطالب بإجابات شفوٌة ؼٌر مكتوبة وٌكو

 فٌها المدرس والطالب وجها لوجه

 ممٌزات  االختبارات الشفوٌة :

 تعطً صورة دقٌقة عن قدرة المتعلم على القرابة والنطق والتعبٌر -ٔ•

لمتعلم على المناقشة والحوار وسرعة التفكٌر والفهم وتنظٌم االفكار وربط المعلومات تساعد على تقوٌم قدرة ا -ٕ•

 واستخبلص النتابج منها

 تسهم فً تقوٌم المتعلمٌن الصؽار -ٖ•

 تجعل التقوٌم عملٌة مستمرة من بداٌة الدرس الى نهاٌته فٌظل المتعلم متابعا ومنتبها -ٗ•

 سبلة  الى  تبلمٌذ الفصل الواحدتتٌح للمعلم توجٌه عدد كبٌر من اال -٘

 تساعد على تصحٌح اخطاء المتعلمٌن فور حدوثها -ٙ

 تهًء للمتعلم فرصة االفادة من اجابات زمبلبه على االسبلة الشفهٌة وتجنبه االخطاء التً ٌقع فٌها االخرون -7

 تساعد المعلم على التمٌز بٌن زمبلبه المقاربٌن فً مستواهم -8

 لشفهٌة تؽذٌة راجعة فورٌة للمعلم فً اثناء شرحه فٌعرؾ مدى فهم تبلمٌذه للمادة الدراسٌةتقدم االسبلة ا -9

 ال تحتاج االختبارات الشفهٌة الى وقت وجهد فً اعدادها -ٓٔ

 ن النها مباشرة وتتم امام الجمٌعال تسمح للمتعلم بالؽش من االخرٌ -ٔٔ

 عٌوب االختبارات الشفوٌة :

 جرابهاتستؽرق وقت طوٌل فً ا -ٔ

 تتاثر بذاتٌة المعلم بصورة كبٌرة -ٕ

 تتفاوت درجة سهولنها وصعوبتها من تلمٌذ الخر مما ٌجعلها ؼٌر عادلة -ٖ

 تتاثر اجابة المتعلم بعوامل الخوؾ والخجل واالرتباك مما ٌعطً صورة ؼٌر صادقة عن مستواه العلمً -ٗ

 ابتهقد الٌعطً المعلم التلمٌذ وقتا كافٌا للتفكٌر فً اج  -٘

 محتوى الدرس  كما ال تشمل جمٌع  التبلمٌذ التؽطً-ٙ
 

 االختبارات العملٌة )االدابٌة(

تشتمل االختبارات األدابٌة على المهارات العلمٌة والعملٌة التً ال ٌمكن الكشؾ عن مدى إتقانها عن طرٌق االختبارات 

السعافات األولٌة ، قٌادة السٌارة . وتقٌس هذه الشفوٌة أو التحرٌرٌة مثل المهارات المخبرٌة داخل المختبرات ، وا

االختبارات قدرة الطالب على تطبٌق ما تعلمه ال ما حفظه وهً تقوم على تقوٌم األداء العلمً ولٌس على التحصٌل 

النظري البحت . وتقع االختبارات األدابٌة موقعا وسطا بٌن االختبارات التحرٌرٌة التً تقٌس المخرجات المعرفٌة فهً 

 تركز على اإلنتاج .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 هً القدرة على عمل شًء ما عقلٌا أو وجدانٌا أو حركٌا بدقة وإتقان وبجهد ووقت قلٌلٌن .المهارة : 

 الجوانب الربٌسٌة التً تقٌسها االختبارات العملٌة األدابٌة :

 إن اختبار المهارات عادة ٌقٌس ثبلثة جوانب ربٌسٌة :

 الدقة . -أ

 رة .السرعة فً أداء المها -ب

 الفهم لؤلعمال واألدوات المناسبة -ج

 أسس تقوٌم المهارات العملٌة :

 تتبنى اختبارات تقوٌم المهارات على األسس التالٌة :

 أن ٌقٌس االختبار األداء النهابً . -ٔ

 أن ٌقٌس كل مستوٌات المهارة الجٌد ، والمتوسط ، والردئ . -ٕ

 ات مع التركٌز على قٌاس دقة هذا األداءأن ٌكون االهتمام موجها لزمن أداء المهار -ٖ

 مكونات المهارة العملٌة :

 تتكون المهارة عادة من ثبلث مكونات أساسٌة هً :

 المكون اإلدراكً : وهو وعً الطالب للمهارة . -ٔ

 المكون المعرفً : وٌظهر فً تؤثر الطالب فً تعلمه للمهارة بالمعلومات السابقة . -ٕ

 ٌظهر تؤثر تعلم المهارة ببعض الخصابص النفسٌة للمتعلم.المكون الوجدانً : و -ٖ

 مجاالت االختبارات األدابٌة فً التربٌة والتعلٌم :

 تستخدم االختبارات األدابٌة فً المجاالت التالٌة :

 * إجراء التجارب المخبرٌة والمعملٌة .

 * مهارات القراءة والكتابة والخطابة والتمثٌل .

 جهزة والمقاٌٌس العلمٌة .* استخدام األدوات واأل

 * مهارات الرسم والتصمٌم واإلنشاءات الهندسٌة .

 * األنشطة والفعالٌات المدرسٌة والرٌاضٌة

 أسس بناء االختبارات العملٌة األدابٌة :

 عند بناء االختبارات األدابٌة ٌنبؽً إتباع الخطوات التالٌة :

 تحدٌد أهداؾ االختبار األدابً . -ٔ

 استعداد الطالب ألداء العمل .التؤكد من  -ٕ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 تحدٌد الزمان والمكان . -ٖ

 إعداد لجنة لتقوٌم أداء الطبلب . -ٗ

 إعداد أسلوب المبلحظة المستخدمة . -٘

 االختبازات املكٓٓة 

 ٌستخدمها الباحث فً جمع البٌاناتهً أحد األدوات واألسالٌب التً 

 تعرٌؾ االختبار المقنن :

 هدؾ تحدٌد االختبلفات السلوكٌة .م فً تقدٌر االختبلفات الفردٌة فً أحد جوانب السلوك بهً أي أداة ٌمكن أن تستخد

 استخدام اإلختبارات :

مجال استخدام اإلختبارات مجال واسع ٌشمل نختلؾ مٌادٌن الحٌاة وٌمكن حصر األؼراض التً فٌها اإلختبارات بما ٌلً 

: 

 معٌن . المسح : جمع المعلومات والبٌانات عن واقع   -ٔ

 تؽٌر على ظاهرة ما أو سلوك ما . التنبإ : معرفة مدى ماٌمكن أن ٌحدث من   -ٕ

 التشخٌص : تحدٌد نواحً القوة والضعؾ فً مجال ما .   -ٖ

 العبلج : تقدٌم العبلج لحل مشكلة ما .   -ٗ

 وظابؾ االختبارات المقننة :

 االختٌار :    -ٔ

 لوظٌفة .ومثاله اختبار القدرات ن كبٌر هدفنا اختٌار االفضل من المتقدمٌن لهذه امثال : لدٌنا فرص قلٌلة وعدد المتقدمٌ

 التصنٌؾ :   -ٕ

 مثاله : طبلب المرحلة الثانوٌة ٌتم تصنٌفهم حسب المستوى إلى تخصصات.

 ومن أهم االختبارات فً التصنٌؾ اختبارات الجٌش األمرٌكً ) الفا( وهو نظري

 واختبار ) بٌتا ( وهو عملً .

 التقوٌم :   -ٖ

 مثاله : تقوٌم الطبلب ، تقوٌم البرامج ، تقوٌم اإلستراتٌجٌات .

 التشخٌص :   -ٗ

 اختبارات تشخٌص صعوبات التعلم . مثاله :

 الخصابص الفنٌة لبلختبار المقنن :

شخصٌة الموضوعٌة : وهو االختبار الذي ٌعطً نفس النتابج مهما اختلؾ المصححون ،فبل ٌتؤثر بالقٌم ال   -ٔ

 والتحٌزات .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

توحٌد ظروؾ التطبٌق : أي هو االختبار المعرؾ متى ٌقدم والمدة وعدد األسبلة والتطبٌق وتكون موحدة لجمٌع    -ٕ

 الطبلب ، والبد أن ٌطبق بنفس الظروؾ .

 المعاٌٌر : هً الدرجات المحولة من االختبار   -ٖ

 مثاله : تحدٌد أماكن األفراد .

 مدى قدرة المقٌاس على قٌاس ما وضع من أجله بدقة .الصدق :ٌقصد به    -ٗ

 قٌاس ما وضع من أجله -خصابصه : أ

 الدقة -ب

 # االختبار الصادق ٌكون ثابتا ولٌس كل اختبار ثابت صادق

 الثبات-5

 العوامل التى تإثر على ثبات االختبار:

 طول اإلختبار   -ٔ

 زمن اإلختبار   -ٕ

 تجانس المفحوصٌن   -ٖ

 صعوبة اإلختبار مستوى   -ٗ

 االختبازات َسجعي املعياز 

 تقوم أداء الفرد فً ضوء معاٌٌر معٌنة مؤخوذة من البٌبة .-

 الؽرض من االختبارات مرجعٌة المعاٌٌر ترتٌب األفراد وتفسٌر أداءهم من خبلل المقارنة .-

المبٌنٌات ، الدرجات المعٌارٌة ، تتم المقارنة عن طرٌق المعاٌٌر التً ٌتم تطوٌرها لبلختبار أثناء تقنٌنه مثل -

 والمتوسطات .

 ٌستخدم فً مجال القرارات االنتقابٌة والمسموح .-

تفسر درجة المفحوص من االختبار بالنسبة الى موقعها النسبً بٌن درجات أخرى ، وقد ٌكون الموقع النسبً للفرد -

 اما فوق او تحت معدل المجموعة ) المعٌار ( .

 موقع محمد بٌن مواقع بقٌة الطبلب ؟ٌجٌب على سإال ما -

 تؽطً مجاالً كبٌرا من المحتوى واألهداؾ ولهذا فهً تتضمن فقرات قلٌلة لكل هدؾ ؟-

 التعرؾ على الفروق الفردٌة بٌن االفراد .-

 التقنٌن مكلؾ .-

 اختبارات الذكاء-

 خصابص اختبارات المرجعً المعٌار:

 ات قرٌبا من المنحنى االعتدالً أي أداء نسبًالكشؾ عن الفروق الفردٌة حٌث تكون الدرج-
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 مبلبمته اتخاذ قرارات تتصل بالتبل مٌذ كأفراد من حٌث النجاح والفشل ،القوة والضعؾ.-

 استخدام اجراءات المقننة فً تطبٌق ورصد درجات الدارسٌن فً نفس الفبة العمرٌة والصفٌة.-

بار ٌستخدم لقٌاس مجال صابصه و صفاته حٌث إن هذا االختٌتم من خبلل هذا االختبار تفسٌر سلوك الطالب خ-

 االهتمام.

 االختبازات ذلهي املسجع 

 تقوم أداء الفرد فً ضوء محك معٌن .-

 الؽرض من االختبارات محكٌة المرجع تفسٌر أداء الفرد فً ضوء مجموعة محددة من الكفاٌات األدابٌة.-

 انه لمجموعة من الكفاٌات األدابٌة .وصؾ أداء الفرد وتصنٌؾ مستوى تمكنه أو اتق-

 ٌقارن أداء المفحوص بمستوى أداء مستقل محدد .-

 ٌعد هذا االداء المستقل محكا تقارن به كل درجات االختبار .-

 ٌجٌب على سإال ما الذي ٌستطٌع أن ٌعمله ؟ ما جودة أدابه بالمقارنة مع نموذج االداء ؟-

 والمهمات ولهذا فهً تتضمن فقرات أكثر لكل مهمة . تؽطً مجاال صؽٌرا ومحدودا من االهداؾ

 التعرؾ على ما تمكن الطالب منه وما لم ٌتمكن من اتقانه ) اتقن  ، لم ٌتقن ( .-

 تستخدم فً اختبارات االتقان واختبارات الحد المقبول للكفاٌة أو إعطاء شهادات التقان المهارات.-

 مستوٌات مطلقة .تقٌس نمو الفرد فً مهارات معٌنة على ضوء -

 التقنٌن ؼٌر مكلؾ .-

 اختبارات التحصٌل-

 ايفسم بني االختبازات َسجع املعياز َع اختبازات ذلهي املسجع

 اختبارات محكً المرجع اختبارات معٌار المرجع 

المقارنة بٌن االفراد  - الهدؾ
فً المجال الذي 
 ٌقٌسه االختبار

تستخدم عندما ٌكون  -
الؽرض من القٌاس 

 التصفٌة

تقوٌم اداء الفرد فً  -
 ضوء كفاٌات معٌنة

ٌستخدم عندما نرٌد  -
تعٌٌن الموقؾ 

النسبً للفرد بالنسبة 
 لنمو المهارات

تظهر فً صورة عدد االسبلة التً  النتابج
 اجاب علٌها المفحوص

تظهر فً صورة قابمة وصفٌة من 
 االهداؾ التً حققت ام لم تحقق

 اقل بكثٌرالعٌنة  اجراءات تقنٌتها مكلفة التقنٌن

تقٌٌم هذه االختبارات  - تقٌسه هذه االختبارات ما
مدى واسع من  
 المعرفة و القدرات

تقٌٌم موضع الفرد  -
 بصورة اعم واشمل

تقٌٌم مدى طفٌؾ من  -
 االهداؾ

تعتبر مفٌدة فً اتخاذ  -
قرارات تصنٌفٌة مثل 

 ناجح / راسب
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 اْواع ايصدم

 صدق المحتوى: -ٔ
دة التً درسها طلبة مساق معٌن وٌؽطً كذلك أهداؾ تدرٌس المادة التً عندما ٌصمم االختبار لٌؽطً الما

ٌنبؽً على الطلبة أن ٌحققوها أي عندما تكون األسبلة الموضوعة ممثلة تمثٌبل صادقا لمختلؾ أجزاء المادة 

 فس المستوى من األهداؾ المعرفٌة.واألهداؾ وعدم اقتصارها على جزء معٌن أو ضمن ن

 الصدق ألتنبإي: -ٕ
را ما ٌكون هدفنا استخدام اختبار ألؼراض التوصل إلى قرار ٌتضمن التنبإ بنتابج معٌنة تقع فً المستقبل كثٌ

 مثل التنبإ فً معدل الطالب فً الجامعة فً ضوء معدله فً الثانوٌة العامة.

 صدق البناء )المفهوم ( : -ٖ
بٌن فقرات االختبار، أو بكلمة أخرى وٌبٌن هذا النوع من الصدق مدى العبلقة بٌن األساس النظري لبلختبار و

إلى أي مدى ٌقٌس االختبار الفرضٌات النظرٌة التً ٌبنى علٌها االختبار وٌطلق أحٌانا على مثل هذا النوع من 

الصدق صدق التكوٌن الفرضً. وٌمكن التحقق من دالالت صدق البناء لبلختبار بإتباع أسلوب فاعلٌة الفقرات، 

ن فقرات االختبار أو بقدرة االختبار على التمٌٌز بٌن الفبات العمرٌة التً ٌؽطٌها أي مدى ارتباط كل فقرة م

االختبار، أو بقدرته على التمٌٌز بٌن الفبات أو المجموعات المتباٌنة من حٌث أدابها على مظهر من مظاهر 

 ٌطلق علٌه البعض الصدق التمٌٌزي.السلوك. من هنا 

 صدق المحك:-ٗ

بق أو االرتباط بٌن األداء على فقرات االختبار الحالً، واألداء على فقرات اختبار آخر وٌقصد بذلك مدى التطا

ثبت صدقه، فً الوقت نفسه، أو خبلل فترة زمنٌة قصٌرة، وٌمكن التحقق من دالالت الصدق لبلختبار بمعامل 

 ا دلٌل على صدق االختبار الجدٌد.االرتباط حٌث انه إذا كان االرتباط عالٌ

 المإثرة فً الصدق:العوامل 

 هناك عدة عوامل تقلل من صدق االختبار، ٌمكن تلخٌصها على النحو اآلتً:

فقد ٌإثر قلق الطالب وخوفه فً قدرته على اإلجابة فٌحصل على نتٌجة ال تمثل قدرته عوامل متعلقة بالطالب:  .ٔ
ة الطالب التؤثٌر فً الفاحص الحقٌقٌة. إضافة إلى العادات السٌبة فً اإلجابة كالتخمٌن أو الؽش، أو محاول

 بؤسلوبه إذا كان الفحص مقالٌاً .
 عوامل متعلقة باالختبار: ومن هذه العوامل : .ٕ

أن تكون لؽة االختبار فوق مستوى الطالب، فٌعجز عن فهم السإال، وسٌحصل على درجة ال تدل على  -
 مقدرته الحقٌقٌة

ما ٌحجب قدرتهم الحقٌقٌة، وتعتبر سهولة ؼموض األسبلة، ٌجعل الطلبة ٌفسرونها تفسٌرات مختلفة، م -
األسبلة أو صعوبتها كذلك من العوامل التً تجعل الطالب ٌحصل على عبلمة أكثر أو أقل من قدرته 

 الحقٌقٌة، وفً كلتا الحالتٌن، لن تتصؾ درجة الطالب بالصدق ألنها ال تمثل مقدرته الحقٌقٌة
ا أدلة ومإشرات على اإلجابة الصحٌحة. فٌحصل وفً بعض األحٌان تحمل صٌاؼة األسبلة فً ثناٌاه -

الطالب على عبلمة أكثر مما ٌستحق، وأخٌر ًا فإن األسبلة تكون جٌدة إذا كانت تقٌس الفهم والتفسٌر 
والتحلٌل والتطبٌق ( ؼالبٌة مستوٌات األهداؾ المعرفٌة تبعا لتصنٌؾ بلوم)، ولكن إذا كان المدرس قد 

الطلبة إجاباتها، هنا سٌقٌس االختبار تذكر الحقابق وطرٌقة الحل. أما إذا  درس هذه األسبلة بالذات وعلم
كانت األسبلة خارجٌة لم ٌتعلم الطلبة مادتها، فسوؾ ٌحصل الطلبة على درجات ال تمثل تحصٌلهم 

 وبالتالً ٌكون أقل صدق ًا.
 

 عوامل متعلقة بإدارة االختبار:-ٖ

 ومن هذه العوامل:

 فٌه االختبار كارتفاع درجة الحرارة، والضوضاء الشدٌدة، والبرودةبٌبة المكان الذي ٌجري  -
والعوامل المتعلقة بالطباعة، وعدم وضوح الكبلم أو وجود األخطاء المطبعٌة وسوء ترتٌب األسبلة،  -

 والتعلٌمات المتذبذبة ؼٌر الواضحة
 رة الطالب اللؽوٌةواستعمال االختبار فً ؼٌر ما وضع لقٌاسه، كاستخدام اختبار قواعد لٌقٌس مقد -
وأخًٌرا استخدام االختبار أو الفحص لفبة ؼٌر التً وضع االختبار لقٌاسها كتطبٌق اختبار وضع للطلبة  -

 الموهوبٌن على طلبة ضعاؾ التحصٌل.
 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 
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 ايجبات

ر ٌقصد بالثبات استقرار النتابج ،و ٌعنً أن الفرد ٌحافظ على الموقع نفسه تقرٌب ًا بالنسبة لمجموعته، عند تكرا

ً القٌاس، أو بمعامل ثبات االختبار، وٌبقى على حاله تقرًٌبا بالقدر الذي ٌتمثل فٌه بقٌمة صؽٌرة للخطؤ المعٌاري ف

 مرتفع.

 طرق تحدٌد الثبات:

 وهناك طرق لتحدٌد معامل الثبات لبلختبارات منها:

ت تتمثل فً أن ٌقوم بإعطاء واإلجراءات التً ٌستخدمها المدرس فً استخراج معامل الثباإعادة االختبار نفسه  .ٔ
ٌوما ٌعٌد  ٓٔ-ٗٔاالختبار الذي ٌرٌد معامل ثباته، ثم ٌصححه وٌدون نتابجه، وبعد فاصل زمنً ٌتراوح بٌن 

إعطاء االختبار نفسه للطلبة أنفسهم، وضمن ظروؾ متشابهة ثم ٌصححه حسب القواعد نفسها وٌدون نتابجه 
درجات الطلبة فً المرة األولى، ودرجاتهم فً المرة الثانٌة، وأخٌر ًا ٌحسب معامل االرتباط بٌرسون بٌن 

 وٌسمى معامل االرتباط الذي نحصل علٌه بهذه الطرٌقة معامل الثبات.
 أما عٌوب هذه الطرٌقة فهً:

 عند إعادة تطبٌق االختبار سٌتذكر الطلبة إجابات بعض األسبلة وهذا ٌزٌد من ثبات النتابج. - أ
االختبار وإعادة االختبار، فإن الذاكرة تلعب دورها وهذا أًٌضا ٌرفع من معامل  إذا كانت الفترة قصٌرة بٌن - ب

 الثبات.
 ٌؤلؾ الطلبة االختبار، وتصبح لدٌهم خبرة فٌه وفكرة عنه، فترتفع عبلمتهم عند االختبار فٌقل معامل الثبات.-ج

لمواصفات واحدة، ولكنها تؤلفت من تعتبر الصور المتكافبة لبلختبار نماذج بنٌت طبقاً طرٌقة الصور المتكافبة  -ٕ
عٌنات مستقلة، من منطقة سلوك محددة (الوحدات الدراسٌة وأهداؾ كل وحدة). وعلى هذا فإن اختبارٌن 
 متكافبٌن للقراءة، ٌجب أن ٌتضمنا أسبلة لها الصعوبة نفسها، وٌسؤل فٌها نفس النوع نفسه من األسبلة.

ننا أن نطبق إحدى الصورتٌن ثم نتبعها باألخرى. وبحساب االرتباط بٌن إذا كان لدٌنا صورتان من االختبار، فٌمك

الصورتٌن، نحصل على معامل مناسب للثبات. وعلى الرؼم من أن هذه الطرٌقة تقدم أساًسا سلًٌما جًدا لتقدٌر الدقة 

 ا من المشكبلت العلمٌة، أهمها: ًفً اختبار نفسً أو تربوي، إال أنها تثٌر عدد

 صورتٌن متكافبتٌن تماًما لبلختبار.تتطلب توافر  - أ
 تحتاج إلى توافر وقت ٌسمح باختبار كل فرد مرتٌن. - ب

والطرٌقة التً تعتمد على استخراج االرتباط بٌن صورتٌن متكافبتٌن تطبقان فً المادة بفاصل زمنً ٌمتد إلى عدة 

 الطرٌقة المفضلة فً تقدٌر الثباتأٌام أو عدة أسابٌع، تمثل 

قد ٌكون من الصعب على المدرس أن ٌطبق اختبارٌن متكافبٌن على الطلبة، أو قد نصفً طرٌقة الثبات ال -ٖ
ٌتعذر علٌه فحص الطلبة مرتٌن فً االختبار نفسه. لذلك ٌتم اللجوء إلى تقسٌم االختبار إلى نصفٌن، ٌفترض 

ة لكل فقرة، أنهما متكافبٌن. ومن الممكن تجمٌع نصفً االختبار على أساس تفحص دقٌق للمحتوى والصعوب
وبذلك جهد منظم لموازنة المحتوى ومستوى الصعوبة فً النصفٌن. ولكن الطرٌقة األبسط، والتً ٌكثر 

استخدامها، هً وضع األسبلة ذات األرقام الفردٌة فً النصؾ األول والزوجٌة فً النصؾ الثانً، وحساب 
 االرتباطات بٌن النصفٌن، هو معامل الثبات فً هذا االختبار .

تعتبر طرٌقة اتفاق المقٌمٌن من الطرق المعروفة أًٌضا فً حساب معامل ثبات قة اتفاق المقٌمٌن طرٌ -ٗ
االختبار، وفً هذه الطرٌقة ٌحسب معامل ثبات االختبار عن طرٌق حساب معامل االرتباط بٌن تقٌٌم المقٌمٌن 

وقد ٌلجؤ إلى مثل هذه  للمجموعة نفسها من األفراد، وتسمى هذه الطرٌقة أًٌضا باسم ثبات المصححٌن،
الطرٌقة حٌن ٌصعب استخدام الطرق األخرى فً حساب معامل الثبات، أٌضا تعطً هذه الطرٌقة مإشرا على 

 موضعٌة االختبار.
تعتبر طرٌقة الخطؤ المعٌاري فً القٌاس من الطرق المعروفة فً حساب معامل طرٌقة الخطؤ المعٌاري  -٘

ار أكثر من مرة على العٌنة، وٌحسب الخطؤ المعٌاري لدرجات العٌنة الثبات. وفً هذه الطرٌقة ٌطبق االختب
ا والعكس صحٌح. ًٌ  فكلما كان الخطؤ المعٌاري كبٌر ًا كان معامل الثبات متدن

 طرٌقة االتساق الداخلً : -ٙ
ه، فكبلهما وجهان العبلقــــــة بــــــٌن صــــــدق االختبــــــار وثباتــــــه: تعتبر العبلقة بٌن صدق االختبار وثبات

لشًء واحد هو مدى صبلحٌة ذلك االختبار فً أن ٌقٌس ما وضع لقٌاسه وفً إعطابه نتابج متماثلة، إذ ٌفترض 

 فً االختبار أن ٌكون صادًقا وثابًتا، ولذا ٌفترض أن تكون العبلقة بٌن كل منهما عبلقـة إرتباطٌـة عالٌـة
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ار وثباته منها تلـك العوامـل المتعلقـة باالختبار نفسه من حٌث وهناك مجموعة من العوامل تإثر فً صدق االختب

لؽته، وإجراءات تطبٌقه وتصحٌحه، وصٌاؼة فقراته، وسهولة تلـك الفقرات أو صعوبتها، وطول االختبار أو 

قصره، ومنها تلك العوامل المتعلقـة بـالمفحوص نفسه، وٌقصد بها تلك العوامل وظروفه الصحٌة، ومنها تلك 

التهوٌة ودرجة الحرارة وامل البٌبٌة المتعلقة بشـروط عملٌة تطبٌق االختبار مثل العوامل الفٌزٌابٌة كاإلضاءة والع

 والضوضاء.

للصدق والثبات أهمٌة كبرى فً المقاٌٌس المصممة ألؼراض البحث الخاصة، ؼٌر أنه عندما ٌكون اهتمامنا 

مإسسات التعلٌمٌة كافـة، فبل بد من مراعاة اعتبارات ذات موجًها الستخدام االختبارات فً صفوؾ الطلبة أو ال

 طبٌعة عملٌة.

 ايتكويِ ايبديٌ

 تعرٌؾ التقوٌم البدٌل :

العملٌة التً تعتمد على قٌاس األداء فً المهام الحقٌقٌة باستعمال عدة أسالٌب ومقاٌٌس  مثل المبلحظة 

 مٌة وملفات األعمال وؼٌرها.علٌواالختبارات والتقوٌم الذاتً وتقوٌم األقران والحقابب الت

 المصطلحات والمفاهٌم المرادفة لمصطلح المفهوم البدٌل
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 وظائف ايتكويِ ايبديٌ

 

 

 خصائص ايتكويِ ايبديٌ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 :ومن أشكال التقوٌم البدٌل

 اإلجابة المفتوحة

 الكتابة

 التعبٌر الشفوي

 ملفات اإلنجاز

 ايفسم بني ايتكويِ ايبديٌ وايتكويِ ايتكًيدي
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ايتكويِ ايػاٌَ

 

 مفهوم التقوٌم الشامل :

 هو " نظام ٌقوم جمٌع جوانب التعلم: المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة لدى

 المتعلم "

 وُتعبر الجوانب المعرفٌة ، والمهارٌة ، والوجدانٌة عما ٌلى :

ومعلومات، وٌقاس هذا الجانب الجانب التحصٌلى: ٌقصد به كل ما ٌتعلمه المتعلم من معارؾ وحقابق ومفاهٌم  -

 شفهٌة(. –كافة أنواعها )تحرٌرٌة باالختبارات التحصٌلٌة ب

الجانب األدابى: ٌقصد به كل ما ٌتعلق بالمهارات التً تتصل بالجانب األدابى أو العملً،  مثل رسم  الخرابط  -

ا  وٌقاس هذا الجانب كتابة موضوع تعبٌر وؼٌره –استخدام بعض األجهزة  –والصور واألشكال الهندسٌة

 ارات األداء أو بطاقات المبلحظة.باستخدام اختبارات ٌطلق علٌها اختب

 حٌث ٌتم تقوٌم المهارة بطرٌقتٌن هما:

 تقوٌم الناتج النهابً لؤلداء الذي ٌقوم به المتعلم . -

 وصول إلى الناتج النهابى.تقوٌم الخطوات التى ٌإدٌها المتعلم لل -

ٌقصد به  كل ما ٌتعلق بالمشاعر والعواطؾ واالنفعاالت النفسٌة مثل المٌول واالتجاهات الجانب الوجدانً:  -

والقٌم. وٌقاس هذا الجانب باستخدام العدٌد من األدوات مثل )المبلحظة والتقارٌر المكتوبة عن المتعلم وتحلٌل 

 أعماله(.

 أهمٌة التقوٌم الشامل :

ٌُمكن الطالب من التعرؾ على نواحى القؤ  ة ونواحى الضعؾ فٌه.. 

ٌُنمً شخصٌة الطالب وقدراته وٌجعله أكثر قدرة على حل المشكبلت من خبلل قٌامه بؤنشطة التعلم.ٕ  . 

ٌُقلل الرهبة من اإلمتحانات .ٖ  . 

ٌُعكس ماتعلمه الطالب من خبلل مواقؾ الحٌاة الحقٌقٌة .ٗ  . 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 صورته التقلٌدٌة والتقوٌم الشاملب ومن هذا التعرٌؾ نستنتج الفرق الجوهرى بٌن التقوٌم

 

 

 

 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 : portfolioًَف اإلزلاش

 تعرٌؾ ملؾ اإلنجاز:

 ملفات اإلنجاز هى أداة من أدوات التقوٌم الشامل ، لقد ظهرت العدٌد من التعرٌفات لملفات اإلنجاز منها

 ٌاق التقٌٌمهً مجموعة من اعمال الطالب تبٌن انجازاته أو ماحققه وٌتم جمعها وسردها بناء على س

 أو

عبارة عن أنشطة أو أعمال طبلبٌة مختارة ومنظمة ٌتم تركٌبها ضمن هٌكل معٌن إلستعراض سٌرتهم التعلٌمٌة ونموهم 

 األكادٌمى ومستوى إنجازاتهم

 أو

 الب" مجلد ٌحتوى على مختلؾ أنواع المعلومات التى تم جمعها بواسطة الط

 أهمٌة ملؾ اإلنجاز:

 ٌمً للمعلمتوثٌق األداء التعل -ٔ

 تعزٌز النمو المهنً والتقوٌم الذاتً -ٕ

 تسهٌل التفكٌر التؤملً -ٖ

 تبٌن وتوضح أهلٌة المعلم وفعالٌته -ٗ

 ٌساهم بشكل كبٌر فً تقدٌم تصور عن الكفاٌات المهنٌة للمعلم. -٘

 عٌوب ملفات اإلنجاز الورقٌة :

وآمن مساحة ، هذا باإلضافة الى زٌادة صعوبة التخزٌن : حٌث أن الشكل الورقً ٌحتاج الى مكان كبٌر  ( أ)
 حجمه أذا ما زودناه بشرابط تسجٌل صوتى أو فٌدٌو .

عدم القدرة على االحتفاظ بها لمدة طوٌلة : حٌث أن ملفات اإلنجاز الورقٌة ُتستهلك سرٌعا كما ال ٌمكن  ( ب)
 األحوال .االحتفاظ بها لمدة طوٌلة لما تحتاجه من أماكن تخزٌن كبٌرة قد ال تتوفر فى أؼلب 

 للبٌانات والمعلومات المخزنة بهاج( عدم القدرة على الوصول السرٌع  )
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ملفات اإلنجاز االلكترونٌة

 

 

 تعرٌؾ ملفات االنجاز االلكترونٌة :

ى هً تصمٌماً أو شكبلً لمجموعة من الدالبل المختلفة الناتجة عن مخزون أكبر لما تعلمه الشخص فى زمن ما ، وٌبن

المشاركون وٌحافظون على مخزونهم من أعمالهم الخاصة بترتٌب زمنى )مثل السٌرة الذاتٌة( وذلك لعرض المنافسة أو 

المقارنة وآراء الطالب بتعلمه. ثم ٌتم نشر أو وضع مجموع ملفات اإلنجازعلى اسطوانة مدمجة لكى ٌتم مراجعتها فٌما 

 نجــازات الجدٌدة إلٌـــها"  .بعــد أو من حٌن آلخــر وتحدٌثها وإضافــة اإل

 أو

"عبارة عن أعمال الطالب المجمعة على شبكة اإلنتـرنت والمــسجلــة على االسطــــــوانات المــــــدمجة لؽــــرض 

 معــٌـــن".

 أو

ٌٔط  مجلد أو سجل لتجمٌع أعمال المعلم أو المتعلم من دروس ومحاضرات ومشارٌع وتمارٌن، حٌث ُتوظؾ الوسا

لمتعددة فً عرض هذه ا عمال سواء كانت صوت أو نص أو مقاطع فٌدٌو أو صور ثابتة أو رسوم بٌانٌة أو عروض ا

 نٌة وٌمكن نشره على شبكات النت .تقدٌمٌة، وٌتم التنقل بٌن مكونات الملؾ بإستخدام وصبلت الكترو

 ممٌزات ملؾ اإلنجاز اإللكترونً :

 مٌزات عدٌدة :ٌتمٌز ملؾ اإلنجاز اإللكترونً بم

 ٌُظهر ملؾ اإلنجاز اإللكترونً الكفاءة التكنولوجٌة للمعلم . -

 ٌمكن اإلطبلع بسهولة على ملؾ اإلنجاز اإللكترونً الذي ٌنشر على شبكة اإلنترنت . -

ٌّم عبر البرٌد اإللكترونً . -  ٌعطً الفرصة لتلقً التؽذٌة الراجعة الفورٌة من أي مق

 أو أي أداوت تخزٌن  CDاإللكترونً بسهولة على أسطوانات مدمجة ٌمكن نسخ ملؾ اإلنجاز  -

 الكترونٌة أخرى مختلفة .

ٌّمٌن من خبلل ملؾ اإلنجاز اإللكترونً مشاهدة تجربة عرض تعتمد على الوسابط  المتعددة -  ٌمكن  للمق

 علمٌن التؤملٌةفً درس تعلٌمً للمعلم ، أو االستماع إلى مواقؾ تفاعلٌة بٌن الطبلب أو إلى آراء الم

 بدالً من القراءة عنها .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ٌسهل التحكم فً ملؾ اإلنجاز اإللكترونً من حٌث حفظ المعلومات وتعدٌلها وعرضها . -

 ٌعرض للمعلم المادة التعلٌمٌة وأنشطته بوسابل متعددة تفاعلٌة على نطاق واسع . -

 التً ٌتضمنها.استخدام ملؾ اإلنجاز اإللكترونً للمعلم ٌقلل مخزون المعلومات  -

 ٌمثل ملؾ اإلنجاز اإللكترونً حبلً لعٌوب ملؾ اإلنجاز الورقً . -

 ٌتمٌز ملؾ اإلنجاز اإللكترونً بسهولة تخزٌنه فً أشكال مختلفة من الملفات ) صوتٌة ، مربٌة ، -

 فٌدٌو ، نصوص ( وبؤقل سعة وفً مكان واحد .

 ٌن أدابه،حٌث ٌتٌح إمكانٌة إجراء التعدٌبلت المباشرةٌوثق أداء المعلم األكادٌمً مما ٌتٌح الفرصة لتحس -

 الحاجة إلى إعادة العمل بؤكمله. )حذؾ ، إضافة( على الملؾ دون

 الفرق بٌن ملؾ اإلنجاز اإللكترونً للمعلم و الطالب :

نجاز اإللكترونً ٌتشابه ملؾ اإلنجاز اإللكترونً للطالب مع ملؾ اإلنجاز اإللكترونً للمعلم بشكل عام ، إال أن ملؾ اإل

ٌُطلب منه جمعها على امتداد مرحلة دراسٌة  للطالب ٌركز بشكل خاص على أعمال وإنجازات الطالب التً ٌجمعها أو 

معٌنة ، وٌمثل رسماً توضٌحٌاً ألداء الطالب ومستواه وتحصٌله الدراسً ، حٌث أنه ٌعتبر أداة بدٌلة حدٌثة و أصٌلة فً 

ألنه ٌتٌح الفرصة لكل المعلمٌن الذٌن ٌتعاملون مع الطالب فً تكوٌن صورة متكاملة عنه تقوٌم الطالب أثناء دراسته ، 

من جمٌع الجوانب النفسٌة والجسمٌة والتربوٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة وخاصًة الطالب الضعٌؾ دراسٌاً ، مما ٌعٌنهم 

لؾ اإلنجاز اإللكترونً للطالب أٌضاً مفٌد جداً على إعادة التفكٌر فً الطرق واألسالٌب المناسبة لهذا الطالب و ٌعتبر م

للمعلم الجدٌد الذي ٌتولى تدرٌس الطبلب ألول مرة ، فمن خبلله ٌستطٌع المعلم التعرؾ على الطبلب ومدى تقدمهم 

الدراسً أو إخفاق بعضهم مما ٌعٌن المعلم على توجٌه تدرٌسه بما ٌتفق مع خصابص وقدرات الطبلب الذٌن سوؾ 

ٌُعرؾ ملؾ انجاز الطالب االلكترونً على أنه حقٌبة تحفظ أداء المتعلم بهدؾ إبراز أعماله ومنجزاته ٌقوم بتدرٌ سهم و 

لتً تشٌر إلى مدى نموه الطبٌعً واالجتماعً والنفسً واألكادٌمً والمهاري واإلبداعً والثقافً وأٌضاً إبراز الحوافز 

أي جهة أخرى ، وكذلك نتابج االختبارات والمقاالت واألبحاث  المادٌة والمعنوٌة التً منحت له من قبل المدرسة أو

والمشارٌع التً قام بها ، باإلضافة إلى تعلٌقات الزمبلء والمعلمٌن واآلباء ، وٌتم تجمٌع هذه المنجزات من قبل المتعلم 

 ونة الزمبلء والمعلمٌن واآلباء .بمعا

 مكونات ملفات اإلنجاز االلكترونٌة:

 صاحب الملؾ.السٌرة الذاتٌة ل -
 الفلسفة التربوٌة. -
 نماذج من اعمال صاحب الملؾ. -
 نماذج من اعمال الطلبة. -
 .نتابج الطلبة  -
 تأمبلت . -
 خدمة المجتمع. -
 خطة التنمٌة المهنٌة . -
 .البحث العلمً  -
 .االدوار والمسٔوولٌات المهنٌة  -
 مواقع ذات صلة. -
 برامج ذات صلة. -

 صفتان متبلزمتان هما:ٕان أهم ما ٌمٌز ملؾ االنجاز االلكترونً 

اإلنتقابٌة : ٌتطلب من المعلم من ٌكون انتقابٌاً فً اختٌار وثابقه مركزاً على النوع ال على الكم بملؾ  -
 االنجاز االلكترونً .

التؤمل : ٌتطلب منه تبنً اسلوب التفكٌر التؤملً الذي ٌعكس ارابه الخاصة فٌما ٌمر به من تجارب  -
 وخبرات كً ٌطور من ادابه .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 تعسيف ايتعًِ ايٓػط

هو تعلم قابم على األنشطة المختلفة التً ٌمارسها المتعلم والتً ٌنتج عنها سلوكٌات تعتمد على مشاركة المتعلم  
 الفاعلة واالٌجابٌة فً الموقؾ التعلٌمً التعلمً .

 : أسس التعلم النشط
 اشتراك التبلمٌذ فً اختٌار نظام العمل وقواعده• 
 مٌذ فً تحدٌد أهدافهم التعلٌمٌةاشتراك التبل• 
 تنوع مصادر التعلم• 
استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المتمركزة حول التلمٌذ والتً تتناسب مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه والذكاءات • 

 التً ٌتمتع بها
 االعتماد على تقوٌم التبلمٌذ أنفسهم وزمبلبهم• 
 ٌن المتعلمٌن وبٌن المعلمإتاحة التواصل فً جمٌع االتجاهات ب• 
 السماح للتبلمٌذ باإلدارة الذاتٌة إشاعة جو من الطمؤنٌنة والمرح والمتعة أثناء التعلم• 
 تعلم كل تلمٌذ حسب سرعته الذاتٌة• 
 مساعدة التلمٌذ على فهم ذاته واكتشاؾ نواحً القوة والضعؾ لدٌه• 

 : ممٌزات التعلم النشط
 ً العمل وٌجعل التعلم متعة وبهجةٌزٌد من اندماج التبلمٌذ ف -ٔ
 ٌحفز التبلمٌذ على كثرة اإلنتاج وتنوعه -ٕ
 ٌنمً العبلقات االجتماعٌة بٌن التبلمٌذ وبعضهم البعض وبٌن المعلم -ٖ
 ٌنمً القدرة على التفكٌر والبحث -ٗ
 ٌعود التبلمٌذ على إتباع قواعد العمل وٌنمً لدٌهم اتجاهات وقٌم اٌجابٌة -٘
 إٌجاد تفاعل اٌجابً بٌن التبلمٌذ ٌساعد فً -ٙ
 ٌعزز التنافس االٌجابً بٌن التبلمٌذ -7

 : دور المعلم والمتعلم فً التعلم النشط
  : أوال: دور المعلم

هو الموجه والمرشد والمٌسر للتعلم وال ٌسٌطر على الموقؾ التعلٌمً كما فً النمط التقلٌدي ولكنه ٌدٌر الموقؾ 
ا تبلمٌذه وٌساعدهم تدرٌجٌا على القٌام بؤدوارهم الجدٌدة واكتساب الصفات والمهارات التعلٌمً إدارة ذكٌة وٌهٌ

 الحٌاتٌة
 : ن التعلم النشط ٌتطلب من المعلم القٌام باألدوار التالٌةأومن هنا نرى  

 مٌذ استخدام العدٌد من األنشطة التعلٌمٌة والوسابل التعلٌمٌة وفقا للموقؾ التعلٌمً ووفقا لقدرات التبل• 
إدراك نواحً قوة التبلمٌذ ونواحً ضعفهم بحٌث ٌوفر لهم الفرص لمزٌد من النجاح فً الجوانب الصعبة بالنسبة لهم • 

 ٓبدرجة أفضل فً المجاالت التً هم كفؤ ومتمٌزون فٌها
ستخدام التنوٌع فً طرق التدرٌس التً ٌستخدمها فً الفصل بحٌث تعتمد هذه الطرق على التعلم النشط بدال من ا• 

 طرٌقة المحاضرة لكل التبلمٌذ مما ٌضمن تعلم كل تلمٌذ وفقا ألنماط تعلمه وذكاءاته
تركٌز جهوده على توجٌه وإرشاد ومساعدة تبلمٌذه على تحقٌق أهداؾ التعلم بدال من أن ٌلقنهم فالمعلم ٌعلم تبلمٌذه • 

 كٌؾ ٌفكرون ولٌس فٌما ٌفكرون
 للتعلمالعمل على زٌادة دافعٌة التبلمٌذ • 
 جعل التلمٌذ مكتشفا ومجربا وفعاال فً العملٌة التعلٌمٌة• 
وضع التلمٌذ دابما فً مواقؾ ٌشعر فٌها بالتحدي واإلثارة لما لذلك من ثر فً عملٌة التعلم وإثارة اهتمامه ودوافعه • 

 وحفزه نحو التعلم
 تشجٌع التعلم النشطٌتعاون مع زمبلبه من معلمً المواد الدراسٌة واألنشطة المختلفة على • 

 :دور المتعلم ثانٌا :
 ٌتمتع التلمٌذ فً الموقؾ التعلٌمً النشط باالٌجابٌة والفاعلٌة -ٔ
 ٌكون التلمٌذ مشاركا فً تخطٌط وتنفٌذ الدروس -ٕ
 ٌبحث التلمٌذ عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة -ٖ
 ٌشارك فً تقٌٌم نفسه وٌحدد مدى ما حققه من أهداؾ -ٗ
 س التبلمٌذ أنشطة تعلٌمٌة متنوعةٌمار -٘
 ٌشترك التلمٌذ مع زمبلبه فً تعاون جماعً -ٙ
 ٌبادر التلمٌذ بطرح األسبلة أو التعلٌق على ما ٌقال أو ٌطرح أ فكار أو آراءا جدٌدة -7
 ٌكون له القدرة على المناقشة وإدارة الحوار -8

: استراتٌجٌات التعلم النشط  

ذها المعلم و تنعكس تلك القرارات فً أنماط من األفعال ٌإدٌها المعلم و التبلمٌذ فً مجموعة قرارات ٌتختعرٌفها : 

 الموقؾ التعلٌمً
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

بدابل تسمح بالمرونة عند التنفٌذ وتتحول كل خطوة من خطوات  فً صورة خطوات إجرابٌة و ٌوضع لكل خطوةتصمم 

و هكذا فً سبٌل تحقٌق األهداؾ المحددة جزبٌة تفصٌلٌة تتم فً تتابع مقصود و مخطط االسالٌباالستراتٌجٌة   

 من استراتٌجٌات التعلم النشط :

 والمناقشة الحوار استراتٌجٌة -    

 الذهنً العصؾ استراتٌجٌة -    

 المشكبلت حل استراتٌجٌة -    

 االكتشاؾ استراتٌجٌة -    

 التعاونً التعلم استراتٌجٌة -    

 األقران تعلم استراتٌجٌة -    

 الذاتً التعلم استراتٌجٌة -    

 المنهج مسرحه استراتٌجٌة -    

 األدوار لعب استراتٌجٌة -    

 الذهنٌه الخرابط استراتٌجٌة -    

 التبادلً التدرٌس استراتٌجٌات-    

    - للتفكٌر السته القبعات استراتٌجٌه - 

 اضرتاتيحية احلواز واملٓاقػة

ع المعلومات وتحلٌلها، والموازنة بٌنها، ومناقشتها داخل الفصل، بحٌث فهً طرٌقة تقوم فً جوهرها على البحث وجم
 ٌطلع كل تلمٌذ على ما توصل إلٌه زمبلإه من مادة وبحث، وبذلك ٌشترك جمٌع التبلمٌذ فً إعداد الدرس.

 -وتقوم هذه الطرٌقة على خطوات ثبلث متداخلة هً:

 اإلعداد للمناقشة. -ٔ

 السٌر فً المناقشة. -ٕ

 م المناقشة.تقوٌ -ٖ

 يجة على المعلم أن يراعي ما يلي
 بحٌث تنصب المناقشة حول أهداؾ الدرس أو الموضوع قٌد المناقشة كسبا للوقت. -التخطٌط السلٌم للدرس: -ٔ
  ضرورة اهتمام المعلم بالفروق الفردٌة بٌن الطلبة، وإتاحة فرص المناقشة والمشاركة للجمٌع. -ٕ
 ز الطبلب والثناء علٌهم واحترام مبادراتهم.ضرورة اهتمام المعلم بحف -ٖ

 -أنواع المناقشة :
 وتعتمد على السإال والجواب بطرٌقة تقود التبلمٌذ إلى التفكٌر المستقل، وتدرٌب الذاكرة. -مناقشة تلقٌنٌة : -ٔ
  ول وحب للمعرفة.وتعتمد على أسبلة تقود إلى الحلول الصحٌحة، بما تثٌره من فض -المناقشة االكتشافٌة الجدلٌة : -ٕ
 وفٌها تجلس مجموعة من التبلمٌذ على شكل حلقة لمناقشة موضوع ٌهمهم جمٌعا. -المناقشة الجماعٌة الحرة: -ٖ
وتتكون من مقرر وعدد من التبلمٌذ ال ٌزٌد عن ستة، ٌجلسون فً نصؾ دابرة أمام زمبلبهم وٌعرض  -الندوة : -ٗ

توازنا بٌن المشتركٌن فً عرض وجهة نظرهم حول الموضوع، ثم  المقرر موضوع المناقشة، وٌوجهها بحٌث ٌوجد
 ٌقوم بتلخٌص نهابً للقضٌة ونتابج المناقشة.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

وفٌها ٌجلس تلمٌذان أمام طبلب الفصل وٌقوم أحدهما بدور السابل، واآلخر بدور المجٌب، وقد  -المناقشة الثنابٌة : -٘
 ٌتبادالن األدوار.

فً هذه الطرٌقة على أساس تكوٌن جماعات صؽٌرة داخل الفصل كل جماعة  وٌسٌر العمل -مجموعات العمل : -ٙ
تدرس وجها مختلفا لمشكلة معٌنة، وقد ٌعاد تشكٌل المجموعات على ما ضوء ما ٌتضح من اهتمامات الطبلب، وما 

 ٌطرأ من موضوعات جدٌدة )التعلٌم التعاونً(.
 :ممٌزات أسلوب الحوار

 ً عملٌة التعلم.ٌشجع التبلمٌذ على المشاركةف -ٔ
 ٌجعل موقؾ التبلمٌذ أكثر فاعلٌة من مجرد متلقً للدرس. -ٕ
 ٌساعد على تحدٌد األنماط السلوكٌة التً اكتسبها التلمٌذ والتً تهٌبه لبداٌةجدٌدة. -ٖ
 ات بدألن ٌدلً بها إلٌهم المعلم.ٌساعد على تنمٌة تفكٌر التبلمٌذ، ألنهم ٌشاركون بالتوصل للمعلوم -ٗ
 فً صورة أسبلة ودعوتهم للتفكٌر فً اقتراح الحلول لها. اهتمام التبلمٌذ بالدرس عن طرٌق طرح المشكبلت ٌثٌر -٘
 سوٌة للتلمٌذ ألنه ٌِعتمد على نفسه فً التفكٌر، والتعبٌر عن آرابه وأفكاره. ٌساعد على تكوٌن شخصٌة -ٙ
 الصفٌة. ناء الحصةٌعد وسٌلة للتقوٌم المستمر، وٌوفر تؽذٌة راجعة أوالً بؤول أث -7
 ٌثٌر حماس الطبلب .ِ  -8
 المعلم وطبلبه. ٌساعد هذا األسلوب على توثٌق الصلة بٌن -9

 ٌدرب الطبلب على االستماع آلراء اآلخرٌن، واحترامها. -ٓٔ
 ٌدرب التبلمٌذ على تقوٌم أعمالهم بؤنفسهم. -ٔٔ
 كٌؾ.كالموضوعٌة والقدرة على الت ٌكسب التبلمٌذ اتجاهات سلٌمة – ٕٔ
 مهما كان، وٌزٌد تفاعلهم الصفً. ٌشجع التبلمٌذ على الجرأة فً إبداء الرأي -ٖٔ
 وٌساعد على الربط بٌن الخبرات والحقابق . ٌولد عند الطبلب مهارة النقد والتفكٌر، -ٗٔ
 تشجٌع الطلبة على اإلدراك النشط لما ٌتعلموه فً الصؾ. ٌساعد على إتقان المحتوى من خبلل -٘ٔ

 : التً تزٌد من فاعلٌة استراتٌجٌة الحوار والمناقشة الشروط
 محدد المعانً ومختصر. أن تكون ذات هدؾ -ٔ
 على اإلجابة الصحٌحة. أن تكون أسبلة الحوار مرتبة ترتٌباً منطقٌاً حتى تساعد -ٕ
 أن تناسب أسبلة الحوار عقلٌة التبلمٌذ. -ٖ
 مناسبة للهدؾ المراد تحقٌقه. أن تكون -ٗ

 طرٌقة المناقشة : اٌجابٌات
 المناقشة تجعل الطبلب مشاركٌن فعالٌن فً الدرس. -ٔ
عٌشونها فً الفصل ن ٌ، نظرا لحالة التحدي العلمً الذٌاألسلوب فً التدرٌس ٌستثٌر قدرات الطبلب العقلٌة إن هذا -ٕ

 مع أقرانهم.
 على طلبه. بقٌمة العلم، وٌزداد إقبالهم أن الطبلب الذٌن ٌشاركون فً الدرس ٌشعرون -ٖ

 سلبٌات طرٌقة المناقشة :
 وٌضٌع وسط تفصٌبلت تخرجه من الدرس. إذا لم ٌحدد المعلم موضوعه جٌدا، فقد تختلط علٌه األمور، -ٔ
 المعلم خاصة إذا كان عدد المتكلمٌن كبٌرا. الوقت قد ٌسرق الجمٌع ما لم ٌنتبه إلٌه -ٕ
 ٌة، فقد ٌضٌع منه الطرٌق وٌتشعب.جٌدا منذ البدا إذا لم ٌحدد المعلم أهداؾ درسه -ٖ

 اضرتاتيحية ايعصف ايرٖين

ٌستخدم العصؾ الذهنً كؤسلوب للتفكٌر الجماعً أو الفردي فً حل كثٌر من المشكبلت العلمٌة والحٌاتٌة المختلفة ، 
  بقصد زٌادة القدرات والعملٌات الذهنٌة .
 ط للمشكلة العقل فً التصدي النشوٌعنً تعبٌر العصؾ الذهنً : استخدام 

  تهدؾ جلسات العصؾ الذهنً إلى تحقٌق اآلتً :
  ـ حل المشكبلت حبل إبداعٌا . ٔ
  ـ خلق مشكبلت للخصم . ٕ
  ـ إٌجاد مشكبلت ، أو مشارٌع جدٌدة . ٖ
  ـ تحفٌز وتدرٌب تفكٌر وإبداع المتدربٌن . ٗ

 مراحل العصؾ الذهنً :
  ـ تحدٌد المشكلة .ٔ
  لٌدها .ـ أٌجاد األفكار ، أو تو ٕ
  ـ إٌجاد الحل . ٖ

 ٌعتمد استخدام العصؾ الذهنً على مبدأٌن أساسٌٌن هما :
 تؤجٌل الحكم على قٌمة األفكار : -ٔ

ٌتم التؤكد على هذا األسلوب على أهمٌة تؤجٌل الحكم على األفكار المنبثقة من أعضاء جلسة العصؾ الذهنً ، وذلك فً 
س الفرد بؤن أفكاره ستكون موضعاً للنقد والرقابة منذ ظهورها ٌكون عامبلً كافٌاً صالح تلقابٌة األفكار وبنابها ، فإحسا

 إلصدار أٌة أفكار أخرى .
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 كم األفكار ٌرفع وٌزٌد كٌفها : -ٕ
هً األفكار العادٌة والشابعة المؤلوفة ، وبالتالً فالتوصل إلى األفكار ، ؼٌر العادٌة واألصلٌة ٌجب أن تزداد كمٌة 

 . األفكار
 حل حل المشكلة فً جلسات العصؾ الذهنً :مرا

 ٔ ـ مرحلة صٌاؼة المشكلة
ٌقوم المعلم وهو المسإول عن جلسات العصؾ الذهنً بطرح المشكلة على التبلمٌذ وشرح أبعادها وجمع بعض الحقابق 

 حولها بؽرض تقدٌم المشكلة للتبلمٌذ .

 ٕ ـ مرحلة بلورة المشكلة
 مشكلة وذلك بإعادة صٌاؼتها وتحدٌدها من خبلل مجموعة تساإالت على نمط :وفٌها ٌقوم المعلم بتحدٌد دقٌق لل

 ما هً النتابج المترتبة على الكرة األرضٌة إذا استمر التلوث بهذه الصورة ؟

ـ العصؾ الذهنً لواحدة أو أكثر من عبارات المشكلة التً تمت بلورتهاٖ   
من خبللها إثارة فٌض حر من األفكار ، وتتم هذه الخطوة مع  وتعتبر هذه الخطوة مهمة لجلسة العصؾ الذهنً حٌث ٌتم

 مراعاة الجوانب التالٌة :
 عقد جلسة تنشٌطٌة . –أ 

 عرض المبادئ األربعة للعصؾ الذهنً . –ب 
 استقبال األفكار المطروحة حتى لو كانت مضحكة . –ج 
 تدوٌن جمٌع األفكار وعرضها ) الحلول المقترحة للمشكلة ( . –د 

 قد ٌحدث أن ٌشعر بعض التبلمٌذ باإلحباط أو الملل ، وٌجب تجنب ذلك . –هـ 

 ٗ ـ تقوٌم األفكار التً تم التوصل إلٌها
تتصؾ جلسات العصؾ الذهنً بؤنها تإدي إلى تولٌد عدد كبٌر من األفكار المطروحة حول مشكلة معٌنة ، ومن هنا 

 ضعه موضع التنفٌذ تظهر أهمٌة تقوٌم هذه األفكار وانتقاء القلٌل منها لو

: عناصر نجاح عملٌة العصؾ الذهنً   
  ـ وضوح المشكلة مدار البحث لدى المشاركٌن وقابد النشاط مدار البحث . ٔ
ـ وضوح مبادئ ، وقواعد العمل والتقٌد بها من قبل الجمٌع ، بحٌث ٌؤخذ كل مشارك دوره فً طرح األفكار دون  ٕ

  تعلٌق ، أو تجرٌح من أحد .

قائد النشاط ، أو المعلم ، وقناعته تقيمح أسلوب العصف الذهني كأحد  ـ خثرج 3
 االتجاهاخ المعرفيح في حفز اإلتداع

 

 اضرتاتيحية ذٌ املػهالت

 مفهوم حل المشكبلت :
ٌقصد به مجموعة العملٌات التً ٌقوم بها الفرد مستخدماً المعلومات والمعارؾ التً سبق له تعلمها ، والمهارات التً 

 ها فً التؽلب على موقؾ بشكل جدٌد ، وؼٌر مؤلوؾ له فً السٌطرة علٌه ، والوصول إلى حل له .اكتسب
 

ٌُْعِملون فٌه أذهانهم بهدؾ الوصول إلى  إن أسلوب حل المشكلة هو أسلوب ٌضع المتعلم أو الطفل فً موقؾ حقٌقً 
فل إلى تحقٌقها وتتم هذه الحالة عند وصوله حالة اتزان معرفً ، وتعتبر حالة االتزان المعرفً حالة دافعٌة ٌسعى الط

 إلى حل أو إجابة أو اكتشاؾ .

: أنواع المشكبلت   
  ـ مشكبلت تحدد فٌها المعطٌات واألهداؾ بوضوح تام . ٔ
  ـ مشكبلت توضح فٌها المعطٌات ، واألهداؾ ؼٌر محددة بوضوح . ٕ
  ـ مشكبلت أهدافها محدد وواضحة ، ومعطٌاتها ؼٌر واضحة . ٖ
  ـ مشكبلت تفتقر إلى وضوح األهداؾ والمعطٌات . ٗ
ـ مشكبلت لها إجابة صحٌحة ، ولكن اإلجراءات البلزمة لبلنتقال من الوضع القابم إلى الوضع النهابً ؼٌر واضحة ،  ٘

  وتعرؾ بمشكبلت االستبصار .

: طرٌقه حل المشكبلت  
 أ ـ إثارة المشكلة والشعور بها .
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 ب ـ تحدٌد المشكلة .
 جمع المعلومات والبٌانات المتصلة بالمشكلة .ج ـ 

 د ـ فرض الفروض المحتملة .
 هـ ـ اختبار صحة الفروض واختٌار األكثر احتماالً لٌكون حل المشكلة .

: خطوات حل المشكلة   
 ـ الشعور بالمشكلة : ٔ

 وهذه الخطوة تتمثل فً إدراك معوق أو عقبة تحول دون الوصول إلى هدؾ محدد .
  د المشكلة :ـ تحدٌ ٕ

 هو ما ٌعنً وصفها بدقة مما ٌتٌح لنا رسم حدودها وما ٌمٌزها عن سواها .
  ـ تحلٌل المشكلة : ٖ

التً تتمثل فً تعرؾ الفرد / التلمٌذ على العناصر األساسٌة فً مشكلة ما ، واستبعاد العناصر التً ال تتضمنها المشكلة 
. 

  ـ جمع البٌانات المرتبطة بالمشكلة : ٗ
مثل فً مدى تحدٌد الفرد / التلمٌذ ألفضل المصادر المتاحة لجمع المعلومات والبٌانات فً المٌدان المتعلق بالمشكلة وتت

. 
 ـ اقتراح الحلول : ٘

 وتتمثل فً قدرة التلمٌذ على التمٌٌز والتحدٌد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما .
 ـ دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة : ٙ

ا ٌكون الحل واضحاً ، ومؤلوفاً فٌتم اعتماده ، وقد ٌكون هناك احتمال لعدة أبدال ممكنة ، فٌتم المفاضلة بٌنها بناًء وهن
 على معاٌٌر نحددها .

 
 ـ الحلول اإلبداعٌة : 7

عن  قد ال تتوافر الحلول المؤلوفة أو ربما تكون ؼٌر مبلبمة لحل المشكلة ، ولذا ٌتعٌن التفكٌر فً حل جدٌد ٌخرج
 المؤلوؾ ، وللتوصل لهذا الحل تمارس منهجٌات اإلبداع المعروفة مثل ) العصؾ الذهنً ـ تآلؾ األشتات ( .

: خطوات قدرة حل المشكلة   
 ـ تحدٌد المشكلة واستٌعاب طبٌعتها ومكوناتها . ٔ
 ـ الربط بٌن عناصر ومكونات المشكلة ، وخبرات المتعلم السابقة . ٕ
 والحلول الممكنة .ـ تعداد األبدال ،  ٖ
 ـ التخطٌط إلٌجاد الحلول . ٗ
 ـ تجرٌب الحل واختٌاره . ٘
 ـ تعمٌم نتابجه . ٙ
 ـ نقل الخبرة والتعلم إلى مواقؾ جدٌدة . 7

 اضرتاتيحية االضتكصاء

 تعرٌؾ االستقصاء :
مً لدى الفرد من خبلل طرٌقة تعلٌمٌة منطقٌة نهدؾ إلى إحداث التعلم الذاتً ، وتعمل على تطوٌرقدرات التفكٌر العل

 . االستنتاج وتطبٌقها على مواقؾ حقٌقٌة و األفكار وتولٌدإعادة المعرفة وتنظٌمها 

 أهمٌة التعلم باالستقصاء :
ٌعد االستقصاء من أكثر أسالٌب التدرٌس فعالٌة فً تنمٌة التفكٌر العلمً لدىالطلبة حٌث أنها تتٌح الفرصة أمام الطلبة 

االستقصاء بؤنفسهم ، وهنا ٌسلك المتعلم سلوك العالم الصؽٌر فً بحثه  عملٌاته ومهاراتلممارسة طرق التعلم و
 النتابج . وتوصله إلى

:فوابد االستقصاء   
التعلم  الذاتً ، وبالتالً تؤصٌل عادة التعلم مدى الحٌاة ، وتعمل هذه المهارة على ترسٌخ تنمٌة القدرة على التعلم-ٔ

وتحقٌق الذات والتعلم التعاونً  ة ، وما ٌولده فً نفوس المتعلمٌن من ثقة بالنفس ،القابم على الممارسة الذاتٌ
 المٌول عند الطلبة . وتوسٌع

االستكشاؾ عند الطلبة لمصادر المعرفة المختلفة ، مثل : الكتب ، والدورٌات ،والوثابق ، واألفبلم ،  . تنمٌة قدرةٕ
 العبلقة .والمتاحؾ ، والمإسسات الحكومٌة واألهلٌة ذات 

 . تنمٌة مهارات القراءة للدراسة ) الفهم واالستٌعاب ( .ٖ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 خطوات التدرٌس بطرٌقة االستقصاء :

 . تحدٌد المشكلة :1
انتباه الطلبة من خبلل طرح األسبلة المتعلقة بها ؛ فمثبل فً  ٌقوم المعلم فً بداٌة الحصة بتحدٌد المشكلة ولفت

مجموعة  ، ٌبٌن المعلم أهمٌة الزواج والحكمة من مشروعٌته ، وٌطرح المعلم الثانً الثانوي موضوع الطبلق للصؾ
من األسبلة توضح ذلك، ومن ثم ٌطرح سإاال ٌبٌن طبٌعة العبلقة التً تقوم بٌنالزوجٌن ، وبعدها ٌبٌن أن الحٌاة 

 موضوع الدرس وهو الطبلق . الزوجٌة ٌعترٌها بعض الخبلفات ، حتى ٌتوصل إلى
 مشكلة:. سبر ؼور الٕ

جوانب  تعرفها ، ٌبدأ الطلبة بالؽوص فً المشكلة من خبلل طرح المعلم ألسبلة تتناول مختلؾ بعد تحدٌد المشكلة المراد
  الدرس . وٌقوم الطلبة بطرح أسبلة مختلفة متعلقة فً المشكلة

 
 المواقؾ وتفسٌر المعلومات : تحلٌل -ٖ

ا ،وبٌان عبلقتها بالمشكلة موضوع الدرس ، فً محاولة لتحقٌق تعلم ٌقوم الطلبة بتجمٌع المعلومات وتبوٌبها وتحلٌله
  المعلومات ، والوصول إلى إمكانٌة تطبٌق هذه المعلومات بطرٌقة عملٌة استقصابً من خبلل

 . تثبٌت المعلومات:ٗ
نهاٌة الحصة .  الطلبة على عدد من األسبلة فً ٌقوم المعلم بتلخٌص أهم األفكار الموجودة فً الدرس من خبلل إجابة

وٌطلب المعلم إلى الطلبة واجبات بٌتٌه، حٌث تساعد على ترسٌخ المفاهٌم والمعلومات ، وٌقوم المعلم بتصحٌح هذه 
 وتقدٌم التؽذٌة الراجعة حول ذلك . الواجبات

 االستنتاجات والتوصٌات واالقتراحات: ٘ٓ
أهم الحلول واإلجراءات التً تحد  ع الطبلق ، وإبرازٌستعرض المعلم مع الطلبة أهم االستنتاجات التً تإدي إلى وقو

  من ظاهرة الطبلق ووقوعه فً المجتمع .
 

 
 
 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 
 
 
 
 

 اضرتاتيحية ايتعًِ ايتعاوْي

  تعرٌؾ التعلم التعاونً :
هو أسلوب تعلم ٌتم فٌه تقسٌم التبلمٌذ إلى مجموعات صؽٌرة ؼٌر متجانسة ) تضم مستوٌات معرفٌة مختلفة ( ، 

أفراد ، وٌتعاون تبلمٌذ المجموعة الواحدة فً تحقٌق هدؾ أو أهداؾ  ٙ – ٗدد أفراد كل مجموعة ما بٌن ٌتراوح ع
 مشتركة .

: عناصر العمل التعاونً األساسٌة   
 -( االعتماد المتبادل اإلٌجابً : ٔ

كمال مهمة وهو أهم عنصر فً هذه العناصر ، ٌجب أن ٌشعر الطبلب بؤنهم ٌحتاجون لبعضهم بعضاً ، من أجل إ
 المجموعة ، وٌمكن أن ٌكون مثل هذا الشعور من خبلل :

 وضع أهداؾ مشتركة . -أ 
 إعطاء مكافآت مشتركة . -ب 
المشاركة فً المعلومات والمواد ) لكل مجموعة ورقة واحدة أو كل عضو ٌحصل على جزء من المعلومات البلزمة  -ج 

 ألداء العمل (
   تعٌٌن األدوار -د 
  ٌة الفردٌة:( المسإول ٕ

المجموعة التعاونٌة ٌجب أن تكون مسإولة عن تحقٌق أهدافها وكل عضو فً المجموعة ٌجب أن ٌكون مسإوالً عن 
اإلسهام بنصٌبه فً العمل ، وتظهر المسإولٌة الفردٌة عندما ٌتم تقٌٌم أداء كل طالب وتعاد النتابج إلى المجموعة 

 مساعدة . والفرد من أجل التؤكد ممن هو فً حاجة إلى
  ( التفاعل المباشر : ٖ

ٌحتاج الطبلب إلى القٌام بعمل حقٌقً معاً ، ٌعملون من خبلله على زٌادة نجاح بعضهم بعضاً ، من خبلل مساعدة 
 وتشجٌع بعضهم على التعلم .

 ( معالجة عمل المجموعة : ٗ
ً حفاظها على عبلقات عمل فاعلة تحتاج المجموعات إلى تخصٌص وقت محدد لمناقشة تقدمها فً تحقٌق أهدافها وف

 وٌستطٌع المعلمون أن ٌبنوا مهارة معالجة عمل المجموعة من خبلل تعٌٌن مهام مثل :بٌن األعضاء 
 ( سرد ثبلثة تصرفات على األقل قام بها العضو وساعدت على نجاح المجموعة . أ

 ( سرد سلوك واحد ٌمكن إضافته لجعل المجموعة اكثر نجاحا ؼدا . ب
م المعلمون أٌضاً بتفقد المجموعات وإعطابها تؽذٌة راجعة حولتقدم األعضاء فً عملهم مع بعضهم بعضا فً وٌقو

 المجموعة كذلك العمل على مستوى الصؾ .
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

  تعٌٌن الطبلب فً مجموعات :
  هناك طرق كثٌر لتعٌٌن الطبلب فً مجموعات ، وربما ٌكون أسهل هذه الطرق وأكثرها فاعلٌة هً :

وفً هذه الطرٌقة بقوم المعلم بتقسٌم العدد الكلً للطبلب على العدد المرؼوب فٌه قة التعٌٌن العشوابً . أ ـ طرٌ
 ألعضاء المجموعة .

فإذا كان عدد الطبلب ـ على سبٌل المثال ـ ثمانٌة وعشرٌن طالبا ، وأراد المعلم أن ٌزرعهم عشوابٌا فً مجموعات 
د أفراد المجموعة ، وبذلك ٌحصل على سبع مجموعات ثم ٌطلب منهم أن رباعٌة ، فإنه ٌقسم عدد الطبلب على عد

ٌعدوا من واحد إلى سبعة ، وعندها ٌحصل كل طالب على رقم معٌن محصور ما بٌن واحد وسبعة ، بعد ذلك ٌطلب 
 المعلم من كل طالب أن ٌبحث عن الطبلب الذٌن ٌحملون نفس الرقم الذي ٌحمله ، وبهذا تشكل مجموعات رباعٌة

 بطرٌقة عشوابٌة .
 ب ـ التعٌٌن العشوابً وفق مستوٌات الطبلب :

ٌعطً المعلم اختبارا قبلٌا ٌتم على ضوءه تقسٌم الطبلب إلى مستوٌات مختلفة ، عالٌة ، ومتوسطة ، ومتدنٌة ، وبعد 
مجموعات الثبلثٌة ذلك ٌتعٌن طالب واحد من كل فبة فً مجموعات ثبلثٌة ، ولكون الكثٌرٌن من التربوٌٌن ال ٌحبذون ال

  لذا ٌمكننا تشكٌل مجموعات سداسٌة ، بوضع طالبٌن من مستوى واحد فً مجموعة واحدة .
وفً هذه الطرٌقة ٌحاول المعلم قدر اإلمكان أال ٌجمع فً ج ـ تعٌٌن الطبلب فً مجموعات مختارة من قبل المعلم : 

ٌُعرفون بممارسة سلوكٌات ؼٌر مرؼوب المجموعة الواحدة عددا كبٌرا من الطبلب ذوي المستوى المتدن ً ، أو ممن 
  فٌها .

ٌرى بعض المعلمٌن أن الطرٌقة المفضلة لدٌه فً اختٌار المجموعات أن ٌكون اختٌارا ذاتٌا ،  د ـ االختٌار الذاتً :
 بمعنى أن ٌختار الطبلب أنفسهم فً كل مجموعة ممن ٌرؼبون فٌه من زمبلبهم

  جابً :بناء االعتماد المتبادل اإلٌ 
لكً ٌتؤكد المعلمون من أن الطبلب ٌفكرون بشكل تعاونً ولٌس بشكل فردي " نحن ولٌس أنا " فإنهم ٌشعرون الطبلب 

  بؤن لدٌهم ثبلثة مسإولٌات هً :
 أ ـ مسإولٌة تعلم المادة المسندة إلٌهم .

 ب ـ مسإولٌة التؤكد من تعلم جمٌع أفراد المجموعة للمادة .
  من تعلم جمٌع طبلب الصؾ لها بنجاح . ج ـ مسإولٌة التؤكد

إن مما ٌنبؽً معرفته أن االعتماد المتبادل اإلٌجابً هو أساس التعلم التعاونً ، فبدونه ال وجود للتعاون ، وٌمكن للمعلم 
 بناء االعتماد المتبادل اإلٌجابً بطرق كثٌرة أهمها :

جابً فً تحقٌق الهدؾ ، وبناء هدؾ المجموعة ٌتم بالطرق أ ـ تحقٌق األهداؾ : فكل درس تعاونً ٌبدأ باالعتماد اإلٌ
 التالٌة :

 ـ أن ٌحصل جمٌع أعضاء المجموعة على درجة أعلى من الدرجة المحكٌة المحددة عند اختبارهم بشكل فردي . ٔ
 ـ أن ٌحصل جمٌع الطبلب على درجات أفضل من الدرجات السابقة . ٕ
 المحك المحدد عندما ٌتم اختٌار الطبلب بشكل فردي  ـ أن تصل الدرجة الكلٌة للمجموعة إلى ٖ
  ـ أن تخرج المجموعة بناتج واحد . ٗ

 اضرتاتيحية تعًِ األقسإ

 

التعلٌم موجه ومتمركز  البعض ٌبنً علً اساس ان هو نظام للتدرٌس ٌساعد فٌه المتعلمون بعضهم تعلم االقران 
علً اندماج الطالب بشكل كامل فً عملٌة التعلم  تركز  لفعالة التًالمتعلم مع االخذ فً االعتبار بٌبة التعلم ا حول 

  المعلم. المتعلمٌن بتعلٌم بعضهم بعضا تحت اشراؾ  ٌعتمد علً قٌام التعاونً ، 
  مزاٌا تعلم االقران:

  ٌساعد علً تحمل المسبولٌة.  – 
  والجماعات. ٌتٌح الفرص لتقوٌم االفراد  – 
  ت االدارة والتنظٌم.تطوٌر مهاراعلى ٌساعد   – 

 مزاٌا تدرٌس األقران :
 االٌجابً بٌن المعلم والطالب القرٌن  تعلٌم األقران ٌتٌح فرص لتحقٌق التفاعل-
ا إلجراء األنشطة المرتبطة بمحتوي التعلم .- ًٌ  ٌتٌح وقًتا كاف
 ً بٌن القرناء .مهارات االتصال ومهارات اللؽة وذلك من خبلل أنشطة التفاعل الثناب ٌتٌح فرص لتنمٌة-
 المتعلم وٌقوي مفهوم الذات وتوجٌه الذات وٌقلل من اإلحباط . ٌزٌد من دافعٌة-
 ٌتٌح الفرص لتقوٌم األفراد والجماعات .-
 الدراسٌة وٌمكن تطبٌقه فً كل المستوٌات من المراحل التعلٌمٌة . ٌصلح لمختلؾ المواد-
 الدراسً . تإدي االستراتٌجٌة إلً زٌادة التحصٌل-
 فرصة لتكوٌن عبلقات اجتماعٌة جٌدة بٌن الطبلب-
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 اضرتاتيحية ايتعًِ ايراتي

: تعرٌؾ التعلُّم الذاتً  
مً الذي ٌقوم به التلمٌذ مدفوعاً برؼبته الذاتٌة بهدؾ تنمٌة استعداداته وإمكاناته وقدراته مستجٌباً  هو النشاط التعلٌُّ

املها ، والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طرٌق االعتماد على نفسه لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌة شخصٌته وتك
 والثقة بقدراته فً عملٌة التعلٌم والتعلُّم وفٌه نعلم الدارسة كٌؾ ٌتعلم ومن أٌن ٌحصل على مصادر التعلم

 : أهمٌة التعلُّم الذاتً
لتربٌة ، باعتباره أسلوب التعلُّم األفضل ، ألنه إن التعلُّم الذاتً كان وما ٌزال ٌلقى اهتماما كبٌراً من علماء النفس وا -ٔ

 ٌحقق لكل متعلم تعلُّما ٌتناسب مع قدراته وسرعته الذاتٌة فً التعلُّم وٌعتمد على دافعٌته للتعلُّم
 ٌؤخذ الدارس دورا إٌجابٌا ونشٌطاً فً التعلُّم-ٕ
لمواصلة تعلٌم نفسه بنفسه وٌستمر معه مدى ٌّمكن التعلُّم الذاتً الدارس من إتقان المهارات األساسٌة البلزمة  -ٖ

 الحٌاة
 إعداد األبناء للمستقبل وتعوٌدهم تحمل مسإولٌة تعلُّمهم بؤنفسهم -ٗ
 تدرٌب الطفل على حل المشكبلت ، وإٌجاد بٌبة خصبة لئلبداع -٘

م وجود استراتٌجٌة تمكن إن العالم ٌشهد انفجارا معرفٌا متطورا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلُّم وطرابقها مما ٌحت
 الدارس من إتقان مهارات التعلُّم الذاتً لٌستمر التعلُّم معه خارج المدرسة وحتى مدى الحٌاة

 : أهداؾ التعلُّم الذاتً
 اكتساب الطفل مهارات وعادات التعلُّم المستمر لمواصلة تعلمه الذاتً بنفسه -ٔ
 ٌتحمل الفرد مسإولٌة تعلٌم نفسه بنفسه-ٕ
 همة فً عملٌة التجدٌد الذاتً للمجتمعالمسا -ٖ
 بناء مجتمع دابم التعلُّم -ٗ
 تحقٌق التربٌة المستمرة مدى الحٌاة -٘

: العوامل التً تستثٌر دافعٌة الدارس وتشجعه على التعلُّم ذاتً التوجه  
 األنشطة التعلمٌة 

 . اختٌار األنشطة التعلٌمٌة بناء على اهتمامات واحتٌاجات الدارسٔ
 تعدد مصادر المعرفة –طة مفتوحة ، تسمح بالتنوع ) أكثر من إجابة صحٌحة . أنشٕ
 . فرص إبداعٌة تشجع على التعبٌر الذاتً بطرق متعددةٖ
 . أنشطة ومهام ، تنمً مهارات البحث وحل المشكبلتٗ
  تنظٌم وإدارة الفصل 
 توفٌر مناخ تعاونً ٌهتم باألداء الفردي -ٔ
  توفٌر مصادر متعددة -ٕ
 وفٌر الوقت البلزم إلتمام أنشطة الدارس الفردٌةت -ٖ
 االتفاق على أهداؾ معٌنة تكون واضحة للدارس -ٗ
 وضع مجموعة من قواعد العمل تكون مفهومة ومقبولة من الدارس -٘
 نظام لئلثابة عند أداء المهام -ٙ
 التقٌٌم 

 التقٌٌم باستخدام معاٌٌر موضوعٌة محددة.
 التقٌٌم بشكل خاص ولٌس عاماً 

 التؽذٌة المرتدة المباشرة والمتكررة بناء على أداء الدارسٌن
 إتاحة الفرص للدارسٌن للتفكٌر فً أعمالهن وتقٌٌمها

 قٌاس النجاح بناء على الجهد المبذول ولٌس على أساس القدرة
 مهارات التعلم الذاتً :

 مهارة المشاركة بالرأي . -
 مهارة التقوٌم الذاتً . -
 . التقدٌر للتعاون -
 االستفادة من التسهٌبلت المتوفرة فً البٌبة المحلٌة . -
 االستعداد للتعلم . -

 أنماط التعلم الذاتً:
 :التعلم الذاتً المبرمج-ٔ

ٌتم بدون مساعدة من المعلم ، وٌقوم التلمٌذ بنفسه باكتساب قدر من المعارؾ والمهارات واالتجاهات والقٌم التً 
ه من خبلل وسابط وتقنٌات التعلم ، وتتمثل فً مواد تعلٌمٌة مطبوعة أو مبرمجة علً ٌحددها البرنامج الذي بٌن ٌدٌ
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الحاسوب ، أو علً أشرطة صوتٌة ، أو مربٌة فً موضوع معٌن أو مادة أو جزء من مادة وتتٌح هذه البرامج الفرص 
مـستمرة ، وتقدٌم التعزٌز المناسب أمـام كل تلمٌذ ألن ٌسٌر فً دراسته وفقا ً لسرعته الذاتٌة مع توافر تؽذٌة راجعـة 

 وقد ظهرت اكثر من طرٌقة لبرمجة المواد الدراسٌة : لزٌادة الدافعٌة
 البرمجة الخطٌة

 البرمجة التفرٌعٌة
 الحقابب التعلٌمٌة :-ٕ

 نظام تعلٌمً متكامل، مصمم بطرٌقة منهجٌة منظمة، تسـاعد المتعلمٌن تعرؾ الحقابب التعلٌمٌة على انهاتعرٌفها : 
على التعلم الفعال، وٌشمل مجموعة من المواد التعلٌمٌة المترابطة، ذات أهداؾ متعـددة ومحددة ٌستطٌع المتعلم أن 

لٌصل إلى ٌتفاعل معها معتمدا على نفسه، وحسب سرعته الخاصة، وبتوجٌه من المعلم أحٌانا، أو من الدلٌل الملحق"
 مستوى مقبول من اإلتقان.

 مٌة :مكونات الحقٌبة التعلٌ
 عنوان الحقٌبة والذي ٌرتبط بموضوع التعلم والمستوي الدراسً . -
 كتٌب تعلٌمات لكٌفٌة استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة . -
 مطوٌات تعطً معارؾ عن الموضوع . -
 أدوات تعلٌمٌة مثل شرابط التسجٌل والفٌدٌو وؼٌرها . -
 النشاط .أدوات تعلٌمٌة مطبوعة مثل الكتب والقصص وأوراق العمل و -
 االختبارات ونماذج التقوٌم . -

 خصابص الحقابب التعلٌمٌة:
 برنامج تعلٌمً متكامل للتعلم الذاتً-ٔ
 تتمركز حول األهداؾ ؛ حٌث تعد األهداؾ من أهم ركابزها.-ٕ
فلكل  تتشعب فٌها المسارات؛ -ٗوفق المفاهٌم التً ٌتقنها.  ؛بحٌث ٌمكن للمتعلم أن ٌبدأ تراعً الفروق الفردٌة -ٖ

 الذي ٌناسبه. متعلم أن ٌحدد المسار
 الوحدات النسقٌة )المودٌوالت( :-ٖ

وفً هذا النوع ٌبدأ التلمٌذ بتحدٌد الموضوعات التً ٌود أن ٌتعلمها ، ثـم ٌـسٌر بتوجٌه من المعلم فً تنفٌذ الخطوات 
 التالٌة :

لتعلم ، والتـً ٌمتلكها التلمٌذ ، وفً نفس الوقت التعرض للتقوٌم القبلً لتحدٌد الخبرة السابقة المرتبطة بموضوع ا -
 تحدٌد المتطلبات القبلٌة لتعلم الخبرة البلحقة .

التعرض للمودٌول والتً ٌحتوي علً تعلٌمات ، ترتب بكٌفٌة التعامل مع المـواد التعلٌمٌة : مثل قراءة أوراق عمل ،  -
 مدرسٌةتنفٌذ األنشطة ، جمع بٌانات ، التـدرٌبات ، الواجبات ال

 التقوٌم البعدي لتحدٌد ما تم تعلمه . -
 التقوٌم الذاتً وتحدٌد درجة التلمٌذ علً االختبارات البعدٌة . -
 دراسة النتابج ، واتخاذ قرار باالنتقال إلً موضوعات أخري ، أو البحـث عـن مساعدات وأنشطة أخري . -

 تعرٌؾ المودٌول التعلٌمً :
ن مجموعة متتابعة ومتكاملة من الوحدات التعلٌمٌة الصؽٌرة التً تكون فً "وحدة تعلٌمٌة صؽٌرة محددة ضم

 . مجموعها برنامجا تعلٌمٌا معٌنا
 طبٌعة وأهمٌة دراسة البرنامج التدرٌبً المودٌولً :

ٌتمٌز البرنامج و تتنوع الوسابل والخبرات بشكل ٌتٌح للمتدرب االختٌار من بٌنها ما ٌناسب نمط تعلٌمـه وقدراته 
 رعته فً التعلم مما ٌحقق الهدؾ األساسً من الحقٌبة التدرٌبٌة .وس

 وكل مودٌول تعلٌمً ٌحقق الفوابد التربوٌة اآلتٌة :
 تحقٌق أهداؾ محددة مسبق ًاومخططا لها بعناٌـة على ٌساعد-أ

 ٌساعد كل متعلم علً السٌر فً تعلمه بالسرعة التً تناسب قدراته ومستوى تحصٌله -ب
 مقارنة مستوى المتعلم التحصٌلً بمستوى أي متعلم آخر . إلى الٌعمد -ج

 مكونات المودٌول التعلٌمً :
ؼالبا ما ٌكون هناك ؼبلؾ للمودٌول وٌكون واضحا ومعـبرا عـن مضـمن المودٌول ، بحٌث ٌستطٌع . العنـوان : ٔ

ا األمر أن ٌكون العنوان والشكل المتعلم منذ البداٌة أن ٌصل إلى فكرة عامة ومـوجزة عـن هـذا المضمن، وٌرتبط بهذ
 متكاملٌن وٌعطٌان معا فكرة عن مجال المودٌول وما ٌحتوٌه من معارؾ ومعلومات، وأن ٌكون مناسبا لسن المتعلم.

تعتنً المقدمة بؤن ٌعلم المتعلم منـذ بداٌـة اتصـاله بالمودٌول ما سٌتعلمه، وٌتعرؾ . مقدمة المودٌول )التمهٌـد( : ٕ
مودٌول وأهمٌته بشكل عام واألسالٌب الـتً تدعو إلى دراسته ، وما ٌمكن أن ٌعود علٌه مـن فوابـد على موضوع ال

متمثلـة فً األهـداؾ اإلجرابٌـة للمودٌول، وفً كثٌر من المودٌوالت ٌجد المتعلم بعض اإلرشادات الخاصـة بكٌفٌـة 
 اسةدراسـة المودٌول والخطوات التً ٌجب إتباعها، وذلك تٌسٌرا للدر

ٌتعرؾ المتعلم منذ بداٌة الدراسة بؤسلوب المودٌوالت التعلٌمٌة على األهداؾ وٌجتهد . أهداؾ المودٌول التعلٌمٌـة : ٖ
فً فهمها ومتطلبات إنجازها، ولذا فإن األهداؾ تكون مصاؼة فً عبارات واضحة ومحددة ودقٌقة ال تحتمل أكثر من 

 ققه المتعلم عند انتهاء الدراسةمعنى، بحٌث تحدد األداء الذي ٌفتـرض أن ٌح
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ٌعرض محتوى المودٌول فً أجزاء متتالٌة ٌعتمد كل منها على اآلخر، . المحتوى واألنشطة التعلٌمٌة المسـاعدة : ٗ
وتعتمد هذه األجزاء على األهداؾ المحددة للمودٌول، والمـواد التعلٌمٌة المتاحة، وٌعتبر كل جزء من هذه األجزاء 

 نفس الوقت ٌعتمد على متكامبل، وهو فً
الجزء السابق وٌمهد للجزء التالً وتهدؾ األنشطة التعلٌمٌة التً ٌحتوي علٌها المودٌـول إلى تمكٌن المتعلم من متابعة 

 عملٌة تعلمه للمحتوى
 وٌشتمل المحتوى على المواد التعلٌمٌة االتٌة : 
ا كالصـور واألفـبلم والشـرابح والشفافٌات واألسطوانات مواد مربٌة ٌقوم المتعلم بمشاهدها فً األنشطة المتعلقة بهـ-أ

 المدمجة.
 مواد سمعٌة كاالسطوانات والتسجٌبلت الصوتٌة.-ب
 الشرابح. فحص العٌنات، مثل التجارب، مواد تجرٌبٌة أومعملٌة-ج
 ،القراءات المكتبٌة. مثل قٌام ببعض البحوث مواد مطبوعة-د

 االنشطة التدرٌبٌة نوعان :
 عٌنـة: مثل قراءة كتب، االستماع إلى محاضرة، دراسة مشكبلت، صور، أبحاث .أنشطة م-أ

 أنشطة تطبٌقٌـة . مثل كتابة بحوث، عمل لوحة، صنع نموذج معٌن، تلخٌص موضوع، إجابة أسبلة، طرح مقترحات.-ب
 وتشتمل هذه االختبارات على :. االختبارات : ٘
و ٌهدؾ إلى الكشؾ عن الصعوبات التً قد ٌواجهها المتعلم ، وهو  ٌعطى قبل دراسة المودٌول ،: اختبار قبلً  -أ

 ٌساعد المتعلم على تشخٌص ذاته وتعرؾ ما ٌنبؽً أن ٌهتم به وٌولً اهتمامه به أثناء دراسة المودٌول.
وتستخدم أثناء دراسة المتعلم للمودٌول لمراقبة مدى تقدمه، وهً اختبارات قصٌرة متكررة : اختبارات ضمنٌة -ب
رتبط بؤهداؾ الوحدة بطرٌقـة مباشـرة و تعتـبر اختبارات للتقوٌم الذاتً، حٌث ٌقوم المتعلم بتصحٌحها بنفسه، وتقدم ت

 له تؽذٌة راجعة فورٌة توضح مدى تعلمه.
اختبارتحصٌلً ختامً ٌجٌب عنه المتعلم بعد االنتـهاء من دراسة المودٌول، وقد ٌكون هو ذاته  وهواختبار بعدي : -ج

بار القبلً، وعندبـذ تقـارن النتـابج أو الدراسات التً حصل علٌها المتعلم قبل دراسة المودٌول بدرجاته فً االخت
 النهاٌة.

ٌتٌح البرنامج للمتعلم فرصة المتابعة مثل قٌامه بالكتابة فً موضوع ٌتعلق بؤحد موضوعات . أنشطة إضافٌة : ٙ
 البرنامج .

 عانة بها للمزٌـد مـن المعلومات.التً ٌمكن للمتعلم االستـة : . قابمة بالمصادر والمراجـع العلم7ٌ
 ممٌزات المودٌوالت التعلٌمٌة :

متكامل ذاتٌاً، فهو لٌس مجرد مجموعة من المواد أو الوسابل التعلٌمٌة التً ‟ ٌتصؾ المودٌول التعلٌمً بؤنه كل-ٔ
 المكونات األساسٌة التً تجعل منه برنامجاً متكامبلً  ٌستخدمها المعلم، وإنما هو وحدة تعلٌمٌة قابمة بذاتها تحتوى على

ٌتم تعلم المودٌوالت وفقاً السلوب تفرٌد التعلم، والذي ٌقوم على متابعة التعلم باألسلوب الذي ٌتفق مع قدرات المتعلم -ٕ
مكن للمتعلم أن وبالسرعة التً ٌستطٌع السٌر بها من أجل التعلم وفً حالة صعوبة المادة الدراسٌة فً وحدة معٌنة ٌ

 ٌعٌد دراستها أكثر من مرة حتى ٌتقن تعلمه
تتمٌز الموٌوالت التعلٌمٌة بتوفٌر التؽذٌة الراجعة،حٌث ٌتلقً المعلم تقوٌماً فورٌاً لمستوى تقدمه بعد إنجاز كل مهمة -ٖ

 أو المرور بكل خبرة تعلٌمٌة.
من خبلل المرور باألنشطة والمتطلبات التً ٌحتوٌها اإلتقان، حٌث التركٌز على تحقٌق أهداؾ محددة وقابلة للقٌاس -ٗ

 موضوع المودٌول بؽض النظر عن الزمن المستؽرق فً ذلك.
ٌشمل المودٌول على تدرٌبات لتقدٌر مدى تقدم المعلم نحو األهداؾ المرسومة مما ٌوفر تؽذٌه راجعة تحدد مساره -٘

 فً هذه العملٌة.
 أنواع المودٌوالت التعلٌمٌه :

 تتكون من المودٌول الربٌسى ٌحٌط به عدد من المودٌوالت الفرعٌة .والت العنقودٌة: المودٌ-ٔ
والمودٌول الربٌسً دابماً ٌشمل على المفاهٌم األساسٌة للمساعدة فً فهم المودٌوالت الفرعٌة، كما ٌوجد عبلقة 

فرعٌة على المودٌول الربٌسً مباشرة وواضحة بٌن المودٌول الربٌسً وكل مودٌول فرعً، حٌث تعتمد المودٌوالت ال
كما أن كل مودٌول فرعً ٌكون مستقبلً )ؼٌر معتمد( على المودٌوالت الفرعٌة األخرى، وإن كان فً بعض األحٌان 

توجد عبلقة بٌن المودٌوالت الفرعٌة بعضها ببعض وفً هذه الحالة ٌكون هذا النوع من المودٌوالت ٌسمى 
 بالمودٌوالت العنقودٌة والمتسلسلة

تبنى هذه المودٌوالت على أساس تسلسل مودٌول فاألخر، وذلك ٌتطلب أن ٌكون المحتوى المودٌوالت المتسلسلة : -ٕ
 (ٕ( كاختبار قبلً للمودٌول )ٔمتوالٌاً بحٌث ٌمكن استخدام االختبار البعدي فً المودٌول، مثبلً المودٌول )

من المودٌوالت المتسلسلة كل سلسلة مترابطة مع بعضها  تتكون المودٌوالت الهرمٌة من عددالمودٌوالت الهرمٌة : -ٖ
 (.ٖكما بالشكل )

وهذه المودٌوالت المتسلسلة تكون محددة ومتفق علٌها ثم تؤتً تكامبلتها فً متسلسلة واحده واكثر صعوبة وفً نفس 
أس الهرم وٌعطً الشكل الوقت تترابط بالمودٌوالت معاً حتى تصل إلى المودٌول األخر وهو فً قمة المتسلسلة وٌمثل ر

 النهابً
ٌسمح ذلك النوع من المودٌوالت بانتقاء المودٌوالت المراد تعلمها وٌرون أنها تحقق لهم المودٌوالت االنتقابٌة : -ٗ

ؼرضاً معٌناً، وأنها ذات قٌمة بالنسبة لهم، فالمتعلم له حرٌة فً ترتٌب المودٌوالت من أجل أن تكون هذه المودٌوالت 
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نتقابٌة وٌجب أال ٌوضع بها اختبار قبلً فً تنظٌمها ألن المتعلم ٌختار المودٌوالت، فهذا معناه أن المتعلم لها صفة اال
 لٌس لدٌه معلومات لٌقؾ علٌها كمتطلب سابق

 المبادئ األساسٌة فً تصمٌم المودٌوالت التعلٌمٌه :
 المودٌوالت لها مكونات مكتفٌة بذاتها وتحقق أؼراض التعلم الذاتً.-ٔ
 ٌشتمل المودٌول على مواد وأدوات ووسابل تعلٌمٌة توفر الخبرات الحسٌة المتعددة والمتنوعة-ٕ
المودٌوالت تتطلب تحدٌد دقٌق لؤلهداؾ التعلٌمٌة، حٌث ٌساعد التحدٌد الدقٌق لؤلهداؾ على معرفة نتابج التعلم -ٖ

ودٌول وٌفضل أن ٌكون لكل نشاط هدؾ تعلٌمً واالتجاه بوضوح قبل أن ٌبدأ فً اختٌار وتنظٌم نشاطات التعلم فً الم
 محدد، وأن ٌكون مصمم المودٌوالت على دراٌة بمدى مناسبة المحتوى التعلٌمً بالخبرات السابقة لدى المتعلم.

تحقٌق الترابط والتتابع فً بناء المعرفة وتنظٌمها، حٌث انه كلما ارتبطت حقٌقة معٌنة بمجموعة أخرى من الحقابق -ٗ
 ظنا بها على نحو أفضل فً ذاكرتناكلما احتففً الفعل 

 إضرتاتيحيات ايتدزيظ االيهرتوْي 

 وال ٌنكر أحد أن التكنولوجٌا قد نقلت التدرٌس نقلة نوعٌة نحو األفـضل ، ومـن بـٌن
 األجهزة التً ساعدت فً ذلك الكمبٌوتر الذي ساهم بؤشكال متعددة فً التدرٌس منها :

لوب ٌهدؾ إلً تدرٌس بعض المعلومات والمهارات للتبلمٌذ من خـبلل إجراء منافسة بٌن وهً أس:األلعاب التعلٌمٌة-ٔ
بداء بعض متعلم وآخر ، أو بٌن تلمٌذ وآخـر ، أو بـٌن التلمٌـذ والبرنـامج ، وٌقتصر دور المدرس فٌها علً إ

 المبلحظات والتوجٌهات .
ً البحث والتقصً بطـرح األسـبلة المتدرجة للتبلمٌذ تركز برامج الكمبٌوتر فً هذا األسلوب علحل المشكبلت : -ٕ

 للتوصل إلً مفهوم معٌن وٌتمٌز هذا األسلوب بتمركزه حول التلمٌذ ، مع مشاركة المدرس .
ٌحتــوي البرنــامج فــً هــذا األســلوب علــً نمــاذج أومحاكاة لعملٌات معٌنة وتقدم برامج الترمٌزات المحاكاة:-ٖ

 ـة أو قرٌبة من الواقع تجعل التبلمٌذ ٌتعلمون بالخبرة المحسة .عادة مواقؾ حقٌق
ٌصمم البرنامج التعلٌمً فً هذا االسلوب بشكل ٌدعم التدرٌس العادي فً الفصل الدراسً ،  التدرٌب والممارسة:-ٗ

االستدعاء اآللً  كما تجعل برامج التدرٌب والممارسة المادة العلمٌة مؤلوفة لـدي التبلمٌـذ ، وتساعد فً إنماء قدرة
 للمعلومـات ، وإتقـان المهـارات الرٌاضـٌة

ٌعمل الكمبٌوتر فً هذا االسلوب كمدرس خصوصً سواء لكـل مـتعلم بمفرده أم لكل مجموعة من التدرٌس الكامل:-٘
لمٌـزات  بحٌث تمر بالخطوات األساسٌة لعملٌة التدرٌس ، إضـافة، وتصمٌم برامج التدرٌس الكامـل الخـصوصٌالتبلمٌذ 

 بـرامج التدرٌب والممارسة
 التدرٌس بالكمبٌوتر )ذو الوسابط المتعددة(:-ٙ

، أمكن التدرٌس  CD-ROMSمع ظهور وسابط تخزٌن عالٌة السعة مثل أسـطوانات الفٌـدٌو واالسطوانات المدمجة 
نـصوص مكتوبـة وصـور  بالوسـابط المتعـددة بواسـطة الكمبٌوتر ، وبذلك تم عرض المعلومات للتبلمٌذ باستخدام

للتـشؽٌل أمكن تجمٌع عدد من الوسابط  Windowsورسوم ثابتة ومتحركة مع الصوت واأللوان ، ومع نظام النوافذ 
 فً نظام واحد فضبل ً عن تمٌزه بمجموعة برامج لمـساندة الوسابط المتعددة
 اضرتاتيحية َطسذة املٓاٖخ

 تعرٌؾ مسرحة المناهج)الخبرة الدرامٌة(:
"تنظٌم المناهج الدراسٌة وتنفٌذها فً قالب مسرحً أو درامً؛ بهدؾ اكتساب التبلمٌذ المعارؾ، والمهارات، هو 

والمفاهٌم، والقٌم، واالتجاهات؛ مما ٌإدي إلى تحقٌق األهداؾ المنشودة، بصورة محببة ومشوقة ". وتعنً أٌضاً: أنها 
من إعادة تنظٌم الخبرة وإلباسها ثوباً درامٌاً جدٌداً؛ وذلك " نموذج لتنظٌم المحتوى الدراسً، وطرٌقة للتدرٌس تتض

 لخدمة، وتفسٌر، وتوضٌح المادة التعلٌمٌة".
 آلٌة التنفٌذ:

 توضٌح مفهوم التمثٌل المسرحً وأهمٌته التربوٌة. -
 إلخ .… مسرحىأو التؤلٌؾ أو التمثٌل ال تفجٌر الطاقات المبدعة وتوجٌه إمكاناتها فً المجاالت المناسبة كاإللقاء -
 والدٌنٌة والوطنٌة والتعبٌر عنها مسرحٌا. المشاركة فً المناسبات االجتماعٌة -
 المسرحٌة المعبرة وإظهار االنفعال المعبر عن المعنى المطلوب وال سٌما عبلمات تدرٌب الطالب على إتقان الحركة -

 ونبرة الصوت. الوجه
 فً إثراء العملٌة التربوٌة . ة بما ٌسهمترجمة بعض الموضوعات المنهجٌة كؤعمال مسرحٌ -

 خطوات التدرٌس وفقاً الستراتٌجٌة مسرحة المناهج:
 *مرحلة اإلعداد للمسرحٌة:

وتتضمن تحدٌد المسرحٌة المناسبة لؤلطفال، و اختٌار الممثلٌن، و تحدٌد أدوارهم، وإعداد الدٌكورات والمبلبس 
 المناسبة.

 * مرحلة تدرٌس المسرحٌة:
تهٌبة واستثارة حماس الجماعة، وعرض المسرحٌة إما مبرمجة حاسوبٌاً على برامج متطورةأو تمثٌلها من وتتضمن ال

 قبل التبلمٌذ أنفسهم.
  * مرحلة التقوٌم:

 وتتضمن مناقشة المسرحٌة وتحلٌلها مع األطفال، وتقوٌمها.
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 اضرتاتيحية يعب األدواز

 الموقؾ التعلٌمً ، حٌث ٌتقمص التلمٌذ أحد األدوار التً توجدهً خطة من خطط المحاكاة فً موقؾ ٌشابه تعرٌفها 
الطرٌقة ذات أثر فعال فً  فً الموقؾ الواقعً ، وٌتفاعل مع اآلخرٌن فً حدود عبلقة دوره بؤدوارهم وتعتبر هذه

 جابٌة وحٌوٌة صل تفاعبلً أكثر إٌكذلك بؤنها تخلق فً الف مساعدة التبلمٌذ على فهم أنفسهم وفهم اآلخرٌن ، وهً تتمٌز
 :ممٌزات استراتٌجٌة لعب األدوار

 توفر فرص التعبٌر عن الذات وعن االنفعاالت لدى التبلمٌذ .-
تزٌد من اهتمام التبلمٌذ بموضوع الدرس المطروح ؛حٌث ٌمكن للمعلم أن ٌضمنها المادة العلمٌة الجدٌدة ، أو ٌقوم -

 المدروسة . بتعزٌز المادة العلمٌة
قواعدها وتشجعهم على االتصال مع بعضهم البعض لتبادل المعلومات أو  على المناقشة وتعرؾتدرب التبلمٌذ -

 االستفسار عنها .
 ومشاعر وأفكار زمبلبه اآلخرٌن . توفر فرصة للمقارنة بٌن مشاعر وأفكار التلمٌذ-
 أسالٌب التفكٌر لدي التبلمٌذ . تساعد فً تعرؾ-
وضعوا  فً سلوكٌاتهم ، وتساعدهم على حسن التصرؾ فً مواقؾ معٌنة إذاقًٌما واتجاهات وتعدل  تكسب التبلمٌذ-

 فٌها .
ا بٌن التبلمٌذ ، وبخاصة فً مواقؾ األدوار- ًٌ ا وطبٌع ًٌ  تشجع روح التلقابٌة لدي التبلمٌذ ،حٌث ٌكون الحوار خبللها تلقاب

 الحرة وؼٌر المقٌدة بنص أو حوار .
 راء ، والبعد عن التعصب للرأي الواحد .التبلمٌذ القدرة على تقبل اآللدى تنمً -
 تقوي احساس التبلمٌذ باآلخرٌن ، ومراعاة مشاعرهم، واحترام أفكارهم .-

 اضرتاتيحية اخلسائط ايرٖٓية

 
 

هً طرٌقة لترتٌب المعلومات وتمثٌلها على شكل أقرب للذهن، وتعمد إلى رسم خرٌطة أو شكل ٌماثل كٌفٌة  تعرٌفها :

 ٌكون المركز هو الفكرة األساس ومة، حٌثقراءة الذهن للمعل

تساعد الخرابط الذهنٌة على تجمٌع المعلومات، وربط األفكار بسبلسة، وتسهل من استرجاع  الفابدة من استخدامها :

 المعلومة

 : ةوالذهنٌ ةالفرق بٌن الخرابط المعرفٌ
 الخرٌطة المعرفٌة :

 هً رسم مخطط لموضوع معٌن . -ٔ
  المعلم عادة رسم مخطط ٌقوم به -ٕ
 المعلومات فً الموضوع تلتزم الخرٌطة بحدود -ٖ
  وتنظٌمها استراتٌجٌة تدرس فً االساس لتوضٌح المادة -ٗ
 خرٌطة متكاملة -٘
 جاءات هً اخذ المبلحظات وتسجٌلها كما -ٙ
 متشابهة خاصة اذا وضعها المعلم -7
  شخص أليمنها  ٌمكن فهمها واالستفادة -8

 الذهنٌة : الخرٌطة
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 ما. هً رسم مخطط لموضوع -ٔ
  رسم مخطط ٌقوم به الطالب عادة -ٕ
 الطالب نفسه تحتوي عبلقات جدٌدة ٌضعها -ٖ
 تخلق الروابط وعبلقات جدٌدة -ٗ
 فٌها الطالب روابط ومهارات استراتٌجٌة تعلم ٌبنً -٘
  ناقصة ٌمكن استكمالها بشكل دابم -ٙ
  لكل طالب خرٌطة ذهنٌة خاصة به -7
 كن استخدامها إال من قبل صاحبهاال ٌم -8

 اضرتاتيحية ايتدزيظ ايتباديي

ٌخص نصاً قرابٌاً معٌناً. وفً هذا النشاط ٌلعب  نشاط تعلٌمً ٌؤخــذ شكل حوار بٌن المعلمٌن والطـــبلب فٌما تعرٌفه :

 افتراض قٌادة المعلم للمناقشة كل منهم )المعلمون والطبلب( دوره على

 لتبادلً :استراتٌجٌات التدرٌس ا

  : Predictingــ التنبإ : ٔ
ٌكون تحت هذا العنوان من أفكار أو ما ٌمكن أن  ٌقصد به تخمٌن تربوي ٌعبر به الطالب عن توقعاته لما ٌمكن أن

 قضاٌا. ٌعالجه الكاتب من
 : Summarizingــالتلخٌص ٕ

وهذا ٌدربه على تمثل المادة ، والتمكن  بلؽته الخاصة. هواي وٌقصد به قٌام الطالب بإعادة صٌاؼة ما درسه موجزاً 
  أفكار، وتحقٌق التكامل بٌنها وبٌن ما سبق من أفكار. من اختٌار أهم ما ورد بها من

 : Generating Questionsتولٌد األسبلة -ٖ
دوا النص المتلقً. ومن أجل ذلك ٌلزم الطبلب أن ٌحد وٌقصد به قٌام الطالب بطرح عدد من األسبلة التً ٌشتقها من

  الحصول علٌها من النص حتى تطرح األسبلة حولها. أوالً نوع المعلومات التً ٌودون
  : Clarificationــ التوضٌح : ٗ

الطبلب. وفً هذه العملٌة ٌحاول الطبلب الوقوؾ  وٌقصد به توضٌح كلمات صعبة أو مفاهٌم مجردة ٌصعب إدراكها من
صعبة أو جدٌدة، أو مفاهٌم مجردة كما قلنا أو معادالت، أو  كلمات على أسباب صعوبة فهم النص كؤن تكون به

السطور  شك هذا الصنؾ من الطبلب ممن ال ٌتجاوز قراءة معلومات ناقصة... وؼٌرها.. وعملٌة االستٌضاح تساعد ببل
 أو مجرد فك الخط كما نقول.

 اضرتاتيحية ايكبعات ايطت

 ون مختلؾهناك ستة قبعات خٌالٌة ووهمٌة للتفكٌر لكل منها ل
 كما وأن لكل قبعة من القبعات الستة تمثل أسلوب مختلؾ ومتفرد للتفكٌر

 فعندما نضع واحدة من تلك القبعات فؤنت بذلك ستوجه وتشؽل تفكٌرك
 وفق ذاك النمط من التفكٌر المقرون بتلك القبعة. وعندما تخلع قبعة

 بعة األولىوتضع أخرى فؤنت بذلك تؽٌٌر من أسلوب التفكٌر الذي تملٌة الق
 إلى أسلوب آخر ٌناسب نمط تفكٌر القبعة الثانٌة..

 )) القبعة البٌضاء ((
 وترمز إلى.............. التفكٌر الحٌادي )معلومات (

 ))القبعة الحمراء ((
 إحساس(–وترمز إلى..............التفكٌر العاطفً )شعور 

 ))القبعة السوداء((
 

 سلبً )السلبٌات(وترمز إلى..............التفكٌر ال
 ))القبعة الصفراء ((

 وترمز إلى............. التفكٌر اإلٌجابً )اإلٌجابٌات(
 ))القبعة الخضراء ((

 وترمز إلى............ التفكٌر اإلبداعً )الحلول والمقترحات(
 

 )) القبعة الزرقاء ((
 تخاذ القرارات _ الخطط(وقت التنفٌذ _ ا -وترمز إلى............التفكٌر الموجه )متى التنفٌذ 

خبلصة طرٌقة ) القبعات الست ( هً أن دي بونو قسم التفكٌر عند اإلنسان إلى ستة أنماط ، واعتبر كل نمط كقبعة 
 ٌخلعها حسب طرٌقة تفكٌره فً تلك اللحظة . ٌلبسها اإلنسان أو
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 إضرتاتيحية ايعسوض ايعًُية

موضوع التعلم أمام أعـٌن التبلمٌذ مع تكرار هذا األداء إذا تطلب الموقؾ  وتعتمد علً أداء المعلم للمهارات أو الحركات
ولـضمان نجـاح التعلٌمً ذلك ، ثم إعطاء الفرصة للتبلمٌذ للقٌام بهذه االداءات لتنفٌذ المهارة موضوع الـتعلم ، 

 ها ما ٌلً:العروض العملٌة فً تحقٌق أهداؾ الدرس ٌنبؽً علـً المعلـم مجموعـة مـن االعتبارات من
 التشوٌق فً عرض المهارات لضمان انتباه التبلمٌذ .-
 إشراك التبلمٌذ بصفة دورٌة فً كل ما ٌحتوٌه العرض أو بعضه . -
تنظٌم بٌبة التعلم بشكل ٌسمح للتبلمٌذ برإٌة المعلم عند تقـدٌم العـروض العملٌة علً اعتبار أن العروض العملٌة  -

 تعتمد علً حاسة النظر .
  اء الفرصة للتبلمٌذ بالقٌام بالعرض وتنفٌذه مع مبلحظته وتقوٌمه .إعط -

 إضرتاتيحية ايكصص واحلهايات :

وتعتمد علً قدرة المعلم علً تحوٌل موضوع التعلم إلً قـصة بؤسـلوب شابق وممتع وٌمكن االعتماد علً هذا المدخل 
 اه التبلمٌذ نحو موضـوع الـتعلم .فً تنفٌذ الدرس كلٌـة ، أو استخدامه فً بداٌة الحصة لجذب انتب

 وٌتطلب من المعلم مجموعة من المهارات منها :
 القدرة علً تحدٌد الدروس التً ٌمكن استخدام القصص لتنفٌذها . -
 بناء قصة حول موضوع التعلم . -
 العرض بطرٌقة مشوقة للتبلمٌذ. -
ٌنشؽل المعلم والتبلمٌذ بالقصة بعٌدا ً عن أهداؾ  التؤكد من تحقٌق الهدؾ األساسً من موضـوع الـتعلم ، فربمـا -

 التعلم األساسٌة .
 القدرة علً تقوٌم التبلمٌذ بشكل قصصً . -

 إضرتاتيحية ايتدزيظ االضتٓباطية

وهً صورة من صور االستدالل ، حٌث ٌكون سٌر التدرٌس مـن الكـل إلً الجزء أي من القاعدة العامة إلً األمثلة 
 ، وتقـوم الفكـرة علً قدرة التلمٌذ علً استخدام القواعد لحل مواقؾ خاصة أو حاالت خاصـة .والحاالت الفردٌة 

 وٌمكن للمعلم استخدام الطرٌقة االستنباطٌة بالشكل األتً :
التبلمٌـذ ،وٌشرح لهم المصطلحات والعبارات  على (لمةمس –نظرٌة  –قانون )ٌعرض المعلم القاعدة العامة  -

 قاعدة .المتضمنة بتلك ال
 وٌوضح كٌفٌة استخدام القاعدة فً حل تلك االمثلة(أمثلة)ٌعطً المعلم عدة مشكبلت متنوعة  -
 ٌكلؾ التبلمٌذ بتطبٌق القاعدة فً حل بعض المشكبلت . -

  

 إضرتاتيحية ايتدزيظ االضتكسائية

ء هو عملٌة ٌتم عن طرٌقها وهً أحد صور االستدالل ، حٌث ٌكون سٌر التدرٌس من الجزٌبات إلً الكـل ، واالستقرا
الوصول إلً التعمٌمات من خبلل دراسـة عدد كاؾ من الحاالت الفردٌة ثم استنتاج الخاصٌة التً تشترك فٌها هذه 

 وٌمكن للمعلم استخدامها كما ٌلً :الحاالت ، ثم صٌاؼتها فً صورة قانون أو نظرٌة ، 
 ترك فـً خاصـٌة رٌاضٌة ما .ٌقدم المعلم عددا من الحاالت الفردٌـة ، التـً تـش -
ٌكتشفوا الخاصٌة المشتركة بٌن تلك الحاالت  ٌساعد المعلم التبلمٌذ فً دراسة هذه الحاالت الفردٌة ، وٌـوجههم حتـً -

 الفردٌة .
 ٌساعد المعلم تبلمٌذه فً صٌاؼة عبارة عامة ، تمثل تجرٌـدا للخاصـٌة المشتركة بٌن الحاالت -
 ا تم التوصل إلٌه من تعمٌم بالتطبٌق .التؤكد من مدي صحة م -

 إضرتاتيحية ايتدزيظ باالنتػاف

لدٌه ، وتكٌٌفها بشكل ٌمكنه من رإٌة عبلقات  ٌمثل االكتشاؾ عملٌة تتطلب من الفرد إعادة تنظٌم المعلومات المخزونـة
 وتكمن أهمٌة االكتشاؾ فٌما ٌلً :جدٌدة لم تكن معروفة لدٌه من قبل ، 

ؾ التلمٌذ فً تعلم كٌفٌة تتبع الدالبل ، وتـسجٌل النتـابج ،وبذلك ٌتمكن من التعامل مع المشكبلت ٌساعد االكتشا -
 الجدٌدة .

 ٌوفر للمتعلم فرصا ً عدٌدة للتوصل إلـً اسـتدالالت باسـتخدام التفكٌـر المنطقً سواء االستقرابً أو االستنباطً -
 ات العقلٌة العلٌا كالتحلٌـل والتركٌب والتقوٌم .ٌشجع االكتشاؾ التفكٌر الناقد ، وٌنمً المستوٌ -
 ٌعود التلمٌذ التخلص من التسلٌم للؽٌر والتبعٌة التقلٌدٌة . -
 االحتفاظ بالتعلم . ٌحقق نشاط التلمٌذ وإٌجابٌته فً اكتشاؾ المعلومات ، ممـا ٌـساعد فـً -
 ٌساعد علً تنمٌة اإلبداع واالبتكار . -
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 أثناء اكتشافه للمعلومات بنفسه  ٌذ نحو التعلم بما ٌوفره من تشوٌق وإثارة ، ٌشعر بها التلمٌذ فًٌزٌد من دافعٌة التلم -
 

 وهناك عدة أنواع لهذا النوع من التعلم ، تعتمد علً شكل ومقدار التوجٌه الـذي ٌقدمه المعلم للتبلمٌذ وهً :
 االكتشاؾ الموجه : -أ

حصولهم علـً خبـرة قٌمة ، وذلك ٌضمن نجاحهم فً استخدام قدراتهم  وفٌها ٌزود التبلمٌذ بتعلٌمات تكفً لضمان
العقلٌة الكتـشاؾ المفاهٌم والمبادئ العلمٌة ، وٌشترط أن ٌدرك التلمٌذ الؽرض مـن كل خطوة من خطوات االكتشاؾ 

بتطـوٌر معرفتهم من خبلل وٌناسب هذا األسـلوب تبلمٌـذ المرحلة االبتدابٌة ، وٌمثل أسلوبا ً تعلٌمٌا ً ، ٌسمح للتبلمٌذ 
 خبرات عملٌة مباشرة .

 االكتشاؾ شبه الموجه :-ب
وفٌه ٌقدم المعلم المشكلة للتبلمٌذ ومعها بعض التوجٌهات العامة ، بحٌث ال ٌقٌده وال ٌحرمه من فـرص النـشاط العملـً 

 والعقلـً وٌعطً التبلمٌذ بعض التوجٌهات .
 االكتشاؾ الحر : -ج

كتشاؾ ، وال ٌجوز أن ٌخوض فٌه التلمٌـذ إال بعد أن ٌكون قد مارس النوعٌن السابقٌن ، وفٌه وهو أرقً أنواع اال
ٌواجـه التلمٌـذ مـشكلة محددة ، ثم ٌطلب منه الوصول إلً حل لها ، وٌترك له حرٌـة صـٌاؼة الفروض وتصمٌم 

 التجارب وتنفٌذها .
 وٌكمن دور المعلم فً التعلم باالكتشاؾ فٌما ٌلً :

 حدٌد المفاهٌم العلمٌة والمبادئ التً سٌتم تعلمها أو طرحها فً صورة تساإل أومشكلة .ت -
 إعداد المواد التعلٌمٌة البلزمة لتنفٌذ الدرس . -
 التبلمٌذ . صٌاؼة المشكلة علً هٌبة أسبلة فرعٌة بحٌث تنمً مهارة فرض الفروض لـدي -
 ذها التلمٌذ .تحدٌد األنشطة أو التجارب االكتشافٌة التً سٌنف -
 تقوٌم التبلمٌذ ومساعدتهم علً تطبٌق ما تعلموه فً مواقؾ جدٌدة . -

 اضرتاتيحية املػسوعات

ٌحٌاها المتعلم خارج المدرسة وداخلها معا ً ،  تهدؾ إستراتٌجٌة المشروعات إلً ربط التعلم المدرسـً بالحٌـاة التـً
ٌط االجتماعً ، وتطبق علً األنشطة التً تؽلـب علٌهـا الصبؽة وبعبـارة أخـري تـستهدؾ ربـط المحٌط المدرسً بالمح

 العملٌة .
 وٌمكن تصنٌؾ المشروعات كما ٌلً :

 المشروعات البنابٌة : وتستهدؾ األعمال التً تؽلب علٌها الـصبؽة العملٌة بالدرجة األولً -ٔ
بها التمتع بها كاالستماع إلً الموسٌقً المشروعات االجتماعٌة : وتستهدؾ الفاعلٌات التً ٌرؼب المتعلم مـن ورا -ٕ

 أو إلً قصة أدبٌة وؼٌر ذلك .
 مشارٌع المشكبلت : ٌستهدؾ المتعلم منها حل معضلة فكرٌة-ٖ
 مشارٌع لتعلم بعض المهارات ، أو لؽرض الحصول علً بعض المعرفة.-ٗ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 وتنقسم المشروعات بحسب عدد المشاركٌن فٌها إلً قسمٌن :
إلً جمٌع الطلبـة فً ؼرفة الصؾ ، أو  –وهً تلك المشروعات التً ٌطلب فٌها ت الجمعٌة : أوال ً : المشروعا

القٌام بعمل واحد ، كؤن ٌقوم جمٌع الطلبة بتمثٌل مسرحٌة ، أو رواٌة معٌنة ، كمشاركة  –المجموعة الدراسٌة الواحدة 
 نهممنهم فً احتفـاالت المدرسـة ، أو كؤحد الواجبات الدراسٌة المطلوبة م

 وتنقسم هذه المشروعات بدورها إلً نوعٌن هما :ثانٌا ً : المشروعات الفردٌة : 
النوع األول : حٌث ٌطلب إلً جمٌع الطلبة تنفٌذ المشروع نفسه كل علً حدة ، كـؤن ٌطلب إلً كل طالب رسم خرٌطة  

 الوطن العربً ، أو تلخٌص كتاب معٌن ٌحدده المعلم.
 ب فً المجموعة الدراسٌة باختٌار مـشروع معـٌن مـنالنوع الثانً : ٌقوم كل طال

 مجموعة مشروعات مختلفة ٌتم تحدٌدها من قبل المعلم أو الطلبة أو االثنٌن معا ً .
 

 خطوات عمل المشروع : تمر عملٌة إنجاز المشروع بؤربع خطوات ربٌسٌة هً :
نجازه ، ألن االختبار الجٌد ٌساعد علً نجاح : اختٌار المشروع من أهم خطوات إالخطوة األولى : اختٌار المشروع 

المشروع تبدأ هذه الخطوة بقٌام المعلم بالتعاون مع طلبته بتحدٌد : أؼراضـهم ، ورؼبـاتهم ، واألدوات المراد 
استخدامها فً تحقٌق المشروعات ، وتنتهً باختٌار المشروع المناسب للطالب . وٌراعً عند إختٌار المشروع أن 

وع الذي ٌرؼب فٌه الطالب ولٌس المعلـم ، ألن ذلك ٌدفع الطالب وٌشجعه علً القٌام بالعمل الجاد وإنجاز ٌكون من الن
 المشروع 

  الخطوة الثانٌة : وضع الخطة :
البد لنجاح المشروع من وضع خطة مفصلة ، تبـٌن سـٌر العمـل فـً المـشروع ، واإلجراءات البلزمة إلنجازه ، فبعد أن 

الخطوة األولً ٌختـار المـشروع الـذي ٌناسبه ، وٌتبلءم مع رؼباته ، وٌقوم بالتعاون مع المعلم بوضع ٌنجز الطالب 
 خطة منفصلة لتنفٌذ المشروع .

 الخطوة الثالثة : تنفٌذ المشروع :
المعلم حٌث ٌقوم الطالب فً هذه المرحلة بتنفٌذ بنود خطة لمشروع تحـت مراقبـة المعلم وإشرافه وتوجٌهاته ، وٌقوم 

بإرشاد الطلبة وحفزهم علـً العمـل وتنمٌـة روح الجماعة والتعاون بٌن الطلبة ، والتحقق من قٌام كل منهم بالعمل 
المطلوب مـنهم . وٌجـب أن ٌلتزم الطلبة ببنود خطة المشروع ، وعدم الخروج عنها ، إال إذا استدعت الظروؾ ذلك ، 

وعندما ٌقوم المعلم بمناقشة الموضوع مع الطلبة واالتفاق معهم على  ممـا ٌتطلب إعادة النظر فً بنود الخطة ،
 التعدٌبلت المناسبة

 الخطوة الرابعة : تقوٌم المشروع :
تستهدؾ هذه الخطوة تقوٌم المشروع والحكم علٌه ، وفٌها ٌقوم المعلم باإلطبلع علً كل ما أنجزه الطالب ، مبٌنا ً له 

اء التً وقـع فٌهـا ، وكٌفٌـة تبلفٌها فً المرات القادمة ، بمعنً أخر ٌقوم المعلم أوجه الضعؾ وأوجه القوة ، واألخط
بتقدٌم تؽذٌة راجعة للطالب ، وتعد هذه من أهم فوابد تقوٌم المشروع أو الحكم علٌه ، ومن دونهما ال ٌعـرؾ الطالـب 

 مـدى إتقانـه
 ممٌزات استراتٌجٌة المشروع :

 روح التنافس الحر الموجه فً المشروعات الفردٌة .تنمً روح العمل الجماعٌة ، و-
 تشجع علً تفرٌد التعلٌم ومراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن . -
 ٌشكل المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة ، بدال ً من المعلم ، فهو الذي ٌختـار المـشروع ، وٌنفذه تحت اشراؾ المعلم -
العمل ، وتشجٌعه علً اإلبداع واالبتكار ، وتحمـل المسبولٌة ، وكل ما ٌساعده تنمً عند الطالب الثقة بالنفس وحب  -

 فً حٌاته العملٌة .
 أسس اختٌار المشروع : األسس الواجب األخذ بها عند اختٌار المشروعات وٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً :

 جات المتعلم.توافر قٌمة تربوٌة معٌنة ، وٌجب أن تكون هذه القٌمة التربوٌة مرتبطة باحتٌا -
 االهتمام بتوفٌر المواد البلزمة لتنفٌذ المشروع  -
 ٌجب أن ٌتناسب الوقت مع قٌمة المشروع . -
 ٌجب أن ال ٌتعارض المشروع مع الجدول المدرسً . -
 مراعاة االقتصاد فً تكالٌؾ المواد التً ٌحتاجها المدرس لمشروع ما . -
 لمطلوبة .مبلءمة المشروع لتحقٌق القٌم التربوٌة ا -
 ٌجب أال ٌكون المشروع معقدا ً ، وأال ٌستؽرق وقتا ً طوٌبل ً . -
 ٌجب أن ٌتناسب المشروع مع قابلٌة الطلبة فً تصمٌمه وتنفٌذه ، وأال ٌتطلـب مهـارة معقدة -
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 اضرتاتيحية خسائط املفاٖيِ

 
تب فٌها مفاهٌم المادة الدراسٌة فً صورة هرمٌة " عبارة عن رسوم تخطٌطٌة ثنابٌة البعد تترتعرٌؾ خرابط المفاهٌم  

بحٌث تتدرج من المفاهٌم األكثر شمولٌة واألقل خصوصٌة فً قمة الهرم إلى المفاهٌم األقل شمولٌة واألكثر خصوصٌة 
   فً قاعدة الهرم ، وتحاط هذه المفاهٌم بؤطر ترتبط ببعضها بؤسهم مكتوب علٌها نوع العبلقة ".

 مفاهٌم ربط ، مفاهٌم فصل ، مفاهٌم عبلقة ، مفاهٌم تصنٌفٌة ، مفاهٌم عملٌة ، مفاهٌم وجدانٌة .أنواع المفاهٌم : 
هً عبارة عن كلمات تستخدم لربط بٌن مفهومٌن أو أكثر مثل : ٌنقسم ، تنقسم ، تصنؾ ، إلى ، ربط : الكلمات تعرٌؾ 

 هو ، ٌتكون ، ٌتركب ، من ، له ..... الخ
 هٌم :خطوات بناء خرٌطة المفا

اختٌار الموضوع المراد عمل خرٌطة المفاهٌم له ، ولٌكن وحدة دراسٌة ، أو درسا ، أو فقرة من درس بشرط أن · ٔ
 ٌحمل معنى متكامل للموضوع.

 تحدٌد المفاهٌم فً الفقرة )المفهوم األساسً والمفاهٌم األخرى( ، ووضع خطوط تحتها .· ٕ
 ٌا تبعا لشمولها وتجرٌدها .إعداد قابمة بالمفاهٌم وترتٌبها تنازل· ٖ
تصنٌؾ المفاهٌم حسب مستوٌاتها والعبلقات فٌما بٌنها وذلك عن طرٌق وضع المفاهٌم األكثر عمومٌة فً قمة · ٗ

 الخرٌطة ، ثم التً تلٌها فً مستوى تال ، وترتٌب المفاهٌم فً صفٌن كبعدٌن متناظرٌن لمسار الخرٌطة .
تنتمً لبعضها البعض بخطوط ، وكتابة الكلمات الرابطة التً تربط بٌن تلك ربط المفاهٌم المتصلة ، أو التً · ٘

 المفاهٌم على الخطوط .
 تستخدم خرٌطة المفاهٌم فً الحاالت اآلتٌة :

 . تقٌٌم المعرفة السابقة لدى الطبلب عن موضوع ما 

 . تقوٌم مدى تعرؾ وتفهم الطلبة للمفاهٌم الجدٌدة 

 . تخطٌط لمادة لدرس 

  الدرس .تدرٌس مادة 

 . تلخٌص مادة الدرس 

 . تخطٌط للمنهج 
 : خصابص خرابط المفاهٌم

تتمٌز خرابط المفهوم بسمة الهرمٌة ، وتعنً الهرمٌة أن المفاهٌم األكثر شموال تؤتً فً قمة أنها هرمٌة ومنظمة:  -ٔ
 الخرٌطة وتعلو على المفاهٌم والقضاٌا األقل شموال واألكثر خصوصٌة . 

فهناك ترابط بٌن المفاهٌم واألفكار والقضاٌا المذكورة فً الخرٌطة وهذا الترابط ٌكون عبر مفّسرة : أنها مترابطة و -ٕ
 الوصبلت الخطٌة واألسهم التً تصاحبها عبارات تفسر هذه العبلقات.

موضوع  حٌث أن المفاهٌم واألفكار والقضاٌا واألمثلة المذكورة ضمن الخرٌطة تعمل لتتكامل فً شرحأنها تكاملٌة:  -ٖ
 محدد وبٌان محتوٌاته وجوانبه المختلفة.

أي أنها تدور وتتمركز حول مفهومات وأفكار ربٌسٌة ٌندرج تحتها عدد من المفهومات واألفكار أنها مفاهٌمٌة : -ٗ
 الفرعٌة واألمثلة. فوحدة البناء هً المفاهٌم
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 أو املعهوع اضرتاتيحية ايصف املكًوب

ٌث تنجز األنشطة خارج الفصل مثل الواجبات المنزلٌة واآلن تنجز داخل الفصل أثناء هو البٌبة التعلٌمٌة حتعرٌفه :
الحصة وتنجز األنشطة من قبل الطلبة حسب الوقت المقرر لها، وفً معظم التعارٌؾ لهذا التعلم ٌتم التركٌز على 

ز األعمال أو األنشطة مع مشاهدة الطلبة أشرطة ومقاطع الفٌدٌو قبل الدرس وعندما ٌدخلون الفصل ٌقومون بإنجا
 المعلم ومع الزمبلء

 وٌمكن تعرٌؾ هذا التعلم أنه تحول من إستراتجٌة التعلم الفردي إلى إستراتٌجٌة التعلم التعاونً
 المكونات االساسٌة للتعلم المقلوب :

اب مدرسً إتاحة الفرصة للطلبة إلى اكتساب معارؾ وحقابق قبل الدخول إلى الفصل وذلك من خبلل قراءة كت-ٔ
 وعرض مقطع فٌدٌو وتسجٌل صوتً رقمً ومحاضرة.

إتاحة فرصة تحفٌز للتهٌبة للدرس، ٌحاول الطلبة إنجاز ما ٌطلب منهم من خبلل اختبار قصٌر وورق عمل وكتابة -ٕ
 مقالة قصٌرة مع تقدٌم حافز لهم.

ر التقٌٌم لٌعرؾ المعلم درجة فهم توفٌر أسلوب لتقٌٌم فهم الطلبة، وذلك بعد إنجاز ما قام به الطلبة ٌؤتً دو-ٖ
واستٌعاب الطلبة من خبلل ما ٌقدمه المعلم لهم من األنشطة التً ٌحتاجونها وأٌضا االختبارات القصٌرة وأوراق عمل 

 كلها أسالٌب تقٌٌم الطلبة .
ٌحتاجون إلى  التركٌز على األنشطة التً تحفز مستوى التفكٌر العالً، فالطلبة بعد اكتسابهم معارؾ خارج الفصل-ٗ

 تعزٌز تعلم أعمق فً الفصل من خبلل األنشطة التً تحقق األهداؾ التعلٌمٌة وثقافة االنضباط الفصلً.
 إٌجابٌات الفصل المقلوب:

 التوظٌؾ الجٌد للتقنٌة الحدٌثة وأدواتها فً العملٌة التعلٌمٌة. -
 تطور دور المعلم الملقن لٌصٌح موجًها ومحفًزا ومرشًدا ومساعًدا. -
 مشاركة الطالب فً العملٌة التعلٌمٌة لٌصبح معلًما ومشارًكا وباحًثا . -
 مساعدة الطبلب على التعلم الذاتً وفًقا لقدراتهم وفروقهم الفردٌة. -
 تناسب الطبلب الخجولٌن من طلب إعادة جزبٌة الدرس، فٌمكنهم إعادة الدرس مرات عدٌدة. -
 ٌوفر استؽبلالً جًٌدا لوقت الحصة. -
 وفر بٌبة تعلٌمٌة شٌقة وممتعة تساعد على جذب الطبلب للتعلم.ٌ -
 ٌنمً مهارات التفكٌر العلٌا مثل التفكٌر الناقد ومهارات القرن الحادي والعشرٌن. -

 سلبٌات الصؾ المقلوب:
لمن ال تتوفر ٌمكن تطبٌقها  ٌعتمد الصؾ المقلوب على توفر شبكة اإلنترنت واألجهزة التقنٌة فً منازل الطبلب، لذا ال -

 لدٌه.
وطرق توظٌفها فً التعلٌم، لذا سٌصعب على من ٌعزؾ  ٕتتطلب معلًما متمكًنا من مهارات التقنٌة وتطبٌقات الوٌب  -

 عن استخدام التقنٌة أو مستوى مهاراته التقنٌة بسٌطة.
تقدٌم وقت وجهد إضافً خارج تتطلب معلًما لدٌه الرؼبة الذاتٌة فً التؽٌٌر ومتابعة طبلبه فً المنزل فهً تحتاج ل -

 أوقات الدوام الرسمً، لذا لربما نجد من ال ٌجد الوقت أو من ٌعارض ذلك.
 

 ايتدزيظ املصػساضرتاتيحية 

موقؾ تدرٌسً ، ٌتدرب فٌه المعلمون على مواقؾ تعلٌمٌة حقٌقٌة مصؽرة تشبه ؼرفة الفصل العادي ، ؼٌر  تعرٌفه :
على مهارة  –فً الؽالب  –التً تدخل عادة فً عملٌة التدرٌس. وٌتدرب المعلم  أنها ال تشتمل على العوامل المعقدة

 تعلٌمٌة واحدة أو مهارتٌن ، بقصد إتقانهما قبل االنتقال إلى مهارة جدٌدة .
 أنواع التدرٌس المصؽر :

ل تخرج الطالب وهو التدرٌس المصؽر الذي ٌبدأ التدرب علٌه أثناء الدراسة ، أي قبالتدرٌس المصؽر المبكر :  -ٔ
وممارسته مهنة التدرٌس فً أي مجال من المجاالت . وهذا النوع ٌتطلب من األستاذ المشرؾ اهتماماً بجمٌع مهارات 

 التدرٌس العامة والخاصة ، للتؤكد من قدرة الطبلب على التدرٌس.
 –فً الوقت نفسه  –وٌتلقون  وهذا النوع ٌشمل المعلمٌن الذٌن ٌمارسون التدرٌسالمصؽر أثناء الخدمة :  التدرٌس-ٕ

 تدرٌباً على مهارات خاصة لم ٌتدربوا علٌها من قبل
التدرٌس المصؽر المستمر : ٌبدأ هذا النوع من التدرٌس فً مراحل مبكرة من البرنامج ، وٌستمر مع الطالب حتى -ٖ

طلب فهمها تطبٌقاً عملٌاً تخرجه . وهذا النوع ؼالباً ما ٌرتبط بمقررات ومواد تقدم فٌها نظرٌات ومذاهب ، وٌت
 وممارسة فعلٌة للتدرٌس فً قاعة الدرس ، تحت إشراؾ أستاذ المادة .

وهو التدرٌس الذي ٌقوم المعلم المتدرب بؤدابه فً السنة النهابٌة أو الفصل األخٌر من التدرٌس المصؽر الختامً : -ٗ
 البرنامج ، وٌكون مركزاً على المقررات األساسٌة

هذا النوع من التدرٌس ٌشمل أنماطاً موجهة من التدرٌس المصؽر ، منها التدرٌس ؽر الموجه : التدرٌس المص-٘
المصؽر النموذجً ، وهو الذي ٌقوم فٌه المشرؾ لطبلبه المعلمٌن أنموذجاً للتدرٌس المصؽر، وٌطلب منهم أن ٌحذوا 

 حذوه
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النوع السابق )الموجه( ، وٌهدؾ إلى بناء الكفاٌة هذا النوع من التدرٌس ؼالباً ما ٌقابل بالتدرٌس المصؽر الحر : -ٙ
التدرٌسٌة ، أو التؤكد منها لدى المعلم ، فً إعداد المواد التعلٌمٌة وتقدٌم الدرس وتقوٌم أداء المتعلمٌن ، من ؼٌر 

 ارتباط بنظرٌة أو مذهب أو طرٌقة أو أنموذج .
ٌة التً تتطلبها مهنة التدرٌس بوجه عام، بصرؾ النظر ٌهتم هذا النوع بالمهارات األساسالتدرٌس المصؽر العام : -7

عن طبٌعة التخصص ، ومواد التدرٌس ، ومستوى الطبلب ، ألن الهدؾ منه التؤكد من قدرة المتدرب على ممارسة 
 المهنة .

 اضرتتيحية ايتعًيِ املتُايص

ون مشكبلت بالتحصٌل انه سٌاسة هو تعلٌم ٌهدؾ الى رفع مستوى جمٌع الطلبة، ولٌس الطلبة الذٌن ٌواجهتعرٌفه :
مدرسٌة تؤخذ باعتبارها خصابص الفرد وخبراته السابقة وهدفها زٌادة امكانات وقدرات الطالب، ان النقطة االساسٌة 

 فً هذه السٌاسة هً توقعات المدرسٌن من الطلبة واتجاهات الطلبة نحو امكاناتهم وقدراتهم.
لٌمٌة مناسبة لجمٌع الطلبة، سٌما أن الطلبة ٌختلفون عن بعضهم من نواحً فالتعلٌم المتماٌز سٌاسة لتقدٌم بٌبة تع

 متعددة:
  اختبلفات فً البٌبة المنزلٌة.

 اختبلفات فً الثقافة.
 فً التوقعات من المدرسة.اختبلفات 
 فً الخبرات.اختبلفات 
 فً االستجابة لمتطلبات الدراسة.اختبلفات 
 فً طرق ادراك العالم.اختبلفات 

إلى الحصول على أقصى نمو لكل طالب وتحقٌق النجاح الفردي باالستجابة إلى احتٌاجات التعلٌم المتماٌز : ٌهدؾ 
التعلٌم المتمٌزة له، وذلك بدالً من الدرجة والموضوع الجاري تعلمه. وسوؾ ٌختار الطبلب الطرٌقة التً ستناسبهم 

  وتسمح لهم بتعلّم أقصى ما ٌمكن.
هاج الدراسً وإعادة تنظٌم عرض المعلومات على المتعلمٌن. وقد تحتاج المعلومات والمحتوى ٌتطلب التماٌز ضبط المن

فً المنهاج الدراسً إلى أن تقدم بطرق مختلفة أو ترتب بحٌث تصبح أكثر قابلٌة للفهم ومرتبطة مباشرة باحتٌاجات 
 التعلّم الحالٌة للطبلب.

  
 الفرق بٌن التعلٌم العادي والتعلٌم المتماٌز:

 التعلٌم العادي.-ٔ
 نفس المثٌر نفس المهمة نفس المخرجات.

 التعلٌم الذي ٌراعً الفروق الفردٌة:-ٕ
 حسب مستوٌاتهم. نفس المثٌر نفس المهمة مخرجات مختلفة

 التعلٌم المتماٌز:-ٖ
 وأسالٌب مختلفة. نفس المثٌر مهام متنوعة نفس المخرجات

 مثال:
 (:قدم المعلم درسه وكان الهدؾ )المثٌر 

 )) أن ٌدرك الطالب أهمٌة التعاون واالعتماد المتبادل ((
 لتحقٌق ذلك قسم المعلم الطبلب الى المجموعات التالٌة:

 المجموعة االولى: تكتب قصة عن الموضوع.
 المجموعة الثانٌة: ترسم لوحة عن الموضوع.

 المجموعة الثالثة: تقدم موقفا تمثٌلٌا عن الموضوع.
 دم أمثلة واقعٌة عن حاالت تعاون.المجموعة الرابعة: تق

 المجموعة الخامسة: تناقش موضوعا فً مجلة ٌتحدث عن الموضوع.
 أشكال التعلٌم المتماٌز:

 ( التعلم التعاونً.ٔ
 ( التدرٌس وفق أنماط المتعلمٌن.ٕ
 ( التدرٌس وفق الذكاءات المتعددة.ٖ

 :مجاالت التماٌز فً التعلٌم
 أوال:فً مجال األهداؾ:

المعلم أهدافا متماٌزة للطلبة بحٌث ٌكتفً بؤهداؾ معرفٌة لدى بعض الطبلب وبؤهداؾ تحلٌلٌة لدى آخرٌن حٌث ٌضع 
 وفً هذا مراعاة للفروق الفردٌة.

 ثانٌا:فً مجال األسالٌب:
ٌمكن أن ٌكلؾ المعلم بعض الطلبة بمهام فً التعلٌم الذاتً كؤن ٌقوموا بدراسات ذاتٌة وعمل مشروعات وحل مشكبلت، 

 آحرٌن بؤعمال ٌدوٌة أو بنقاشات....... وهكذاو
 ٌسمى هذا النوع تعلٌما متماٌزا حسب اهتمامات الطلبة
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 ثالثا:فً مجال المخرجات:
وٌنوع المعلم من آخرٌن مخرجات أخرى أكثر عمقا كؤن ٌكتفً بمخرجات محدودة ٌحققها بعض الطلبة فً حٌن ٌطلب

 ٌقبل المعلم ما بٌن الطلبة من تفاوت عقلً. فً اسالٌب تقدٌم هذه األهداؾ  فً هذا النوع
 

 مبلحظة:
ان المستوٌات الثبلثة السابقة من التعلم المتماٌز ٌمكن تحقٌقها، ولكن االكتفاء بالتمٌز فً األهداؾ ال ٌحقق الؽرض ألن 

ات الطلبة وامكاناتهم الهدؾ من التعلٌم المتماٌز تقدٌم تعلٌم لكل الطلبة، وٌمكن تحقٌق هذا التعلٌم اذا تم استؽبلل قدر
 واستؽبلل مجاالت قوتهم لتدعٌم مجاالت ضعفهم

 

 اضرتاتيحية ايهسضي ايطاخٔ

 
 

 
على طرح األسبلة من قبل الطلبة على طالب أو المعلم بحٌث ٌكون محور ة تقوم فكرة هذه اإلستراتٌجٌ

 األسبلة موضوع محدد للطلبة.
ٌرٌد المعلم ترسٌخ قٌم ومعتقدات معٌنة لدى الطلبة، وهً  وُتعد هذه اإلستراتٌجٌة من الطرق الفعالة عندما

تنمً عدة مهارات مثل القراءة وبناء األسبلة وتبادل األفكار. كما أنها مفضلة عندما ٌرٌد المعلم التفصٌل 
 بموضوع معٌن أو مفاهٌم معٌنة.

 
 الساخن :خطوات إستراتٌجٌة الكرسً 

لصفٌة بشكل دابري، ووضع كرسً )الكرسً الساخن( فً مركز تؽٌٌر وضع المقاعد أو الكراسً فً الؽرفة ا
 الدابرة.

ٌطلب المعلم من طالب متطوع تمٌز بموضوع أو محتوى معٌن أو مهارة معٌنة بالجلوس فً الكرسً 
 الساخن.

ٌُفضل أن ال تكون األسبلة إجاباتها بكلمة واحدة بل  ٌُجٌب الطالب عن أسبلة الطلبة. و ٌطرح الطلبة األسبلة، و
 أسبلة متعددة اإلجابات )أسبلة مفتوحة(.

كما ٌمكن أن ٌجلس المعلم فً الكرسً الساخن بهدؾ تشجٌع الطلبة على تكوٌن األسبلة، وٌشجعهم على 
ٌُمكن استخدام الكرسً الساخن فً نظام المجموعات كالتالً:األسبلة المفتوحة.   وأٌضاً 

بعد قراءة الدرس، أو ٌقسم الدرس إلى فقرات بحٌث طلبة  ٙ – ٌ٘قسم المعلم الطبلب إلى مجموعات صؽٌرة 
 ٌختص كل طالب بفقرة معٌنة.

ٌجلس أوالً طالب متطوع من كل مجموعة فً الكرسً الساخن فً المنتصؾ والبقٌة ٌحٌطون به. بحٌث 
ٌوجهون إلٌه أسبلة مفتوحة إما عن الدرس أو الفقرة التً ٌختص بها الجالس فً الكرسً الساخن. وٌمكن 

 تبادل الطلبة األدوار فٌما بٌنهم، بحٌث ٌجلس أكثر من طالب فً المجموعة على الكرسً الساخن.أن ٌ
 مبلحظة:

ٌلعب المعلم فً هذه اإلستراتٌجٌة دور المٌسر للطلبة من خبلل اختٌار الطلبة لتٌسٌر ونجاح النقاش، وتوزٌع 
لبة. وعادة ُتستخدم هذه اإلستراتٌجٌة الطلبة على المجموعات، وطرح األسبلة؛ إلثارة تفكٌر أو توجٌه الط

لمناقشة قضٌة عامة أو شابكة إلثارة تفكٌر الطلبة ولمساعدتهم على التفكٌر فً الموضوع من جوانب عدة 
 واالستماع لوجهات نظر مختلفة.
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 اضرتاتيحية فهس , شاود , غازى

 
 

دقٌقتٌن ، قد ٌزٌد أو ٌقل الوقت  –ة وجه سإاال للجمٌع بحٌث ٌفكر كل طالب منفردا ولمدة دقٌقطرٌقتها : 
ٌتشارك كل طالبٌن معا  بعد عملٌة التفكٌر الفردي لكل طالب ، تقدٌرات المعلم فقد ٌحتاج التفكٌر دقابق حسب

عة.فً ٌشترك كل أفراد المجموعة األرب مشاركاتهما فً الخطوة األولى وٌتفقان على إجابة مشتركة وٌتبادالن
 . الثنابً فً الخطوة السابقة هالحل فً ضوء ما توصل إلٌ

 فوابد اإلستراتٌجٌة
 تشجع على المشاركة التعاونٌة-ٔ
 تشجع التعلٌم-ٕ
 المتبادل بٌن األفراد-ٖ
 توفر فرصة للتفكٌرالفردي ) دون مقاطعة من أحد ( تضمن إسهام كل طلبة الفصل فً العمل-ٗ
 

 
 
 

 اضرتاتيحية ايسؤوع املسقُة

 

 خطوات التنفٌذ :
 ٗإلى  ٔأعضاء وٌعطى كل عضو رقم من  ٗلم الفصل إلى مجموعات مإلفة من ٌقسم المع

 ٌطرح المعلم السإال على الفصل
التؤكد من و ٌتشارك أعضاء المجموعة فً حل السإال مع الحرص من أن كل طالب أخذ فرصته فً الممارسة والحل

 وصول كل عضو إلى فهم واسع للمشكلة والحل
 ٕرى وٌعٌن رقم عشوابً فمثبل ٌطلب الطالب الذي ٌحمل الرقم ٌوجه المعلم السإال مرة أخ

 ٌطلب المعلم من الطلبة تقدٌم إجاباتهم وكبل ٌنوب عن مجموعته.
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 أهداؾ هذه اإلستراتٌجٌة:
 بث روح التعاون والفرٌق الواحد لكل مجموعة-ٔ
 التنافس والتفوق على المستوى الجماعً-ٕ
 رة ؼٌر محرجة لهم ودفعهم للمشاركةدمج الطبلب الضعاؾ مع المتفوقٌن بصو-ٖ

 اضرتاتيحية اعواد املجًحات

 
تستخدم هذه اإلستراتٌجٌة للمرحلة االبتدابٌة وهً تشجع جمٌع الطبلب على االستماع الفعال والمشاركة الفعالة فً 

ركز الطبلب مناقشات الفصل.وطرٌقة أعواد المثلجات مناسبة بشكل خاص عندما تستخدم فً األسبلة المفتوحة،حٌث ٌ
 انتباههم لٌتشاركوا األفكار مع زمبلبهم االخرٌن حول الدرس.

 خطوات اإلستراتٌجٌة:
 ٌكتب اسم كل طالب على أعواد المثلجات)اٌس كرٌم(. -ٔ
 ضع األعواد فً علبة فً مقدمة الفصل.-ٕ
 اخبرهم بالطرٌقة وكٌؾ تتم؟ -ٖ
ل عشوابً وهم ٌشاهدوك أحد األعواد واطلب من الطالب عند عقد مناقشة مع الطبلب وتوجٌه سإال لهم اسحب بشك -ٗ

 الذي ٌوجد علٌه اسمه أن ٌجٌب.
ٌعود المعلم مرة أخرى للشرح أو للدرس، بعد أن ٌرجع العود الى العلبة مرة اخرى،والسبب فً ذلك حتى ٌدرك -٘

 الطالب أنه من الممكن أن ٌوجه له السإال مرة أخرى.
 
 

 ةاضرتاتيحية االثازة ايعػوائي

 

 
ٌة هً استراتٌجٌة نتاج أفكار جدٌدة . ولذلك ٌمكن أن نستخدمها كمعلمٌن عملٌات التدرٌس  ٌٔ ٕان االثارة العشوا

 المختلفة،مثل:
تدرٌس المفاهٌم والقٌم واالتجاهات ،و شرح االفكار وتوضٌحها و  عملٌات التحلٌل والتركٌب وٕاصدار االحكام ، و 

وٌم .و ما ٌلً أمثلة موضوعات دروس ٌمكن تدرٌسها من خبلل استخدام االثارة عملٌات التطبٌق والتدرٌب والتق
ٌة: ٌٔ  العشوا

 القٌم واالتجاهات، مثل: الجذر.-
 المشاعر والعواطؾ ،مثل:الحب ،الكراهٌة ، الفرح..-
 المفاهٌم العلمٌة ،مثل: الضؽط، الجاذبٌة ، الدقة ، التجربة.-
 ارة، أعمال النجارة...العملٌات والمهارات،مثل: قٌادة السٌ-
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 حل المشكبلت مثل: تحسٌن الؽذاء،تقلٌل الوزن،زٌادة السبلمة السٌارة،تصمٌم جدٌد قطؾ العنب. -

 اضرتاتيحية جدوٍ ايتعًِ

 
( .ماذا تعلمترؾهً جدول ٌوزع على الطالبات بداٌة الدرس بثبلث أعمده )ماذا أعرؾ،ماذا أرٌد أن أع  

 الهدؾ منها:

بنٌة المعرفٌة السابقة ) ولٌس المقصود بالبنٌة المعرفٌة السابقة ما ٌختص بالدرس الحالً فقط هو التعرؾ على ال

عن أي موضوع موجود لدى أي فرد  (وإنما معرفة خبرات الشخص ومعلوماته وتصوراته عن الموضوع ، فالتصورات

 وربما تكون سلٌمة أو خاطبة

 خطوات اإلستراتٌجٌة:

مستوى  ام وؼالباً ٌفضل أن تستخدم فً بداٌة كل فصل أو وحدة وإن لزم األمر علىوهً استراتٌجٌة حرة االستخد

طبعاً كما تعرفٌن لٌس حصة واحدة الدرس ) والدرس  

ألن البنابٌة تإمن بؤن المعرفة الجدٌدة تبنى على المعرفة السابقة لذلك ٌنبؽً أن نتعرؾ على والهدؾ األخر منها : 

) وربما تكون معرفتهن كبٌرة أو بسٌطة جداً أو تقترب من الصفر فبل مشكلة ألن هذا  معرفة وخبرات الطالبات السابقة

 ٌعطً مإشر جٌد للمعلمة عن مدى وعمق المعرفة السابقة لدى الطالبات فقط(

الخ………….ممكن نستخدمها فً دروس التربٌة الفنٌة والرٌاضٌة والدٌن و  

” ماذا ترٌدٌن أن تعرفٌن“وكذلك ” ماذا تعرفٌن” ندما تسؤلٌنهن وال ٌنبؽً أن تؤخذ من الوقت أكثر من خمس دقابق ع

فقط من خبللها أحاول أن أقؾ سرٌعاً على خبرات الطالبات السابقة أو معرفتهن  وفً بداٌة كل فصل ولٌس حصة

ضوع ت عن الموالمرتبطة بالموضوع ، وأما ماذا ترٌدٌن أن تعرفٌن فمن خبللها أحاول أن أتعرؾ على حاجات الطالبا

ماذا تعلمت ؟” ثم أنطلق فً درسً وباهلل التوفٌق. وفً نهاٌة الدرس اسؤل ,  لها فً تخطٌطًالتً ربما لم أتطرق   

 

 اضرتاتيحية احملاضسة

تعتمد هذه اإلستراتٌجٌة علً قٌام المعلم بإلقاء المعلومات علً التبلمٌذ مع استخدام السبورة فً بعض األحٌان لتنظٌم 
سٌطها ، وٌقـؾ التلمٌذ موقؾ المستمع ، الذي ٌتوقع فً أي لحظة أن ٌطلب منه إعادة أو تـسمٌع أي بعض األفكـار وتبـ

جزء من المادة ، لذا ٌعد المعلم فً هذه الطرٌقة محور العملٌة التعلٌمٌة وٌري كثٌر من التربوٌٌن أن بإمكانٌة المعلم أن 
 نها :ٌجعل منها طرٌقة جٌـدة عنـد إتبـاع مجموعة من النقاط م

  إعداد الدرس إعدادا جٌدا ً . -
 التركٌز علً توضٌح المحتوي العلمً بعٌدا ً عن نقله . -
  تقسٌم الدرس إلً أجزاء وفقرات . -
 استخدام العدٌد من األدوات التعلٌمٌة ومصادر التعلم . -
 استخدام ما ٌلزم من وسابل . -
 وٌلة .االبتعاد عن اإللقاء بنفس الطرٌقة الطوٌلة لمدة ط -
 قراءة استجابات التبلمٌذ وردود أفعالهم واالستجابة لها . -
 

  
 

 

  



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ايوضائٌ ايتعًيُية

 التعلٌمٌة : ـ الوسابلمفهوم 
جمٌع الوسابط التً ٌستخدمها المعلم فً الموقؾ التعلٌمً لتوصٌل الحقابق ، أو األفكار ، أو المعانً للتبلمٌذ لجعل هً 

 لجعل الخبر التربوٌة خبرة حٌة ، وهادفة ، ومباشرة فً نفس الوقت .درسه أكثر إثارة وتشوٌقا ، و
 دور الوسابل التعلٌمٌة فً عملٌة التعلٌم والتعلم :

 ـ تقلٌل الجهد ، واختصار الوقت من المتعلم والمعلم . ٔ
 ـ تتؽلب على اللفظٌة وعٌوبها . ٕ
 عملٌة اإلدراك .ـ تساعد فً نقل المعرفة ، وتوضٌح الجوانب المبهمة ، وتثبٌت  ٖ
 ـ تثٌر اهتمام وانتباه الدارسٌن ، وتنمً فٌهم دقة المبلحظة . ٗ
 ـ تثبت المعلومات ، وتزٌد من حفظ الطالب ، وتضاعؾ استٌعابه . ٘
 ـ تنمً االستمرار فً الفكر . ٙ
 ـ تقّوم معلومات الطالب ، وتقٌس مدى ما استوعبه من الدري . 7
 مدرس ، والتعلم على الطالب .ـ تسهل عملٌة التعلٌم على ال 8
 ـ تعلم بمفردها كالتلفاز ، والرحبلت ، والمتاحؾ . . . إلخ . 9

 ـ توضٌح بعض المفاهٌم المعٌنة للتعلٌم . ٓٔ
 وبخاصة فً مجال التؽٌٌر الشفوي  ـ تساعد على إبراز الفروق الفردٌة بٌن الطبلب فً المجاالت اللؽوٌة المختلفة ، ٔٔ
 على التزود بالمعلومات العلمٌة ، وبؤلفاظ الحضارة الحدٌثة الدالة علٌها . ـ تساعد الطبلب ٕٔ
 ـ تتٌح للمتعلمٌن فرصا متعددة من فرص المتعة ، وتحقٌق الذات . ٖٔ
 ـ تساعد على إبقاء الخبرة التعلٌمٌة حٌة ألطول فترة ممكنة مع التبلمٌذ . ٗٔ
 وق ، وتعدل السلوكـ تعلم المهارات ، وتنمً االتجاهات ، وتربً الذ ٘ٔ

 شروط اختٌار الوسابل التعلٌمٌة ، أو إعدادها : ـ
 ـ أن تتناسب الوسٌلة مع األهداؾ التً سٌتم تحقٌقها من الدرس . ٔ
 ـ دقة المادة العلمٌة ومناسبتها للدرس . ٕ
 ـ أن تناسب الطبلب من حٌث خبراتهم السابقة . ٖ
بة ، أو قدٌمة ، أو ناقصة ، أو متحٌزة ، أو مشوهة ، أو هازلة ، ـ ٌنبؽً أال تحتوي الوسٌلة على معلومات خاط ٗ

 وإنما ٌجب أن تساعد على تكوٌن صورة كلٌة واقعٌة سلٌمة صادقة حدٌثة أمٌنة متزنة .
 ـ أن تعبر تعبٌرا صادقا عن الرسالة التً ٌرؼب المعلم توصٌلها إلى المتعلمٌن . ٘
تجانس ، ومنسجم مع موضوع الدرس ، لٌسهل على الدارسٌن إدراكه ـ أن ٌكون للوسٌلة موضوع واحد محدد ، وم ٙ

 وتتبعه .
 ـ أن ٌتناسب حجمها ، أو مساحتها مع عدد طبلب الصؾ . 7
 ـ أن تساعد على اتباع الطرٌقة العلمٌة فً التفكٌر ، والدقة والمبلحظة . 8
 ـ توافر المواد الخام البلزمة لصنعها ، مع رخص تكالٌفها . 9

تناسب ما ٌبذل فً استعمالها من جهد ، ووقت ، ومال ، وكذا فً حال إعدادها محلٌا ، ٌجب أن ٌراعى فٌها ـ أن  ٓٔ
 نفس الشرط .

 ـ أن تتناسب ومدارك الدارسٌن ، بحٌث ٌسل االستفادة منها . ٔٔ
 ـ أن ٌكون استعمالها ممكنا وسهبل . ٕٔ
 ة التً تحقق الؽرض ، وفٌما ٌتعلق بإعدادها ٌراعى اآلتً :ـ أن ٌشترك المدرس والطبلب فً اختٌار الوسٌلة الجٌد ٖٔ

 أ ـ اختبار الوسٌلة قبل استعمالها للتؤكد من صبلحٌتها .
 ب ـ إعداد المكان المناسب الذي ستستعمل فٌه ، بحٌث ٌتمكن كل دارس أن ٌسمع ، وٌرى بوضوح تامٌن .

المعارؾ التً ٌدور حولها موضوع الدرس ، وذلك بإثارة ج ـ تهٌبة أذهان الدارسٌن إلى ما ٌنبؽً مبلحظته ، أو إلى 
 بعض األسبلة ذات الصلة به ، إلبراز النقاط المهمة التً تجٌب الوسٌلة علٌها .

 بعض القواعد العامة فً استخدام الوسابل وفوابدها : ـ
ٌحدد نوع الوسٌلة التً  المعلم أن ٌحضر درسه الذي سٌقوم بتدرٌسه ، ثم علىـ قبل استخدام الوسٌلة التعلٌمٌة  ٔ

 ٌمكن أن تفٌد فٌه ، ومن ثم لم ٌجد صعوبة فً تجهٌزها ، واستخدامها .
ـ ٌنبؽً على المعلم إال ٌستخدم أكثر من وسٌلة فً الدرس الواحد ، ضمانا لتركٌز الطبلب علٌها من جانب ، ولحسن  ٕ

 استخدامها من جانب آخر .
علٌمٌة هو األساس فً الدرس ، إذ هو جزء مكمل له ، لهذا ٌجب التنبه لعنصر ـ ٌنبؽً أال ٌكون استخدام الوسٌلة الت ٖ

الوقت الذي ستستؽرقه ، خاصة وأن بعض الطبلب قد ٌطلبون من المعلم االستمرار فً االستمتاع بها مما ٌضع جزءا 
 كبٌرا من الفابدة التً استخدمت من أجلها .

ً سٌستخدمها أمامهم ن وعن الهدؾ منها ، ذلك قبل أن ٌبدأ الدرس ، ـ على المعلم أن ٌخبر طبلبه عن الوسٌلة الت ٗ
 حتى ال ٌنصرؾ جزء من تفكٌرهم فً تؤملها ، فً الوقت الذي ٌكون فٌه منشؽبل فً شرح الدرس .

ـ إذا كان المعلم سٌستخدم جهازا دقٌقا كوسٌلة من وسابل التعلم ، علٌه أن ٌختبره قبل أن ٌدخل به حجرة الدراسة ،  ٘
 وأن ٌتؤكد من سبلمته ، حتى ال ٌفاجؤ بؤي موقؾ ؼٌر متوقع أمام الطبلب ، مما قد ٌسبب له حرجا .
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ـ ٌنبؽً أال ٌترك المعلم حجرة الدراسة أثناء عمل اآللة ، حتى ال تتعرض هً أو ما فً داخلها من صور أو أفبلم ـ إذا  ٙ
ؾ ، أو أن ٌخلق عرض الشرٌط جوا عاما من عدم كانت جهاز عرض علوي ـ أو جهاز عرض أفبلم " فٌدٌو " ـ للتل

االهتمام بالموقؾ التعلٌمً ، واحترامه ، بذلك ٌصبح الفلم أداة ضارة تساعد على تكوٌن عادات ، واتجاهات ؼٌر 
 مرؼوب فٌها .

، ـ ٌحسن أن ٌستعٌن المعلم ببعض الطبلب لتشؽٌل الوسٌلة التً أحضرها لهم ، ذلك الكتساب الخبرة من ناحٌة  7
 ولجعلهم ٌشعرون أنهم مشاركون فً أنشطة الصؾ من ناحٌة أخرى

 فوابد الوسابل التعلٌمٌة : ـ
 ـ تقدم للتبلمٌذ أساسا مادٌا لئلدراك الحسً ، ومن ثم تقلل من استخدامهم أللفاظ ال ٌفهمون معناها . ٔ
 ـ تثٌر اهتمامهم كثٌرا . ٕ
 ـ تجعل ما ٌتعلمونه باقً األثر . ٖ
 ت واقعٌة تدعو التبلمٌذ إلى النشاط الذاتً .ـ تقدم خبرا ٗ
 ـ تنمً فٌهم استمرارٌة التفكٌر ، كما هو الحال عند استخدام الصور المتحركة ، والتمثٌلٌات ، والرحبلت . ٘
 ـ تسهم فً نمو المعانً ن ومن ثم فً تنمٌة الثروة اللؽوٌة عند التبلمٌذ . ٙ
رٌق أدوات أخرى ، وتسهم فً جعل ما ٌتعلمه التبلمٌذ أكثر كفاٌة وعمقا ـ تقدم خبرات ال ٌمكن الحصول علٌها عن ط 7

 وتنوعا .
 أنواع الوسابل التعلٌمٌة : ـ

 المجموعة األولى : الوسابل البصرٌة مثل :
 ـ الصور المعتمة ، والشرابح ، واألفبلم الثابتة . ٔ
 ـ األفبلم المتحركة والثابتة . ٕ
 ـ السبورة . ٖ
 ـ الخرابط . ٗ
 الكرة األرضٌة . ـ ٘
 ـ اللوحات والبطاقات . ٙ
 ـ الرسوم البٌانٌة . 7
 ـ النماذج والعٌنات . 8
 ـ المعارض والمتاحؾ . 9

 المجموعة الثانٌة : الوسابل السمعٌة :
 وتضم األدوات التً تعتمد علة حاسة السمع وتشمل : ـ

 ـ اإلذاعة المدرسٌة الداخلٌة . ٔ
 ـ المذٌاع " الرادٌو " . ٕ
 الحاكً " الجرامفون " . ـ ٖ
 ـ أجهزة التسجٌل الصوتً . ٗ

 المجموعة الثالثة : الوسابل السمعٌة البصرٌة : ـ
 وتضم األدوات والمواد التً تعتمد على حاستً السمع والبصر معا وتحوي اآلتً :

 ـ األفبلم المتحركة والناطقة . ٔ
 ـ األفبلم الثابتة ، والمصحوبة بتسجٌبلت صوتٌة . ٕ
 مسرح العرابس .ـ  ٖ
 ـ التلفاز . ٗ
 ـ جهاز عرض األفبلم " الفٌدٌو " . ٘

 المجموعة الرابعة وتتمثل فً : ـ
 الرحبلت التعلٌمٌة .

 ـ المعرض التعلٌمٌة . ٕ
 ـ المتاحؾ المدرسٌة . ٖ

 اللوحات التعلٌمٌة ، أو التوضٌحٌة :
 تضم هذه اللوحات كبل من اآلتً : ـ

 " . ـ لوحة الطباشٌر " السبورة ٔ
 ـ اللوحة الوبرٌة " لوحة الفنٌبل " ٕ
 ـ لوحة الجٌوب . ٖ
 ـ اللوحة المؽناطٌسٌة . ٗ
 ـ اللوحة الكهربابٌة . ٘
 ـ لوحة المعلومات " اللوحة اإلخبارٌة ٙ

 شروط استخدام السبورة : ـ
السبورة حسب ما ٌدون  ـ أال ٌمؤل المدرس السبورة بالكتابة ، بل ٌجب تنسٌق الكتابة علٌها بخط واضح ، وأن ٌقسم ٔ

 علٌها من معلومات .
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 ـ أن ٌترك جزءا من الجانب األٌسر للسبورة لكتابة المصطلحات الجدٌدة ، أو رسم شكل ٕ
 تخطٌطً ، أو ما إلى ذلك .

ـ أن ٌخصص جزءا من الجانب األٌمن لكتابٌة البٌانات المطلوبة عن الصؾ الذي ٌشؽله بالدرس ، كالٌوم ، والتارٌخ  ٖ
 م المادة والحضور ، والؽٌاب .، واس

 ـ ٌحسن استخدام األدوات الهندسٌة فً الرسم علٌها . ٗ
 ـ أن ٌحافظ على تنظٌمها فً نهاٌة كل حصة ، وٌمحو ما كتب علٌها بمجرد االستؽناء عنه . ٘
عدم تنظٌمه ، ـ االختصار فً الكتابة علٌها قدر اإلمكان ، حتى ال تتشتت أذهان الطبلب بكثرة ما كتب علٌها ، و ٙ

 وتداخله مع بعضه البعض .
 اللوحة الوبرٌة ) لوحة الفنٌبل ( : ـ

لوحة عادٌة ذات حجم مناسب ، تصنع من خشب " األبلكاش " ، أو الكرتون السمٌك ، وتؽطى بقطعة من قماش " 
 الفنٌبل " وبرٌة الوجهٌن ، وتستعمل معها عناصر توضٌحٌة من صور ، أو رسومات

 اللوحة الوبرٌة :مجاالت استخدام 
ٌمكن استخدام اللوحة الوبرٌة فً تعلٌم ، أو إٌضاح كثٌر من مواد التدرٌس ، كاللؽات ، واالجتماعٌات ، والعلوم ، 

 والرٌاضٌات . . . إلخ
 وٌوصً خبراء الوسابل التعلٌمٌة ، والتربوٌون عند استخدام اللوحة الوبرٌة بما ٌلً :

 وتجنب ازدحامها بالمعلومات . ـ استعمال اللوحة لفكرة واحده ، ٔ
 اهدتها من قبل كافة تبلمٌذ الصؾ ـ مراعاة حجم ما ٌعرض علٌها من صور ، ورسومات ، وكلمات ، بحٌث ٌسهل مش ٕ
 ـ تثبٌت اللوحة فً مكان جٌد اإلنارة ن كما ٌنبؽً أن تتناسب ارتفاعا وانخفاضا مع أعمار التبلمٌذ . ٖ
 تثبٌتها على اللوحة .ـ إعداد المواد وتصنٌفها قبل  ٗ
 ـ حفظ موادها داخل علب كرتون ن أو ملفات حسب موضوعاتها ، حتى ٌسهل تناولها عند الحاجة ٘

 مزاٌا اللوحة الوبرٌة :
 ـ ٌمكن تحضٌر عناصرها مسبقا ن مما ٌوفر وقت المعلم ، كما ٌمكن استخدامها مرارا . ٔ
 كار جدٌدة ، ولٌتمكن التبلمٌذ من التدرٌب علٌها .ـ ٌتم تحرٌك البٌانات علٌها بسهولة ، لتكوٌن أف ٕ
 ـ تساعد فً تثبٌت المعلومات ، وتنشٌط عملٌة التعلم . ٖ
 ـ تجلب انتباه التبلمٌذ ، وتشوقهم إلى الدرس . ٗ
 ال تزدحم اللوحة بالبٌانات جمٌعها ، طالما ٌمكن تؽٌٌر البٌانات ، أو المعلومات بسهولة . - ٘

 لوحة الجٌوب : ـ
ثل لوحة الجٌوب اللوحة الوبرٌة فً استعمالها ، إال أنها تختلؾ عنها من حٌث إن البطاقات والصور والرسوم ال تما

تثبت علٌها بوساطة االلتصاق ، وإنما تنزلق علٌها فً ممرات أفقٌه تشبه الجٌوب ، وهذه من أهم مٌزاتها ، إذ إنها 
 لة ، وحسب االحتٌاجات الفعلٌة للدرس .تتٌح للمعلم وضع البٌانات ، وترتٌبها فً سرعة وسهو

 مجاالت استخدامها : ـ
تستخدم لوحة الجٌوب عادة فً تعلٌم اللؽات ، والحساب ، والقراءة العربٌة ، لتبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة ، وال سٌما 

ا ٌرٌد رسمه من الصفوؾ الدنٌا ، حٌث ٌستطٌع المعلم كتابة كل ما ٌرٌده من كلمات ، أو حروؾ ، أو أرقام ، وكل م
صور على بطاقات ذات مقاسات مناسبة الرتفاع الجٌوب ، وبحٌث تظهر المادة المكتوبة على البطاقة عند وضعها فً 

 .الجٌب . كما ٌمكن استخدامها فً أؼراض كثٌرة داخل المدرسة 
 وفٌما ٌلً وصؾ للبطاقات التً ٌمكن استعمالها فً لوحة الجٌوب :

 حتها كلمة ن أو جملة ، وتستخدم فً تعلٌم تبلمٌذ الصؾ األول االبتدابً على القراءةـ بطاقات تحمل صورة ت ٔ
 ـ بطاقات تحمل تفسٌرا للمفردات الجدٌدة ، أو الصعبة الواردة فً الدرس . ٕ
 ـ بطاقات تحمل سإال ٌجٌب علٌه التلمٌذ بعد القراءة الصامتة . ٖ
 ـ بطاقات تحتوي على اختٌار إجابات من متعدد . ٗ
 ـ بطاقات تحمل تدرٌبا لؽوٌا ٌراد من التبلمٌذ حله . ٘
 ـ بطاقات متسلسلة تحتوي على مشاهد من قصة روٌت للتبلمٌذ . ٙ
 ها التبلمٌذ ، أو استمعوا إلٌها ـ بطاقات تحمل أسبلة متسلسلة ، تكّون إجاباتها قصة كاملة عرف 7
 فً الدرس ضمن جمل ن ومواقؾ تعبٌرٌة جدٌدةـ بطاقات توظؾ فٌها األنماط اللؽوٌة الجمٌلة الواردة  8
 ـ بطاقات تعالج قضٌا إمبلبٌة . 9

 ـ بطاقات المطابقة بٌن : ـ ٓٔ
 الكلمة والصورة الدالة علٌها .
 الجملة والصورة الدالة علٌها .

 الكلمة ، وعكس معناها " تضادها " .
 الكلمة ومرادفها .

 تختار الوسابل التعلٌمٌة فً ضوء :
 لتعلٌمٌةاالهداؾ ا-
 خصابص المتعلمٌن-
 محتوى المادة الدراسٌة-
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 حجم المجموعة المستقبلة للرسالة-
 الخصابص الممٌزة للوسٌلة / للوسابل-
 اإلمكانٌات واالجهزة المتاحة-

 هٓويوجيا ايتعًيِ وَصادز ايتعًِايفسم بني ايوضائٌ ايتعًيُية وت

 مصادر التعلم تكنولوجٌا التعلٌم الوسابل التعلٌمٌة

عبارة عن أدوات وتجهٌزات وآالت 
 . ومعدات معٌنة للمعلم

عبارة عن منظومة متكاملة تضم ) 
اإلنسان ، اآلراء ، األفكار، أسالٌب 

العمل، اآللة، اإلدارة ( تعمل جمٌعها 
 لرفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌة .

 

مركز مصادر التعلم هو مكان ٌتم فٌه 
تٌسٌر التعلٌم الفردي والجماعً 

ه للطالب من االطبلع أو بماٌتٌح
االستماع أو المشاهدة وبما ٌوفره 

من بٌبة صالحة لتوجٌه العملٌة 
التعلٌمٌة التً ٌتم تصمٌمها وتنفٌذها 

 وتقٌٌمها فً ضوء أهداؾ تعلٌمٌة .
وٌتصمن مركز مصادر التعلم : قوى 

بشرٌة ، ووسابط تعلٌمٌة متنوعة 
منها التقلٌدٌة أو ؼٌر التقلٌدٌة ، 

عدات، وذلك من أجل وأجهزة وم
 تحقٌق أهدافه .

 

جزء ال ٌتجزأ من استراتٌجٌات 
التدرٌس وهً عنصر من عناصر 

 .منظومة تعلٌمٌة شاملة 

هً أسلوب عمل جدٌد وطرٌقة فً 
التفكٌر وحل المشكبلت كما أنها 
 تعتمد على التخطٌط والبرمجة.

 

  

 َصادز ايتعًِ

 مفهوم مراكز مصادر تعلم
ٌٔة تعلٌمٌة،  تحتوي على أنواع متعددة من مصادر المعلومات ذات االرتباط الوثٌق بالمنهج  هو مرفق مدرسً ٌوفر بٌ

المدرسً، ٌتعامل معها الطلبة بشكل مباشر، وذلك لكً ٌكتسبوا وٌنموا مهاراتهم، وٌبنوا خبرات جدٌدة، وٌثروا 
 ز مصادر التعلممركمعارفهم باستخدام أسالٌب تعلم حدٌثة، وذلك بٕاشراؾ المعلم وأمٌن 

 أهداؾ مراكز مصادر التعلم
ٌٔة معلوماتٌة تساعد الطلبة على  تحقٌق الثقافة المعلوماتٌة. ٔ  توفٌر بٌ
 توفٌر مصادر متعددة ومتنوعة للحصول على المعلومات. ٕ
 توفٌر خبرات تعلٌمٌة تشجع الطلبة على استخدام المعلومات. 3
 بدأ التعلم مدى الحٌاة.توفٌر  مصادر ونشاطات تسهم  فً تحقٌق م 4
 توفٌر طرق متعددة وبدٌلة للتعلم. ٘
 دعم وتشجٌع ٕانتاج المواد التعلٌمٌة المتنوعة. ٙ
 التؤكٌد على ٕاٌجابٌة الطلبة ودورهم فً التعلم. 7
 تنمٌة اتجاهات الطلبة االٌجابٌة، مثل االتجاه نحو العمل الجماعً و تحمل المسبولٌة. 8
 لمة على ٕاتباع أسالٌب جدٌدة وفعالة فً  تصمٌم الدرس وتنفٌذه وتقوٌمهتساعد  المعلم/ المع 9

 مكونات مصادر التعلم
 الهٌبة االدارٌة –الفنٌون  -المعلمون –أمٌن  مركز مصادر التعلم  -مكونات بشرٌة، وتتمثل  : -ٔ
تعلٌمٌة، مثل المطبوعات، وأشرطة أداوت تعلٌمٌة: وهً التً  تحمل أو تخزن المادة ال -مكونات مادٌة، وتتمثل  : -ٕ

 - CDالفٌدٌو، والشفافٌات،وأقراص 
اجهزة تعلٌمٌة: وهً التً تنقل وتعرض المادة التعلٌمٌة التً تحملها االدوات التعلٌمٌة، مثل الحاسب االلً  

 ،والتلفزٌون وجهاز العرض فوق الرأس
لمعلومات، مثل قاعات التدرٌس الجماعٌة، وأماكن العروض أماكن تعلٌمٌة: وهً االماكن التً  تستخدم لبلطبلع على ا -

 السمعٌة الفردٌة، وأماكن العروض الفردٌة.
 ، وهً المحتوى المعرفً والمعلوماتً  الذي نرٌد إكسابه للطلبة.المادة التعلٌمٌة -ٖ

 : البرامج والخدمات التً ٌقدمها مراكز مصادر التعلم
 (القراءة الحرةٔ)
 جهزة الحاسب االلً والتفاعل مع برامجه(التعامل مع أ ٕ)
 (مشاهدة االفبلم التعلٌمٌة.ٖ)
 ( ثمثٌل القصص الهادفةٗ)
 ( ممارسة االلعاب التعلٌمٌة.٘)
 سة التعلم الذاتً بجمٌع أشكاله.( ممارٙ)
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 ديٌ يًخربات ايتعًيُية رلسوط إدجاز

 
 

 
 

مٌة ، وبالفعل نتج لنا فً المٌدان العدٌد من التصنٌفات حاول المختصون على مدى فترات طوٌلة تصنٌؾ الوسابل التعلٌ
وكان من أهمها تصنٌؾ )ادجاردٌل( فهو من أكثر التصنٌفات أهمٌة ومن أهمها انتشاراً وذلك لدقة األساس التصنٌفً 

 الذي اعتمد علٌه العالِم ادجاردٌل ...
خروط الخبرة ( وأحٌاناً أخرى ٌسمى بـ )هرم وهذا التصنٌؾ ٌطلق علٌه العدٌد من المسمٌات فؤحٌاناً ٌسمى بـ ) م

الخبرة ( ، وهناك من ٌطلق علٌه تصنٌؾ ) دٌل ( للوسابل التعلٌمٌة ، ومنهم من ٌطلق علٌه تصنٌؾ )ادجاردٌل ( 
 للوسابل التعلٌمٌة .

اعتبرها أفضل عندما نتمعن فً تصنٌؾ ادجاردٌل للوسابل التعلٌمٌة نجده وضع الخبرة المباشرة فً قاعدة الهرم والتً 
أنواع الوسابل التعلٌمٌة ، ألن الطالب فٌها ٌتعامل مع الخبرة الحقٌقٌة التً سٌستفٌد منها بجمٌع حواسه ونجد على 

النقٌض من ذلك وفً أعلى الهرم الرموز اللفظٌة التً فقط تإثر على حاسة السمع فقط ) فكلما اتجهنا إلى قاعدة 
تجهنا إلى قمة الهرم ازدادت درجة التجرٌد ( وهذا ٌنطبق فقط على مخروط المخروط زادت درجة الحسٌة ، وكلما ا

 الخبرة .
 هناك نوعٌن من الخبرات:

 خبرات مباشرة هادفة -
 خبرات ؼٌر مباشرة )بدٌلة(-
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 ايفسم بني اخلربة املباغسة واخلربة ايػري َباغسة
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 جاردٌل :والخبرات ؼٌر المباشرة كثٌرة ومنها كما صنفها اد
 أوال: الخبرات المعدلة

وهى تقلٌد للواقع، فإذا اعتبرنا أن قٌادة الدراجة فى الشارع العام خبرة فعلٌة مباشرة، فإن ركوب نموذج ؼٌر متحرك 
لدراجة من نفس الحجم فى ؼرفة التربٌة الرٌاضٌة فى المدرسة أو فى إحدى صاالت األندٌة الرٌاضٌة للتدرٌب على 

األساسٌة تعتبر خبرة معدلة وذلك ألننا قلدنا الواقع باستبدال الدراجة الحقٌقٌة بنموذج لها فى نفس مهارات القٌادة 
 حجمها، واألمثلة كثٌرة فالخبرة المعدلة لٌست واقعا حقٌقٌا إنما هى تقلٌد للواقع.

 ثانٌا: الخبرات الممسرحة
مها عن طرٌق الخبرة المباشرة؛ ألن أحداثها قد مرت هى الخبرات التى تمثل أمام التبلمٌذ، وذلك لعدم القدرة على تعل

 وانقضت وطواها الزمن، والتمثٌلٌة كالخبرات المعدلة لٌست هى الشىء الحقٌقى، وإنما هى مجرد تمثٌل لهذا الشىء.
ولكن لها مكانتها فى التعلٌم كوسٌلة اتصال وال تقتصر على مرحلة تعلٌمٌة واحدة بل تصلح لجمٌع مراحل التعلٌم. 

ودورنا كمعلمٌن هو إشراك التلمٌذ فى التمثٌلٌة حتى ال ٌقتصر دوره على المشاهدة فقط وعدم التفاعل مع المواقؾ 
 التمثٌلٌة التعلٌمٌة.
 ثالثا: البٌان العملى

ٌله ٌتمثل البٌان العملى فى قٌام المعلم بؤداء عمل أو تجربة أمام التبلمٌذ لٌبٌن لهم طبٌعة هذا العمل أو التجربة وتفاص
لٌصل معهم إلى النتابج المرجوة بمشاركة التلمٌذ فى أداء العمل أو التجربة بدال من االقتصار على المشاهدة ومشاركة 

 التلمٌذ للمعلم فى أداء العمل ٌكسبه الخبرة فى تعلم الحقابق والمفاهٌم العلمٌة.
مما ٌدفعه وٌدفع زمبلبه الراؼبٌن فى التعلم  وٌقربه من المادة العلمٌة وذلك ٌساعد على بقاء أثر التعلم على الفرد،

 بالمشاركة فى األنشطة والعروض التوضٌحٌة فى الدروس القادمة، فى الفصل أو خارجه.
 دور المعلم :

ٌنبؽى على المعلم عند إجراء التجربة أن ٌتٌح الفرصة لكل تلمٌذ أن ٌرى التجربة، أو البٌان العملى، وكؤنه هو الذى 
فضل أن ٌجرى البٌان العملى للمجموعات الصؽٌرة من التبلمٌذ حتى تتصؾ المشاهدة بالفاعلٌة، كما ٌإدٌها ، ومن األ

ٌفضل إجراء البٌان العملى أو التجربة أكثر من مرة واحدة للمجموعات الكبٌرة وذلك إلتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن 
 من التبلمٌذ بالمشاهدة والمناقشة.

 رابعا: الرحبلت المٌدانٌة
ى عبارة عن تخطٌط منظم لزٌارة هادفة خارج حجرة الدراسة سواء كان ذلك فى المدرسة نفسها أو فى مدرسة وه

أخرى أو فى البٌبة خارج المدرسة كزٌارة مصنع األسمدة الكٌماوٌة، أو زٌارة حدٌقة الحٌوان، أو رحلة إلى منطقة 
 الكثبان الرملٌة بالواحات وؼٌرها.

م التبلمٌذ بؤنشطة مختلفة لجمع المعلومات وحقابق عن موضوع معٌن من مصادرها األصلٌة، فى الرحبلت التعلٌمٌة ٌقو
 كما ٌقوم التبلمٌذ بجمع عٌنات وأشٌاء من أماكن الزٌارة.

 وللرحبلت التعلٌمٌة عدة مزاٌا نلخصها فٌما ٌلى:
 تجعل التلمٌذ مشاركا نشطا ٌفكر وٌعبر عن خبراته الواقعٌة التى ٌمر بها. -ٔ
تتٌح الرحبلت المٌدانٌة للتبلمٌذ إدراك الصلة بٌن ما ٌدرسه التلمٌذ فى الفصل الدراسى للتبلمٌذ إدراك الصلة بٌن ما  -ٕ

 ٌدرسه التلمٌذ فى الفصل الدراسى وما ٌجرى فى الحٌاة الخارجٌة.
 توطد الرحبلت المٌدانٌة العبلقة بٌن الزمبلء من التبلمٌذ وبٌنهم وبٌن المعلم. -ٖ
 التلمٌذ فرصة للحصول على الحقابق والمفاهٌم العلمٌة المتعلقة بالظواهر الطبٌعٌة المحٌطة به.تعطى  -ٗ
 تنمى الرحبلت المٌدانٌة شخصٌات التبلمٌذ وتعودهم االعتماد على النفس فى جمع المعلومات وتحمل المسبولٌات. -٘
 تمكن المعلم من التعرؾ على طاقات تبلمٌذه. -ٙ

 تاحؾخامسا: المعارض والم
فالمعارض المدرسٌة والمتاحؾ المدرسٌة والمتاحؾ العامة من أهم مصادر المعلومات فى المجتمع؛ حٌث تضم الكثٌر 

 من الوسابل التعلٌمٌة مثل:
 العٌنات بؤنواعها الطبٌعٌة والصناعٌة. -
 النماذج بؤنواعها المكبرة والمصؽرة . -
 الخرابط والصور، والرسوم التوضٌحٌة. -

 تلٌفزٌونسادسا: ال
وهو من أهم وسابل االتصال الجماهٌرى تؤثٌرا على الثقافة، وبوجه عام ٌتمٌز التلٌفزٌون بؤنه ٌجمع بٌن الصوت 

 والصورة والحركة مما ٌقرب الفرد من الواقع الذى ٌعٌش فٌه، وذلك خبلل:
 ناصر، حرب أكتوبر،......(.عرض القصص والتمثٌلٌات التارٌخٌة.) الخلٌفة عمر بن الخطاب، انجازات جمال عبد ال -

 سابعا: الصور المتحركة
استخدمت أفبلم الصور المتحركة لؤلؼراض التعلٌمٌة منذ أكثر من ثبلثٌن عاما حٌث كانت صورا صامتة ٌنقصها عنصر 

 الصوت، وهذا ٌقلل من فاعلٌتها ألنها اعتمدت على حاسة واحدة وهى حاسة اإلبصار.
 من التلٌفزٌون عن الواقعٌة وألنها تقتصر على تقدٌم صورة متحركة صامتة بمعنى ولذلك فهى فى الحقٌقة أبعد قلٌبل

أنها تعتمد فى الفهم على حاسة واحدة وهى حاسة اإلبصار، فٌتطلب من التلمٌذ فى هذه الحالة أن ٌفهم الحركات 
التلٌفزٌون وذلك لفقدها عنصر وٌترجمها فى ذهنه لٌفهم الرسالة التى تتضمنها هذه األفبلم، فهى أذان أقل واقعٌة من 

 الصوت.
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 ثامنا: تسجٌبلت الرادٌو والصور الثابتة
مم ، وتعتبر هذه الخبرة ٖ٘وٌقصد بالصور الثابتة هى تلك الصور والشرابح الفوتوؼرافٌة واألفبلم الثابتة من مقاس 

نها ؼٌر مباشرة العرض حٌث أقل من سابقتها فى الواقعٌة وذلك لخلوها من عنصر الحركة بما ٌصفها بالجمود كما إ
 إنها تحتاج إلى أجهزة عرض خاصة مثل أجهزة عرض الشرابح الفوتوؼرافٌة الشفافة

 تاسعا: الرموز البصرٌة
وهى مواد تعلٌمٌة مربٌة مثل الرسوم البٌانٌة، والرسوم التوضٌحٌة والرسوم الكارٌكاتورٌة، والخرابط، والجداول 

وصعبة جدا لدى البعض اآلخر وتتفاوت هذه الرموز فى درجة صعوبتها  وؼٌرها، وهى سهلة الفهم عند البعض
وسهولتها، ولذلك ٌنبؽى على المعلم أن ٌختار منها ما ٌتناسب ومستوٌات تبلمٌذه المختلفة حتى ٌتمكنوا من قراءتها 

 وإدراك معانى العبلقات المجردة التى تمثلها لٌتمكنوا من فهمها.
 عاشرا: الرموز اللفظٌة

كثر الرموز والخبرات تجرٌداً حٌث تشمل الكلمات المنطوقة والمطبوعة والمكتوبة، وقد تكون أفكاراً ، أو قوانٌن، وهى أ
 أو تعمٌمات، أو أرقام حسابٌة أو رموز جبرٌة علمٌة.

 وعلى الرؼم من أن هذه الرموز عبارة عن مجردات إال إنها تستخدم فى جمٌع مكونات مخروط الخبرة.
علم فعاال فبلبد من أن ٌكون لهذه الرموز معنى واحد عند المرسل والمستقبل حتى ٌتم التفاهم والتفاعل ولكى ٌكون الت

 بٌنهما على الوجه الصحٌح.

 ايتعًيِ االيهرتوْي

 مفهوم التعلٌم اإللكترونى:
تفاعلٌة تتٌح للمتعلم  هوالتعلٌم الذى ٌعتمد على استخدام تكنولوجٌا وتطبٌقات الكمبٌوتر واإلنترنت فى إنشاء  بٌبة تعلم

  لمتنوعة فى أى وقت ومن أى مكان .التعامل مع مصادر ووسابط التعلم المتعددة وا
 أنواع التعلٌم اإللكترونى

 التعلٌم اإللكترونى المتزامن -ٕ
 التعلٌم االلكترونً الؽٌر المتزامن -ٖ

 ايفسم بني ايتعًيِ االيهرتوْي املتصأَ وايػري َتصأَ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 لكترونً :اهداؾ التعلٌم اال
 زٌادة فاعلٌة المدرسٌن وزٌادة عدد طبلب الشعب الدراسٌة .-ٔ
 مساعدة المدرسٌن فً إعداد المواد التعلٌمٌة للطبلب وتعوٌض نقص الخبرة لدى بعضهم .-ٕ
 تقدٌم الحقٌبة التعلٌمٌة بصورتها اإللكترونٌة للمدرس والطالب معاً وسهولة تحدٌثها مركزٌاً من قبل إدارة تطوٌر-ٖ

 المناهج .
إمكانٌة تعوٌض النقص فً الكوادر األكادٌمٌة والتدرٌبٌة فً بعض القطاعات التعلٌمٌة عن طرٌق الفصول -ٗ

 االفتراضٌة.
 توفٌر الكثٌر من أوقات الطبلب والموظفٌن كما ٌحدث فً الطرق التقلٌدٌة .-٘
 نشر التقنٌة فً المجتمع و إعطاء مفهوم أوسع للتعلٌم المستمر .-ٙ
 دٌم الخدمات المساندة فً العملٌة التعلٌمة مثل التسجٌل المبكر و إدارة الشعب الدراسٌة و بناء الجداولتق-7

 ختبارات والتقٌٌم وتوجٌه الطالب.الدراسٌة و توزٌعها على المدرسٌن و أنظمة اال
 أدوات التعلٌم اإللكترونً :

 أدوات التعلٌم اإللكترونً المتزامن: -أ
وات التً تسمح للمستخدم االتصال المباشر باالمستخدمٌن اآلخرٌن على الشبكة ، ومن أهم هذه وٌقصد بها تلك األد

 األدوات ما ٌلً :
وهً إمكانٌة التحدث عبر االنترنت مع المستخدمٌن اآلخرٌن فً وقت واحد ، عن طرٌق برنامج (chat)( المحادثة ٔ

 لم على االنترنت للتحدث كتابة وصوتاً وصورة .ٌشكل محطة افتراضٌة تجمع المستخدمٌن من جمٌع أنحاء العا
وهً تقنٌة إلكترونٌة تعتمد على االنترنت و تستخدم هاتفاً   Audio Conferences( المإتمرات الصوتٌة ) ٕ

عادٌاً وآلٌة للمحادثة على هٌبة خطوط هاتفٌة توصل المتحدث ) المحاضر ( بعدد من المستقبلٌن )الطبلب( فً أماكن 
 متفرقة .

وهً المإتمرات التً ٌتم التواصل من خبللها بٌن أفراد تفصل  : Video Conference( مإتمرات الفٌدٌو ) ٖ
بٌنهم مسافة من خبلل شبكة تلفزٌونٌة عالٌة القدرة عن طرٌق االنترنت وٌستطٌع كل فرد متواجد بطرفٌة محددة أن 

وارات مع المتحدث ) أي توفٌر عملٌة التفاعل ( ٌرى المتحدث ، كما ٌمكنه أن ٌتوجه بؤسبلة استفسارٌة وإجراء ح
وتمكن هذه التقنٌة من نقل المإتمرات المربٌة المسموعة )صورة وصوت ( فً تحقٌق أهداؾ التعلٌم عن بعد وتسهل 

 عملٌات االتصال بٌن مإسسات التعلٌم .
ٌة وهً من األدوات وهو عبارة عن سبورة شبٌهة بالصبورة التقلٌد : ( White Board( اللوح األبٌض ) ٗ

الربٌسٌة البلزم توافرها فً الفصول االفتراضٌة ، وٌمكن من خبللها تنفٌذ الشرح والرسوم التً ٌتم نقلها إلى شخص 
 أخر .

وهً توظٌؾ برامج األقمار الصناعٌة المقترنة بنظم  : (satellite Programs( برامج القمر الصناعً ) ٘
مع شبكة اتصاالت مما ٌسهل إمكانٌة االستفادة من القنوات السمعٌة والبصرٌة فً الحاسب اآللً والمتصلة بخط مباشر 

عملٌات التدرٌس والتعلٌم وٌجعلها أكثر تفاعبلً وحٌوٌة وفً هذه التقنٌة ٌتوحد محتوى التعلٌم وطرٌقته فً جمٌع أنحاء 
اكز االستقبال بؤجهزة استقبال وبث الببلد أو المنطقة المعنٌة بالتعلٌم ألن مصدرها واحد شرٌطة أن تزود جمٌع مر

 خاصة متوافقة مع النظام المستخدم.
 أدوات التعلٌم االلكترونً ؼٌر المتزامن :-ب

وٌقصد بها تلك األدوات التً تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمٌن اآلخرٌن بشكل ؼٌر مباشر أي أنها التتطلب 
 معاً أثناء التواصل ، ومن أهم هذه األدوات ما ٌلً تواجد المستخدم والمستخدمٌن اآلخرٌن على الشبكة

وهو عبارة عن برنامج لتبادل الرسابل والوثابق باستخدام الحاسب من خبلل  : ( E-mail( البرٌد االلكترونً ) ٔ
لك إلى ستخداماً وٌرجع ذشبكة االنترنت، وٌشٌر العدٌد من الباحثٌن إلى أن البرٌد االلكترونً من أكثر خدمات االنترنت ا

 سهولته .
وهو عبارة نظام معلومات ٌقوم بعرض معلومات مختلفة على  : ( World wid web( الشبكة النسٌجٌة ) ٕ

 لدخول لخدمات االنترنت المختلفةصفحات مترابطة ، وٌسمح للمستخدم با
لدى الشخص أو  وهً عبارة عن قابمة من العناوٌن البرٌدٌة المضافة : ( Mailing list( القوابم البرٌدٌة )ٖ

 المإسسة ٌتم تحوٌل الرسابل إلٌها من عنوان برٌدي واحد .
وهً إحدى أدوات االتصال عبر شبكة االنترنت بٌن مجموعة  : ( Discussion Groups( مجموعات النقاش ) ٗ

رسال من األفراد ذوي االهتمام المشترك فً تخصص معٌن ٌتم عن طرٌقها المشاركة كتابٌاً فً موضوع معٌن أو إ
 استفسار إلى المجموعة المشاركة أو المشرؾ على هذه المجموعة دون التواجد فً وقت واحد.

وتختص هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى آخر متصل معه عبر شبكة  : ( File Exchange( نقل الملفات ) ٘
 االنترنت أو من الشبكة النسٌجٌة للمعلومات إلى حاسب شخصً.

وهً التقنٌة التً تتٌح إمكانٌة التفاعل بٌن المتعلم والمادة  : ( Interactive videoفاعلً ) ( الفٌدٌو التٙ
المعروضة المشتملة على الصور المتحركة المصحوبة بالصوت بؽرض جعل التعلم أكثر تفاعلٌة ، وتعتبر هذه التقنٌة 

و تشتمل تقنٌة الفٌدٌو التفاعلً على كل من تقنٌة وسٌلة اتصال من اتجاه واحد ألن المتعلم ال ٌمكنه التفاعل مع المعلم 
 أشرطة الفٌدٌو وتقنٌة أسطوانات الفٌدٌو مدارة بطرٌقة خاصة من خبلل حاسب أو مسجل فٌدٌو .

وهً عبارة عن أقراص ٌتم فٌها تجهٌز المناهج الدراسٌة أو المواد التعلٌمٌة وتحمٌلها  : ( CDاألقراص المدمجة ) (7
والرجوع إلٌها وقت الحاجة ، كما تتعدد أشكال المادة التعلٌمٌة على األقراص المدمجة ، فٌمكن أن على أجهزة الطبلب 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

تستخدم كفلم فٌدٌو تعلٌمً مصحوباً بالصوت أو لعرض عدد من آالؾ الصفحات من كتاب أو مرجع ما أو لمزٌج من 
 لثابتة والفٌدٌو ) صور متحركة (.المواد المكتوبة مع الصور ا

 ني ايتعًيِ االيهرتوْي وايتعًيِ ايتكًيديَكازْة ب
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ْعاّ إدازة ايتعًيِ االيهرتوْي

 :نظام إدارة التعلٌم االلكترونًتعرٌؾ 

عبارة عن نظام حاسب آلً متكامل لخدمة العملٌة التعلٌمٌة عن بعد حٌث ٌهدؾ هذا النظام إلى تسهٌل عملٌة التفاعل  

 بٌن الطالب وعضو هٌبة التدرٌس أو المدرب.

 ممٌزات نظام إدارة التعلٌم االلكترونً:

 جودة التصمٌم التعلٌمً وكفاءته وتعدد أسالٌب عرض المعلومة. (ٔ)

 توظٌؾ التكنولوجٌا الحدٌثة واستخدامها كوسٌلة تعلٌمٌة.  (ٕ)

 تشجٌع التفاعل بٌن عنصري نظام التعلٌم. (ٖ)

 تطوٌر التعلٌم الذاتً لدى الطبلب. (ٗ)

 لٌة التعلٌمٌة.سهولة المتابعة واإلدارة الجٌدة للعم (٘)

 مكونات نظام إدارة التعلٌم االلكترونً:

 المادة )المحتوى العلمً(. (ٔ)

 عضو هٌبة التدرٌس أو المدرب. (ٕ)

 الطالب. (ٖ)

 البٌبة التعلٌمٌة )وسٌط االتصال(. (ٗ)

 التقٌٌم. (٘)

 وسابل االتصال أو التواصل: (ٙ)

 .مباشرة: وتكون بالمواجهة بٌن الطالب والمعلم فً نفس الزمان والمكان 

 رة: وتكون من خبلل وسط أو وسٌط مثل الكتب والمحاضرات والمذٌاع والتلفزٌون ؼٌر مباش

والتلٌفون وشبكات الحاسبات والشبكة الدولٌة للمعلومات ) االنترنت( واألقمار الصناعٌة وما إلً 

 ذلك.

 ( المحاكاةSimulation) 

 ْعاّ ايفصوٍ االفرتاضية

 تراضٌة بهذا الرسم  .لئلٌضاح عمل صوره مبسطة لكٌفٌة هذه الفصول االف

 

 الخطوات األساسٌة فً الفصول االفتراضٌة : 

 تعرٌؾ واضح ألهداؾ المجموعة . (ٔ)

 إنشاء موقع ممٌز للمجموعة . (ٕ)

 تعٌٌن قابد فعال من المجموعة .  (ٖ)

 تعرٌؾ المبادئ والسلوك . (ٗ)

 السماح بتنظٌم أدوار األعضاء . (٘)

 السماح والتسهٌل للمجموعات الفرعٌة . (ٙ)
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 بحل نزاعاتهم . السماح لؤلعضاء  (7)

 العمل بهذه الخطوات قد ٌعزز وٌشجع االتصاالت وسط األعضاء . 
 وٌتمٌز الفصل التخٌلً بممٌزات عدٌدة نذكر منها:

 .توفٌر اقتصادي 

 .توفر العدد واألنواع الهابلة من مصادر المعلومات 

 .تولٌد القدرة علً البحث لدي الطبلب 

 وقد تكون هناك بعض نقاط الضعؾ مثل:
 ة أن ٌكون للطالب القدرة علً استخدام الحاسب االلكترونً.ضرور 

  ضرورة أن ٌكون المعلم علً قدر كبٌر من المعرفة بالتعامل مع الفصول التخٌلٌة وكٌفٌة التعامال ماع الطابلب

 من خبللها.

 .ضرورة توفر شبكة االنترنت أو شبكة معلومات محلٌة االنترانت 

 ر علً المواقع باللؽة التً ٌستوعبها الطبلب.ضرورة توفر محتوي تعلٌمً مناسب للنش 

 .ضرورة وجود نظام إدارة ومتابعة لنظام الفصول التخٌلٌة 

 التفاعل فً عملٌة التعلٌم االفتراضً:
وتكون بداٌة المنهج بإرسال رسابل ترحٌبٌة وتعرٌفٌة وهذا الشًء ٌعتبر مفٌداً للبدء فً التعارؾ االفتراضً ، فاألستاذ 

من التعلٌم ٌجب أن ٌكون مرناً بطرح جدول أعماله وبرامجه لكً ٌتمكن من سٌر العملٌة التعلٌمٌة ثم فً هذا النوع 

 السماح للطبلب بتؤدٌة برامجهم الخاصة كل وفق احتٌاجاته الخاصة . 

 تطبٌقات على نظام التعلٌم االلكترونً 
التعلٌم والتدرٌب اإللكترونً وشرح  ٌهدؾ هذا التطبٌق إعطاء فكرة عامة عن :مقدمة فً التعلٌم االلكترونً (ٔ)

للمراحل التً ٌمر بها     تصمٌم مقرر على االنترنت والبرامج المستخدمة لهذا الؽرض وإعطاء فكرة 

 مبسطة عن االنترنت.

مع  Java Scrpit( مع عرض لبرنامج الفرونت بٌج ولؽة الجافا سكربت HTMLالتطبٌق على لؽة ) (ٕ)

 فاعلٌة.تطبٌقاتها فً بناء األسبلة الت

على تطوٌر  Flashوٌهدؾ هذا التطبٌق إلى تدرٌب مستخدمً برنامج  :FlashMxتطبٌقات برنامج  (ٖ)

 تمارٌن حسابٌة وهندسٌة   تعلٌمٌة تفاعلٌة واالختبارات الذاتٌة وكذلك التصمٌم المعقد وحل المشاكل.

ق الى استخدام : وٌهدؾ هذا التطبManagement System  Learningٌتطبٌقات نظم إدارة التعلٌم  (ٗ)

مع تطبٌقات عملٌة النشر للمقرر الكترونً بؤي  WEB CATو  CBTأحد نظم إدارة التعلم المعروفة مثل 

 اللؽات الداعمة للمقرر فً ذلك النظام.

تطبٌقات دورة أنتاج برامج التعلم الذاتً بالحاسب باستخدام برامج الفٌدٌو التعلٌمٌة : ٌهدؾ هذا التطبٌق الى  (٘)

الفٌدٌو التعلٌمٌة من مركز الوسابل التعلٌمٌة بالمإسسة الى برامج     تعلم ذاتً بالحاسب،  تحوٌل برامج

إلنتاج   Authorwareتتضمن الدورة طرق تصمٌم برامج التعلم الذاتً والتعلم على استخدام برنامج 

 برنامج للتعلم الذاتً.

فً تصمٌم  ViewletBuiderامج مواضٌع متقدمة فً التعلٌم والتدرٌب االلكترونً : استخدام برن (ٙ)

 وذلك لتطوٌر محتوٌات المقررات التعلٌمٌة االلكترونٌة.   Learning Objectsاختبارات تطبٌقٌة و

 : التعرؾ بمصادر التعلٌم اإللكترونً على االنترنت
 من أهم الممٌزات التً شجعت التربوٌٌن على استخدام هذه الشبكة فً التعلٌم ، هً : 

 فً مصادر المعلومات ، ومن أمثال هذه المصادر : الوفرة الهابلة (ٔ)

 الكتب اإللكترونٌة (Electronic Books) . 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

  قواعد البٌانات(Date Bases) . 

 ( الموسوعاتEncyclopedias. ) 

 الدورٌات (Periodical) . 

 المواقع التعلٌمٌة (Educational Sites) 

اص االتصال فٌما بٌنهم بشكل ؼٌر  مباشر ومن االتصال ؼٌر المباشر ؼٌر المتزامن : حٌث ٌستطٌع األشخ (ٕ)

 دون اشتراط حضورهم فً نفس الوقت باستخدام :

 ( ًالبرٌد اإللكترونE – Mail ًحٌث تكون الرسالة والرد كتابٌا ) 

 ( ًالبرٌد الصوتVoice – Mail.ًحٌث تكون الرسالة والرد صوتٌا ) 

 اللحظة نفسها بواسطة : االتصال المباشر المتزامن : وعن طرٌقه ٌتم التخاطب فً (ٖ)

 ( ًالتخاطب الكتاابRelay – Chat حٌاث ٌكتاب الشاخص ماا ٌرٌاد قولاه بواساطة لوحاة المفااتٌح )

والشخص المقابل ٌرى ما ٌكتب فً اللحظة نفسها، فٌارد علٌاه ٌالطرٌقاة نفساها مباشارة بعاد انتهااء 

 األول من كتابة ما ٌرٌد .

 ( ًالتخاطب الصاوتVoice – Conferencingحٌاث )  ٌاتم التخاطاب صاوتٌاً فاً اللحظاة نفساها

 هاتفٌاً عن طرٌق اإلنترنت .

 ( المااإتمرات المربٌااةVideo – Conferencing حٌااث ٌااتم التخاطااب حٌاااً علااى الهااواء بالصااوت )

 . والصورة

 :أدوات التصمٌم االلكترونً 
م المقارر الدراساً والتاً ومن الخدمات الهامة التً تقادمها اإلنترنات وتعبار كاذلك عان أدوات تصامٌم مسااعده لادع

 ٌمكن توظٌفها فً مجال التعلٌم ٌمكننا تعداد ما ٌلً :

  ًنظام البرٌد اإللكترون(Electronic Mail) . 

 ( خدمة المحادثةInternet Relay (Chat) . 

  نظام نقل الملفات(FTP) . 

  خدمة البحث فً القوابم(Gopher) .       

  خدمة المجموعات اإلخبارٌة(New Group) .  

  خدمة البحث باستخدام(Wais) .     

  خدمة القوابم البرٌدٌة(Mailing List) . 

  خدمة الشبكة العنكبوتٌة(WWW) . 

   الفصول الدراسٌة الفتراضٌة على الشبكةVirtual Classrooms 

 ( المكتبات الرقمٌةdigital libraries تساعد على إعادة صٌاؼة المقررات و التركٌز على وساابط :)

ٌمٌاااااة وتشاااااجٌع أن تكاااااون الكتاااااب لٌسااااات نصاااااٌة فقاااااط بااااال ترتكاااااز علاااااى تقنٌاااااة الهاٌبرمٌااااادٌا تعل

Hypermedia   إذ ٌتم دمج النص والصورة والصوت والحركة مع بعض. و التشجٌع على دمج أكثر

من نمط من أنماط التعلٌم ، وكذلك بناء مكتبة متكاملة من تحكمات الوسابط المتعددة تركز على المحتوى 

 الذي ٌتبلبم مع بٌبة و ثقافة المجتمع العربً .العربً 

 ( ًالتلفزٌون التفاعلInteractive TV ) 

 ( ًالتعلٌم اإللكترونE-learning ) 

  التعلٌم عن بعد(Distance Learning)  
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 ِ املدَخيايتعً

 ٌسمى اٌضا :
 التعلٌم المزٌج .
 التعلٌم الخلٌط .

 التعلٌم المتمازج .
 التعلٌم المإلؾ .

 تعلّم المدمج :مفهوم ال
هو أسلوب تدرٌسً ٌزاوج بٌن توظٌؾ تكنولوجٌا الحاسوب واالنترنت على وجه الخصوص، واألسالٌب االعتٌادٌة التً 

مه ألفها المدّرسون، ففً هذا النوع من التعلّم ٌتمكن المتعلّم من إعادة ما شرح له فً اللقاء الصفً والتؤمل فً تعلّ 
 الذاتً بما ٌتناسب مع قدراته.

 مكونات التعلم المدمج:
 الصفوؾ التقلٌدٌة.-1
 .Virtual Classroomsالصفوؾ االفتراضٌة  - ٕ
 .E.mailالبرٌد االلكترونً  - ٖ
 .Webصفحات الوٌب  - ٗ
 .Chatالمحادثة الصوتٌة  ٘
 (cd,dvd)الحاسوب والبرامج الحاسوبٌة -6
 المنتدٌات العلمٌة-7
 .Video Conferenceمإتمرات الفٌدٌو-8

 ات التعلم المدمج :مٌز
*التوظٌؾ الحقٌقً لتطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات فً المواقؾ التدرٌسٌة من حٌث تصفح االنترنت والتعامل مع البرٌد 

 االلكترونً والمحادثة واستخدام مختلؾ برمجٌات الحاسوب.
 لمعلّم مقارنة بالتعلّم التقلٌدي وحده.* تقلٌل نفقات التعلّم مقارنة بالتعلّم االلكترونً، وتوفٌر جهد ووقت المتعلّم وا

* تمكٌن المتعلمٌن من الحصول على متعة التعامل مع المدرسٌن وزمبلبهم الطلبة وجهاً لوجه، مما ٌعزز العبلقات 
 االجتماعٌة والجوانب اإلنسانٌة بٌنهم.

 حاجته وقدراته. * مراعاة الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن بحٌث ٌمكن لكل متعلم السٌر فً التعلّم حسب
 * اتساع رقعة التعلم لتشمل العالم وعدم االقتصار على الؽرفة الصفٌة.

 * إمكانٌة تعلم المهارات الجؽرافٌة.
* ٌسمح للطالب بالتعلم فً الوقت نفسه الذي ٌتعلم فٌه زمبلإه دون أن ٌتؤخر عنهم فً حال عدم تمكنه من حضور 

 الدرس لسبب ما.
هذا النوع من التعلم أفضل النتابج، حٌث تظهر بعض المإسسات التعلٌمٌة من تطبٌقاتها * ٌحقق المتعلم من خبلل 

%( من ٓ٘األولٌة للتعلم المدمج نتابج استثنابٌة، إذ وجد أن تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة قد تحقق بوقت أقل بنسبة )
 االستراتٌجٌات التقلٌدٌة.

 م المدمج:ٌعوامل نجاح التعل
ٌعّد مرشداً فً عملٌة اختٌار البدابل األكثر مناسبة لنقل المعرفة، فثمة العدٌد من المهارات التً تحلٌل المحتوى: و - ٔ

 ال ٌمكن أداإها بفاعلٌة إال من خبلل أنماط التدرٌب المباشرة وجهاً لوجه.
قى على الطلبة فً التحلٌل المادي: وهو ٌإدي دوراً مهماً فً اتخاذ القرارت بشؤن طرٌقة التوصٌل المناسبة، فما ٌل - ٕ

 الصؾ أقل كلفة مما ٌتلقونه عبر مإتمرات الفٌدٌو.
تحلٌل الفبة المستهدفة: من أجل التحقق من البدابل المتاحة لوسابل نقل المعرفة التً ستكون أكثر فاعلٌة فً  - ٖ

 تحقٌق أهداؾ األداء المحددة.
مشاركة بٌن المعلم والمتعلم من جهة، والمتعلمٌن جمٌعاً المشاركة فً العمل: على التعلم المدمج أن ٌجٌد إمكانٌة ال - ٗ

 من جهة أخرى كفرٌق عمل أو كفرق عمل للوصول إلى النتابج المتوقعة.
التعلّم الذاتً: ٌنبؽً أن ٌتٌح التعلم المدمج للمتعلم المتابعة بنفسه من خبلل ما قدم له فً أثناء عملٌة التواصل  - ٘

 ٌاً.وجهاً لوجه أو ما وجد إلكترون
المعلومات المناسبة: على المدرس أن ٌوجه الطلبة وٌرشدهم إلى جمٌع قنوات الدمج كاالنترنت واالستماع  - ٙ

التقلٌدي والقراءة العادٌة وااللكترونٌة......الخ للوصول إلى المعلومات والمعارؾ واإلجابة عن تساإالت الطلبة بؽض 
 النظر عن المكان والزمان لدى المتعلم.

ادة إرسال المعلومات مراراً: على المدرس إعادة إرسال المعلومات بقنوات تعلٌم مختلفة للطلبة، كؤن ٌقدم إع - 7
أو على صفحات  (CDالمدرس درساً تقلٌدٌاً فً الصفوؾ العادٌة، ومن ثّم تعطى هذه المعلومات للطلبة إلكترونٌاً كـ )

 أو ....الخ. Webاالنترنت 
 مٌة تناسب االختبلفات بٌن المتعلمٌن.تصمٌم مهام وبدابل تعلٌ - 8
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عملٌة التواصل: إن هذه العملٌة فً ؼاٌة األهمٌة ألن المدّرس ٌعد المرشد والموجه للمتعلم، لذا من أركان نجاح  - 9
هذه االستراتٌجٌة أن ٌقوم المدّرس بتوجٌه سلوكٌات المتعلم وأعماله وتوقعاته، وما ٌحتاج إلٌه من أدوات وتقانات، 

 ه أو عن طرٌق االتصال االفتراضً.وجهاً لوجسواء 
 م المدمج :ٌمشكبلت التعل

 عدم النظر بجدٌة إلى موضوع التعلم المدمج باعتباره استراتٌجٌة جدٌدة تسعى لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة. -
تذكار المعلومات بالنسبة صعوبة التحول من طرٌقة التعلم التقلٌدٌة التً تقوم على المحاضرة بالنسبة للمدرس، واس -

 للطلبة إلى طرٌقة تعلم حدٌثة.
مشكلة اللؽة: فؽالبٌة البرامج واألدوات وضعت باللؽة االنكلٌزٌة، وهذا ما ٌوجد عابقاً أمام الطلبة للتعامل معها  -

 بسهولة وٌسر.
 المعٌقات المادٌة: كنقص الحواسب والبرمجٌات والشبكات ، وارتفاع أسعارها نوعاً ما. -
المعٌقات البشرٌة. كعدم توفر األطر المإهلة والخدمات الفنٌة فً المختبرات، وؼٌاب برامج التؤهٌل والتدرٌب للطلبة  -

 بصورة عامة.
المنهاج أو المادة الدراسٌة: والتً ما تزال مطبوعة ورقٌاً، لذا ٌنبؽً تحوٌلها إلى ملفات الكترونٌة ٌسهل التعامل  -

 معها.
 بٌن أجهزة الطلبة التً ٌتدربون علٌها فً منازلهم. عدم وجود الكفاءة -
 صعوبات التقوٌم ونظام المراقبة والتصحٌح والؽٌاب. -
 

 تفسيد ايتعًيِ

 
 تعرٌؾ تفرٌد التعلٌم :

"مجوعة من اإلجراءات إلدارة عملٌة التعلٌم، بحٌث ٌندمج المتعلم بمهمـات تعلٌمٌـة تتناسـب وحاجاته، وقدراته 
ه المعرفٌة والعقلٌة، وٌهدؾ إلى تطوٌـع الـتعلم وتكٌٌفـه، وعرض المعلومات بؤشكال مختلفة تتٌح الخاصة، ومستوٌات

تحت اشراؾ  للمتعلم حرٌة اختٌار النشاط الذي ٌناسبه مـن حٌـث، خلفٌة المعرفة السابقة، وسرعة تعلمه، ونمط تعلمه
 . محدود من المعلم

 المبادئ العامة لتفرٌد التعلٌم :
 األهداؾ التعلٌمٌة المحددة لعملٌة التعلم، و تزٌد من إفادته. تسهل ٔ: 
 . التعرؾ إلى الخبرة السابقة ضروري، لبناء خبرات تعلٌمٌة الحقةٕ. 
 . تحدٌد نقاط القوة لدى المتعلم، لتعزٌزها ونقاط الضعؾ لمعالجتها، أمر ٌسهل التعلمٖ
 . إذا كان المتعلم نشطا، فتعلمه ٌكون أكثر فعالٌةٗ
 لتؽذٌة الراجعة المتكررة ذات أثر فً تثبٌت التعلم. ا٘
 . التؽذٌة الراجعة الفورٌة ذات أثر كبٌر فً فعالٌة التعلم.ٙ
 . اإلدارة الجٌدة للظروؾ التعلمٌة التعلٌمٌة المحتملة، وتنظٌم ترتٌبات التعزٌز للمتعلم، تإدي إلى تعلم أكثر فعالٌة.7
 لقدراته الخاصة. . كل متعلم له سرعة تعلم خاصة به وفقا8
 . إتقان التعلم السابق شرط ضروري للتعلم البلحق.9

 . االستعانة بمساعدٌن)مراقبٌن( للمعلم ٌسهل عملٌة التعلم.ٓٔ
 تعلٌمٌة.. ٌختلؾ المتعلمون فً طرٌقة تعلم المحتوى التعلٌمً حسب أنواع الوسابط الٔٔ

 أشكال تفرٌد التعلٌم :
 التعلٌم المبرمج :-ٔ

 من التعلٌم المبرمج :هناك نوعان 
البرمجة الخطٌة ، وفٌهـا تقـدم المادة التعلٌمٌة لجمٌع المتعلمٌن الذٌن ٌستخدمون التتابع ذاته فً البرنامج، أي  -ٔ

 ٌتقـدمون خطـوة خطوة فً دراسة البرنامج، وٌجٌبون على األسبلة ذاتها،وٌختلفون فً سرعة تعلمهم
ٌها تقدم فً نهاٌة كل إطار مجموعة من البـدابل المقترحة، ٌختار منها المتعلم البرامج المتفرعة أو المتشـعبة، وف -ٕ

اإلجابة التً ٌعتقد أنها صحٌحة وبحسب اختٌاره، وعنـدها ٌعلـم إن كانت إجابته صحٌحة أو ؼٌر صحٌحة، فإذا كانت 
لتعلٌمٌة، أما إذا كانت اإلجابة صحٌحة ٌطلب منه دراسة إطار الحق ومتقدم عن اإلطار السابق فً عرض المادة ا

ذا اإلجابة ؼٌر صحٌحة ، فٌطلب منه فً الؽالب دراسة إطار جدٌد عبلجً، ٌبٌن له سبب الخطؤ، ثم ٌرشده بعد إتقان ه
 اإلطـار، الى دراسة اطار جدٌد

 . التعلٌم باستخدام الحاسب اآللً:ٕ
افة، ٌمكن خبللهـا تقـدٌم المعلومات، وتخزٌنها، التعلٌم بمساعدة الحاسب اآللً هو عبارة عن برامج فً مجاالت التعلم ك

مما ٌتٌح الفرص أمام المتعلم لٌكتشؾ بنفسه حلول مسؤلة من المسـابل، أو التوصل إلى نتٌجة من النتابج، وعلى الرؼم 
لمعلم من انتشار هذه البرامج انتشارا كبٌرا، إال أن زٌـادة تكالٌؾ إعدادها وإؼفالها لعنصر التفاعل البشري، بٌن ا

 ؤسلوب من أسالٌب تفرٌد التعلٌم .والمتعلم، كانا من أسباب التقلٌل من أهمٌتها ك
 
 



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 . الفٌدٌو التفاعلً:ٖ
دمج الحاسب اآللً والفٌدٌو فً تقنٌة حدٌثة ،وأطلق علٌها "الفٌدٌو التفاعلً" وقد شملت عملٌـة الدمج شرٌط الفٌدٌو، 

دث أدوات الـتعلم الـذاتً، وأهمها،إنه نظام ٌعمل على تقدٌم دروس تعلٌمٌة والفٌدٌو ذاته، وٌعد الفٌدٌو التفاعلً من أح
للمتعلمٌن، بعد أن ٌتم تسجٌلها على شرٌط فٌدٌو، وٌكون جهـاز الفٌـدٌو موصـوال بالحاسب اآللً الذي ٌعمل على ضبط 

ستجابات فاعلة، ٌمكن أن تإثر حركة الفٌدٌو، وباستطاعة المتعلم، باإلضافة إلى مشـاهدة الصور المصحوبة، القٌام با
 قـدٌم الـدرس التعلٌمـً وتسلسله.فً سرعة ت

 إن إحدى الفوابد المهمة، بالنسبة للفٌدٌو التفاعلً:
 أن ٌعمل على جذب انتباه المتعلم، وٌحوز على اهتمامه إلى درجة قصوى، أكثـر من شرٌط الفٌدٌو وحده .-
 تعلمقدرته على التشعب اعتمادا على استجابة الم -
وقد ٌتفرع النظام إلى فصـل آخـر جدٌـد فً الفٌدٌو؛ لتزوٌد المتعلم بمواد، ودروس تعلٌمٌة إضافٌة، وحٌن ٌتقن  -

المتعلم الهدؾ، ٌمكن أن ٌتفرع إلى عنوان جدٌد، أو دروس عبلجٌة أكثر تقدما حول الموضوع ذاته، وٌكون باسـتطاعة 
 حتوي على عدد من العناوٌن.المـتعلم اختٌار ما ٌرٌد دراسته من قابمة ت

ٌعد أداة تعلٌمٌة قٌمة لؤلمـور الـتً ٌجـب إظهارها، ولٌس مجرد التحدث عنها، وهو فاعل بالنسبة لؤلشٌاء التً  -
 ٌصعب شرحها، والتحـدث عنها بشكل جٌد عن طرٌق المواد المطبوعة
ـه، وال ٌسـمح بتقـدٌم التؽذٌة الراجعة، أو ولكن الفٌدٌو لٌس من وسابل التفاعل، فهو ال ٌمٌز كفاٌة المتعلم وقدرت

 .التعزٌز الفوري، كما هو الحال فً الحاسب اآللً التعلٌمً
 . نظام االشراؾ السمعً :ٗ

إن أهم ما ٌمٌز هذا النظام، هو مجموعة من المعالم الربٌسة مثل: وجود حلقـة دراسـٌة مستقلة، تعقد فً مركز مصادر 
ٌة اختٌار الوقت الـذي ٌناسـبه للتعلم وٌكون المركز مزودا باألجهزة التً ٌحتاج إلٌها التعلم، بحٌث ٌترك للطالب حر

المتعلمون كافة، من مواد سمعٌة وبصـرٌة، وٌتقدم الطالب فً تعلمه بحسب سرعته وقدراته، وتعرض األهداؾ على 
وضع أنشطة الدراسة بشكل المتعلمٌن من خبلل ورقة مكتوبة، ومثبتة على مداخل القاعة المخصصة للدراسة، وت

 متسلسل، كً تبقى منسجمة ومتفاعلة مع مادة المنهج، وٌوفر هذا األسلوب مجاال للتوزٌـع فً النشـاطات الدراسٌة .
 . التعلم الموصوؾ للفرد :٘

قراءة وقد صـممت هـذه البرامج أول األمر، للمرحلة االبتدابٌة من الصؾ األول إلى الصؾ السـادس فً الرٌاضـٌات، وال
والعلوم، والخط والهجاء، وتحدد االختبارات القبلٌة المختلفة التً تطبق على الطبلب أول العام الدراسً الوحدة 

المناسبة لكل منهم وٌستمر كل طالب فً دراسة الوحدة تبعا إلمكاناتـه، وسرعته الذاتٌة، وبعد االنتهاء من دراستها 
 لـه باإلنتقال الى وحدة جدٌدة . سماحٌتقدم الختبار مرجعً المحك، ٌتحدد فٌه ال

 .نظام التعلٌم الشخصً :ٙ
تعتمد هذه الطرٌقة على مبدأ اإلتقان ، أي ٌطلب من المتعلم إظهار إتقانـه للوحـدة قبـل االنتقال إلى وحدة جدٌدة، -أ

 اٌة كل وحدة تعلٌمٌة.وٌمكن التؤكد من ذلك من خبلل اختبار ٌتقدم له المتعلم مع 
 لى سرعة التعلم الذاتٌة.تعتمد ع-ب
 تعتمدعلى الكلمةالمطبوعةأي أن االتصال بٌن المعلم والمتعلم ٌتم من خبلل النص المكتوب .-ج
 تحتاج إلى أدلة تدرٌس.-د

ٌشارك الطبلب المتفوقون فً عملٌة التعلٌم كمراقبٌن. و تتطلب عملٌة إعداد برنامج دراسً خاص بنظام التعلٌم -هـ
 مدى الدقة والموضوعٌة فً إعداده وٌعتمـد نجـاح هذا البرنامج على الشخصً وقتا كافٌا،

 وتؤتً مراحل اإلعداد ضمن خمس خطـوات هً :
 تحدٌد األهداؾ أي ؛ ما هو متوقع من الطالب تحقٌقه بعد االنتهاء من بناء وحدة ما .-
 تحدٌد المحتوى : وضع إطار عام للمحتوى الذي تعلمه .-
 للمتعلم .الدلٌل الدراسً  إعداد-
 إعداداالختبارات: بحٌث تؽطً الوحدات كافة وباشكال مختلفة .-
 تحدٌد المكان ووسابل التعلم، لٌس المقصود المكان الذي سٌجري التعلم فٌه، ولكـن مكـان اللقاء أو تقدٌم االختبار. -
 . الحقابب التعلٌمٌة :7

عد المتعلمٌن على التعلم الفعال ، وٌشمل مجموعة من هً  "نظام تعلٌمً متكامل، مصمم بطرٌقة منهجٌة منظمة، تسـا
المواد التعلٌمٌة المترابطة، ذات أهداؾ متعـددة ومحددة ٌستطٌع المتعلم أن ٌتفاعل معها معتمدا على نفسه، وحسب 

 صل إلى مستوى مقبول من اإلتقان".؛ لٌ بهاسرعته الخاصة، وبتوجٌه من المعلم أحٌانا، أو من الدلٌل الملحق 
 ابص الحقابب التعلٌمٌة:خص

 برنامج تعلٌمً متكامل للتعلم الذاتً -
 تتمركز حول األهداؾ ؛ حٌث تعد األهداؾ من أهم ركابزها.-
 وفقا لمفاهٌم التً ٌتقنها. ؛بحٌث ٌمكن للمتعلم أن ٌبدأ تراعً الفروق الفردٌة-
 الذي ٌناسبه. ؛فلكل متعلم أن ٌحدد المسار تتشعب فٌها المسارات -

 ت الحقٌبة التعلٌمٌة :مكونا
 مقدمة عامة )نظرة شاملة(، تصؾ محتوى الحقٌبة، والؽرض منها، وأهمٌتها بالنسبة للمتعلم.-
أهداؾ تعلٌمٌة محددة وواضحة الصٌاؼة، بحٌث تضع المفاهٌم، والمهارات، والقٌم التً تعالجها الحقٌبة بشكل أنماط -

 سلوكٌة قابلة للقٌاس.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 محددة تناسب مع خصابص المتعلم نشاطات ومواد تعلٌمٌة - 
 نشاطات إضافٌة واختٌارٌة للتقوٌم واإلثراء،أوالعبلج لضعٌفً التحصٌل.-
 أدوات قٌاس(اختبارات)، تساعد المتعلم على معرفة مـدى تحقٌقـه لؤلهـداؾ التعلٌمٌـة (قبلٌة،وذاتٌة،وبعدٌة).-
 قابمة بالمصادر والمراجع التً ٌمكن للمتعلم الرجوع إلٌها.-

تشبه الحقابب التعلٌمٌة المودٌوالت التعلٌمٌة )الوحدات التعلٌمٌة المصؽرة(، من حٌـث أسـلوب تصمٌمها، ومعالجتها 
لتحقٌق األهداؾ، والفرق بٌنهما قد ٌكون فً مقدار المادة التعلٌمٌة، والزمن البلزم لدراستها، وعلٌه فالحقٌبة تتناول 

ٌـة، فً حـٌن تتناول المودٌوالت التعلٌمٌة فكرة ثانوٌة واحدة بسٌطة، أو أكثر فكرة ربٌسة كبٌرة تتضمن عدة أفكار ثانو
وقد تؤخذ المودٌوالت التعلٌمٌـة عدة أشكال ، ٌتراوح حجمها من صفحة واحدة إلى حقٌبة تعلٌمٌة متكاملة ٌتراوح 

 حجمها مـن خمس صفحات الى خمسٌن .
 ٌمٌة ( :. الوحدات التعلٌمٌة المصؽرة ) المودٌوالت التعل8

 ه تحت استراتٌجٌة التعلٌم الذاتًسبق ذكر
 سلبٌات تفرٌد التعلٌم :

 ال ٌبلءم طبلب المرحلة االبتدابٌة الدنٌا. -
 صعب على الطبلب الضعاؾ فً القراءة.•  -
 ؼٌر مناسب للتبلمٌذ الذٌن ال ٌتبعون اإلرشادات والتوجٌهات.•  -
 المناقشات الجماعٌة(ال ٌصلح لبعض المواد الدراسٌة)األلعاب الرٌاضٌة، •  -

 معوقات تفرٌد التعلٌم :
 ٌحتاج الى اعداد جٌد من المعلم -
 ٌحتاج الى امكانات وتسهٌبلت مادٌة قد تكون صعبه فً بعض الدول العربٌة -
 ٌحتاج الى تدرٌب المعلمٌن وتوعٌة التبلمٌذ واولٌاء االمور بؤهمٌته -
 تفضٌل التعلٌم التقلٌدي لسهولته وقلة تكالٌفه -

 االفرتاضية ( )املدزضة

 
 أتاحت وزارة التعلٌم عدة خٌارات من أدوات المدرسة االفتراضٌة  وهً :

 قنوات عٌن وبوابة عٌن ومنظومة التعلٌم الموحدة وبوابة المستقبل

 

 بوابة املطتكبٌ 

 

لعملٌة التعلٌمٌة( برنامج أطلقته وزارة التعلٌم للتحّول نحو التعلٌم الرقمً، ولقد اتخذت من الطالب والمعلم )وهما نواة ا
ا فً سعٌها إلى خلق بٌبة تعلٌمٌة ًٌ جدٌدة تعتمد التقنٌة فً إٌصال المعرفة إلى الطالب، وزٌادة الحصٌلة  محوًرا أساس

 العلمٌة له، كما أنها تدعم تطوٌر قدرات المعلمٌن العلمٌة والتربوٌة

 أهداؾ بوابة المستقبل :

ص من أعباء البٌبة الورقٌة التقلٌدٌةالتحول إلى بٌبة تعلٌمٌة إلكترونٌة والتخل  - 

 -تؽٌٌر النمط التقلٌدي للتعلٌم 

توسٌع عملٌات التعلٌم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسً والبٌبة المدرسٌة-   

 -إٌجاد بٌبة تعلٌمٌة ممتعة بالتفاعل اإلٌجابً بٌن الطبلب والمعلمٌن 

الجامعٌة وسوق العمل أكثر جاهزٌة للدراسةتمكٌن الطالب من المهارات الشخصٌة التً تجعله -   

ستخدام اإلٌجابً لمنتجات التقنٌةاالستفادة من إقبال الطبلب على التقنٌات الحدٌثة وتوجٌههم لبل-  
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 َٓعوَة ايتعًيِ املوذدة

 

اسلوب جدٌد إلدارة التعلم إلكترونٌاً من خبلل بٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة مكملة للحصص الدراسٌة داخل المدرسة 
ارجها. ٌستهدؾ كافة منسوبً العملٌة التعلٌمٌة )قابد المدرسة، المعلم، الطالب، ولً األمر، المشرؾ التربوي( وخ

 وٌتضمن التطبٌق العدٌد من األنشطة التعلٌمة المإتمتة على سبٌل المثال ال الحصر

عني بوابة   

 

بهذه البوابة .حٌث ٌستفٌد كل من الطالب والمعلم بإنشاء بوابة عٌن االلكترونٌة وزارة التعلٌم قامت   

بوابة عٌن :مزاٌا   

القؤها خبلل االسبوع . ٌمكنكس االفتراضٌة التً استعراض الدرو-ٔ  

 عناء ومجهود فً التحضٌردون الدراسً الكترونٌا التً ٌرؼب المعلم فً القاها فً الصؾ روس إعداد خطط الد-ٕ
.الؽٌر الكترونً   

التعرؾ على بنك االسبلة الخاص لكل مادة دراسٌة .-ٖ  

معرفة االنشطة التفاعلٌة والمربٌة الموجودة فً المقرر الدراسً .-ٗ  
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ِاقع ايتواصٌ االجتُاعي يف ايتعًياضتخداّ َو  

  
  

 :استخدامات الفٌس بوك فً التعلٌم
ٕانشاء المعلم أو الطالب مجموعة أو صفحة لمادة أو موضوع تعلٌمً ودعوة الطبلب للمشاركة فٌه وتبادل المعلومات، •

 ونشر وتبادل روابط الصفحات المتعلقة بالموضوع أو المادة.
لٌق علٌها ومناقشة ما نشر الصور ومقاطع الفٌدٌو التعلٌمٌة المناسبة للمادة وتبادلها بٌن الطبلب والمهتمٌن، والتع• 

 فٌها.
تكوٌن صداقات وعبلقات مع المهتمٌن بمادة أو موضوع تعلٌمً معٌن من جمٌع أنحاء العالم وتبادل المعلومات • 

 والخبرات بٌنهم.
 استخدامه كوسٌلة  إلستمرار العبلقة بٌن الخرٌجٌن لئلستمرار فً التعلم وتطوٌر الذات فً ذات التخصص.• 
 ٌلة لدعوة الطبلب وؼٌرهم للمناسبات التعلٌمٌة المختلفة.استخدامه كوس• 
 
 

 استخدامات التوٌتر فً التعلٌم :
متابعة المٔوتمرات والندوات: بدأت معظم المٔوتمرات والندوات بتسخٌر خدمة مثل توٌتر لنشر االحداث الجارٌة فً •

 المٔوتمر أو لتذكٌر المشاركٌن بمواضٌع معٌنة.
لدراسٌة: ٌمكن ألستاذ مادة ما عمل حساب للمادة فً توٌتر ثم الطلب من الطبلب القٌام بمتابعة تحدٌثات المادة ا•

ٌٔل نصٌة لجواالتهم عن أخبار المادة.  الحساب لتصلهم رسا
متابعة إعبلنات الكلٌة أو الجامعة: بحٌث ٌقوم المشرؾ على موقع الجامعة أو الكلٌة بربط خدمة االخبار بموقع توٌتر، •
ٌٔل نصٌة قصٌرة ألخر االخبار.ل  تأتً الطالب بٌن الفنٌة واالخرى رسا
تسهٌل إدارة المشارٌع: ٌمكن للطبلب أو االساتذة الذٌن ٌعملون على مشارٌع مشتركة التواصل فٌما بٌنهم والتذكٌر با •

 مور التً تخص المشروع وبٌان حالته كبدٌل سرٌع للمنتدٌات.
عد التفاعلٌة الموجودة فً هذه الخدمة على خلق قنوات من النقاش والتحاور حول تفعٌل الحوار والنقاش: تسا•

 مواضٌع محددة بٌن مجموعة من االشخاص.
حرفا، هذا ٌعنً أن على المستخدم أن ٌكون أكثر وضوحا وتحدٌدا عند ٓٗٔالكتابة المحددة: كون الخدمة محصورة ب •

 كتابة الرسالة التً ٌود نشرها
 قع التواصل فً التعلٌم :اٌجابٌات موا

 توسٌع دابرة المتعلمٌن -ٔ
 نشر الثقافة التقنٌة -ٕ
 اعطاء فرصة للطبلب الخجولٌن عند مواجهة المعلم للتعبٌر عن اراءهم فً الكتابة -ٖ
د اجتماعٌة واقتصادٌة -ٗ ٌٔ  ٌحقق فوا

 سلبٌات مواقع التواصل فً التعلٌم :
 دون شّك من المواجهة المباشرة والّشخصٌة بٌن المّعلم وطبلبه .استخدام االنترنت فً الّتواصل ٌّقلل ب -ٔ
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 ٌكون هناك مجال للؽّش إذا تّم استخدام الملؾ الّشخصً  الحد الّطبلب من قبل طالب آخر ؼٌر صاحب الملؾ.-ٕ
 و االجتماعٌة.زٌادة عدد الّساعات التً ٌقضٌها الّطالب أمام جهاز الحاسوب قد تٔودي إلى بعض المشاكل النفسٌة أ -ٖ
 
 

 استخدام الوٌكً فً التعلٌم :
الوٌكً هو نوع من صفحات وٌب التً تسمح للزوار بإضافة المحتوٌات وتعدٌلها دون أٌة قٌود. اكتسبت مواقع الوٌكً 

مٌن والطبلب قوتها وشهرتها فً التعلٌم باعتبارها أداة مثالٌة للعمل التعاونً، وباعتبارها أداة وٌب واعدة بالنسبة للمعل
 على حد سواء.

 لماذا الوٌكً مهم فً التعلٌم ؟
 معظم المنصات التً تستضٌؾ مواقع الوٌكً مجانٌة-ٔ
 صفحات الوٌكً سهلة االنشاء-ٕ
 ذات واجهة محببة بالنسبة للطبلب-ٖ
 مرنة للؽاٌة -ٗ

 كٌؾ ٌستخدم الطبلب والمعلمٌن الوٌكً فً الفصل الدراسً :
ٌٔط على موقع الوٌكً ٌمكن مشاركة المستندات -ٔ  والوسا
 لكافة الدروس portalٌمكن استخدام الوٌكً كبوابة -ٕ
ٌٔص المناقشة الموجودة فً الوٌكً-ٖ  استخدام خصا
 ٌمكن الوٌكً المعلمٌن من توسٌع قدراتهم التدرٌسٌة خارج جدران الفصول الدراسٌة. -ٗ
 ٌمكن استخدامه فً مشاركة العروض التقدٌمٌة-٘

 المتاحة للمعلمٌن :افضل المنصات 
https://www.wikispaces.com 

http://www.pbworks.com 
 

 
: الببلك بورد  

ببلك بورد هو نظام إلدارة التعلم على اإلنترنت مصمم لمساعدة المدرسٌن و الطبلب على التفاعل فً المحاضرات 
تخدام المواد الدراسٌة على اإلنترنت، باإلضافة إلى النشاطات المكملة للتدرٌس المقدمة عن طرٌق اإلنترنت أو اس

 الصفً العادي )وجها لوجه (.
 وظابؾ نظام ببلك بورد :

 -: توفٌر أدوات تفاعل المتعلم : وٌقصد بها األدوات التً ٌتفاعل معها المتعلم أثناء دراسته وهً كما ٌلً

http://www.pbworks.com/
http://www.pbworks.com/
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لدارس آخر األخبار أو اإلخطارات أو اإلعبلنات التً ٌرٌد أن ٌرسلها أعضاء هٌبة أ. اإلعبلنات : تتٌح هذه األداة ل 
التدرٌس إلى المتعلمٌن أو إلى مجموعة منهم وٌقوم الدارس باستعراضها بمجرد النقر بمإشر الفؤرة على مفتاح 

 . اإلعبلنات لتظهر له لوحة ٌمكن أن ٌسرد محتواها إما هجابٌاً أو تارٌخٌاً 
م الزمنً : تخبر هذه األداة المتعلم بتوقٌتات األحداث المرتبطة بموضوع التعلم وتنبهه عندما ٌحٌن موعدها ب. التقوٌ 

مثل المحاضرات واالجتماعات على الشبكة أو لقاءات وجهاً لوجه بالجامعة وما إلى ذلك ، وٌمكن للمتعلم أن ٌضٌؾ 
 . إلٌها ما ٌشاء من أحداث

ٌجب أن ٌإدٌه من مهام ، كما أنها تتٌح له تنظٌم تلك المهام حسب الموضوع أو وفقاً  ج. المهام : تخبر الدارس عما 
 . لرإٌته الشخصٌة ، وٌمكن للمعلم أن ٌرسل لمتعلم بعٌنه مهمة معٌنة ال ٌرسلها لمتعلم آخر

 . د. التقدٌرات : تختص هذه المهمة بتقدٌراته سواء فً االختبارات المرحلٌة أو النهابٌة 
ل المستخدمٌن : تعمل هذه األداة على عمل دلٌل بالطبلب المشاركٌن فً المقرر لٌتعرفوا على بعضهم البعض .هـ. دلٌ   
و. دفتر العناوٌن : هو دفتر شخصً للطالب ٌضع فٌه بٌانات عن من ٌرٌد التواصل معهم من خبلل النظام ، فدلٌل  

فٌضم العناوٌن التً ٌضٌفها الدارس بنفسهالمستخدم السابق قد ٌضم مبات الدارسٌن أما دفتر العناوٌن   . 
عرض المحتوى : إن الوظٌفة األساسٌة لنظام تقدٌم المواد التعلٌمٌة هً تقدٌم محتوى المادة التعلٌمٌة إلى المتعلمٌن . 

 Course ) وظٌفة عرض المحتوى ضمن خٌار محتوى المقرر Blackboard وفً هذا الصدد ٌقدم نظام
Content ). 

 
 

 :سكاٌب 
هً عبارة عن برمجٌة اتصاالت مجانٌة تمكن المستخدمٌن إجراء المكامبلت الهاتفٌة، وإرسال الرسابل الفورٌة، وعقد 

 مإتمرات الفٌدٌو المباشرة
  اهمٌة استخدامه فً التعلٌم :

طرٌقة سهلة وؼٌر مكلفة لبلتصال بٌن األشخاص عبر العالم، مما ٌفتح الباب  Skypeٌعتبر سكاٌب  -
عرٌضة من األنشطة التً ٌمكن أن تحسن من مشاركة المتعلمٌن وفهمهم لكثٌر من  أمام فبة

 الموضوعات التعلٌمٌة.
التفاعل مع أشخاص من ثقافات وعرقٌات مختلفة ٌساعد الطبلب على فهم هذه االختبلفات الثقافٌة  -

 وٌساعدهم على تعلم التارٌخ واألعراؾ االجتماعٌة.
لمتعلمٌن لتعلم اللؽات الجدٌدة. حٌث ٌمكن للمتعلمٌن االتصال وسٌلة عظٌمة لSkypeٌمثل سكاٌب  -

بؤشخاص آخرٌن ٌتحدثون اللؽات األخرى التً ٌرٌدون تعلمها كلؽات أصلٌة، مما ٌسمح لهم بصقل 
 مهاراتهم فً اللؽات األجنبٌة.

ٌجعل التعلم أكثر واقعٌة، وإلهاما، وٌساعد على مشاركة المتعلمٌن  Skypeاستخدام سكاٌب  -
 ساعدهم على تجاوز جدران الفصول الدراسٌة.وٌ

 وسٌلة سهلة لبلتصاالت المتزامنة بٌن المعلمٌن والطبلب. Skypeٌوفر سكاٌب  -
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هً عبارة عن سلسلة حلقات من ملفات الوسابط الرقمٌة )سواء صوتٌة أو مربٌة( عند االشتراك  تعرٌؾ البودكاست 

 اتٌكٌا ودون أي تدخل منك بمجرد نزول حلقة جدٌدةفً هذه السلسلة ٌتم تحمٌل آخر الملفات أوتوم
 RSSولمجرد اتصالك بشبكة االنترنت عن طرٌق خدمة ) 

 اهمٌة استخدام تقنٌة بث الوسابط البودكاست فً التعلٌم :
.إمكانٌة تشؽٌل البودكاست مرارا وتكرارا لمراجعة المحاضرات مما ٌمكن المعلومات لدى الدارسٌن. ومن هنا، ٔ

 لدارسون استظهار أدق التفاصٌل فً المحاضرات، والتً قد ال ٌلتفتوا إلٌها عند تشؽٌلها فً المرة األولى .ٌستطٌع ا
 .  منح الدارسٌن مٌزة التعلم بالسرعة التً تناسبهم .ٕ
 .  تحرر الدارسٌن من تدوٌن المبلحظات التً قد تصٌب بعضا منهم بتشتٌت الذهن وضٌاع التركٌز.ٖ
 عن بعد و التعلم الذاتً . .  تسهٌل التعلٌمٗ
 .   أداة فعالة ومفٌدة لتعلٌم المكفوفٌن .٘
.  تساعد فعلٌا على تقلٌل تكالٌؾ العملٌة التعلٌمٌة و تكالٌؾ التنقل .هً تقنٌة تتٌح للمستخدم الحصول على معلومات ٙ

ٌُزود المستخدم برابط ترسل إلٌه بشكل منتظم، بدون حاجة لزٌارة موقع االنترنت الذي ٌقدم هذه المعلومات،  حٌث 
 .ٌوصله إلى المعلومة وتحدٌثاتها

 

 فً التعلٌم االلكترونً:  Rssاستخدام 
شهد قطاع التعلٌم االلكترونً انتشاراً واسعاً فً اآلونة األخٌرة حٌث إن معظم الجامعات والمإسسات األكادٌمٌة أصبحت 

سً للتعلٌم فٌها أو بصفته نشاط مساند للتعلٌم األكادٌمً تستخدم هذا األسلوب فً التعلٌم إما بصفته النشاط األسا
 Content Management Systemsالتقلٌدي. ومعظم هذه المإسسات تستخدم أنظمة أدارة المحتوى 

(CMS)  أو أنظمة أدارة التعلٌمLearning Management Systems (LMS)  أو أنظمة أدارة المحتوى
، وكون جمٌع هذه األنظمة تدعم تقنٌة Learning Content Management Systems (LCMS)التعلٌمً 

RSS .فؤصبح من المفٌد استؽبللها خدمًة لهذا المجال 
 استخدامه فً التعلٌم :

ٌمكن استخدمها لتبلٌػ جمٌع الطلبة بمواعٌد األحداث المهمة فً الكلٌة مثل بدء التسجٌل، آخر موعد لتسلٌم الوثابق  -ٔ
 لرسوم الدراسٌة وؼٌرها.المطلوبة، مواعٌد دفع ا

الخاصة بالمواضٌع التً ٌقوم بدراستها، وبذلك ٌستطٌع الحصول على أي معلومة  RSSكل طالب ٌشترك بخدمة  -ٕ
جدٌدة تضاؾ لجزء الموقع الخاص بهذه المادة حال أضافتها بؽض النظر إن كانت هذه المعلومة قد تم إضافتها من قبل 

 حوار بٌن الطلبة فً المنتدٌات الخاصة بهذه المادة الدراسٌة.أستاذ المادة أو كانت جزء من ال
لجلب معلومات لموقعه حول المادة التً ٌقوم بتدرٌسها من المواقع األخرى  RSSٌمكن لؤلستاذ استخدام تقنٌة  -ٖ

ٌمكن أن التً تهتم بنفس الموضوع، فمثبلً لو كانت المادة التً ٌقوم بتدرٌسها حول موضوع التسوٌق أو المبٌعات ف
 لجلب معلومات من مواقع أسواق المال لتعرض بشكل آنً على موقعه. RSSٌستخدم تقنٌة 

ٌمكن أن ٌستخدمها األستاذ للتبلٌػ عن مواعٌد االمتحانات ومواعٌد تسلٌم واجبات الطلبة، أو أوقات اللقاءات  -ٗ
 المباشرة مع الطلبة أو للتبلٌػ عن نتابج االمتحانات ودرجات الطلبة.
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كن أن تستخدمها المكتبات ومراكز البحوث لتبلٌػ الطلبة عن آخر المصادر والبحوث التً تصل الٌها ٌم -ٗ
 لٌتمكن الطالب من استخدامها.

 

 
 

 تعرٌؾ التخزٌن السحابً أو الحوسبة السحابٌة :
ستضافتها على نموذج للتخزٌن على شبكه االنترنت حٌث ٌتم تخزٌن البٌانات على خوادم ظاهرٌه متعدة بدال من ان ا

  خادم محدد وتكون عاده
مقدمه من قبل طرؾ ثالث كبرٌات شركات االستضافه التً تمتلك مراكز بٌانات متقدمه تقوم بتؤجٌر مساحات خزن 

. مع احتٌاجاتهم سحابٌه لعمبلبها بما ٌتوابم  
 توظٌفها فً التعلٌم :

جبات والتكالٌؾ المطلوبة ومتابعتها مع المدرس.سهولة إرسال التدرٌبات والمشروعات للمتعلمٌن ، وتسلٌم الوا -  
سهولة الوصول لبلختبارات ، التدرٌبات ، المشروعات المقدمة من الطلبة . -  
تخفٌؾ عبء الطباعة الورقٌة ، وتسلٌم الواجبات وإعادتها من جدٌد. -  
التؽذٌة الراجعة بٌن الطلبة والمتعلمٌن .   

ب، فً المدرسة أو فً مرحلة التعلٌم العالً.إٌجاد جسور للتواصل بٌن المعلم والطال - 
المساعدة على تعلٌم الطبلب بطرق جدٌدة وتساعدهم على إدارة مشروعاتهم وواجباتهم . -  
تساعد الطبلب والمدرسٌن على استخدام تطبٌقات بدون تحمٌلها على أجهزتهم وتساعدهم على الوصول للملفات -

إلنترنت.المخزنة من أي حاسب بواسطة االتصال با  

 
  



 

 
@um__0 

@WafaAljehani 

@TeacherLicense0 

 

 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 
 استخدام الٌوتٌوب فً التعلٌم :

 إنشاء قناة خاصة للمعلم أو للمقرر ورفع مقاطع الفٌدٌو علٌها.-1
 إنشاء قوابم تشؽٌل داخل القناة بهدؾ تنظٌم المواضٌع. -ٕ
 مشاهدة الطبلب فً أي وقت وأي مكان لمقاطع الفٌدٌو داخل القناة. -ٖ
 حتى ٌتمكن من االستٌعاب. ٌتعلم الطالب بحسب سرعته الخاصة -ٗ
 شؽل وقت الطبلب بؤنشطة تعلٌمٌة وفكرٌة مفٌدة. -٘
 أفضل موقع إلكترونً فً البحث عن المعلومات عن طرٌق مقاطع الفٌدٌو. -ٙ
 االطبلع على أحدث االختراعات واالكتشافات والتجارب المرتبطة بالدروس. -7
 ة ومشاركتها.إمكانٌة عرض الطبلب لمشارٌعهم ومهامهم األدابٌ -8
 االستفادة من الدروس النموذجٌة للمعلمٌن المتمٌزٌن. -9

 طرٌقة رابعة للتمهٌد للدروس أو توضٌح المفاهٌم أو عرض الخبلصة.-ٓٔ
  

 
 

 استخدام المدونات فً التعلٌم
م ومنحهم فرصة وسٌلة تعلٌمٌة ٌشترك فٌها كل من الطالب والمعلم لبلتصال فٌما بٌنهم و وتحفز الطالب إلٌجاد أصواته

 للتعبٌر عن أراءهم ومبلحظتهم على المعلمون الذٌن ٌقدمون المعلومات إلٌهم
 ومن استخدماتها فً التعلٌم :

استخدامها  فً نشر األبحاث والواجبات-  
استخدامها  لخلق جو من التعاون بٌن الطلبة والحوار البناء وذلك عن طرٌق متابعة مدونات زمبلبهم والتعلٌق – .

اعلٌه . 
استخدامها كمرجع شامل لتمارٌن المادة: كما قام أحد أساتذة مادة الرٌاضٌات فً إحدى مدارس التعلٌم العام فً كندا - .
باالستفادة من تقنٌة المدونات فً عمل مدونة مساندة لمادة الرٌاضٌات. حٌث قام بإعداد مدونة ٌقوم الطبلب فٌها بحل 

ا ونشرها فً المدونة لتصبح المدونة بعد ذلك مرجع شامل لتمارٌن المادة تمارٌن كتاب الرٌاضٌات كل فصل على حد
 .ٌرجع إلٌها الطبلب فً السنوات القادمة

اعتبارها  كحقٌبة إلكترونٌة ٌخزن فٌها الطالب أعماله و إنجازاته للرجوع إلٌها الحًقا عند الحاجة-  
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 استخدام البرٌد االلكترونً فً التعلٌم

ٌد اإللكترونً كوسٌط بٌن المعلم والطالب:لعل ذلك من أهم تطبٌقات البرٌد االلكترونً فً المجال أوال:استخدام البر
التعلٌمً حٌث ٌمكن للمعلم إرسال جمٌع األوراق المطلوبة فً المواد مثل الخطط والمراجع للطلبة ، إرسال الواجبات 

رات واستشارت ومقترحات الطلبةالمنزلٌة والتعٌٌنات، ونتابج األعمال الفصلٌة ،الرد على استفسا  
ثانٌا: استخدام البرٌد اإللكترونً كوسٌلة لتسلٌم الواجب المنزلً حٌث ٌقوم المعلم بتصحٌح اإلجابة ثم إرسالها مرة 
أخرى للطالب، وفً هذا العمل توفٌر للوقت والجهد والمال )توفٌر الورق والقرطاسٌه(، حٌث ٌمكن تسلٌم الواجب 

و فً النهار دون الحاجة لمقابلة المدرس. وفً هذا السٌاق ٌمكن أن ٌكون وسٌله جٌده حول المنزلً فً اللٌل أ
 موضوع ما وسرٌعة إلعطاء التؽذٌة الراجعة

ثالث:استخدام البرٌد اإللكترونً كوسٌلة لبلتصال بالمتخصصٌن من مختلؾ دول العالم واالستفادة من خبراتهم وأبحاثهم 
احثٌن أو الطلبة من الوصول إلى عناوٌن المختصٌن والعلماء من خبلل شبكه اإلنترنت فً شتى المجاالت إذ ٌمكن للب

 وطلب المساعدة والنصح
رابعا: استخدام البرٌد اإللكترونً كوسٌلة لبلتصال بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والمدرسة أو الشبون اإلدارٌة أو بٌن 

 أعضاء هٌبه التدرٌس بعضهم ببعض
Social Bookmarking فضلة االجتماعٌةالم  

 هً مواقع تقدم خدمة تخزٌن عناوٌن موقع االنترنت مع ٕاضافة رسوم لوصؾ محتوى الموقع المخزن
وتسمح هذه المواقع لمستخدم االنترنت بتخزٌن عناوٌن مواقعه المفضلة فً قاعدة بٌانات الخدمة والرجوع ٕالٌها من 

قع المفضلة االجتماعٌة بٕامكانٌة مشاركة مفضلة شخص ما مع ا أي مكان فً العالم وباستخدام أي جهاز، وتتمٌز موا
  خرٌن وأي ًضا التمكن من الرجوع ٕالٌها  حًقا أو البحث عنها

 استخدام المفضلة االجتماعٌة فً التعلٌم :
ي قامت كل من جامعة بنسلفٌنٌا وجامعة هارفرد بعمل خدمة مفضلة اجتماعٌة خاصة لطلبتها ومدرسٌها بحٌث ٌمكن  

أستاذ أو طالب عمل مفضلة خاصة بالمادة أو بالمشروع أو بالشخص نفسه ومن ثم تخزٌن المواقع المهمة فٌها . بهذه 
ه المواقع التً ٌجد أنها مهمة ومفٌدة للبقٌة. كما توفر خدمة المفضلة  ٌٔ الطرٌقة ٌمكن  ي طالب أو أستاذ أن ٌشارك زم 

مفٌدة خارج نطاق المادة الدار سٌة وذلك بتصفح مفضلة أشخاص آخرٌن لهم نفس ا جتماعٌة ٕامكانٌة اكتشاؾ مواقع 
 االهتمام ومن مجموعات دارسٌة أخرى مثبل

 أجندة التقوٌم:
خدمة من جوجل تقوم على تنظٌم مواعٌدك وأعمالك ومهامك من خبلل عرض تقوٌم )سنوي، شهر، أسبوعً ، ٌومً( 

التارٌخ والٌوم والساعة والدقٌقة اٌضاً ، وٌمكن تحدٌد موعد التنبٌه بالموعد  بحٌث ٌمكنك من إضافة مواعٌد حسب
سواء كان قبله بساعات أو دقابق أو فً نفس موعده ، والتنبٌهات من خبلل وسابل متعددة كالتنبٌه من خبلل رسالة 
استخدام التنبٌه من خبلل نافذة كذلك ٌمكنك  (SMS ( تذكرٌة على البرٌد االلكترونً ، أو رسالة تذكرٌة على الجوال

 تذكرٌة داخل المتصفح. كما ٌمكن مشاركة التقوٌم مع زمبلبك أو من ٌشاركونك ببعض االهتمامات
: استخدامها  فً التعلٌم  

 ٌمكن للمعلم أن ٌكون له جدول زمنً للواجبات ومخطط الدرس
ت المنزلٌة والوظابؾٌكون مساعد للطالب فً البقاء على المسار الصحٌح من خبلل الواجبا  

 ٌمكن للمعلم وضع كافة مهام الطالب وواجباته واستخدام الترمٌز بااللوان المختلفة
 تنبٌهات الهاتؾ النقال تساعد الطبلب على تذكر مسإولٌاتهم

 تقدم طرٌقة مجانٌة للمعلمٌن والطبلب فً تنظٌم جداولهم
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 الفلكر:
بحٌث ٌستطٌع االخرون أن ٌروا الصور التً قام بتصوٌرها  هو عبارة عن صفحة أو معرض صور على االنترنت

 ووضعها فً هذه الصفحة وبا مكان ٕاضافة التعلٌقات التً تساعدك على تطوٌره . وٌمكن
الحصول على اى صورة قد تحتاج ٕالٌها فً عملك أو االستعانة بها أثناء شرحك لموضوع معٌن أو صور لشخص أو 

أو صور نادرة لمعلم اثري أو حٌواناترٔوساء دول أو مشاهٌر    
 استخدامه فً التعلٌم

دته من خبلل إنشاء معرض لكل مادة وٌوضع فٌها الصور المتعلقة بالمادة وفتح المجال للطبلب للتعلٌق  ٌٔ تكمن فا
  والتقٌٌم

ًٔ له صفحة ٌضع فٌها صور تطبٌقاته للمادة أو الموضوع الذي ٌدرسه وٌشاركه زمبل . به للتعلٌق والتقٌٌمكل طالب ٌنش  

 الذهنٌة الخرابط
 من تتشعب فروع من تتكون متخصصة، كمبٌوترٌة برامج على قابمة حره ابداعٌة تخطٌطة رسوم عن االلكترونٌةعبارة

االفكار بٌن العبلقات لتمثٌل وتستخدم وااللوان، والرموز والكلمات الخطوط باستخدام المركز   
  والمعلومات

االتٌة لبلؼراض الذهنٌة لخرابطا تستخدم ان ٌمكن  
المعارؾ من مجموعة فهم تطوٌر-  

جدٌدة وعبلقات المعلومات استكشاؾ - 
الجدٌدة والمعلومات المعارؾ جمع-  

.تبادل المعارؾ والمعلومات - 
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 برنامج ون نوت تدوٌن المبلحظات الرقمً فً التعلٌم :

OneNoteٌمكن للمعلمٌن استخدام  اتر مبلحظات رقمٌة قابلة للبحث، كما ٌمكن للموظفٌن لتنظٌم خطط الدروس فً دف 

 إنشاء مكتبة محتوٌات ٌمكن مشاركتها. شجع الطبلب على كتابة المبلحظات ورسم المخططات ٌدوٌاً. 

 

 

 برنامج سواي فً التعلٌم :

فتهو برنامج لتطوٌر العروض التقدٌمٌة على وٌب وهو احد االفراد المنضمة حدٌثا الى عابلة ماٌكروسو  

 أوفٌس لتطبٌقات المكتب ومن خبلل التطبٌق ٌتمكن المستخدم من انشاء موقع وٌب تقدٌمً من خبلل

 الجمع ما بٌن النصوص والصور الثابتة أو المتحركة كما ٌمكنه استٌراد محتوٌات من موقع ٌوتٌوب

 وفٌسبوك ووان دراٌؾ

أنظمة أندروٌدٌمكن عرض عروض سواي على اي مستعرض وٌب او على اجهزة اآلٌفون و  

ٌستخدم لخلق التقارٌر التفاعلٌة والعروض والدروس بسهولة.  Microsoft هو برنامج تابع لشركة ماٌكروسوفت

باالضافة الى الحصول على المشاركة عبر عدد كبٌر من األجهزة. وذلك تلبٌَة لطلب المستخدمٌن. حٌث أصبح باالمكان 

 Sway االستفادة من خٌارات التراجع واالعادة وتحرٌر مباشر للنص وسهولة اعادة الترتٌب وؼٌرها من المٌزات. 

 ٌجب أن ٌكون لدٌك 
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 : تعرٌؾ الواقع المعزز

و تعزٌزها بمعطٌات افتراضٌة لم  هو نوع من الواقع االفتراضً الذي ٌهدؾ إلى تكرار البٌبة الحقٌقٌة فً الحاسوب 

زز ٌولد عرضا مركبا للمستخدم ٌمزج بٌن المشهد الحقٌقً الذي تكن جزءا منها. و بعبارة أخرى، فنظام الواقع المع

ٌنظر إلٌه المستخدم والمشهد الظاهري التً تم إنشاإه بواسطة الحاسوب و الذي ٌعزز المشهد الحقٌقً بمعلومات 

 .إضافٌة

 استخدامه فً التعلٌم :

جربٍة جذابٍة وممتعٍة، فتكنولوجٌا الواقع استخدام الواقع المعزز فً الؽرؾ الصفٌة ٌمكن أن ٌحول الصؾ العادي إلى ت

المعزز تقدم أمثلًة افتراضًٌة وتضٌؾ عناصر اللعب لدعم مواد الكتاب المدرسً. وكنتٌجٍة أصبحت الصفوؾ أكثر تفاعبًل؛ 

 .فالواقع المعزز ٌساعد الطلبة فً تذكر المعلومات التً تعلموها للتو

 

 التفاعلٌة : االلكترونٌة  تعرٌؾ الكتب

ات إلكترونٌة ٌتم تخزٌنها على جهاز الحاسب أو أي وسٌلة تخزٌن أخرى، وتحتوي على صور ونصوص ومقاطع ملف

فٌدٌو وملفات صوتٌة وروابط تشعبٌة، وقد سمٌت بالتفاعلٌة ألنها تستجٌب ألوامر مستخدمٌها مثل االنتقال من صفحة 

 .إلى أخرى وؼٌرها من األوامر

ب التفاعلً وسٌلة من أكثر الوسابل التعلٌمٌة فاعلٌة فً توفٌر بٌبة تعلٌمٌة تعمل على أن الكتا استخدامه فً التعلٌم :

تحسٌن عرض المحتوى باستخدام وسابط متعددة تفاعلٌة، كما ٌعمل الكتاب التفاعلً على تبسٌط المادة التعلمٌة من 

تحدث داخل جهاز الحاسب وال ٌمكن خبلل تصوٌر المفاهٌم العلمٌة المجردة، ومحاكاة الواقع، كتلك العملٌات التً 

للمتعلم إدراكها بالطرق التقلٌدٌة، وٌتٌح للمتعلم التعلم فً أي وقت وفً أي مكان، كما ٌساهم فً جعل المادة التعلٌمٌة 

أكثر تشوٌقاً وجذباً وذلك لتعامله مع أكثر من حاسة فً نفس الوقت، كما ٌعمل الكتاب التفاعلً على إنشاء بٌبة تفاعلٌة 

  . ن المعلم والمتعلم من جهة، وبٌن المتعلم والمادة التعلٌمٌة من جهة أخرىبٌ
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برنامج زوم فً التعلٌماستخدام   

المإسسات التعلٌمٌة، والشركات، والكثٌر  ( تم تعطٌل عدد كبٌر من9ٔفً االونة االخٌرة وبعد حادثة كورونا ) كوفٌد 

 البحث كثٌرا الٌجاد طرٌقة لحل هذه المشكلة ، فمن ؼٌر الممكن ان ٌتم اٌقاؾ من مجاالت العمل، وهذا ادى الى

التواصل عن بعد سواء كان بٌن  وم تطبٌق زوم بامكانٌةالمدارس ووقؾ المسٌرة التعلٌمٌة لوقت طوٌل، حٌث ٌق

الموظفٌن، كما وٌمكنك من خبلله عقد عدد النهابً من االجتماعات،  المعلمٌن والطبلب، او المدراء بالشركات مع

. دقٌقة ٓٗشخصا ولمدة  ٓٓٔالفٌدٌو تصل الى  ومكالمات  

___________________________________________________________________ 
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ايتٓعيُية ايكواعد  

 وتربٌته شخصٌته وتكوٌن ، والمجتمع الفرد بناء أساس وهً ، نبٌلة مهمة ذات اجتماعٌة تربوٌة مإسسة المدرسة

 مجتمعه بناء فً اإلسهام على تساعده التً والمهارات ؾالمعار واكتسابه ، العلٌا وبالمثل اإلسبلمٌة بالقٌم وتزوٌده

المملكة فً التعلٌم بسٌاسة جاء ما وفق وذلك ، وسلوكٌاً  وحضارٌاً  واجتماعٌاً  وثقافٌاً  علمٌاً  وتطوٌره وتنمٌته   

اآلتً وفق التنظٌمٌة القواعد هذه فً الواردة المصطلحات تعرٌؾ   

 المعتمدة السعودٌة العربٌة المملكة فً التربٌة عملٌة علٌها تقوم التً عامةال الخطوط هً:  المملكة فً التعلٌم سٌاسة

قرارات من بها ٌلحق وما هـ9ٔٗٔ/9 فً 779 رقم الوزراء مجلس بقرار  

التعلٌم إدارة أو المعارؾ وزارة هً:  المختصة الجهة   

شرعاً  ولٌه أو والده:  الطالب أمر ولً  

 المراحل على موزعة ، صفاً  عشر اثنا وعددها ، العام التعلٌم فً الدراسٌة الصفوؾ مجموع وهً:  التعلٌمً السلم

والثانوٌة والمتوسطة االبتدابٌة الثبلث التعلٌمٌة   

علٌها المتعارؾ والثانوٌة المتوسطة و االبتدابٌة المدارس به ٌقصد:  العام التعلٌم   

 ومراكز األهلٌة المدارس ، الخاصة التربٌة وبرامج هدومعا ، الكرٌم القران تحفٌظ مدارس به ٌقصد:  الموازي التعلٌم

األجنبً التعلٌم ومدارس اللٌلٌة والمدارس الكبار وتعلٌم األمٌة محو   

التعلٌمٌة المرحلة فً الدراسٌة السنة هو:  الصؾ  

التدرٌس ؼرفة هو:  الفصل   

إجازتهم وبداٌة المعلمٌن عودة بٌن الواقعة المدة هو:  الدراسً العام   

 نهاٌة إلى الطبلب لعودة المقرر الٌوم من دراسً فصل كل وٌبدأ ، الدراسً العام جزبً من الواحد هو:  الدراسً فصلال

الفصل ذلك اختبارات   

أسبوعٌاً  منها كل فً تدرٌسها المقرر الحصص وعدد صؾ لكل المقررة المواد أسماء هً:  الدراسٌة الخطة   

المساندة والوظابؾ اإلدارٌة والوظابؾ التعلٌمٌة الوظابؾ شاؼلً جمٌع هم:  المدرسة فً العاملون   

بالمدرسة والعاملٌن الطبلب جمٌع هم:  المدرسة منسوبو   

 الشفافٌات و واألفبلم األشرطة:  مثل والبصرٌة والسمعٌة منها المطبوعة التعلٌمٌة المواد جمٌع هً:  التعلم مصادر

المعتمدة الحاسب وبرامج والمجسمات   

 والشهرٌة واألسبوعٌة الٌومٌة ، المدرسة مدٌر ألعمال المنظم الزمنً الجدول هً:  المدرسة مدٌر عمل خطة

الدراسً العام أثناء إنجازها المقرر ، والسنوٌة والفصلٌة   

 النموذج حسب عمله خطة من ٌنفذه ال وما نفذه ما بمراجعة المدرسة مدٌر قٌام هو:  المدرسة مدٌر لعمل الذاتً التقوٌم

الؽرض لهذا لمعدا   

 ٌتعارض ما كل من خالٌة المملكة فً التعلٌم لسٌاسة محققة نشاطها وأوجه نظامها و أجهزتها بكامل المدرسة تكون

  معها
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 قبوٍ ايطالب وغسوط٘

قبله الذي العام من الثانً الفصل بداٌة مع امع لكل االبتدابً األول الصؾ فً الطبلب قبول ٌبدأ   

مباشرة(  األول الدور)  الثانً الفصل اختبارات نتابج ظهور بعد والثانوٌة المتوسطة المرحلتٌن فً الطبلب قبول ٌبدأ   

 قةوثٌ حسب ، قبله أو الدراسة بداٌة من األول الٌوم فً هجرٌة سنوات ست أكمل من االبتدابً األول الصؾ فً ٌقبل

الرسمٌة المٌبلد   

 بشؤنه ٌصدر الثامنة على عمره زاد ومن.  االبتدابً األول الصؾ فً الثامنة سن حتى التعلٌم لهم ٌتسٌر لم من ٌقبل

التعلٌم مدٌر من قرار  

 المرحلة فً ٌبقى أال على( ٕ) رقم الفقرة فً ورد ما مبلحظة مع ، أعلى دراسً صؾ لكل واحدة سنة القبول حد ٌزاد

 تراه الذي بالقدر دراسته سنوات مد المدرسة فً واإلرشاد التوجٌه للجنة وٌجوز.  عاماً  عشر ستة أكمل من دابٌةاالبت

المهنً التدرٌب أو الموازي (التعلٌم مراحل من ٌناسبه بما االلتحاق على مساعدته أو للمرحلة مناسبا  )  

 ورد ما مع ٌتعارض ال فٌما الدراسً مستواه ٌناسب يالذ الصؾ فً ٌقبل معتمدة دراسٌة وثابق له لٌست الذي الطالب

بذلك التعلٌم إدارة وتشعر مستواه لتحدٌد اختبار المدرسة تجري أن بعد وذلك ، المادة هذه من( ٕؤ) الفقرتٌن فً   

 األطفال جمٌع قبول بعد وذلك ٌوما تسعٌن على تزٌد ال بمدة سنوات ست عن عمره ٌقل من قبول المدرسة لمدٌر ٌجوز

العمر من السادسة أتموا الذٌن من   

 سناً  لؤلكبر - المادة هذه من( ٘) الفقرة فً إلٌهم المشار - السادسة عن أعمارهم تقل الذٌن قبول فً األولوٌة تكون

المٌبلد تارٌخ وفق   

 ست على رهعم ٌزٌد أال على بنجاح االبتدابٌة المرحلة أنهى إذا المتوسطة المرحلة من األول الصؾ فً الطالب ٌقبل

عاماً  عشر   

 تسعة على عمره ٌزٌد أال على بنجاح المتوسطة المرحلة أنهى إذا الثانوٌة المرحلة من األول الصؾ فً الطالب ٌقبل

عاماً  عشر   

 ٌراه ما لٌتخذ التعلٌم مدٌر على أمره ٌعرض الثبلث المرحل من بؤي الدراسة منتظم وهو القبول سن الطالب تجاوز إذا

 وذلك.  ؼٌرها فً أو مدرسته فً تعلمه بمواصلة له السماح أو ، المنازل طرٌق عن أو لٌبلً  للدراسة حوٌلهت من مناسباً 

والهجر القرى مدارس فً الطبلب أحوال مراعاة التعلٌم ولمدٌر ، واإلرشاد التوجٌه لجنة قبل من وضعه دراسة بعد   

اآلتً وفق القبول شروط علٌه تنطبق الذي الطالب ٌسجل   

المقرر الطبً الكشؾ ءإجرا   

الؽرض لهذا المعدة التسجٌل بطاقة تعببة   

اآلتٌة الوثابق تقدٌم   

الطالب فٌه لمقٌد المدنً السجل من صورة -أ   

حدٌثة شخصٌة صور -ب   

االبتدابٌة ( المرحلة لطبلب)  معتمد صحً مركز أو مستشفى من مكتملة تطعٌم شهادة -ج  

 من الطالب مع وٌنتقل لذلك المنظمة التعلٌمات وفق(  شامل سجل)  االبتدابً ولاأل الصؾ فً قبوله عند للطالب ٌفتح

  أخرى إلى مدرسة ومن أخرى إلى مرحلة
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 االعداد ايعػسية

َّى للتعبَر عى القَم الصغَرة هى األعداد، ولهذا أُوجَد العدد العشرٌ،  فٍ علم الرَاضَات، هى الههّم وجود آلَة أو رهز هع
داد التٍ تقل عى الواحد الصحَح. وللتهََز بَى الجزء العشرٌ هى العدد والجزء الصحَح هًه، استخدم لَعّبر عى األع

رهز الًقطة العشرَة ).(، حَث َهّثل القسم الهوجود علً َسارها الجزء الصحَح هى العدد، والهوجود علً َهًَها الجزَء 
ٌّ هًه. والجدول التالٍ َوّضح هذا التوزَع بالتفصَل  العشر

 

 

أولً األشَاء الواجب اتقاًها فَها َخصُّ األعداد العشرَة: القَهة الهًزلَة لألرقام الهكّوًة هًازل العدد العشرٌ : 

للعدد، والتٍ تعتهد علً هوقع الرقم. إّى هبدأ القَهة الهًزلَة هوجود أَضاً فٍ األعداد الصحَحة. فعلً سبَل 

التالٍ{ َحتل هًازل هختلفة، وذلك حسب التقسَم ٓٓٙ، ٓٙ، ٙ( فٍ هجهوعة األعداد }ٙالهثال: الرقم )  
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 هّرات،( ٓٔ) بـ أكبر تصبح الهًزلة قَهة فإىّ  العدد، علً الَسار لجهة التحّرك عًد: التالٍ هالحظة َهكى سبق هها

 الهًزلَة القَهة[ ٕ(.]ٓٔ) بـ هضروبةً  الَهَى جهة هى تسبقها التٍ الرقم هًزلة تساوٌ الرقم هًزلة فإىّ : أسهل وبصَاغة

 اآلحاد، هًزلة فٍ( ٗ) الرقم َقع ،(ٗٔ) العدد فٍ فهثالً . ككل العدد قَهة فٍ الرقم هذا به َُساهم الذٌ الهقدار تحدد للرقم

ٌّ  العشرات، فٍ( ٔ) والرقم  :الَفهم هذا لتعهَق أكثر أهثلةً  َضعُ  التالٍ الجدول(. ٓٔ+  ٗ=  ٓٔ×ٔ+  ٔ×ٗ=  ٗٔ) أىّ  أ

 

 التٍ األرقام أىّ  حَثُ  الصحَحة، تلك عى العشرَة أجزابه لفصل العشرٌ العدد فٍ الهستخدم الرهز هٍ رَةالعش الًقطة

ٌّ  والجزءَ . واحد هى أصغر فهٍ َهًَها علً التٍ أّها واحد، هى أكبر َسارها علً تقع  إذ الكسور، َشبه العدد هى العشر

َّاً، هفهوم   الهقام أىّ   الكسر َهّثل( ٕ.ٓ) فالرقم. قواها: أدقّ  بتعبَر   أو هضاعفاتها، أو( ٓٔ) العدد َساوٌ حَثُ  ضهً

 (.]ٕ/ٓٓٓٔ) الكسر َهّثل( ٕٓٓ.ٓ) والرقم ،(ٕ/ٓٓٔ) الكسر َهّثل( ٕٓ.ٓ) والرقم ،(ٕ/ٓٔ)

َُسّهً العشرٌ، هو الرَاضَات فٍ أساسٍ بشكل الُهستخدم العددٌ الًظام إىّ :  ٓٔ العدد قوي  ذٌ العددٌ بالًظام أَضاً  و
 ههّثال بالتفصَل العالقة هذه َوّضح التالٍ والجدول ،(ٓٔ) العدد قوي إحدي أساُسها فَه هًزلة كل إىّ  إذ ؛(ٓٔ) اساألس
 )→( العدد علً الهرور عًد الَهَى إلً الَسار هى هرّتبة الهًازل أىّ  حَثُ  ،(ٖ) العدد علً
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ايعًُيات احلطابية االزبعة عًى االعداد ايعػسية

 
َات الحسابَة العشرَة علً الجهعاوالً : العهل  

 شؤًه كشؤى الجهع علً بقَة األعداد الحصحَة

 . هع هراعاه العالهة العشرَة

 

٘.ٔ    " :ٔهثال "  

              + 

                ٕ.7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗ.ٕ 

 قهًا بجهع عادي جداً هى الَهَى الً الَسار

وهى ثم تم اًزال العالهة ٔلباقً وا ٕ=   7+٘وقلًا   

ٗالباقً( =  ٔ+ ) ٕ+ٔالعشرَة كها هً ثم اضفًا   

 

ٕ٘.9٘ٗ    " :ٕهثال "  

              + 

                 ٖٔ.ٙ8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖ9 . ٓ9ٗ 

 هل الحظت هدي البساطة التً تتم بها الطرَقة

هع فرق وجود العالهة ؟ وهل الحظت اًه جهع عادي  

: ففً هذا الهثال تهت الطرَقة كاآلتً  

 ٔ والباقً ٖ=  8+٘ بجهع الَهَى هى بدبًا

 ثم وهى ، 9( = ٔ:  الباقً(+)ٙ+ٕ) ثم وهى

 . هً كها العشرَة العالهة اًزال

 اَضاً  الَهَى هى العشرَة العالهة بعد هى بدبًا( ٕ

 9 ( =ٔ الباقً+)ٖ+٘ ثم ، ٔ والباقً  ٓ=  ٔ+9

 . هً كها ٗ الـ وأخَراً ( ٖ

 عدد فً هختلفات آخر عدد هع عدد جهع عى هاذا ولكى

 ؟ العشرَة العالهة بعد األرقام

 ٕٙٙ.٘ٗ" :    ٖ" هثال

              + 

                 ٕٔ.٘8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( الهسؤلة حل تكهل ال= ) 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 َهَى علً صفر ًضع طةلخب حدوث لعدم ًظراً 

 كها العالهة بعد خاًات ثالث لجعله 8٘.ٕٔ العدد

 َسار علً الصفر اى فكها الحظ..  األول العدد فً

 علً الصفر اَضاً  هكذا قَهة، له لَس عدد اي

قَهة له لَس(  العشرَة العالهة)  َهَى  

ٗ٘.ٕٙٙ 

   + 

         ٕٔ.٘8ٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  ٙ ٗ 8  .7 ٘ 

 تهاهاً  الخطوات ًفس فهً شرح الً تحتاج ال طبعاً 

سابقَها هع  

 العشرَة األعداد ثاًَا : طرح

 ؟ الجهع عهلَة عى هختلفة ستكوى اًها هثالً  تظى هل

 عًد ًستخدهها التً تهاهاً  الخطوات ًفس هً بالطبع

 . العشرَة العالهة هراعاه هع اَضاً  األعداد بقَة طرح

 ٕ.ٖ٘ - ٕ٘.8٘" : ٗ" هثال

 ٕ.ٖ٘ َهَى علً صفر ًضَف الحظ وهًا

 ثم..    ٕٓ.ٖ٘:  فَصبح

        ٘8.ٕ٘ 

    - 

        ٖ٘.ٕٓ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  =٘ ٓ  .ٖ ٕ 

 9ٕٔ.98  - ٕٔ.9ٕ٘ٔ"  ٘" هثال
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 -: وًكوى األول، العدد َهَى علً ٓ ًضَف اآلى

            ٕٔ٘9.ٕٔٓ 

       - 

            98.ٕٔ9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     =ٔ 8 ٓ  .ٔ ٙ ٔ ٔ   

 خطوات لكى..  قلَالً  اصعب الهثال هذا َكوى ربها

َلً : كها تهت الحل  

 َجوز ال 9 - ٓ الَهَى اقصً هى بدبًا( ٔ

 ٓ اصبح ٔ ثم وهى ٔ=  9 - ٓٔ فؤصحبت

  8=  ٕ - ٓٔ اصبحت َجوز ال ٕ - ٓ اآلى

 ٓ=  ٔ-ٔ اآلى..   ٔ اصبحت ٕ

 ٔ=  8 - 9 ثم وهى هً، كها العالهة اًزال تم( ٕ

 ٔ اصبحت ٕ ولكى ٙ=  9 - ٘ٔ اذاً  َجوز ال 9 - ٘

 هها كها ٔٔ وهها رقهَى آخر اًزال تم أخَراً ( ٖ

هًهم ًطرحه تحتهها شًء وجود لعدم   

               العشرَة األعداد ضرب ثالثا :

 : اآلتً اعاةهر هع العادي الضرب هثل هثله

 . العشرَة العالهات ًزَل( ٔ

 . الضرب عهلَة بإجراء ًقوم( ٕ

 العالهة ًضع الًاتج علً حصولك بعد( ٖ

 رقم س له األول العدد كاى فإذا العشرَة،

 ص له ااآلخر والعدد العشرَة، العالهة بعد 

 العشرَة العالهة فإى العشرَة العالهة بعد رقم

 ابتداباً  لضربا ًاتج علً حصولًا بعض ًضعها

 خاًات( ص×س) هقدار الَهَى هى عدًا هى

 الكالم هذا َتضح ال..  العالهة وضع ثم وهى

 -: بهثال اال
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 ٙ.8٘"   ٙ" هثال

           × 

              ٘.7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ     

 بحذف ًقوم الًضرب عهلَة إجراء قبل ًبهتك كها

 الضرب َتحول حذفها بعد ولكى العشرَة، العالهات

 -: كاآلتً َكوى والحل..  هطول ضرب الً

            ٘8ٙ 

       × 

            ٘7 

 ــــــــــــــــــــــــــــ  

ٕٗٔٓ 

  + 

       ٓ ٓ  ٖ 9 ٕ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٖٕٗٓ 

 واحد رقم العشرَة العالهة بعد له ٙ.8٘ األول العدد ولكى

 العشرَة العالهة وبتحرَك اذاً ..   7.٘ الثاًً ددالع وكذلك

 الَهَى هى(  ٖ ٖ ٗ ٓ ٕ)  علَه حصلًا الذي الًاتج فً

 ٖ ٖ ٗ.  ٓ ٕ:   فَكوى..  حركتَى هقدار

 -: اى اي..  الضرب عهلَة اًتهت وهكذا

٘8.ٙ  ×٘.7    =ٖٖٗ.ٕٓ 

 الضرب طرَقة فقط تعرف اى هًك َتطلب اًه اي

 .. الهطول
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 78.٘×  8ٙ٘.ٗ "  7" هثال

 -: لدًَا فَكوى العشرَة العالهات احذف اآلى

       ٘78 

 × 

       ٗ٘ٙ8 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٗ ٗ ٘ ٙ ٖ 

 +ٓ ٙ 7 9 ٔ ٖ 

   ٓ ٓ ٓ ٗ 8 ٕ ٕ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٖٙٗٓٓٗ 

 حركات خهس هقدار العشرَة العالهة وبتحرَك

 : فَكوى علَه حصلًا الذي تجالًا َهَى هى

ٗ ٓ ٖ ٓ ٗ  .ٙ ٕ 

 : اذاً 

5.78 × 4.568 = 26.40304 

العشرَة األعداد رابعا :قسهة  

 الضرب فً هعها تعاهلًا التً الخطوات ًفس 

 العشرَة العالهة وضع ولكى القسهة، حالة فً ًكررها

 ( الَسار هى العد)  َكوى

 ٔ.ٔ÷  9ٙ.ٖٙ٘"  8" هثال

 لدًَا فَتكوى العشرَة العالهات اخذف اآلى

 بؤي حلها تستطَع حتً او..  هطوله قَهة

تعجبك طرَقة  
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      9 7  8  ٗ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

       ٖ٘ٙٙ9           |ٔٔ 

     ــــــــــــــــــــــ|                    -  

           ٗٗ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

     9 ٙ ٙ 9 

- 

          8 8 

 ــــــــــــــــــــــــ

  9  ٙ  8 

- 

      7 7 

 ــــــــــــــــــــ

  9 9 

- 

  9 9 

 ــــــــــــــــــــ

 0  0  

 اآلى، وبعد اى حصلًا علً الًاتج ًرَد 

 اى ًحرك العالهة العشرَة هى الَسار

  الً الَهَى هقدار ؟؟

 َهلك  9ٙ.ٖٙ٘اًظر الً العدد األول 

 رقهَى بعد العالهة العشرَة بًَها

 َهلك رقم واحد فقط .. اذاً عدد ٔ.ٔ 

 ارقام عشرَة ٖ=  ٔ+ٕاألرقام العشرَة 

 وبتحرَك العالهة العشرَة هى الَهَى هقدار ثالث

 حركات، فَتكوى لدًَا اى :
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  ٖ٘ٙ.ٙ9  ÷ٔ.ٔ  =ٗ87.9 
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 ػرتى االصػسايكاضِ املػرتى االنرب واملضاعف امل

  :إَجاد القاسم الهشترك األكبر 

إلَجاد القاسم الهشترك األكبر َجب إتباع بعض الخطوات و التٍ هٍ علً الًحو اآلتٍ : تحلَل كل العددَى إلً عواهله  –

لهشترك األولَة ، ثم تهَز العواهل الهشتركة بَى العددَى ، ثم ضرب العواهل الهشتركة بَى العددَى فتحصل علً العاهل ا

األكبر ، و قد تجد له أسهاء هتًوعة فٍ الكتب وهًها العاهل الهشترك األعلً )ع.م.أ( ، أو القاسم الهشترك األعلً ) ق . م 

 . أ .( ، العاهل الهشترك األعظم ) ع . م . أ . ( ، كل هذه األسهاء و غَرها لها ًفس الهعًً .

 أهثلة علً القاسم الهشترك األكبر 

 الهثال األول

 ؟ ٖٓ،  ٕٓأوجد العاهل الهشترك األكبر للعددَى  –

 األولَة ؟ ٕٓها هٍ عواهل العدد 

 . ٘•  ٕ•  ٕ=  ٕٓعواهل العدد 

 األولَة ؟ ٖٓها هٍ عواهل العدد 

 ٖ•  ٘•  ٕ=  ٖٓعواهل العدد 

 . ٖٓ،  ٕٓها هٍ العواهل الهشتركة بَى عواهل العددَى 

 . ٘،  ٕهٍ  ٖٓ،  ٕٓالعواهل الهشتركة بَى 
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 قم علً ضرب العواهل الهشتركه ؟

 ٓٔ=  ٖٓ،  ٕٓإذى العاهل الهشترك األكبر للعددَى  ٓٔإًه العدد 

 الثاًٍ الهثال

 ٘ٔ و ٕٔ للعددَى األكبر الهشترك العاهل –

ٕٔ  =ٖ  •ٕ  •ٕ 

ٔ٘  =ٖ  •٘ 

 ٖ فقط هٍ الهشتركه العواهل اى ًالحظ

 ٖ هو االكبر الهشترك العاهل لذلك

 الثالث الهثال

 ٓ٘ ، ٓٗ للعدَى االكبر الهشترك لالعاه

ٗٓ  =٘  •ٕ  •ٕ  •ٕ 

٘ٓ  =٘  •ٕ  •٘ 

 ٕ ،٘ هٍ الهشتركه العواهل اى ًالحظ

 الَجاد ضربهها علً االى ًقوم

 االكبر الهشترك العاهل

ٓٔ الًاتج َكوى  

 األصغر الهشترك الهضاعف إَجاد

 و ،….  ، 8 ،ّ ٙ ، ٗ ،ٕ. : ٕ العدد هضاعفات ولًق فهثاًل  ، علَها العدد ًفس إضافة هو األعداد بهضاعفة الهقصود –

 و ، العددَى هذَى لكال هضاعف هوجب صحَح عدد أصغر هو و ، هكذا و…  ، ٕٔ ، 9 ، ٙ ،ٖ:  ٖ العدد هضاعفات

 أ.م.م بالرهز له َرهز و ، قسهة باقٍ بدوى العددَى علً األصغر الهشترك الهضاعف قسهة الههكى هى أًه َعًٍ هذا

  األصغر الهشترك لهضاعفا علً أهثلة

 األول الهثال

 ؟٘ٔ ، ٕٓ بَى االصغر الهشترك الهضاعف هو ها –

 الرقهَى هى لكل الهضاعفات اَجاد علً ًقوم:  األولً الطرَقة –

ٕٓ  :ٕٓ ، ٗٓ ، ٙٓ ، 8ٓ ، ٔٓٓ ، … 

15 : 15  ، 30  ، 45  ، 60  ، 75  ، 90  ، 105 ّّ  ، …  
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 الهشترك الهضاعف لذلك و ، ٓٙ العدد وهو الرقهَى بَى هشترك هضاعف ولا الً التوصل تم اًه الكتابه عًد ًشاهد –

 . ٓٙ هو بًَهها

 ٘•  ٕ•  ٕ=  ٕٓ  األكبر الهشترك العاهل هثل هثلها العواهل إلً الرقهَى هى كل تحلَل:  الثاًَة الطرَقة –

ٔ٘  =ٖ  •٘ 

 ٘ فقط هٍ الهشتركه العواهل اى ًالحظ –

 ٖ ، ٕ ، ٕ العددَى فٍ العواهل هى تبقً ها ًكتب –

 ٓٙ الًاتج اى لًجد ببعضها ضرَهها علً ًقوم اآلى –

 الثاًٍ الهثال

 . ٓٙ ، ٕٗ للعددَى أ.  م.  م أوجد –

 :الحل

ٕٗ  =ٕ  ×ٕ  ×ٕ  ×ٖ 

ٙٓ  =ٕ  ×ٕ  ×ٖ  ×٘ 

ٕٓٔ=  ٘×  ٖ×  ٕ×  ٕ×  ٕ=  هو األصغر الهشترك الهضاعف   

 الثالث الهثال

 ٕٔ ، ٓٔ للعددَى.  أ.  م.  م أوجد –

 :الحل

ٔٓ  =ٕ  ×٘ 

ٕٔ  =ٖ  ×7 

 . ٕٓٔ=  7×  ٖ×  ٘×  ٕ. =  أ.  م.  م إذى

 الرابع الهثال

 ٘ٗ ، ٖ٘ لألعداد.  أ.  م.  م أوجد –

 . األولَة عواهلها إلً األعداد بتحلَل: الحل

ٖ٘  =٘  ×7 

ٗ٘  =ٖ  ×ٖ  ×٘ 

7•  ٖ•  ٖ•  ٘. =  أ.  م.  م إذى  
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 نرب واملضاعف املػرتى االصػسايفسم بني ايكاضِ املػرتى اال

العاهل الهشترك األكبر لعددَى هو ًاتج ضرب العواهل الهشترك للرقهَى و التٍ تهتلك أس أصغر ، أها الهضاعف  –

 الهشترك األصغر لعددَى هو حاصل ضرب عواهلهم الهشتركة و غَر الهشتركة  للرقهَى و التٍ تهتلك أس األكبر .

  أولهثال 

 ؟ ٖ،  ٙرقهَى كبر لل شترك األالقاسن الوهو ها 

 ٖو  ٙالحل : ًقوم بالبحث عى العواهل األولَة لكال العددَى 

 ٖ×  ٕ=  ٙالعواهل األولَة للعدد 

 ٔ×  ٖ=  ٖالعواهل األولَة للعدد 

 هو كبر للعددَي القاسن الوشترك األًقول أى و بالتالٍ ،  ٖهٍ صغر و  س األ العىاهل الوشتركة ذات األثم ًقوم بالبحث عى 

ٖ 

___________________________________________________________________  
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 ايفسم بني ايرتادف وايتضاد واملػرتى ايًفعي

ع شٌباً فهو ِرْدفُه، وإذا َتتابع حسب إحدى تعرٌفات لسان العرب، فؤن الردؾ ما َتبَِع الشًء وكل شًء َتبِ  فالترادؾ لؽة:

 .شًء خلؾ شًء، فهو الترادؾ

مثل : السٌؾ و الحسام / األسد و الضرؼام و اللٌث -هى إتفاق كلمٌن او اكثر ى معنى واحد حا : الو الترداؾ اصط  

واد ِضدُّ البٌاض، والموُت ِضدُّ التضاد لؽة:  دُّ كلُّ شًء ضادَّ شًٌبا لٌؽلَبه، والسَّ ه ضد: الضِّ الحٌاة؛ تقول: هذا ِضدُّ

ٌُجمع على األضداد ل ِضدُّ النهار إذا جاَء هذا ذهَب ذاَك، و  .وَضدٌُده، واللٌَّ

: الكلمات التً تإدي داللتٌن متضادتٌن بلفظ واحد، ومن سنن العرب فً األسماء أن ٌسموا التضاد اصطبلحا : 

فه محمد بن السٌد حسن بقوله: وع -المتضادٌن باسم واحد،  ال على معنٌٌن متقابلٌنهرَّ و اللفظ الدَّ  

فه بعضهم بؤنه"لفظٌة واحدة تحمل المعنى وعكَسه"وهذه التعارٌؾ تدخلنا فً باب المشترك اللفظً  وعرَّ

مثل :  -هو كلمة و ضدها او عكسها لة التقابل و التطابق : الوقد عرؾ علماء اللؽة تعرٌفا آخر للتضاد الذي ٌحمل د

م و البخلالكر / الشجاعة و الجبن  

هو اللفُظ الواحد الدال على معنٌٌن مختلفٌن أو أكثر، داللًة على السواء عند أهل تلك اللؽة، سواء كانت : والمشترك  

ن من الوضِع األول أو من كثرة االستعمال، أو كانت إحداُهما مستفادًة من الوضِع األول أو من كثرة  ٌْ الداللتاِن مستفادَت

لاالستعماداهما ُمستفادًة مع الوضِع واألخرى من كثرِة االستعماِل، أو كانت إح  

 ايضُائس

هو اسم جامد مبنً وضع لٌدل على : متكلم ، أو مخاطب ، أو ؼابب : الضمٌر    

 ضمابر المتكلم : أنا ، نحن ، إٌاي ، إٌانا

 ضمابر المخاطب : أنَت ، أنِت ، أنتما ، أنتم ، أنتن ، إٌاك ، إٌاكما ، إٌاكم ، إٌاكن

، هً ، هما ، هم ، هن ، إٌاه ، إٌاها ، إٌاهما ، إٌاهم ، إٌاهن هو : ضمابر الؽابب   

 و مستتر( هو الذي له صورة ظاهرة فً اللفظ والكتابة) ٌتقسم الضمٌر بحسب ظهوره فً الكبلم واستتاره إلى : بارز 

والكتابة( اللفظ فً ظاهرة صورة له الذي لٌس هو ) 

ز برضى هللامثال : سارع إلى عمل الخٌر تف   

  فالضمٌر فً كل من الفعلٌن ) سارع ، تفز ( ضمٌر مستتر ال تظهر صورته فً اللفظ أو الكتابة ، بل ٌقّدر فً الدهن

ضمٌر متصل مثل تاء الفاعل )كتبُت( الؾ االثنٌن )كتبا(واو الجماعة )كتبوا(نونو  -ٔ نوعٌن إلى البارز الضمٌر وٌنقسم

كتبً(النسوة )كتبن(ٌاء المخاطبة )ا  

ضمٌر منفصل مثل :-ٕ  

 ضمابر المتكلم : أنا ، نحن ، إٌاي ، إٌانا

 ضمابر المخاطب : أنَت ، أنِت ، أنتما ، أنتم ، أنتن ، إٌاك ، إٌاكما ، إٌاكم ، إٌاكن

: ضمابر الؽابب هو ، هً ، هما ، هم ، هن ، إٌاه ، إٌاها ، إٌاهما ، إٌاهم ، إٌاهن  
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 أقطاّ ايهالّ

  كبلم فً علم النحو إلى ثبلثة أقسام:ٌنقسم ال

ٌحٌى. وٌكون إما مرفوع أو منصوب  -كتاب  -ما دل على معنى فً نفسه، ولم ٌقترن بزمن. نحو: سواك االسم:  -ٔ   
 ٌكون مجزوم. أو مجرور وال

نصوب أو رمى. وٌكون إما مرفوع أو م -كتب  -ما دل على معنى فً نفسه، واقترن بزمن. نحو: قرأ الفعل: -ٕ    
 ٌكون مجرور. مجزوم وال

ال النافٌة للجنس -لم  -ما دل على معنى فً ؼٌره، وما سوى االسم والفعل. نحو: أن الحرؾ: -ٖ      
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 املصادز

هو االسم الذي ٌدل على الحدث مجرًدا من الزمن وٌؤتً المصدر من األفعال الثبلثٌة وؼٌر الثبلثٌةالمصدر :   
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 العساب االصًية عالَات ا

 الضمة
 )الرفع(

 الفتحة
 )النصب(

 الكسرة
 )الجر(

 السكون
 )الجزم(

 االسم الهفرد
 رسول كرَم ( هحهد)

 االسم الهفرد
 عفور رحَم( هللا)إى 

 االسم الهفرد
 بَت هللا )صلَت فٍ

 الحرام (

الفعل الهضارع اذا سبقه 
 هذه االدوات

 –الم االهر  –لها  –)لم 
 –إى  –ال الًاهَة 

 –اَى  -هى –ههها  –ها 
 -اَاى

 –هتً  –اًَها  –اًً 
 –حَثها 
 كَفها (

اخطاءك علً  التلقِ ) 
 غَرك (

 جهع التكسَر
 ( الطالب)حضر 

 جهع التكسَر
 الزاهرة( الًجوم)احب 

 جهع التكسَر
 ) فرض هللا فٍ

 زكاة للفقراء ( االهوال

 
------ 

 جهع هإًث السالم
 (التلهَذات)تفوقت 

لم ًَصب جهع هإًث السا
 بالكسرة ًَابة عى الفتحة
)اصبحت الههرضات 

 (ًشَطاتِ 

 جهع هإًث السالم
 )سلهت الهعلهة

 (التلهَذاتعلً 

 
 

------- 

الفعل الهضارع الذٌ لم َسبقه ادوات 
 ًصب وجزم

 هحهد التفاح ( َؤكل) 

الفعل الذٌ َسبق بؤدوات 
 ًصب

كٍ  –اذى  –لى  –)أى 
 حتً ( –

 هثل
 ( أذهب)لى 

 
----- 

 
------ 
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 عالَات االعساب املكدزة
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 رلازد احلسوف
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 عالَات ايرتقيِ
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 أدوات ايسبط بني اجلٌُ

  
هفهوم أدوات الربط الجهلة العربَة تتكوى هى أسهاء وأفعال وحروف بشكل أساسٍ، وتحتاج لترتبط فَها بًَها إلً ها 

وم بعهلَة الربط بَى أجزاء الجهلة الواحدة، أو بَى جهل هتتالَة، َسهً بؤدوات الربط، وهٍ عبارة عى ألفاظ، وتراكَب، تق
 أو بَى فقرات؛ حتً َتشّكل الًص بشكله الًهابٍ.

 أغراض استخدام أدوات الربط :
 تحسَى صَاغة الكالم.-ٔ
 الربط بَى األفكار.-ٕ
 هعرفة رأٌ الكاتب، أو ها َرَد توصَله.-ٖ
  التؤثَر علً القارئ، هستقبل الكالم.-ٗ
 ًواع أدوات الربط، ووظابفها:أ
وحروفها، الواو: وتفَد هعًً الهشاركة، أو الجهع، إها بترتَب، أو بدوًه، والفاء: تفَد تعقَب األحداث أدوات العطف: -ٔ

ٍّ هطّول بًَها، وأو تستخدم للتخََر، أو  دوًها فاصل زهًٍ بًَهم، أها ثم، فتختلف عى الفاء بتعقَب األحداث هع فاصل زهً
َّى، وأم لالستفهام، والهساواة، وأخَراً بل، وتفَد اإلضراب، بحَث تثبت كل ها جاء بعدها، وتًفٍ ها الشك  فٍ شٍء هع
 قبله.
؛ أٌ اًتهابها، وقد، تستخدم للتؤكَد، وتكوى فٍ العادة قبل لكى تفَد الّتعارض، واالستدراك، وحتً تفَد أقصً الغاَة-ٕ

 بذلك تفَد الظرفَة الزهًَة إذا كاًت الفعل الهاضٍ. الفعل الهاضٍ، ولّها وهٍ ظرف زهاى، فهٍ
ًّفٍ: -ٖ لم حرف جزم، وقلب، وًفٍ، لى: حرف ًفٍ وًصب، و لَس تفَد الًفٍ أَضاً، وهٍ فلعل هاضٍ جاهد، و أدوات ال

ا الزابدة البّد: تفَد هعًً الضرورة علً عهل شٍء ها. أدوات الحصر: إًّها، وتعتبر أهم هذه األدوات، الهكوًة كم إى، وه
 ال هحل لهها هى اإلعراب.

بهعًً ذلك، أو بعبارة أخري، الهقصود، والّتوضَح، وكلها تستخدم لتفسَر ها تم كتابته، أو الهغزي : روابط الّتفسَر-ٗ
 وراء ها قَل؛ لفههه بسهولة.

َّة: -٘  وهًها، َجب، وًَبغٍ، وهى الضرورٌ، وغَرها هى هذه األدوات.الروابط االقتضاب
كؤى ًقول علً سبَل الهثال كذا، أو ًحو ذلك، أو هثل كذا، وغَرها هى الكلهات التٍ ط االستشهاد والّتهثَل: رواب -ٙ

 بدورها تعهل علً دعم الفكرة.
وهٍ علً ًوعاى: زهاًَة، وهكاًَة، وهى ضهًها، أهام، خلف، وراء، هًا، تحت وغَرها، وهى الروابط الظرفَة: -7

 اث، وتحدَد الزهاى، والهكاى.خاللها َتّم بَاى تسلسل األحد
 كال، بلً، ال، وجهَعها تفَد الًفٍ، أو اإلَجاب.روابط الجواب: -8
 باستثًاء، هاعدا، إاّل، وغَر، وفَها َتم استبعاد الهستثًً عى الفعل.روابط االستثًاء: -9
 أى، غَر أى، علً الّرغم هى(.وهى ضهًها، )لكْى، لكّى، بل، بَد أى، إال روابط الهقابلة، واالستدراك والّتعارض: -ٓٔ

 لكْى: ) ذهبُت باكراً لكى وصلت هتؤخراً(.

 لكّى: ) رأَت الهباراة لكّى الهسافة بعَدة(.
ًّه ثرٌ غَر أًه ال َتبرع للفقراء.  رغم أ
 علً الّرغم هى شدة ألهٍ سؤتابع دربٍ.

هل، وَحتهل، وَهكى، وههكى، وأفعال رّبها، ولعّل، وقد فٍ حال سبقت بفعل هضارع، هحتروابط الشك، والترجَح: -ٔٔ
 ظّى؛ تعهل هذه األفعال علً التشكَك فٍ إهكاًَة حدوث الفعل.

 الم التعلَل، حَث إى، إذ، إّى، كٍ، وَتّم ربط السبب بالًتَجة.أدوات الربط الّدالة علً السبب: -ٕٔ
، والخالصة فٍ كذا، وًتوّصل إلً الًتَجة وعلً هذا، وًتَجة لهذا، وهى هًا، وإذىأدوات الربط الّدالة علً الًتَجة: -ٖٔ

 بعد تحلَل األسباب الهتعلقة بها.
 إى، وها، وههها، وهتً، وأَى وغَرها.أدوات الشرط الجازهة: -ٗٔ
 إذا، ولو، ولوال، وكلّها.أدوات الربط غَر الجازهة: -٘ٔ
 بًَها )عدُت باكراً بًَها كًت أًت ًابهاً(.أدوات الّتزاهى: -ٙٔ
وتستخدم هع األحداث التٍ تحصل فجؤة هثل ) إذا، إذ، فإذا، وإذا(. رسهت علً اللوحة فإذا الفرشاة لفجابَة: األدوات ا-7ٔ

 اًكسرت.
ُت الهرََض عًدها خرَج هى الهستشفً(.أدوات االقتراى: -8ٔ َْ  وهٍ؛ حًَها، عًدها، لها. وهى األهثلة علَها: )رأ
 ً ذلك، إلً جاًب )الّزًا حرام باإلضافة إلً ذلك فهو هى الكبابر(.هثل: عالوة علً، باإلضافة إلأدوات اإلضافة: -9ٔ
أّها: هٍ حرف شرط تفَد الّتفصَل والّتوكَد وال َتبعها أٌ فعل بل َتبعها اسم فقط، والفاء الرابطة فٍ أدوات الّتفصَل: -ٕٓ

ًّار(. إّها: تستخدم للتخََر والتش كَك واإلبهام، وهٍ غَر عاهلة أٌ ال تإثر الجهلة، وهثال علً ذلك )أّها الكافُر فعقابه ال
ًّك تتظاهر بالهرض وإّها أى تكوى هرَضاً حقَقة(  علً الكلهات التٍ بعدها، وهثال علً ذلك ) إّها أ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 أْواع ايهتابة وأٖدافٗا وأبعادٖا

 
 أًواع الكتابة:

عة...، وهًها اإلهالء بؤًواعه: هًقول، هًاك أًواع هختلفة تًدرج تحت هفهوم الكتابة، هًها الخط بؤًواعه الًسخ والرق
 هًظور، اختبارٌ، وهًها التعبَر بؤًواعه: الهقَد والهوجه والحر، وهى أًواع الكتابة:

 الكتابة الوظَفَة: -ٔ
هٍ الكتابة التٍ تإدٌ وظَفًة خاصًة فٍ حَاة الفرد والجهاعة؛ لتحقَق الفهم واإلفهام، وهٍ ذلك الًوع هى الكتابة التٍ 

 الطلبة كهتطلب لهم فٍ حَاتهم الَوهَة العاهة، وَهارسوًها عًد الحاجة إلً الههارسات الرسهَة. َهارسها
وهى هجاالت استعهال هذا الًوع: كتابة الرسابل والبرقَات، والسَر األكادَهَة، واالستدعاءات بؤًواعها، واإلعالًات، 

 وكتابة السجالت والتقارَر والتلخَص... إلخ .
 بداعَة:الكتابة اإل -ٕ

 الكتابة اإلبداعَة هٍ عهلَة تسهح بإًتاج ًص هكتوب هى خالل تطوَر الفكرة األساسَة وهراجعتها وتطوَرها.
وهٍ الكتابة التٍ تهدف إلً الترجهة عى األفكار والهشاعر الداخلَة واألحاسَس واالًفعاالت، وهى ثم ًقلها إلً اآلخرَى 

 الساهعَى أو القاربَى تؤثًَرا َكاد َقترب هى اًفعال أصحاب هذه األعهالبؤسلوب أدبٍ رفَع؛ بغَة التؤثَر فٍ ًفوس 
وفَها َعبر الفرد عى أفكاره الذاتَة األصلَة، وَبًٍ أفكاره وًَسقها وًَظهها فٍ هوضوع هعَى بطرَقة تسهح للقارئ أى 

هو تعبَر إبداعٍ ذاتٍ، ًَفث فَه الشاعر َهر بالخبرة ًفسها التٍ هر بها الكاتب، وَطلق علَها أًَضا التعبَر اإلًشابٍ؛ لذا ف
أو الًاثر أفكاره وأحاسَسه، فَفصح عها فٍ داخله هى عواطف بعبارات هًتقاة هستوفَة الصحة والسالهة الًْحوَة 

 واللغوَة.
حَاة  وهى األهثلة علً هذا الًوع: كتابة القصة القصَرة، والرواَة، والهقالة األدبَة، والقصَدة الشعرَة، وكتابة تراجم

 العظهاء، والسَر، والهذكرات الشخصَة.
 الكتابة اإلقًاعَة: -ٖ

وهٍ فرع هى الكتابة الوظَفَة، وفَها َستخدم الكاتب أسالَب ووسابل إقًاعَة إلقًاع القارئ بوجهة ًظره، هثل الهحاججة 
ٍ؛ فهو َلجؤ إلً الهًطق وإثارة العطف، وًقل الهعلوهات بطرَقة تإثر لصالح هوقف هعَى، واستخدام األسلوب األخالق

 [.ٗإلقًاع القارئ بآرابه ] -وربها إلً الدَى  -والعاطفة أو األخالق 
 أهداف الكتابة:

إى الهدف األساس هى تعلَم الكتابة هو خلق القدرة علً التعبَر السلَم الواضح الهتعهق لدي الهتعلم، وهذا الهدف العام 
 ابة، وهٍ:َتطلب تحقَق هجهوعة أهداف خاصة لتعلَم الكت

إكساب الهتعلم القدرة علً التعبَر عى األفكار واألحاسَس واالًفعاالت والعواطف بشكل راق  ورفَع وهإثر، فَه سعة • 
 األفق ورحابة اإلبداع.

 إكساب الهتعلم القدرة علً التعبَر بلغة سلَهة تراعٍ قواعد االستخدام الجَد ألًظهة اللغة التركَبَة والصرفَة والداللَة.• 
إكساب الهتعلم القدرة علً ههارسة التفكَر الهًطقٍ فٍ عرض أفكاره وتسلسلها والبرهًة علَها لتكوى هإثرة فٍ ًفس • 

 الهتلقٍ.
تًهَة قدرة الهتعلم علً هواجهة الهواقف الحَاتَة الهختلفة، ككتابة بطاقة تهًبة، أو رسالة لصدَق، أو كتابة الهذكرات • 

 والخواطر.
 أبعاد الكتابة:

 ًبغٍ أى َدرك كل هعلم أى الكتابة تبًً علً ُبعدَى هتالزهَى ال َهكى الفصل بًَهها، وهها:َ
 الشكل أو ها َسهً بالُبعد اللفظٍ: -ٔ

وَقصد به األلفاظ والتراكَب واألسالَب والقوالب اللُّغوَة التٍ َختارها الكاتب بها َتفق هع العرف اللغوٌ كوعاء َحهل 
 ٍ رغب فٍ إَصالها إلً اآلخرَى.بًات أفكاره وهعاًَه الت

 الهضهوى أو ها َسهً بالبعد الهعًوٌ الهعرفٍ: -ٕ
وَقصد به الهعلوهات والحقابق واألفكار والهعاًٍ والخبرات التٍ َحصل علَها اإلًساى عى طرَق قراءاته الواعَة، وهى 

 خالل هشاهداته فٍ الهدرسة وخارجها.
ا هى الهعرفة، وتولًَدا هستهًرا لألفكار والتصورات، وكَفَة صوغها بها أى الكتابة عهلَة عقلَة هعقدة، وتتط لب قدًرا خاّصً

وتًظَهها ووضعها علً الورق فٍ صورة هقًعة وهإثرة، فإى االهتهام َجب أى َتجه إلً هدخل العهلَات الذٌ َستًد إلَه 
ة، والهراجعة، إضافًة إلً عهلَتٍ الكاتب فٍ صًاعة رسابله الهكتوبة، وتتهثل تلك العهلَات فٍ التخطَط، والترجه

 التحرَر والًشر، وال بد هى اإلشارة إلً أى هذه العهلَات هتسلسلة بًابَة هترابطة ولَست هفككة.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 اهلُصات

 ههزة القطع
 هٍ الههزة التٍ تكتب وتًطق سواء كاًت فٍ بداَة الكالم أو فٍ وصله

 هواضع كتابتها :
 إذا –أًت  –أًا  –أحهد  –فٍ االسهاء : إبراهَم 
 أًشا –أحسى  –فٍ االفعال : أكرم 
 إذ ها –إى  –أى  –فٍ الحروف : إلً 

  ههزة الوصل
 هٍ الههزة التٍ تًطق فٍ بدء الكالم والتظهر فٍ وصله

 هواضع كتابتها :
 اَهى هللا –اثًتاى  –اثًاى  –اهراة  –اهرإ  –ابًة  –ابى  –فٍ االسهاء : اسم 

 الصدق –الكتاب  –اجلس  –اكتب  –ل استعه –فٍ االفعال : اًتصر 

 الههزة الهتوسطة
 هٍ الههزة التٍ تظهر فٍ وسط الكلهة أو الههزة التٍ تكتب علً حرف

 هواضع كتابتها :
 تابب -علً ًبرة أو َاء  : عابد 

 لإلإ –رإوف  –علً واو : هإهى 
 رأس –كؤس  –علً ألف : سؤل 

 الههزة الهتطرفة :

 ر الكلهةهٍ الههزة التٍ تظهر فٍ آخ

 هواضع كتابتها :
 َستهزئ –شاطا  –علً ًبرة أو َاء :  الهالجا 

 التواطإ –التكافإ  –علً واو : َجرإ 
 هًشؤ –هلجؤ  –لجؤ  –علً ألف : هأل 

 هدوء –هواء  –بطء  –علً السطر : دفء 

 التًوَى
 هو ًوى ساكًة زابدة تلحق آخر اإلسم الهعرب لفظاً ال كتابة

 آخر االسم فتصَر الفتحة فتحتَى والضهة ضهتَى) تضعَف الحركة علً 
 والكسرة كسرتَى (

 عالهاته :
 تًوَى الضم وعالهته : ضهتَى علً الحرف االخَر هى الكلهة الهعربة هثل : -１

 الشهس كوكب  هلتهب  
 القهر هًَر  

 تًوَى الفتح وعالهته : فتحتَى علً الحرف االخَر هى الكلهة الهعربة هثل : -2
 جوهاً الهعةً فٍ اللَل ًري ً

 شربت هاءاً بارداً 
 تًوَى الكسر وعالهته: كسرتَى تحت الحرف االخَر هى الكلهة الهعربة هثل: -3

 تغرد الطَور بصوت  جهَل  
 سرت فٍ طرَق  طوَل  هوحش

 ٍ تزاد فَها الف التًوَى الًصب :الهواضع الت
ََه دخاًل.طًَبا.  ـ تزاد فٍ االسم الهًتهٍ بحرف صحَح . هثل : شاهدت رجاًل قادًها .ٔ ٍ  َْهَتَهُى عهاًل حالاًل َدر عل و عل

 واشترَت كتاًبا جدًَدا . وهثل : رجاًل ـ قادًها ـ عهاًل ـ حالاًلـ دخاًلـ طًَبا. قلًها ـ ههًدا ـ بًَتا ـ ًوًراـ سباًل ـ وقًتا.
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

َت . وتوضؤ الرجل وضوًءا . وال تعهل ـ فٍ االسم الهًتهً بههزة هتطرفة قبلها واو . هثل : اشترَت وعاًء ههلوًءا بالز ٕ
 سوًءا . وهثل : هجزوًءا ـ هوبوًءا ـ هبدوًءا .

 
 ـ فٍ االسم الهًتهً بههزة هتطرفة قبلها حرف صحَح ساكى ال َهكى وصله بها بعده . ٖ

 هثل : جزء ـ جزًءا ، ردء ـ ردًءا ، رزء ـ رزًءا ، بدء ـ بدًءا .
 
قبلها َاء أو حرف صحَح ساكى ، وَهكى وصلهها بؤلف التًوَى . وعًدبذ  تكتب ـ فٍ االسم الهًتهً بههزة هتطرفة  ٗ

 الههزة علً ًبرة .هثل : شٍء ـ شًَبا ، برٌء ـ برًَبا ، هلء ـ هلًبا ، بطء ـ بطًبا ، دفء ـ دفًبا .
 

 تزاد فَها الف تًوَى الًصب  الهواضع التٍ ال
 

 اًواعه :
 تًوَى التهكَى :-ٔ

 َلحق باألسهاء الهعربة الهًصرفة علً ًحو:و هو التًوَى الذٌ 
 إًساى   –طالًبا  -رجل  

 تًوَى التًكَر :-ٕ
 و هو الذٌ َلحق بعض األسهاء الهبًَة وذلك تفرَقا بَى هعرفتها وًكرتها وهو علً ًوعَى:

 سهاعٍ و ذلك فٍ اسم الفعل علً ًحو: صه   - أ
ها ًكرات: ًحُو قولك: جاء سَبوَِه وسَبوَه  آخر، قَاسٍ فٍ األسهاء الهبًَة الهًتهَة بلفظ )وَه( فٍ حال كوً - ب

رأَت سَبوَِه وسَبوَهاً آخر، هررت بسَبوَِه وسَبوَه  آخر. وهى األلفاظ الهبًَة الهًتهَة بلفظ )وَه(: خالوَه 
 وًفطوَه ودرستوَه وهسكوَه وراهوَه وحهدوَه وبرزوَه وأرزوَه.

 
 تًوَى الهقابلة :-ٖ

 لسالم علً ًحو كلهة:و هو الذٌ َلحق جهع الهإًث ا
 هإهًات  ألًه فٍ هقابلة الًوى فٍ جهع الهذكر السالم هثل كلهة : هإهًوى.

 
 تًوَى العوض : -ٗ

 العوض هًا علً اشكال :
عوض عى جهلة: و َكوى ذلك فقط فٍ إذ الظرفَة فٍ ًحو: قهًا و حًَبذ  سافرًا و هًا أتً التًوَى  - أ

 هًا سافرًاكتعوَض عى جهلة قهًا و الهعًً هًا حَى ق
عوض عى كلهة: و َكوى ذلك بعد كلهة ) كل ( فٍ ًحو: كلٌّ قابم  و هًا أتً التًوَى كتعوَض عى كلهة  - ب

 تًاسب الهعًً وتعرب هضافا إلَه لكلهة كل و الهعًً هًا كلُّ إًساى قابم .
 عوض عى حرف: و ذلك فٍ االسم الهًقوص الههًوع هى الصرف فٍ ًحو: جوار  و هًا أتً التًوَى - ت

 كتعوَض عى حرف الَاء الهحذوف إذ أى أصل هو جوارٌ هع الَاء و التٍ هٍ جهع كلهة جارَة.
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 ذسوف املد

 تعرَف الهد :
 هو إطالة الصوت بحرف هى حروف الهد

 حروف الهد :
 االلف ، الواو ، الَاء

 الهد باأللف : َؤتٍ قبله فتحة علً الحرف )الههدود(-ٔ
 َعاهثل َزَرافة ، َخالد ، َهاجد ، دَ 

 الهد بالواو : َؤتٍ قبله ضهة علً الحرف ) الههدود(-ٕ
 هثل خُروف ، وُرود

 الهد بالَاء : َؤتٍ قبله كسرة علً الحرف ) الههدود(-ٖ
 هثل ِزَر ، جِدَد

 تًبَه :
 الحرف الذٌ َسبق حرف الهد َسهً الحرف ) الههدود(-ٔ

 وَوضع علَه حركة حرف الهد ) الفتحة أو الكسرة أو الضهة(
 

 يتاء املفتوذة وايتاء املسبوطةا

 هواضع التاء الهفتوحة :
 آخر الفعل-ٔ

 إذا كاًت التاء أصلَة ) باَت ـ هاَت(
 إذا كاًت التاء تاء التؤًَث ) درَسْت ـ ًاهْت(
 إذا كاًت التاء تاء الفاعل )دفْعُت ـ لعبْت(

 آخر األسهاء-ٕ
 إذا كاًت التاء فٍ اسم ثالثٍ ساكى الوسط ) بَْت ـ وقت(

 إذا كاًت عالهة جهع الهإًث السالم ) هسلهات (
 إذا كاًت فٍ جهع تكسَر هفردة ًَتهٍ بتاء هفتوحة) بَت < بَوت (

 فٍ ًهاَة الحرف-ٖ
 ُثهت الهضهوهة الثاء والتٍ هٍ حرف عطف )دخلت هًد ُثهت غادة(

 
 هواضع التاء الهربوطة:

 ) فاطهة ـ خضرة ( العلم الهإًث-ٔ
 ) بقرة ـ سبورة( األعالم األسهاء الهإًثة غَر-ٕ
 ) عالهة ـ هرَضة( صفة الهإًث-ٖ
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 ) قضاة ـ غزاة( جهع التكسَر الخالٍ هى التاء فٍ الهفرد-ٗ
 ) َثهة رجال َطلبوى الحق( فٍ ًهاَة )ثهة الظرفَة(-٘
 

 تًبَه :
 اهرأتك تكتب التاء الهربوطة تاء هفتوحة إذا أضَفت الكلهة الهختوهة بتاء هربوطة إلً ضهَر : ابًتك ـ

 الحروف التٍ تحذف وتزاد فٍ الكتابة
  

 الالم + ال االلف + الواو + الَاء +
 

 احلسوف اييت تصاد ) االيف + ايواو(

 احلسوف اييت حترف )االيف+ايواو+ايياء+ايالّ+اٍ(

  
 تحذف األلف فَها َؤتٍ:

 أول الكلهة :
 تحذف ألف )ابى، ابًة( إذا توفر فَها ها َؤتٍ:

 ردة.أى تكوى هف – ٔ
 أى تقع بَى اسهَى علهَى. – ٕ
ا. – ٖ ًً  أى ال َكوى العلم قبلها هًو
 أى ال تقع فٍ أول السطر. – ٗ

. ٍٍّ  ًحو: رأَت هحهَد ْبَى عل
 * تحذف األلف إذا دخلت علَها ههزة االستفهام.

 ًحو : أْبًٍ هجتهد  ؟ أبًك ذكٍ؟
 *وَجوز حذفها إذا وقعت بعد حرف الًداء.

 .ًحو: َابى األكرهَى 
 * تحذف ألف ) اسم ( فٍ البسهلة الكاهلة، ًحو: بسم هللا الرحهى الرحَم.

 وتحذف إذا دخلت علَها ههزة االستفهام. ًحو: أَْسُهَك هحهد  ؟
 وسط الكلهة:

 تحذف األلف هى وسط الكلهة فَها َؤتٍ:
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 لكى، أولبك، الرحهى، هللا، هذا، هذه، هذاى، هذَى، هإالء،
 هكذا، ذلك، كذلك.

 الم حذف ال

 حذف ال
 تحذف أل إذا سبقت بالم، وكاى بعدها الم :

 السبب : لبال تجتهع الهات
 الهثال : ل + ال + لَل + َا لــلــَــل الهظلم !

 
 حذف الواو 
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 

 االعداد

 ( توافقاى الهعدود فٍ التذكَر والتاًَث سواء كاى عدد هفردٕ،ٔالعدد ) 
 أو عدد هركب

 هثل
 واحدة، اهرأة  واحدرجل 

 ًتاىاث، اهرأتاى  اثًاىجالى ر
 ( تخالفاى الهعدود فٍ التذكَر و التاًَث سواء كاى عدد هفرد9الً  ٖالعدد  ) 

 أو عدد هركب
 هثل
 ًساء ثالثرجال ،  ثالثة
 ًساء سبعرجال ،  سبعة

 ( َخالف الهعدود فٍ التذكَر والتاًَثٓٔالعدد الهفرد )
 هثل

 ًساء عشررجال ،  عشرة
 ( فإًها توافق9ٔالً  ٔٔ( هركب هى ) ٓٔ) اها اذا كاى العدد

 الهعدود فٍ التذكَر والتاًَث هثل :
 اهرأة عشرةرجالً ، ثالث  عشرثالثة 

 (9ٓ، 8ٓ، 7ٓ، ٓٙ، ٓ٘،  ٓٗ،  ٖٓ، ٕٓالفاظ العقود ) 
 فهٍ تؤخذ حكم الهابة وهضعفاتها وحكم الف وهضعفاتها

 ؤًها تلزم حالة واحدة هثل: ف
 رأةاه عشروىرجالً ،  عشروى

 ( فإًها تؤخذ الهعطوف 99الً  ٕٔاالعداد الهتعاطفة هى )
 ردة واها الهعطوف َؤخذ حكم الفاظإلَه حكم االعداد الهف

 العقود هثل :
 اهرأة احدي وعشروى رجالً ، واحد وعشروى
 اهرأة سبع وعشروىرجالً ،  سبعة وعشروى

 
 

 االيف املُدودة وااليف املكصوزة

 
تٍ تؤتٍ فٍ آخر الكلهة، وتكتب علً شكل الَاء ) ي (  بدوى ًقاطهٍ تلك ال األلف الهقصورة  

  
هٍ التٍ تؤتٍ فٍ آخر الكلهة أَضا، لكى تكتب ألفا قابهة ) ا(االلف الههدودة    
  فٍ الحروف

 جهَع الحروف تكتب الفها ههدودة هاعدا 
 )الً ، علً ، حتً ، بلً (
 وهى الحروف الههدودة 

 ) كال ، إذا ، اال ، لوال ، إًها (

 حذف الَاء
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 وفاء اجلهين  اد : إعد – الرخصة املهنية 

 
 فٍ االفعال 

 هثال ) عفا ، رهً ( 
 السإال : هتً اكتب فٍ آخر الفعل الف ههدودة وهتً اكتب فٍ آخر الفعل

 الف هقصورة ؟
 ًؤتٍ بهضارع الفعل ، اذا كاى آخره واو فاأللف ههدودة هثلالجواب : 

 َعفو ~~< عفا
 َسهو ~~< سها
 َدعو ~~< دعا

 
 اها اذا كاى آخره َاء فاأللف هقصورة هثل 

 َقضٍ ~~< قضً
 َرهٍ ~~< رهً
 َبًٍ ~~< بًً

 
  فٍ االسهاء

 )عًد التثًَة وجهع الهإًث السالم(
 اذا كاى الف ههدودة هثل

 دًَوات –اى < دًَو--دًَا 
 ابهوات –< ابهواى --ابها 
 

 اذا كاى الف هقصورة هثل
 هًتدَات –< هًتدَاى --هًتدي 
 هلتقَات –< هلتقَاى --هلتقً 

 

________________________________________________  
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 فهرس الموضوعات
 ٕ .............................................................................................................................. الهقدهة

 ٗ .............................................................................................................................. التربَة

 ٙ .......................................................................................... ٖٕٓٓالتعلَم فٍ الههلكة ورإَة سَاسة 

 9 .................................................................................................................... اخالقَات الههًة

 ٕٔ .......................................................................................... التفاعل الههًٍ هع التربوََى والهجتهع

 9ٔ ........................................................................................................... وواجبات الهعلمحقوق 

 8ٕ ...................................................................................................................... الًهو الههًٍ

 ٖٖ ......................................................................................................... السلوك والهواظبةقواعد 

 9ٖ ........................................................................................................ التعاهل هع الطالبطرق 

 ٙ٘ .................................................................................................................... الًفسَةالصحة 

 8٘ .............................................................................................................................. الًهو

 ٗٙ .................................................................................................................... التعلمًظرَات 

 89 ............................................................................................................... الًفس التربوٌعلم 

 9ٙ ............................................................................................................................ السلوك

 ٖٓٔ ................................................................................................................. الفردَةالفروق 

 ٖٔٔ ................................................................................................................. التفكَرههارات 

 ٕ٘ٔ ...........................................................................................................................الهًهج

 ٖٖٔ ........................................................................................................................ الهحتوي

 8ٖٔ ............................................................................................................... التعلَهَةاألهداف 

 ٘ٗٔ ............................................................................................................... التعلَهَةاالًشطة 

 8ٗٔ .................................................................................................................... الصفإدارة 

 ٕ٘ٔ .............................................................................................................. للتدرَسالتخطَط 

 8٘ٔ ........................................................................................................ والتقوَم التربوٌالقَاس 

 9ٖٔ ..................................................................................................................... الًشطالتعلم 

 8ٕٔ ................................................................................................................ التعلَمولوجَا تكً

 8ٕٗ ............................................................................................................. تربوَةهصطلحات 

 ٕٓٙ ................................................................................................................. والًدبالتكلَف 

 ٖٕٙ ..................................................................................... التًطَهَة فٍ هدارس التعلَم العامالقواعد 

 7ٕٙ ............................................................................................................. تقوَم الطالبالبحة 

 8ٕٙ .............................................................................................. والتسجَل فٍ التعلَم العامالقبول 

 88ٕ ............................................................................................................................ الجبر

 ٖٔٔ ......................................................................................................................... الهًدسة

 ٖٖٗ ........................................................................................................................ االحصاء

 ٖٙٗ ............................................................................................ الًص الهسهوع والهقروءاستَعاب 

 ٕٖ٘ ................................................................................................................ والقراءةالتحدث 

 8ٖ٘ ..................................................................................................... والظواهر االهالبَةالكتابة 

 ٖٖٙ .......................................................................................................................... الخاتهة

 7ٖٓ ......................................................................................................................... الهراجع
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 املساجع

 الهإلف الكتاب

 عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد شاهٌن لتدرٌس المتقدمةكتاب استراتٌجٌات ا

 ماشً محمد الشمري استراٌجٌة فً التعلم النشط ٔٓٔ كتاب 

 مركز نون للتؤلٌؾ كتاب التدرٌس طرابق واستراتٌجٌات

 تعامٌم وزارة التعلٌم

 هـ 8ٕٗٔاالدارة العامة للتوجٌه واالرشاد  كتاب دلٌل التربوٌٌن لرعاٌة السلوك وتقوٌمه

 موقع وٌكبٌدٌا

 محاضرات د. عبدالعزٌز لبعض دروس تقنٌات التعلٌم

 

 معلومات من موقع المدرسة االفتراضٌة

 مواقع من النت عن الكمً

 موسوعة النحو واالمبلء 

 كتاب كٌؾ نتعلم االعراب

 

 


