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المعرفة بالطالب 

وكيفية تعلمه



:مدخل الى علم نفس النمو

بعلم في السنوات االخيرة من علم النفس بدؤوا يهتمون

يبدأ هذا وكيف, نفس النمو والنمو اإلنساني بشكل كبير 

..تواجههو ماهي المشكالت التي , النمو 

الفرد سلسلة من التغيرات البنائية التي تطرأ علىهو 

ة اكتمال النضج من جميع النواحي الجسميتهدف الى ,

نيه وحتى والعقلية واالجتماعية واالنفعالية منذ لحظة تكوي

..مماته

تعريف النمو
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المؤثرة في النموالعوامل 

عوامل وراثية

ةعوامل بيئي

التعلمالنضج

عامل الغذاء

4



واحتياجات الطالبخصائص 

لفةفي المراحل الدراسية المخت
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مرحلة االبتدائية

(الطفولة الهادئة )تسمى 

.نقطة تحول اجتماعية من محيط األسرة إلى محيط المدرسة_1

.يهتم بالمظهر_2

.نشاط وحركة زائدة_3

.نمو بطيء_4

.يستطيع التحكم في انفعاالته بشكل كبير_5

.تفكيرهم محسوس ال يصل للمجرد_6

اإلحتياجات

.تزداد معدالت الحركة_1

.تعتمد على الحواس_2

.وسائل بصرية ومجسمات-3

.التقليل من تدريبات الكتابة واإلكثار من التركيب والرسم_4

.رواية القصص_5

.عدم عرض اكثر من مثير في الحصة_6
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0المرحلة المتوسطة

(المراهقة)

كتمال النموإمرحلة الصراع بين الطفولة و 

.سريع النمو_ 1

.يشعر بذاته_2

.يميل الى االستقالل_3

.يميل الى معاملته كالكبار_4

.يحب ان يكون صداقات _5

.يميل للجنس األخر-6

.صعوبة التوافق مع السلطة الضابطة كاألباء-7

.التمرد_8
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المرحلة الثانوية

.يقل النمو_1

.ة للذكوربالنسب=تزداد القدرة على التحكم في العضالت واألعصاب _2

.يصبح كال الجنسين مستعد للزواج_3

.الحرية واالستقالل_4

.الطموح كبير_5

.نضوج فكري_6
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:التعلم

هو تغيير دائم في سلوك اإلنسان ناتج عن الخبرة يتأثر بالعوامل البيئية

النضج ة الدافعي

الممارسة

شروط التعلم
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هداف التعلمأ

ارف يجب ان يركز التعلم على جميع المع_1
خ
 
.روالمهارات وان ال يقتصر على جانب دون ا

ن يكون الطالب قادرًا على حل المشكالت _2
 
ا

فروض واساليب التفكير من تحديد المشكلة وفرض ال
واختبار صحة هذه الفروض

ن يكون المعلم قادرًا على تعليم طالبه_3
 
القيم ا

مانة
 
واالتجاهات مثل قيمة الصدق واال
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لمإنتقال أثر التع

قهو االثر الذي يأتي به الطالب إليك من التعلم الساب

أنماط  إنتقال أثر التعلم

صفري
سلبي

إيجابي
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التعلم

موالتعلي

والتدريس
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مفهوم التعلم والتعليم و التدريس



التعلم

(  يذات)نشاط يقوم به الفرد فقط
فعال إلكتساب سلوك أو فكرة أو ان

او حركة ما وهو عملية مستمرة 
هو ف, وقد يكون سلبي او ايجابي

.نشاط من جانب المتعلم فقط
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م  التعلي

ن مفيد يكون بين معلم ومتعلم وبي
يحدث, ومستفيد ومادة علمية 

.داخل الصف او داخل قاعة

ا  ويكون التعليم إيجابي دائم
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سالتدري

هو عملية تربوية هادفة 
وشاملة يتعاون من خاللها 
بيئة كل من المعلم والتلميذ وال
قيق ما التعليمية والمجتمع لتح

يسمى باألهداف التربوية
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الخالصة

رى التعلم هو العملية الصغ
تعليم خاصة بالفرد فقط ثم ال
م يكون بين معلم ومتعلم ث
التدريس وهو العملية 

.الشاملة 
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لمنظريات التع

بافلوف

النظرية
ة الكالسيكي

ثورندايكسكنر

واطسن

النظرية المعرفية 

الجشطالت اوزبيل برونز

اكوفك
رفرتم

كيفيجوتسكوهلر

النظرية 
البنائية

جون ديوي هجان بياجي
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(االشتراط الكالسيكي)النظرية الكالسيكية 

(ايفان بافلوف)للعالم 
:الفكرة االساسية لهذه النظرية

((سيالن اللعاب-تجربة الكلب))ان التعلم عبارة عن ربط بين مثير واستجابة 

تجربة الكلب

الطعام

(غير شرطي)مثير اصلي 

اللعاب

(غير شرطية)استجابة اصلية 

عامبعد فترة واصبح بافلوف يقرع الجرس دون ان يحضر الط

الجرس

مثير شرطي

اللعاب

إستجابة شرطية

عندما كان يحضر بافلوف الطعام للكلب كان لعاب الكلب يسيل
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ماذا سيحصل ؟

س يتضح ان الكلب ربط بين صوت الجر))لعاب الكلب يسيل

((والطعام

لكن لو كرر بافلوف هذه العملية عدة مرات هل  سيستمر لعاب الكلب 

بالسيالن؟

ال ستحدث عملية  اإلنطفاء

:القاعدة

مثير ان عملية التعلم تحدث عندما يكون هناك ربط بين

فاء واستجابة و قد حذر بافلوف من حدوث عملية اإلنط

دون وجود ((الجرس))عند تكرار المثير الشرطي 

((الطعام))المثير األصلي 
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النظرية الكالسيكية 

((التعلم اإلجرائي الشرطي))سكنر

<<تجربة الفأر>>الفكرة األساسية للنظرية 
المتعلم و أن نتائج تعتبر التعلم تغيير وتعديل لسلوك, تربط التعلم بتغير سلوك الفرد

عقاب السلوك يمكن أن تعمل على زيادة احتمالية السلوك بالتعزيز او تناقصها بال

من أهم ما يميز اإلجرائية عن اإلشتراط الكالسيكي
دوث إستجابة معينه حبعدحدوث التعزيز 

اإلستجابةقبلاما بافلوف يأتي التعزيز 

الخالصة

يجب بعد كل اجابة صحيحة للطالب ان أكافئة واعزز له  مباشرة 1

وايضاً قال سكنر عند تكرار االستجابة بدون تعزيز تحدث عملية اإلنطفاء2
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مثال عليهالمفهومنوع السلوك 

السلوك اإلستجابي

اإلجرائيالسلوك

األفعال السلوكية  

<راديةإالال>المنعكسه

در االستجابات التي تص

تلقائياَ عن الفرد

ات دق,اتساع بؤبؤ العين

الخوف, القلب 

المشي والكالم

<<المحاولة والخطأ>>ثورندايك 
ورندايك ارتباطي مثل سكنرث

كان عنده إعتقاد حين يواجه الفرد مشكلة معينه ويريد حلها البد له من تجربة  اكثر من حل إلى ان يصل 

<<مصادفةً >>إلى الحل الصحيح 

(ورندايك يحدث مصادفة وليس بالتفكير المنظمثفالتعلم عن )

ورندايكثقانون األثر عند 

عبارة عن ارتباط بين مثير واستجابة 

اذا صاحب التعلم ارتياح          يقوى التعليم 

اذا صاحب التعلم ضيق وعدم ارتياح        يضعف ويقل التعلم
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النظرية المعرفية 

روادها

أوزبيل برونر

الجشطالت

هو عملية تدريس المعارف والمبادئ والقواعد و حل المشكالت من خالل جهود المتعلم 

من خالل التعلم الذاتي وبتوجيهه وإرشاده من قبل المعلم
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:ف برونر التعلم با إلكتشا



:انماط التمثل المعرفي عند برونر

(التذوق, اللمس)مباشرتتم بناء المعرفة عند الفرد عن طريق النشاط الحركي و تفاعله مع األشياء بشكل 

يتعلم الطفل بالصور والنماذج

مثال عتدما اعطيه نموذج او صورة للجهاز الهضمي او للزهرة

يتم التعامل مع األشياء مجردة مثل التخيل أو الموسيقى
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(يالعمل)التمثيل الحركي 

التمثيل التشكيلي

(الصوري)

التمثيل الرمزي



<<لتعلم ذو معنى>>أوزبيل 

:الفكرة األساسية لهذه النظرية

.انه اليمكن أن يحدث التعلم عند الفرد إال اذا ربط المعلومة الجديدة بالمعلومة السابقة الموجودة في بناءه المعرفي 

.اما اذا اضاف المعلومة فقط بدون عملية الربط فقط تراكم المعلومات فال تحدث عملية التعلم  

نىنظرية التعلم ذي المع

شروط حدوث التعلم

م االستعداد الذهني لدى المتعل1

ان يكون للمعرفة معنى لدى 2

المتعلم

:الجزء االساسي في النظرية هو

فهم المعرفة وربط ها بالبنية

المعرفية لدى التعلم 
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انماط التعلم أوزبيل

.تام التعلم باإلستقبال  القائم على المعنى ال1

.التعلم باإلستقبال القائم على الحفظ 2

امالتعلم باإلكتشاف القائم على المعنى الت3

التعلم باإلكتشاف القائم على الحفظ4
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التعزيز والعقاب

.هي المكافأت التي تعمل على تقوية سلوك ما

:النعزيز نوعان 

تعزيز سار يتبع سلوك مرغوب فيهيإيجابزيزعت

(او اجتماعية -مكافأة مادية -درجة)

ر لسلوك غيإزالة مثير غير سار لقيام الفرديتعزيز سلب

إعفاء من رسوم العضوية )مرغوب فيه 

(اإلعفاء من الواجب المنزلي )او(

25

التعزيز



يث حدث غير سار يتبع سلوكاً ما بحإجراء 

.يعمل على إضعاف السوك وإزالته

:العقاب نوعان 

العقاب

عقاب ايجابي
<يتم باإلضافة >

ير إضافة حدث سلبي  نتيجة سلوك غ

هام بأداء متكليف الطالب)مرغوب فيه 

غير محببه له

:مثال
عندما يتكلم الطالب أثناء الشرح1

يعاقبه المعلم وذلك بان يؤنبه امام

زمالئه 

10سأفرض عليك كتابة الدرس 2

مرات

سلبيعقاب
<يتم باإلزالة>

جة نتيازالة حدث جيد مرغوب فيه

سلوك غير مرغوب فيه 

حرمان الطالب من شيء محبب )

(له 

:مثل
حرمان الطالب من المصروف1

خصم درجات 2

من مشاهدة التلفزيون حرمانهم3
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النظرية المعرفية 

اإلستبصار<الجشطالت>

اهم روادها

كوهلر
رفرتم

اكوفك

:الفكرة األساسيه لهذة النظرية*

أن التعلم يحدث نتيجة لإلدراك الكلي للموقف وليس نتيجة إلدراك اجزاء للموقف منفصلة

(بالجزئياتبالكليات ال التعلم )

:أسس نظرية الجشطالت 

الوصول للحل يأتي فجأة  باإلستبصار 1

أن اإلستبصار لحل المشكلة يأتي بصورة كاملة وموحده 2

أن التعلم ال يحدث  بالتكرار و إنما بالفهم و اإلستبصار3

يتوقف اإلستبصار على تنظيم الموقف بحيث يستطيع الفرد إدراك العالقات القائمة في ذلك الموقف4
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:ماذا يفيدنا به اإلستبصار في مجال التربية  والتعليم 

تعليم األطفال القراءة والكتابة بإتباع الطريقة الكلية أي تعليمهم1

.جمالً وكلمات ثم حروفاَ بدالً من الطريقة القديمة بتعليم حروف ال معنى لها 

تأليف الكتب و إالقاء الدروس فعند شرح يأفادت التربويين ف2

.أي موضوع يهتمون بإعطاء فكرة عامة كلية عنه قبل شرح تفاصيله 

.بتفهيم التالميذ للمعلومات بدالً من تكرارها لإلهتماملجأ المعلمون 3

تعليم الرياضيات يكون عن طريق اإلستبصار وتنظيم الموقف 4

.من أجل إدراك العالقات 
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black20o@تليجرام 

النظرية  البنائية 

اهم روادها 

جون ديوي كيفيجوتسجان بياجيه

:الفكرة األساسية 
يستفيد منها ,سه أن المتعلم هو العنصر الفعال في عملية التعلم فهو يبني المعرفة  بنف

ويطبقها 

(متعاون ,مبدع , المتعلم نشط مبتكر)
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black20o@تليجرام 

مراحل 4قسم جان بياجيه مراحل النمو الى

وهي مهمة 

(:من الميالد إلى سنتين)مرحلة النمو الحسحركية 1

..يكون فيها الطفل متمركزحول الذات ويتعامل مع األحداث الظاهره الحسيه كالسمع والرؤيه 

.أو احداث حسيه حركية كالقبض واللمس 

:الروضة ( سنوات6_2)مرحلة ماقبل العمليات 2

التمركز حول الذات 

مرحلة ماقبل المفاهيم 

تفكيرهم غير منطقي 

صعوبة في نقل مشاعرهم وأفكارهم لألخرين 

يصعب عليهم التصنيف المبني على بعدين ...يستطيعون تصنيف األشياء على أساس بعد واحد كالحجم واللون

:اإلبتدائية (المادية )مرحلة العمليات الحسيه 3

تسمى أيضاً (اإلحتفاظ )تتطور لدى الطفل ظاهرة (التصنيف والترتيب)يفكر الطفل تفكير منطقي حسي يستطيع 

بالمعكوسيه 

هي أن الطفل يدرك ان األشياء تحتفظ بهويتها بعد أن تطرأ عليها بعض التغيرات والتحويالت الظاهرية =ماهي.

مثل  لما  أأتي بكأس ماء طويل وعريض ونفس كمية الماء 

يستطيع أن يفكر بشكل منطقي ..تتطور القدرات العقليه للطفل ( متوسط وثانوي)ممرحلة العمليات المجردة 4

..وعلمي
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المهام التي تستدعي 

مهارات التفكير األولية 

يقكالتذكر والفهم والتطب

حل المشكالت التي تتطلب 

فهم مهارات التفكير المتقدمة  كال

يم والتطبيق والتحليل والتقي

واإلبداع

حل المشكالت غير المحددة 

تقدمة باستخدام مهارات التفكير الم

التقييم كالفهم والتطبيق والتحليل و

.و اإلبداع

يوجه المتعلمين الى الجواب 

الصحيح من خالل وسائل 

واستراتيجيات مختلفة 

ربط بين يتيح للمتعلمين وسائل ال

سبه المعارف الجديدة وتلك المكت

لديهم 

عيات يساعد المتعلمين في اكتشاف وض

ئلة التعلم والفهم الذاتي عبر طح األس

المناسبة

فة المتعلم سلبي يتلقى المعر

واليتفاعل اال عند اإلستجابة

لمثير خارجي

وفهم المتعلم نشط يقوم بإستقبال

ومعالجة وتخزين المعلومات 

واستدعائها عند الحاجة 

لماته المتعلم عنصر فعال يبني تع

بناء ويفسر مايستقبله من معلومات

على تجربته الشخصيه 

غير بإلستجابة لمثير تت

أثناء اإلنتقال إلى 

وضعيات عامة أو جديدة 

ابقة باستدعاء المعلومات الس

واستخدامها في وضعية 

مختلفة أو جديدة 

قة بإستخدام المعارف الساب

حياة في وضعية من سيتق ال

العامة 

مقارنة بين نظريات التعلم 

:تناسب وضعيات التعلم األتية

دورة المعلم 

البنائيةالمعرفيةالسلوكية 

البنائية المعرفية السلوكية 

دورة المتعلم
البنائية المعرفية السلوكية 

كيف يحدث التعلم ؟
البنائية المعرفية السلوكية 
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النظرية اإلجتماعية 

روادها 

ألبرت باندورارجوليان روتجابريل تارد

:نظرية التعلم عند باندورا

ن التعلم يتحقق من خالل النمذجة والتقليدأ

(مالحظة سلوك معين ثم محاولة تقليده)

مثال 

.الطفل اذا رأى والده يكذب فسيتعلم منه الكذب 

:مراحل التعلم عند باندورا

الدافعية3
اعادة االنتاج  4

الحركي

االسترجاع2 اهاالنتب1
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(النمو اإلجتماعي )نظرية  إريك اريكسون 

تعتبر نظرية إريك اريكسون العالم األلماني الشهير من أكثر النظريات اهتماماً بالسلوك 

.اإلجتماعي والتطور النفسي في الشخصية 

...تأثر بفرويد فطور نظريته في التطور االجتماعي بصورة أوسع و أكثر شموالً 

األفكار الرئيسية لنظرية اريكسون

قلل من اهمية الغرائز الجنسية 

اإلنسان يتطور عبر مراحل نفسية اجتماعية 

التغيرات النمائية مستمرة طيلة دورة حياة الكائن البشري 

الثقافة تلعب دوراً هاماً في كل مرحلة من مراحل النمو النفسي 

االجتماعي 

يمر االنسان بثماني مراحل اثناء دورة حياته 
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مرحلة النمو النفسي اإلجتماعي

شهراً 18_الوالدة مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة                            

سنوات 3_شهراً 18مقابل الشعور بالخجل  والشك    مرحلة اإلستقالل

سنوات 6_3مرحلة المبادرة مقابل الشعور بالذنب                    

سنوات 12_6مقابل الشعور بالنقص                  مرحلة االنجاز

سنوات 21_12الهوية        مرحلة تحديد الهوية  مقابل اضطراب

سنوات 35_21مقابل العزلةاإلنتماءمرحلة 

سنوات 60_35مرحلة اإلنتاج مقابل الركود

...._ 60مقابل اليأس                           مرحلة التكامل
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الخالصة 

بيعية أن نظرية إريك اريكسون تعتبر تطور اإلنسان نتيجة ط

ماعي وأن عملية التطبيع االجت,لألحداث االجتماعية والثقافية 

عوامل تتأثر بالعوامل الخارجية والثقافية اكثر من تأثرها بال

حل وأن كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية تتطلب ال,العضوية 

بارة فالمراحل عند إريكسون ع, قبل الوصول للمرحلة الالحقة 

عن بناء هرمي شبيه بالطوابق المعمارية
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(ادجارديل )مخروط الخبرة _نافذة جوهاري _هرم ماسلو

تهرم ماسلو للحاجا

االبتكار

حل المشاكل 

تقبل الحقائق

, اتاالنجاز,الثقة ,تقدير الذات
االحترام من,احترام االخرين 

االخرين

ة االلف,العالقات األسرية , الصداقة
الجنسية 

د أمن الموار,األمن الوضيفي ,السالمة الجسدبة 
أمن الممتلكات,األمن األسري والصحي ,

راجاإلخ,التوازن , الحس, النوم, الماء,الطعام ,التنفس 

الحاجه لتحقيق الذات 

الحاجة للتقدير

الحاجات االجتماعية

حاجات األمان

الحاجات

ةالفسيولوجي

36

هرم 

ماسلو



(لية للنظرية التحلي)هرم ماسلو للحاجات ينتمي

.رأى ماسلو أن حاجات اإلنسان تكون على شكل هرمي

:وقد قسم هذا الهرم الى نوعين 
حاجات نقص 1.

حاجات نمو2.

النوع االول 

وهي تضم الثالث فئات األولى =حاجات نقص

(اإلخراج ,التوازن ,الجنس ,الماء , الطعام,التنفس )حاجات فسيلوجية 

(  وأمن الممتلكات,واألمن األسري ,السالمة الجسدية والصحية )حاجات األمان 

<اإلنتماء>حاجات اجتماعية 

(األلفة الجنسية  ,العالقات األسرية , الصداقة)
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ها الحاجات الفسيولوجية ألن)قاعدة الهرم هي األهم 

(تعتمد على بقاء اإلنسان



:النوع الثاني هو

حاجات النمو 

وتتضمن أعلى الهرم 

:وهي

اإلنجازات _احترام األخرين _تقدير الذات (التقدير )حاجات 

حل المشكالت _اإلبتكار_الذات (تحقيق)وحاجات 
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(لتحليل الشخصية )نافذة جوهاري 

المنطقة 
المفتوحة

المنطقة 
العمياء 

المنطقة 
المخفية 

المنطقة 
لمجهولة 

:المنطقة العمياء 

تتضمن مواقف الفرد تجاه

األخرين في الوقت الذي 

يكونالفرد اليعرف عنها 

 ً شيئا

المنطقة غير المعروفة 

تتضمن (: المجهولة)

المعروفة 

األشياء التي اليعرفها 

الفردعن نفسه 

وال األخرون يعرفون 

ذلك وهي ماتفسر 

سلوك بعض االفراد 

سلوكاً اليعرفون

مسبباته 

تتضمن :المنطقة الحرة 

كل شيء يعرفه الفرد عن 

نفسه وكذلك األخرون 

ومنها يعرفون سلوكه 

واتجاهاته وتتضمن قيم 

الفرد مميزاته 

إدراكه ,شخصيته

(:القناع)المنطقة المخفية 

في المنطقة الخفية 

يعرف الفرد عن نفسه

أشياء اليشرك األخرين في 

معرفتها ألسباب عديدة 

منها األداب اإلجتماعية 

واألخالقية

تعرفها انت ويعرفها األخرونالنعرفها انت ويعرفها األخرون 

تعرفها انت واليعرفها االخرون التعرفها انت واليعرفها االخرون
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نافذة جوهاري عبارة عن اربع مناطق لتحليل الشخصية 

ال تعرفها انت ويعرفها االخرون 

|مثل

عندما تكون سريع الكالم وانت التشعر بذلك او سريع الغضب وانت غير مدرك بذلك 

...ولكن األشخاص الذين يعرفونك يالحظون ذلك 

تعرفها انت ويعرفها االخرين 

|مثل

الشعر ,اللون ,االسم 

تعرفها انت وتخفى على االخرين 

هذا الجانب من الذات يمثل جميع اسرارك 

.التجارب الماضية المقلقة,التوهم ,االحالم |مثل 

التعرفها انت واليعرفها األخرون 

المواقف التي تظهر فيها قدرات واساليب وسلوكيات لم يكن الشخص يظن انها موجودة في شخصيته |  مثل
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اءالمنطقة العمي1

ة المنطقة المفتوح2

المنطقة الخفية3

المنطقة المجهولة 4



(ادجار ديل)مخروط الخبرة 

الرموز اللفظية 

الرموز البصرية 

التسجيالت الصوتية 

االفالم المتحركة 

التلفزيون التعليمي

المعارض والمتاحف

الدراسات الميدانية 

العروض العلمية 

الخبرات الممثلة 

الممارسة المعدلة 

الممارسة الواقعية 

خبرات مجردة 

خبرات ممثلة 

خبرات مباشرة

فعلية 

41مخروط  ديل



:مخروط ديل ينقسم الى ثالث اقسام رئيسية

(الوسائل المحسوسة )الخبرات المباشرة الفعلية 1

:قاعدة الهرم 

.هي االهم واالقوى فعالية في عملية التعلم 

.فالمتعلم نشط ومتفاعل ويقوم بتطبيق المعلومة بنفسه

(خبرات شبه محسوسة )خبرات الممثلة 2

التعلم هنا أقل حسية تصبح فعالية التعلم أقل 

(الوسائل لمجردة )الخبرات المجردة 3

لى المعلم في هذا القسم تكون فاعلية التعلم سيئة جداً ألنها تعتمد ع

.فالمتعلم فقط متلقي للمعلومة ,

ومضة 

كل ما اتجهنا للقاعدة تزيد فاعلية التعلم 

وكلما اتجهنا لألعلى الهرم تقل فاعلية التعلم 
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الفروق الفردية 

(االنحرافات الفردية عن المتوسط الجماعي في الصفات المختلفة )يعرف البعض الفروق الفردية بأنها 

 ً (تلك الصفات التي يتميز بها كل إنسان عن غيرة من األفراد سواًء كانت تلك الصفة جسمية  أم في سلوكه االجتماعي )وأيضا

:أهمية معرفة الفروق الفردية في المجال التعليمي 

. درات واستعدادات الطالب المختلفةقاعداد المناهج بما يتناسب مع 1

النوادي ,ادراج العديد من االنشطة والبرامج اإلضافية التي تتناسب مع اختالف مستويات الطالب مثل رعاية الموهوبين 2

.التي تلبي احتياجات الطلبة المختلفة ,دروس التقوية ,المسابقات العلمية ,العلمية والثقافية 

.ختيار التخصصات المناسبة  لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم الالمعرفة بتلك الفروق تساعد على توجيه الطلبة 3

.اختيار انسب طرق التدريس واألنشطة والبرامج اإلضافة 4

.تساعد المعلم ان يقوم بدوره في قيادة العملية التعليمية 5
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+
:الطرق التدريسية التي تعطي اهمية للفروق الفردية

:طريقة المجموعة ذات القدرة الواحدة 1

وتقوم هذه الطريقة بوضع تالميذ متجانسين من ,تقسم التالميذ حسب قدراتهم العقلية 

الناحية العقلية في شعبه واحده ومن المآخذ عليها أن هذه الطريقة تشعر التالميذ بالتمايز

.مما ينعكس على حياتهم

:طريقة التقسيم العشوائي2

تقسيم التالميذ تقسيماً عشوائياً بحيث يضم الصف الواحد تالميذ مختلفين في االستعدادات 

.ويؤخذ على هذه الطريقة عدم تجانس الطالب

:طريقة التعلم الجمعي3

من مميزات هذه الطريقة انها بدالً من االعتماد على معلم واحد في تدريس موضوع 

واحد في الصف فإنها تستخدم مجموعة من المعلمين يقومون بمسؤولية التخطط والتنفيذ 

.والتقسيم للمنهج الدراسي
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:كيفية مراعاة الفروق الفردية والنتائج المرجوة من ذلك 

التنويع في استراتيجيات التدريس 1

التنويع في الوسائل التعليمية 2

االختبارات >تنويع اساليب التقويم 3

<وغيرها, ملف انجاز,المالحظة 

<< التعزيز>>عدم التفريق بين الطالب المتميزين وبين الطالب الذين لديهم ضعف في التحصيل 4

:يمكن تصنيف الفروق الفردية على اساس النواحي األتية 

:الفروق الفردية في النواحي الجسمية 

وهي تبدو واضحة بين االفراد في الطول والوزن والشكل العام ودقة الحواس وقوتها وبعض الفروق الجسمي 

:الفروق في القدرات العقلية 

يمكن ادراكها والحكم عليها من خالل االختبارات والمقاييس التي تبين مقدار ما يملكه الفرد و ذلك من خالل

او في القدرة الخاصة سواء أكانت قدرة فنية او قدرة موسيقية او قدرة لغوية ( الذكاء)القدرة العقلية العامة 

.او ميكانيكية 

الخ ..

:الفروق في النواحي الوجدانية والمزاجية 

ومدى,وتتمثل هذه الفروق في مالحظة سلوك الطالب في اقدامه او إحجامه عن عمل معين او حبه او كرهه له

ميوله واتجاهاته ورغباته نحو هذا الشيء
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رجة الفروق الفردية فروق كمية وليست نوعية أي فروق في الد

مثالً 

جميع االفراد لهم صفة القامة والطول>>نوع الصفة الطول 

<<لكن تختلف درجة هذا الطول من شخص الى اخر 
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الذكاء

.قدرة عقلية عامة تتدخل في كافة األنشطة  الذهنية  بدرجات متفاوتة 

:ويعرف وكسلر الذكاء على انه 

ي البيئة فهو القدرة الكلية على التفكير الهادف والسلوك الهادف ذي التأثير الفعال 

:مقاييس اللفظية 1

.أي اختبارات تعتمد على االلفاظ في األسئلة واإلجابة عليها 

:مقاييس عملية 2

حيث يطلب من الفرد القيام بعمل كالخروج من متاهة أو ترتيب أشكال 

:اهم اختبارات الذكاء 

مقياس وكسلر لذكاء األطفال _مقياس ستانفورد بينيه 

:نسبة الذكاء 

هي مقارنة بين عمر الطفل الزمني وعمره العقلي الذي يتحدد عادة بعدد فقرات  المقياس 

التي يجيب عليها اجابة صحيحة في اختبار الذكاء
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تعريف الذكاء

ءمقاييس الذكا
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ئهمالجدول التالي يوضح تصنيف الناس حسب درجة ذكا

معدل الذكاء النسبة

58_

68
اقل من المعدل الطبيعي للذكاء , جداً ضعيف

68_

80
الطبيعي للذكاء قريب من المعدل,ضعيف 

80_

115
المعدل الطبيعي للذكاء, من الذكاء معدل جيد

115_

125
أعلى من المعدل الطبيعي للذكاء,معدل مرتفع من الذكاء 

125_

135
قريب من حد العبقرية ,جداً من الذكاء معدل مرتفع

135_

145
ية يكاد يصل حد العبقر,معدل مرتفع جداً جداً من الذكاء 

145_

165
عبقرية 

165_

185
عبقرية مرتفعة جداً 

185
200

عبقرية خيالية ونادرة جداً 
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الموهوبين_صعوبات التعلم _فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

اإلعاقة العقلية 

تأخر النمو الجسمي وبطئه 1

تأخر النمو العقلي ونسية الذكاء 2

ضعف القدرة على التكيف االجتماعي 3

نقص واضح في القدرة على التعلم 4

عدم القدرة على االنتباه والتركيز 5

ضعف في تذكر االشياء 6

عدم االتزان االنفعالي او العاطفي وعدم االسقرار والهدوء7

اإلعاقة الجسمية 

تأثير على الحركة والتفاعل 1

عدم االتزان االنفعالي 2

الشعور بالنقص واالحباط 3

الشعور بالقلق و االضطراب 4

تأخر في التعلم 5

فئات ذوي اإلحتياجات الخاصة و خصائصهم

التعامل مع صعوبات التعلم 

ائياالبتدالثاني تجاوز الصف يخضع الطفل لفحص صعوبات التعلم اذا 

.و استمر وجود مشاكل دراسية لديه
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صعوبات التعلم 

ويعود ذلك الى ,صعوبات التعلم يعاني كثير من االطفال من صعوبة في التعلم 

وجود مشاكل محددة تمنع استيعاب المعلومات  بسهولة وقد تكون مجموعة من

االضطرابات الداخلية التي تعود الى وجود خلل طفيف في وظيفة الجهاز 

مما يؤدي الى ايجاد صعوبة في تلقي المهارات األساسية ,العصبي 

.التحدث, االستماع ,الكتابة ,القراءة : وهي 
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اسباب صعوبات التعلم 
العامل الجيني تلعب الوراثة دوراً ملحوظا ًفي مدى القدرة على التعلم.

خلل وظيفي طفيف في الدماغ .

مما يزيد من احتمالية اإلصابة,يؤثر سوء التغذية بشكل كبير على الجهاز العصبي المركزي ,سوء التغذية .

بصعوبة التعلم  

:كيفية التعامل مع هذه الفئة 
و ال تنتظر منه المستحيل ,تقبل الطفل كما هو .

ولتكن واضح فيما تريد وماال تريد, ال تصدر احكاماً في البداية .

اعداد فصول مناسبة ومعاملتهم بشكل طبيعي .

اجعل التلميذ يشعر باهتمامك له كإنسان له خصوصياته.

تقديم المساعدة لهم اذا طلبو ذلك .

اعطه الحرية في طرح األسئلة دون الخوف من الضحك علية .

شجعه على التحدث عن مشكلته و نقاط ضعفه 

من شأنه الوصول الى الهدف , خطط الدروس بعناية 

انتقل من المادي والمحسوس الى المجرد والمعنوي قدر االمكان وتأكد ان التلميذ قد تعلم ما تعلمه له و التنسى 

ربط الخبرات الجديدة بالقديمة 

.اختيار االستراتيجيات والوسائل التعليمية المناسبة لهؤالء التالميذ والحرص على التقيد بالخطوات .

لكل تلميذ فروق فردية يختلف بها عن اقرانه لذلك يجب عليك مراعاة ذلك 

ال تطلب من التلميذ ان يقرأ دائماً قراءة جهرية حاول ان تبادله .

ادخل على التعليم بعض التلميحات البصرية كالصور و الرسوم والمخططات .

حاول ان تنمي نقاط القوة لدى التلميذ وان تبتعد عن اثارة نقاط الضعف.

ال تنسى تعزيز التلميذ وخصوصاً الجانب المعنوي .



52

:الطرق المناسبة لتدريس ذوي صعوبات التعلم
استراتيجية تحليل المهارات ز

 استراتيجية النمذجة.

 استراتيجية تبادل االدوار.

استراتيجية الربط  الحسي.

 استراتيجية الترديد اللفظي
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انواع 

صعوبات

التعلم 
م صعوبات تعل

نمائية 

ليات تتعلق بنمو القدرات العقلية والعم

لب المسئولة عن التوافق الدراسي للطا

ني وتوافقه الشخصي واالجتماعي والمه

:نشمل و

صعوبات 

االنتباه 

صعوبات

االدراك

صعوبات

التفكير

صعوبات

الذاكرة 

حل 

المشكلة 

صعوبات تعلم 

اكاديمية 

علم وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات الت

:وتشمل..النمائية 

صعوبات

القراءة

صعوبات

الكتابة

صعوبات

التعلم 
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صعوبات التعلم

صعوبات التعلم 

األكاديمية 

|    التهجئة

التعبير 

الكتابي
القراءة 

الحسابة الكتاب

صعوبات التعلم

النمائية 

الصعوبات

الثانوية   
التفكير 

اللغة 

الشفهية 

الصعوبات

األولية 
االنتباه

الذاكرة 

االدراك
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نصيحة 

عليم للقائمين على تربية وت
ذوي صعوبات التعلم 

:تعلم اكثر عن المشكلة 

ان المعلومات المتاحة عن 
مكن مشكلة صعوبات التعلم ي

ن ان تساعدك على ان تفهم ا
م بنفس طفلك اليستطيع التعل

الطريقة التي تعلم بها 
االخرون ابحث بقدر جهدك 
عن المشاكل التي يواجهها 
طفلك بخصوص عملية 

م وماهي انواع التعل,التعلم 
التي ستكون صعبة على

و ماهي مصادر , طفلك 
المساعدة المتوفرة في 

.المجتمع له

نصيحة

للقائمين على تربية ذوي 
صعوبات التعلم 

احترم ونشط ذكاء طفلك 
الطبيعي 

في ربما يعاني ابنك من صعوبة
القراءة او الكتابة ولن ذلك 

لم من اليعني انه اليستطيع التع
خالل الطرق العديدة االخرى 

ان معظم اطفال صعوبات ,
يعي التعلم لديهم مستوى ذكاء طب

م او فوق الطبيعي الذي يمكنه
من تحدي االعاقة من خالل 

دة استخدام اساليب حسية متعد
ان التذوق واللمس ,التعلم 

لك كل ت,والرؤياوالسمع ولحركة 
الحواس طرق قيمة تساعد على

جمع المعلومات 

نصائح تربوية لمعلمي التعليم العام و ذوي صعوبات التعلم
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الخصائص المعرفية 

قراءة 

ويكرر الكلمات

اليعرف الى 

اين وصل 

يخلط بين 

الكلمات 

واالحرف 

المتشابهة

عه يستخدم اصاب

لتي التتبع المادة

يقرؤها

ال يقرأ من 

طيب خاطر 

ةال يقرأ بطالق

حساب 
يواجه صعوبات

في حل 

المشكالت 

المتضمنه في 

القصص

يصعب عليه 

المطابقة بين 

االرقام والرموز 

يصعب عليه 

ادراك المفاهيم 

الحسابية 

عد ال يتذكر القوا

الحسابية 

يخلط بين 

االعمدة 

والفراغات 

تهجئة

ريقة يستخدم األحرف في الكلمة بط

غير صحيحة 

عليه ربط األصوات يصعب

باألحرف المالئمة 

يعكس االحرف والكلمات

كتابة 

مات في ال يستطيع تتبع الكل

السطر الواحد 

ب يصعب علية نسخ ما يكت

على السبورة 

مياً اليتالئيستخدم تعبيراً كتاب

وعمره الزمني 

في اتمام األعمال بطئ

.الكتابية 
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الفروقات مابين صعوبات التعلم وبطء التعلم و التأخر الدراسي

دراسيا  المتأخرالتعلم بطئصعوبات التعلم المجال

وي منخفض في المواد التي تحتالتحصيل الدراسي 

على مهارات التعلم االساسية 

(اإلمالء ,القراءة , الرياضيات)

كل بشمخفض في جميع المواد

عام مع عدم القدرة على 

االستيعاب 

معفي جميع الموادمنخفض

اهمال واضح او مشكلة صحية

يل سبب التدني في التحص

الدراسي 

ية في العمليات الذهناضطرابات

المذاكرة , االنتباه )

( اإلدراك,التركيز,

عدم وجود دافعية للتعلم انخفاض معامل الذكاء 

معامل الذكاء 

(القدرة العقلية )

او مرتفع معامل الذكاء منعادي

درجة فما فوق 90

ليعد ضمن الفئه الحدية معام

درجة 84-70الذكاء

درجة فما 90عادي غالباً  من 

فوق 

اط عادي وقد يصاحبه احياناً نشالمظاهر السلوكية 

زائد 

يصاحبه  غالباً مشاكل في

لحيامهارات ا)السلوك التكيفي 
التعامل مع مواقف –اليومية 

(الحياة اليومية

غير مرتبط غالباً بسلوكيات

او احباط دائم من مرغوبة

تكرار تجارب فاشلة 

تفادة برامج صعوبات التعلم واالسالخدمة المقدمة

التدريس الفردي من اسلوب

(تفريد التعليم )

الفصل العادي مع بعض 

التعديالت في المنهج

دراسة حالته من قبل المرشد

الطالبي في المدرسة
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الطالب الموهوبون 

الذين يظهرون قدرات عالية في مجال او اكثر كالذكاء العام او اإلبداع او القدرات القيادية 

:سمات وصفات الموهوب 

:هناك بعض السمات التي يمكن من خاللها التعرف على الطالب الموهوب

:اوالً السمات التعليمية 

يميل الموهوب الى التفوق و حب المناقشة 1

لديه حصيلة لغوية كبيرة في سن مبكرة 2

لديه حصيلة كبيرة من المعلومات عن موضوعات شتى 3

قوي الذاكرة 4

لديه القدرة على ادراك العالقات السببية  بين االشياء 5

يتمتع بسعة الخيال و دقة المالحظة 6

اليمل من العمل المستمر و لديه القدرة على تركيز االنتباه لمدة اطول من العاديين 7

كثير القراءة والمطالعة لموضوعات تفوق عمره الزمني 8

:ثانياً السمات الدافعية 

.يعمل على انجاز كل ما يوكل اليه من أعمال في الوقت المناسب و بدقة 1

يحب العمل بمفرده ويحتاج الى قليل من التوجيهات 2

غالباً ما يكون متعصباً لرأيه و عنيداً 3

يستطيع ان يكشف الخطأ ويميز بين الخطأ والصواب و الحسن والسيء 4

يميل الى اداء األعمال الصعبه و ال يحب  األعمال الروتينية 5

.يهتم بأمور الكبار التي ال يبدي  من هو في سنه أي اهتمام بها6
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:ثالثاً السمات اإلبداعية 

يحب االستطالع ودائم 1

مغامر ومجازف 2

يحاول ايجاد افكار وحلول لكثير من المسائل 3

يتمتع بسعة الخيال 4

حساس وعاطفي 5

ذواق للجمال وملم باالحساس الفني و يرى الجانب الجميل لألشياء 6

ال يخشى االختالف مع االخرين 7

يتعصب لرأيه وله اسلوبه الخاص في التفكير و التنفيذ 8

يتمتع بروح الفكاهه و الدعابه 9

:رابعاً السمات القيادية 

كفء في تحمل المسؤولية و ينجز ما يوكل لديه 1

ذو ثقة كبيرة بنفسه و ال يخشى من التحدث امام الجمهور 2

محبوب بين زمالئه 3

لديه القدرة على القيادة والسيطرة 4

يشارك في معظم االنشطه المدرسية واالجتماعية 5

يتمتع بالمرونة في التفكير 6

يستطيع العمل في بيئات مختلفة 7

يبدأ االعمال الجديدة من نفسه 8
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(هوارد جاردنر )الذكاءات المتعددة 

حيث قال في كتابه أن الذكاء قدرة واحدة يمكن1983ترجع هذه النظرية الى هوارد جاردنر في بداية الثمانينات 

.  أن تقاس باختبار واحد

و قادته بحوثه التجريبية الى ايجاد اسس متعددة للكشف عن انماط الذكاء و توصل الى ذكاءات ثمانية 

(الذكاءات المتعددة )و سميت نظريته 

:وعرف الذكاء 

.بأنه القدرة على حل المشكالت او اضافة ناتج جديد 

:انواع الذكاءات المتعددة 

اللفظي -الذكاء اللغوي 1

قدرة الفرد على التعامل مع االلفاظ والمعاني والكلمات 

الرقمي–الذكاء المنطقي 2

قدرة الفرد على استخدام االرقام بكفاءة وحل المشكالت وتكوين نتائج جديدة 

البصري -الذكاء المكاني 3

قدرة الفرد على مالحظة العالم الخارجي بدقة وتحويله الى مدركات حسية والقدرة على التخيل و تكوين صور ذهنية 

الحركي –الذكاء الجسمي 4

القدرة على استخدام الجسم بطرق بارعة مثل مهارات السرعة  والتوازن والقوة والمرونة 

الذكاء االيقاعي5

اهتمام الفرد باللحن وااليقاعات والنغمات 

الذكاء االجتماعي 6

القدرة على االحساس باالخرين و ادراك سلوكهم ونواياهم ومشاعرهم 

الذكاء الذاتي الداخلي 7

(فهم الذات )القدرة على فهم االنسان لمشاعره الداخليه والقدرة على ضبطها و التحكم بها ومظهره 

الذكاء البيئي الطبيعي 8

(العالقة مع البيئة )االهتمام بالكائنات الحية المحيطة بنا 
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جدول يوضح طرق التدريس المفضلة لدى كل نمط من الطلبة واألدوات التعليمية المالئمة لهم واألنشطة المفضلة 

األنشطة المفضلة ادوات تعليمية طرق التدريس المفضلة الذكاء 

اللفظي-اللغوي

الرياضي -المنطقي 

الحركي–الجسمي 

االيقاعي–الموسيقى

االجتماعي 

تأملي –ذاتي 

بيئي -طبيعي

الكلمات –نقاش –محاضرة 

المتقاطعة 

التجارب –حل المشكالت 

–التفكير النقدي–العلمية
جمع االرقام في الذهن 

رقص ال-التمثيل-التعلم باليد

الرياضة البدنية 

ام استخد-الطرق-تعلم النغم

-االغاني كجزء تعليمي 

الشعر -االناشيد

اللقاءات-التعلم التعاوني

االجتماعية 

الدراسات–تعليمات فردية 

لثقة بناء ا–المستقلة الذاتية 

احترام الذات–بالنفس 

الوعي -دراسة الطبيعة

-اتالعناية بالحيوان-البيئي

متابعة الظواهر –الرحالت 

البيئية 

–جهاز التسجيل –الكتب 
االلة الطابعة 

الحسابات -االلة الحاسبة

العاب الرياضيات-اليدوية

-ال الصلص-العاب التركيب 

االدوات الرياضية 

جمع –االدوات الموسيقية 

االشرطة 

دوار يلعب ا–تنظيم الحفالت 

مختلفة 

السيرة –ادوات بناء الذات 

الذاتية 

ة مراقب-الحيوانات-النباتات

مثل المناظير -الطبيعة

استمع-تحدث-اكتب-اقرأ

نتقادي بشكل افكر-قم بالقياس

قم –في اطار منطقي 

بالتجارب

–المس –ركب االداة 
احسس -ارقص

استمع -اعزف–طبل 

-تعاون مع–ادرس مع 

تفاعل مع 

–ة مرتبطة بالحياة الشخصي
االستبصار الذاتي

-اتنب)معاينة االحياء -التأمل

متابعة الظواهر (حيوان

الطبيعية 
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المعرفة بطرق التدريس

و أساليب التدريس العامة 
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مدخل التدريس يمثل االطار الفكري العام الذي تكمن خلفه أي طريقة من طرق 

التدريس الن كل طريقة من هذه الطرق تنطلق من اسس ومبادئ نظرية معينة فإن ذلك 

يعني بالضرورة تعدد مداخل التدريس

تلك األطر الفكرية التي يستند إليها مفهوم : مداخل التدريس 

.التدريس عند معلم ما أو مجموعة من المعلمين 
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انواع مداخل التدريس

سالشائعة للتدري( األطر أو االتجاهات )اهم المداخل 

ً : المدخل المنطقي أي على اساس بساطة, ويعتمد هذا المدخل على تنظيم المعارف تنظيماً منطقيا

.المعرفة فترتب المعرفة  فترتب المعرفة بدءاً من البسيط الى المركب او من المحسوس الى المجرد 

و يعتمد هذا المدخل على تقديم المعرفة من خالل دراسة تطور الفكر اإلنساني وأساليب :المدخل التاريخي 

.البحث في مجال ما وما نتج عن هذا البحث او التطور من معارف ومنجزات وما اسهم فيه من علماء وباحثين 

ويعتمد هذا المدخل على تقديم المعارف من خالل دراسة نصوص شرعية سواء أكانت :المدخل الديني 

.من القرأن الكريم او السنة النبوية المطهرة 

يعتمد هذا المدخل على تقديم الطالب الى المعرفة و ليس تقديم المعرفة الى الطالب : المدخل الكشفي 

ويعني ذلك تزويدهم بالطرق واالساليب التي تمكنهم من البحث واالكتشاف و السير نحو التوصل الى المعارف

.بجهدهم اساسا و ببعض المساعدة من االخرين 

ويعني ذلك بصفة رئيسية عدم تقديم المعارف في صورة منظمة و استبدال ذلك بمشكالت تتطلب البحث و الكشف

.عن حلول لها و من خالل العمل على ايجاد تلك الحلول تنشأ المعارف الجيدة 
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الفرق بين الطريقة واالسلوب واالستراتيجية 

المدى المحتوى الهدف المفهوم

االلية التي يختارها 

وى المعلم لتوصيل المحت

وتحقيق الهدف

يع تنفيذ التدريس بجم

عناصره داخل غرقة

الصف

اسالي,المحتوى,االهداف

و,انشطة,ب

تقويم 

مجزأ على عدة موضوع

, حصة واحدة,حصص ,

الحصة جزء من

النمط او الكيفية التي

يقوم بها المعلم اثناء 

س طريقة التدريممارسته

واثتاء قيامه بعملية 

ز التدريس بأسلوب يمي

عن غيره من المعلمين 

الذين يستخدمون نفس

الطريقة مرتبطة 

بشخصية المعلم 

اتصال,اتصال لفظيس تنفيذ طريقة التدري

نبرة ,جسدي حركي 

االيماءات .صوت 

جزء من حصة دراسية 

خطة و اجراءات منظمة 

ق ومتكاملة تضمن تحقي

االهداف الموضوعة 

لفترة زمنية محددة 

رسم خطة متكاملة 

الطرق واالجراءات 

واالدوات شاملة لعملية

التدريس 

ان,اهداف,اساليب,طرق

تقويم ,مهارات,شطة 

مؤتمرات ,وسائل ,

عيةاسبو,شهرية ,فصلية 
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 ً :طرق التعليم قديما

تنظر للتدريس الى انه وسيلة إليصال المعلومات عن طريق المعلم 

و أن المتعلم هو فقط متلٍق لهذه المعلومات فهي تركز على التحصيل ,

.المعرفي للمتعلم دون االهتمام بالجوانب االخرى 

 ً :طرق التعليم حديثا

هي خطة متكاملة منظمة وشاملة تتناول جميع الطرق 

واالجراءات و النشاطات لتدريس مادة تعليمية فليس هناك طريقة واحدة

 ً للتدريس كما هو الحال قديما

عليم المفهوم القديم والحديث لطرائق الت
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تصنف لثالث طرق رئيسية 

طرق العرض 1

تركز على دور المعلم 

(المحاظرة وااللقاء االستقراء)مثل 

طرق االستكشاف 2

المعلم هنا موجه ومرشد وميسر /تركز على دور المتعلم  

(حل مشكالت و التعلم التعاوني و العصف الذهني و لعب االدوار و التعلم المبرمج )مثل

طرق التفاعل 3

(  العصف الذهني و الحوار والمناقشة )تركز على التفاعل المتعاون بين المعلم والمتعلم مثل 

:استراتيجيات شائعة في التدريس 

.                                        المحاضرة1

المناقشة 2

الحوار 3

االسئلة واإلجابات 4

النمذجة 5

الدراما 6

اإلستقصاء 7

العصف الذهني 8

القياس 9

المشروع 11االستقراء          10

ستصنيف طرائق التدري

ساسترتيجيات التدري
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المحاضرة اقدم اساليب التدريس تستخدم لعدد كبير من المتعلمين و هي طريقة سريعة لنقل المعلومات 

..!يقال ان المحاضرة اسهل الطرق للنوم-

عيوبها 

الملل والسلبية وضعف التغذية الراجعة و نقل المعلومات من طرف واحد

نعرف المناقشة بأنها اشتراك الطالب في التحدث مع بعضهم حول موضوع ما تحت اشراف المعلم وتنظيمه

...بهدف تحقيق غايات و اهداف معينة و يظهر فيها الدور االيجابي للمتعلمين 

قواعد النقاش 

االلتزام بوقت 1

(دائرية ام مفتوحة )تنظيم جلسة المتعلمين 2

اشتراك الجميع 3

.تشجيع المتعلمين على تلخيص النتائج المتفق عليها 4

مميزاتها 

تجعل المتعلم نشط و ايجابي و متفاعل 1

تسهم في تدريب المتعلم على مهارات الحوار و حسن االستماع 2

تحث المتعلم على العمل بدافعية ذاتية 3

تنمي قدرة المتعلم على مناقشة كل اآلراء و تقبل الصحيح منها 4

عيوبها 

ً ,تستهلك وقت طويل ,ضعف مهارات النقاش  حرية غير مضبوطة احيانا

المحاضرة

المناقشة 
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(اعمل كما تراني اعمل )

فالمعلم يؤدي المهارة امام الطالب و يطلب منهم اعادة تطبيقها 

.هارة ما متستخدم هذه االستراتيجية عندا يريد المعلم تعليم الطالب سلوكاً ما او تدريبهم على -

مثالً 
.عندما يريد ان يعلم الطالب االلتزام بالوقت يكفي ان يمارسه فعالً 

.يدعو لقيمه و يمارس عكسها ,اليجوز ان يعرض المعلم سلوكاً مخالفاً لما يقول 

.تمثيل الطالب ألنشطة حقيقية في حياتهم او دروسهم 

قد تكون الدراما قصة او نشاط تمثيلي لفظي او ايمائي وقد يكون حركياً او تمثيل ألدوار 

(يمكن ان تتم الدراما داخل الفصل نفسه دون الحاجة الى المسرح )

:ماذا يتعلم الطالب من الدراما 

ايقاعية –مهارات حركية 

مهارات التتابع و الترتيب 

التعبير التلقائي االستماع و االتصال 

الجهد المنظم الذي يبذله الطالب في سبيل الحصول على معلومة مطلوبه تساعده في حل مشكلة و اتخاذ القرار

و سنعرض درس تفصيلي عن االستقصاء في الباب القادم  

النمذجة

الدراما

االستقصاء
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العصف الذهني 
دقيقة (12-8)العصف الذهني إستراتيحية إبداعية إلنتاج افكار كثيرة في وقت قصير اليزيد عن

(الكم يولد الكيف )يستند العصف الذهني الى انتاج افكار كثيرة للحصول على بعض االفكار الجديدة على اساس ان 

 ً قد يكون العصف الذهني شفوياً وقد يكون كتابيا

قواعد العصف الذهني 

هاطالق العنان لألفكار شيء مرحب ب

,عدم توجيه النقد 

يجب مناقشة األفكار بعد الجلسة 

اجعل األفكار اكثر لزيادة االعجاب بها 

,دمج األفكار وتحسينها 

ا على اعضاء الفريق ان يقترحو

طرقاً لتحسين األفكار
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: خطواتها

اعالن قواعد الجلسة 1

دقائق 5يقدم المعلم الموضوع 2

دقيقة ويشجع على تقديم افكار و لو كانت غريبة (12-10)يطلب اقتراحات و افكار الطالب 3

مناقشة األفكار المقترحة 4

القياس 

.االنتقال بالتفكير من مقدمات كلية او كبرى إلى نتائج جزئية قياساً عليها 

(االنتقال من العام  الى الخاص )

:خطوات تنفيذها 

يناقش المعلم موضوع الدرس ويعطي الطالب القاعدة األساسية او القانون الكلي ويقومون بالتطبيقات قياساً عليها 

:االستقراء 

االنتقال من احكام جزئية الى احكام كلية 

(االنتقال من الخاص الى العام)

:خطوات الدرس 

يضع المعلم طالبه امام عدد من الجزئيات 1

يشجعهم على فحص و استخالص النتيجة او المبدأ او القانون 2

:الفرق بين القياس و االستقراء 

(من الكل للجزء )يبدأ المعلم بالقاعدة ثم يعطي امثلة عليها : القياس

(من الجزء للكل )يعطي المعلم أمثلة ثم يطلب من الطالب استنتاج القاعدة العامة :االستقراء 
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ترجع فكرة المشروع الى افكار المربي المشهور جن ديوي 

مشكلة او موقف يحتاج الطالب الى أن يبذلوا جهداً للتعمق فيه 

هناك اربع خطوات مهمة عند تطبيق االستراتيجية في الموقف التعليمي 

خطوات عمل 
المشروع 

الخطوة االولى  
ع اختيار المشرو

الخطوة الثانية
وضع الخطة

ة الخطوة الثالث
ع تنفيذ المشرو

الخطوة الرابعة
ع تقويم المشرو

مناقشة النتائج و الحكم عليها –توزيع المهام –مناقشة جوانب المشروع ومتطلبات تنفيذه –اختيار المشروع –طرح الفكرة 

:انواع المشاريع 

حفل فني : ترفيهية-التصميم و البناء        : انتاجية-

..مكافحة البعوض:حل المشكالت -.      البحث و التجريب  :علمية -

.فريق عمل,تشكيل جماعة :مهارية -

ع استراتيجية المشرو

مفهوم المشروع 

خطوات المشروع
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:متى تستخدم 

داخل او خارج الفصل حسب اإلمكانيات المتوفرة 

:نماذج المشروع 

ترشيد استهالك المياه –مكافحة التلوث حول المدرسة –االعداد لمعرض –تصميم شعار –التخطيط للرحالت 

تدريساستراتيجيات حديثة في ال
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التعليم المتمايز 
هو تعليم يهدف الى رفع مستوى جميع الطالب وليس فقط الطالب الذين يواجهون 

مشاكل في التحصيل من خالل تقديم المحتوى بأساليب مختلفة  تناسب الجميع 

لهم يعتمد ان تقديم تعليم متمايز, ان للطالب قدرات مختلفة واهتمامات و دوافع: مبررات التعليم المتمايز 

هناك على ضرورة معرفة كل طالب و على قدرة المعلم على معرفة استراتيجيات مالئمة لتدريس كل طالب فليس

يئات مختلفة حيث ان كل طالب يأتي الى المدرسة محمالً بخبرات مختلفة و ثقافات متنوعة من ب,طريقة واحدة للتدريس

الستجابة لمتطلبات وهذه االختالفات قد تكون نتيجة الختالفات في البيئة المنزلية او في الثقافة او في الخبرات او في ا

الدراسة او في عمليات طرق االدراك عند الطالب
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:خطواته 

.يحدد المعلم المهارات والقدرات لكل طالب1

ماذا يعرف الطالب ؟

ماذا يحتاج الطالب ؟

لماذا يقوم المعلم بهذه الخطوات ؟

ليحدد اهداف الدرس ويحدد المخرجات المتوقعة كما يحدد معايير تقويم مدى تحقق االهداف 

.يحدد استراتيجية التدريس المناسبة لكل طالب او لكل مجموعة 2

.يحدد المهام التي سيقوم بها الطلبة لتحقيق اهداف المتعلم 3

اتهم  نفس المثير   نفس المهمة     مخرجات مختلفة حسب مستوي=العادي 

نفس المثير     مهام متنوعة و اساليب متنوعة      نفس المخرجات =   المتمايز 

يز الفرق بين التعليم العادي و التعليم المتما
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متعددة للطالب الخيارات
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اشكال التعليم المتمايز

:يتخذ التعليم المتمايز اشكاالً متعددة منها

التدريس وفق عملية الذكاءات المتعددة 1

(تحدثنا عنه في الدروس السابقة )

نماط المتعلمين أالتدريس وفق 2

(التعلم من خالل القراءة والكتابة , الحركي, السمعي, البصري)

التعلم التعاوني 3

يمكن اعتبار التعلم التعاوني تعليماً متمايزاً اذا راعى المعلم تنظيم المهام و توزيعها وفق 

(تقسيم الطالب لمجموعات تعاونية متجانسة )اهتمامات الطلبة و تمثيالتهم المفضلة 

: مجاالت التمايز في التعليم 
.المخرجات –األساليب –األهداف 
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شكلة في حل ملجهد المنظم الذي يبذله الطالب في سبيل الحصول على معلومة مطلوبة تساعدةا

واتخاذ قرار

(وضع المتعلم بموقف غامض يثير الشك او سؤال محير او مشكلة تحتاج حالً )

اهمية االستقصاء 

يعزز التعليم الذاتي 1

يزيد االنتاجية 2

يوسع مدارك المتعلم 3

تعزز الثقة بالمتعلمين 4

تنمي لديهم مهارات التفكير و البحث العلمي5

خطوات االستقصاء 

االحساس بالمشكلة 1

تحديد المشكلة 2

وضع الحلول و الفرضيات 3

فحص الحلول المقترحة و مناقشتها  4

االستقصاء

ومضة 
من اإلكتشاف واعم االستقصاء اشمل 

جزء بسيط من االستقصاء إلكتشاف ا
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االستقصاء 
ر االستقصاء يتطلب عمليات عقلية اكث

,تعقيداًمن االستكشاف

االستقصاء عملية عامة يبحث من خاللها 

,الفرد عن المعلومات 

,وكيفية الوصول لها 

تهدف االستقصاء عبارة عن طريقة للتفكير

.الى تنمية البحث العلمي 

قات يساعد االستقصاء على استخالص العال

ات التي االستقصاء يضم العملي,بين المفاهيم 

ة تستخدم في االكتشاف العمليات السهل

واالكثر تعقيداً 

االستقصاء اشمل من االكتشاف 

االكتشاف 

الكتشاف جزء من ا

االستقصاء 

االكتشاف يستخدم 

عمليات العقلية ل

الكتشاف بعض المفاهيم 

االكتشاف اقل شمولية 

من االستقصاء 

استخدام 

العمليات

العقلية في

البحث
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ان يعمل الطلبة في مجموعات او في أزواج لتحقيق أهداف التعلم قد يكون في جزء من الحصة

اهداف التعلم التعاوني 

.زرع روح التعاون بين الطالب -

.تفجير الطاقات الكامنة لدى الطالب -

.القدرة على النقاش والحوار الهادف -

.استنتاج المعلومات -

.اتخاذ القرار السليم -

.المعاملة الحسنة و كيفية التعامل مع االخرين -

سس التعلم التعاوني ا

.التعاون و االعتماد اإليجابي المتبادل بدال من التنافس –

ماهو موجود عندك أحتاجه أنا و ما هو موجود عندي تحتاجه انت فلماذا النعمل معاً؟

.يعمل الطلبة في فريق و يقيمون عالقات اجتماعية قوية بتفاعل قوي-

- ً .ضرورة العمل معاً لحل مشكالت يصعب حلها فرديا

.تحقيق االلتزام بالعمل مع اآلخرين-

المسؤولية الفردية لكل عضو في الجماعة -

كل عضو في المجموعة مسؤول عن النتيجة النهائية لعمل المجموعة -

ني التعلم التعاو



86

اختيار موضوع الدرس 

ن يربط بين بحاجة تثير اهتمام الطلبة أ

ن يمتلك الطلبة خبرات سابقة ذات صلة بموضوع الدرس أ

تقسيم الدرس الى مجموعة مهام 

بحيث تقوم كل مجموعة بدراسة جزء من الموضوع 

تشكيل المجموعات

اشخاص مختلفين في اهتمامهم و قدراتهم او يمكن عمل مجموعات متجانسة 6-4بحيث تضم من 

من اشخاص متقاربين في حاالت معينة 

توزيع المهام على المجموعات 

ان تكون المهمة محددة ومثيرة للطلبة 

ان تكون متشعبة حيث تتظافر الجهود لحلها

تخصيص وقت معين ألداء كل مجموعة 

:تعرض كل مجموعة اعمالها و يمكن ان يكون العرض بإستخدام احد الوسائل التالية 

تعليق التقرير و مناقشته مع من يرغب –طباعة التقرير و توزيعة على الطلبة -عرض تقرير شفوي

.يقيم المعلم اعمال المجموعة

وني خطوات تنفيذ الدرس التعا
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:دور الطالب في التعلم التعاوني
وهو قائد لهذه المجموعة دوره شرح المهمة وقيادة الحوار والتأكد من مشاركة الجميع و هو المتحدث:المنسق 1

.فقط مع المعلم 

ويقوم بتسجيل المالحظات و تدوين كل ماتتوصل اليه المجموعة من نتائج و نسخ التقرير : المسجل او الكاتب 2

النهائي 

و يتلخص دوره في تجهيز كل المصادر التي تحتاج إليها المجموعة و يضع المواد في ملفات: الباحث3

.خاصة للرجوع إليها عند الحاجة 

ً : المقرر 4 .و هو المتحدث باسم المجموعة و يقدم اداء الطالب في الفصل و يقدم المشروعات أيضا

يراقب مستوى الضجيج و التشويش في المجموعة و يساعد الفريق على االنشغال:ضابط ومؤقت المجموعة 5

.في مهماتهم التي يكلفون بها من خالل مراقبة الوقت وتنظيم طاوالت العمل قبل بدء الدرس و بعده 

: دوار اخرى أ
.هو الذي يقرأ الواجب بصوت عال على المجموعة : القارئ 

.هو الذي يبث الحماس في المجموعة ويشجعهم على مواصلة العمل : المشجع 
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شارك –زاوج -فكر

الجسكو 

التفكير بالقبعات الست 

حل اللغز 

.......وغيرها الكثير 
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انواع المعلمين 

:المعلم المرشد 

م يهتم بالتركيز على توجيه المتعل
ى يركز عل:المعلم الميسر 

االنشطة 

رية يهتم بإعطاء ح:المعلم المفوض 

اريع العمل و التصميم و تنفيذ المش
توى المعلم التقليدي يهتم بالمح

التقليدي فقط 

حل المشكالت 
:له عدة تعاريف منها 

طريقة منظمة يقوم الطلبة بالتفكير لحل هذه ,هو وضع الطالب امام مشكالت حقيقية شعروا بها او عايشوها و هي 

.المشكلة 

هو سلوك ينظم المفاهيم والقواعد التي سبق تعلمها بطريقة تساعد على تطبيقها في الموقف المشكل الذي يواجه 

, قد تعلم شيئا ًجديداً هو سلوك حل المشكلة الطالب و بذلك يكون الطالب

.وهو مستوى اعلى من مستوى تعلم المبادئ و القواعد و الحقائق 

.

توجه بل,عنده و يعملون كهدف ينتهون ال يقرأون الطلبة في حل المشكلة 

جهودهم نحو العمل و تحسين احوالهم 
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:مميزاتها 

تعليم ذو معنى 

تعتمد على خبرات , تعلمهم كيف يفكرون كالعلماء , يمكن ان يربط بين مواد دراسية مختلفة تنمي التفكير الناقد 

.تزيد من دافعية الطالب للتعلم , الطالب السابقة و توظيفها 

القبعات الست 

اإلثارة العشوائية 

التعلم المدمج 

التفكير الناقد 

التفكير اإلبداعي 

:القبعات الست هي نماذج تفكير وفق التالي

البيضاء           الحيادي أو الموضوعي عرض البيانات و الحقائق 1

.من يرتدي هذه القبعة يقوم بدور الباحث عن المعلومات الحقائق 

الحمراء       المشاعر والعواطف 2

.اعطاء الطالب فرصة للتعبير عن مشاعرهم 

.يبين العواقب و األخطاء و المشكالت .السوداء          النقد والمالحظات والسلبيات 3

.الصفراء             اإليجابيات و الفوائد و المنافع 4

.الخضراء               اإلبداع و المقترحات و األفكار الجديدة 5

(التفكير الشامل)الزرقاء              التخطيط و التنفيذ 6

داعي التدريس اإلباستراتيجية 
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اإلثارة العشوائية 

الخروج عن القالب من خالل إيجاد عالقات جديدة بين أشياء ال توجد أصالً بينها عالقات ز

:مثل

ما العالقة بين المعلم و المفتاح ؟

كتدريس المفاهيم و القيم ,فهي استراتيجية إلنتاج أفكار جديدة ؛تستخدم لتدريس عمليات مختلفة 

و اإلتجاهات وفي شرح األفكار وتوضيحها وفي عمليات التحليل والتركيب و إصدار األحكام 

:مثل

الصدق -التسامح

.قيادة السيارة–تحسين اوزن -الجاذبية-الضغط-الكراهية–الحب 

.جري في جو جديتدقائق  5-3يخصص وقت قصير لإلثارة العشوائية من

.يمكن تقديم عدة إثارات عشوائية و ليس إثارة واحدة 

.يمكن أن تستخدم هده اإٍلستراتيجية فردياً أو في مجموعات 

:ضوابطها 
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التعليم المدمج 

..هناك نوعان من التعلم المدمج 

كأن نختار موضوعاًعن الماء ,التعليم المدمج من خالل تحديد موضوع دراسي يمكن من خالله تقديم مواد دراسية مختلفة1

:وندرس هذا الموضوع من خالل روابطه من مواد دراسية اخرى مثل

....نستطيع ربطه بمادة التاريخ والعلوم والجغرافيا وموضوعات وقصائد عن الماء , موضوع الماء في مادة الدين 

.مالحظة الموضوع او المشكلة البد ان تكون مرتبطة بالمفهوم وليس بحقيقة 

...فالمفهوم يقود الى عالقات وروابط مع مواد دراسية متعددة

(االعتماد المتبادل)مثل عندما نقول

:فهذا مفهوم له صالت عديدة مثل

االعتماد المتبادل بين الدول 

االعتماد المتبادل بين عناصر البيئة 

االعتماد المتبادل في العالقات االنسانية 

: ولكن حين نقول تنقسم الكائنات الى 

.كائنات حية وكائنات غير حية فهذي حقيقة تحتوي معلومة معينة التقود الى مسارب جديدة بالنسبة للمعلمين و الطلبة 

:خطواته
اختيار المفهوم

تحديد المواد ذات العالقة 

إعداد و تجهيز المعلومات الالزمة و التمرينات و األنشطة 

ابدأ العمل 

:مميزاته 

تعليم ذو معنى مرتبط بحياة الطالب الواقعية 
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النوع الثاني

يعرف التعليم المدمج

مكونات التعليم المدمج
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البالك بورد هو نظام إلدارة التعليم على االنترنت مصمم لمساعدة المدرسين و الطالب على التفاعل : بالك بورد

باإلضافة إلى النشاطات ,في المحاضرات المقدمة عن طريق االنترنت او استخدام المواد الدراسية على االنترنت

(.وجهاً لوجه)المكملة للتدريس الصفي العادي

.تطبيق مايكروسوفت إلجراء اتصاالت صوتية و مرئية : سكايب 

.موقع تواصل اجتماعي هو مكان للتدوين المصغر من خالل رسائل تسمى تغريدات : تويتر 

متابعة اخبار الكليات و الجامعات –متابعة المؤتمرات و الندوات و المشاريع 

المدونة تطبيق من .موفع الكتروني يجمع عدد من التدوينات وهي بمثابة مفكرة أو ساحة طرح اراء شخصية :المدونات 

تكتب فيها التدوينات لنقل األخبار او التعبير عن األفكار ,تطبيقات شبكة اإلنترنت 

نظام تعليمي الكتروني من خالل إدارة المحتوى و الفصول اإلفتراضية و تقديم اختبارات إلكترونية : كالسيرا

.و يتميز عن البالك بورد بسهولة استخدامه 

.برنامج فصول افتراضية :وز أي كيو 

.برنامج يتيح لكل شخص التدوين و الكتابة و يتيح لألخرين المشاركة والتعليق : الويكي

.تسجيل المحاضرات ونشرها ليستفيد منها الطلبة حول العالم (:البود كاست)التدوين الصوتي

.موقع تواصل اجتماعي يتميز بكبر حجم البيانات التي يمكن مشاركتها من خالل الكتابة والصور: الفيس بوك

موقع على شبكة اإلنترنت يسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة مقاطع فيديو ويمكن االستفادة منها في استراتيجية :ليوتيوبا

.الصف المقلوب 

.معرض صور على الشبكة العنكبوتية :الفلكر

.يمكن من خالله تلقي الرسائل و الروابط و الملفات من شخص ألخر:البريد االلكتروني

وسائل التواصل اإلجتماعي
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التدريس بإستخدام خرائط المفاهيم
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ما الفرق بين الخريطة المعرفية و الخريطة الذهنية او خريطة التعلم؟
.يضعها المعلم لعرض الدروس و توضيحه لطالبه:الخريطة المعرفية 

(التعلم)الخريطة الذهنية

خريطة ابداعية تمثل رؤية الطالب للمادة الدراسية و العالقات و الروابط يقيمها بنفسه بين أجزاء المادة 

.وقد تختلف من طالب لطالب على حسب اسلوب كل طالب , ينظمها الطالب من خالل فهمه و رؤيته =أي

الذهنية الخريطةالخريطة المعرفية

.هي رسم مخطط لموضوع ما1

.رسم مخطط يقوم به المعلم عادة2

.رستلتزم الخريطة بحدود المعلومات في الد3

الخريطة المعرفية هي أخذ مالحظات و 4

.تسجيلها كما وردت

ضيح هي إستراتيجية تدرس في األساس لتو5

.الماد و تنظيمها

.هي خريطة متكاملة6

عها الخرائط المعرفية متشابهة خاصة اذا وض7

.المعلم 

يمكن ألي شخص فهم الخريطة واإلفادة 8

.منها

.هي رسم مخطط لموضوع ما1

.رسم مخطط يقوم به الطالب عادة2

وتحتوي عالقات,تذهب ابعد من المعلومات 3

.جديدة 

الخريطة الذهنية هي خلق روابط و عالقات4

.جديدة 

ب روابط هي استراتيجية تعلم يبني فيها الطال5

.ومهارات

هي خريطة ناقصة يمكن استكمالها بشكل6

.دائم 

, لكل طالب خريطة ذهنية خاصة به 7

.ال يمكن ايجاد خريطتين متشابهتين

.ال يمكن استخدامها إال من قبل صاحبها8
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انواع خرائط المفاهيم 
الهرمية 2النجمية            1

الدائرية 4المتسلسلة          3
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إستراتيجيات إثارة األسئلة الصيفية 
التحليل والتركيب و التقويم .  تخاطب مستويات بلوم العليااسئلة تشعبية مفتوحة-

اذكر عدد:تخاطب مستويات بلوم الدنيا    التذكر والفهم مثل أسئلة مغلقة تجميعية -

(اسئلة التهيئة )التي تفتح بها الدرس و هدفها تهيئة الطلبة للدرس الجديد أسئلة إفتتاحية   -

ما عاصمة الكويت ؟:هي التي تكون لها اجابة واضحة ومحددة  مثل أسئلة الالمة  -

.أعط دليالً -النبحث عن إجابة محددة هي التي تسمح للطالب بأن يعبر عن نفسه     ما رأيك فيأسئلة تباعد     -

.هي مجموعة اسئلة حول موضوع واحد ألتأكد من عمق إستيعاب الطالب للموضوع األسئلة السابرة     -

:مثل 

ما مصدر التلوث؟

السيارات =الطالب يجيب و يقول 

هل هي مصدر وحيد ام هناك مصادر اخرى؟

هناك مصادر اخرى

ما هذه المصادر؟

المجاري-الكيماويات

األسئلة الساحبة 

هي استكمال لإلجابة 

...حينما يجيب الطالب إجابة ناقصة انا أسحبه و اعطيه معلومة ألقرب له اإلجابة لكي يستكملها 

أسئلة موجهه

:هي األسئلة التي أجبر الطالب فيها على اإلجابة مثل

أليس االسالم هو الدين الصحيح ؟
سيقول الطالب بلى 
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:خصائص السؤال الجيد 
هادف

مختصر وواضح ومحدد 

يركز على هدف واحد 

يراعي التمايز

الطالب عندما يقوم بعمل او سلوك قام به 

دائماً مايرغب في معرفة مدى صحة ما قام به 

.هل العمل الذي قام به صحيح أم خاطئ

.فالتغذيه الراجعة هي ما يتلقاه الطالب من تعليقات لفظية او سلوكيات نتيجة لما قام به

.قيام الطالب بالسلوك أو العمل (بعد)فالتغذية الراجعة هي ما تأتي 

:أهميتها
.مساعدة الطالب على ان يمارس السلوك الصحيح 

.يمارس الطالب األداء او العمل ثم يقارنه باألداء الصحيح

.خاصة اذا قدمت بأسلوب سليم ,تجعل الطالب متشوقاً لمعرفة أدائه و معرفة جهوده 

.تساعد الطالب على توجيه نفسه ذاتياً من خالل وضع معايير خاصة به للحكم على أعماله

مصادر التغذية الراجعة 
المعلم 

الزمالء 

الكتاب

الطالب نفسه

األهل 

:ةالراجعالتغذية
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استراتيجيات التغذية الراجعة 
.تغذية راجعة فورية مقابل تغذية راجعة مؤجلة

.تغذية راجعة وصفية مقابل تغذية راجعة حكمية

.تغذية راجعة مستقبلية

التغذية الراجعة اإليجابية يستخدم المعلم رسالة أنا و ليس انت 

:مثل

أشعر بالفرح حين تنجز النشاط 

أنت مهمل 

ة الطالب في التغذية الراجعي

الصحيحة 

يستمتعون بتحسن أدائهم -

تقويم نادراً ما يناقشون نتائج ال-

.

ين يرحبون بالفرص لتحس-

.اعمالهم 

يتطلعون لمستويات أداء-

عالية 

ير الطالب في التغذية الراجعة غ

الصحيحة 

.م ويخافون من المعل, يقامون -

.يتجاهلون المعلم -

يسعون لتحقيق المستوى-

.المقبول فقط

.اليعرفون ما يتوقع منهم-

.يشككون في النتائج-
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من أنواع التفكير 
.يتعامل الفرد مع ما يستطيع مشاهدتها او سمعه :التفكير الحسي 1

.القدرة في إبراز البيانات و الوقائع المادية الحسية :التفكير المادي 2

التفكير الذي يمارسها الفرد عند محاولة بيان األسباب و العلل التي تكمن وراء األشياء : التفكير المنطقي3

.و قد يتضمن الحصول على أدلة او وجهات نظر 

القدرة على تحليل المثيرات البيئية الى أجزاء منفصلة يسهل التعامل معها والتفكير فيها بشكل : التفكير التحليلي4

.مستقل

.القدرة على وضع المثيرات المنفصلة مع بعضها البعض إلنتاج مثير جديد : التفكير التركيبي5

القدرة على تمييز الظروف والعوامل المحيطة بموقف معين قبل التوصل الى اتخاذ القرارات : التفكير التمييزي6

.المناسبة حول هذا الموقف 

والقدرة على ,عملية ذهنية تهدف إلى استنباط النتائج و استخالص المعاني المجردة و العالقات : التفكير المجرد7

.وضع االفتراضات و التأكد من صحتها

قدرة الفرد على زيادة حجم العالقات القائمة بين المعلومات المتوفرة من أجل الوصول الى: التفكير االستنتاجي8

.نتيجة محددة و التفكير هنا عميق موضوعي

عملية استدالل عقلي تهدف الى استنتاجات او تعميمات مستفيدة من األدلة المتوافرة :التفكير االستقرائي 9

.و المعلومات من خالل خبرات سابقة

عملية استدالل منطقية تهدف التواصل الى استنتاجات او معرفة جديدة معتمداً على : التفكير االستنباطي10

.أو المقدمات المتوافرة 

القدرة على ربط العالقات و تفسيرها بأسلوب طرح األسئلة الهامة حول الموقف الجديد : التفكير االستكشافي 11
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التعليم المبرمج

هو نوعمن التعلم الفردي الذاتي حيث يعتمد المتعلم على نفسه في تحقيق و تحصيل نتائج التعلم فهو يعتمد على نشاط

المتعلم ذاته و إيجابيته في تحقيق اهداف التعليم وذلك من خالل وسائل خاصة 

.أجهزة الكمبيوتر–الصور آالت التعلم -األفالم–الشرائح –الكتيبات : مثل

مميزات التعليم المبرمج 

مع الفروق الفردية للمتعلمين كما انه يعرف المتعلم نتائج سلوكه . ومن ميزات التعليم المبرمج انه يتناسب  للتعلم

.مباشرة فينتقل إلى مرحلة جديدة أو يحاول مرة اخر للتعلم 

.زيادة الفاعلية للتعلم1

.ارتفاع كفاءة التعليم2

.تكوين اتجاهات ايجابية نحو التعليم 3

.تحقيق نتائج التعليم4

.االقتصاد في زمن التعليم5

.التغذية الراجعة التي تساعد على اتقان التعلم 6

:اهمية التعليم المبرمج 

اعطاء فرصة لجميع المتعلمين في التعلم الذاتي 1

زيادة تفاعل المتعلمين 2

تقليل العبء الزائد على المعلم 3

مراعاة الفروق الفردية في سرعة التعلم و الكشف عنها 4

.التغلب على األعداد الكبيرة من المتعلمين 5

اكتساب المتعلمين الجوانب المعرفية في المنهج 6

(وحيدة التسلسل او وحيدة المسار)برمجة خطية 1:                  انواعه 

(متعدد المسارات)البرمجة التفريعية 2
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الصف المقلوب او المعكوس
<<اداء عمل المدرسة في المنزل و عمل المنزل في المدرسة >>يعرف المفهوم بشكل مبسط بأنه 

يقوم المعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع الفيديو او ملفات صوتية ليطلع عليها الطلبة في المنزل 

.في حين يخصص وقت من الحصة لمناقشة المشاريع و التدريبات 

تعلم األقران 
تعلم االقران هو نظام للتدريس يساعد فيه المتعلمون بعضهم البعض يبنى على أساس أن التعليم موجه 

و متمركز حول المتعلم مع االخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على اندماج الطالب بشكل 

.ويعتمد على قيام المتعلمين بتعليم بعضهم بعضاً تحت اشراف المعلم ,كامل في عملية التعلم 

:مميزاته
تساعد المتعلمين على تحمل المسؤولية 

تساعدهم على تطوير مهارات التنظيم و اإلدارة –تتيح لهم الفرصة  لتقييم اعمالهم و أعمال زمالئهم 

المنهج -

اسس اعداد المنهج-

المنهج القديم والمنهج الحديث-

تخطيط التدريس -

عناصر المنهج-

وثيقة المنهج 
وثائق المناهج الدراسية هي الخطة او اإلطار العام و الصورة الشاملة  لمنطلقات المنهج 

...الدراسي المراد تصميمه و تدريسه 

و تعزيزه معرفة كيفية اعداد تعلم متكامل و تهيئة فرص لتعلم الطالب
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...عند اعداد منهج يجب مراعاة أسس له 

و هذه االسس مهمة ال تخلو منها اسئلة قياس 

:أربع أسس

تختص بالعقيدة =اسس فلسفية 1

.هي مجموعة من االفكار و المعتقدات التي تحكم مسار مجتمع ما في فترة معينة 

.تختص بحاجات المجتمع وثقافته= اسس اجتماعية 2

.فالمجتمع يعتبر اقوى االسس تأثيراً في تحديد مالمح المجتمع 

تختص بطبيعة المتعلم نفسه و خصائص نموه و حاجاته و اهتماماته =اسس نفسية 3

طبيعة المادة و تطبيقاتها و ما يتعلق بالمحتوى = اسس معرفية 4

مهم معرفة هذه االسس االربع 

المنهج التقليدي و المنهج الحديث 
:المنهج التقليدي

يمثل المقرر الدراسي الذي يدرسه المتعلم في أحد الصفوف الدراسية و هذا المفهوم الضيق ينحصر في تزويد المتعلم 

.بأكبر قدر ممكن من المعلومات 

النقد الموجه للمنهج التقليدي 

.يركز اهتمامه على الجانب المعرفي في مستوياته الدنيا من تذكر وفهم و أغفل نواحي النمو اآلخرى للمتعلم -

اهمل المنهج التقليدي حاجات المتعلمين و ميولهم و الفروق الفردية -

اهملت الوسائل و األنشطة -

.المحتوى الدراسي يضعه المختصون و الخبراء فقط-

.انعزلت المدرسة عن الحياة و المجتمع و جعلت كل هدفها و طاقتها في حفظ المعارف و المعلومات -
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:المنهج الحديث
هو مجموعة الخبرات و األنشطة التي تقدمها المدرسة للتالميذ داخلها و خارجها بقصد مساعدتهم على النمو

الشامل المتكامل الذي يؤدي الى تعديل سلوكهم و يضمن تفاعلهم مع بيئتهم و مجتمعهم و يجعلهم يبتكرون 

.حلوالً مناسبه  لما يواجههم من مشكالت 

:من خالل هذا التعريف يتضح لنا مميزات المنهج الحديث
.ان المقرر الدراسي هو جزء من النهج 1

.يركز على الكيف وليس الكم 2

.يهتم بجميع ابعاد نمو الطالب3

.يشارك في اعداد المنهج جميع االطراف التي تؤثر في المجتمع 4

.المتعلم هو محور العملية التعليمية 5

.يهتم باألنشطة و الوسائل التعليمية 6

.توجد مشاركة مجتمعية بين المدرسة و المجتمع و االسرة 7
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المنهج الحديث المنهج التقليدي المجال

جملة من األنشطة و الخبراتكمية من المعلومات و المعارف التعريف 

محور المنهج 

وتركيزه

(المعلومات)حول المعرفة يتمحور-

يركز على المواد و الكتب الدراسية -

يركز على الكم -

يتمحور حول التلميذ -

يركز على بيئة التعلم-

يركز على الكيف -

المادة الدراسية

(المحتوى)

–ة المواد الدراسية منفصل–غاية في ذاتها -
.مصدرها الكتب المقرر فقط 

-ابطةالمواد الدراسية متكاملة و متر-لنمو الطالب نمو متكاملوسيلة

.مصادرها متعددة 

نمي ت–تقوم على االلقاء و التلقين المباشر التدريسطرق

.الحفظ و االستظهار و التذكرمهارات

و تنمي مهارات التعلم_ على مشاركة و تفاعل التالميذ تقويم

.التفكير

األنشطة

والوسائل 

و تخدم و ضائف ضرورية–عنصر اساسي من عناصر المنهج اهااقتناع بجدو–ثانوي مهمة و اعتبارها شيء

تربوية عدة 

يقيس-(نهاية العام)يعتمد على التقويم الختامي التقويم

مهارات الحفظ والتذكر 

ق و التفكير يقيس مهارات الفهم و التطبي-يعتمد على التقويم المستمر

مشارك ونشط  ومتفاعل: إيجابيسلبي غير مشاركالتلميذ

لطيةعالقته تس–دوره ثابت قائم على اليقين المعلم

مع التالميذ

وم على عالقته تق–دوره مرن قائم على التخطيط و التوجيه و القيادة 

و الثقة واالحترام االنفتاح

مواهب قاتلة لإلبداع و ال–ورتيبة وفقيرة مملةية البيئة المدرس

معزولة عن بيئة المجتمع المحلي_

حة منفت–مشجعة لإلبداع وداعمة للمواهب –متجددة و ثرية ممتعة و

ومرتبطة ببيئة المجتمع

إيجابيات المنهج الحديث–سلبيات المنهج القديم 
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التقويم 
اعم و اشمل عملية عالجية 

التقييم
جيد-ممتاز

القياس
كمي 

درجة60
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ابرز انواع التقويم 

التقويم 

الشخصي
التقويم 

البنائي 

التقويم 

النهائي

بعد التعلمخالل التعلمقبل التعلم
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الهدف من إعداد ملف إنجاز الطالب



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131

قناة المعلم الفعال
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