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 هقذهخ :

احلىد هلل ٔحدٓ ، ٔالضالٚ ٔالطالً عمٜ ٌبٍٗا حمىد ، ٔعمٜ آلْ ٔصخبْ ٔضمي تطمًٗىا 
 كجرًيا  ٔبعد : 

وبادزٚ التعمي ٔالتعمٗي  فإُ وَ املبادزات السائدٚ اليت تبٍتّا ٔكالٛ التعمٗي بٕشازٚ الرتبٗٛ     
جلّٕد  اًلفْٗ ٔاضتكىا مي ٔوػازكتْ الفاعمٛالٍػط ٔاليت تربش دٔز الطالب يف تبين التع

ٔكالٛ الٕشازٚ لمتعمٗي الساوٗٛ إىل ٌػس ثقافٛ التعمي الٍػط يف املٗداُ  ٔدعًىا لٍىٕذج 
  ٔكالٛ الٕشازٚ لمتعمٗي لمتعمي الٍػط تأت٘ ِرٓ احلقٗبٛ التدزٖبٗٛ املطىاٚ : التعمي الٍػط 

بٗٛ تطاعد عمٜ ) احلقٗبٛ األضاضٗٛ ( ، اليت حسص وعدِٔا عمٜ أُ ٖطىٍِٕا أٌػطٛ تدزٖ
إكطاب املتدزبني بعًطا وَ وّازات التعمي الٍػط الٍٕعٗٛ املٍطٕٖٛ حتت عدد وَ احملأز ، 

ٕز املدزضٛ الٍػطٛ حٗح مت الرتكٗص عمٜ تفعٗن دٔز مجٗع العاومني يف الٕظائف وجن : حم
كٗد التعمٗىٗٛ داخن املدزضٛ يف تٍػٗط التعمي ٔاضتداوتْ، ٔيف حمٕز املعمي الٍػط مت التأ

عمٜ أِىٗٛ تضىٗي التعمي الٍػط ٔفق األٌػطٛ الفاعمٛ اليت حتقق اٌّىاك الطالب يف 
التعمي ٔمت إعداد وعاٖري لإلضرتاتٗجٗات املٍاضبٛ لرلك ، ٔيف حمٕز الطالب مت الرتكٗص 

ي هلي ، ٔغريِا وَ عمٜ دعي اضتعداد الطالب لمتعمي ، ٔحتفٗصِي ، ٌٔقن وطؤٔلٗات التعم
 ٛ لطىاُ تفعٗن حقٗق٘ ٔفاعن لمتعمي الٍػط . شولالاملّازات ا

ٔال ٖفٕتٍا ٍِا التأكٗد عمٜ أُ ِرٓ احلقٗبٛ تتطمب خطٕع املتدزب لمتدزٖب عمٜ حقائب    
التطٕٖس يف املػسٔع الػاون ، ٔوػسٔع العمًٕ ٔالسٖاضٗات ، ٔوػسٔع املعمي اجلدٖد كن فٗىا 

 خيضْ ، قبن التدزب عمٜ وّازات ِرٓ احلقٗبٛ .

 ا . ٌطألْ تعاىل أُ ٖطّدد اجلّٕد ، ٔأُ حيقق وا ٌضبٕ إلْٗ وَ ِرٓ احلقٗبٛ . ختاًو

 ٔاهلل املٕفق  

 وعدٔ احلقٗبٛ
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أختي الوذرثخ :  -أخي الوذرة   

 هن هنطلق حزصنب علً ثلىغ أهذاف التذريت نأهل هنك القيبم ثوب يأتي :

 : قجل تنفيذ التذريت 
 ــ االطالع الجيد والمراجعة الدقيقة للمادة التدريبية .1

 ــ مراعاة الزمن بدقة والحرص على استثمار الوقت وفق الخطة الموضوعة.2

 ستيعاب األنشطة المعدة لكل جلسة تدريبية .ـ  ا3

 ـ اإلعداد الجيد للمادة التدريبية .4

 : أثناء تنفيذ التدريب 

 ـ التهيئة لموضوع الجلسة التدريبية.1

 إجراء اختبار قبلي لقياس خبرات المتدربين حول البرنامج -2

 ــ استكشاف الخبرات السابقة للمتدربين عن موضوع الجلسة التدريبية.3

 ـ  استيعاب األنشطة المعدة لكل جلسة تدريبية.4

ـ تلخيص عمل المجموعات بعد العرض والنقاش ، ووضعه على شكل نقاط على السبورة أو 5

 الشفافية.

 ـ مراعاة التقيد باألهداف الخاصة واإلجرائية  واألنشطة المحققة لها.6

ـ تدوين الملحوظات على الحقيبة من خالل أدوات التقويم المصاحبة ؛ لالستفادة منها في 7

 تطوير البرنامج وحقيبته التدريبية.

ـ تشكيل المجموعات بشكل عشوائي بعد كل جلسة تدريبية يسهم في الحفاظ على حيوية 8

 المتدربين واالستفادة من خبرات متنوعة.

 

 : ثعذ التنفيذ 

 ختباز البعدٙ; لقٗاع اخلربات املطافٛ لمىتدزبني.إجساء اال -1
 قٗاع زدٚ الفعن وَ خاله اضتباٌٛ السضا.-2
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 : هسوً الجزنبهج 

 التعمي الٍػط ) احلقٗبٛ األضاضٗٛ (.
 

 : الهذف العبم 

 تٍىٗٛ وفاِٗي ٔوّازات املتدزبني حٕه التعمي الٍػط ٔفق منٕذج ٔكالٛ الٕشازٚ لمتعمٗي .

 األهذاف الخبصخ : 

 يف ٌّاٖٛ الربٌاوج التدزٖيب ٖتٕقع وَ املتدزب أُ :
 ٖٕضح وفًّٕ التعمي الٍػط .   -1

ُّٕ اجتآ إجياب٘ حنٕ التعمي الٍػط .    -2  ٖك

 ٖمي مبتطمبات التعمي الٍػط .   -3

 ٖدزك أدٔاز العاومني يف املدزضٛ لتخقٗق التعمي الٍػط .     -4

 ٖدعي اضتداوٛ التعمي الٍػط .     -5

 ي الٍػط .    ٖٕضح عٍاصس التعم -6

 ٖضىي أٌػطٛ تتٍاضب وع فمطفٛ التعمي الٍػط .   -7

 ٖفّعن اٌّىاك الطالب يف األٌػطٛ .      -8

 ٖقرتح وعاٖري اختٗاز إضرتاتٗجٗات التعمي الٍػط .   -9

 ٖطبق التعمي الٍػط وَ خاله وادتْ الدزاضٗٛ .    -11

 ٖفعن أدٔات االضتعداد لمتعمي الٍػط .    -11

 ب لمتعمي الٍػط . ٖتىكَ وَ وّازات حتفٗص الطال -12

 ٖػسك الطالب يف حتىن وطؤٔلٗات التعمي .  -13

 ٖتىكَ وَ أدٔات تقٕٖي املتعمي الٍػط .    -14

 ٖطتٍتج وعاٖري الضف الٍػط .  -15
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 : الفئخ الوستهذفخ 

ّٔاد الٍػاط يف  املػسفُٕ الرتبُٕٖٕ ،ٔاملدٖسُٔ، ٔالٕكالء، ٔاملعمىُٕ، ٔاملسغدُٔ الطالبُٕٗ، ٔز
 بإدازات التعمٗي.ودازع التعمي الٍػط 

 

 : الوذح الزهنيخ 

 اثٍتا عػسٚ ضاعٛ تدزٖبٗٛ ) ثالثٛ أٖاً (.

 :أسبليت التذريت 

 .ٚاحملاضس 

 ضرتاتٗجٗٛ حٕض الطىكإ 
 .ٛاحلٕاز ٔاملٍاقػ 

 .ٌٛٗٔاجملىٕعات التعا 

  غازك( . –شأج  –إضرتاتٗجٗٛ )فكس 

 .ٔزش العىن 

 .التدزٖظ املضػس 
 .العضف الرِين 

 

 تذريجيخ :التجهيزاد والىسبئل ال 

   ٛٗضبٕزٚ ٔزقFlip Chart. 

  ٛٗعسٔض تقدميPower Point. 

   حاضٕب ٔ جّاش العسضLap TOP & Data Show. 

 .ٛٗٔحدات لبعض املقسزات الدزاض 

 أدواد التقىين 

 االختبازات القبمٗٛ ٔالبعدٖٛ.-1
 والحعٛ التفاعن وع األٌػطٛ.-2
 قٗاع السضا.-3
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 خطخ الجزنبهج

 

 وضوعهام اجللسة الوحدة اليوم
الزمن 

 )بالدقائق(
 امللحوظات

 مدخل للتعلم النشط األٔه

 األٔىل
وفًّٕ التعمي 

 021 الٍػط
  

 الجاٌٗٛ
أدٔاز العاومني 
يف املدزضٛ يف 
 تٍػٗط التعمي

021  

تصميم التعلم  الجاٌ٘
 النشط

 األٔىل
عٍاصس التعمي 

  021 الٍػط

 الجاٌٗٛ
تطبٗقات عمٜ 
  021 التعمي الٍػط

 الصف النشط الجالح

 األٔىل
االضتعداد 

  021 ٔحتفٗص التعمي

 الجاٌٗٛ
لٗٛ ٌٔقن املطؤ

  021 ٔتقٕٖي التعمي

 ساعة ( 02دقيقة )  021 اجملموع
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 الىحدة األولى : هدخل للتعلن النشط

 ووضوعات الوحدة :

 وفّوً التعمي الٍشط . -1

 العوائد املتخككة وَ تبين منوذج التعمي الٍشط . -2

 وتطمبات التعمي الٍشط . -3

 .أدوار العاومني يف املدرشة لتخكيل التعمي الٍشط  -4

 ط .اشتداوة التعمي الٍش -5

 أِداف الوحدة : 

 يف ٌّاية اليوً التدرييب يتوقع وَ املتدرب أُ : 

 يوضح وفّوً التعمي الٍشط .   -1

 حنو التعمي الٍشط .    ًاإجيابي ًاُ اجتاِيكّو -2

 يمي مبتطمبات التعمي الٍشط .   -3

 يدرك أدوار العاومني يف املدرشة لتخكيل التعمي الٍشط .     -4

   يدعي اشتداوة التعمي الٍشط .   -5
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 الجلسة األولى: هفهىم التعلن النشط
 دقيقة 021زهن الجلسة : 

 وٕضٕعات اجلمطٛ :
 َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط .   -1

 أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؼط .      -2

 َتطًبات ايتعًِ ايٓؼط .    -3
 

 األِداف اإلجسائٗٛ :

 يف ْٗا١ٜ اؾًظ١ ٜتٛقع َٔ املتذسب إٔ : -4

 ٜٛكح َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط .   -5

 .   ٥ذ ايتعًِ ايٓؼط َٔ خالٍ ؼًٌٝ َٛقـ تعًُٜٝٞظتٓتر ؾٛا -6

 ًِٜ مبتطًبات ايتعًِ ايٓؼط .  -7

 

 خطٛ تٍفٗر ادتمطٛ األٔىل 

  عٓـٛإ ايٓؼاط ايضَٔ/ د

 سقِ
 ايٓؼاط

 عٓٛإ

 اؾًظ١
 

 سقِ

عشض  َالسع١ اؾًظ١
 َٚٓاقؼ١

 عٌُ

 اؾتتاح ايذٚس٠ ٚايتعاسف 20 
َؿّٗٛ  (1/1/1) َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط  20 10 

 ايتعًِ
 ايٓؼط

 
 (1/1/2) أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؼط 15 15  األٚىل

 (1/1/3) َتطًبات ايتعًِ ايٓؼط 30 10 

 اجملُٛع د 120
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أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١: باطتدذاّ إطذلاتٝذ١ٝ سٛض ايظُو ٚكح َؿّٗٛ ايتعًِ 
 ايٓؼط . 

 إدشا٤ات تٓؿٝز ايٓؼاط : 
تشتب مخظ١ أٚ طت١ َكاعذ يف دا٥ش٠ َػًك١ متجٌ ػهٌ سٛض ايظُو ، ٚباقٞ املكاعذ  ٜتِ تشتٝبٗا ع٢ً 

سٛض ايظُو يف سني هًع  ٤ٌٜٚتِ اختٝاس بعض َٔ املؼاسنني مل، ػهٌ دا٥ش٠ خاسز سٛض ايظُو 
 بك١ٝ أؾشاد اجملُٛع١ ع٢ً املكاعذ خاسز سٛض ايظُو 

( CIٕ ) ا( ٜكٛدِٖ َتذسب أٚ اثPٓاملؼاسنني )ـايزٜٔ هًظٕٛ داخٌ سٛض ايظُو ب ٕٜٛٚظ٢ُ املتذسب    
(  يف ظٌ تٛدٝ٘ ٚإسػاد O)  ٕ ايزٜٔ هًظٕٛ خاسز سٛض ايظُو باملالسعني ٛ، يف سني ٜظ٢ُ املتذسب

 (، ٜٚٛكح ايؼهٌ ايتايٞ نٝؿ١ٝ تشتٝب فُٛعات املتذسبني ٚؾكًا إلطذلاتٝذ١ٝ سٛض ايظُو . Iملذسب )ا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 1/1/1)  سقِ ايٓؼاط
عشض  20 عٌُ ايضَٔ

 َٚٓاقؼ١
10 

 إطذلاتٝذ١ٝ سٛض ايظُو أطايٝب ايتٓؿٝز
 إٔ ٜٛكح املتذسب َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط أٖذاف ايٓؼاط
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دقا٥ل ، سٝح ٜتبادٍ أعلا٤ ايذا٥شتني أَانِٓٗ ، ٜٚتِ إعاد٠  10 - 5ثِ ٜتِ إعاد٠ تشتٝب املتذسبني بعذ 
ُاح هلِ بتبادٍ األؾهاس  ، ٚيف ايٓٗا١ٜ ايٓكاؾ َع اجملُٛع١ اؾذٜذ٠ ،سٍٛ َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط، ٚايظ

 .  ذسبٕٜٛكّٛ املذسب بتًدٝفِ املٓاقؼات اييت اقذلسٗا املت
p ٜتشذثٕٛ عٔ َؿّٗٛ ايتعًِ ايٓؼط.َٛؼاسن َٔ ِٖٚ ٕ 

Cl .ٜكٛد املؼاسنني يف إداس٠ اؿٛاس َٔ 
o ًُؼاسن١ َهإ يايؿشؿ١ هلِ تتاح  ٜظذًٕٛ َالسعاتِٗ ست٢p . 
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 (1/1/1الٍػسٚ املعسفٗٛ ) 

 وفًّٕ التعمي الٍشط

ٜؼرل ايتعًِ ايٓؼط إىل انشاط ايطالب مبا ٜتذاٚص فشد املؼاٖذ٠ ٚاالطتُاع ٚنتاب١ َا   
ًَ .(Felder and brent, 2009ٜكٛي٘ املعًِ) ا َجٌ االنتؼاف بٌ ٜٓؿزٕٚ بأْؿظِٗ َٗا

(. ٜٚؤنذ بشْع Meyers and jones, 3991َٚعاؾ١ ٚتطبٝل املعًَٛات )
(Prince,2004 إىل إٔ دٖٛش ايتعًِ ايٓؼط) : قٝاّ ايطالب بأدا٤ املٗاّ ٚانشاطِٗ يف ع١ًُٝ

 ايتعًِ.

ٚيعًو تش٣ إٔ ٖزا ايتعشٜـ ٜتُشٛس سٍٛ عٓـشٜٔ أطاطني ُٖٚا: ايٓؼاط ايزٟ ٜٓؿزٙ 
ٜكّٛ بٗا يزا ٜٓبػٞ يًُعًِ تكذِٜ أْؼط١ َتٓٛع١  ; ،ٚاُْٗاى ايطايب يف ع١ًُٝ ايتعًِايطايب

ػعٌ ايطالب  ) أطايٝب ( ا بتٛظٝـ تهٓٝهاتايطالب َٓؿشدٜٔ أٚ كُٔ فُٛعات َكشًْٚ
ًَُٝٓٗهني َٚشتبطني أدا٥ًٝ  ا باملٗاّ ايتع١ًُٝ.ا ٚعاطؿًٝا ٚرٖٓ

(: ع٢ً إٔ ايتعًِ ايٓؼط ٖٛ َٓع١َٛ إداس١ٜ ، ٚؾ١ٝٓ تؼٌُ نٌ 2012ٜٚؤنذ ) سؾاعٞ،     
اييت ا إطذلاتٝذ١ٝ ايتعًِ ٚايتذسٜع ، ًٝات٘ ، مبا ؾٝٗعاهْٛات املٛقـ ايتعًُٝٞ ، ٚتٛد٘ ؾَ

تكذّ املعاسف ٚاملعًَٛات ) اؾاْب املعشيف ( ، ٚتتٓٛع بٗا األْؼط١ ايتع١ًُٝٝ اييت مياسطٗا 
املتعًِ ، ٚتتعذد بٗا املٛاقـ ايذلب١ٜٛ اييت ٜؼاسى ؾٝٗا املتعًِ ، ٚتتهٕٛ يذٜ٘ ايكِٝ 

ٍ املتعًِ ، ٚٚؾل قذسات٘ ٌ ٜٚتُشنض ؾٝٗا ايتعًِ سٛٚايظًٛنٝات ) اؾاْب ايٛدذاْٞ ( ، ب
ًٝ ات٘ ، ٜٚهٕٛ َؼاسًناٚإَهاْ  ، ٜٚهتظب املٗاسات األدا١ٝ٥ ) اؾاْب املٗاسٟ ( . اٚإهاب

( بأْ٘ طشٜك٘ تعًِ تظُح يًطالب باملؼاسن١  (  lorenzen, 2006نُا عشؾ٘ يـٛستضٜٔ  
إىل َا ٖٛ أبعذ َٔ دٚس ايؼـــدف  ايؿاع١ً يف األْؼط١ داخٌ سذش٠ ايــ ، عٝح تأخزِٖ

ايزٟ ٜأخز صَاّ املبادس٠ يف األْؼط١ املدتًؿ١ اييت مياسطٗا َع صَال٥٘ ، ع٢ً إٔ ٜتُجٌ دٚس 
 ٟنتؼاف املاد٠ ايتع١ًُٝٝ اييت تؤدأقٌ ٚإٔ ٜٛد٘ ايطالب إىل ا ١سداملعًِ يف إٔ وــــاكش بذ

 إىل ؾِٗ املٓٗر املذسطٞ بذسد٘ أندل.
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داخٌ  بٜعًُ٘ ايطال ٤ٞػ ٟأأْ٘ ب (paulson & eaust : 2003 )ٛطت ٜٚعشؾ٘ بٛيظٕٛ ٚؾ
َٔ ريو   ًيابذٌُ تايــ غرل اإلؿػا٤ ايظًيب ملا ٜكٛي٘ املعًِ خالٍ احملاكش٠ ، عٝح ٜؼ

أِٖ األؾهاس  ١ٚنتابهابٞ ايزٟ ٜظاعذِٖ ع٢ً ؾِٗ َا ٜظُعٕٛ ، ع٢ً اإلؿــــــػا٤ اإل
ٚ ػشٚح ، أٚ ايتعكٝب عًٝٗا ، ٚايتعاٌَ َع متاسٜٔ أ سا٤آايٛاسد٠ ؾُٝا ٜطشس٘ َٔ أقٛاٍ ٚ

َٛاقـ سٝات١ٝ كتًؿ١ ، أٚسٌ  يفؼهٌ ٜتِ ؾٝٗا تطبٝل َا ٜتعًُٕٛ اجملُٛعات ٚأْؼطتٗا ب
 املؼهالت اي١َٝٛٝ املتٓٛع١ .

     ُٜ  بِ يف  إٓ ٚاسذ ، سٝح ٜؼاسى ايطالف ايتعًِ ايٓؼط بأْ٘ طشٜك١ تعًِٝ ٚتعًعّشنُا 
اسٜٔ ، ٚاملؼشٚعات بؿاع١ًٝ نبرل٠ ، َٔ خالٍ ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ غ١ٝٓ َتٓٛع١ يف األْؼط١ ، ٚايتُ

تعًِٝ أْؿظِٗ بأْؿظِٗ ؼت إػشاؾ٘ ايعًُٞ  ؤٚي١َٝظ، َع ٚدٛد َعًِ ٜؼذعِٗ ع٢ً ؼٌُ 
اييت تشنض ع٢ً بٓا٤ ٖذاف ايطُٛس١ يًُٓٗر املذسطٞ ، ٚايذلبٟٛ ، ٜٚذؾعِٗ إىل ؼكٝل األ
 (.2006ايب ايّٝٛ ، ٚسدٌ ايػذ . )دٛدت طعاد٠ ٚآخشٕٚ،ايؼدـ١ٝ املتها١ًَ اإلبذاع١ٝ يط
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 (1/1/2) سقِ ايٓؼاط
عشض  15 عٌُ ايضَٔ

 َٚٓاقؼ١
15 

 مجاعٞ-ؾشدٟ أطايٝب ايتٓؿٝز
 فٕائد التعمي الٍشط وَ خاله حتمٗن وٕقف تعمٗى٘ املتدزب ٖطتٍتجأُ  أٖذاف ايٓؼاط

 

 أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١:
ٔ أٟ املكطعني طٝهٕٛ ني ايتايٝني ،ثِ بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو بّٝػاٖذ املكطع 

 ي٘ األثش األندل يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ،ٚملارا؟
 : إدشا٤ات تٓؿٝز ايٓؼاط

 ًٜإداب١ نٌ فُٛع١ يف إداب١  ا،ثِ تتِ بًٛس٠ٜكّٛ املتذسب باإلداب١ ؾشد
 ِ عشكٗا ع٢ً اجملُٛعات األخش٣ .َٚٔ َث،  ٚاسذ٠
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 (1/1/2الٍػسٚ املعسفٗٛ )

 :أِىٗٛ التعمي الٍشط 

اعذ٠ تتلح أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؼط َٔ خالٍ تؼذٝع ايطالب ع٢ً ايعٌُ اإلهابٞ ، َٚظ     
ٚاملٓاقؼ١  َالسعاتِٗٚنًُا تشى املعًِ ايطالب يتظذٌٝ  ، املتعًِ ع٢ً انتظاب اـدل٠

ٚقذ مت سـش ، ايطالب ٜتعًُٕٛ أنجش  فُٛعات ؾإٕ ّطٛا٤ ع٢ً ػهٌ أصٚاز أؾُٝا بِٝٓٗ 
ذث٘ عؼش ؾٛا٥ذ يًتعًِ ايٓؼط َظتُذ٠ َٔ دساط١ بعٓٛإ "إْكاق املعًِ يظت دقا٥ل َٔ ؼ

 : ، ٖٞ ( 1987)سٖٚش ٚآخشٜٔ، هعٌ ايطالب ٜتعًُٕٛ أنجش" 

يًٛؿٍٛ إىل املعشؾ١ ايظابك١ اـاؿ١ بِٗ ، ٚاييت ٖٞ َؿتاح  اايطالب أنجش استُاًي (1
 ايتعًِ . 

 .  ٗاتؿظرلاتًٍٛ رات َع٢ٓ ػدـٞ يًُؼهالت أٚ الب أنجش ُعشك١ إلهاد سايط (2

 . اؾٛس١ٜ ع٢ً مٛ أنجش تهشاًسٚتػز١ٜ ؾعٌ  ٜتًك٢ ايطالب سدٚد (3

َٔ فشد إدساى أٚ متٝٝض  اذلداع املعًَٛات َٔ ايزانش٠ بذًياط١ٝ ايطالب يف ؾاعً (4
 ؿش١ عباس٠ َا. 

 عتُادِٖ ع٢ً ايزات . ضٜذ ايتعًِ ايٓؼط َٔ ثك١ ايطالب بأْؿظِٗ ٚاٜ (5

َٔ  ابذًي اُتعًُني نٞ ٜهْٛٛا أنجش ْؼاًطضٜذ ايتعًِ ايٓؼط َٔ ايذاؾع١ٝ يًٜ  (6
 ايظًب١ٝ . 

 . رات ق١ُٝ عاي١ٝتهٕٛ امل١ُٗ اييت ٜكّٛ بٗا املتعًِ بٓؿظ٘ أٚ نذض٤ َٔ فُٛع١  (7

 .  ايزٟ بذٚسٙ ٜؤثش ع٢ً منٛٙ املعشيفيٓؼط َٔ ايؿِٗ املعشيف يًطايب ، ُٜػرل ايتعًِ ا (8

ع٢ً َٗاّ ايتعًِ ايٓؼط ٜتعًُٕٛ نٝـ ٜعًُٕٛ َع أٟ  اايطالب ايزٜٔ ٜعًُٕٛ ًَع (9
 أْاغ آخشٜٔ كتًؿني عِٓٗ يف اـًؿٝات ٚاالػاٖات ٚاملٛاقـ . 

 طذلاتٝذٝات يًتعًِ ايزاتٞ مبالسع١ َٚشاقب١ عٌُ اآلخشٜٔ . إٜتعًِ ايطالب  (10
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 ط َٓٗا : (: ؾٛا٥ذ أخش٣ يًتعًِ ايٓؼ2010نُا ٜزنش بذٟٚ)     

 َٔ فشد االطتُاع ايظًيب .  ااألع٢ً َشتب١ بذًييًتؿهرل  اٜٛؾش ايتعًِ ايٓؼط ؾشًؿ (1

 يًُظا١ُٖ ٚاالطتُاع .  اؾشًؿهلِ ٜٛؾش  اؼذخ ايطالب ًَع (2

 يًطالب يًتشذخ عٔ أؾهاسِٖ ٚايتؿهرل يف ؿٝاغات أؾلٌ .  ؾشًؿاُٜتٝح  (3

 .شذخ عٓٗا ، َٚعاؾتٗاَات ، ٚايتايطالب وـًٕٛ ع٢ً ٚقت يًتؿهرل سٍٛ املعًٛ (4

َج١ً سٝات١ٝ ِٜ ايطالب ألكذتَٔ خالٍ ٜظُح بؿشق يشبط احملت٣ٛ باؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ  (5
 ٚاقع١ٝ يًُشت٣ٛ ايزٟ ػشٟ َٓاقؼت٘ مما ٜضٜذ َٔ أ١ُٖٝ ايتعًِ .

 ٔوَ األِداف اليت ٖكًٕ عمٜ أضاضّا التعمي الٍشط : 

  تؼذٝع املتعًُني ع٢ً انتؼاف َٗاسات ايتؿهرل ايٓاقذ . .1

 ايتٜٓٛع يف األْؼط١ ايتع١ًُٝٝ املال١ُ٥ يتشكٝل األٖذاف ايذلب١ٜٛ املٓؼٛد٠ .  .2

 تؼذٝع املتعًُني ع٢ً ايكشا٠٤ ايٓاقذ٠ .  .3

 تؼذٝع املتعًُني ع٢ً طشح األط١ً٦ املدتًؿ١ .  .4

 تؼذٝع املتعًُني ع٢ً سٌ املؼهالت .  .5

 يًُٛاد ايذساط١ٝ املدتًؿ١ .  بؼذٜذ نٝؿ١ٝ تعًِ ايطال .6

 املتعًُني ع٢ً بٓا٤ األؾهاس اؾذٜذ٠ . قٝاغ قذس٠  .7

8. ُٜ  عًُٛا أْؿظِٗ بأْؿظِٗ . تؼذٝع املتعًُني ٚتذسٜبِٗ ع٢ً إٔ 

 متهني املتعًُني َٔ انتظاب َٗاسات ايتعإٚ ، ٚايتؿاعٌ ، ٚايتٛاؿٌ َع اآلخشٜٔ. .9

 صٜاد٠ األعُاٍ اإلبذاع١ٝ يذ٣ املتعًُني.  .10

 اٖات املشغٛب ؾٝٗا . انتظاب املتعًُني املعاسف ، ٚاملٗاسات ، ٚاالػ .11

 تع١ًُٝٝ ، ٚسٝات١ٝ سكٝك١ٝ .  اتدلتؼذٝع املتعًُني ع٢ً املشٚس غ .12

رل ايعًٝا نايتشًٌٝ ، ٚايذلنٝب تؼذٝع املتعًُني ع٢ً انتظاب َٗاسات ايتؿه .13
 ٚايتكِٜٛ . 
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 (1/1/3) سقِ ايٓؼاط
عشض  30 عٌُ ايضَٔ

 َٚٓاقؼ١
10 

 تعاْٚٞ أطايٝب ايتٓؿٝز
 َتطًبات ايتعًِ ايٓؼطتبني  خاسط١ َؿاِٖٝاملتذسب ـُِ إٔ ٜ أٖذاف ايٓؼاط

 

 تذسب أخيت املتذسب١: أخٞ امل
ُّ( ٚ 1/1/3بايشدٛع يًٓؼش٠ املعشؾ١ٝ )  ِ خاسط١ بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو ؿ

 َؿاِٖٝ تبني ؾٝٗا َتطًبات ايتعًِ ايٓؼط
 ا عٓذ ايتـُِٝ :َشاعًٝ
 غرل ػشطَا ٜهٕٛ ا ٚػشطًٝا َا ٜهٕٛ َتطًًب.ٞ 

 ا.َادًَٜا ٜهٕٛ ا َٚعًٜٓٛا َا ٜهٕٛ َتطًًب 
 

 .ٗاثِ تعشض ع٢ً اؾُٝع عًُ، نٌ فُٛع١ تـُِ  
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 (1/1/3)الٍػسٚ املعسفٗٛ 
 وتطمبات التعمي الٍشط 

ال هذ َٔ ٜؼذع٘ ع٢ً عٓذَا ٚ، عٓذَا ال ٜظتطٝع ايطايب ايجك١ بٓؿظ٘ ٚقذسات٘       
ٜٛكع يف دٛ ًٜضَ٘  عٓذَا الؽار قشاس َظتكٌ بٓؿظ٘ ،ٚع٢ً ا املؼاسن١ يف األْؼط١ ٚال

ّٛ عٓذَا ال هذرل ٚايعٌُ ايؿشدٟ أٚ اؾُاعٞ ،ٚبايتؿه ؼٍٛ إىل ؾشد َ٘ ٜٚجين عًٝ٘ َٔ  ٜك
ٍٍغرل َٗتِ ٚغرل  ايعٌُ ٚاستهاب ؾشؿ١  ٥٘إعطاؾال بذ َٔ  ،َٚٔ ثِ إىل عادض ،َبا

يتٛيٝذ ايجك١ بايٓؿع ٚاالطتكالي١ٝ ٚثبات ; يتـشٝح َا ٜطًب َٓ٘ ; األخطا٤ َٚعاٚد٠ احملاٚي١ 
ع٢ً إٔ مياسغ أْؼطت٘ َع صَال٥٘ بإػشاف َعًُِٗ ،  ايؼدـ١ٝ ٚايٓعش٠ اإلهاب١ٝ يٓؿظ٘

 ٚؾل إَهاْٝاتِٗ املاد١ٜ.
أعاد " َاٜهٌ َٚٛدٌٜ " ايٓعش يف ع١ًُٝ ايتعًِ ْٚاقؼا األؾهاس ايش٥ٝظ١ٝ سٍٛ مماسط١ ٚقذ 

 يبعض ايٓتا٥ر ايش٥ٝظ١ٝ :  ضٚؾُٝا ًٜٞ ٚؿـ َٛد، ايتعًِ ايٓؼط 
 التعمي ٍٖطٕٙ عمٜ بٍاء ٌشط لمىعٍٜ وَ قبن املتعمي . (1

 ،ٖزا ٖٛ املبذأ األطاطٞ َٔ َبادئ " ايبٓا١ٝ٥ " ، ايُٓٛرز املُٗٝٔ يف عًِ ايٓؿع ٚايتعًِ     
املعشؾ١ ال ميهٔ إٔ تٓكٌ ٚيهٔ هب إٔ ٜهٕٛ بٓاؤٖا َٔ خالٍ ٚايزٟ ٜكّٛ ع٢ً إٔ 

ٜبين املتعًِ املع٢ٓ َٔ املعًَٛات ايكذمي١ ٚايُٓارز اييت ، سٝح  ُتعًُنياط ايعكًٞ يًايٓؼ
َٚٔ املعًَٛات اؾذٜذ٠ اييت وـٌ عًٝٗا ، ٜٚؿعٌ ريو عٔ طشٜل سبط املعًَٛات ،يذٜ٘ 

ٜٚٝظش بٓا٤ املع٢ٓ عٔ طشٜل ؿٓع ٚؿالت َتعذد٠ بني  ،اؾذٜذ٠ بتًو اييت ٜعشؾٗا بايؿعٌ
 ٝٗا ٚكضٕٚ املعًَٛات اؿاي١ٝ . املعًَٛات اييت هش٣ اؿـٍٛ عً

 . السبط بني احلكائل ) واذا ؟ ( ٔإجساءات تطبٗكّا ) كٗف ؟ ( (2

ملعشؾ١ اإلدشا١ٝ٥ )"َعشؾ١ إىل ايؿشم بني املعشؾ١ املع١ًٓ )"َعشؾ١ إٔ "(، ٚا" ساٌٜ " ٜؼرل      
ًَ ايتشذٟ املتُجٌ يف تعًِ اؿكا٥ل نآي١ٝؾ ،نٝـ"(  شذٟ عٔ ايت اؾظٝٛيٛد١ٝ كتًـ متا

نٓا ْتٛقع َٔ ايطالب إٔ  اإر يزا ;عًِ سٌ املؼهالت َع تًو اؿكا٥ل املتُجٌ يف ت
ٜظتدذَٛا املعشؾ١ ؿٌ أٟ ْٛع َٔ املؼهالت هب إٔ ْٛؾش هلِ ايؿشق ملُاسط١ املٗاسات 

 .  ٚتًكٞ ايتػز١ٜ املشتذ٠ اص١َايًّ

  : ٌكن املعسفٛ إىل ضٗاقات جدٖدٚ (3

ٛكٛع آخش  ) أٚ يف طٝام َعني ( ٜؤثش ع٢ً ايتعًِ يف َعٓذَا وذخ ايتعًِ ملٛكٛع َعني )
ًٝ َٚٔ املِٗ َالسع١ إٔ ،أٚ يف طٝام كتًـ (  أٚ  اايٓكٌ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ إَا إهاب

ًٝ  ، ع٢ً إٔ ايٓكٌ اإلهابٞ  ٖٛ املشدٛ َٔ ايتعًِ .  اطًب

 . ٖتعمىُٕ وع اآلخسَٖاألفساد ٖتعمىُٕ أكثس عٍدوا  (4
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) بذاًل َٔ ايتعًِ بـٛس  اًَعخٌ املدتًؿ١ يتظٌٗٝ تعًِ ايطالب ٖٓاى عذد نبرل َٔ املذا     
 عٌه ;، ٚايتعًِ ايكا٥ِ ع٢ً املؼه١ًايتعًِ ايتعاْٚٞ ، ٚايتعًِ َٔ األقشإ َجٌ: ؾشد١ٜ ( . 

 . اؾعٌ ايطالب ٜتعًُٕٛ ًَع آَٗا َذخاًل كتًًؿ انًً
ٌ عاُذُٛعات ؿػرل٠ ؾنذد٠ إٔ األػهاٍ املدتًؿ١ يًتعًِ أظٗشت ْتا٥ر ؼًٌٝ عٛخ َتعٚ

 مٛ ايتعًِ.اإلهاب١ٝ الػاٖات بٓا٤ ايف تؼذٝع اإللاص األنادميٞ ، ٚ ادًذ

لٍفطْ ، أٔ وَ  ضٕاء وَ الشدطبٍائْ ٔفل تفطريات تكدً وَ خاله  ٖتخكل التعمي (5
 األقساُ ، أٔ وَ املعمىني . 

 اأنجش ؼذًٜذ ع١ًََٛوكل تؼذٝع ايطالب ع٢ً ايتعبرل ؿشاس١ عٔ ؾُِٗٗ يًُٛكٛع      
ٖٚٓاى فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايبشٛخ أثبتت إٔ ايتعبرل عٔ ايزات  ،ٚسطٛخا يذ٣ ايطايب

 ٚاطتدذاّ  ايتؿظرلات ايزات١ٝ ؼظٔ ايتعًِ . 
 خاسدٗا .  ّ، طٛا٤ يف قاعات ايذسغ أ ًاٚاألؾهاس اـُظ١ ايظابك١ متجٌ أطاط     

ذٝع عذد َٔ املُاسطات اإلهاب١ٝ َٚٔ املِٗ إٔ ْذسى أٜلا إٔ ايتعًِ ايٓؼط َشتبط بتؼ 
 َٚٓٗا: 
 بٓا٤ دٛ َٔ األَإ ٚايطُأ١ْٓٝ 
 اُْٗاى ايطالب بأْؼط١ تع١ًُّٝ َتٓٛع١  
 ٞايٛدذاْٞ(ؼؿٝض االُْٗاى األدا٥ٞ ٚايزٖين ٚايعاطؿ( 
 ايتٛاؿٌ ايتؿاعًٞ َع مجٝع ايــ 
 ًِاالطتُتاع بع١ًُٝ ايتع 
 تٜٓٛع املؤثشات ايًؿع١ٝ ٚايبـش١ٜ ٚاؿظ١ٝ 
 طايٝب ايتذسٜع سظب املٗاّ ايتع١ًُّٝتٜٓٛع أ 
 ايتأنٝذ ع٢ً بزٍ اؾٗذ ٚاحملاٚي١ ايذا١ُ٥ 
 سبط احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ بعامل ايطالب 

ٚاملتعًِ َا ع٢ً إٔ ٖٓاى َتطًبات َاد١ٜ يف ساٍ تٛؾشٖا ؾإْٗا تظاعذ ع٢ً إٔ ٜٓؿز املعًِ 
ٌ ايتعًِ ايٓؼط ا ملُاسط١ ٚتؿعٝإٔ عذّ تٛؾشٖا ئ ٜهٕٛ عا٥ًكَٔ ٜـبٕٛ إيٝ٘  بايشغِ 

 َٚٓٗا:
  وضادز التعمي : 

  ٚمما ٜٓبػٞ َالسعت٘ إٔ تهٕٛ:, ع٢ً دعِ عًُٝات ايتعًِتظاعذ تٛؾرل َـادس تعًِ 

ملُاسط١ ٚتؿعٌٝ ; َـادس  تتال٤ّ َع استٝادات ايطًب١ , ٚاملعًُني , َٚٓظٛبٞ املذسط١   (1
 ايتعًِ ايٓؼط .
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هٔ ايطالب ٚاملعًُني َٔ االطتدذاّ دعِ ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ بٛطا٥ٌ تك١ٝٓ سذٜج١ مت  (2
 ْذلْت .إلَٔ يؼبه١ اآلا

ايؿـٍٛ بـٛس٠ تظاعذ ع٢ً ايبشح داخٌ ْذلْت داخٌ املذسط١ ٚإلتٛؾرل خذ١َ ا (3
 يهذلْٚٞ .إلٚايتٛاؿٌ ا

تطًعات ايطالب ٚ املعًُني ٚمجٝع ايعاًَني باملذسط١ ٚ  ٓاطب سذِ َـادس ايتعًِت (4
 .تطبٝكات املٓٗر ٚمماسط١ ايتعًِ ايٓؼط

ٚاطتدذاّ َـادس املعًَٛات ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚ  ،ؼذٜذ يٛا٥ح قذد٠ الختٝاس ايهتب  (5
 ْذلْت  .إلا

ٚاملشادع ت١٦ٝٗ ؾشق يتذسٜب ايعاًَني ع٢ً طشٜك١ اطتدذاّ َعذات َـادس ايتعًِ   (6
 ٌ ع٢ً اطتدذاّ ايتك١ٝٓ  يًطًب١ ٚاملعًُني عاباملهتب١ ,ٚايتذسٜب ايؿ

 

   غسفٛ الضف 
َا ع٢ً ػهٌ سشف إٕ ٛٚ هًع املتعًُ ،املتعًُني بايتٓظٝل َع املعًِ  ٜتِ تٓظٝل دًٛغ -1
 (U ( أٚ ػهٌ سشف ) v . أٚ ع٢ً ػهٌ ٚسؾ عٌُ دا٥ش١ٜ ) 

 تهٕٛ ايطاٚالت هلا خاؿ١ٝ ايتعذٌٜ ٚ ايتػٝرل .-2
تلُٔ ساستِٗ ٚ ايتٛاؿٌ ايعٝين اؾٝذ بِٝٓٗ ، تهٕٛ ايهشاطٞ َشو١ ٚ َتششن١    -3

 ٝٓات ايتذسٜظ١ٝ ٚ تظٌٗ سشن١ املعًِ .ٚبني املعًِ ٚ املع
 

تٛكع طاٚي١ ألدٚات املعًِ يف َكذ١َ ايؿـٌ عًٝٗا دٗاص اؿاطب اآليٞ ٚ األدٚات ٚ ٚاملٛاد -4
 ايتذسٜظ١ٝ   .

 ٚنزيو طبٛس٠ ٚسق١ٝ   نبرل٠ .، ٚدٛد ػاػ١ عشض نبرل٠ ٚ طبٛس٠ -5
 

 يطالب .يتعًٝل أٚسام األْؼط١ ٚأعُاٍ ا ;ايتٓظٝل َع إداس٠ املذسط١ -6
 

 يؿـٌ ٚ ايكذس٠ ع٢ً ػذد اهلٛا٤   .يف اٜتِ ايتأنذ َٔ دٛد٠ ايت١ٜٛٗ -7
 

 ٠ .دٝذـٛس٠ إْاس٠ ايؿـٌ ب-8

 إلبشاص األعُاٍ املُٝض٠ يًطالب.ؼذٜذ َٛقع يف ايؿـٌ -9
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 الجلسة الثانية
 دقيقة 021الزهن الكلي للجلسة : 

 
 وٕضٕعات اجلمطٛ :

 . ايتعًِ ايٓؼط أدٚاس ايعاًَني يف املذسط١ يتشكٝل .1

 اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼط . .2

 َؤػشات تكِٜٛ املذسط١ ايٓؼط١. .3
 

 األٖذاف اإلدشا١ٝ٥ :
 يف ْٗا١ٜ اؾًظ١ ٜتٛقع َٔ املتذسب إٔ :

 أدٚاس ايعاًَني يف املذسط١ يتشكٝل ايتعًِ ايٓؼط .    ٜبني -1

 .   اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼطاملتذسب إدشا٤ات ؼكٝل ٜبني  -2

 املذسط١ ايٓؼط١. كذلح َؤػشات يتكِٜٛ ٜ -3

 

 خطٛ تٍفٗر اجلمطٛ الثاٌٗٛ

  عٓـٛإ ايٓؼاط ايضَٔ/ د

 سقِ
 ايٓؼاط

 عٓٛإ

 اؾًظ١
 

 سقِ

عشض  َالسع١ اؾًظ١
 َٚٓاقؼ١

 عٌُ

املذسط١ يتشكٝل يف أدٚاس ايعاًَني  20 30 
 ايتعًِ ايٓؼط 

أدٚاس  1/2/1
ايعاًَني 
 باملذسط١

 
 ايجا١ْٝ

 1/2/2 اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼط  20 15 
 1/2/3 َؤػشات تكِٜٛ املذسط١ ايٓؼط١ 20 15 

 اجملُٛع د 120
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 ايٓؼاط تٓؿٝز
 أخيت املتذسب١: / أخٞ املتذسب

,سا٥ذ ايٓؼاط  ٜٛدذ ايعذٜذ َٔ األدٚاس يًعاًَني باملذسط١)املذٜش،املعًِ،املشػذ ايطالبٞ
 املطًٛب :  تؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط .ع٢ً ،ٚايطايب  ( تظاعذ 

   سٛي٘ ملزنٛس٠ أعالٙ ثِ تتٓاقؽأسذ األدٚاس اباختٝاس نٌ فُٛع١  كّٛت . 

 تظتُع إىل تػزٜتِٗ ٚ، يٝ٘ ع٢ً املؼاسنني إَا تٛؿًت  ١تعشض نٌ فُٛع
 .ايشادع١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  1/2/1) ايٓؼاط                               
عشض  20 عٌُ ايضَٔ

 َٚٓاقؼ١
30 

 تعاْٚٞ أطايٝب ايتٓؿٝز
 أدٚاس ايعاًَني يف املذسط١ يتشكٝل ايتعًِ ايٓؼط.    املتذسب بنيٜإٔ   أٖذاف ايٓؼاط
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 ( 1/2/1الٍػسٚ املعسفٗٛ ) 

 :الكٗادٚ الرتبٕٖٛ الفاعمٛ لمىدزضٛ دٔز 
ع١ًٝ تظاعذ ع٢ً تطٜٛش تعًِ ع٢ً َذٜش املذسط١ تٓعِٝ ٚقٝاد٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بؿا    

ب املذسط١ يًتعًِ يف تؿعٌٝ ٚمماسط١ طال ّ املذٜشذٜذ َٗابـذد ؼ ٚمٔ ٖٓا،  ايطالب
 َٔ َٗاَ٘ يف ريو :ايٓؼط ٚ

 اؽار ايكشاسات ايالص١َ يتشكٝل أٖذاف منٛرز ٚناي١ ايٛصاس٠ يًتعًِٝ .  (1

 اعتُاد ايتعًِ ايٓؼط نٓعاّ إداسٟ ٚؾين. (2

ٚكع ايظٝاطات ٚاإلدشا٤ات بطشٜك١ ٚاكش١ َٚٛثك١ ؼذد نٝؿ١ٝ مماسط١ ايتعًِ  (3
 ط َٔ مجٝع ايعاًَني باملذسط١ .ايٓؼ

،           تضٜٚذ أعلا٤ اإلداس٠ ٚاملعًُني اؾذد بهٌ املعًَٛات اييت وتادْٛٗا   (4
تٛكٝح أدٚاسِٖ ٚاملظؤٚيٝات ٚايـالسٝات ٚأطًٛب ايعٌُ يف املذسط١ ٚؾل منٛرز ٚ

 ٚناي١ ايٛصاس٠ يف تؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط. 

سا٥ِٗ ٚتـٛساتِٗ يف األَٛس اييت تعِٝٓٗ ع٢ً يًتعإٚ َع ايطًب١ ٚأخز آؿشؿ١ إتاس١ اي  (5
 مماسط١ ٚتؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط.  

ؿاع١ًٝ اإلداس٠ يف أدا٤ ٚادباتٗا ، ٚأدا٤ املعًُني باملذسط١ ،  ي تطبٝل ْعاّ تكِٜٛ  (6
 ٚؼكٝل األٖذاف َٔ أدٌ مماسط١ ٚتؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط . 

 ملؼاسن١ ، ٚاملظؤٚي١ٝ ايذعِ ، ٚاباإلهاب١ٝ ٚ ٜتظِ عاّ يف املذسط١دٛ  تٛؾرل  (7
 ٚاالسذلاّ . 

ًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ يًعاًَني َب١ٝٓ يذسط١ يتٓؿٝز خط١ ي١ عٔ املؤٚايتٓظٝل َع اؾٗات املظ  (8
َٚتطًبات ؼكٝل أٖذاف  ،ع٢ً أطاغ استٝاداتِٗ ٚتطًعات ايطالب ٚأٚيٝا٤ األَٛس

 منٛرز ٚناي١ ايتعًِٝ يف تؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط ، ٚؼذٜح ريو بؼهٌ دٚسٟ . 

، ٚايتشاقِٗ بايٛظٝؿ١   ،إهاد إدشا٤ات يتٛثٝل مجٝع أْؼط١ املعًُني َٚؤٖالتِٗ   (9
 ٚمنِٖٛ املٗين )ًَؿات إلاص َٓع١ُ (.   ، ٚبشافِٗ ايتذسٜب١ٝ 

املتُٝض٠ اييت ٜكّٛ بٗا  ِٜ اؾٗٛد ٚاإللاصاتٛسطِ إدشا٤ات ٚاكش١ ٚقذد٠ يتك (10
تؼذٝعِٗ ع٢ً االطتُشاس يف ٚتكّٛ املذسط١ ب، َع اؾٗات اإلػشاؾ١ٝ  ًٕٛايعاَ

 متٝضِٖ . 

ٚثكتِٗ يف ؼكٝل  ، املعًُني ٚمجٝع ايعاًَني أ َذ٣ سكتبين اطتطالعات دٚس١ٜ ع (11
 ٚػعٛسِٖ باملؼاسن١ يف ايتدطٝط ٚايتطٜٛش . ، أٖذاف ايُٓٛرز 

 : الٍشطدٔز املعمي يف عىمٗات التعمي 
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    :  َٚٓٗا ،ًتعًِٝ يتؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط تشكٝل منٛرز ايٛناي١ ييع٢ً املعًِ ايعذٜذ َٔ املٗاّ    
ٚاملدتـ١ بت١ُٝٓ َٗاسات املعًِ يف تطبٝل ; اؿشق ع٢ً بشاَر ايتطٜٛش املٗين  (1

 .اطذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼط َٚٓٗا بشاَر ايتذسٜب ع٢ً املٓاٖر املطٛس٠

 ٞتُٓايتعًِ ٚاُْٗاى ايطالب يف  ع٢ًات ايتعًِ ٚايتعًِٝ اييت تظاعذ تؿعٌٝ إطذلاتٝذٝ (2
 َٗاسات ايتؿهرل ايعًٝا ٚاإلبذاع يذِٜٗ  ٚمتاٜضِٖ ,ٚتؼذع ع٢ً ايتكِٝٝ ايزاتٞ . 

تظاعذ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاسات اؿٛاس ٚايتٛاؿٌ اييت طذلاتٝذٝات ايتعًِ ٚايتعًِٝ إتؿعٌٝ  (3
 ٚايعٌُ اؾُاعٞ يذ٣ ايطالب . ،ٚاملٗاسات االدتُاع١ٝ 

 ؼؿٝض ايطالب ملُاسط١ ايتعًِ ايٓؼط.  (4

 أطايٝب ايتك١ٝٓ يف دعِ ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ .اطتدذاّ أسذخ  (5

 تٛؾرل ب١٦ٝ تع١ًُٝٝ باملذسط١ دارب١ تضٜذ ايذاؾع١ٝ يتعًِ ايطالب .  (6

 َشاعا٠ ايؿشٚم ايؿشد١ٜ ٚاالختالؾات يف أطايٝب ايتعًِ يذ٣ ايطالب.  (7

 تٓعِٝ ايؿـٌ بطشٜك١ ؽذّ ع١ًُٝ ايتعًِ ٚايتعًِٝ .  (8

 ٌ ايطالب.إعذاد أَانٔ ؿؿغ األدٚات ْٚتاز عُ (9

 إتاس١ ايؿشؿ١ يًُتعًُني يًتشذخ عٔ أؾهاسِٖ  ٚؿٝاغاتٗا بطشٜكتِٗ ايزات١ٝ. (10

 .احملت٣ٛ ايعًُٞ باؿٝا٠ ايٛاقع١ٝسبط  (11

 ٌ يف ع١ًُٝ ايتعًِ داخٌ ايؿـٌ .اعايطالب بؼهٌ ؾ إػشاى (12

ؼظني تـُِٝ طشم ; يتكذِٜ تػز١ٜ سادع١ ٚ ؼًٌٝ ْتا٥ر ايتكِٝٝ يتعًِ ايطالب (13
 ا , عٝح تًب٢ سادات ايطالب.ًٝتٗعاايتذسٜع ٚؾ

 : دٔز الطالب
 إٔ:  ٝ٘تؿعٌٝ ٚمماسط١ ايتعًِ ايٓؼط ؾعًيف يًُتعًِ دٚس 

 ا يف ؽطٝط ٚتٓؿٝز ايذسٚغ.ٜهٕٛ  َؼاسًن -1 
 هاب١ٝ ٚؾاع١ًٝ.إاسى  يف املٛقـ ايتعًُٝٞ ايٓؼط بٜؼ -2
 ١ بٓؿظ٘ َٔ َـادس َتعذد٠ .عٔ املعًَٜٛبشح  -3
 اف.َا سكك٘ َٔ أٖذ ٜكِٝ  ْؿظ٘ ٚوذد َذ٣ -4
 غ  أْؼط١ تع١ًُٝٝ َتٓٛع١. مياس -5
 ٜؼذلى  َع صَال٥٘ يف األعُاٍ اؾُاع١ٝ . -6
 سا٤ اآلخشٜٔ.آوذلّ ٚد١ٗ ْعش ٚ-7
 دذٜذ٠ . أٚ آسا٤ اؾهاًسٚ ايتعًٝل ع٢ً َا ٜكاٍ أٚ ٜطشح أٜبادس  بطشح األط١ً٦ أ-8
 ع٢ً املٓاقؼ١ ٚإداس٠ اؿٛاس. قادسًاٜهٕٛ -9



 
 

  

11 
 

 :الطالب٘  دٔز املسشد 
 َٚٓٗا: تٓؼٝط ايتعًِاملشػذ ايطالبٞ عًٝ٘ َٗاّ  يتٛؾرل خذَات إسػاد١ٜ تظاعذ يف 

١ يف تكذِٜ اإلسػاد ٚاملعًُني ٚايعاًَني باملذسط ٚاإلداسٜني تعإٚ نٌ َٔ املشػذ (1
 . بٚايعٕٛ يًطال

 تكذِٜ بشْاَر تٛدٝ٘ ٚإسػاد يًطالب اؾذد يلُإ ؾُِٗٗ ايتاّ ألْٛاع ايدلاَر  اييت (2
 تكذَٗا املذسط١ هلِ, ٚنزيو ملُاسط١ ٚتؿعٌٝ ايتعًِ ايٓؼط  .

َٓدؿلٞ ايتشـٌٝ ٚر٣ٚ املؼهالت  ايؿشد١ٜ ذِٜ خذَات سعا١ٜ ٚ إسػاد يًطالب تك (3
 ،ٚتضٜٚذ َٔ وتاز باألدٚات ٚاملٛاد اييت ٜتعزس ع٢ً ٚيٞ األَش تٛؾرلٖا.

 تٛاؾل اـذَات ايطالب١ٝ املكذ١َ َع َتطًبات ايـش١ ٚايظال١َ  . (4

 تبين أعُاٍ ايطالب املتُٝض٠ ٚإبشاصٖا يف مجٝع أسدا٤ املذسط١.  (5

 صٜاد٠ داؾع١ٝ ايطالب يًتعًِ ٚاالْتُا٤ يًُذسط١ َٔ خالٍ ايتعًِ ايٓؼط. (6

 ألطش٠ .  ذ٣ ْؼش ثكاؾ١ ايتعًِ ايٓؼط ي (7

 : زائد الٍشاطدٔز 
شاى ع٢ً سا٥ذ ايٓؼاط اطتهُاٍ ٚتعضٜض دٚس ايتعًِ ايٓؼط خاسز غشؾ١ ايــ َٔ خالٍ إػ

 ايطالب يف إعذاد ٚتٓؿٝز خط١ ايٓؼاط َٚٓٗا:

ِٗ يف األْؼط١ ٚاملظابكات تسطِ خط١ ٚآيٝات ٚاكش١ يتؼذٝع ٚت١٦ٝٗ ايطالب ملؼاسن (1
 املذسط١ٝ ٚاالختباسات ايٛط١ٝٓ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايذٚي١ٝ .

 سؿذ  َٛاٖب ٖٚٛاٜات ايطالب ٚتُٓٝتٗا ٚتٛدٝٗٗا . (2

 ٚأٖذاؾ٘.ايتعًِ ايٓؼط منٛرز ىل سطاي١ ذسط١ٝ َظتٓذ٠ إٚكع خط١ يتٛدٝ٘ األْؼط١ امل (3

 تٛؾرل  َظاس١ ص١َٝٓ َٓاطب١ يًطالب ملُاسط١ األْؼط١ املذسط١ٝ ايـؿ١ٝ ٚغرل ايـؿ١ٝ . (4

 إػشاى ايطالب بؿاع١ًٝ يف ؽطٝط ايدلاَر  ٚاألْؼط١  اـاؿ١ بِٗ .  (5

 يإلطٗاّ يف خذَات اجملتُع ٚاألْؼط١ اـاسد١ٝ   .  بإتاس١ ايؿشؿ١ يًطال (6

ٚااليتضاّ يذ٣  اَر َتٓٛع١ تظِٗ يف تطٜٛش َٗاسات اؿٛاس ٚؿٓع ايكشاس ,تٛؾرل بش  (7
 ايطالب .
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 (1/2/2) سقِ ايٓؼاط
عشض  20 عٌُ ايضَٔ

 َٚٓاقؼ١
15 

 ٚسػ١ عٌُ أطايٝب ايتٓؿٝز
 اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼطإدشا٤ات ؼكٝل املتذسب إٔ ٜبني    أٖذاف ايٓؼاط

 

 أخيت املتذسب١:  / أخٞ املتذسب
س١ٜ تبين املذسط١ يًتعًِ ايٓؼط ساد١ ًَش١ يف ظٌ تعذد َـادس ايتًكٞ اطتُشا 

نٝـ ميهٔ دعِ اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼط بّٝٔ بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو ٚاملعشؾ١، 
َٔ مجٝع األطشاف رات ايعالق١ اييت مت َٓاقؼتٗا يف ايٓؼاط ايظابل  .ٚؾل املٓعِ 

 ع٢ً اجملُٛعات .ثِ اعشكٛا َا تٛؿًتِ إيٝ٘ ،  ايبٝاْٞ ايتايٞ
 ٚدٛد سؤ١ٜ ٚسطاي١ ٚقِٝ يًُذسط١ تتب٢ٓ تٓؼٝط ايتعًِ.-1 املذٜش 1

2- 
3- 

 -1 املعًِ 2
2- 
3- 

 -1 ايطايب 3
2- 

سا٥ذ  4
 ايٓؼاط

1- 
2- 

املشػذ  5
 ايطالبٞ

1- 
2- 

املؼشف  6
 ايذلبٟٛ

1- 
2- 

 -1 ٚيٞ األَش 7
2-  
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 (1/2/2الٍػسٚ املعسفٗٛ ) 

تعضٜض ايتعًِ ايعُٝل ايزٟ ٜٓتؼش إىل ٗذف تتُش الطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼط املظ ايكٝاد٠ ٚايتشظني
هاب١ٝ يًذُٝع َٔ سٛيٓا اآلٕ إٟ ٚيهٓٗا يف اؿكٝك١ ؽًل َٓاؾع ٜٚذّٚ بايطشم اييت ال تؤر

 .ٚيف املظتكبٌ 
ٚاؾٗات اإلػشاؾ١ٝ إلػشاى مجٝع األطشاف يف املذسط١ اؾٝذ يزا ع٢ً املذسط١ ايتدطٝط 

ٚتكّٛ بتطبٝكٗا َٚشادعتٗا ٚتعذًٜٗا  اطتذا١َ ايتعًِ ايٓؼط ,يتشكٝل   ٚنزيو املٓضٍ
 بؼهٌ َٓتعِ مبا وكل سطاي١ ٚأٖذاف ايُٓٛرز ٚؾل َا ًٜٞ:

َع سطاي١ منٛرز ٚناي١ ايٛصاس٠  ٢يًتطٜٛش تتُاػ ٚكع خط١ إطذلاتٝذ١ٝ ػا١ًَ (1
 .ِيًتعًٝ

 . ملذسط١اسطات ايظًٛن١ٝ يًطالب عٓذ بٓا٤ خط١ ايذلنٝض ع٢ً املُا  (2

االػاٙ ايـشٝح مٛ يف ٓتعِ يًتشكل َٔ إٔ املذسط١ تظرل َشادع١ اـط١ بؼهٌ َ  (3
 ؼكٝل سطاي١ ايُٓٛرز  ٚقُٝ٘.

تٛؾرل ايتذسٜب ايالصّ يًُعًُني ملظاعذتِٗ ع٢ً تطبٝل ايتػٝرلات املطًٛب١ يتشكٝل   (4
 أٖذاف ايُٓٛرز .

  .ت ، ٚاملدشدات تكِٝٝ املذخالت ، ٚايعًُٝا  (5

 .عذ ٚ ْعِ االطتذا١َ االطالع ع٢ً قٛا  (6

 ٚكُإ االطتذا١َ . ، اؿشق ع٢ً ايؼؿاؾ١ٝ يف عًُٝات ايتكِٜٛ  (7

َٚظاعذتِٗ ع٢ً ؾِٗ َا ٜكّٛ ب٘ أبٓاؤِٖ يف ،  ػشح أٖذاف ايتعًِ ايٓؼط يآلبا٤ (8
 املذسط١ ع٢ً مٛ ْؼط.

 ايكٓاع١ ايها١ًَ بتطبٝل ايتعًِ ايٓؼط نُٓع١َٛ تع١ًُٝٝ داخٌ املذسط١. (9

 ع١ُٝٝ ٚاملٓاخ ايتٓعُٝٞ اـاق بايتعًِ ايٓؼط يف املذسط١.إػاع١ ايجكاؾ١ ايتٓ (10

، ايتعًِ ايٓؼط ع٢ً َظت٣ٛ َعًُٞ ايتدـف  ايتٓظٝل ٚتبادٍ اـدلات يف فاٍ (11
 َٚعًُٞ املٛاد ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١.

 .طتذا١َ ؼكٝل االٛد٠ ٚاؾتذسٜب ٚت١ُٝٓ قذسات ايعاًَني يتشظني  (12

 ايـعٝذٜٔ اإلداسٟ ٚايؿين.نٛادس يف فاٍ ايتعًِ ايٓؼط ع٢ً  إعذاد (13
 ايعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ايٛايذٜٔ يًكٝاّ بأدٚاسِٖ املٓٛط١ بِٗ يف ايتعًِ ايٓؼط . (14
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 (1/2/3) سقِ ايٓؼاط
 15 عشض َٚٓاقؼ١ 20 عٌُ ايضَٔ

 تعاْٚٞ أطايٝب ايتٓؿٝز
 َؤػشات يتكِٜٛ املذسط١ ايٓؼط١املتذسب إٔ ٜكذلح   أٖذاف ايٓؼاط

 

 

 سب١: أخيت املتذ/ أخٞ املتذسب 
بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو اقذلح َؤػشات يتكِٜٛ املذسط١ ايٓؼط١ يف ك٤ٛ ؼكٝل َتطًبات ايتعًِ 

 س ايعاًَني باملذسط١ ٚؾل املٓعِ ايبٝاْٞ ايتايٞ:اايٓؼط ٚأدٚ
 5 4 3 2 1 املؤػش                                                   اجملاٍ ّ
1  

 املتطًبات
 ت تعًِ تب٢ٓ ع٢ً خدلات ايتعًِ ايظابك١ يًطالب.تـُِٝ خدلا -1
 َع٢ٓ . اسٜظ١ٝ ػعٌ تعًِٝ ٚتعًِ ايطالب رٌ طشم تذٝؿعت -2
3-................................................................... 

     

ّٛ -1 املذٜش  2  ٕ اػاٙ إهابٞ مٛ تؿعٌٝ ٚمماسط١ ايتعًِ ايٓؼط.ٜه
ًٜٝتعإٚ َع امل -2  ا.عًُني ٜٚٗتِ بتُٓٝتِٗ َٗٓ
3- ...................................................... 

     

 ٜجرل ايذاؾع١ٝ ٚسب االطتطالع يذ٣ ايطالب. -1 املعًِ  3
 ٜشبط بني املعشؾ١ ايع١ًُٝ ٚاملٛاقـ اؿٝات١ٝ اي١َٝٛٝ. -2
3-.................................................................... 

     

املشػذ  4
 ايطالبٞ 

 ٜعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ ايطالب بإسػادات ايظال١َ . -1
 َع أٚيٝا٤ األَٛس يتشظني تعًِ ايطالب. ١ق١ تؼاسنٜٝبين عال -2
3-.................................................................. 

     

سا٥ذ   5
 ايٓؼاط

 مماسط١ ايطالب يًتعًِ ايٓؼط. صضىطط ألْؼط١ ٚبشاَر تع-1
 ٜظِٗ يف بشاَر فذٚي١ يًُذسط١ ٚيف َؤطظات اجملتُع املذْٞ. -2
3-.................................................................... 

     

 ُٜٓٞ َٗاسات اؿٛاس ٚاالطتُاع ٚايتؿهرل ٚايعٌُ اؾُاعٞ. -1 ايطايب  6
 يطالب.ا ٥٘سا٤ صَالآوذلّ  -2
3-................................................................... 

     

      اجملُٛع ايتؿـًٝٞ 
  اجملُٛع ايٓٗا٥ٞ 
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 الٕحدٚ  الجاٌٗٛ : تضىٗي التعمي الٍػط
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 الٕحدٚ  الجاٌٗٛ : تضىٗي التعمي الٍػط

 ووضوعات الوحدة :

 عٍاصر التعمي الٍشط . -1

 ي األٌشطة .تصىي - أ

 اٌّىاك الطالب يف التعمي الٍشط . - ب

 وعايري إشرتاتيجيات التعمي الٍشط . -2

 تطبيكات تدريصية لمتعمي الٍشط . -3

 أِداف الوحدة : 

 يف ٌّاية اليوً التدرييب يتوقع وَ املتدرب أُ : 

 يوضح عٍاصر التعمي الٍشط .     -1
 ي أٌشطة تتٍاشب وع فمصفة التعمي الٍشط .  يصّى -2

 ىاك الطالب يف األٌشطة .     يفّعن اٌّ -3

 يكرتح وعايري اختيار إشرتاتيجيات التعمي الٍشط .   -4

 يطبل بعض إشرتاتيجيات التعمي الٍشط وَ خاله وادتْ الدراشية .     -5
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 ادتمطٛ األٔىل  : عٍاصس التعمي الٍػط                                    
 دقٗكٛ 120 الصوَ الكم٘ لمجمطٛ :

 ت ادتمطٛ :وٕضٕعا

 عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط . .1

 تـُِٝ األْؼط١ . .2

 اُْٗاى ايطالب يف ايتعًِ . .3

 

 األِداف اإلجسائٗٛ :

 يف ٌّاٖٛ اجلمطٛ ٖتٕقع وَ املتدزب أُ :
 ٜٛكح عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط ٚأْٛاع٘ ٚأٖذاؾ٘.     .1

 .ٜـُِ  أْؼط١ َتٓٛع١ ٚؾل خـا٥ف ايتعًِ ايٓؼط .2

 .ِ ايٓؼطٜبني نٝؿ١ٝ اُْٗاى ايطالب ٚؾل ايتعً .3

 ٜشػح ْؼاًطا ٜتشكل  ؾٝ٘ اُْٗاى ايطالب. .4

 

 خطٛ تٍفٗر ادتمطٛ األٔىل

 زقي عٍـٕاُ الٍػاط الصوَ/ د

 الٍػاط

 عٍٕاُ

 ادتمطٛ

 زقي

 عىن عسض ٔوٍاقػٛ والحعٛ ادتمطٛ

 التدريض (2/1/1) عٍاصر التعمي الٍشط  15 10 
 الٍشط

 
تصىيي  أٌشطة وتٍوعة وفل  20 15  األوىل

 لتعمي الٍشطخصائص ا

(2/1/2) 

 (2/1/3) التعمي  يفكيفية اٌّىاك الطالب  15 10 

ترشيح ٌشاط يتخكل  فيْ اٌّىاك  20 15 
 الطالب 

(2/1/4) 

 اجملىٕع د 120
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 أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١:
بايتعإٚ َع أؾشد فُٛعتو، اقشأ ايٓؼش٠ ايتعشٜؿ١ٝ اـاؿ١ بعٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط، ثِ 

 ٚكح غشٜط١ َؿ١َٝٛٗ :
 عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط. .1
 أْٛاع نٌ عٓـش َٔ عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط. .2
 أٖذاف نٌ ْٛع َٔ أْٛاع عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط. .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 (2/1/1) زقي الٍػاط

 10 عسض ٔوٍاقػٛ 15 عىن الصوَ

 تعأٌ٘ أضالٗب التٍفٗر

 ي الٍػط أُ ٖٕضح املتدزب عٍاصس التعم أِداف الٍػاط
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 (2/1/1الٍػسٚ التعسٖفٗٛ )

 عٍاصس ٔإضرتاتٗجٗات التعمي الٍػط  : 

ميهٔ يًُعًِ إٔ ىطط يذسط٘ يتكذِٜ أْؼط١ تتٓاطب َع األٌشطٛ ، : العٍضس األٔه
َظت٣ٛ املتعًُني ٚطبٝع١ احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚاملـادس املتاس١ ، ٚميهٔ إٔ تهٕٛ ٖزٙ 

احملت٣ٛ اؾذٜذ، أٚ ايتعشف ع٢ً خدلات األْؼط١ يف بذا١ٜ ايذسغ بػشض ايت١٦ٝٗ يتكّبٌ 
ايطالب ايظابك١ رات ايـ١ً بايذسغ ٚاالْطالم َٓٗا، أٚ قذ تهٕٛ األْؼط١ َشس١ًٝ ب١ٝٓٝ 
أثٓا٤ ايذسغ بػشض ؼذٜذ تكذّ ايطالب نٓٛع َٔ ايتكِٜٛ ايبٓا٥ٞ، أٚ يتطٜٛش َؿّٗٛ أٚ 

األؾهاس اييت مت َٗاس٠ َٔ خالٍ املُاسط١ ٚايتأٌَ، ٚميهٔ إٔ ٜٗذف ايٓؼاط إىل سبط 
ٚميهٔ إٔ تهٕٛ األْؼط١ ختا١َٝ ،  علٗا قبٌ ايذخٍٛ إىل ؾهش٠ دذٜذ٠تكذميٗا بب

اق يًددل٠ اـ اٙ، أٚ َظاعذ٠ ايطايب ع٢ً بٓا٤ َعٓتٗذف يتٛطٝع تطبٝل َؿّٗٛ أٚ َٗاس٠
ايتع١ًُٝٝ، أٚ إلغالم املٛكٛع اؿايٞ ٚاالْطالم مٛ َٛكٛع دذٜذ طٝتِ تٓاٚي٘ السًكا. ْٚٛد 

ا ٜهٕٛ كتضًيا داخٌ غشؾ١ ايــ أنٝذ ع٢ً املؿّٗٛ ايؼاٌَ يًٓؼاط ايتعًُٝٞ ٚأّيايت
ٖٚٓاى آؾام سسب١ يتٓؿٝز األْؼط١  ، َٛكٛعات َٚؿشدات ايهتب املذسط١ٝ َٚتُشًٛسا سٍٛ

ايتع١ًُٝٝ ع٢ً َظت٣ٛ املذسط١ نهٌ، ٚاجملتُع احملٝط باملذسط١، ٚفُٛع١ املذاسغ 
رات ايعالق١، ٚال ْٓظ٢ أٜلا ايذٚس األطاطٞ يًؼشان١  املتذاٚس٠، ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ

 َع ايكطاع اـاق ٚيٛ ع٢ً َظت٣ٛ َبادسات ؿػرل٠ أٚ قـرل٠ املذ٣.

َٔ ايتعًِ ايٓؼط ٚايزٟ قذ ٜهٕٛ أنجش تأثرًلا ؾٗٛ َذ٣ اُْٗاى  العٍضس الثاٌ٘أَا 
ًٝا ٚقذ ٜهٕٛ ٖزٙ االُْٗاى )ا،  اّ ٚاألْؼط١ ايتع١ًُٝٝ)تؿاعٌ( ايطالب يف املٗ يتؿاعٌ( أدا٥

ًٝا(، ٚقذ ػتُع ٖزٙ األػهاٍ ايجالث١ ًَعا. غرل إٔ  ًٝا، أٚ عاطؿًٝا )ٚدذاْ ظاٖشًٜا، أٚ رٖٓ
ٓؼط َا مل ٜهٔ َكشًْٚا االُْٗاى )ايتؿاعٌ( ايعاٖشٟ مبؿشدٙ ال ٜذٍ َطًًكا ع٢ً ايتعًِ اي

باالُْٗاى  تؿاعٌ( رٖين، ٚطٝهٕٛ ايتعًِ أنجش سطًٛخا ٚإَتاًعا يٛ نإ َكشًْٚاباُْٗاى )
، ٚقذ ٜهٕٛ َٔ ايظٌٗ ؿٓاع١ االُْٗاى )ايتؿاعٌ( عٌ( ايعاطؿٞ )ايٛدذاْٞ( )بايتؿا

ٚيتشكٝك٘ ميهٔ ،  اعٌ( ايزٖين ٜؼهٌ ؼذًٜا يًُعًِايعاٖشٟ ، غرل إٔ االُْٗاى )ايتؿ
غرل أْٗا هب أال تهٕٛ  ،بأطايٝبٗا املدتًؿ١ تٛظٝـ تهٓٝهات )ؾٓٝات( األط١ً٦ ايـؿ١ٝ

١ مٛ احملت٣ٛ املعشيف، بٌ ال بذ إٔ تتُشٛس سٍٛ خدلات ايطالب ٚاػاٖاتِٗ تكًٝذ١ٜ َتٛدٗ
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طتذابات ٚآسا٥ِٗ ايؼدـ١ٝ، ٚإال ئ ٜؼعشٚا بك١ُٝ تًو األط١ً٦ ٚطٝعاؾْٛٗا با
نُا ميهٔ تٛظٝـ املدططات ايتٓع١ُٝٝ اييت ػعٌ  ،َٝهاْٝه١ٝ )سشن١ٝ( باسد٠

ٚاملٛكٛع١ٝ يًُشت٣ٛ، أٚ اطتجُاس  ايطايب ٜبزٍ دًٗذا يف اطتٝلاح ايب١ٝٓ املؿ١َٝٛٗ
اسض َٔ خالٍ بزٍ فٗٛد إطذلاتٝذٝات ايتعاسض املعشيف اييت ؼؿض ايطايب ؿٌ ٖزا ايتع

ؾٝتطًب إٔ تهٕٛ ابتذا٤ عٌ( ايعاطؿٞ )ايٛدذاْٞ( أَا االُْٗاى )ايتؿا ،رٖين َشنض
اى ػعٛس ايعالق١ مح١ُٝٝ بني املعًِ ٚايطايب، ٚبني ايطالب داخٌ ايــ، ٚأال ٜهٕٛ ٖٓ

أْ٘ نُا ،  إبايشٖب١ ٚاـٛف، ٚإال ؾًٔ ٜهٕٛ يًُؼاعش اإلهاب١ٝ ظٗٛس يف غٝاب االط٦ُٓ
 َٔ املِٗ إٔ ٜتلح استباط احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يًُتعًُني.
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 (2/1/2) زقي الٍػاط

 15 عسض ٔوٍاقػٛ 20 عىن الصوَ

 تعأٌ٘ أضالٗب التٍفٗر

 دزب أٌػطٛ وتٍٕعٛ ٔفل خضائط التعمي الٍػطأُ ٖضىي املت أِداف الٍػاط

 أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١:
بايتعإٚ َع أَاَو دذٍٚ ٜٛكح أْٛاع أْؼط١ ايتعًِ ايٓؼط ٚأٖذاؾٗا ٚخـا٥ـٗا، 

ٚؾل نٌ ْٛع َٔ أْٛاع أْؼط١ ايتعًِ تتٓاطب َع أٖذاؾٗا  ْؼاط ؿُِفُٛعتو 
 ٚخـا٥ـٗا سظب املاد٠ اييت تذسطٗا. 

 االطتعا١ْ  بهتاب ايٓؼاط يف املكشس ايذساطٞ. َالسع١: ميهٔ
 خضائضّا أِدافّا إٌٔاع أٌػطٛ التعمي الٍػط

 
 افتتاحٗٛأٌػطٛ 

 إثاس٠ ايذاؾع١ٝ يًتعًِ
 ايت١٦ٝٗ يًذسغأٚ 
ايتعشف ع٢ً اـدلات أٚ 

 ًتكِٜٛ ايتؼدٝـٞيٚ ايظابك١

 ايتعشف ع٢ً: 
 اؿادات ايتع١ًُٝٝ 

 َظتٜٛات ايطالب املعشؾ١ٝ 
قذسات ٍَٚٝٛ  يًتعشف ع٢ً

 ايطالب املدتًؿ١
 

 

 أٌػطٛ وسحمٗٛ

 

ؼذد تكذّ ايطالب يف املعشؾ١ 
 )تكِٜٛ بٓا٥ٞ(

 ٚ َٗاس٠تطٜٛش َؿّٗٛ أٚ ي
شبط األؾهاس اييت مت أٚ ي

تكذميٗا ببعلٗا قبٌ ايذخٍٛ 
 يؿهش٠ دذٜذ٠

ٌ دٚس ايطايب يف ٝتؿعأٚ ي
 ايتعًِ

ؼذد أٖذاف ايتعًِ ٚاملؿشدات 
 األطاط١ٝ

ذٝات ايتعًِ ؼذد إطذلاتٝٚ 
 ايٓؼط

 ذلاعٞ اإلَهاْات املاد١ٜٚ ي
 )ايٛطا٥ٌ ٚايتكٓٝات(

 تعتُذ ع٢ً ايتعًِ ايزاتٞ
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 أٌػطٛ ختاوٗٛ

 تٛطٝع تطبٝل َؿّٗٛ أٚ َٗاس٠

ظاعذ٠ ايطايب ع٢ً بٓا٤ أٚ مل
 اق يًددل٠ ايتع١ًُٝٝاـ اَٙعٓ

غالم املٛكٛع اؿايٞ أٚإل
 ٚاالْطالم مٛ َٛكٛع دذٜذ

 

 االطتُشاس١ٜ
تكِٜٛ )راتٞ، تٓٛع اي

تؼاسنٞ، تباديٞ، املعتُذ 
 ع٢ً األدا٤(

 
 
 

 

- 



 
 

  

31 
 

 
إٌٔاع أٌػطٛ 

التعمي 

 الٍػط

 األٌــــػـــــــــطـــٛ

 
 ٛ

ط
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 (2/1/3) زقي الٍػاط

 10 عسض ٔوٍاقػٛ 15 عىن الصوَ

 ٔزغٛ عىن أضالٗب التٍفٗر

 تخكٗل اٌّىاك الطالب يف التعميلأُ ٖكرتح املتدزب إجساءات  لٍػاطأِداف ا

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
أَاَو دذٍٚ ٜٛكح أْٛاع اُْٗاى ايطالب ٚؾل ايتعًِ ايٓؼط، بايتعإٚ َع أؾشاد 

 ثِ اقذلح إدشا٤ات ؼكٝك٘ يف أْؼط١ ايتعًِ ايٓؼط.، فُٛعتو، ْاقؽ ٖزٙ األْٛاع 
 

 ٌٕع االٌّىاك 

 

 

 فطريٓت

 

 إجساءات حتكٗكْ يف أٌػطٛ التعمي

اُْٗاى ايطالب 
ًٝا )ظاٖشًٜا(  أدا٥

ايكٝاّ بايتششى ٚاملُاسط١ 
 ايع١ًُٝ يًٓؼاط.

 

اُْٗاى ايطالب 
ًٝا  رٖٓ

مياسغ َٗاّ ٚأْؼط١ عك١ًٝ 
تتذسز يف ايؿِٗ ٚايتشًٌٝ 

 ٚايذلنٝب ٚايتكِٜٛ

 

اُْٗاى ايطالب 
ًٝا(  عاطؿًٝا )ٚدذاْ

ب مياسغ ايٓؼاط بؼػـ ٚس
ٚسغب١ ٚمحاغ ػاٙ َٛكٛع 

 ايتعًِ
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 (2/1/3)يًٓؼاط سقِ  َظاعذمنٛرز 

 

ٌٕع اٌّىاك الطالب يف 

 التعمي الٍػط

 

 

 تفطريٓ

 

 إجساءات حتكٗكْ يف أٌػطٛ التعمي

اُْٗاى ايطالب 
ًٝا ظاٖشًٜا  أدا٥

ايكٝاّ بايتششى ٚاملُاسط١ 
 ايع١ًُٝ يًٓؼاط

اطتدذاّ إطذلاتٝذٝات سشن١ٝ 
ألدٚاس ٚايتذاسب َجٌ يعب ا

 ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ

اُْٗاى ايطالب 
ًٝا  رٖٓ

مياسغ َٗاّ ٚأْؼط١ عك١ًٝ 
تتذسز يف ايؿِٗ ٚايتشًٌٝ 

 ٚايذلنٝب ٚايتكِٜٛ

 دَر َٗاسات ايتؿهرل يف ايتعًِ 

ٚعًُٝات ايعًِ َجٌ :املالسع١ 
ٚايتـٓٝـ ٚاالطتٓتاز ٚايتكِٜٛ 

 ٚاملكاس١ْ ٚاإلبذاع....

اُْٗاى ايطالب 
ًٝاعاطؿًٝا   ٚدذاْ

مياسغ ايٓؼاط بؼػـ ٚسب 
ٚسغب١ ٚمحاغ ػاٙ َٛكٛع 

 ايتعًِ

سبط املاد٠ ايع١ًُٝ ٚاألْؼط١ 
بٛاقع سٝا٠ ايطايب ٚاستٝادات٘ 

 َٚؼهالت٘ ٚب٦ٝت٘.. 
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 (2/1/4) زقي الٍػاط

 15 عسض ٔوٍاقػٛ 20 عىن الصوَ

 غازك -شأج   –فكس  أضالٗب التٍفٗر

 ٌػاًطا ٖتخكل  فّٗا اٌّىاك الطالب أُ ٖسغح املتدزب أِداف الٍػاط

 

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
 بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو : 

 سػح ْؼاًطا تعًًُٝٝا َٔ َاد٠ ؽــو.  .1
  ؾٝ٘ . َٔ تٛؾش أْٛاع االُْٗاى ايجالث١ ؼكل .2
ّٛس ايٓؼاط الطتهُاٍ األْٛاع ايجالث١.تٓاقؽ َع صًَٝو ٚ .3  ط

 .اعشض َا تٛؿًت إيٝ٘ ع٢ً فُٛعتو .4
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 ادتمطٛ الجاٌٗٛ: تطبٗكات عمٜ  التعمي الٍػط                                    

 دقٗكٛ 120 الصوَ الكم٘ لمجمطٛ :
 وٕضٕعات ادتمطٛ :

 تطبٝكات ايتعًِ ايٓؼط يف املٛاد ايذساط١ٝ. .1

 َعاٜرل إطذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼط. .2

 
 األِداف اإلجسائٗٛ :

 اجلمطٛ ٖتٕقع وَ املتدزب أُ :يف ٌّاٖٛ 
 . ٜطبل إطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١ ع٢ً دسغ َٔ دسٚغ َاد٠ ؽــ٘ .1

 . ٜطبل إطذلاتٝذ١ٝ تذسٜع األقشإ ع٢ً دسغ َٔ دسٚغ َاد٠ ؽــ٘ .2

 . ٜطبل إطذلاتٝذ١ٝ ايتذسٜع ايتباديٞ ع٢ً دسغ َٔ دسٚغ َاد٠ ؽــ٘ .3

 .ٜكذلح َعاٜرل اختٝاس إطذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼط  .4

 

 خطٛ تٍفٗر ادتمطٛ الجاٌٗٛ

 

 

  عٍـٕاُ الٍػاط الصوَ/ د

 زقي

 الٍػاط

اُ
ٍٕ

ع
طٛ 

دتم
ا

 

 زقي 

 عىن عسض ٔوٍاقػٛ والحعٛ ادتمطٛ

 (2/2/1) إطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١ 15 15 

ط
ػ

لٍ
ي ا

عم
لت

ٜ ا
عم

ت 
كا

بٗ
ط

ت
 

ادتمطٛ 

 (2/2/2) إطذلاتٝذ١ٝ تذسٜع األقشإ 15 15  الجاٌٗٛ

 تٝذ١ٝ ايتذسٜع ايتباديٞإطذلا 20 20 
 

(2/2/3) 

 10 

 

 َعاٜرل اختٝاس إطذلاتٝذٝات 10
 ايتعًِ ايٓؼط.

(2/2/4) 

 اجملىٕع د 120
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 (2/2/1)الٍػسٚ املعسفٗٛ 

 (2/2/1) زقي الٍػاط

 15 عسض ٔوٍاقػٛ 15 عىن الصوَ

 دزٖظ املضغسالت أضالٗب التٍفٗر

 وَ دزٔع وادٚ ختضضْأُ ٖطبل املتدزب إضرتاتٗجٗٛ املٍاقػٛ الٍػطٛ عمٜ دزع  أِداف الٍػاط

 أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١:
َــٔ إطــذلاتٝذٝات ٚأطــايٝب ايــتعًِ ايٓؼــط إطــذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼــ١ ايٓؼــط١، بايتعــإٚ َــع         

 : وتأؾشاد فُٛع
 املاد٠ ايع١ًُٝ املشؾك١ قشا٠٤ ؿاَت١. اقشأ .1

ًٝا عًـ٢ صَال٥ـو يف اجملُٛعـ١ إطـذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼـ١      .2 ايٓؼـط١   قِ بذٚس املعًِ ٚطبل عًُ
 ٚؾل اـطٛات اإلدشا١ٝ٥ هلزٙ اإلطذلاتٝذ١ٝ ع٢ً دسغ َٔ َاد٠ ؽــو.

 اخذل أسذ أؾشاد اجملُٛع١ يتكِٜٛ تٓؿٝز اإلطذلاتٝذ١ٝ ٚؾل بطاق١ املالسع١ ايتاي١ٝ: .3

 
 كعٝـ َتٛطط دٝذ َعاٜرل  إطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١ ايشقِ

    عذد األٖذاف اييت مت ؼكٝكٗا بايؿعٌ 1
ًٝا يف املٓاقؼ١ايضَال٤ () عذد  2     ايطالب ايزٜٔ اػذلنٛا ؾعً
    عذد األؾهاس أٚ اآلسا٤ أٚ اؿًٍٛ  اييت مت ايتٛؿٌ إيٝٗا 3
    طٍٛ ايؿذل٠ اؿكٝك١ٝ اييت اطتػشقتٗا املٓاقؼ١ بؿاع١ًٝ تا١َ 4
عذد ايـؿات املشغٛب ؾٝٗا َٔ ٚسا٤ املٓاقؼ١ ٚاييت مت  5

 ايطالب )ايضَال٤ ( انتظابٗا َٔ داْب
   

َذ٣ ايؿِٗ اؿكٝكٞ ؾٛاْب املٛكٛع املطشٚح يًٓكاؾ أٚ  6
ايطالب يف ) ايضَال٤ (ايكل١ٝ أٚ املؼه١ً اييت تٓاٚهلا 

 َٓاقؼاتِٗ
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 إضرتاتٗجٗٛ املٍاقػٛ الٍػطٛ :

ٝات ايتعًِ ايٓؼط ميهٔ تعشٜـ إطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١ ع٢ً أْٗا إسذ٣ إطذلاتٝذ     
اييت تؼذع ايطايب ع٢ً املؼاسن١ بؿاع١ًٝ داخٌ اؿذش٠ ايذساط١ٝ، ٚريو َٔ خالٍ تؿاعٌ 
يؿعٞ أٚ ػؿٗٞ بني ايطًب١ أْؿظِٗ، أٚ بني املعًِ ٚأسذ ايطالب، أٚ بني املعًِ ٚمجٝع 
ايطالب ، ٚريو َٔ أدٌ انتظاب فُٛع١ َٔ املعًَٛات ٚاملٗاسات ٚاالػاٖات املشغٛب 

 (2006.)دٛدت ٚأخشٕٚ،ؾٝٗا
 

 أِىٗٛ إضرتاتٗجٗٛ املٍاقػٛ الٍػطٛ يف حتكٗل التعمي الٍػط:

ْكٌ املتعًِ َٔ ساي١ اإلؿػا٤ ٚايتًكني ٚايظًب١ٝ يف ايتعًِٝ، إىل ساي١ املؼاسن١  .1
 ٚايؿاع١ًٝ يف ايٓكاؾ َع املعًِ تاس٠، َٚع صَال٥٘ تاس٠ أخش٣.

ط١، ٚريو ْتٝذ١ ايذٚس ايٓؼط ايزٟ تظاعذ املعًِ ع٢ً إثاس٠ املٍٝٛ مٛ َٛكٛع ايذسا .2
 ًٜعب٘ خالٍ َٓاقؼت٘ َع صَال٥٘ أٚ َع املعًِ داخٌ سذش٠ ايذساط١ .

تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ أْؼط١ ايطالب مٛ اػاٖات إهاب١ٝ َشغٛب ؾٝٗا، ٚريو يف  .3
األطٛاس أٚ املشاسٌ اييت تأخزٖا املٓاقؼ١، َٚا ٜكّٛ ب٘ نٌ طايب َٔ دٚس أٚ أدٚاس 

 ؾٝٗا.

سٜب ايطالب ع٢ً مجع املعًَٛات املدتًؿ١، ٚايتعبرل عٓٗا ْٚكذٖا ٚسبطٗا تعٌُ ع٢ً تذ .4
 ببعلٗا َٔ أدٌ ايٛؿٍٛ إىل ْتا٥ر أٚ أسهاّ أٚ سًٍٛ َؿٝذ٠.

تؼذع ايطالب ع٢ً ايبشح ٚايتكـٞ ايعًُٞ يف ايهتب ٚاملشادع ٚاجملالت َٚٛاقع  .5
ٛكٛع املطشٚح َٔ أدٌ صٜاد٠ ؾِٗ دٛاْب امل ; ١ اإلْذلْت ايع١ًُٝ غرل احملذٚد٠ػبه

 يًٓكاؾ.

تعٌُ ع٢ً تذسٜب ايطالب ع٢ً اسذلاّ آسا٤ صَال٥ِٗ َُٗا اختًؿت عٔ آسا٥ِٗ أٚ  .6
 ناْت َعاسك١ هلا.

ُتهظب املٓاقؼ١ ايٓؼط١ ايطالب ايعذٜذ َٔ ايـؿات املشغٛب ؾٝٗا َجٌ:ؼٌُ  .7
املظؤٚي١ٝ، ْٚبز اـٛف ٚاـذٌ، ٚايتعإٚ َع اآلخشٜٔ ٚاسذلاَِٗ، ٚايعٌُ كُٔ 

، ٚايبعذ عٔ األْا١ْٝ، ٚػٓب ايعضي١، ٚطشح األط١ً٦ ٚاالطتؿظاسات فُٛعات
ايعذٜذ٠، ٚاالطتُاع اإلهابٞ، ٚايتؿاعٌ ايٓؼط، ٚايتعبرل عش١ٜ عٔ اآلسا٤، ٚايذؾاع 

 عٔ ٚدٗات ايٓعش، ٚعذّ ايتظشع يف إؿذاس األسهاّ... .
 

 اخلطٕات اإلجسائٗٛ إلضرتاتٗجٗٛ املٍاقػٛ الٍػطٛ:



 
 

  

31 
 

 أٚ ايٛسذ٠. ؼذٜذ أٖذاف ايذسغ .1

 اختٝاس املٛكٛع أٚ املؼه١ً اييت طتطبل عًٝٗا إطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١. .2

 ؼذٜذ صَٔ املٓاقؼ١. .3

طشح أط١ً٦ َجرل٠ يًُٛكٛع ، أٚ طشح بعض اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات األٚي١ٝ عٔ املٛكٛع ;  .4
 يتشؿٝض ايطالب يًُؼاسن١ يف املٓاقؼ١. 

 ا٤ ايشأٟ عش١ٜ نا١ًَ.إتاس١ ايؿشؿ١ ؾُٝع ايطالب يًُٓاقؼ١ ٚإبذ .5

ايتؼذٝع املظتُش ع٢ً ايتعًِ َٔ خالٍ اطتدذاّ ٚطا٥ٌ تعضٜض كتًؿ١ ٚتػز١ٜ سادع١  .6
 ؾٛس١ٜ ٚإهاب١ٝ.

ايذلنٝض ع٢ً ايكلاٜا اـاؿ١ بأخالقٝات ايتعًِ ٚايتعًِٝ )اسذلاّ ايشأٟ اآلخش،  .7
 ايتعإٚ، اإلْـات، االْلباط، اسذلاّ املعًِ(.

 ف األؾهاس اييت تٛؿًٛا إيٝٗا ٚنتابتٗا.تؼذٝع ايطالب َٔ خالٍ تًدٝ .8

 دٔز املعمي ٔالطالب يف إضرتاتٗجٗٛ املٍاقػٛ الٍػطٛ

 دٔز الطالب دٔز املعمي

 اإلؿػا٤ اؾٝذ ملا ٜكٛي٘ صَالؤٙ ايطالب ٚاملعًِ ؼذٜذ أٖذاف ايذسغ 
 ؼًٌٝ األؾهاس ٚاآلسا٤ اييت ٜظُعٗا اختٝاس َٛكٛع املٓاقؼ١

 سى صَال٤ٙ يف ايٓكاؾ باإلكاؾ١ أٚ املعاسك١ٜؼا ؼذٜذ صَٔ املٓاقؼ١ 
 ٜذاؾع عٔ ٚد١ٗ ْعشٙ باملعًَٛات ايـشٝش١ إثاس٠ ايطالب يًٓكاؾ بطشح أط١ً٦ َؿتٛس١

 ٜتكبٌ ْكذ اآلخشٜٔ ٚوذلّ ٚدٗات ْعشِٖ تؼذٝع ايطالب ع٢ً ايٓكاؾ ٚطشح األط١ً٦
 ٍ املٓاقؼ١ٜظتذٝب يتٛدٝٗات َعًُ٘ خال تشى اؿش١ٜ يًطالب إلبذا٤ ايشأٟ بؼذاع١

ايتكًٌٝ َٔ َؼاسنت٘ ٚعذّ ايتذخٌ إال عٓذ 
 ايلشٚس٠

ٜتؿاعٌ َع صَال٥٘، ٜٚتعإٚ َعِٗ يف طبٌٝ ؼكٝل 
 األٖذاف املشغٛب١

ٜبشح عٔ أؾلٌ األؾهاس ٚاآلسا٤ ٚاؿًٍٛ املٓاطب١  تـٜٛب آسا٤ ٚأؾهاس ٚأطشٚسات ايطالب
 يًُٛقـ ايتعًُٝٞ

دٝ٘ إػشاى مجٝع ايطالب يف ايٓكاؾ ٚريو بتٛ
 أط١ً٦ إيٞ ايطايب املٓعضٍ

ٜظُح يضَال٥٘ باؿذٜح ٚكايؿت٘ يف ايشأٟ بهٌ 
 تكذٜش ٚاسذلاّ

تؼذٝع ايطالب ع٢ً ع١ًُٝ ايتًدٝف يف ْٗا١ٜ ٚقت 
 املٓاقؼ١.

ًٜدف األؾهاس اييت تٛؿٌ إيٝٗا َع صَال٥٘ ٜٚهتبٗا 
 ع٢ً ايظبٛس٠ يرلاٖا اؾُٝع

 

 

 

 (2/2/2) زقي الٍػاط

 15 وٍاقػٛعسض ٔ 15 عىن الصوَ
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 )جمىٕعات زباعٗٛ( تدزٖظ وضغس أضالٗب التٍفٗر

 أُ ٖطبل املتدزب إضرتاتٗجٗٛ تدزٖظ األقساُ عمٜ دزع وَ دزٔع وادٚ ختضضْ أِداف الٍػاط
 

 أخٞ املتذسب ـ أخيت املتذسب١:
َٔ إطذلاتٝذٝات ٚأطـايٝب ايـتعًِ ايٓؼـط إطـذلاتٝذ١ٝ تـذسٜع األقـشإ. بايتعـإٚ َـع              

 عتو :أؾشاد فُٛ
 اخذل َٛكًٛعا َٔ َاد٠ ؽــو. .1

 سذد ايعٓاؿش أٚ احملاٚس ايش٥ٝظ١ يًذسغ، ٚأعذ ؿٝاغتٗا بؼهٌ أط١ً٦. .2

قِ بذٚس املعًِ جملُٛعتو ايشباع١ٝ، ٚطبل منٛرز دسغ َـػش ع٢ً صَال٥و ٚؾل  .3
 اـطٛات اإلدشا١ٝ٥ ايتاي١ٝ :

 ايب هٝب عٔ ايظؤاٍ، ٚايطثِ ٍٚ طؤااًل، ٚايطايب ايجاْٞ ٜؿهش ٜطشح األ
ّٕٚ األؾهاس.  ايجايح ٜذ

  ٜتِ تبادٍ األدٚاس بني ايطالب ايجالث١، ٚال َاْع َٔ تبادٍ األدٚاس يف نٌ َش٠
 بٓؿع ايظؤاٍ أٚ نٌ طايب ٜطشح طؤاًيا كتًًؿا.

  ٚتتٓاقؽ اجملُٛع١ ايجالث١ٝ َع بعلٗا ايبعض سٍٛ األؾهاس املته١ْٛ يٝعذيٛا أ
 ٜلٝؿٛا ثِ تعشض أَاّ اؾُٝع.

 ٚتكذِٜ تػز١ٜ سادع١ يًُذُٛعات. ٘إلػشاف ٚايتٛدٝدٚس املعًِ ا 
 الطالب الرٙ ٖطسح الطؤاه

 )وكدً الطؤاه(

 الطالب الرٙ جيٗب عَ الطؤاه

 )جمٗب الطؤاه(

 الطالب الرٙ ٖكتب األفكاز

 )املطجن(

 ايطايب ايجايح)خايذ( ايطايب ايجاْٞ )طعٝذ( ايطايب األٍٚ )قُذ(

 ايطايب األٍٚ  )قُذ( )خايذ(ايطايب ايجايح ايطايب ايجاْٞ )طعٝذ(

 ايطايب ايجاْٞ )طعٝذ( ايطايب األٍٚ )قُذ( ايطايب ايجايح )خايذ(

 الٍتائج )ٌكاش مجاع٘ بعد وساجعٛ األفكاز(

 

 

 (2/2/3) زقي الٍػاط

 20 عسض ٔوٍاقػٛ 20 عىن الصوَ
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 دزٖظ وضغست أضالٗب التٍفٗر

 زٖظ التبادل٘ عمٜ دزع وَ دزٔع وادٚ ختضضْأُ ٖطبل املتدزب إضرتاتٗجٗٛ التد أِداف الٍػاط

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
َٔ إطذلاتٝذٝات ٚأطايٝب ايتعًِ ايٓؼط إطذلاتٝذ١ٝ ايتذسٜع ايتباديٞ، بايتعإٚ َع أؾشاد 

 فُٛعتو، ُٜطًب َٓو:
 قشا٠٤ املاد٠ ايع١ًُٝ املشؾك١ قشا٠٤ ؿاَت١. .1

صَال٥ـو إلطـذلاتٝذ١ٝ ايتـذسٜع ايتبـاديٞ     ايكٝاّ بذٚس قا٥ـذ ايؿشٜـل ٚايتطبٝـل عًُٝـا َـع       .2
ٚؾل اـطٛات اإلدشا١ٝ٥ هلـزٙ اإلطـذلاتٝذ١ٝ عًـ٢ دسغ َـٔ َـاد٠ ؽـــو، َظـتعًٝٓا        

  بٗزا اؾذٍٚ:
 وّازٚ

 التٍبؤ

 ....ٔأتٛقع َٔ خالٍ عٓٛإ املٛكٛع أْ٘ ٜتشذخ ع 

 )اطأهلِ  إٔ ٜظتذعٛا َعًَٛاتِٗ سٍٛ نٌ َا ٜعشؾْٛ٘ عٔ ٖزا املٛكٛع(

 وّازٚ

 ضلمٛطسح األ

 طشح أط١ً٦ كتًؿ١ بعذ قشا٤تِٗ يًُٛكٛع 

)أط١ً٦ تهٕٛ إداباتٗا يف ايٓف، أط١ً٦ ؼتاز إىل تؿهرل ٚعح، أط١ً٦ 
 تهٕٛ إداباتٗا يف رٖين َٚٔ َعًَٛاتٞ ايظابك١(

 وّازٚ

 التٕضٗح

 ....ٔأْا مل أؾِٗ اؾض٤ ايزٟ ٜتشذخ ع 

 أنجش سٍٛ ٖزٙ ايٓكط١... اأستاز تٛكًٝش 

 وّازٚ 

 التمدٗط

 .. تًدٝف األؾهاس ايش٥ٝظ١ يف ٖزا ايٓف 

 .عٌُ خشٜط١ َؿ١َٝٛٗ يًُٛكٛع 

 

 (2/2/3)الٍػسٚ املعسفٗٛ 

 إضرتاتٗجٗٛ التدزٖظ التبادل٘ : 
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ٖٞ عباس٠ عٔ أْؼط١ تع١ًُٝٝ تأتٞ ع٢ً ١٦ٖٝ سٛاس بني املعًِ ٚايطالب، أٚ بني ايطالب 
ايتظاؤٍ، ، ل١ُٓ )ايتٓبؤ بعلِٗ ايبعض، عٝح ٜتباديٕٛ األدٚاس طبًكا يًُٗاسات املت

ايتٛكٝح، ايتًدٝف( بٗذف ؾِٗ املاد٠ املكش٠٤ٚ ٚايتشهِ يف ٖزا ايؿِٗ عٔ طشٜل َشاقبت٘ 
 ٚكبط عًُٝات٘.

 وّازات إضرتاتٗجٗٛ التدزٖظ التبادل٘:
 أًٔلا: وّازٚ التمدٗط:

 ، ٛكٛع ٚاستباطاتٗا يف ؿٛس٠ قه١ُٚتعين ايكذس٠ ع٢ً ؼذٜذ املعًَٛات امل١ُٗ يف امل  
ٚايطالب ٜبذؤٕٚ بتًدٝف اؾٌُ َٚع ايٛقت ٚاملُاسط١ ٜتكذَٕٛ يتًدٝف قطع١ نا١ًَ أٚ 
دسغ ناٌَ. ٚتظاعذ املٓعُات ايتدطٝط١ٝ ع٢ً ع١ًُٝ ايتًدٝف نإطذلاتٝذ١ٝ خشا٥ط 

 املؿاِٖٝ.
 

ًٗا: وّازٚ بٍاء األضلمٛ )االضتفطاز(:  ثاٌ
َٚٔ أدٌ ريو  ،ا َٔ ايٓفط١ً٦ اييت ٜؼتكٜٗٚكـذ بٗا قٝاّ ايطايب بطشح عذد َٔ األ   

ًٜضّ ايطالب إٔ وذدٚا أًٚيا ْٛع املعًَٛات اييت ٜٛدٕٚ اؿـٍٛ عًٝٗا َٔ املٛكٛع ست٢ 
تطشح األط١ً٦ سٛهلا، مما ٜعين ت١ُٝٓ قذساتِٗ ع٢ً ايتُٝٝض بني َا ٖٛ أطاغ ٜظأٍ عٓ٘ َٚا 

 ٖٛ ثاْٟٛ ال ٜؤثش نجرًلا يف تًكٞ املٛكٛع. 
 ثالًجا: وّازٚ التٕضٗح:

ٜكـذ بٗا تًو ايع١ًُٝ اييت ٜظتذًٞ بٗا ايطالب أؾهاًسا َع١ٓٝ َٔ املٛكٛع أٚ قلاٜا ٚ   
َع١ٓٝ أٚ تٛكٝح نًُات ؿعب١ أٚ َؿاِٖٝ فشد٠ ٜـعب إدسانٗا َٔ ايطالب، ٚيف ٖزٙ 
ايع١ًُٝ واٍٚ ايطالب ايٛقٛف ع٢ً أطباب ؿعٛب١ ؾِٗ املٛكٛع، نإٔ تهٕٛ ب٘ نًُات 

 ٠ أٚ َعًَٛات ْاقـ١... ٚغرلٖا. ؿعب١ أٚ دذٜذ٠، أٚ َؿاِٖٝ فشد
 زابًعا: وّازٚ التٍبــؤ:

ٜكـذ بٗا ؽُني تشبٟٛ ٜعدل ب٘ ايطايب عٔ تٛقعات٘ ملا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؼت ٖزا    
ايعٓٛإ َٔ أؾهاس، َٚا ميهٔ إٔ ٜعاؾ٘ ايهاتب َٔ قلاٜا، ٚتتطًب ٖزٙ اإلطذلاتٝذ١ٝ 

ٛي٘ املؤيـ يف املٛكٛع نًُا خط٢ َٔ ايطايب إٔ ٜطشح ؾشًٚكا َع١ٓٝ سٍٛ َا ميهٔ إٔ ٜك
يف قشا٤ت٘ خطٛات َع١ٓٝ، ٚتعذ ٖزٙ ايؿشٚض بعذ ريو مبجاب١ ٖذف ٜظع٢ ايطايب يتشكٝك٘، 

 طٛا٤ بتأنٝذ ايؿشٚض أّ بشؾلٗا.
 

 ومخٕظات ِاوٛ لمىعمي عٍد تطبٗل إضرتاتٗجٗٛ التدزٖظ التبادل٘ :



 
 

  

40 
 

ًَاعٓذَا تكذّ إطذلاتٝذ١ٝ ايتذسٜع ايتباديٞ ألٍٚ َش٠ قذّ ٚؿًؿ .1 يإلطذلاتٝذ١ٝ  ا عا
ْٚاقؽ ايطالب ملارا تهٕٛ ايٓـٛق ٚاحملت٣ٛ يف بعض األسٝإ ،  َٚٗاساتٗا األسبع

 ؿعب١ ايؿِٗ؟ ٚملارا تهٕٛ اإلطذلاتٝذ١ٝ ١َُٗ ملظاعذتِٗ ع٢ً ايؿِٗ؟

دسب طالبو ع٢ً مماسط١ املٗاسات األسبع نٌ ع٢ً سذ٠ ، قبٌ ايبذ٤ بتطبٝل  .2
 اإلطذلاتٝذ١ٝ نا١ًَ.

تٝب قذد يًُٗاسات األسبع )ايتًدٝف، بٓا٤ األط١ً٦، ايتٛكٝح ، ايتٓبؤ( بٌ ال ًٜضّ تش .3
 تطبل املٗاسات مبا ٜٓاطب َٛكٛع ايذسغ، ٚقذسات ايطالب.

 اخلطٕات اإلجسائٗٛ إلضرتاتٗجٗٛ التدزٖظ التبادل٘:

 ٚصع ايطالب ع٢ً فُٛعات تعا١ْٝٚ داخٌ ايــ )ثٓا١ٝ٥، أٚ مخاط١ٝ(. .1

َٔ قاٚس ايذسغ ٚقذَ٘ يًطالب ع٢ً ػهٌ َاد٠ سذد َٛكٛع ايذسغ أٚ قٛس  .2
 أٚ سذدٙ َٔ ايهتاب املذسطٞ.، ع١ًُٝ َظتك١ً َكش٠٤ٚ 

َٔ خالٍ عٓٛإ ايذسغ أٚ ايٛسذ٠ أطًب َٔ ايطالب إٔ ٜتٓبؤٚا سٍٛ َا ٜعشؾْٛ٘ عٔ  .3
 ٖزا املٛكٛع ٜٚهتبٛٙ.

 اطًب َٔ ايطالب قشا٠٤ ؾشد١ٜ ؿاَت١ يهاٌَ ايذسغ أٚ املٛكٛع. .4

 ًدٝف املٛكٛع، ٚميهٔ تًدٝـ٘ يف خشا٥ط أٚ َٓعُات.ٜكّٛ ايطالب بت .5

ٜطشح ايطالب األط١ً٦ اييت تتبادس إىل أرٖاِْٗ سٍٛ املٛكٛع ، ْاقؼٗا َعِٗ ،  .6
 ٚعاِْٚٗ ع٢ً اإلداب١ عٓٗا.

ٜكّٛ ايطالب بتٛكٝح املؿاِٖٝ ايـعب١ يضَال٥ِٗ يف ْؿع اجملُٛع١ ٚميهٔ  .7
 االطتعا١ْ باملعًِ ٚقت اؿاد١.

س٠ ايتًدٝف يًُٛكٛع، ثِ َٗاس٠ بٓا٤ األط١ً٦ َٔ قبٌ ايطالب سٍٛ ميهٔ ايبذ٤ مبٗا .8
ثِ ىتِ  املٛكٛع، ثِ َٗاس٠ تٛكٝح اإلدابات ٚاملعًَٛات ايػاَل١ يبعلِٗ ايبعض،

 أٚ أٟ تشتٝب آخش يًُٗاسات األسبع. ، مبٗاس٠ ايتٓبؤ بايٓتا٥ر
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 (2/2/4) زقي الٍػاط

 10 عسض ٔوٍاقػٛ 10 عىن الصوَ

 تعأٌ٘ رأضالٗب التٍفٗ

 أُ ٖكرتح املتدزب وعاٖري اختٗاز إضرتاتٗجٗات التعمي الٍػط أِداف الٍػاط

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
َٔ خالٍ خدلتو بأطايٝب ٚإطذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼط، ٚبايتعإٚ َع أؾشاد 

طذلاتٝذٝات ٚؾل ايتعًِ ايٓؼط ، ٚسذد َذ٣ اإلفُٛعتو، اقذلح َعاٜرل أخش٣ الختٝاس 
 ٝتٗا يف اإلطذلاتٝذ١ٝ ،ٚؾل اؾذٍٚ ايتايٞ:أُٖ
 دسد١ األ١ُٖٝ طذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼطإَعاٜرل اختٝاس  عذد

 كعٝؿ١ َتٛطط١ نبرل٠
     ٌ ْٚؼط يف ع١ًُٝ ايتعًِاعاملتعًِ ؾ 1
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
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 (2/2/4)سقِ ٓؼاط َكذلح يمنٛرز إداب١ 

 دسد١ األ١ُٖٝ طذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼطإَعاٜرل اختٝاس  عذد
 كعٝؿ١ َتٛطط١ نبرل٠

     املتعًِ ؾاعٌ ْٚؼط يف ع١ًُٝ ايتعًِ 1
     ؼكل أٖذاف ايذسغ بـٛس٠ تعًِ أؾلٌ 2
     تهظب املتعًِ َٗاسات ٚخدلات َتٓٛع١ َٚؿٝذ٠ 3
     تهظب املتعًِ َٗاسات ايتعًِ ايزاتٞ 4
     تُٓٞ قذس٠ املتعًِ ع٢ً َٗاسات ايتؿهرل املدتًؿ١ 5
     ؼٌُ املتعًِ َظؤٚي١ٝ تعًُ٘ ٚانتظاب٘ يًددلات 6
ًٝا ٚعاطؿًٝا 7      تؿعٌ اُْٗاى املتعًِ يف ايتعًِ سشنًٝا ٚرٖٓ
     تؼٌُ طشم ٚأطايٝب كتًؿ١ تٓاطب قذسات ٍَٚٝٛ املتعًِ 8
ع١ٝ داخٌ املذسط١ ؾشد١ٜ ٚمجاإىل : تتٓٛع ؾٝٗا األْؼط١  9

 ٚخاسدٗا
    

     تٛظـ َـادس ايتعًِ ٚايتكٓٝات املدتًؿ١ َٔ ٚقت آلخش 10
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 الٕحدٚ  الجالجٛ: الضفُّ الٍػط

 ووضوعات الوحدة :

 دعي االشتعداد لمتعمي . -1

 حتفيس التعمي . -2

 ٌكن وصؤوليات التعمي لمىتعمىني . -3

 عمي الٍشط .تكويي املت -4

 وعايري الصف الٍشط . -5

 

 أِداف الوحدة : 

 : يف ٌّاية اليوً التدرييب يتوقع وَ املتدرب أُ 

 .يفّعم أدواث دعى االستعذاد نهتعهى يٍ خالل تهيئت انًتعهى نتهقي انخبرة انجذيذة -1

 يعطي أيثهت عهى عُبصر انًحفزاث يٍ يىاقف تعهيًيت يختهفت.  -2

 عهيًيت يختهفت  .. يحفز انًتعهًيٍ في يىاقف ت -3

 يقترح إجراءاث تسبعذ عهى تبُي انطالة  ألهذاف انتعهى . -4

 أدواث انتقىيى انًُبسبت نهتعهى انُشط في يىاقف تعهيًيت يتُىعت .يىظف  -5

 يقذو تىصيبث تسبعذ عهى أٌ تكىٌ انتغذيت انراجعت  أكثر فبعهيت . -6

 يقترح يعبيير نتقىيى انصف انُشط . -7

 ترحت .يصُّف يعبيير انتقىيى انًق -8
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 ادتمطٛ األٔىل                                
 د دقٗك120ٛ الصوَ الكم٘ لمجمطٛ :

 وٕضٕعات ادتمطٛ :

 االطتعذاد يًتعًِ ايٓؼط . .1

 ؼؿٝض ايطالب يًتعًِ ايٓؼط . .2

 

 

 األِداف اإلجسائٗٛ :

 يف ٌّاٖٛ اجلمطٛ ٖتٕقع وَ املتدزب أُ :
 عمي وَ خاله تّيئة املتعمي لتمكي اخلربة اجلديدة .يفّعن أدوات دعي االشتعداد لمت  .1

 يعطي أوثمة عمى عٍاصر احملفسات وَ وواقف تعميىية خمتمفة.  .2

 . حيفس املتعمىني يف وواقف تعميىية خمتمفة  . .3
 

 

 خطٛ تٍفٗر ادتمطٛ األٔىل

 

  عٍـٕاُ الٍػاط الصوَ/ د

 زقي

 الٍػاط

 عٍٕاُ

 ادتمطٛ

 

 زقي

 عىن عسض ٔوٍاقػٛ والحعٛ ادتمطٛ

االطتعذاد  (3/1/1) تفعين أدوات دعي االشتعداد لمتعمي   20 20 
ٚؼؿٝض 

 ايتعًِ

 

 األٔىل
 (3/1/2) احملفسات التعميىية  20 20 

 (3/1/3) التخفيس يف املواقف التعميىية املدتمفة  20 20 

 اجملىٕع دقٗكٛ 120
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 (3/1/1) زقي الٍػاط 

 د  20 عسض ٔوٍاقػٛ د 20 عىن الصوَ

   مجاع٘فسدٙ ثي  أضالٗب التٍفٗر

أُ ٖفّعن املتدزب  أدٔات دعي االضتعداد لمتعمي وَ خاله تّٗلٛ املتعمي لتمك٘  أِداف الٍػاط

 اخلربٚ ادتدٖدٚ 

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
  ِ(3/1/1)اقشأ بتُعٔ ايٓؼش٠ املعشؾ١ٝ سق. 
 . ًِاطتدشز َٔ ايٓؼش٠ أدٚات دعِ االطتعذاد يًتع 

 اآلتي:  ضىع يٍ يبدتك وفق انًُظى انبيبَيطبقهب عهى يى 

  املاد٠
  املٛكٛع

 إدشا٤ات ايتؿعٌٝ  أدٚات دعِ االطتعذاد يًتعًِ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 (3/1/1)ايٓؼش٠ املعشؾ١ٝ سقِ 
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 ٜكّٛ املعًِ يف عـشْا ايذلبٟٛ اؿذٜح بعذ٠ أدٚاس تشب١ٜٛ تظاعذ املتعًُني ع٢ً انتظاب    
املعاسف ٚاملٗاسات املظتٗذؾ١ بايتعًِ ، َٚٔ ٖزٙ األدٚاس امل١ُٗ : دعِ اطتعذاد املتعًُني يًتعًِ 
، ؾاملتعًُٕٛ ايٓؼطٕٛ ٜظتعذٕٚ ظذ١ٜ يتًكٞ املعشؾ١ اؾذٜذ٠ َٔ خالٍ : ايعٛد٠ إىل املـادس 

ٚاملعًِ  ٚاملشادع املتاس١ ، ايذخٍٛ ع٢ً املٛاقع ايتع١ًُٝٝ يف ػبه١ اإلْذلْت ... ٚغرلٖا ،
َطايب بإٔ ٜذعِ ٖزا االطتعذاد اإلهابٞ ، ٚإٔ ٜعضصٙ يٝظتُش ٜٚتطٛس يف املتعًُني ، ٚهلزا 

 ايذعِ أدٚات كتًؿ١ البذ َٔ ادتُاعٗا يٓذاح ٖزٙ ايع١ًُٝ ، َٚٓٗا : 
  ِٜٗٚذلتب ع٢ً ريو إٔ  ،ايتأنذ َٔ َٓاطب١ املٗاّ ايتع١ًُٝٝ ملظت٣ٛ ايطالب ، ٚقذسات

١ بذ١ًٜ تهؿٌ ي٘ دعٌ امل١ُٗ ايتع١ًُٝٝ َٓاطب١ ملظت٣ٛ طالب٘ إرا ٜهٕٛ يذ٣ املعًِ خط
 السغ خالف ريو .

  تٛؾرل املتطًبات املعشؾ١ٝ ايكب١ًٝ ي١ًُُٗ ايتع١ًُٝٝ املظتٗذؾ١  ٜٚلاف إىل ريو ؼذٜذ َعاْٗا
 ، ٚتٝظرل ايٛؿٍٛ إيٝٗا .

 . ؼذٜذ ْٛاتر ايتعًِ املتٛقع١ 

 : ايتؼدٝـ١ٝ ، ايبٓا١ٝ٥  ايتكٛمي١ٝ ، اإلثشا١ٝ٥ ( . بٓا٤ أٚ ؼذٜذ أْؼط١ ايتعًِ بأْٛاعٗا 

  ت١٦ٝٗ ايطالب ي١ًُُٗ ايتع١ًُٝٝ اؾذٜذ٠ ، ٚايتُٗٝذ املٓاطب اؾارب املؼٛم خرل َا وكل
 ريو .

  سبط اـدل٠ ايظابك١ باؾذٜذ٠ ، ؾددلات ايطالب ايظابك١ أطاغ يالْطالم يتًكٞ اـدل٠
 اؾذٜذ٠ .

 دل٠ اؾذٜذ٠ .تٛدٝ٘ أرٖإ املتعًُني مٛ اـ 

 . تٛؾرل ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ املظاعذ٠ 

 . ؼذٜذ أمناط املتعًُني ; َٔ أدٌ تكذِٜ َا ٜٓاطبِٗ َٔ َعشؾ١ ٚأطايٝب تذسٜظ١ٝ 
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 (3/1/2) زقي الٍػاط 

 د  20 عسض ٔوٍاقػٛ د 20 عىن الصوَ

 عضف ذِين + عىن ثٍائ٘  أضالٗب التٍفٗر

مٜ عٍاصس احملفصات وَ وٕاقف تعمٗىٗٛ أُ ٖعط٘ املتدزب أوجمٛ ع  أِداف الٍػاط

 خمتمفٛ.

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١: 
ىل ٚدٛد عٓاؿش أسبع١ أطاط١ٝ يف ايتعًِٝ تعذ قؿًضا إتؼرل بعض ايذساطات ايذلب١ٜٛ      

ا إىل ايتعًِ. نُا تؤنذ تًو ايذساطات أ١ُٖٝ سبط أطايٝب ايتعًِٝ اييت ٜطبكٗا دٖٛشًٜ
ساط١ٝ باحملؿضات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتٛقع َٓٗا إٔ تظتجرل طاقات ايطالب املعًُٕٛ يف ايـؿٛف ايذ

 ٚ تٛيذ يذِٜٗ ايذاؾع١ٝ يًتعًِ. ٖٚزٙ احملؿضات تتُجٌ يف أسبع١ عٓاؿش ، ٖٞ:
  ) االٖتُاّ ) ٜٚكـذ ب٘ إثاس٠ ايؿلٍٛ ايعًُٞ يذ٣ ايطايب 

  (ايتشذٟ )ٜٚكـذ ب٘ إٔ ٜؼعش ايطايب إٔ ايتعًِٝ ٜظتجرل قذسات٘ ٜٚظتشجٗا 

  بني بذا٥ٌ َتعذد٠  -االختٝاس )ٜٚكـذ ب٘ إٔ ٜتاح يًطايب ايؿشؿ١ الختٝاس َٔ- 
 َا ٜؿلً٘ َٔ أطايٝب ايتعًِ، َٚا ٜتؿل َع َٝٛي٘ َٔ احملت٣ٛ ايعًُٞ ( 

  ٍاملتع١ )ؾعٓذَا ٜهٕٛ ايتعًِ ممتًعا ٜهٕٛ ايطايب أنجش محاط١ يإلقبا
 عًٝ٘(

 –اييت ؼكل ايعٓاؿش ايظابك١  –ت يذٜو يف املٓعِ ايبٝاْٞ ايتايٞ عذد َٔ احملؿضا -1
 َّجٌ يهٌ َٓٗا بأَج١ً َٔ َٛاقـ تع١ًُٝٝ كتًؿ١ .

 اقذلح قؿضات أخش٣ غرل َا رنش ، َٚجٌ هلا نزيو . -2
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 أَج١ً ع٢ً احملؿضات ايتع١ًُٝٝ

 األَج١ً احملؿض
تٛظٝـ ايعاطؿ١ يف 

 تكذِٜ ايذسغ 
 . 

 . 

إػشاى ايطالب يف 
اقذلاح األطًٛب ايزٟ 

 ب٘  ٜتعًُٕٛ

 . 

 . 

 . 
سبط َٛكٛع ايذسغ 

 باؿٝا٠ اي١َٝٛٝ
  سبط َٛكٛع املظح ع٢ً اـؿني عاٍ ايٓاغ يف ايؼتا٤. 

 . 

 . 
تؼذٝع تؿاعٌ ايطالب 

 ؾُٝا بِٝٓٗ 
 . 

  

 . 
تكذِٜ َٗاّ تع١ًُٝٝ 

 ممتع١ َٚشس١ 
 . تكذِٜ دسغ نإ ٚأخٛاتٗا بأطًٛب متجٌٝ األدٚاس 

 . 

 . 
تٛكٝح األٖذاف املطًٛب١ 

 يًطالب 
 . 

 . 

  
تكذِٜ أْؼط١ تتُشٛس 

 سٍٛ ايطايب 
 . 

 . 

 . 
تكذٜش دٗٛد ايطالب 

 َٚٓتذاتِٗ 
 . 

 . 

  
  . 

 . 

  
  . 

 . 
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 (3/1/2)لٍػسٚ املعسفٗٛ ا

 انًحفزاث انتعهيًيت:
تؼرل بعض ايذساطات ايذلب١ٜٛ إىل ٚدٛد أسبع١ عٓاؿش أطاط١ٝ يف ايتعًِٝ تعذ قؿًضا دٖٛشًٜا إىل ايتعًِ     

ييت تكّٛ عًٝٗا بشاَر ايتعًِٝ ايٓادح. نُا تؤنذ تًو ايذساطات أ١ُٖٝ ، ٚتؼهٌ ايكاعذ٠ ايٓعش١ٜ ا
سبط أطايٝب ايتعًِٝ اييت ٜطبكٗا املعًُٕٛ يف ايـؿٛف ايذساط١ٝ باحملؿضات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتٛقع َٓٗا إٔ 
تظتجرل طاقات ايطالب ٚإٔ تٛيذ يذِٜٗ ايذاؾع١ٝ يًتعًِ. ٖٚزٙ احملؿضات تتُجٌ يف عٓاؿش أسبع١ ٖٞ: 

 (Renzulli 1994الٖتُاّ ٚايتشذٟ ٚاالختٝاس ٚاملتع١( ))ا
 االٖتُاّ:  -1

ٜٚكـذ ب٘ إثاس٠ ايؿلٍٛ ايعًُٞ يذ٣ ايطايب ، ٖٚٛ أطًٛب ُٜعتُذ عًٝ٘ يف دزب ايطالب إىل االْػُاغ     
ايزٟ ٜزنش إٔ   Schiefeleيف ايتعًِ، ٚقذ أٜذ ؾاع١ًٝ ٖزا األطًٛب نجرل َٔ ايباسجني ايذلبٜٛني، َجٌ : 

ايًزإ  Deci,&Ryan االٖتُاّ : ق٠ٛ َٛد١ٗ تؤثش ع٢ً اإللاص ٚتذؾع إيٝ٘ يف فاٍ قت٣ٛ قذد. َٚجٌ:
أػاسا إىل إٔ إثاس٠ االٖتُاّ تشتبط بايتشؿٝض، ٚايتشؿٝض ٜشتبط بايتعًِ ; ٚيزيو ؾإٕ االعتٓا٤ بتٛيٝذ 

 ٜـٝبِٗ املًٌ ؾإٕ:االٖتُاّ يذ٣ ايطالب وظٔ َٔ تعًُِٗ. ٚألٕ ايطالب يف املشس١ً املتٛطط١ 

Hootstein .ِٖٜكذلح إٔ ٜتلُٔ ايتعًِٝ َا ٜجرل االٖتُاّ يذ٣ ايطالب يًتػًب ع٢ً َؼه١ً املًٌ عٓذ 
ٚتؤنذ بعض ايذساطات إٔ بًٛؽ أقـ٢ اإلَهاْات ايز١ٖٝٓ ٚايؿهش١ٜ يذ٣ ايطالب ٜتِ عٓذَا ٜهٕٛ 

 &Robinsonٚقذسات. )ٖٓاى تعًِٝ ٜذؾع بايطايب إىل إٔ ٜظتدًف أقـ٢ َا يذٜ٘ َٔ إَهاْات 

Robinson 1982(ٚ )Gagne, 1995  ٖٚزا ٜعين إٔ ايتعًِٝ ٜبًؼ أٖذاؾ٘ َت٢ اطتطاع إٔ ٜٛيذ يذ٣ )
ايطالب اؿاؾض ايذاخًٞ يًتعًِ أٟ اؿاؾض ايزاتٞ، ؾكذ دا٤ يف بعض ايذساطات ايظابك١ إٔ ايطالب ايزٜٔ 

أندل ٚوككٕٛ ؼـًًٝا عًًُٝا أع٢ً، ٚتتهٕٛ يذِٜٗ ساؾض داخًٞ عاٍ يًتعًِ ٜتعًُٕٛ يف املذسط١ بؿاع١ًٝ 
 Alexender,& ) (Knightيذِٜٗ َٛاقـ َٔ ايهؿا٠٤ أؾلٌ ٚتهٕٛ إؿابتِٗ بايكًل األنادميٞ أقٌ. 

1993) ) 
 ايتشذٟ : -2

ٜٚكـذ ب٘ : إٔ ٜؼعش املتعًِ إٔ ايتعًِٝ ٜظتجرل قذسات٘ ٜٚظتشجٗا. ؾُٔ املبادئ ايش٥ٝظ١ يف ْعش١ٜ     
ا يًػا١ٜ ٚإمنا يًػا١ٜ ٚال ؿعًب تعًِ أّيا ٜهٕٛ استُاٍ ايٓذاح يف املٗاّ املطًٛب إلاصٖا طٗاًلايتشؿٝض مٛ اي

ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ بٓظب١ استُاٍ َتٛطط١، ؾاالستُاي١ٝ املعتذي١ يًٓذاح تعذ َٔ املشنبات اؾٖٛش١ٜ يف بٓا٤ 
ٕٛ امل١ُٗ ط١ًٗ ؾإْٓا غايًبا ( ع٢ً ٖزا بكٛهلا سني تهClifford1990اؿاؾض ايذاخًٞ مٛ ايتعًِ. ٚتعًل )

ْٓظب لاسٓا ؾٝٗا إىل طٗٛيتٗا ٚسني تهٕٛ ؿعب١ ْٚٓذح ؾٝٗا ْٓظب ايٓذاح ؾٝٗا إىل اؿغ، ٚنال 
ب١ ؾإْ٘ ٜجرل يف ايٓذاح يف امل١ُٗ املعتذي١ ايـع اؿايني ال ٜعضصإ ايٓعش٠ إىل ايزات بايكذس ايهايف. أَا

بزٍ اؾٗذ أٚ سظٔ اختٝاس إطذلاتٝذٝات ايعٌُ، أٚ ْؿٛطٓا ايؼعٛس بتشذٟ ايكذسات مما ْظُٝ٘ : )
اإلَهاْات ٚايكذسات( ٖٚٛ ػ٤ٞ ٜبعح يف ْؿٛطٓا َؼاعش ايؿدش ٚاإلسظاغ بايهؿا٠٤ ٚايشكا. ؾاْعذاّ 
عاٌَ ايتشذٟ َٔ ايتعًِٝ ٚخًٛ أطايٝب٘ ايتع١ًُٝٝ مما وؿض ايطالب إىل بزٍ أقـ٢ َا يذِٜٗ َٔ 

 ( Winner,1996أقٌ َٔ قذساتِٗ. ) إَهاْات ٜلع ايطالب يف َظت٣ٛ إلاصٟ
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ٚقذ اْتكذ بعض ايذلبٜٛني األَشٜهٝني اْعذاّ عٓـش ايتشذٟ ؾُٝا تكذَ٘ املذاسغ يًطالب ٚعّذٚا ريو     
طبًبا يف سذٚخ املًٌ ٚؾتٛس اهل١ُ ٚايؼعٛس باإلسباط عٓذَا ال ٜتاح يًطايب إٔ ٜظتجرل أقـ٢ َا يذٜ٘ َٔ 

إدخاٍ عٓـش ايتشذٟ إىل ايتعًِٝ يف املذاسغ عٔ طشٜل ايذلنٝض طاقات ٚإَهاْات، ِٖٚ ٜشٕٚ إَها١ْٝ 
 ع٢ً َلُٕٛ عًُٞ عايٞ املظت٣ٛ ٚتلُٝٓ٘ َٗاسات ايتؿهرل ايعًٝا ،ٚاتباع أطايٝب تعًِٝ ط١ًُٝ َٚتكذ١َ. 

 االختٝاس :  -3
يتعًِ َٚا َا ٜؿلً٘ َٔ أطايٝب ا -َٔ بني بذا٥ٌ َتعذد٠  -ٜٚكـذ ب٘ : إٔ تتاح يًطايب ايؿشؿ١ يٝدتاس      

ٜتؿل َع َٝٛي٘ َٔ احملت٣ٛ ايعًُٞ. ٚاالختٝاس ٜعذ َٔ احملؿضات اهلا١َ ع٢ً ايتعًِ ؾٗٛ ٜضٜذ ايذاؾع١ٝ يذ٣ 
( ٚقذ Dewy1916(ٚ )Bloom1985( ٚ )Gardner 1991ايطالب ٜٚؼذعِٗ ع٢ً االْػُاغ يف ايتعًِ. )

ا اختاسٚا ِٖ تعًُ٘ بايطشٜك١ اييت ٚدذ إٔ ايطالب ٜكبًٕٛ أنجش ع٢ً ايتعًِ َت٢ َا ناْٛا ٜتعًُٕٛ سٍٛ َ
ٜؿلًْٛٗا، نإٔ ٜتاح هلِ ؾشؿ١ اختٝاس َٛكٛع ايٓكاؾ ٚاختٝاس اجملُٛعات اييت ٜعًُٕٛ َعٗا ٚاؾُاع١ 

 ( (. Renzulli, 1994اييت ٜٓاقؼْٛٗا ٚايٛادبات املذسط١ٝ اييت ٜؤدْٚٗا.) 
ت املؿتٛس١ يًطالب عٝح تهٕٛ ( تٛؾرل فاٍ ٚاطع َٔ االختٝاساShore, et. al., 1991ٚقذ اقذلح ) 

( ايزٟ ٜش٣ نٓٛع َٔ ( Gardner, 1991َشتبط١ بايبشح ٚاالنتؼاف ٚسٌ املؼهالت. ٜٚؤٜذٙ يف ريو 
االدتٗاد يف تطٜٛش االَهاْات ايؿشد١ٜ يذ٣ ايطالب، إٔ تتٝح املذاسغ يطالبٗا فاٍ االختٝاس عٝح 

يف ريو اختٝاس املظا٥ٌ ٚتشتٝب اجملُٛعات ٚتطٜٛش ٜهٕٛ هلِ سل اختٝاس َا ٜتعًل بأْؼطتِٗ ايتع١ًُٝٝ مبا 
 االْتاز. 

 املتع١. -4
ا ٜهٕٛ املتعًِ ٜعذ ايؼعٛس باملتع١ أثٓا٤ ايتعًِ أدا٠ ١َُٗ يف ع١ًُٝ ايتعًِ، ؾعٓذَا ٜهٕٛ ايتعًِ ممتًع      

ذسد١ ا يإلقباٍ عًٝ٘. ٚتؤنذ بعض ايذساطات إٔ َظأي١ إقباٍ ايطالب ع٢ً ايذسٚغ تشتبط بأنجش محاًط
( ؾكذ  Renzulli 1994عاي١ٝ بؼعٛسِٖ باملتع١ أثٓا٤ ايتعًِ َٚا ٜـاسب ريو َٔ تشنٝض ٚإثاس٠ يًش١ٜٛٝ. )

ًَا َؤنًذبات أًَش ا هلِ يف دٛ ا أْ٘ يهٞ ػزب ايطالب إىل فاٍ ايتعًِ البذ إٔ ٜهٕٛ ايتعًِٝ َكذ
ا  تـُِٝ بشاَر ايتعًِٝ أًَش( ٖٚزا َا هعٌ إدساز عٓـش املتع١ يفGentry,et al.,2000َشٜح ٚبٗٝر. )

دٖٛشًٜا َجٌ إدخاٍ ايؿها١ٖ ٚاملظابكات ٚاملؿادآت ايظاس٠ ٚاملهاؾآت َٚا ػاب٘ ريو َٔ أدٚات تلؿٞ 
 املشح ٚاملتع١ ع٢ً دٛ ايتعًِٝ.

ٚع٢ً اإلمجاٍ ؾإْ٘ ال ميهٔ ػاٌٖ أثش أطًٛب ايتعًِٝ املبين ع٢ً إثاس٠ املتع١ يف ايتشؿٝض ع٢ً ايتعًِ، 
) د.عزيزة المانع ، أساليب التعلم  ايتع١ًُٝٝ املتل١ُٓ َتع١ ٖٞ َؿتاح س٥ٝع ملُاسطات تشب١ٜٛ ؾعاي١.ؾاألطايٝب 

 ( لة المتوسطة .... دراسة ميدانيةالمفضلة لدى تالميذ المرح
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 (3/1/3) زقي الٍػاط 

 د  20 عسض ٔوٍاقػٛ د 20 عىن الصوَ

 تعاْٚٞ أضالٗب التٍفٗر

 ذسب املتعًُني يف َٛاقـ تع١ًُٝٝ كتًؿ١ .إٔ وؿض املت أِداف الٍػاط
 

 أخ٘ املتدزب أخيت املتدزبٛ:
  ،  ٛفٗىا ٖم٘ مناذج لعدد وَ الطالب ٔالطالبات يف وٕاقف تعمٗىٗٛ خمتمف

ٔاملطمٕب وٍك : اقرتاح حمفصات تتٍاضب وع حاالتّي ، ٔتٕضٗح أضباب 
 اختٗازك هلرٓ احملفصات .

ًٜكٞ بهتب٘ ع٢ً ايطاٚي١ ٜٚؼشع يف سذٜح ،  اًلخايذ :  ٜذخٌ إىل ايؿـٌ َتجاق -1
: دع  اًلداْيب َع صًَٝ٘ ايزٟ بذأ يف ػٗٝض أدٚات٘ ،قاطع٘ املعًِ قا٥

 اؿذٜح اؾاْيب َع صًَٝو ٚاْتب٘ يًذسغ .

ٖٓذ : تتٓاقؽ َع صَٝالتٗا ؾُٝا تٛؿًٔ إيٝ٘ يف ايٓؼاط ، ٚؼح َكشس٠  -2
ـ١ دًذا ع٢ً اجملُٛع١ ع٢ً تذٜٚٔ ايٓكاط املتؿل عًٝٗا ، ٚناْت سشٜ

 ظٗٛس ٚسقتِٗ باملعٗش ايال٥ل .

إبشاِٖٝ : ٜا أطتار . مل أؾِٗ ايذسغ ع٢ً ايشغِ َٔ إعادتو ي٘ ، ٌٖ ميهٓين  -3
 ؟اؾًٛغ ظٛاس أمحذ أثٓا٤ ايٓؼاط 

 اًلٜشطِ ػهيف ساٍ ػشٚد أخز ٚيٝذ :  ٜظُع سٛاس صَال٥٘ يف اجملُٛع١ ، ٚ -4
ًٝا يف ٚسق١ ايٓؼاط .  عؼٛا٥

ا بأعُاهلا ايهتاب١ٝ ، ٚؼشق ع٢ً ْعاؾتٗا ٚمجاهلا طا١َٝ :  تعتين نجرًل -5
 ٚخطٗا ؾٝٗا ٜظعذ َٔ ٜشاٙ .
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 األطباب احملؿضات ايطايب أٚ ايطايب١
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 دتمطٛ الجاٌٗٛ                                     ا

 دقٗكٛ 120 الصوَ الكم٘ لمجمطٛ :

 وٕضٕعات ادتمطٛ :

 كٌ َظؤٚيٝات ايتعًِ يًُتعًُني .ْ .1

 تكِٜٛ ايطايب ايٓؼط . .2

 َعاٜرل ايــ ايٓؼط . .3

 األِداف اإلجسائٗٛ :

 يف ٌّاٖٛ اجلمطٛ ٖتٕقع وَ املتدزب أُ :
 ٜكذلح إدشا٤ات تظاعذ ع٢ً تبين ايطالب  ألٖذاف ايتعًِ  .4

 ٜٛظـ أدٚات ايتكِٜٛ املٓاطب١ يًتعًِ ايٓؼط يف َٛاقـ تع١ًُٝٝ َتٓٛع١ . .5

 ٛؿٝات تظاعذ ع٢ً إٔ تهٕٛ ايتػز١ٜ ايشادع١  أنجش ؾاع١ًٝ .ٜكذّ ت .6

 ٜكذلح َعاٜرل يتكِٜٛ ايــ ايٓؼط . .7

 ٜـٓـ َعاٜرل ايتكِٜٛ املكذلس١ .  .8

 

 خطٛ تٍفٗر ادتمطٛ الجاٌٗٛ

 

 

  عٍـٕاُ الٍػاط الصوَ/ د

 زقي

 الٍػاط

 عٍٕاُ

 ادتمطٛ

 

 زقي

 عىن عسض ٔوٍاقػٛ والحعٛ ادتمطٛ

   (3/2/1) ٖذاف ايتعًِ تبين ايطالب أل 15 15 

تٛظٝـ أدٚات ايتكِٜٛ يف َٛاقـ  20 20 
 تع١ًُٝٝ كتًؿ١ 

(3/2/2) 

تٛؿٝات ؾعٌ ايتػز١ٜ املشتذ٠ أنجش  10 10 
 ؾاع١ًٝ 

(3/2/3)   

   (3/2/4) َعاٜرل ايــ ايٓؼط        20 1 0  

 اجملىٕع دقٗك120ٛ
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 (3/2/1) زقي الٍػاط 

 د  15 قػٛعسض ٔوٍا د 15 عىن الصوَ
  ، مجاعٞثٓا٥ٞ   ؾشدٟ ،  أضالٗب التٍفٗر
 إٔ ٜكذلح املتذسب إدشا٤ات تظاعذ ع٢ً تبين ايطالب  ألٖذاف ايتعًِ  أِداف الٍػاط

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:

عٝح ٜكّٛ بذٚس أنجش  ٘عًُتايزٟ ٜتشٌُ املظؤٚي١ٝ ايهدل٣ يف املتعًِ ايٓؼط ٖٛ ايطايب 
 ،ؾ٘ اـاؿ١ يًتعًِ ، ٚيف ؼذٜذ َا ٜكّٛ ب٘ يٝشكل ٖزٙ األٖذاف س١ٜٛٝ يف ؼذٜذ أٖذا

ًُ ا َا ٜٛادٕٗٛ َؼه١ً يف دعٌ ايطالب ٜتبٕٓٛ أٖذاف ايذسغ ; يٝعًُٛا ع٢ً ٚاملعًُٕٛ دا٥
 .ؼكٝكٗا َٔ خالٍ أْؼط١ ايتعًِ بهٌ محاغ ٚدذ١ٜ 

 املطمٕب : 
   ( ٛ5فكس مبفسدك ٔقدً حمٕال ٔاقعٗٛ هلرٓ املشكم) د . 

 د ( 5)   وٗمك فٗىا تٕصمتىا إلْٗ ٌاقش ش. 

  د (5)  شازكا يف حمكٛ الٍكاش . 

  ( 15ٖطىح بتٕضٗع دائسٚ الٍكاش وع بكٗٛ اجملىٕعات ) د 

 د(5ٌاقش زويمك ) د(5فكر مبفردك ) املّىة

ين 
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 (3/2/1)الٍػسٚ املعسفٗٛ 

 َكذلسات ؾعٌ ايطالب ٜتبٕٓٛ أٖذاف ايتعًِ : 

سح ايطالب ع٢ً ؼذٜذ أٖذاؾِٗ اـاؿ١ يتعًِ ايذسغ ، أٚ تشتٝبٗا سظب األٚي١ٜٛ  -1
 يذِٜٗ .

 إتاس١ ايؿشؿ١ يًطالب يٝشذدٚا َا ٜكَٕٛٛ ب٘ يتشكٝل أٖذاف ايتعًِ . -2

 طؤاٍ ايطالب باطتُشاس عٔ اهلذف َٔ أدا٤ امل١ُٗ ايتع١ًُٝٝ . -3

 ١ ايؿشؿ١ يًطالب إلبذا٤ آسا٥ِٗ .إتاس -4

 سبط أٖذاف ايتعًِ عادات املتعًُني : اؾظ١ُٝ ، ايعك١ًٝ ، ايٓؿظ١ٝ ... -5

 ايتشؿٝض اهلادف املٓعِ . -6
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 (3/2/2) زقي الٍػاط 

 د  20 عسض ٔوٍاقػٛ د 20 عىن الصوَ

 تعاْٚٞ أضالٗب التٍفٗر

ٌ ؾٝٗا أدٚات ايتكِٜٛ املٓاطب١ إٔ ٜكذلح املتذسب َٛاقـ تع١ًُٝٝ ٜؿّع أِداف الٍػاط
 يًتعًِ ايٓؼط .

 

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
  َٛاقـ تع١ًُٝٝ تؿّعٌ  -يف املٓعِ ايبٝاْٞ ايتايٞ  –اقذلح بايتعإٚ َع أؾشاد فُٛعتو

ؾٝٗا أدٚات ايتكِٜٛ املٓاطب١ يًتعًِ ايٓؼط ، ٚسّذد إدشا٤ات تؿعٌٝ ٖزٙ األدٚات َٔ 
 خالهلا .

 إجساءات تفعٗن أدٔات التكٕٖي  املٕقف التعمٗى٘ أداٚ التكٕٖي
 املالسع١ ) املك١ٓٓ (

 
 

  

 

  ايعشٚض ايع١ًُٝ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 املؼشٚعات

 
 

إعذاد دساط١ عج١ٝ ؾُع 
ايبٝاْات سٍٛ ظاٖش٠ استؿاع 

دسد١ املًٛس١ يف َٝاٙ اـضاْات 
األسك١ٝ يًُٓاصٍ ايٛاقع١ يف 

 املٓاطل ايظاس١ًٝ
 

 

 َٓٚ اقؼتِٗ .َكاب١ً ايطالب 

  االطالع ع٢ً تكشٜش املؼشٚع
 املكذّ َٔ ايطايب أٚ ايطالب .

  االطالع ع٢ً دؾذل َالسعات
 ايطايب سٍٛ املؼشٚع .

  تـُِٝ بطاق١ تكِٜٛ تؼتٌُ ع٢ً
 ايعٓاؿش ايتاي١ٝ : 

انتُاٍ املؼشٚع ، ٚأُٖٝت٘  ، تطبٝل 
املؼشٚع ،اعتُاد املؼشٚع ع٢ً خاَات َٔ 
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 ايب١٦ٝ ....
  ًَـ اإللاص

 
 
 

 

 

  املٓعُات ايبٝا١ْٝ 
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 (3/2/2)الٍػسٚ املعسفٗٛ 

ّٗٛ الّتكٕٖي املعتىد عمٜ األداء:  إضرتاتٗج
ٖٞ  قٝاّ املتعًِّ بتٛكٝح تعًُ٘، َٔ خالٍ تٛظٝـ َٗاسات٘ يف َٛاقـ سٝات١ٝ سكٝك١ٝ، 

خالهلا َذ٣ إتكاْ٘ أٚ َٛاقـ ؼانٞ املٛاقـ اؿكٝك١ٝ، أٚ قٝاَ٘ بعشٚض ع١ًُٝ ٜعٗش َٔ 
ملا انتظب َٔ َٗاسات، يف ك٤ٛ ايٓتادات ايتع١ًُٝٝ املشاد إلاصٖا .ٚ ميهٔ تكِٜٛ املٗاسات 
املدتًؿ١ َٔ خالٍ اطتدذاّ إطذلاتٝذ١ّٝ ايّتكِٜٛ املعتُذ ع٢ً األدا٤، سٝح ٜتطًب ريو إظٗاس 

 ات . املتعًِّ يتعًُ٘ َٔ خالٍ عٌُ ٜكذّ َؤػشات داي١ ع٢ً انتظاب٘ تًو املٗاس
 خـا٥ف ايتكِٜٛ املعتُذ ع٢ً األدا٤ :

 أْ٘ ٜكٝع ايعًُٝات اإلدشا١ٝ٥ ٚاملعشؾ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايطايب . -1

أْ٘ ٜظُح بطشح َٛقـ سكٝكٞ أٚ طبٝعٞ يًتكِٜٛ رٟ ق١ُٝ تشب١ٜٛ ، َؼاب١ٗ  -2
 يتًو املٛاقـ اييت ٜٛادٗٗا ايطايب يف سٝات٘ .

تذاخ١ً يًعًُٝات املعشؾ١ٝ أْ٘ ٜظاعذ ع٢ً االستؿاظ باؾٛاْب املعكذ٠ ٚامل -3
 ٚاملٗاس١ٜ .

 ٜكٝع عًُٝات عك١ًٝ عًٝا ٚدسدات عُٝك١ َٔ ايؿِٗ . -4

 ٜتٛاؾل َع ايتذسٜع ٜٚتهاٌَ َع٘ . -5

َٔ  ٜظتدذّ َذاخٌ قه١ٝ املشدع تظتٓذ ع٢ً أ١ُٖٝ املدشدات ايتع١ًُٝٝ بذاًل -6
 َعٝاس١ٜ املشدع .

 خطٕات تضىٗي الّتكٕٖي املعتىد عمٜ األداء:
 ـُِٝ ايّتكِٜٛ املعتُذ ع٢ً األدا٤ باـطٛات اآلت١ٝ:متّش ع١ًُٝ ت

 ؼذٜذ ايػشض َٔ ايّتكِٜٛ. .1

 ؼذٜذ ايٓتادات اـاؿ١ املشاد تكٛميٗا. .2

ؼذٜذ َعاٜرل األدا٤ َٚؤػشاتٗا )املتعًك١ باملٗاسات املعشؾ١ٝ، ٚايٛدذا١ْٝ  ٚاالدتُاع١ٝ،  .3
 ٚاألدا١ٝ٥(.

 تشتٝب َعاٜرل األدا٤ يف دذٍٚ سظب تظًظٌ َٓطكٞ.  .4

 ؼذٜذ َظتٜٛات األدا٤. .5

 ؼذٜذ ٚقت اإللاص. .6
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تـُِٝ أدا٠ تظذٌٝ هلزٙ املُاسطات ٚاملؤػشات َجٌ: طًِ ايتكذٜش، قا١ُ٥ ايشؿذ ٚطًِ  .7
ٚطذٌ ٚؿـ طرل ايتعًِ )طذٌ  –ايتكذٜش ايًؿعٞ، ٚايظذٌ ايكــٞ )طذٌ املعًِّ(

 املتعًِّ(.  

ات كتاس٠ َٔ أعُاٍ تؿعٌٝ ًَـ إلاص املتعًِ ، ٖٚٛ :  ػُٝع تشانُٞ َٓعِ يعٝٓ .8
املتعًِ ٚأْؼطت٘ أثٓا٤ تعًُ٘ خالٍ ؾذل٠ ص١َٝٓ قذد٠ ، عٝح تكذّ ٖزٙ ايعٝٓات 

 ػٛاٖذ ع٢ً ؼـٌٝ املتعًِ ٚتكذَ٘ ٚإلاصات٘ . 

 ّ ، بتـشف ( 2010)ايظعذٟٚ ، ديٌٝ املعًِ يًتكِٜٛ املعتُذ ع٢ً األدا٤  



 
 

  

12 
 

 

 
 (3/2/3) زقي الٍػاط 

 د  10 عسض ٔوٍاقػٛ د 10 عىن الصوَ

 عٞ اؾشدٟ ثِ مج أضالٗب التٍفٗر

إٔ ٜكذّ املتذسب تٛؿٝات تظاعذ ع٢ً إٔ تهٕٛ ايتػز١ٜ ايشادع١  أِداف الٍػاط
 أنجش ؾاع١ًٝ 

 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
ايطايب ٖٛ قٛس ع١ًُٝ ايتػز١ٜ ايشادع١ ، ٚيهٞ تهٕٛ ايتػز١ٜ ايشادع١ ؾاع١ً 

باإلدشا٤ املطًٛب يتشظني أدا٥٘ ا هلا ٚؾًكٜٓبػٞ إٔ ٜظتذٝب ايطايب هلا ، ٜٚكّٛ 
 ٚايؼهٌ ايتايٞ ٜٛكح ايعًُٝات اييت ميجٌ ايطايب قٛسٖا : 

 
 

 . اقذلح تٛؿٝات تظاعذ ع٢ً دعٌ ايتػز١ٜ ايشادع١ أنجش ؾاع١ًٝ 
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 (3/2/3)الٍػسٚ املعسفٗٛ 

 
 تٕصٗات لتكدٖي تغرٖٛ زاجعٛ فاعمٛ لمىتعمي : 

 عاسف املشتبط١ باؿكا٥ل .ؾٛس١ٜ يًُ سادع١تكذِٜ تػز١ٜ  -1
 تأخرل ايتػز١ٜ املشتذ٠ قًٝال إلعطا٤ ايطايب ؾشؿ١ يًتؿهرل . -2
ال هب تأخرل ايتػز١ٜ ايشادع١ عٔ ايٛقت ايزٟ طٛف ؼذخ ؾٝ٘ تػرًلا يف أدا٤  -3

 ايطايب .
ًٝا ٚممهًٓا . -4  تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ نًُا نإ ريو عًُ
 تٓاٍٚ أِٖ ايٓكاط . -5
 ّ ايطايب ٚمنٛٙ .األخز يف االعتباس َظت٣ٛ تكذ -6
 اختٝاس أؾلٌ أطًٛب يتٛؿٌٝ ايشطاي١ . -7
 اطتدذاّ ايتػز١ٜ ايشادع١ ايتؿاع١ًٝ َع ايطايب َا أَهٔ ريو . -8
 إعطا٤ تػز١ٜ سادع١ َهتٛب١ ع٢ً األعُاٍ ايهتاب١ٝ أٚ ايٛادبات . -9

 اطتدذاّ األطًٛب األدا٥ٞ يتٛكٝح نٝؿ١ٝ عٌُ ػ٤ٞ َعني . -10

 ب .تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ َتبادي١ بني ايطال -11
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 (3/2/4) زقي الٍػاط 

 د  10 عسض ٔوٍاقػٛ د 20 عىن الصوَ

 ٚسػ١ عٌُ  أضالٗب التٍفٗر

 إٔ ٜكذلح املتذسب َعاٜرل يتكِٜٛ ايــ ايٓؼط .  أِداف الٍػاط

 . إٔ ٜـٓـ املتذسب َعاٜرل ايتكِٜٛ املكذلس١ 
 

 أخٞ املتذسب أخيت املتذسب١:
 ٖزا ايدلْاَر ايتذسٜيب ، ٚبايتعإٚ َع اجملُٛع١ :ا غدلتو ٚمبا انتظبت٘ يف َظتعًٝٓ
 . اقذلح َعاٜرل يتكِٜٛ ايــ ايٓؼط 

 . ؿّٓـ املعاٜرل املكذلس١ ٚؾل املٓعِ املشؾل 
 

 منٛرز َعاٜرل ايــ ايٓؼط
 تـٓٝـ املعٝاس املعٝاس                                                                                   ّ

قبٌ 
 ايتعًِ

أثٓا٤ 
 ايتعًِ

بعذ 
 ايتعًِ

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
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 ( َعاٜرل ايــ ايٓؼط كذلحمنٛرز ) َ
 تـٓٝـ املعٝاس     املعٝاس                                                                               ّ

قبٌ 
 ايتعًِ

أثٓا٤ 
 ايتعًِ

بعذ 
 ايتعًِ

   * ت١٦ٝٗ ايطالب ي١ًُُٗ ايتع١ًُٝٝ اؾذٜذ٠ 1
   * سبط اـدل٠ ايظابك١ باؾذٜذ٠ 2
 *   تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ َباػش٠ باطتُشاس 3
  *  سبط َٛكٛع ايذسغ باؿٝا٠ 4
  *  تكذٜش دٗٛد ايطالب َٚٓتذاتِٗ 5
  *  عٌ ايطالب ؾُٝا بِٝٓٗتؼذٝع تؿا 6
ايظُاح يًطالب باالختٝاس ) أطًٛب ايتعًِ ٚاجملُٛع١  7

 ٚايٛادب املال٥ِ ... إخل (
 *  

   * تٛؾرل األدٗض٠ ٚايٛطا٥ٌ ايالص١َ يًتعًِ 8
   * إتاس١ ايؿشؿ١ يًطالب يتشذٜذ أٖذاؾِٗ اـاؿ١ يًتعًِ 9

  *  استٛا٤ املٗاّ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً املتع١ ٚاملشح 10
  *  تكذِٜ أْؼط١ َتٓٛع١ تٓاطب أمناط املتعًُني 11
مماسط١ طشم تع١ًُٝٝ ٚتكٛمي١ٝ تذعِ ايتعًِ ايتعاْٚٞ        12

 ... ( -سباعٞ -) ثٓا٥ٞ 
 * * 

 *   تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ َتبادي١ بني ايطالب 13
   * إعذاد كطط يظرل األْؼط١ ٚايؿاعًٝات 14
   * يكب١ًٝ ي١ًُُٗ ايتع١ًُٝٝ تٛؾرل املتطًبات املعشؾ١ٝ ا 15
 *    اعتُاد ايتكِٜٛ املعتُذ ع٢ً األدا٤ 16
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 (1ومخل )

 اختباز قبم٘ ٔبعدٙ:

 ع٢ً املعًِ تكذِٜ أْؼط١ ػعٌ ايطالب َُٓٗهني َٚشتبطني باملٗاّ ايتع١ًُٝٝ :-1
 مجٝع َا رنش-د  عاطؿٝا         -زرٖٓٝا               -بأدا٥ٝا          -أ

 

 َٔ األٖذاف اييت ٜكّٛ ع٢ً أطاطٗا ايتعًِ ايٓؼط تؼذٝع املتعًُني ع٢ً : - 2
 مجٝع َارنش-دسٌ املؼهالت    -زطشح األط١ً٦     -بايكشا٠٤ ايٓاقذ٠    -أ

 
 تكتـش مماسط١ ايتعًِ ايٓؼط ع٢ً: - 3
 ٝع ايعاًَني باملشط١مج-داملعًِ ٚأَني املـادس  -زاملعًِ ٚايطايب  -باملذٜش ٚاملعًِ  -أ

 

 عٓاؿش ايتعًِ ايٓؼط األطاط١ٝ ٖٞ: -4
 .األْؼط١ ٚاُْٗاى ايطالب2                   . األْؼط١ ٚاالطذلاتٝذٝات1
 .االطذلاتٝذٝات ٚداؾع١ٝ ايطالب4        .االطذلاتٝذٝات ٚاُْٗاى ايطالب3

 
 :أْٛاع األْؼط١ يف ايتعًِ ايٓؼط-5

 مجٝع َا طبل-د   أْؼط١ مؿٝض١ٜ-ز  مي١ٝأْؼط١ تكٛ-ب  أْؼط١ َشس١ًٝ-أ
 

 أِٖ عٓـش يف اطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ايٓؼط١:-6

 عذد ايطالب ايزٜٔ اػذلنٛا ؾعًًٝا يف املٓاقؼ١-أ
 عذد األؾهاس أٚ اآلسا٤ أٚ اؿًٍٛ  اييت مت ايتٛؿٌ إيٝٗا-ب
 بعذد ايـؿات املشغٛب ؾٝٗا َٔ ٚسا٤ املٓاقؼ١ ٚاييت مت انتظابٗا َٔ داْب ايطال-ز
َذ٣ ايؿِٗ اؿكٝكٞ ؾٛاْب املٛكٛع املطشٚح يًٓكاؾ أٚ ايكل١ٝ أٚ املؼه١ً اييت -د

 تٓاٚهلا ايطالب يف َٓاقؼاتِٗ
 

 ِٖ ادشا٤ يف اطذلتٝذ١ٝ تذسٜع األقشإأ-7
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ٜطشح األٍٚ طؤااًل، ايطايب ايجاْٞ ٜؿهش ٚهٝب عٔ ايظؤاٍ، ايطايب ايجايح ٜذٕٚ -أ
 األؾهاس.

ايطالب ايجالث١، ٚال َاْع َٔ تبادٍ األدٚاس يف نٌ َش٠ بٓؿع ٜتِ تبادٍ األدٚاس بني -ب
 ايظؤاٍ أٚ نٌ طايب ٜطشح طؤااًل كتًؿًا.

تتٓاقؽ اجملُٛع١ ايجالث١ٝ َع بعلٗا ايبعض سٍٛ األؾهاس املته١ْٛ يٝعذيٛا أٚ -ز
 ٜلٝؿٛا ثِ تعشض أَاّ اؾُٝع.

 .دٚس املعًِ اإلػشاف ٚايتٛد١ٝ ٚتكذِٜ تػز١ٜ سادع١ يًُذُٛعات-د

 
 :َٔ َٗاسات اطذلاتٝذ١ٝ ايتذسٜع ايتباديٞ -8
 . َٗاسات ايتؿهرل اإلبذاعٞ ٚايٓاقذ ٚايعًُٞ.   بَٗاسات ايتٓب٤ٛ ٚايتًدٝف ٚبٓا٤ األط١ً٦-أ
 . َٗاسات ايتكِٜٛ ٚايتٓب٤ٛ ٚايتًدٝفد         . َٗاسات ايؿِٗ ٚايتًدٝف ٚاالطتؿظاسز

 
 :َٔ أِٖ َعاٜرل اطذلاتٝذٝات ايتعًِ ايٓؼط-9
    تهظب املتعًِ َٗاسات ايتعًِ ايزاتٞ-أ

 تُٓٞ قذس٠ املتعًِ ع٢ً َٗاسات ايتؿهرل املدتًؿ١-ب
 تؿعٌ اُْٗاى املتعًِ يف ايتعًِ سشنٝا ٚرٖٓٝا ٚعاطؿٝا-ز
 ؼٌُ املتعًِ َظؤٚي١ٝ تعًُ٘ ٚانتظاب٘ يًددلات-د

 
 ميهٔ يًُعًِ إٔ ٜذعِ اطتعذاد املتعًُني يًتعًِ َٔ خالٍ : -10

   ر ايتعًِ املتٛقع١ .ؼذٜذ ْٛات-أ
 تٛؾرل املتطًبات املعشؾ١ٝ ايكب١ًٝ ي١ًُُٗ ايتع١ًُٝٝ املظتٗذؾ١ .-ب

 تٛدٝ٘ أرٖإ املتعًُني مٛ اـدل٠ اؾذٜذ٠ .-ز

 مجٝع َا ُرنش .-د

 
 مما وكل املتع١ يًطايب أثٓا٤ ايتعًِ : -11

 اٖتُاّ املعًِ بايتدطٝط يًتعًِ .-أ

 ؾذٜذ٠ .سبط املعًِ يًُعشؾ١ ايظابك١ با-ب

 إدخاٍ املظابكات يف ع١ًُٝ ايتعًِ .-ز

 َتابع١ املعًِ ألعُاٍ ايطالب ايتششٜش١ٜ بذق١ .-د
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 ، ٜٚكـذ ب٘ : األسبع١ ) ايتشذٟ ( َٔ عٓاؿش ايتشؿٝض -12

 إٔ ٜهٕٛ استُاٍ ايٓذاح يف املٗاّ املطًٛب إلاصٖا ؿعب يًػا١ٜ .-أ

 شجٗا .إٔ ٜؼعش املتعًِ إٔ ايتعًِٝ ٜظتجرل قذسات٘ ٜٚظت-ب

 إٔ ٜؼعش املتعًِ إٔ املعًِ ٜعٛد إىل َـادس َٚشادع َتعذد٠ .-ز

 عًِ دٛاْب ايـعٛب١  يف املعشؾ١ اؾذٜذ٠ .تامل ظتؼعشإٔ ٜ-د
 

َٔ أدٚات ايتكِٜٛ ايتكًٝذ١ٜ ) املالسع١ ( ، ٚميهٔ تطٜٛشٖا ٚتٛظٝؿٗا يف ايتعًِ ايٓؼط -13
 َٔ خالٍ : 

 ػشح آي١ٝ تؿعًٝٗا يًطالب .-ب            تـُِٝ أدٚات ٚاكش١ هلا .-أ

 ال ػ٤ٞ مما رنش .-د    املضاٚد١ بٝٓٗا ٚبني أدٚات ايتكِٜٛ األخش٣ .-ز
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 (2ومخل )

 منٕذج ٔكالٛ التعمٗي يف تفعٗن التعمي الٍػط

 :ما هو التعلم النشط 
 Felder andادلعلم ) يشًن التعلم النشط إىل اخنراط الطالب مبا يتجاوز رلرد ادلشاىدة واالستماع وكتابة ما يقولو

Brent, 9009( بل ينفذون بأنفسهم مهاما مثل االكتشاف ومعاجلة وتطبيق ادلعلومات .)Meyers and Jones, 

( إىل أن جوىر التعلم النشط ىو قيام الطالب بأداء ادلهام واخنراطهم يف Prince, 9002(. ويؤكد برنس )3991
حور حول عنصرين أساسيٌن وذنا؛ النشاط الذي ينّفذه الطالب، عملية التعلم. ولعلك ترى أن ىذا التعريف يتم

واهنماك الطالب يف عملية التعلم. لذا ينبغي للمعلم تقدمي أنشطة متنوعة يقوم هبا الطالب منفردين أو ضمن 
 رلموعات مقرونا بتوظيف تكنيكات جتعل الطالب منهمكٌن ومرتبطٌن أدائيا وذىنيا وعاطفيا بادلهام التعلمّية.

 ناصر واستراتيجيات التعلم النشطع 
؛ شنكن للمعلم أن سنطط درسو لتقدمي أنشطة تتناسب مع مستوى ادلتعلمٌن األنشطة: وشنثل العنصر األول

بغرض التهيئة لتقّبل  األنشطة يف بداية الدرسوطبيعة احملتوى التعليمي وادلصادر ادلتاحة. وشنكن أن تكون ىذه 
خربات الطالب السابقة ذات الصلة بالدرس واالنطالق منها، أو قد تكون  احملتوى اجلديد، أو التعرف على

بغرض حتديد تقدم الطالب كنوع من التقومي البنائي، أو لتطوير مفهوم أو  األنشطة مرحلية بينية أثناء الدرس
بل الدخول مهارة من خالل ادلمارسة والتأمل، وشنكن أن يهدف النشاط لربط األفكار اليت مت تقدشنها ببعضها ق

هتدف لتوسيع تطبيق مفهوم أو مهارة، أو مساعدة الطالب  األنشطة ختاميةلفكرة جديدة. وشنكن أن تكون 
على بناء معىن خاص للخربة التعليمية، أو إلغالق ادلوضوع احلايل واالنطالق حنو موضوع جديد سيتم تناولو 

وأال يكون خمتزال داخل غرفة الصف ومتمحورا ونود التأكيد على ادلفهوم الشامل للنشاط التعليمي  الحقا.
حول موضوعات ومفردات الكتب ادلدرسية. وىناك آفاق رحبة لتنفيذ األنشطة التعليمية على مستوى ادلدرسة  
ككل، واجملتمع احمليط بادلدرسة، ورلموعة ادلدارس ادلتجاورة، والقطاعات احلكومية ذات العالقة، وال ننسى 

 شراكة مع القطاع اخلاص ولو على مستوى مبادرات صغًنة أو قصًنة ادلدى.أيضا الدور األساسي لل

مدى اهنماك )تفاعل( الطالب يف ادلهام من التعلم النشط والذي قد يكون أكثر تأثًنا فهو  العنصر الثانيأما 
دانياً(، وقد . وقد يكون ىذه االهنماك )التفاعل( أدائيا ظاىريا، أو ذىنيا، أو عاطفيا )وجواألنشطة التعليمية

جتتمع ىذه األشكال الثالثة معا. غًن أن االهنماك )التفاعل( الظاىري مبفرده ال يدل مطلقا على التعلم النشط 
ما مل يكون مقرونا باهنماك )بتفاعل( ذىين، وسيكون التعلم أكثر رسوخا وإمتاعا فيما لو كان مقرونا باالهنماك 
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. وقد يكون من السهل صناعة االهنماك )التفاعل( الظاىري؛ غًن أن )بالتفاعل( العاطفي )الوجداين( ادلشاعري
االهنماك )التفاعل( الذىين يشكل حتديا للمعلم. ولتحقيقو فيمكن توظيف تكنيكات )فنيات( األسئلة الصفية 

ول بأساليبها ادلختلفة. غًن أهنا رنب أال تكون تقليدية متوجهة حنو احملتوى ادلعريف، بل ال بد أن تتمحور ح
خربات الطالب واجتاىاهتم وآرائهم الشخصية، وإال لن يشعروا بقيمة تلك األسئلة وسيعاجلوهنا باستجابات 
ميكانيكية )حركية( باردة. كما شنكن توظيف ادلخططات التنظيمية اليت جتعل الطالب يبذل جهدا يف استيضاح 

التعارض ادلعريف اليت حتفز الطالب حلل ىذا  البنية ادلفاىيمية وادلوضوعية للمحتوى، أو استثمار اسرتاتيجيات
التعارض من خالل بذل رلهود ذىين مركز. أما االهنماك )التفاعل( العاطفي )الوجداين( ادلشاعري فيتطلب أن 
تكون ابتداء العالقة محيمية بٌن ادلعلم والطالب، وبٌن الطالب داخل الصف، وأال يكون ىناك شعور بالرىبة 

كون للمشاعر اإلرنابية ظهور يف غياب االطمئنان. كما من ادلهم أن يتضح ارتباط احملتوى واخلوف، وإال فلن ي
 التعليمي باحلياة اليومية للمتعلمٌن.

ونؤكد مرة أخرى على مدى أذنية استهداف ىذين العنصرين لتحقيق التعلم النشط، وما أوردناه من اسرتاتيجيات إدنا 
د إلبداع ادلعلم يف استهداف ىذين العنصرين عندما يتبٌن لو البعد الرتبوي ىو على سبيل التمثيل، وليس ىناك حدو 

لكل منهما. غًن أن من أىم ادلناحي التدريسية ادلرتبطة بالتعلم النشط ىو: التعلم التعاوين، و التعلم التشاركي، والتعلم 
ن الرتكيز على التعلم النشط ال يعين ادلعتمد على حل ادلشكالت، والتعلم ادلعتمد على ادلشروعات. ونشًن أيضا إىل أ

االنفكاك عن ادلناىج الدراسية احلالية. بل نتوّقع أن يبين على الفرص ادلوجودة فيها حاليا، ويوّسع من خيارات 
تنفيذىا. كما أن للتقنية دور ىام يف ظل ارتباط اجليل احلايل هبا بشكل مل يسبق لو مثيل، وبال شك أن توظيف التقنية 

اتيجيات التعلم النشط سيتواءم مع طبيعة جيل ادلعلوماتية احلايل، وسيكونون أكثر قدرة على التعامل معها ضمن اسرت 
 وتوظيفها يف التعلم.

ومن ادلهم أن ندرك أيضا أن التعلم النشط مرتبط بتشجيع عدد من ادلمارسات اإلرنابية يقابلو التقليل من 
 لم النشط كما يوضحو اجلدول أدناه.ادلمارسات السلبية اليت حتد من الوصول للتع

 يلها أو التخلص منهالممارسات ينبغي تق ممارسات ينبغي تشجيعها
 خلق الرىبة واخلوف من ادلعلم بناء جو من األمان والطمأنينة

 النشاط متمحور حول ادلعلم أو الطالب ادلتميز اهنماك الطالب بأنشطة تعلمّية متنوعة
 االقتصار على االهنماك األدائي واالنتباه الظاىري )الوجداين(لذىين والعاطفيحتفيز االهنماك األدائي وا

 التواصل ذو ادلسار الواحد التواصل التفاعلي مع مجيع الصف
 الشعور بادللل من عملية التعلم االستمتاع بعملية التعلم

 االعتماد على ادلعلم أو الكتاب ادلدرسي تنويع مصادر التعليم والتعلم
 االقتصار على ادلؤثرات اللفظية طيلة الدرس ع ادلؤثرات اللفظية والبصرية واحلسيةتنوي
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 االقتصار على أسلوب احملاضرة بشكل دائم تنويع أساليب التدريس حسب ادلهام التعلمّية
 التمحور حول التحصيل األكادشني التأكيد على بذل اجلهد واحملاولة الدائمة

 الرتكيز على احملتوى ادلعريف لذاتو الطالب ربط احملتوى التعليمي بعامل

 نموذج مقترح للتعلم النشط 
 يتضمن ىذا النموذج أربعة أبعاد أساسية تتألف من عدد من العناصر اجلزئية حسب التايل:

 التأسيس لتقبل وممارسة التعلم النشط (1
 جتديد مفهوم التعليم والتعلم خالل ادلبادئ التالية:

 د ومشارك يف التعلمدور ادلعلم كميّسر ومرش -
 دور ادلتعلم كمستكشف ومنتج ومعلم -
 ادلتعلمون يبنون فهمهم وتعلمهم بأنفسهم -
 يُبىن التعلم احلايل على السابق -
 يعزز التعلم بالتفاعل مع اآلخرين -
 التعلم ذو ادلعىن يتطلب تنفيذ مهام حقيقية -

 التغلب على معوقات التعلم النشط (2
 تطوير مفهوم التعلم لدى الطالب -
 وير مفهوم التعليم لدى ادلعلمٌنتط -
 أذنية توفًن ادلناخ اآلمن وادلمتع -
 التأكيد على التعلم بدال من تغطية احملتوى -

 استدامة التعلم النشط (3
 تطوير وتوسيع دنوذج التعلم النشط -
 إدراك مدير ادلدرسة للتعلم النشط ودعمو دلمارساتو -
 إدراك البيت للتعلم النشط وإشراكهم يف أنشطتو -
 شرف الرتبوي دلمارسات التعلم النشط وتقومي امارستهادعم ادل -
 مشاركة ادلرشد الطاليب ورائد النشاط يف دعم أنشطة التعلم النشط -

 تفعيل الممارسات الصفية للتعلم النشط (4
 دعم االستعداد للتعلم 

 يتأكد من توائم ادلهام التعليمية دلستوى الطالب -
 مهمة التعليميةزندد ويوّفر ادلتطلبات ادلعرفية القبلية لل -
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 يهيئ الطالب للمهمة التعليمية اجلديد -
 يدعم ربط ادلعرفة السابقة باجلديدة -

 تحفيز التعلم 
 يوظف العاطفة يف تقدمي الدرس -
 يوضح للطالب األىداف ادلطلوبة -
 ُيْشرك الطالب يف اقرتاح ما يرغبون تعلمو -
 يقدم أنشطة تتمحور حول الطالب -
 يربط موضوع الدرس باحلياة اليومية -
 يوضح أذنية الدرس للمجتمع والوطن واألمة -
 يسأل الطالب باستمرار عن اذلدف من أداء ادلهمة التعليمية -
 يقدم الدرس ليليب خمتلف أدناط التعلم والذكاءات -
 سنطط مهام تعليمية امتعة ومرحة -
 يشجع تفاعل الطالب مع بعضهم -
 يقّدر جهد الطالب باإلضافة إىل منتجاهتم -
 لصفيفّعل التعلم خارج ا -

 نقل مسئولية التعلم للمتعلم 
 يطلب من الطالب حتديد أىدافهم اخلاصة لتعلم الدرس -
 يطلب من الطالب حتديد ما يقومون بو لتحقيق أىداف التعلم -
 يسأل الطالب باستمرار عن اذلدف من أداء ادلهمة التعليمية -

 دعم المشاركة واالرتباط 
 يطلب من الطالب حتديد طريقة حتقيق أىداف التعلم -
 يصمم أنشطة متنوعة تناسب أدناط التعلم والذكاءات ادلختلفة  -
 يتيح مساحة للطالب إلبداء أراءىم -
 تقدمي مهام تتواءم مع مستوىات الطالب ادلعرفية -
 يشّجع توظيف مهارات التفكًن العليا والتفكًن يف التفكًن -
 يدعم إشراك البيت واجملتمع يف دعم عمليات التعلم -

 التأكد من الفهم 
 تغذية راجعة مباشرة باستمرار يقدم -
 يقدم الطالب تغذية راجعة متبادلة -
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 يستخدم التقومي التكويين ادلتنوع لدعم التعلم -

 الفوائد المتحققة بتبّني التعلم النشط 
إىل أن حتقيق التعلم النشط سيثمر تطورا ملحوظا يف عدد من اجلوانب. فتشًن  -كما أشارت البحوث–نتوّقع 

 التحصيل األكادشني لدى ادلتعلمٌن عند استخدام تكنيكات )فنيات( تسعى لتحقيق الدراسات إىل دنو يف
التعلم النشط. بل وأسهم ذلك أيضا يف زيادة مستوى االحتفاظ بالتعلم مقارنة باألساليب التقليدية. كما أظهر 

م الغفلة عنها وعدم الطالب تفوقا يف مهارات وعادات التعلم ومهارات احلياة بشكل عام، ومثل ىذه النواتج يت
ضمن النواتج التعليمية رغم أن أثرىا قد يكون أكرب على شخصية ادلتعلم ومستقبلو  -ولألسف -احتساهبا

األكادشني وادلهين. كما تشًن البحوث إىل زيادة استمتاع ادلعلمٌن والطالب على حد سواء باخلربات ادلدرسية 
تعلم وصورة ادلعلم ودور ادلدرسة بشكل عام. يضاف إىل ذلك زيادة والتحّسن اإلرنايب الجتاىاهتم حنو التعليم وال

ثقة الطالب بأنفسهم وقدرهتم على بناء العالقات مع اآلخرين وتدين ملحوظ يف اخلالفات اليومية بٌن الطالب 
 داخل الصف.

 تحديات تواجه تطبيق التعلم النشط 
ن أذنها مفهومنا كرتبويٌن ومعلمٌن وأولياء أمور نتوقع أن استهداف حتقيق التعلم سيواجو ببعض الصعوبات. وم

وطالب لعملييت التعليم والتعلم. فإذا كان تغطية احملتوى ىو اذلدف الرئيس، ودور ادلعلم ىو اجلوىري يف التعليم 
والتعلم، ومهمة الطالب حتصيل أعلى الدرجات؛ فلن يكون ىناك مساحة دلمارسات التعلم النشط. لذا ينبغي 

بوي ومدير ادلدرسة إعادة النظر لكمية احملتوى والتعامل معو ضمن مستويات وأولويات من األذنية للمشرف الرت 
مرتبطا بكيفية معاجلتو ومساحة الزمن الذي سيستغرقو. كما شنكن أن زند عدد الطالب يف الصف من تنفيذ 

موعات لتقليل الزمن الذي امارسات التعلم النشط. لذا ينبغي على ادلعلم أن يكون حاذقا يف استخدام اجمل
سيستهلكو كل طالب لو أجنز ادلهمة منفردا، كما شنكن استغالل ادلساحات خارج الصف، وتشجيع امارسة 

 التعلم خارج ادلدرسة.

 خاتمة 
أو أذنية االستظهار الذىين لبعض أجزاء  -مثال–وأخًنا، فال يعين التعلم النشط التخلي التام عن أسلوب احملاضرة 

بل ننظر للتدريس الفّعال على أنو النجاح يف توظيف أساليب متنوعة تتواءم مع احتياجات ادلتعلمٌن احملتوى. 
وطبيعتهم، وطبيعة ادلهمة التعليمية، واحملتوى التعليمي، وادلصادر ادلتاحة. غًن أنو من ادلؤكد أنو ال شنكن حتقيق التعلم 

كل الطالب، وطيلة العام الدراسي. كما أن اهنماك النشط باالقتصار على أسلوب احملاضرة يف كل درس، ومع  
)تفاعل( الطالب يف أنشطة متنوعة لن زنقق تعلما ذا قيمة إذا مل تكن مرتبطة بادلنهج ادلدرسي وتسعى لتحقيق 
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أىداف واضحة. فمجرد اهنماك )تفاعل( الطالب يف األنشطة ادلتنوعة ليس ىو اذلدف حبد ذاتو؛ بل أن ينهمكون 
  أنشطة متنوعة تتصل مبا ينبغي أن يتعلموه.)يتفاعلون( يف
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 املساجع

إٜشٜو ، ايتذسٜع ايؿّعاٍ ، َهتب١ دشٜش ، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ، ط  دٓظٔ ، .1
2  ،2010. ّ 
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 ايعشبٞ . 
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 طعٛد .
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 (. 2(،فًذ)4ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ ، داَع١ ايبششٜٔ ، عذد)
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