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 -Lectureأوال: احملاضرة

 ماذا تعني؟
طريقة تعليم تعتمد بشكل أساس علي املعلم الذي يقوم بتوصيل املعلومات للمتعلمني يف اجتاة 

واحد، لتضل يف مداه الي تلقني الطالب مجيع املعلومات واملهارات اليت يريدها احملاضر من طرف 

الي توطئة حملاضر واحد ، ويبقي دور املتعلمني حمددا يف التفاعل الي ابعد احلدود وغالبا مايعمد ا

 يف نهاية احملاضرة. املوضوع وتلخيصه

  :دواعي االستخدام
تستخدم لتمرير املعلومات داخل الفصل أو القاعة الدراسية أور ورش العمل جملموعة من 

 . املتعلمني يف وقت قصري توفريا للوقت

 :متطلبات التنفيذ
 حتضري املوضوع مسبقا وحتديد النقاط الرئيسية والفرعية فيه. -1

 اد معينات التعليم من السبورة واالقالم والشفافيات وغريها.إعد -2

 العمل علي مساعدة املتعلمني علي تدوين املالحظات والتأكيد علي بعض النقاط. -3

 اب التحدث بصوت منخفض أو رتيب ، وضرورة التحدث بصوت مسموع  وواضح للجميع.ناجت -4

 ع.العمل علي إعداد مقدمة وخامتة للموضوع مع تلخيص املوضو -5

 :إجراءات التطبيق

 مواجهة املتعلمني بطريقة متكنهم من رؤية االستماع للمحاضر بوضوح . -1

تقديم احملاضرة بالطريقة اليت مت إعدادها مع ضرورة التقديم مبقدمة جتذب انتباة احلاضرين  -2

 ملوضوع احملاضرة وتشويقهم ملتابعة احملاضر.

البراز قحوي املعلومات املراد توصيلها  االسرتسال والرتكيز علي جوانب معينة دون األخري -3

 وتأكيد اجلوانب املهمة فيها.

 إعداد ملخص وخامتة للموضع املطروح للمتعلمني. -4

 :املميزات
 ميكن للمعلم ايصال أكرب كم من املعلومات ألكرب عدد من املتعلمني ويف أقصر وقت. -1

صيلها إذا مامتكن تساعد علي توضيح جزئيات املعلومات املقدمة للمتعلمني بكامل تفا -2

 احملاضر من حماضرته.

   :االمثلة
ميكن استخدام اسرتاتيجية احملاضرة لشرح أية معلوماات أو مهاارات يف كال االدوار الدراساية     

 بتفاصيلها الدقيقة كلما أمكم ذلك ومبساعدة معينات تعليم متنوعة ويكون ذلك مثال عند شرح:
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 اجلهاز اهلضمي يف االنسان. -1

 ركبات.التأمني علي امل -2

 تبسيط النظريات الرياضية. -3

 Demonstration-العرض :ثانيا

 ماذا تعني؟
طريقة تعليم تعتمد بشكل اساسي علي املعلم الذي يقوم بعرض معني أمام املتعلمني بهدف 

تعليمهم خطوات إجراء عمل شيئ ما ،وخاصة تلك املرتبطة بتعليم مهارات يدوية أو عملية أو فكرية 

 باملقررات العملية واملهارية علي وجه اخلصوص.معينة واملرتبطة 

 :دواعي االستخدام
تنفيذ بعض التجارب يف حقل العلوم لتحضري مركبات أو غازات معينة أو حتليل ملكونات مواد  -1

 معينة.

عمل بعض التجارب اليت تكون فيها بعض احملاذير أو اخلطورة مثل املواد القابلة لالشتعال أو  -2

 لتعامل مع االجهزة الكهربائية.املواد احلارقة أو ا

 بيان وتوضيح بعض التطبيقات للمبادئ والقوانني والقواعد العلمية وفهم املادة النظرية. -3

 اليدوية .تعليم املتعلمني كيفية تنفيذ بعض العمليات املهارية  -4

 مهارات معينة مثل املالحظة والدقة واملتابعة. املتعلمنيإكساب  -5

   :متطلبات التنفيذ
املعامل أو ورش العمل أو املراسم أو الصاالت اجملهزة علي وجه خاص ، أو توافر املكان توافر  -1

 املناسب لتنفيذ العرض.

 وغريها. واألدواتواملعدات واخلامات  األجهزةلتنفيذ العرض مثل  األساسيةتوافر املتطلبات  -2

احلية أو املصنوعة أو  توافر معينات العرض ومنها : السبورة أو املصورات أو الوسائل أو النماذج -3

التعليمية أو الوسائط املتعددة  أو أجهزة  األفالماجملسمات أو الصور أو التسجيالت أو 

 احلاسوب وغريها.

 وخباصة عند عرض التجارب اخلطرة. واألمنمراعاة قواعد وشروط السالمة  -4

 .املالحظة واملتابعة والتوجية واملراقبة املستمرة للمتعلمني يف مواقع العمل -5

 :إجراءات التطبيق
 أمام املتعلمني. تنفيذهالتخطيط املسبق والدقيق خلطوات العرض وجتريب العرض قبل  -1

 حصر مجيع متطلبات تنفيذ العرض والتأكد من معينات التعليم املستخدمة يف العرض وسالمتها. -2

 وجمال الرؤية للمتعلمني . اإلضاءةإعداد مكان العرض والتأكد من  -3

 أو لبعضها. اوإجراءاتهوبة أو رسوم توضيحية أو صور لكل اخلطوات إعداد مذكرات مكت -4
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   :املميزات
 اجملردة وتوضيح إجراءات التطبيق بصورة صحيحة. األفكارتساعد عل جتسيد  -1

 جتذب انتباة املتعلمني إذا ما أحسن العرض. -2

 توفر الوقت للفهم ، وتوضيح املادة النظرية أكثر من جمرد احملاضرة. -3

 املتعلم املتعددة.توظيف حواس  -4

 :األمثلة
 إجراء جتربة لتحضري غاز معني يف مادة العلوم. -1

 .ةالبد نيأداء مترين رياضي يف دروس الرتبية  -2

  موسيقية وغريها. آلةأو عزف علي  األنسجةتشكيل إناء زجاجي أو طباعة علي  -3

 Group Discussion-املناقشة اجلماعيةثالثا:

 ماذا تعني؟
وهي من االسرتاتيجيات الديناميكية اليت  األفراده للحوار واحلديث بني تنظيم حمكم هادف وموج

متأل الفصل وتبعد املوقف التعليمي عن الرتابة وامللل. ومن صورها املناقشة الصفية واملناقشة 

 اجلامعية اليت قد يديرها املعلم أو قد اليدريها وال يشارك فيها ، بل قد يريرها أحد الطالب .

 :دامدواعي االستخ
ووجهات  األفكارحث الطالب علي التفكري والتأمل وتنمية مهاراتهم العقلية من خالل تبادل  -1

 النظر املختلفة.

 مشكلة . لما أوحاختاذ بعض القرارات املتعلقة خبطة عمل او مشروع  -2

 مشاركة املتعلم االجيابية يف االخنراط الفعلي يف املوقف التعليمي. -3

 عليمي من مفاهيم ومبادئ وإجراءات وحقائق.تعليم كل أمناط احملتوي الت -4

 تعزيز العالقات االجتماعية بني الطلبة من جهة وبني املعلم من جهة أخري . -5

 نقل مركز املشاركة الي الطالب بدال من املعلم. -6

اج احلقائق للموضع املراد دفع الطلبة للتفكري والبحث واملطالعة والتتبع والرتيث واستنت -7

 .مناقشته

 وتعزيز الثقة بالنفس . ةاملدافعيلرفع مستوي  اإلثارةوالتشويق  -8

 معاجلة مشكلة التعاملة مع صف كبري احلجم. -9

 نقل مركز املشاركة الي الطالب بدال من املعلم .-11

 :متطلبات التنفيذ
إعداد مصادر تعليمية ووسائل ومعينات كاخلرئط واالدوات والصور والنماذج وغريها ملوضوع  -1

 املناقشة.
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ورات متنقلة توضع قرب كل جمموعة يف حالة اجملموعات الصغرية لكتابة النقاط هيئة سب -2

 املهمة أو عرض الوسائل.

الفصل حسب نوع املناقشة أو تغيري وضع املقاعد ، ويفضل أن تكون إما علي شكل حدوة  تهيئة -3

 الفرس أو الدائرة الصغرية يف حالة اجملموعات الصغرية.

 ون قربني من بعضهم البعض حيت يتسين هلم النقاش بهدوء.تنظيم جلوس الطالب حبيث يكون -4

تعزيز مشاركة الطالب باستخدام اساليب املهمة أو االسئلة اليت تدور حوهلا املناقشة ، أو بنود  -5

 استبيان حول قضية معينة.

 :إجراءات التطبيق
 ختطيط مسبق الختيار نوع وأسلوب وطريقة املناقشة اليت ستتبع. -1

 مة باملصادر التعلمية لتحضري املادة العلمية ملوضع النقاش.إعداد وتهيئة قائ -2

 .اعداد مكان يناسب متطلبات طريقة النقاش -3

 .تنظيم جلوس املتناقشني بصورة مناسبة لنوع املناقشة ) نصف دائرة أو دوائر صغرية( -4

أو  ك مجيع الطلبة يف املناقشة اجلماعية ، أما اجملموعات الصغرية فيحدد هلا إما قائد إشرا -5

 منسق إلدارة املناقشة.

 توزيع االدوار بني الطلبة من حيث تقسيم العمل بينهم قبل إعداد أوراق العمل وتوزيعها. -6

   :املميزات
 تعاجل مشكلة التعامل مع صف كبري احلجم. -1

 اخلجولني.تعزز لعالقات االجتماعية وتزيد من لقاء الطلبة  -2

 أحسن تطبيقها.يف املناقشة ، إذا ما ضمان مشاركة الطلبة كافة -3

 حصول الطلبة علي راي معلميهم الشخصي يف أفكارهم وجمهوداتهم بشكل فوري. -4

 استمتاع الطلبة بدروسهم ، وتشويقهم ملوضوع الدرس وإثارة دافعيتهم وتعزيز الثقة. -5

 تنشيط مشاركة الطالب واحلد من مشاركة املعلم يف النقاش. -6

 :االمثلة

       Group Discussionأوال: املناقشة اجلماعية الصفية:

حيدد للمناقشة قائد واحد قد يكون املعلم أو أخد الطالب ومقرر لتدوين ماتصل اليه املناقشة من أراء 

وقرارات وترتب املقاعد علي شكل دائرة وتستخدم هذه الطريقة يف املناقشة عند وضع خطة عمل أو 

 لعوملة ، التلوث، االعالن واملستهلك وغريها.جتميع أراء حول قضية عامة مرتبطة باملادة الدراسية مثل: ا

   Small Group Discussionثانيا: مناقشة اجملموعات الصغرية:

يتم تقسيم الفصل الدراسي الي جمموعات صغرية خنتار كل منها قائدا يتولي إدارة إدارة املناقشة   

وحيد احلوار، ويف والتحدث باسم اجملموعة يف النهاية ومير املعمل بني اجملموعات بهدف ت
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نهاية املدة املقرر يتقدم قائد كل جمموعة لعرض وجهة نظر جمموعتة وبدون املعلم االراء ويناقشها 

 مع باقي اجملموعة لالتفاق عليها ، ومن املواضيع اليت ميكن مناقشتها .

والتغذية موضوع مشكالت البيئة وخروج املرأة للعمل والبطالة والعمالة الوافدة والفن االسالمي "

 ."اجليدة وغريها

 -Symposium : الندوة رابعا

 ماذا تعني؟
عرض موضوع معني وفق ختطيط مسبق واستعداد من كل أعضاء الندوة أو حبث يعدة طالب أو 

 من الطالب لعرض املوضوع أمام احلضور.جمموعة 

 :دواعي االستخدام
اء بعض املتخصصني أو دع علي امناقشة أو حبث موضوع معني حيتاج لبلورة رؤية من خالل االطال

 احلضور.

 :متطلبات التنفيذ
 .موضوعات مرتبطة باملقرر الدراسي -1

 وغريها. OHP-Data showمثل:  اجهزة العرض بأنواعها املختلفة -2

 .مراجع لتجميع املادة العلمية -3

 مسئولون أو متخصصون مثل املديرون وممثلو سوق العمل ، واحلرفيون وغريهام. -4

 :قإجراءات التطبي
 توزع عناصر املوضوع علي الطلبة وحتدد هلم املراجع لتجميع املادة العلمية. -1

 اختيار قائد أو عريف للندوة. -2

 يعطي الطالب الوقت الكايف للقراءة حول املوضوع احملدد للندوة. -3

 عرض املادة من قبل قائد الندوة. -4

 داول إحصائية.استخدام اجهزة العرض لعرض احملاور االساسية للموضع أو املقارنات جل -5

 دعوة بعض املهتمني حلضور الندوة واملشاركة باملداخالت إلثراء النقاش. -6

 يفسح اجملال للمداخالت من قبل احلضور إما شفويا أو كتابة وتقدم لقائد الندوة. -7

 :مميزاتها
 تعزيز مشاركة الطالب يف بلورة االراء حول املوضع املطروح . -1

  .الطالب حنو املشاركة تعزيز الثقة بالنفس وإثارة دافعية -2

 تعزيز مهارات االعداد والقيادة والعرض امام الطالب. -3

 :أمثلة
 قد تفيد الندوة بدعوة مسؤولني أو متخصصني لعرض ومناقشة موضوعات مهمة مثل:
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 اسباب سوء التغذية. -1

 البدانة. -2

 تكنولوجيا التعليم. -3

 Debate-ثالثا: املناظرة

 ماذا تعني؟ 
يق عن فكرة يراد طرحها مع مراعاة القدرة علي اختيار االلفاظ بدقة اسرتاتيجية التعبري الدق

 والتفكري املنطقي وممارسة احلجة واالقناع للطرف االخر 

 :دواعي االستخدام
 تعليم الطالب احرتام وجهات النظر املغايرة للراي الشخصي. -1

 تبين وجهات نظر خمالفة بني طرفني حول موضوع معني. -2

 التعبري الدقيق عن االفكار.اكتساب الطالب مهارة  -3

 استقصاء ردود مقنعة حول موضوع معني -4

 :متطلبات التنفيذ
 اختيار موضوع مايصلح لعقد مناظرة ويقبل النقاش للراي املوافق واملخالف. -1

 تنظيم معني لتقسيم وجلوس أطراف املناظرة. -2

 اإلعداد اجلدي ملوضوع املناظرة مع مراعاة الوقت املناسب -3

 وات للمشاركني يف املناظرة من خارج الدرسة.مراعاة توجية دع -4

 :اجراءات التطبيق
 وحيادية.ينقسم أعضاء املناظرة الي ثالث جمموعات مؤيدة ومعارضة  -1

 ختصيص وقت للبحث واالعداد للمناقشة واملناظرة. -2

حتديد رئيس للجلسة من الطلبة وتوضيح مجيع االمور امامة إلدارة املناظرة بالشكل الصحيح  -3

 التقيد بالقواعد بالشكل املطلوب. وملتابعة

 اختيار متحدث رئيسي ليقود االراء املوافقة وأخر لالراء املعارضة. -4

 اتاحة الفرصة للطلبة لتوجية االسئلة وملناقشة االعضاء حول ارائهم . -5

 ترتيب مراحل املناظرة من حيث طرح املقرتحات واملناقشة احلرة واملفتوحة. -6

 التصويت وأخذ االراء. -7

 :تهامميزا
 دعم مهارات االتصال الرئيسية عند عرض موضوع ما . -1

 إفساح املواقع الريادية أمام الطالب. -2

 متكني الطالب من دعم مهارات االعداد بشكل مدروس. -3



 

 أعداد وحدة ضمان اجلودة-كلية الزراعة –جامعة بنها-1122
 

9 

 دعم العمل اجلماعي. -4

 تعزيز الثقة يف النفس وإثارة دافعية للمشاركة. -5

 :أمثلة
 :قضايا عامةاستخدام طريقة املناظرة يف مواقف تعليمية خمطط هلا ل

 مشاركة املرأة يف احلكم. -1

 تفضيل االغذية الطازجة واجملمدة. -2

 محالت الرتويج التجارية. -3

 - Questions &Answers    واألجوبةرابعا: االسئلة 

 ماذا تعني؟    
علي تنشيط املعلومات يف ذهن املتعلم واسرتاجاعها إحدي الوسائل االدراكية اليت تعمل 

فعالة وهذه االسرتاتيجية يستخدمها املعلم أو املتعلم لكي يتواصل مع املادة واالفادة منها بطريقة 

العلمية املقررة يف الكتاب املدرسي مبا حيقق أهداف الدرس ويصل باملتعلم الي الفهم واستيعاب 

 املادة العلمية .

 :دواعي االستخدام
يقة فعالة فهي تؤكد صحة تنشيط املعلومات يف ذهن املتعلم واسرتاجاعها واالستفادة منها بطر -1

 ماخزن عند املتعلمني يف جمال مستوي املفاهيم يف الذاكرة.

 حتفز املتعلمني علي استقصاء معرفة جديدة من مصادر خمتلفة . -2

 تساعد املتعلمني علي التفكري والتوصل الي طرح احللول املناسبة معهم. -3

 اسية .جتذب انتباة املتعلمني الي االفكار املهمة يف املادة الدر -4

 تلخص املادة الدراسية يف اسئلة وتفتح باب املناقشة . -5

 تثري عملية التعليم وتزيد من دافعية املتعلم للتعلم وحب االطالع بطريقة فعالة ومنظمة . -6

 تقيس أهدافا خمتلفة وتنمي عمليات عقلية متنوعة. -7

 قشة.تقلل تكرارات الفشل يف استجابات الطلبة ، وتزيد احتمال دخوهلم يف املنا -8

 

 :متطلبات التنفيذ
 إعداد االسئلة بدقة من حيث النمط واحملتوي واملستوي. -1

 ربط االسئلة باالهداف ومستوي الطالب والزمن املتاح. -2

 صياغة االسئلة صياغة خالية من االخطاء اللغوية والعلمية. -3

 مراعاة الفروق الفردية لدي املتعلمني عند طرح االسئلة. -4

 ي الصعب ومن املباشر الي غري مباشر االسئلة من السهل ال جتدر -5
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 :اجراءات التطبيق
يتطلب االعداد للموضوع بشكل جيد وإعدداد االئدةلب بردومت متئلئدلب  دلد  الدق    يد  

 -الهدف مع مال ظب الن اط التاليب:

 االبتعاد عن التقليل من شأن إجابات الطلبة أو جتاهلها. -1

 اعطاء الوقت الكايف لالجابة. -2

يت تتضمن إجابات ) نعم( ) ال( واالسئلة التخمينية واملركبة والغامضة والتلقينية جتنب االسئلة ال -3

 اليت تلقن االجابة .

 أن تقود االسئلة الي حتفيز وإثارة الطلبة للتفكري العلمي. -4

 التغيري والتنويع يف اسلوب صياغة االسئلة وإعدادها لكسر امللل يف املوقف التعليمي . -5

 يف طرح االسئلة. االبتعاد عن االرجتالية -6

 :املميزات 
 * وهي نفس مامت ذكرة الحقا من دواع الستخدامها .

 :االمثلة
 أن يبدي رأية يف مدي إمكانية االعتماد علي سلة العمالت يف بيع وشراء النقط. -1

 .ساحليةأن يفسر الطالب اسباب تركز الضباب يف بعض مناطق ال -2

 ضاف واملضاف الية يف أن واحد.أن يكون مجلة إعرابية بها املبتدأ واخلرب وامل -3

 :موارفات الئلال الجيد**
كثيرا ما وجب االئةلب للطالب بشكل مباشر فق رومت ائةلب متنوعب من دون امعدان النظدر 
فيما إذا كانت هذه الوئاةل م يائا رال ا وكافيدا يمكدن االعتمادعليدب فوئداةل الت دويي التدق 

روط االئائيب العتماها كائدا  لمواردفات يئتخدمها المعلمون البد ان  تضمن بعض الش
الئلال الجيد لذا ينبغدق علدق المعلمدين ين يدمئدوا مختلدف وئداةل الت دويي دمائددت نا ددت 
ومكانها لي  فق العرض كق يكون بائدتطاعتهي ائدتخدامها فدق  الدب  بدوت ردال ها   يو 

ذا فإنندا ندومد مفضها فق  الب وجود وئاةل يخر  يكثر مالءمب لت  ي  مايرديون إليدب   لد
يدناه يهي ال واعد يو الموارفات التق البد من ي باعها فق إعداد الئلال الجيد   علدق الن دو 

 -التالق:

 أوال: صياغة السؤال
حيث تعتمد علي املعلم بشكل مباشر من خالل إظهار فنة الشخصي يف إعداد السؤال اجلدي 

 لتالية ضرورة اوضع أي سؤال جيد.وتتاثر بقدرتة اخلاصة علي االبتكار ومتثل العناصر ا

، واستفراد احملتوي اجلزئي إحكام املعلم حملتوي املادة الدراسية املقدمة إحكاما جيدا -1

 اخلاص الذي يدور السؤال حولة.

وربطة باحملتوي  االدراك الدقيق من املعلم للهدف السلوكي املتوخي من إعداد السؤال -2

 املعطاة للمتعلم.

 الذي يوجة له السؤال. ص السن ) الفئة العمرية( الواعي خلصائ اإلدراك -3

 ، أي النتائج املتوخاة بلوغها من طرح السؤال. إدراك الغاية من طرح السؤال  -4
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سواء كانت حرة  مراعاة صياغة السؤال بشكل واضح ومركز يف حالة طرح السؤال موضوعية  -5

من املعلم الرتكيز  سوي جواب واحد صحيح ، وهنا يتطلب لال حتتمقصرية أو مفيدة حبيث 

 علي نقطة واحدة من دون تشعيب كي اليصبح السؤال مشتتا.

 -املوضوعية الي قسمني أساسيني هما: األسئلةوغالبا ماتنقسم  -6

 ، وهي علي نوعني وهما: احلرة القصرية اإلجاباتذات  األسئلة - أ

 استفهامية: -2

 لريموك؟مؤلف كتاب " احليوان"؟ أو يف أي عام وقعت معركة ا مما اسمثل : 

 بشكل مجل ناقصة: -2

 مثل : اسم مؤلف كتاب " احليوان" يدعي...........، وقت معركة الريموك عام...........

 املقيدة : األسئلة -3

 وهي تشمل:

 الصواب واخلطأ ، وهي معروفة وتتحمل إجابة واحدة إما صحيحة أوخاطئة. أسئلة -1

مبا أكثر من إجابة حبسب متعددة االختيار ، وهي تتحمل إجابة واحدة أو ر األسئلة -2

 للمفهوم الصحيح. األقرب

أسئلة املطابقة وهي من النوع الذي يتم املطابقة بني قائمتني والتواصل بني املعاني  -3

 والتعريفات وغريها.

 ثانيا : طبيعة السؤال املوجه:

 حيث ينبغي للمعلم مراعاة األمور التالية:

 هيا أو كتابيا أو عمليا.أن يدرك طبيعة السؤال املصاغ فيما إذا كان شف -1

املفضلة طرحها فيما إذا كانت إنشائية او موضوعية وفيما  األسئلةأن يستدرك نوعية  -2

 كانت ذات إجابات حمددة أو حرة.

 الشفهية املوجهة للطالب ضمن املوقف التعليمي: األسئلةثالثا: مواصفات 

 أهم مواصفاتها ، إنها:

يف نطاق ضيق بل ترتك له من دون حتديده  اإلجابة عليهاترتك احلرية للمتعلم يف  -1

 التحرر الفكري كلما أمكن ذلك .

 تظهر قدرة املتعلم علي التنظيم والربط بني املعاني واستذكار اجلواب بسرعة. -2

عن قياسها مثل : الصوتيات  األسئلةتقيس النواحي السلوكية اليت رمبا تعجز باقي أنواع  -3

 واإللقاء واخلطابة.

 لمني إلي فهم عام احملتوي املطروح.توجة أنظار املتع -4

 عن اخلجل ويتمرس بفنون املناقشة. فيتخلىتنمي قدرة املتعلم علي اإلبقاء  -5
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 - Dialogeخامسا: احلوار

 ماذا تعني؟
توليد األفكار واساتجرار اساتجابات املاتعلمني عان طرياق طارح ساؤال واساتالم اإلجاباة ، وتساتمر           

لة اليقني بعد الشك ، وهي طريقة فاعلاة وغنياة حتفاز الطلباة علاي      مرح إليالعملية إلي أن يصل الطالب 

 والتعبري عنا. أفكارهمإطالق 

 :دواعي االستخدام
 التشويق وشد انتباة الطلبة لفرتة طويلة. (1

 مساعدة الطالب علي التوصل الي النتيجة املطلوبة عن قناعة. (2

 اج .تنمية مستويات عقلية عليا أهمها التحليل واالكتشاف واالستنت (3

 تعزيز التفاعل بأنواعة بني املعلم والطلبة يف املوقف الفعلي. (4

 :متطلبات التنفيذ
 تهيئة املوقع املراد تطبيق احلوار فيه. -1

 يف إدارة احلوار. توزيع األدوار بني املعلم وطالبه التوازن يف -2

 اجليدة وأغراضها ومستوياتها وكيفية استعماهلا. باألسئلةاملعرفة التامة  -3

 واألمل والرتوي يف االستجابات.التفكري  -4

 .األسئلةطويل لتحقيق األهداف من  حتتاج إلي وقت -5

 :إجراءات التطبيق
 تنظيم وضبط االسئلة املطروحة من حيث منطها وعددها كي تؤدي النتيجة املتوخاة . -1

 مرعاة التوازن يف توزيع االدوار بني املعلم والطالب يف إدارة احلوار. -2

  يستدعي وجهات نظر خمتلفة .طرح أسئلة التفكري اليت -3

 إثارة التساؤالت من قبل املعلم وإدارة احلوار وربطة بالدروس السابقة. -4

 طرح االسئلة السايرة. -5

 :املميزات
 . وهي نفس مامت ذكرة سابقا من دواع الستخدامها 

 :أمثلة
 العام حول قضية مامثل: الرأيتعرف 

 التدخني. -1

 السمنة ومشكالت املراهقة. -2

 قد غي األدب والفنون.التذوق والن -3
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 اسرتاتيجات تعليم التفكري

وهي من االسرتاتيجيات الكربي ، واليت البد من الرتكيز 

 عليها

 عند ختطيطنا أل موقف تعليمي

 :مفهوم التفكري         
هو نشاط عقلي يعكس فيه االنساان الواقاع بطريقاة خمتلفاة عماا حيادث عنادما يتعارض ملاثري ياتم           

ق احلواس ، حيث يسعي للبحث عن املعين ، ويتطلب التوصل إلياة تاأمال وإمعاناا للنظار     استقبالة عن طري

 أو اخلربة اليت مير بها اإلنسان.يف مكونات املوقف 

 :اسرتاتيجية تعليم التفكري
هي تنظيم خمطط له بيئيا ومعرفا يساعد علي التفاعال النشاط باني القادرات الذهنياة واملاتغريات       

 ما. ةيعطي إنتاجا غري عادي تتقبلة مجاعة ما لفائدالبيئية واملعرفية ل

 :دواعي تعليم التفكري
تغري أهداف الرتبية احلديثة ، إذ مل يعد هدفها معرفيا فقط ، بل اصبح يف مقدمة أهدافها  -1

مساعدة املتعلم علي مواجهة املتغريات وحل املشكالت ، ألن تعليم التفكري يؤثر بشكل 

ي مثل: تكوين تقدير ذاتي إجيابي عند الطلبة وحتسني التفكري غيجاب يف العديد من النواح

 ) أسئلة مفتوحة( وترفع مستوي اإلبداع. Diversion Thinkingلتباعدي

التفكري ضرورة حيوية لزيادة اإلميان واكتشاف نواميس احلياة وسنة الكون وقوانني الطبيعة  -2

 وتذليلها لسعادته واالستدالل علي عظمة اخلالق.

علي املهارات الساسية اليت تشكل فاعلية اإلنسان يف احلياة وتفاعلها معها من حيث :  الرتكيز -3

االتصال وحل املشكالت والتحليل والرتكيب وغريها ، حيت أن الدول املتقدمة اصبحت 

، والرابعة Arithmeticواحلساب Writing، والكتابةReading:القراءة Rتنادي باستكمال ثالثية

 .Reasoningستنتاج واالستبداللوهي التفكري واال

التفكري الفعال هو احملور الرئيسي يف عملية استيعاب وفهم كل املواد الدراسية اليت يتفاعل  -4

 معها الطالب يف املدرسة.

مينح الطالب متعة من خالل إثارة االمثلة اليت حتتاج الي نوع من التأمل إن التفكري  -5

العقلية واملسابقات وكلما زادت متعة الطالب يف والتحليل ، كما هي يف األلغاز واأللعاب 

 الصف ارتفع مستوي تفكرية وحتصيلة .

ومرانا مستمرا حيت ميكن أن أن التفكري الفعال الينمو تلقائيا ، بل يتطلب تعلما هادفا منظما  -6

 يبلغ أقصي مدي له.
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 ارجية .تعليم التفكري يزود املتعلمني بدوافع داخلية تفوق يف فعاليتها الدوافع اخل -7

 املساهمة يف حتسني الصحة النفسية للمتعلم من خالل سحد احلاجات املتأصلة فيه. -8

 زيادة حيوية الطلبة يف تنظيم املواقف والتخطيط. -9

 :عمليات التفكري مهارات
مهما يكن نوع التفكري ومنطة وخطواتة ، فإن هناك قواسم مشرتكة يف املهارات اليت تتحقاق بهاا   

 كري ، وفيما يلي نستعرض أهم مهارات التفكري.تلك االمناط من التف

 :مهارة التصنيف.2
أو املعلومات وفق خصائص معينة يف فئات حماددة ، ويف املقاررات    ءالقدرة علي تصنيف االشيا

الدراسية الكثري من املكعلومات اليت ميكان تادريب الطالاب علاي تصانيفها يف اشاكال متعاددة ، علاي         

 النحو االتي.

 :مثال

 13، 11، 7، 1: األعداد إلي أولية تصنيف-أ

 8، 6، 4، 2: تصنيف األعداد إلي زوجية -ب

 يتسلق، ميشي، يعدو. مضارعه تصنيف الكلمات إلي أفعال  -جا

 :مهارة الرتتيب.1

القاادرة علااي ترتيااب املعلومااات وفااق معيااار معياات، علااي اساااس الشااكل أو احلجاام أو الفائاادة أو 

 اخلطورة وغريها.

  :مثال

 حجام من األكرب إلي األصغر.ترتيب األ - أ

 ترتيب حمتوي املوضوع إلي فقرة أو عبارة أو كلمة ، أو حرف.-ب

 :مهارة املقارنة -3
 القدرة علي إدراك أوجة الشبة وأوجه االختالف ماديا أو معنويا بني االشياء أو املعلومات.

 :مثال

 املقارنة بني األشكال اهلندسية. - أ

 ية واخللية النباتية.املقارنة بني اخللية احليوان-ب

 املقارنة بني معنويات اجليوش املنتصرة واملنهزمة.-جا

 داا املقارنة بني اجلوانب االنفعالية للشخص السوي والشخص املصاب مبرض نفسي.

 :مهارة التمييز-4
القدرة علي متييز شيئ ما أو معلومة من باني عادد مان األشاياء أو املعلوماات بسابب خاصاية معيناة         

 ا .تتمتع به
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 :مثال

التمييز بني احلقائق واالراء فاحلقيقة مثل االرض كروية ، أما الرأي مثل احلياى البسايطة أفضال مان    

 احلياة املعقدة.

 :مهارة االستدالل -5
 وهو انبثاق حكم أو قضية من حكم أو قضية أخري.

  :مثال

رين أكرب من املنامةمثال الكل أكرب من اجلزء ، نستطيع أن نستدل من هذه املعلومة مباشرة أن البح - أ

 ، واملدرسة أكرب من الصف.

 علي طالب جمتهد ، نستطيع أن نستدل منها علي أن عليا من املتوقع أن ينجح.-ب

 :مهارة التمثيل-6
وهي حتويل املعلومة إلي أشكال متعددة علي أن تكاون املعلوماة قابلاة لاذلك وهاي قادرة تفصاح عان         

 ي يستطيع املتعلم أن يعيد بناءها يف شكل أخر.استيعاب املعلومة استيعابا تاما لك

 :مثال 

 حتويل نص قابل لتصنيف احملتوي إلي جدول. - أ

 حتويل املعلومات إلي إحداثيات أو عكس ذلك.ا   ب

 :مهارة التخليص -7
وهي القدرة علي استيعاب النص أو املوضوع ، ومن ثم تلخيصة مع احملافظاة علاي الفكارة العاماة وهاي      

 القدرة علي الرتكيز وإعادة بناء املعلومة. مهارة تفصح عن

 Creative Thinking أو ال :التفكري اإلبداعي:

 ماذا تعني؟
هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهة رغبة قوية يف البحث عن حلول أو التوصل لنتوائج اصيلة  

عناصر معرفية وانفعالية مل تكن معروفة سابقا ويتميز التفكري اإلبداعي بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي علي 

وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة*وهو األسلوب الذي يستخدمة املتعلم يف إنتاج أكرب عدد 

من األفكار حول املشكلة اليت يتعرض هلا ) الطالقة الفكرية( وييصف هذه األفكار بالتنوع واالختالف ) 

 املرونة( وعدم التكرار أو الشيوع ) األصالة(**

 :عي االستخدامدوا
 .استغالل القدرات اإلبداعية يف حل املشكالت -1

 .زيادة وعي املتعلم مبا يدور حوله -2

 .استثمار احلد االقصي من القدرات الذهنية لدي املتعلم -3

 تطوير وتقدير الذات والثقة يف نفس املتعلم. -4



 

 أعداد وحدة ضمان اجلودة-كلية الزراعة –جامعة بنها-1122
 

16 

ة حتسني التحصيل الدراسي وترسيخ خطوات البحث العلمي .مساعدة املتعلم علي معاجل -5

 القضايا بطرائق خمتلفة.

 :متطلبات التنفيذ
 توفري بيئة صفية تسودها احلرية الفكرية واألمن املعريف والتسامح. -1

 احرتام املعلم الستجابات الطالب . -2

 إعداد احملتوي املناسب الستثمار الطاقات اإلبداعية . -3

ل يشجع الطالب علي إعادة النظر يف ترتيب البيئة التعليمية ) املادية علي وجه اخلصوص( بشك -4

 االنتعاش والتفاعل ويشعرهم بأنهم يف بيئة متجددة من حيث التعلم والبيئة املادية.

 :إجراءات التطبيق
 حتديد املوضوع أو املثري املراد طرحة. -1

 طرح االسئلة املفتوحة واحملددة. -2

 حث الطلبة علي إعطاء استجابات كثرية ومتنوعة. -3

 .لتفكري اإلبداعي ) العصف الذهين(استخدام أدوات متعددة من طرائق ا -4

 :املميزات
 ترسيخ تقدير الذات والشعور باملسئولية . -1

 سهولة التطبيق واملمارسة. -2

إشباع حاجة الفضول لدي املتعلم وحب االطالع. إضافة إلي مجيع ماورد من دواع لتعليم  -3

 التفكري .

 :االمثلة
ذلااك ماان خااالل حصاار املفاااهيم ميكاان تطبيااق هااذه االساارتاتيجية ماان خااالل معظاام املقااررات و

 .والعالقات القائمة بينها يف املوضوع ومن خالل التخيل اخلارج عن املالوف وخباصة يف الفنون

 

 دعين أجرب دعين أتعلم من اخلطأ سأحاول مرة

 أخري ، دعين أتقبل النقد ألتعلم منه

 :مهارات التفكري اإلبداعي
 Originality: -األصالة -2

لتفرد ، أي أن يكون الناتج اصيال وغري مسبوق ، وتعترب هاذه املهاارة عنصارا    املقصود بها اجلدة وا

اساسيا يف التفكري اإلبداعي ، وتقاس بكمية االستجابات غري الشائعة أو املألوفة كإنتااج أفكاار جديادة أو    

حل مشكلة بطريقة ما أو خلاق عالقاة جدياة باني شايئني أو تاداعيات لكلماات ناادرة يف اختياار لتاداعي           

 الكلمات وغري.
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 : -  Fluencyالطالقة -2

وهي القدرة علي إعطاء حلول كثرية ملشكلة ما، أو توليد عدد من األفكار عند االستجابة ملثري معني ، 

 مع سرعة وسهولة توليها.

 :اشكال الطالقة

 وتشري هذه الطالقة إلي سرعة التفكري فإعطاء كلمات متعددة يف نسق معني.: طالقة الكلمات - أ

 ر الكلمات اليت تدل علي الفرح أو احلزن أو اليت تبدأ حبرف معني أو تنتهي حبرف معني.ذك:مثل

املثريأو مرادفة لكلمة ما، أو انتاج أكرب عدد وهي اإلنابة بكلمة يستدعيها :طالقة التداعيب ا 

 من الكلمات اليت تتوافر فيها شروط معينة تستدعي لفظها.

القدرة علي إضافة ماميكن إلي اشكال معينة لتعطاي اشاكاال   وهي تشري إلي  طالقة األشكال : -جا

 أخري هلا معين.

تعتمد استدعاء أكرب عدد من األفكار يف زمن حمدد تتعلق حبل قضية أو :  طالقة التفكري -د

 مشكلة ما ) بدائل متعددة(.

 :      Flexibilityاملرونة -3
دة ، حبياث حتاول مساار الاتفكري حبساب      هي القدرة علي توليد افكار متنوعة ولكنها ليسات متعاد   

ينص علي تنوع األفكار ولايس علاي كميتهاا وتقسايم     متطلبات املوقف ) أفكار تالئم املوقف( ، فاالهتمام 

 املرونة إلي عدة صور منها:

 وهي القدرة علي إعطاء استجابات بسرعة وتلقائية. : املرنة التلقائية - أ

 السلوك ملواقف قضية ما. وهي القدرة علي تعديل املرونة الكيفية:-ب

وهي دقة املالحظة وسرعتها حبيث يدرك الفرد العيوب  املشكالن اهجتاحلساسية  -جا

 والنواقص وطبيعة املشكلة يف املواقف احلياتية اليت يواجهها.

وهي القدرة علي التحليل وزيادة مساحة اخلربة ، أو املعرفة أو املعلومة اليت يتعرض  التفاصيل: -د

 تعلم من خالل ربط ذلك خبلفيتة املكتبية.هلا امل

 :متطلبات تنفيذ التفكري اإلبداعي
 بيئة فزيقية مناسبة تشكل تنظيم املقاعد مثال. -1

 وغريها.OHP-Datahowتوافر مصادر معرفية متنوعة ووسائط تعليمية متعددة مثل  -2

 توفري بيئة صفية تسودها احلرية الفكرية واألمن املعريف والتسامح. -3
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 :مل املؤثرة يف التفكري اإلبداعيالعوا
 من العوامل املؤثرة يف التفكري اإلبداعي**

 احرتام افكار الطلبة. -1

 تقديم فرص مناسبة للتعلم الذاتي. -2

 توفري جو يسودة حب التعلم الذاتي. -3

 توجية املتعلمني إلي مصادر املعرفة وتعريفهم باملبدعني. -4

 إعطاء الفرصة لكافة اإلجابات . -5

 الفردية بني املتعلمني والتشجيع علي االختالف يف توليد األفكار وعرضها.توسيع الفروق  -6

 الرتكيز علي طرح االسئلة املفتوحة. -7

 مساعدة املتعلمني علي تعرف اخلطأ. -8

 اختاذ القرار. إشراك املتعلمني يف -9

 عدم احتكار املعلم وقت التدريس لصاحل أرائة.-11

 لي التفكري.تعزيز استجابات الطلبة وتشجيعهم وحثهم ع-11

أتاحة الفرصة للمتعلمني للقيام بواجبات مفتوحة تتيح هلم احلد األقصي من البحث  -12

 واالستقصاء .

 :تدريبات علي تنمية التفكري اإلبداعي
 :من أهم التدريبات والطوائق يف تنمية التفكري اإلبداعي مايلي- 

 ة بني شيئني أو فكرتني أووتقوم هذه الطريقة علي افتعال عالقة قسري: قة القسريةالالع -1

معلومتني علي شرط األ تكون هنالك عالقة بينهما يف األصل مع دعوة املتعلمني إلي إجتاد 

  عالقة حيت لوكانت غري واقعية.

 االرض. اجياد العالقة بني الرب والبحر أو السماء و : مثال

ن املعلومات علاي  : وهي جمموعة من االسئلة اليت تشمل إجاباتها عددا مطريقة القوائم  -2

 أن يكون لكل سؤال من هذه االسئلة قابلية للتعديل أو التغيري يف موضوع أو فكرة أوشئ ما.

 مثال:

 فيم ميكن أن نستخدم املولد الكهربي؟ أو ماذا ميكن أن نصنع من علبة ماء فارغة؟

وهاي طريقاة التعامال ماع الشاياء مان خاالل جعال املاألوف غاري ماألوف ،             تألف االشتتات: -3

 يشمل االتي:و

هو نوع من التقمص كأن يعترب املتعلم نفسه علي سبيل املثال كقلب  :التماثل الشخصي - أ

 إنسان أو بكرياسة ويتحدث عن مشاعرة أو يسأل املعلم ماذا سيشعر لو حدث كذا وكذا ؟
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كتشبية الشباب بالربيع وسرد اخلصائص املشرتكة . وتشبية الصباح  التماثل الرمزي:-ب

 غروب بنهاية احلياة وغريها.باحلياة وال

 ثانيا : حل املشكالت 

 ماذا تعني؟
عبارة عن موقف تعليمي يسعي لتحقيق هدف يصعب حتقيقة لوجود عوائق أمامة مما يستدعي من 

أي مبعين أخر مشكلة "" الفرد اجتياز هذه العوائق باكتشاف وسائل مناسبة وحتقيق اهلدف

 "". حباجة إلي حل

 :دواعي االستخدام
 مية القدرة علي مواجهة املشاكل.تن -1

 تنمية الشعور بالقدرة واحرتام الذات. -2

 تنمية القدرة علي التفكري املبدع املستقل. -3

 :متطلبات التنفيذ
تهيئة املوضوع أو املوقف الغامض الذي يتضمن إشكالية معينة ، من خالل إعداد الوسائل  -1

 OHP-Datashowت وامللخصاتالتعليمية والوسائط التعليمية بشكل مسبق مثل: االنرتن

 وغريها.

 تهيئة جو صفي يشجع علي االستقصاء احلر. -2

 تهيئة بعثة صفة منظمة من حيث املقاعد وفرص املنافسة اجلامعية. -3

 تزويد املتعلم بتوجيهات تساعدة علي تنظيم التفكري. -4

 تشجيع املتعلم علي زيادة إنتاجية األفكار. -5

 اإلثارة وعوامل التشويق. -6

 :فيذإجراءات التن
 حتديد املشكلة والتأكد علي احلاجة إلي حلها. -1

 مجيع البيانات واملعلومات حول املشكلة من الطالب. -2

 اختيار البيانات املناسبة الصاحلة واملناسبة. -3

 حتديد احللول املمكنة عن طريق حتليل البيانات وتفسريها. -4

 تقويم احللوم ومدي مناسبتها وكفايتها. -5

 التنفيذ وضع احلل بعد اختيار موضوع -6

 :املميزات
 تنمية القدرة علي االعتماد علي الذات يف مواجهة املشكالت بشكل يومي. -1

 .تنمية التفكري العلمي لدي املتعلم -2
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 :االمثلة 
 ميكن تضمني هذه االسرتاتيجية يف كثري من املواقف التعلمة ومنها:

 ة يف الزراعة.يف مادة العلوم مثآل، ميكن طرح مشكلة حول كيفية ترشيد استهالك امليا -1

يف مادة االجتماعيات مثآل، ميكن طرح مشكلة حول كيفية تقليل درجة احلرارة يف رقعة  -2

 جغرافية حمددة.

 Critical Thinking -ثالثا:  التفكري الناقد

 ماذا تعني؟
نشاط عقلي يقوم علي استخدام قواعد االستدالل املنطقي والقواعد اليت تتضمن عددا من 

م علي ضوئها بوساطة األدلة املوضوعية والتوصل إللي النتائج مبنتهي الدقة املعايري يتم احلك

 واحلذر.

 :دواعي االستخدام
 متكني الطلبة من التفسري الصحيح ملا يطرح من إشكاالت. -1

 مساعدة الطلبة علي التقويم السليم للفكر الذي ميارسونة. -2

 حكام أكثر دقة حول موضوع ما.مساعدة الطلية علي مراقبة تفكريهم وضبطة وبالتالي تكوين أ -3

 زيادة درجة إتقان الطالب للمحتوي الدراسي. -4

 حتويل اكتساب املعرفة من عملية خاملة إلي مشاط عقلي متقد م. -5

 :متطلبات التنفيذ
 حمتوي مناسب للنقد. -1

 توافر احلرية والتسامح يف غرفة الصف. -2

 توافر مصادر املعرفة وتنوعها. -3

 :إجراءات التنفيذ
 أو املوقف املراد نقدة.حتديد النص  -1

 حتديد الفكرة الرئيسية يف النص أو املوقف. -2

 املوضوع. الواردة يف واآلراءتعيني املفاهيم  -3

من املتعلمني تفكيك  ويطلبتنظيم املعلومات واخلربات اليت وردت يف النص أو املوقف ،  -4

ق املعلومات النص والتمييز بني احلقائق واالراء وطرح التساؤالت والتفسريات عن مدي صد

 ومصداقيتها يف ضوء معايري حمددة .

 :املميزات
 .يزيد يف إقبال الطلبة علي التعليم ملا تضيفة العملية من إثارة وحتدي -1

 يدرب الطلبة علي ممارسة مواقف طبيعية ميكن نقلها الي مواقف أخري يف احلياة. -2

 زيد فعالية املعلم واملتعلم يف الصف. -3
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 االمثلة
 -اتيجية يف املواقف التالية:ميكن تطبيق االسرت

 حتليل ونقد موضوع أدبي. -1

 حتليل ونقد امليزانية العمومية ألحد البنوك التجارية. -2

 حتليل ونقد معدل الفائدة علي القروض. -3

    Inductive Thinking -رابعا: التفكري االستقصائي 

 ماذا تعني؟
ب منه االعتماد علي نفساة يف  اسرتاتيجية تضع الطالب يف موقف جيعلة يبذل جهدا عقليا ويطل

الوصول الي احلقائق واألفكار من خالل تقصاي احلقاائق واملعلوماات والتجاارب خبطاوات البحاث       

أي مبعاين أخار االنتقاال مان اجلازء إلاي       ""العلمي للوصول إلي تعميم أو فكرة أو مبدأ معني

 "". الكل

 :دواعي االستخدام
 عرفة.مساعدة الطالب علي إتقان استخدام أدوات امل -1

 تشجيع الطالب علي املشاركة يف احلوار واملناقشة. -2

 مساعدة الطالب علي تنمية األفكار وتطوير املهارات العقلية. -3

 خلق وإعداد باحثني جدد. -4

 ثبات املادة التعليمية يف البناء املعريف لدي الطالب. -5

 :متطلبات التنفيذ
 جو حر حمفز علي تقصي احلقيقة. -1

 ة واملعرفية وتنوعها.توافر املصادر املعلوماتي -2

 .بيئة مناسبة للحوار واجلدل ) احلرية املسئولة( -3

 :إجراءات التنفيذ
 تعريف املتعلمني بطبيعة للمشكلة. -1

حتديد املشكلة وصياغتها بطرح االسئلة املناسبة حوهلا بصورة شفوية أو من خالل أوراق  -2

 العمل.

 ل املناقشة .اختيار صحة الفرضيات واحللول املقرتحة واإلجابات من خال -3

توجية املعلم للطلبة إلي عدد من املصادر واملراجع املتصلة باملشكلة املطروحة املطلوب  -4

 استقصاؤها.

 توجية الطلبة إلي االستفادة من نتيجة االستقاء من تعميمات واستنتاجات. -5

6-  



 

 أعداد وحدة ضمان اجلودة-كلية الزراعة –جامعة بنها-1122
 

22 

 :املميزات
 تساعد علي عملية التذكيز وبقاء املعلومة مدة طويلة. -1

 شريكا ومسؤوال عن التعلم . تركز علي الطالب وتعدة -2

 تطور احرتام الذات وتشجيع علي حب االطالع. -3

 تتضمن نوعا من اإلثارة واالعتماد علي النفس. -4

 جتعل من املعلم موجها ومنظما لعملية التعلم. -5

  :األمثلة 
ميكن توظيف هذه االسرتاتيجية يف كل املواد الدراسية من خالل اسئلة حمددة 

حث عن إجابات حمددة هلا ، من خالل الرجوع إلي مصادر يطلب من املتعلمني الب

املعرفة واملعلومات ، أو إجراء التجارب اليت هلا عالقة باالسئلة أو املشكلة املطروحة 

 -علي النحو االتي:

نارة تفكري الطالب خطوة خبطوة للوصول لقانون أو قاعدة رياضية للتعرف علي مساحة تاس - أ

 املثلث أو املعني أو املربع.

مناقشة الطالب خطوة خبطوة حول بناء تصور كامل لتنفيذ حبث علمي حول " مدي إمكانية -ب

 .زراعة نبات الطماطم باستخدام تركيزات خمتلفة من مياة البحر املخفف"

  Deductive Thinking : التفكري االستداللي) االستنباطي(خامسا

 ماذا تعني؟   
يعتمد علي نفسه ، من خالل توظيف قدراتة العقلية اسرتاتيجية تضع الطالب يف موقف جيعلة 

أي "للوصول إلي نتيجة أو حل معني ملشكلة ما واختاذ قرار من خالل قوانني وقواعد حمددة

 مبعين االنتقال من الكل إلي اجلزء ".

 :دواعي االستخدام
 تنمية التفكري العلمي لدي الطالب. -1

 رفع مستوي حتصيل الطالب وثبات املعرفة لديهم -2

 :متطلبات التنفيذ
 نصوص أو معلومات مناسبة للتفكري املنطقي ) القياس واالستقراء( -1

 قضايا جدلية. -2

 تعليم قواعد معينة. -3

 :إجراءات التطبيق
 طرح قاعدة عامة أو قانون علمي. -1

 مناقشة الطلبة يف اجلزئيات اليت تنطبق عليها القاعدة العامة. -2
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 تلفة.الطلب من الطلبة تطبيق القاعدة يف مواقع خم -3

 القياس أو االستقراء -4

 :املميزات
 سهولة التطبيق وحتفيز الطلبة علي املشاركة. -1

 إمكانية تطبيقها يف كل املواد الدراسية. -2

 انسجامها مع معطيات التفكري السليم ، وتعترب منهجا من مناهج التفكري. -3

 :األمثلة
 نة ميكن تطبيق االستقراء والقياس يف املوضوعات اليت حتكمها قواعد معي

 مثل:

 .كان واخواتها وإن وأخواتها يف اللغة العربية - أ

 تطبيق القوانني يف الرياضيات أو احملاسبة.-ب

 -Brain (Ideas) Storming : العصف الذهين سادسا

 ماذا تعني؟  
- 5تقنية حلل املشكالت ، تستخدم جلمع عدد كبري من األفكار واحللول يف وقت حمدد) 

وائق يف تنمية التفكري اإلبداعي ، ويف هذه الطريقة يطلب إلي املتعليمن دقيقة( ، وهي من أبرز ال15

أن يطرحوا أي فكرة أو أجابة أو معلومة حوق قضية ما من دون تردد أو قيود علي اإلطالق ، وتقوم 

هذه الطريقة علي كم األفكار املولدة والذي يؤدي بالتالي إلي الكيف بعيدا عن إصداء األحكام 

 .علي األفكار 

 :دواعي االستخدام
تستخدم عندما تكون هناك مشكلة حقيقية حباجة إلي حل ، وتقدم الطلبة العديد من احللول ، 

 الكمية والتوعية وصوال لتحقيق اهلدف وحل املشكلة.

 :متطلبات التنفيذ
 يتم تهيئة املوضوع أو املشكلة املناسبة لصعف ذهن الطالب وتوليد األفكار حوهلا. -1

 يف سؤال حمدد وواضح للجميع. صياغة املشكلة -2

 تهيئة الطالب للموضوع أو املشكلة بإجراء عصف ذهين جترييب. -3

تشجيع الطلبة علي حتديد املصطلحات اليت تعرب عن املشكلة ، دون التقليل من إجاباتهم أو  -4

 اإلجابات. منط هم أو التدخل يفختوبي

نفسة علي سبورة منفصلة أو تكتب كل احللول واملقرتحات من قبل أحد الطالب أو املعلم  -5

 لوحة ورقية بغية عرضها أمام اجلميع أوال بأول.
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 :مميزاتها
 تقدم االسرتاتيجية حلوال إبداعية من قبل الطلبة ، وتشجيعهم علي توظيف ملكاتهم اإلبداعية. -1

 يشارك فيها معظم أو مجيع الطلبة وتشجيع علي العمل اجلماعي -2

 ية اإلبداعية.تعترب االسرتاتيجية جزءا من العمل -3

 تستخدم خربة الطلبة ومعلوماتهم املتنوعة يف توليد افكار جديدة . -4

 تعزز ثقة الطالب بنفسة وقدراتة. -5

 :إجراءات التطبيق
 كل ماورد من معان يف متطلبات التطبيق ، مع أخذ االتي بعني االعتبار:

والبعد عن الرهبة تأجيل احلكم علي األفكار املطروحة ملنح الفرصة لتوليد كم متنوع منها  -1

 واخلوف.

بعد مجع األفكار حول املوضوع احملدد ، يبدأ املعلم باملشاركة مع الطلبة باألختيار واحلذف  -2

 والتعديل ، حيت تتبلور الفكار املناسبة وصوال حلل املشكلة املطروحة,

 :األمثلة
 ميكن أن نعصف ذهن الطالب يف املواضيع واملقررات كافة ، علي النحو التالي:

 يف موضوع ترشيد استهالك الكهرباء . -1

 .يف موضوع تدوير مياه مربدات املياه -2

 يف موضوع وقف تدهور سعر العمالت. -3

 أنواع التعلم

   Cooperative Learning أوال: التعلم التعاوني

 ماذا تعني؟ 
طلح عام إلحدي اسرتاتيجيات التعليم وهو مصمم علي اساس تعزيز وتشجيع هو عبارة عم مص

 التعاون والتفاعل بني الطالب والعمل علي التخفيف من حدة التنافس بينهم.

 دواعي االستخدام
 تشجيع علي تعاون الطالب مع بعضهم البعض. -1

يلة ، مع تكريس زيادة ثقة الطالب بنفسة وقدرتة علي التغلب علي املشكالت اليت تعرتض سب -2

 احرتام الذات والشعور بالثقة يف النفس.

حتسني توجهات املتعلم اإلجيابية حنو نفسة ومعلمية وحنو تعلم املواد الدراسة واملعلم  -3

 واملدرسة بشكل عام.

 تلبية التوجهات الرتبوية العاملية حنو جعل املتعلم احملو األساسي يف العملية التعليمية . -4
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 متطلبات التنفيذ
تهيئة املكان املناسب لتنظيم الطاوالت والكراسي علي هيئة جمموعات من خالل توافر  -1

 الصفوف أو املعامل أو املراسم أو الصاالت اجملهزة أو املكان املناسب لتنفيذ االسرتاتيجية.

توضيح أهداف العمل  الحقا ، معإعداد اجملموعات التعاونية مسبقا وفق اسس معينة تذكرها  -2

 سس التقويم وكيفية عمل اجملموعات التعاونية وأهدافها.التعاونيوأ

توافر املتطلبات األساسية لتنفيذ االتسرانيجية ، مثل أوراق العمل أو املصورات أو الوسائل أو  -3

 النماذج احلية أو األفالم التعليمية وغريها.

 ي.املالحظة واملتابعة والتوجية واملراقبة املستمرة للمتعلمني يف عملهم اجلماع -4

 :إجراءات التطبيق
تهيئة الطالب للعمل بصورة تعاونية يف بداية الفصل الدراسي أو الوحدة الدراسية أو املوضوع  -1

 الذي يود املعلم تدريسة باستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني.

تكوين جمموعات تعاونية غري متجانسة علي مستوي اجملموعة نفسها ومتجانسة بالنسبة لكافة  -2

ت ، من خالل فرز الطالب بناءا علي معايري يضعها املعلم ومنها مستوي الطالب اجملموعا

 التحصيلي وطبقاتهم االجتماعية وألوانهم وغريها.

بناءا علي املعايري السابقة يتم تقسيم الطالب تبعا ألعدادهم إلي عدد من اجملموعات يرتاوح  -3

طالب ، مع ضرورة  6- 4ها علي ( جمموعات حتوي كل واحدة من6( و)5عددها يف الغالب بني)

 -أن يؤخذ بعني االعتبار احتواء اجملموعة الواحدة علي ثالثة مستويات خمتلفة ) عالية

 متوسطةومتدنية املستوي(

 يتم انتخاب قادة للمجموعات املشكلة من قبل أعضائها. -4

داف تعطي مهمة أو مهمات حمددة للمجموعات التعاونية ضمن إطار زمين حمدد لتحقيق األه -5

 املطلوبة.

يتم تعميم إجابات اجملموعات أو تبادهلا مع بعضها البعض بعد مناقشة املعلم لقادة اجملموعات  -6

 وأعضائها.

ميكن للمعلم أن يطلب ويف حدود املواضيع اليت يطرحها بصورة تعاونية تقديم عمل مشرتك  -7

احدة ، ألن ذلك علي هيئة مشروع تعاوني يرصد درجتة لكل أعضاء اجملموعة التعاونية الو

يسهم يف حتفيز أعضاء اجملموعة الواحدة ألعضائها علي احلصول علي أكرب درجة ، كما يعاتب 

أعضاء اجملموعة الواحدة يف الوقت نفسة بعضهم البعض نظري تقصريهم يف أداء مهماتهم 

 اجلماعية.
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 :املميزات
اف الرتبوية مجلة واحدة تكاد تكون االسرتاتيجية الوحيدة اليت حتقق جمموعة من األهد -1

ومنها تكريس العمل اجلماعي وتفعيل الروابط االجتماعية بني الطالب وجعل الطالب احملور 

 الساسي يف العملية التعليمية .

 احلد من النزعة التنافسية بني الطالب يف جمال جتميع ومعاجلة املعلومات. -2

ستوي التحصيلي من زمالئهم من زمالئة واستفادة الطالب متدني امل تشجيع تعلم الطالب -3

 املتفوقني.

 غرس قيم االستماع لآلخرين واحرتام ارائهم وتقديرها ، أورفضها أو التحفظ عليها. -4

دمج الطلبة بطيئ التعلم يف الصفوف العادية وتشجيعهم علي املشاركة بإبداء أرائهم وطرح  -5

 مقرتحاتهم.

شكالت اليت تعرتض سبيلة مع تكريس زيادة ثقة الطالب يف نفسة وقدرتة علي التغلب علي امل -6

 احرتام الذات.

حتسني توجهات املتعلم اإلجابية حنو نفسه ومعلمية وحنو تعلم املواد الدراسية واملعلم  -7

 والدرسة بشكل عام.

 املساهمة يف زيادة حتصيل الطالب من خمتلف املستويات الدراسية. -8

 :األمثلة
مثل حتضري غاز الكلور أو تشريح االرنب يف تعون جمموعة من الطالب يف أداء مهارة عملية  -1

 خمترب العلوم.

 سعي جمموعة تعاونية يف البحث عن تساؤالت عن مفهوم التجارة اإللكرتونية وجماالتها. -2

         Peer learning   ثانيا : األقران      

 ماذا تعني؟
يكون القرين املعلم أو تقصد بتعليم األقرات قيام جمموعة من الطالب بتعليم بعضهم البعض، وقد 

 الطالب من العمر نفسة أو اجملموعة نفسها ، أو من يعلوهم عمرا أو يف املستوي الدراسي.

 :دواعي االستخدام
 ضعف التفاعل الصفي بني املعلم والطالب. -1

 جعل الطالب حمورا للعملية التعليمية. -2

 اعتماد كثري من املعلمني علي الطرائق التقليدية يف التعليم . -3

 هتمام ببناء شخصية الطالب.اال -4

 .القضاء علي اخلجل لدي كثري من الطالب -5
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 :متطلبات التنفيذ
 التسامح وتفهم األقران لبعضهم البعض. -1

أن يكون دور املعلم مرشدا وموجها وحمددا لألهداف ومنظما للعمل ومعززا لألداء ومصححا  -2

 للمسار.

 قبول القرين املعلم واألقران الطالب لبعض البعض. -3

 فاية معرفة القرين املعلم مبوضوع التعليم املطلوب.ك -4

 :إجراءات التطبيق
 -االتي:وعلي ضوء توفري متطلبات التنفيذ فإنه يلزم من املعلم عمل 

حتضري املعلم املشرف علي التعليم باالقران لبيئة ومواد ووسائل التعلم ومصادر التعلم من كتب  -1

 بواجبة كما يتوقع منه.ومراجع وجمالت ، حيت ميكن للقرين القيام 

حتضري املعلم املشرف علي التعليم باألقران لوسائل تقوميية يستطيع بها تعرف كفاية التحصيل  -2

 والتغريات السلوكية األخري لدي كل من القرين العام والطالب.

 :املميزات
 جعل الطالب حمور العملية التعليمية. -1

 لطالب .تنمية املسؤولية الفردية واملسؤولية اجلماعية ا -2

 تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي بني الطالب . -3

 تنميو أسلوب التعلم الذاتي لدي الطالب. -4

 تدريب الطالب علي حل املشكلة أو اإلسهام يف حلها.  -5

 ري عن املشاعر ووجهات النظر .تنمية مهارة التعب -6

 تنمية الثقة بالنفس والشعور بالذات واحرتامها. -7

 ادة واالتصال والتواصل مع االخرين.إكساب الطالب مهارات القي -8

 كسر الروتني وخلق احليوية والنشاط يف الصف. -9

 تقوية روابط الصداقة وتطوير العالقات الشخصية بني الطالب .-11

 :األمثلة
 تطبيق التعلم باألقران لتوضيح أحد الطالب لزميلة مفهومي الطلب والعرض يف املواد التجارية . -1

شريح ضفدعة من قبل طالب  متفوق لزميلة الذي اليستطيع متييز مكونات تبين التعلم باألقران لت -2

 الدورة الدموية فيها . 
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             Project Learningثالثا: املشروع:   

 ماذا تعني؟ 
هو طريقة تدريس يعتمد بشكل اساسي علي مهمة يراد دراستها بعمق، يقوم بها طالب واحد أو 

اتتكون من جمموعة من اإلجراءات لتحقيق هدف أو جمموعة أهداف جمموعة من الطالب وغالبا م

حمددة مسبقا ويكون العمل حتت إشراف وتوجيه املعلم ، ويقوم الطالب بتقديم خالصة عملهم عن 

 طريق كتابة حبث أو تقرير وتقدمية بصورة شفوية أو حتريرية.

 :دواعي االستخدام
 قدميها للمعلم شفويا أو حتريريا.متكني الطالب من كتابة البحوث والتقارير وت -1

 بيان وتوضيح بعض التطبيقات للمبادئ والقوانني والقواعد العلمية وفهم املادة النظرية. -2

 ترسيخ قيم االعتماد علي النفس لزيادة ثقة الطالب بأنفسهم. -3

 تصحيح األخطاء الفردية أو اجلماعية للمتعلمني. -4

 والدقة والتنبية واملتابعة. إكساب املتعلمني مهارات معينة مثل املالحظة -5

 :متطلبات التنفيذ
 توافر املكان املناسب لتنفيذ املشروع. -1

 توافر املتطلبات األساسية لتنفيذ املشروع مثل األجهزة واملعدات واخلامات واألدوات وغريها. -2

ليمية توافر معينات العرض ومنها: السبورة ، واملصورات ، والوسائل ، النماذج احلية ، األفالم التع -3

 ، الوسائط املتعددة وغريها كلما أمكن ذلك.

 تقديم املساعدة والتوجيه املناسبني للقائمني من الطالب علي تنفيذ املشروع. -4

 :إجراءات التطبيق
 التخطيط املسبق والدقيق خلطوات املشروع. -1

ل حصر مجيع متطلبات تنفيذ املشروع والتأكد من توافر متطلباتها قبل التنفيذ ومنها مايدخ -2

 ضمن كلفة املشروع ماديا.

 إعداد مكان تنفيذ املشروع. -3

 تزويد الطالب بورقة التعليمات واإلرشادات وألية العرض والتقويم. -4

قد يتطلب التطبيق أن يطلب املعلم إلي طالبة تسليمهم للمشروع بصورة مبدئية قبل العرض  -5

 بغية توجية الطالب وإرشادهم.

 :املميزات
 ربح لعمل الطالب بصورة طبيعية.تهيئة اجلو املناسب وامل -1

 تشجيع االستقاللية يف التعلم وحتسني املتعلمني بأنهم يف مركز اختاذ القرار. -2

 حتفيز الطالب علي العمل والعطاء غري احملدد. -3

 إكساب الطالب مهارات البحث والتجريب والتطبيق للمبادئ النظرية ومنها املهارات العملية. -4



 

 أعداد وحدة ضمان اجلودة-كلية الزراعة –جامعة بنها-1122
 

29 

 تشجيع العمل التعاوني. -5

 ل عملية التعلم وتشجيع الطالب علي اكتشاف قدراتهم .تفعي -6

 :األمثلة
 تعرف كثافة وأنواع األمساك املنتشرة علي ساحل ما. -1

 دراسة جمموعة من الطالب لتأثري سقوط األمطار علي خمزون املياه األرضية. -2

 استطالع رأي جمموعة من الطالب حول موضوع معني. -3

        Buzz Learningرابعا: التعليم الطنيين

 ماذا تعني؟
هي اسرتاتيجية ميكن إدراجها حتات إحادي أناواع اسارتاتيجيات الاتعلم التعااوني والايت يعمال         

جمموعاات صاغرية داخال حجارة حتات اشاراف وتوجياة املعلام ، تضام كال منهاا خمتلاف              3فيها الطالب

قياق هادف أو   متدن( ويتعاون طالب اجملموعاة الواحادة يف حت   -متوسط–املستويات التحصيلية ) عال 

 أهداف مشرتكة لزيادة تعلمهم وتعليم بعضهم بعضا.

ولقد أطلقت عليها وصف التعلم الطنيين ألنها تارتك للمجموعاات فرصاة للتعابري عان أرائهام والايت        

يصدر عنا صوت يشبة طنني النحال عناد العمال، وتصابح كأنهاا خالياا حنال دائماة النقااش واباداء األراء           

املهمة اليت يردونها ، لاذا مسيات باالتعلم " الطنايين( كتاباة لطانني النحال        وصوال لالنفاق حول مضمون 

 عند أداء عملها.

 :دواعي االستخدام
 حتقيق مدي أفضل من التحصيل والتعليم. -1

 بناء العالقات اإلنسانية اإلجيابية بني املتعلمني وتقبل بعضهم لبعض. -2

 ألداء املهمة التعليمية.التقليل من السلوك املطل للتعليم وزيادة الوقت املخصص   -3

 إكساب املتعلمني اجتاهات سليمة ومهارات إجيابية كمهارة التفكري الناقد. -4

تعليم كثري من القيم مثل التعاون وبناء الثقة يف النفس ، واختاذ القرار واحرتام أراء األخرين ،  -5

 وااللتزام بألدوار.

 :التنفيذ 

التعاوني السالفة الذكر ، أخذ االماور   هي يف جمملها نفس متطلبات اسرتاتيجية التعلم

 :التالية يف االعتبار

الرتكيز علاي أهمياة دميقراطياة العاملاة باني املعلام واملاتعلمني ، مان حياث االقنااع واملشاورة             -1

 وتبادل املنافع بني املشاركني يف تنفيذ االسرتاتيجية .

 اح العمل الطنيين.توفري املصادر التعليمية من كتب ومراجع وأدوات وجمالت الزمة لنج -2

 توفري الوقت الالزم للتخطيط والبحث وكتابة التقارير ومناقشاتها من قبل املتعلمني. -3
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 إجراءات التنفيذ

إن تنفيذ اسرتاتيجية التعلم الطنيين يندرج بني ثناياة كل مايتدرج حتات اسارتاتيجية   

 :التعلم التعاوني مع أخذ األمور التالية بعني االعتبار

 موعات:مستوي اجمل.2
من االفضال أن تتمثال اجملموعاات مبساتويات حتصايلية خمتلفاة مان الطاالب ) أي مان ذوي التحصايل           

 العالي واملتوسط واملتدني(

 دور الطالب:.1
بسند لكل عضو يف اجملموعة دور حمدد ، هذه األدوار توزع  ليكمل بعضها بعضا ، ومن األفضل أن 

 الب بدال من ترك األمر للطالب.يقوم املعلم نفسة بتوزيع األدوار علي الط

 دور املعلم:.3
هو دور املوجه الدور امللقن ، وعلي املعلم أن يتخذ القرار بتحديد األهداف التعليمية وتشكيل 

 اجملموعات التعليمية كما أن عليه شرح املفاهيم واالسرتاتيجيات الساسية.

 عدد طالب اجملموعة الواحدة: -1

اء الطالب مرتبة حبسب مستواهم التحصيلي ، وعلي أن يتضمن كال  علي املعلم أن يضع قائمة بامس

 جمموعة أعضاء من الطالب من خمتلف املستويات التحصيلية.

 تبدأ اجملموعات الطنينية يف العادة بطالبني وتنتهي بستة. -2

 :املميزات
تفاعل اجملموع بعضا مع البعض ، حبيث يكون كل فرد يف اجملموعة مسئوال عن نفسه وعن  -1

 ه يف اجملموعة من ناحية إجناز العمل.غري

 ممارسة مهارات التواصل والعمل التعاوني والتدريب عليها. -2

 إتاحة الفرصة للطالب لتعليم بعضهم بعضا وتقويم جودة العمل. -3

 :األمثلة
ميكن استخدام هذه االسرتاتيجية يف تدريس موضوع " التلوث" مثال يف حصة العلوم من  -1

موعات طنينية يطلب إلي كل جمموعة البحث عن جانب معني خالل تقسيم الطالب إلي جم

 من جوانب التلوث.

ميكن تطبيق التعلم الطنيين عند العمل بشكل زوجي يف حصص اللغة االجنليزية أو العربية  -2

 لكتابة موضوع التعبري مثال.
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     Ice Breakerخامسا: كاسر اجلليد

 ماذا تعني؟
مياة داخال الفصال    يلي االنتباة واملساهمة يف املهماات التعل هي طريقة شيقة ملساعدة الطالب ع

الدراسااي أو خارجااة وذلااك ماان خااالل إتباااع هااذه اإلساارتاتيجية الاايت تساااهم يف كساار جلمااود وتعاارف  

الطالب عيب البعض وذلك مان خاالل بنااء جاو الفرياق مان أجال تولياد احلمااس ، وهاي طريقاة ممتعاة             

ويعازي غالباا مصاطلح كسار اجللياد إلاي مفهاوم التعاارف ، أو كسار          ومثرية للتفكري واقرب مااتكون لأللعااب   

وتعرفهم علي بعضهم الابعض مان خاالل مهماات يؤدونهاا ماع بعضاهم        احلواجز النفسية يف تعامل الطالب 

 البعض.

 دواعي االستخدام 
 كسر اجلمود وامللل وتوليد احلماس والدافعية للتعلم. -1

 ل تبادا األفكار مع األخرين واالندماج معهم.تساعد الطالب علي النمو االجتماعي من خال -2

 تكشف للمعلم األخطاء املفاهمية للطلبة حول املوضع املراد تعلمية. -3

 متطلبات التنفيذ
 .حيتاج املعلم الي جمموعة من البطاقات الصغرية املعملة من الورق املقوي وعدد من األفالم 

 إجراءات التطبيق
 ب إلي الطالب كتابة سؤال واحد حول املوضوع املطروح.يقوم املعلم بتجهيز البطاقات ويطل -1

يطلب املعلم مترير هذه البطاقات فيما بني الطالب بطريقة الدوران واحلركة يف اجتاهات  -2

 خمتلفة يف الفصل الدراسي ومن مل يطلب إليهم التوقف.

ت والتدوير يطلب إلي الطالب الذي وقعت البطاقة ببدء األجابة عليها ، ثم يتم تبادل البطاقا -3

 مرة أخري بالكيفية نفسها ، وإعادة احلصول علي أكرب عدد من اإلجابات .

يقوم املعلم يف النهاية بتجميع االسئلة وإجاباتها الشفوية ويقوم بتعميم اإلجابات الصحيحة بني  -4

 . الطالب من خالل األسئلة واألجوية

 املميزات
 وق.تساعد علي تبسيط فهم املواضيع املطروحة بشكل مش -1

 جتذب انتباة املتعلمني إذا ماأحسن تقديم الطريقة. -2

 كسر اجلمود وامللل وتوليد احلماس والدافعية للتعلم . -3

 تساعد الطالب علي النمو االجتماعي من خالل تبادل األفكار مع االخرين واألندماج معهم. -4

 :األمثلة
، ، حيث يقسم املعلم  ميكن استخدام هذه الطريقة يف تدريس اية مادة وضمن أي موقف تعليمي

الصف إلي عدد من اجملموعات ويطلب إلي كل جمموعة كتابة سؤال واحد حول املوضوع ويتم 

 تداول تلك السئلة وبالطريقة اليت مت توضيحها يف إجراءات التطبيق .
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         Field Tripسادسا: الرحالت امليدانية

 ماذا تعني؟
د ) الفصاال الدراسااي( إلااي حيااث احلياااة العمليااة   اصااطحاب الطااالب خااارج نطاااق التعلاايم املعتااا  

 التطبيقية خارج الفصل أو خارج إطار املدرسة .

 دواعي االستخدام
 .ربط اجلانب النظري بالواقع احلياتي والعملي

 متطلبات التنفيذ
 وضع األهداف املتوخاه من الرحلة امليدانية. -1

 ألنشطة املصاحبة للرحلة امليدانية.وضع أمور السالمة يف االعتبار مع حتضري أوراق والعمل وا -2

 أخذ االحتياطات اخلاصة بظروف الطقس. -3

 أخذ موافقة أولياء األمور قبل بدء الرحلة. -4

 تعريف الطالب بأهداف الرحلة امليدانية مع إعطائهم فكرة موجزة عن الرحلة قبل بدئها. -5

 الزيارة .التخطيط املسبق للرحلة من الاللتزام بأنظمة وقوانني املؤسسة أو مكان  -6

 املميزات
 ربط الطالب باملواقع من خالل ربط اجلانب النظري بالعملي. -1

 اسنتارة دافعية الطالب للتعلم من خالل تنوع وسائل التعليم . -2

تغيري جو الدراسة) بيئة الدراسة( من خالل االنتقال من جو الصف الدراسي الي جو أكثر رحابة  -3

 وانطالقا.

 د احلماس للتعلم.كسر حالة اجلمود وامللل وتولي -4

 :إجراءات التطبيق
 حتديد أهداف الرحلة امليدانية مسبقا ، مع إعطاء الطالب فكرة موجزة عن الرحلة. -1

 أخذ املوافقة املسبقة من اجلهة اليت يقصدها الطالب مع موافقة أولياء األمور. -2

 حتديد املهمات وتوزيع األدوار علي الطالب. -3

 لة.حتديد موعد زمين لبدء ونهاية الرح -4

 شخاص املكلفني باإلشراف علي الرحلة مع تقسيم أدوار ومهام الطالب اثناء الرحلة.ألتكاليف ا -5

 إعداد تقرير عن الرحلة من قبل الطالب.  -6

 :أمثلة
* ميكاان تطبيااق الاارحالت امليدانيااة يف مجيااع املااواد الدراسااية ، وتبعااا للمواقااف       

 التعليمية املختلفة.
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 التعلم الذاتي
 م الذاتي؟ماذا يعني التعل

هو من االسرتاتيجيات الكربي  البد من عليها عن ختطيطنا للمواقف لتعليمية املختلفة وهي 

العملية إلجرائية اليت جياول املتعلم فيها أن يكتسب بنفسه القدر املتقن املناسب من املعارف 

 واملعلومات املفاهيم والقيم عن املمارسات وفق لربنامج الذي بني يدية .

 الستخدامدواعي ا
: اليوجد شخص تتشابة قدراتة مع شخص أخر وأن لكل شخية  مرعاة الفروق الفردية للمتعلمني -1

كيانا متسقال له خصائصة ومميزاتة ، كما أن علم النفس التعليمي يؤكد أن كل فرد يتعلم حبسب 

 مستواه واستعدادتة وذلك من خالل إشباع ميولة ورفع مستوي التحصيل لدية وحتقيق ذاتة.

يف ظل االنفجار املعريف . فإن املؤسسة الرتبوية عاجزة عن تقديم الكم  االنفجار املعريف: -2

املتزايد من املعلومات للمتعلمني ، ويف الوقت نفسه الميكنها أن حترمهم منها وهو مايدعو إلي 

ي تعليم املتعلم كيف ومساعدتة علي ذلك بتمكينة من أدوات اكتساب املعرفة وتنمية قدراتة عل

 التعلم مدي احلياة. 3االستمرار 

إن دافع طبيعي لدي كل متعلم وهي حتتاج إلي حميط مناسب  العامل النفسي للفرد: -3

 باملتعلم.اخلاصة واستثمارها بطريقة تتواءم والقدرات

 طرائق التعليم الذاتي:

 كثري هي طرائق التعليم الذاتي اليت ميكن تبنيها وأهمها:

      Programmed Learning أوال:التعليم املربمج

 ماذا يعني؟
وهو مبفهومة البسيط نص يأخذ صيغة السؤال واالجابة وهذه الصيغة تسمي إطارا يعرض هذا 

اإلطار علي املتعلم عرضا متتابعا وعلي املتعلم أن يقرأ اإلطار قراءة جادة وجييب عن السؤال بطريقة 

يم املربمج الي قسمني أحدهما مباشر ويسمي حمددة ثم يتحقق من صحة اإلجابة مباشرة وينقسم التعل

 الربجمة اخلطية واألخر غري مباشر ويسمي الربجمة الفرعية.

 :دواعي االستخدام
 نقل مركز التعليم من املعلم ملطالب حبيث يصح لطالب حمورا اساسا يف عملية التعليم. -1

 مراعاة لفروق الفردية للمتعلمني. -2

 ة والثقة يف الذات .االعتماد علي النفس وحتمل املسئولي -3

 .إشباع ميول املتعلمني -4

 متطلبات التنفيذ
 ضرورة وجود اخلربة املناسبة يف التعليم املربمج مع وجود احملتوي الدراسي املناسب.
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 إجراءات التطبيق
 اختيار الوحدة التعليمية أو املوضوع املراد برجمتة . -1

 حتديد األهداف للموضوع ، وصياغتها بصورة سلوكية. -2

 االمتحان القبلي علي الفئة املستهدفة . إجراء -3

جتزئ الوحدة الدراسية أو املوضوع إلي فقرات حمددة حبيث تتضمن كل فقرة معلومة معينة  -4

أو فكرة حمددة ويكون تسلسل الفقرات تسلسال منطقيا من البسيط إلي املركب وهذا اليعين أن 

صيغة السؤال واليت جيب أن  االجابة تكون يف هذه الفقرة مباشرة ، حيث يعتمد ذلك علي

 تكون صياغة ذكية تساعد املتعلم علي التفكري وليس االستنساخ.

كتابة السؤال الذي يلي الفقرة يف صياغة واضحة حمددة حبيث يكشف عن كفاية أو هداف من  -5

 تدريب الوحدة.

 كتابة اإلجابات النموذجية يف صفحات خمتارة وتعليمات العودة الي الفقرات . -6

 إلجابة أمام كل بديل خيتارة الطالب لإلجابة عن الفقرة إلي إلجابات السليمة ملدونة.كتابة ا -7

 تكليف الطالب بدراسة الوحدة عن طريق هذا . -8

 إجراء امتحان بعدي الطالب يف ضوء األهداف . -9

 تقويم لربجمة يف ضوء لنتائج .-11

 :املميزات 
 سهولة اإلعداد االسرتاتيجية التعليم الربمج. -1

 علي حتمل املسئولية الفردية وترسيخ الثقة يف النفس من خالل التدرج يف التعليم. التدريب -2

 ختفيف عبء التدريس علي املعلم. -3

 إشباع ميول املتعلمني ومراعاة الفروق الفردية. -4

 مساعدة الطالب علي اإلنفاق يف التحصيل. -5

 :األمثلة
للطلباة أن يادربوا علاي إعاداد      ميكن تطبيق الربمج علي أي مقرر من املقررات الدراساية وميكانم  

 تلك الربجمة كما أن الربجمة ميكن أن تتم يدويا وإلكرتونيا واألخرية أفضلها يف مجيع األحوال.

        Portfolioثانيا: احلقيبة التعليمية

 ماذا تعني؟
برنامج تعليمي تعلمي حمكم التنظيم هدفة مسااعدة املاتعلم علاي الاتعلم عان طرياق جمموعاة مان         

ونشاطات واساليب وطرائق حبياث يتناساب ذلاك ماع امكانياات املاتعلم        ئط املتعددة من حمتويالوسا

 وحتقق األهداف املرجوة .
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 :مكونات احلقيبة التعليمية

 وتشمل علي :

 العنوان: - أ

 وهو يشري إلي املوضوع الذي تعاجلة احلقيبة.

 الفكرة العامة:-ب

حمتاوي احلقيباة يصاف فيهاا اجملاال       وتهدف إلي تهيئة املاتعلم وإعطائاة وصافا ماوجزا عان     

 املعريف الرئيسي واجملاالت الفرعية املتضمنة .

 األهداف: -جا

وهي األهداف التعلمية السلوكية اليت تتوخاها احلقيبة من املتعلم بعد قيامة بقراءتها وأداء 

أنشطتها علي أن تصاغ هذه األهداف صياغة إجرائية وقابلة للتقويم والقياس وأن تكون 

 ملة للمجاالت املعرفية واملهارية والوجانية.شا

 التربير: -د

يوضااح هااذا العنصاار للمااتعلم أهميااة املوضااوع الااذي تعاجلااة احلقيبااة التعليميااة وارتباطااة      

باملفردات ووزنة املعريف يف املنهج املدرسي أي يقوم خبلق قناعة لدي املاتعلم بأهمياة   

 ودراسة املوضوع وإتقانة.

 ل التعليمية:النشاطات والبدائ -ها

ميثل هذا العنصر لب احلقيبة التعلمية حيث ميثل اإلجراءات اليت تكفل حتقياق األهاداف   

، وهي نشاطات متعددة تتيح للمتعلم االختيار حبسب مستواه وقدرتة وألن احلقيبة التعليمية 

تراعي الفروق الفردية فيجب أن جتمع بني اخلصوصية والعمومياة حايت يكاون لكال ماتعلم      

 ه اخلاص يف طريقة التعلم والنشاط.خيار

من هذا املنطق ينبغاي أن يناوع حمتاوي احلقيباة التعليمياة وأنشاتطها حبياث        

 -تشمل:

 .حمتويات نصية من مستويات خمتلفة تراعي الفروق الفردية - أ

أنشااطة بصاارية ومسعيااة وجمساامات وصااور وأفااالم وشاارائح وشاافافيات ومناااذج وأقااراص   -ب

 مدجمة وغريها.

ي مجيع احملتويات واألنشطة خدمة األهداف املراد حتقيقهاا حبياث تتايح    وجيب أن تراع

للمتعلم اخليارات لدراسة املاادة التعليمياة واتقانهاا حبياث يناساب حمتاوي احلقيباة الاتعلم         

 ة .الفردي واجملموعات الصغرية والكبري
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 التقويم: -و

 ويشمل ثالث أجزاء وهي:

 أوال: االختيار القبلي:

ار إلي قياس معارف املتعلم ومهاراتة املتعلقة مبوضوع وحمتوي احلقيبة ويهدف هذا االختي

، ووفقا لنتائج هذا االختيار إما أن يوجة املتعلم إلي دراسة احلقيبة أو أن يوجة إللي أجزاء 

ائج االمتحاان  معينة من احلقيبة لتحقيق أهداف معينة تبت أن التعلم الميتلكهاا يف ضاوء نتا   

تعلم من دراسة احلقيبة وحيال الي دراسة حقيبة أخري ذات مستوي القبلي أو أن يعفي امل

 يتناسب وقدرايتة حبسب نتائجة يف االمتحان,

 ثانيا: االختيار الذاتي ) التكويين(:

ويهدف إلي التقدير الذاتي ويستخدم بوساطة املتعلم نفسة ملراقبة تقدمية يف اثناء أجنازة 

ختيار جمموعة من االختبارات القصرية حبيث يصاغ للنشاطات التعليمية وقد يكون هذا اال

كل هدف يف صورة سؤال بطبقة املتعلم علي نفسة وميارس هذا االختيار علي فرتات 

 معينة كتقويم تكويين حيت يتأكد املتعلم ويطمئن إلي قدراتة ومدي إتقانة.

 ثالثا: االختيار البعدي:

لم اصبح مستعدا للتقويم الاذي  عندما تشري نتائج االختيار الذاتي إلي أن املتع

يقوم به املعلم ، فإنه ميكنة أن يطلب من معلمة إجراء االختيار البعدي لتقويم 

أدلة ومعرفاة املساتوي الاذي يؤهلاة لالنتقاال إلاي حقيباة ذات مساتوي أعلاي          

وعادة مايكون االختبار البعدي صورة طبق االصل من االختبار القبلاي بنجااح   

ة احملتوي وممارسة أنشطة تعليمية غضافية من احلقيبة فيوجه إلي إعادة دراس

 نفسها ، أو من حقائب أخري يراها املعلم أكثر مناسبة هلذا املتعلم.

أما إذا اجتاز املتعلم االختبار البعدي بنجاح ، فإنه خيري بني االنتقال إلي الوحدة التالية 

دراستة احلقيبة أما بالنسبة  وبني التعمق يف دراسة بعض اجلوانب اليت استهوتة يف اثناء

ألشكال هذه االختبارات فإنه يفضل أن تكون متنوعة وتغطي كل الكفايات املطلوبة ، 

 الشفوية وغريها. واألسئلةوتتضمن اإلختبارات املقالية واالختبار من متعدد . 
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 دليل املتعلم ) إرشادات وتعليمات(: -ز

 ة التعامل مع احلقيبة ودراسة حمتواها.وهذا العنصر مبثابة دليل للمتعلم يف كيفي

 :دواعي االستخدام
 -هي الدواعي نفسها يف تبين التعليم املربمج باإلضافة إلي األتي:

 يتيح فرصة للمحاورة والنقاش بني املتعلم واملعلم. -1

حيقق مبدأ اإلجيابية واملشاركة الفعالة يف التعلم حبيث يكون دور املتعلم إجيابيا من  -2

 ملسئولية واملشاركة مع االخرين ويف وضع األسئلة التقوميية.خالل حتمل ا

 أن احلقيبة تتمركز حول األهداف والكفايات التعليمية بدال من متركزها حول املعلم. -3

سهولة تناوهلا وإعدادها من قبل املعلم أو التعلم ، وميكن إبداعها يف مركز مصادر  -4

 .التعلم شأنها شأن أي كتاب

فردية ، حيث تتكون احلقيبة من مستويات متعددة ونشاطات متعددة مراعاتها للفروق ال -5

تراعي قدرات الطالب وتتيح فرصه التدرج يف الدراسة واالختيار والسرعة يف االجناز 

 واالتقان.

 تتيح أدوارا متعددة للمعلم ، فهو املخطط واملنظم والقائد والضابط . -6

ينتقل إلي مستوي أعلي حيت يتقن تتبين اسرتاتيجة التعلم االتقاني ألن املتعلم ال -7

 املستوي الذي سبقة وفقا للكفايات اليت اتقنها .

 متطلبات التنفيذ
 اختيار وحدة دراسية مناسبة لتكوين احلقيبة التعليمية. -1

إعداد مصادر تعليمية ومعينات للتعلم مثل : الشافيات والشرائح واالقراص املدجمة  -2

 والصور واألفالم وغريها.

 طبيقإجراءات الت
 اختيار وحدة دراسية مناسبة للتعلم الذاتي. -1

 حتليل الوحدة التعليمية إلي أفكار رئيسية وفرعية. -2

 وصف موجز حملتوي احلقيبة املعريف. -3

 تدوين األهداف التعليمية واملراد حتقيقها بوساطة مضمون الوحدة وحمتواها .  -4

ويين الذي يرتبط تضمني الوحدة النشاطات والتدريبات والتمرينات والتقويم التك -5

 ارتباط عضويا باألهداف املطلوب حتقيقها.

 تضمني الوحدة دليل املتعلم يف كيفية استخدام احلقيبة. -6

 باخلربات. مرورهإعداد االختبار القبلي والذاتي لتقويم الطالب خالل  -7
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 :املميزات
 وهي تتضمن مجيع ماذكر من دواع إلستخدامها إضافية إلي االتي:

 ل األهداف والكفايات التعليمية بدال من متركزها حول املعلم.إنها تتمركز حو -1

 سهولة تناوهلا وإعدادها. -2

 مراعاتها للفروق الفردية. -3

 تؤكد علي مسئولية املتعلم عن حتصيلة الدراسي. -4

 :األمثلة
تكون يف مستوي املتعلم اختيار أي موضوع أو وحدة تعليمية وتطبيقة اإلجراءات عليها حبيث 

توعبها ألن هناك وحدات دراسية الميكن للمتعلم أن ميارس تعلمها بوساطة احلقيبة من ويستطيع أن يس

 .دون تدخل مباشر من املعلم

           Simulationثالثا: احملاكاة

 ماذا تعني؟
هي طريقة حياكي ) مياثل( الطالب فيها من خالل نشااطاتة يف موقعاة كوقفاا حقيقياا حماتمال مان       

 املهمات املنوطة بأدواتها .خالل ممارسة االفعال و

 :دواعي االستخدام
 إكساب الطالب املعلومات واملهارات واالجتاهات حنو العمل بصورة عملية واقعية. -1

 تستخدم يف املواقف اليت يصعب معها تنفيذ عمليات التعلم يف مواقف حقيقية -2

 متطلبات التنفيذ
ستندات واألجهزة املعنية إجياد مواقف قريبة من الواقع قدر املستطاع ، وتهيئة امل -1

 علي أداء املهمات.

 متابعة كافة املتعلمني تعترب ضرورية واساسية لتجنب تكرار األخطاء . -2

 حيتاج إلي التخطيط املسبق والدقيق إلخراج املوقف بصورة صحيحة . -3

 حيتاج إلي نظام تقويم مناسب لتطوير األداء. -4

 إجراءات التطبيق
 هيزة بكل املعينات ) املتطلبات(يعد املعلم املوقع مسبقا ويتم جت -1

 يتم توزيع املهام علي املعنني بعد حتديد األهداف. -2

 يتابع املعلم املتعلمني يف اثناء أدائهم ملهامهم للتأكد من سالمة األداء. -3

 :املميزات
احملاكاة عندما يكون الوضع احلقيق خطرا أو مكلفا أو صعبا أو يتطلب  ةياتيجتوظيف اسرت -1

 ت.الكثري من الوق

 ميكن تكرار التعلم إلي أن يصل املتعلم لدرجة األتقان. -2
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 ميكن إيقاف احملاكاة لتطعيم العملية بأهداف واليات ومفاهيم أخري إضافية . -3

تثري االسرتاتيجية محاس وشغف الطالب للتعلم ، كما تزيد ثقتهم بأنسهم وتنمي شعورهم بذاتهم  -4

 يذ املهام.نتيجة ملا تضيفة املهمات من إثارة للتحدي لتنف

 تعترب مقدمة جيدة للوضع احلقيقي. -5

 األمثلة
 حماكاة عرب احلاسوب يف االقتصاد. -1

للتعرف علي مهارات الطالب يف تنظيم أولويات العمل وإدارة الوقت يف مواقف شبيهة بالوضع  -2

 احلقيق يف مكاتب االستقبال.

 للسفر. حماكاة العمل يف مكاتب الطريان وما يتطلب من الشخص من إصدار تذاكر -3

 

 Tutorial   رابعا: تعليم خاص جملموعة صغرية

 ماذا تعني؟     
اسرتاتيجة توكل فيها مهمة جملموعة صغرية من الطلباة ويسااعهم يف إجرائهاا املعلام     

 ومن ثم يتم مناقشتهم يف نوعية خمرجات التعلم.

 دواعي االستخدام
 أداء املهمات. تويد الطالب االعتماد علي انفسهم وتعلمهم بصورة ذاتية يف -1

الرتكيز علي الطالب باعتبارة حمورا اساسيا للعملية التعليمية واملعلم موجه وميسر لعملية التعلم  -2

 والتعليم.

 توفري الوقت واجلهد علي املعلم والطالب. -3

 متطلبات التنفيذ
 حتديد املوضوع املراد تدريسة باستخدام تعليم خاص جملموعة صغرية . -1

 تنفيذها من الطالب بوضوح من خالل حتديد األهداف مسبقا.حتديد املهمة املطلوب  -2

 متابعة املعلم لطالبة اثناء أدائهم ملهامهم للتأكد من حسن سري العمل . -3

 إجراءات التطبيق
 تعريف الطالب بأهداف املوضوع ومهامهم ومناقشتهم واالستماع الي ارائهم يف كيفية تنفيذها. -1

 مراحل تنفيذهم للمهمة مع توجيههم وأرشادهم املستمر.متابعة تقويم أداء الطالب يف اثناء  -2

 املميزات
 نقل مركز التعلم من املعلم الي الطالب ، حيث يصبح الطالب حمورا اساسيا يف عملية التعلم. -1

 زيادة ثقة الطالب يف نفسة مع تكريس احرتام الذات والشعور باملسئولية. -2

رصة ألداء املهام حتت اشراف وتوجيه تتح مل الفإشباع ميول املتعلمني وفضوهلم عندما  -3

 معلميهم.
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إتاحة الفرصة للمناقشة وتبادل األراء بني املعلم واملتعلم ، مبا يسهم يف إقبال الطالب علي  -4

 أداء مهامهم . التعلم وتشوقهم يف 

 األمثلة
يسهل تطبيقه يف مجيع املواد الدراسية وحبسب نوع املهمة املطلوب تدريسها ومان  

 أمثلة ذلك:

 إليعاز للطالب مبهمة البحث عن لفظ اجلاللة يف القرآن بصورها املختلفة .ا -1

 تكليف الطالب بدراسة مسببات تناقص اللؤلؤ الطبيعي يف مياه اخلليج العربي. -2

 Dramaأوال: التمثيل               

 ماذا تعني؟
 رواية أو قصة ما.قيام جمموعة من الطالب بتمثيل موقف حقيقي أو حمتمل حلدوث ألحداق موضوع أو 

 :دواعي االستخدام
 إمناء شخصية الطالب وجعلهم جزءا من املوقف التعليمي وتكوين سلوكهم أو تغيريه.

 :متطلبات التنفيذ
 العبو األدوار من الطالب املمثلني. -1

 مسرح أو صف دراسي يعاد تنظيمة الستيعاب املشهد. -2

 يزات مع توافر إدارة جيدة للصف.أدوات التمثيل من مالبس وآالت وسجاد وغريها من التجه -3

 :إجراءات التنفيذ
 حتديد املوضوع الذي يراد متثيلة. -1

 عليهم بدقة ووضوح.اختيار الطالب املمثلني والقادرين علي إخراج املوقف وتوزيع األدوار  -2

 تكليف الطالب غري املشاركني بتدوين مالحظاتهم ملناقشتها الحقا. -3

عية بعيدا عن النص املكتوب علي أن يرتاوح وقت التقديم تقديم املشهد التمثيلي بطريقة طبي -4

 ( دقيقة ليتسع الوقت للمناقشة.15 -11مابني) 

مناقشة املشهد مع بقية الطالب لتعرف اجلوانب اإلجيابية منها وعلي ماميكن إعادتة بشكل  -5

 أفضل.

 ربط موضوع املشهد باملوضوع الرئيس وأخذ الدروس والعرب. -6

 :املميزات
 ط التعليم بالواقع ويف ترسيخ فهم الطالب للموضوع املطروح.يسهم يف رب -1

 الطالب علي رؤية مايعشونة ويسمح باختبار مشاعرهم جتاهها.يساعد  -2

 يساهم يف إبراز املواهب الفنية والطاقات املختلفة. -3

 ينمي عمليات التفكري والتحليل لدي الطالب . -4
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ا يزيد من محاسهم وندفاعهم للتعلم بشكل يزيد من تفاعل الطالب ودافعيتهم وتشوقهم للتعلم كم -5

 أفضل.

 :األمثلة
 -ميكن تطبيق اسرتاتيجية التمثيل يف مواد ومواقف خمتلفة منها :

 متثيل الشخصيات والنصوص التارخيية. -1

 حوار حول قضية سلوكية معينة. -2

 Knowledge Mapping(Mind)  ثانيا : اخلريطة املعرفية) الذهنية(

 ماذا تعني؟    
لة تستخدم من قبل املعلم لتوضيح وتنظيم األفكار املطروحاة يف الادرس مان خاالل ضام      هي وسي

األفكار واملفاهيم حول موضوع ما ، بطريقة متسلسلة ومنظماة حتااكي عمال الادماغ البشاري مماا ياؤدي        

إلي ساهولة تاذكر املعلوماات وبإجيااز فهاي طريقاة لتحويال األفكاار النظرياة واجملاردة إلاي رماوز وصاور              

 مة.مفهو

  :دواعي االستخدام
 .تسهيل تذكر الطالب ملوضوع الدرس -1

حتويل األفكار اجملردة إلي أفكار مصورة بالرسومات أو الرموز مما يؤدي الي فهم وإدراك  -2

 .الروابط والعالقات

 تسهيل إجابة الطالب عن االسئلة املطروحة وتدوين مالحظاتهم بكفاءة أكرب. -3

 سريعة. ختزين املعلومات واسرتجاعها بصورة -4

حتفيز الطالب علي االستذكار والتلخيص من خالل إدخال البهجة علي النص من خالل الرموز  -5

 والصور.

 :متطلبات التنفيذ
الحتتاج هذه الطريقة سوس إلي استخدام املعلم االليات الايت حتاول األفكاار اجملاردة والنظرياة      

 وضوع ما ذليل الصعوبات للطالب يف فهم متوالنصوص إلي رسومات ورموز ل

 :إجراءات التطبيق
 خيتار املعلم املوضع املراد تطبيق اخلريطة املعرفية فيه. -1

 يقدم للطالب مفهوم اخلريطة املعرفية ويقدم أمثلة حية عليها. -2

يقوم بتدريب الطالب ومتابعتهم وتوجيههم ، خالل حماوالتهم لفهم مواضيع أخري علي غرار  -3

 املوضوع املطروح.

اجعة لتحسني مستوي الطالب يف حتويل األفكار اجملردة والنظرية إلي يعطي املعلم تغذية ر -4

 افكار مرسومة أو رمزية مفهومة.
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 :املميزات
 تساعد علي جتسيد الفكار اجملردة وتبسيط فهم املواضيع املطروحة بشكل مشوق. -1

 جتذب انتباه املتعلمني إذا ماأحسن تقديم الطريقة. -2

 نظرية أكثر من جمرد احملاضرة .توفر الوقت للفهم وتوضيح املادة ال -3

 توظيف حواس املتعلم املتعددة. -4

 :األمثلة
ميكن استخدام اخلريطة املعرفية يف أي موقف تعليمي ويف أي مادة دراسية علاي  

 النحو االتي:

اجملردة كما هو يف تدريس  األفكارميكن استخدامها يف العلوم علي نطاق واسع لتجسيد  -1

 مواضيع الذرة أو اجلينات.

كن استخدامها يف دروس الرتبية االسالمية لتوضيح خصال املؤمن وكيفية أداء الصالة مي -2

 ومفاهيم الصيام وغريها.

      Games / Quizzesثالثا: األلعاب واأللغاز

 ماذا تعني؟
اساارتاتيجية تتمثاال يف تهيئااة مواقااف تعليميااة تطبااق عاان طريااق اللعااب أو طاارح األلغاااز الاايت ختاادم      

 املوضوع املطروح.

 :دواعي االستخدام
لسثارة دافعية الطلبة وحتفيزهم علي املشاركة بتفاعلهم مع بعضاهم الابعض أو ماع اللعباة أو األلغااز      

 املطروحة.

 متطلبات التنفيذ
 حتديد املوضوع املراد تدريسة بطريقة األلعاب واأللغاز. -1

 إعداد األلعاب واأللغاز املناسبة لتنفيذ املوضوع. -2

 لتنفيذ االسرتاتيجية. توفري الكلفة املالية -3

 حتتاج االسرتاتيجية إلي مهارة فائقة يف إعداد االسئلة واأللغاز اليت تصب يف املوضوع . -4

 إجراءات التطبيق
 يتم وضع األحكام والقوانني املنظمة للعبة ، ومن ثم يتم جتريب اللعبة . -1

 يتم ابالغ الطالب بقواعد اللعبة. -2

 وتعزيز إجاباتهم وتشجيعهم علي املشاركة الفاعلة. مراقبة املعلم للطالب يف أثناء اللعب -3
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 املميزات 
تسهم يف تفعيل مشاركتهم يف عملية التعلم وتفاعلهم  عندماتعترب االسرتاتيجية ممتعة للطالب ،  -1

 وتشويقهم يف أداء مهماتهم.

 تتيح اجملال للمنافسة ، وتوفر تغذية راجعة فورية للمتعلمني. -2

 حبيث يصبح حمورا اساسيا يف عملية التعلم. تنقل مركز التعلم للطالب -3

 إشباع ميول املتعلمني وفضوهلم حنو التعلم. -4

 األمثلة

ميكن تطبيق االسرتاتيجية يف مجيع املواد الدراسية ، خباصة يف اثناء فرتة مراجعة 

 املواضيع اليت سبق دراستها مثل:

 زية.تصميم لوحة وبطاقة اللعبة عند مراجعة قواعد اللغة االجنلي -1

 تصميم لوحة وبطاقة اللعبة عند تدريس خماطر التأمني علي املركبات.-2

 

 Active Learning Strategy التعلم النشط ) الفعال(

 ماذا تعني؟ 

 هو اسلوب التعلم الذي يتيح للمتعلم فرصة املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بعملية التعلم.

 :دواعي االستخدام

لصاناعية الايت تبنات مفهاوم الاتعلم      جية موقع الصدارة يف الدوالحتتل هذه االسرتاتي

 -مدي احلياة وتستخدم لآلسباب التالية:

جذب املتعلمني ملوضوع الدرس وإشعارهم بأنهم يشاركون يف قرارات تعلمهم ، وبأن قدراتهم  -1

 العقلية تواجه حتديا البد أن يثبتوا قدراتهم علي مواجهتة.

 علي االبتكار والتحدي والقدرة علي طرح األسئلة واختيار احللول.عندا يتطلب توليد القدرة  -2

عندما يراد أن يكسب الطالب مهارات اختاذ القرارات اليت تعتمد علي معرفة املتعلم السابقة  -3

 غضافة إلي حتمل املسئولية.

 :متطلبات التنفيذ

 -يتطلب تنفيذ اإلسرتاتيجيةإلي:

التعليمي وجعل الطالب حمورا أساسيا يف عملية  وجود معلم قادر علي كيفية إدارة املوقف -1

التعلم ، من خالل حث املتعلمني علي التفكري وطرح األسئلة وإجياد احللول والدائل للمشاكل 

 .املطروحة ، إضافة إلي اختاذ القرارات املتعلقة مبوضوع الدرس
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نات التعليم اليت قدرة املعلم علي إخراج املوقف التعليمي وتطعيمة بأكرب قدر متنوع من معي -2

 تساعد الطالب علي اختاذ القرارات .

ود جو من احلرية الدميقراطية يف النقاش وطرح االراء وصوال للهدف أو األهداف املتبغاة وج -3

 من املوضوع.

 :إجراءات التطبيق

ميكن أن تاتم عملياات الاتعلم النشاط يف جمموعاات أو علاي إنفاراد وهاي تقاوم علاي           

 ية:العناصر الرئيسية التال

 يقدم املعلم موضوع الدرس. -1

 يتفق املعلم والطالب داخل الفصل بعد املناقشة علي اهلدف من تعلم املوضوع املطروح. -2

يتفق املعلم واملتعلمني علي األسلوب األمثل لدراسة املوضوع ) العرض، املناقشة، اإلطالع  -3

 علي املراجع وغريها.(

 ول عليها واالستفادة منها.يتم االتفاق علي مصادر املعلومات وكيفية احلص -4

عندا ينجز كل جمموعة ماكلفت به يتم جتميع الناتج وصياغتة يف شكل حصيلة للجهد  -5

 املشرتك.

ختصص املرحلة األخرية من مراحل العمل لتقييم التجربة للوصل إلي مدي اثرها كأسلوب  -6

 تعليمي تعلمي.

  :املميزات
 ية ، فإن هذه اإلسرتاتيجية تعمل علي:إضافة إلي ماذكر من دواع االستخدام اإلسرتاتيج

إتاحة الفرصة للمتعلم لكيفية التعلم ، وهذا أمر اساسي التباطه مبفهوم التعلم مدي احلياة  -1

واستخدام األساليب املختلفة لتحقيق التعلم الذاتي خاصة يف ظل استخدام التكنولوجيا 

 اجلديدة.

 لمتعلمني.تتيح اجملال للمنافسة ، وترف تغذية راجعة فورية ل -2

 تنقل مركز التعلم للطالب حبيث يصبح حمورا اساسيا يف عملية التعلم . -3

 إشباع ميول املتعلمني وفضوهلم حنو التعلم. -4

 :األمثلة

ميكن تطبياق هاذه اإلسارتاتيجية يف مجياع املاواد الدراساية وخاصاة يف اثنااء فارتة          

 مراجعة املواضيع اليت سبق دراستها ،مثل:

 لعبة عند مراجعة قواعد اللغة األجنليزية .تصميم لوحة وبطاقة ال -1

 تصميم لوحة وبطاقة اللعبة عند تدريس خماطر التأمني علي املركبات. -2
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 بطاقة تطوير الدليل

 عضاء هيئة التدريس و الهيئة املعاونةا الزمالء أ عزائنا

يف اسرتااييييا    عضو هيئة التدريسيف ضوء هذا اجلهد املتواضع ، فإننا نضع دليل 

ليم والتعلم لكي يكون مرجعا لكافة املهتمني باحلقرتل الابرتوو وعلرتي ا مرته مرتنهم      التع

، وحنرترتب بانتررترتار املهرترتتمني بتيقيرترتس اتسرترتااييييا  التعليميرترتة يف  ارسرترتايهم اليوميرترتة 

مالحرايكم ومقاحايكم وأرائكم لتيوير إصدراينا املققلة مدمرتة  بنائنرتا اليرتال  ، علرتي     

 النحو املقني أدناة:

 املالحظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات نواحي التقويم التسلسل

 احملتوي 1

 

 

 اللغة املستخدمة 2

 

 

 اإلخراج 3

 

 

 ماترونة مناسبا 4

 

 

 


