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مقدمة

دية يشھد العصر الحالي الكثیر من التطورات التكنولوجیة الحديثة، تغیرت طرق التدريس  والتعلم التقلی
و من أهم هذه التغیرات استخدام أدوات التعلم . بوسائل أخرى تواكب الطفرة التكنولوجیة الجديدة

يتم توصیل المعلومة بأقصر . الرقمي كوسیلة سريعة وفعالة من وسائل إيصال المعلومة للمتعلمین
وقت وأقل جھد وأكبر فائدة ممكنة من خالل استخدام التقنیات اإللكترونیة مثل شبكة اإلنترنت 

. والمواقع والمكتبات اإللكترونیة واألجھزة الذكیة وآلیات البحث الرقمي

واستجابة لھذه الحاجة لتعزيز نظام تعلیمي موجه نحو تنمیة مھارات المتعلمین ودعماً لخطة عملیة 
يقدم معھد جوتة بالقاهرة 2018التي بدأتھا وزارة التربیة والتعلیم المصرية عام 2.0تطوير التعلیم  

.  بدعم من وزارة الخارجیة األلمانیة" منھجیات التدريس الرقمي"سلسة تدريبیة في إطار مشروع 
تحتوي هذه السلسلة التدريبیة عبر اإلنترنت على طرق التدريس الرقمیة الحديثة للمواد الدراسیة 

كما تتضمن السلسلة التدريبیة مبادئ فن. المختلفة وتدريب المعلمین على مھارات التدريس الرقمي
التدريس و أمثلة من وسائل وطرق التدريس الرقمیة التفاعلیة وأهدافھا وكیفیة تطبیقھا في المواد 
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ـ مبادئ فن التدريس 1

. لمبأنه المجال الذى ُيعنى بالنظرية والتطبیق لكیفیة التعلیم والتع" فن التدريس"يمكن وصف علم 
ارف فبینما تنشغل العلوم التربوية بعملیة التربیة، نجد أن فن التدريس يھتم بكیفیة إكتساب المع

ولھذا السبب يوجد لكل مادة تخصص . والمھارات  ، فضال عن تنمیة القدرات والفھم فى مجال محدد
وجدير بالذكر ان فنون تدريس المواد المختلفة تضع كال من المادة العلمیة . فنون التدريس الخاصة بھا

.و المتعلمین فى بؤرة اهتمامھا

وفى الوقت ذاته توجد سلسلة من عناصر فن التدريس تنطبق على جمیع التخصصات،  بحیث يتم 
ومن هذا المنطلق نرغب من خالل هذا الكتاب أن . فقط صبغتھا بصبغة المواد الدراسیة المختلفة

نضع بین ايديكم إعتمادا على خبراتنا فى هذا المجال مجموعة هامة من المبادئ العامة التى نرجو 
عالوة على ذلك، فقد   ضربنا على المصطلحات و . ان تكون خیر معین لكم فى حیاتكم العملیة

. المفاهیم  أمثلة لكل تخصص من التخصصات المختلفة

يقوم هذا الفصل بالقاء الضوء على مصطلحى فن التدريس العام وفن تدريس المواد وذلك بھدف ابراز 
.اهمیتھما من ناحیة و من ناحیة اخرى تناول بعض االمثلة لفنون التدريس بالشرح والتحلیل

ترجع كلمة فن التدريس  (Didaktik <dt.> / didactic <engl.>)  إلى أصل يونانى قديم، وكانت
، ولم تظھر هذة الكلمة مدونة فى أى كتاب "يعلم أو يدرس"تعنى  قبل  حین ظھرت ألول 17القرن 

مرة فى عنوان كتاب قام بتألیفه كومنیوس   Johan Amos Comenius والذى يعد األب المؤسس
مع و. بأنه النظرية والتطبیق للتعلیم والتعلم" فن التدريس"ويمكن تعريف مفھوم . لعلم فن التدريس

أخذ اهداف الكتاب الذى بین ايديكم بعین االعتبار يمكننا صیاغة التعريف بطريقة ادق على النحو 
:التالى

هو نظرية التعلیم التى يتم اختیارها وفقا لمعیار قابلیتھا للتطبیق العملى اخذين" فن التدريس"
. التعلم بعین االعتبار

وعلى الجانب االخر .  دعونا نعترف بان التعلیم يلقى من المعلم اهتماما خاصا يفوق اهتمامه بالتعلم
إذ من المعروف أن هناك علوما تطبیقیة وعلوما بحتة، فھل يوجد لكل : يوجد دائما ارتباط  بأرض الواقع

تخصص على حده فن التدريس الخاص به؟ 

ان التساؤالت التقلیدية التى يتعین على المعلم االجابة علیھا فى مجال فن تدريس العلوم 
:التطبیقیة هى

ما الذى يتعین على التالمیذ والتلمیذات تعلمه؟ وكیف يمكنھم تعلمه؟ عند االجابة على السؤال 
حول المحتوى يجب علینا ذكر اسباب اختیارنا له والغرض من اكتساب الطالب لھذا العلم؟ اما االجابه 

( المیديا)فھي تتضمن جوانب كثیرة، من بینھا اختیارالوسائط . على السؤال حول كیفیة التعلم
.المستخدمة، وكذلك ترتیب خطوات التعلم

٤
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يستهدف هذا الفصل 

والتساؤالت التقلیدية التى يتناولھا" فن التدريس"ان تتعرفوا على جوانب •

ركزية أن تتوفر لديكم القدرة على تسمیة ووصف عملیة ايصال المعلومة، بوصفھا البؤرة الم•
وكذلك وصف الفجوة التعلیمیة،" لفن التدريس"

ة ان تدركوا اهمیة تنوع وتعدد أشكال العرض كوسیلة مساعدة مھمة لعبور الفجوة التعلیمی•
القائمة فى عملیة التدريس

ق ذلك،ان تدركوا اهمیة تنشیط التالمیذ واعتمادهم على أنفسھم وتتعرفوا على أمثلة لتحقی•

تحقیق أن تدركوا اهمیة وجود اهداف تعلیمیة عامة ترتبط ارتباطا منطقیا ببعضھا البعض وذلك ل•
.تعلم تكاملى مستدام

۱تكليف

نةمهعنتمامامختلفةأخرىبمهنةيعملالمعارفأحدأوصديقلكانافترضنااذا❖
دريسبالتقيامكعندتواجههالكبيرالذىالتحديله،تشرحأنفىوترغبالمعلم،
قم.التعلمفىجيدتقدماحرازعلىيساعدهمبأسلوبالسنصغارلشباب
.عناصرهيئةعلىأفكاركبتدوين

؟ وما ما هى المجاالت التى تجيدها وحققت فيها نجاحا: تأمل اسلوبك فى التدريس ❖
هى المجاالت التى تحتاج فيها الى الدعم و المساندة؟

٥
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ها؟منكلتدريسطريقةفىكبيراإختالفاترىهل:مادةمنالكثرمدرساكنتاذا❖
؟االختالفاتهذههىفمابنعم؛اإلجابةكانتإذا

ها ما هى الجوانب الهامة التى تحرص عليها فى طريقة تدريسك و تود ان تنصح ب❖
كل مدرس شاب فى اول الطريق؟

٦
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فن التدريس"ـ فى قلب 1.1

.  لكى تقوم بتدريس أى مادة على نحو جید، فمن المھم بالدرجة األولى أن تكون متمكنا منھا جدا
هذا القول يعكس رأى كثیر من الناس، ومما ال شك ".. اما اى شىء آخر فیدخل فى باب الموهبة 

فیه أنه يتعین على المدرس بالفعل أن يكون متمكنا من مادته، بل وأن يحبھا، وذلك إذا كانت لديه 
أما على الجانب اآلخر، فقد عايشتم بكل تأكید آراء متباينة . الرغبة فى توصیلھا لآلخربشكل مقنع

للتالمیذ حول ذات المعلم، فمنھم من يرى طريقته فى الشرح ممتازة، بینما يرى األخرون أنه اليجید 
وأغلب الظن أنكم فى مسیرة عملكم احسستم بأنكم قمتم بشرح شىء ما . الشرح على االطالق

على الوجه األكمل، ولكنكم فوجئتم رغم ذلك بأن عدد غیر قلیل من تالمیذكم لم يستوعبوا هذا 
. المحتوى او لم يعوجوا يتذكرونه

وان دلت هذه المالحظات فى نھاية األمر على شىء فانما تدل على أن ايصال المعلومات لآلخر 
وسنقوم بتوضیح هذا األمر فى . بشكل جید انما هو فن ولیس بالعملیة السھلة كما يعتقد البعض

.هذا الجزء من الفصل، لكى نضع أيدينا على أولى التوصیات الھامة للتدريس الناجح

يستهدف هذا الفصل 

والتساؤالت التقلیدية التى يتناولھا" فن التدريس"ان تتعرفوا على جوانب •

ركزية أن تتوفر لديكم القدرة على تسمیة ووصف عملیة ايصال المعلومة، بوصفھا البؤرة الم•
وكذلك وصف الفجوة التعلیمیة،" لفن التدريس"

ة ان تدركوا اهمیة تنوع وتعدد أشكال العرض كوسیلة مساعدة مھمة لعبور الفجوة التعلیمی•
القائمة فى عملیة التدريس

ق ذلك،ان تدركوا اهمیة تنشیط التالمیذ واعتمادهم على أنفسھم وتتعرفوا على أمثلة لتحقی•

تحقیق أن تدركوا اهمیة وجود اهداف تعلیمیة عامة ترتبط ارتباطا منطقیا ببعضھا البعض وذلك ل•
.تعلم تكاملى مستدام

فى حكاية.. .ـ البداية 1.1.1

تظھر لنا بوضوح السبب وراء  Leo Lionniهناك حكاية لكاتب قصص األطفال األمريكى لیو لیونى 
فن "ما هو جوهر : أو بكلمات أخرى تقدم االجابة على سؤال. صعوبة ايصال معلومات لآلخر

.؟"التدريس

عاشا معا فى بركة أسماك، وتمر األيام علیھما، فتكبر . تحكى القصة عن سمكة وضفدع ولید
السمكة، ويكبر الضفدع، أصدقاء أوفیاء لبعضھما البعض، ال ينفصل أى منھما عن اآلخر، إال أنه مع 

وفى يوم من األيام قرر الضفدع أن .. مرور األيام يثبت لكل منھما أنه يختلف عن اآلخر إختالفا كبیرا
.. يرحل بحثا عن خبرات جديدة فى مكان آخر.. يغادر البركة التى شب فیھا مع السمكة ويرحل

٧
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حزنت السمكة بطبیعة الحال على رحیل صديقھا الضفدع، ولكنھا كانت فى الوقت نفسه تحسده 
وتمر األيام ويعود الضفدع إلى بركته األصلیة، وإلى .. على قراره وقدرته على الرحیل إلى مكان آخر

وأخذ الضفدع يصف لصديقته السمكة بكل دقة كل ما رآه فى رحلته من أشیاء، .. صديقته السمكة
.. فوصف لھا طیورا، وأبقارا، وبشرا. لم تتح للسمكة فرصة التعرف علیھا

كثیر من : وتتوالى الصور فى صفحات الكتاب معبرة عم يرتسم فى مخیلة السمكة من أشكال
.اجزائھا صحیح و لكن الجذع و الرأس يظالن فى مخیلتھا جذع ورأس سمكة

2تكليف

يلللزممعروفاالظنأغلبفىيكونالبينماعنه،كافيةدرايةلديكماموضوعااختر
الهواياتإحدىأوالموسيقى،أوالرياضةمجالفىالمثالسبيلعلى–لكالمجاور
.زميلكلاالمرهذاتصفأنحاول.بالحبالالقفزرياضةفىتمتلكهامميزةخبرةأوالنادرة،

الذىمااألمر؟سارهذاكيف:ودونأمعاتفكرا.الزميلمعاألدواربتبادلذلكبعدقم
هدفك؟تحقيقعلىساعدتكالتىالوسائلومافيه،نجحت

٨
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٩

:ربما من بين ما لفت نظرك المالحظات التالية

إإلى استخدام لغة الجسد أو الرسم، أو استخدام وسائل مساعدة •

استخدام اللغة فقط اليصال مضمون ما لألخر أمر شاق للغاية، إذ نجد انفسنا فىتزداد ن •
ه حاجة  الصعوبة عند غیاب أرضیة مشتركة بین الطرفین، السیما حین يتحتم توحید هذ

األرضیة فى بادىء األمر،

من المفید جدا الربط بشىء معلوم للطرف اآلخر،•

ن من المفید جدا أن نكون على دراية بالشخص المخاطب، بحیث نستطیع تقدير ما لديه م•
معلومات مسبقة،

ث وعلى الجانب األخر يكون ايصال المعلومة اسھل عندما يكون المتلقى على دراية بالمتحد•
وصفاته الشخصیة 

ط من األشیاء المعوقة فى هذه المواقف أن يكون المتلقى غیر مھتم بالموضوع، أو ان يرتب•
الموضوع لديه بخبرات او مشاعر سلبیة،

ا من المحتمل أن تتكون لدى المتلقى تصورات خاطئة ال يالحظھا المتحدث أثناء الشرح، مم•
.  يصعب على المتحدث تصحیحھا

التعليميةوالفجوةالتدريسعمليةـ1.1.2

بةالطلمنكاملفصالنستھدفعندماخاصة-ماموضوعحولالذاتیةالخبراتجمعيصعبماغالبا
نقلةعملیعلىيعتمدمادائماالمعرفةاكتسابفإنولھذا.طويالوقتايتطلباألمرهذاألنوذلك-

هنیةذتصوراتمنلديهمانقلفىجھدهقصارىالمدرسيبذلالخبراتنقلعملیةوأثناء.الخبرات
ةخاصذهنیةتصوراتتكوينفىذلكخاللمنيشرعاألخیروهذا.الدارسإلى"المقصود"(-أ-)
تقلیصعملیةإلىيلجأفانهالمنشودهدفهبلوغللمعلميمكنوحتى."المفھوم"(-ب-)

اوليحماعلىويطلق.البدايةفىالتفاصیلكلبشرحقیامهالستحالةنظراذلكوالمعلومات،
.(المنطوق)اسمأخرىطريقةبأىأوالتمثیلأوالرسمأوالقولطريقعننقلهحینئذالمدرس

يبدأ.سبقمماالدارسحواستدركهماكلالعمومفى(المسموع)كلمةتعنىالمقابلوفى
ةمسبقوخبراتمعارفمنيملكماأساسعلىمعلوماتمنأدركهماتفسیرفىذلكبعدالدارس

ماأيضايتحددوهنا."المفھوم"بكلمةهنانصفهماوهوخاصة،"داخلیةصورة"يكونبحیث،
.حیةمعرفةبمثابةلديهسیصبحماأىطويل،لوقتمعارفمنالدارسبهسیحتفظ
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١٠

وفى أفضل األحوال يجب أن يتطابق التصور الذهنى للمدرس قدر اإلمكان مع الواقع وكذلك مع أخرما 
وهذا شرط اساسى لكى يمكن للتصورات الذهنیة . وصل إلیه العلم فى الموضوع المطروح بالدرس

وبناء على ذلك يمكننا التغلب . للدارسین بدورها أن تقترب فى نھابة األمر من الواقع قدر اإلمكان
اذ أن الفن فن التدريس يكمن إلى حٍد . على الفجوة بین المقصود و المفھوم بأقل خسارة ممكنة

كبیر فى القدرة على  تقلیل حجم المعلومات المھدرة فى الطريق ما بین المقصود، مرورا بالمنطوق 
".المفھوم"إلى المسموع، ووصوال فى نھاية األمر الى 

إمكانیة لسد الفجوة التعلیمیة أو -حتى فى حالة التدريس بمھارة عالیة –ورغم ذلك، فإنه ال توجد 
فعلینا أال نتوقع أن تتكون اثناء العملیة التعلیمیة لدى الدارس صورة متطابقة. تجاوزها بشكل كامل

هیبیكر -وقد عبرت لیزا هیفینديل. تمام التطابق فى كل تفاصیلھا للصورة التى فى ذهن المعلم Lisa 
Hefendehl-Hebeker :عن ذلك، بقولھا

من المستحیل ان تتطابق مضامین المعرفة ومدلوالتھا مع طرق عرضھا الشكلیة أو المجسمة، اال أن 
. توصیل المعارف يرتبط فى الوقت ذاته إرتباط وثیقا بوسائل العرض وقنوات اإلتصال

1مثال

:المختلفةالتخصصاتفىمتباينةأشكاالالتعليميةالفجوةتتخذ

جماعیةبزيارةالقیامأوالفصلإلىحیةصغیرةغزالةإحضارأننجدالبیولوجىمادةفى•
طةمحنغزالةعرضالمثالسبیلعلىالممكنمنولكنللغاية،مكلفأمرالحیواناتلحديقة

وتصغیابفىالتعلیمیةالفجوةتكمنوهنا.الغزالنعنتسجیلىفیلمبعرضالقیامأو
كیفأولمسھا،عندفعلھاردةبنفسهيختبرأنأحديستطیعلنكمارائحتھا،أواللغزالة
.ذلكغیرإلىخوفھا،منتتخلص

إذ،كبیرةتحدياتأماميضعھممماماضیةأزمنةمنأحداثاالتاريخمادةفىالدارسونيتناول•
وىماضحدثاستحضاريمكنالحیثمجردة،دالالتذاتأشیاءتتناولمادائماالتاريخمادةأن

وتقییممفھفىكبیرةصعوباتالطالبيواجهوبالتالىالدارسون،يعیشهالذىالواقعدنیاإلى
ىفيعیشونھامعطیاتإسقاطإلىيمیلونإنھمحیث،الماضىفىعاشوابشرتصرفات

.الماضىعلى(الصحیةالرعايةإنسان،حقوقمثل)الحاضرالوقت

الدارسالمدرس

(-ب-)تصور (-أ-)تصور 

المفهومالمسموعالمنطوقلمقصودا

نموذج لعملیة توصیل المعلومات
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جماعیةبزيارةالقیامأوالفصلإلىحیةصغیرةغزالةإحضارأننجدالبیولوجىمادةفى•
طةمحنغزالةعرضالمثالسبیلعلىالممكنمنولكنللغاية،مكلفأمرالحیواناتلحديقة

وتصغیابفىالتعلیمیةالفجوةتكمنوهنا.الغزالنعنتسجیلىفیلمبعرضالقیامأو
كیفأولمسھا،عندفعلھاردةبنفسهيختبرأنأحديستطیعلنكمارائحتھا،أواللغزالة
.ذلكغیرإلىخوفھا،منتتخلص

إذ،كبیرةتحدياتأماميضعھممماماضیةأزمنةمنأحداثاالتاريخمادةفىالدارسونيتناول•
وىماضحدثاستحضاريمكنالحیثمجردة،دالالتذاتأشیاءتتناولمادائماالتاريخمادةأن

وتقییممفھفىكبیرةصعوباتالطالبيواجهوبالتالىالدارسون،يعیشهالذىالواقعدنیاإلى
ىفيعیشونھامعطیاتإسقاطإلىيمیلونإنھمحیث،الماضىفىعاشوابشرتصرفات

.الماضىعلى(الصحیةالرعايةإنسان،حقوقمثل)الحاضرالوقت

3تكليف

.تعليميةفجوةوجودعلىبهاتدللتخصصكمناألمثلةبعضاذكر

المنظورتغيرـ1.1.3

يمكنالعرض،أسلوبفىسماتلناوجوديتضحفسوفونتدبره،،2رقمالتكلیفإلىنرجععندما
لیناعيتعینفانه:لهاستمعوامنجمیعقبلمنماموضوعوإدراكفھمدرجةتتحسنأنخاللھامن
صطلحمبشرحاالمريتعلقعندماوبخاصة)إبھاموالفیهلبسالواضح،بشكلنقصدهعمانعبرأن
وحصرومفھومة،سھلةلغةإستخدامعلىعالوة،(تكلیفیةمھامأوإجرائیةقواعدأوماواقعةأو

أطلقنامماجزءإالهىمااألخیرةالعبارةوهذه.اإلمكانبقدرالمفرداتمنمحددإطارفىالكالم
علىتركیزالذلكإليُيضافو،(المعلوماتكمتقلیصأو)التدريسعندالتبسیطفنسابقاعلیه
.یداتعقأكثراألمرحقیقةفىاألشیاءأغلبكانتلوحتىبتدريسه،نقومموضوعأىجوهرإبراز
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ولكن،متلقىلكلتصلحالذاتھاالشرحطريقةانسريعانالحظسوف-تقدمماعلىعالوة–ولكننا
نىونتباآلخرالطرفمكانأنفسنانضععندماأكبرنجاحاتحققاالشرحعملیةأنندركأنعلینا

لطرفامعرفةهىما:"المنظورتغیر"علیهنطلقماعناصراهممنالتالیةاألسئلةوتعتبر.أفكاره
ىفالجديدةأوالصعبةاألجزاءهىماستستخدم؟التىاللغةهىومابالموضوع؟المسبقهأألحر

خراآلالطرفلديهل(؟شخصیالىبالنسبةصعبااألمربادىءفىكانالشىءهوما)؟الموضوع
المعرفةعلىالبناءالممكنمنالحالةهذهفى؟لهشابهماأوبالموضوعصلةذابشىءدراية

.الموضوعحولالمسبقة

التعليميةوالفجوةالتدريسعمليةـ1.1.4

لهيكونوأنالبداألثروهذا،2رقمالتكلیففىالمذكورةالعناصربیناألولالمركزواثرهااللغةتحتل
محصورااألمريظلالالمتلقىالشخصوكذلكالمتناولللموضوعفوفقا:العرضأشكالبتنوععالقة

اإليماءاتوالیدينإستخدامإلىتلقائىبشكلسنلجأربماولكنناغیرهدوناللغوىاالستخدامفى
لكذعلىعالوةنفسكسألتولعلك.الفھمعلىمساعدةكوسائلالداللةذاتاإلشاريةوالحركات

ةعالقذابیانىعرضاعدادأوماشىءبرسملتقوموقلمبورقةتمسكأنالمفیدمنكانإذاعما
ناأيديبیناألثاثمنقطعةنحضركأنأخرى،مساعدةأدواتإلىنلجأأنالمحتملومن.بالموضوع

نبدأنأأواألشكال،منشكلوصففىنشرعلكىلديناالمتوفرةالیومیةالحیاةأشیاءمنشىءأو
أوقصبالرتتعلقبظاهرةالموضوعيرتبطحینموسیقیةإيقاعاتعلىبأيديناالتصفیقفى

الحیواناتأحدوصفحوليدورالموضوعألناألصواتمنصوتمحاكاةنحاولأنأوالموسیقى
قةبطريالتوضیحعلىتساعدنالغوية،غیرأدواتإلختیارأمثلةاالهىمااألدواتهذهكل.النادرة
–وفائدتھااألدواتهذهبأهمیةتاموعىعلىتكونأنالضرورىومن.الكثیرالكالممنأسرع

منافضلبطريقةالحواسبعضخاللمنيتعلموناختالفھمعلىوالتالمیذالتلمیذاتأنوخاصة
.أخرىحواس

2أمثلة

دعمتأنھاكماالرياضیاتبمادةالخاصةاالحلطرقأوالمجردةالموضوعاتعنالتعبیرفىالرسوماتتساعد

جنبیةألغةأيمفرداتتعلمعندوكذلك.الذاكرةفىطويلةلفترةالموضوعحفظفىتسھموالتعلمعملیة

أو(مثالحیوانكصوت)يعبرعنهبصوتيرتبطحینأفضلبشكلالدارسینأذهانفىيرسخالمعنىفإن

.(المثالسبیلعلىالفاكھةأنواع)ايديھمفىيمسكونهذاملموسبشىء

ـ مبادئ فن التدريس1



١٣

بناءكفعلالتعلم:المعاكساإلتجاهـ1.2

كانإذامانوضحوحتى.الیمینإلىالیسارمنالمعلوماتتوصیلعملیةنموذجاآلنحتىتأملناقد
لكللینالفمنقطعتینلتنفیذهاسنحتاجالتىالتالیةالتجربةبعملفضلكمنقمكافیا،ذلك

منعودينأوجافقلمغطاءمثلأخرىبدائلأيضاتستخدمأنفىمشكلةهناكلیس)شخص
.(...الطباشیرمنقطعتینأواألخشاب

يستهدف هذا الفصل 

.الیدوراحةاإلبھامبینالفلینقطعتىمنقطعةكلبتثبیتقم•

.الیدينبینماقرب•

.األخرىبالیدالفلینمنقطعةبالتقاطوالسبابةاإلبھامباستخدامقم•

.بعضھماعنأخرىمرةالیدينابعد•

فيه؟اخفقتالذىمالك؟بالنسبةسهلةالمهمةهذهكانتهل
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النشاط الذاتىـ 1.2.1

عانة حتى فى حالة أنك قلت كل ما يجب فعله بالضبط ، ووضحت إرشاداتك للدارس كتابة وباالست
ومون بإنجاز بالصور، أو قمت بالشرح التمثیلى وضرب األمثلة لبیان ما يجب فعله، فإن الغالبیة ال يق

: النفعهنا البد وأن تسلك االتجاه المعاكس، وغالبا ما يعود ذلك ب. المطلوب من تلقاء أنفسھم بنجاح
مواقف وهذه الطريقة تؤتى ثمارها أيضا فى. فلنبدأ  بالنھاية المستھدفة ونستخلص موقع البداية

الطريق تعلم أخرى، بل وتُستغل غالبا فى مادة الرياضیات فى حالة عدم الوصول للنتائج المرجوة ب
.المباشر

وأناه،اإلتجأحادىطريقفىتسیرالالعمومفىالمعلومةتوصیلعملیةأنلنايبینالمثالوهذا
التعلم،فىهورغبتبالمتعلم،تتعلقايجابیةعملیةبصددإنناحیثعنوة،تلقینھايمكنالالمعرفة

علىغلببالتالضائعةالمعلوماتكمتقلیصفى–التدريسفنيكمنولھذا.السابقةخبراتهوكذا
الدارسإهتماماثارةالىتؤدىمالئمةتعلمبیئةخلقأخرىناحیةومنناحیةمنالتعلیمیةالفجوة
.التعلمفىالرغبةنفسهتلقاءمنيبدىحتى

مرحلةإلىالمنطوقمرحلةمناإلنتقالعندأى–التوصیلعملیةمنتصففىبذلكويرتبط
منقدراكبرتلقىفىجھدمنيبذلهمامدىوكذلكويقظته،الدارسانتباهمدى–المسموع
اال."(قظةالیومدىبالتركیز"أيضانعرفهماوهذا)بدقةاستیعابھافىرغبةمنيبديهماوالمعلومات

عبيلذلككلرغميزالمانعرضھاالتىالصورةفىالیمینإلىالیسارمناإلتجاهعندالدارسان
النشاطإلىالحقیقىالتحولأنلناثبتوقد.ايجابیادورايلعبمماأكثرللمتلقىالسلبىالدور

ىفالموضوعهذاعنتحدثناوقدمستدام،تعلمتحقیقأجلمنوضرورىمطلوباإليجابىالذاتى
Lisaهیبیكر-هیفینديللیزاوعبرتالفصل،هذامن1.1.2رقمالجزء Hefendehl-Hebekerعن

."األفكارلسردحتمیةنتیجةبالضرورةالفھملیس":بقولھا،"التدريسفن"معضلة

النشاط الذاتىـ 1.2.1

رصةالفإتاحةدائمايتطلباألمرفإن"المفھوم"و"المقصود"بینالقائمةالفجوةتقلیصأجلمن
مراعاةالشأنهذافىالمناسبومن.مختلفةبطرقالتعلمبموضوعاتيحتكواألنللدارسین

.Jبرونراألمريكىالنفسعالمبوضعھاقام،التىموضوعأىوتقديمعرضلطرقالثالثةالمستويات
Bruner:تخدامباس)رمزىوالمستوى،(بالصور)أيقونىوالمستوى،(بالتفاعل)النشطالمستوى

.(اللغةواستخدامالرموز

عملیات توصیل المعلومات مع تحديد المشكلة وإمكانیة طرق المساعدة فى حلھا
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األساسیةدةالقاعبذلكتمثلوهىوالبیئة،اإلنسانبینللتفاعلالوحیدةالوسیلةتمثلاألفعالان
ساعدةلمماديةأشیاءاحضارعلینايتعینفإنههذاوعلى.الدراسیةالحصةفىالمعرفةالكتساب
التالمیذوبالتلمیذاتاألميتعلقعندماخاصة-علیھمجديدةسیاقاتأيةاستیعابعلىالدارسین

قوالواألللمفاهیمالمصورةالعرضطرقيضمفھواإليقونىالشكلأما.أألولىالتعلیممراحلفى
منھاالمركبةالسیماالسیاقاتتوضحالبصريةالعروضهذهمشاهدةأنإذ.األحداثوتسلسل

بقدركزنرأناأليقونىالشكلاستخدامعندعلینايتعینذلكعلىوبناءا.وواضحة،جلیةبطريقة
ألخیراالنمطوأما.بعرضهنقوملماتخطیطىرسملدينايكونوأن،الجوهريةاألشیاءعلىاإلمكان
استخدامعلىاألساسفىيعتمدوالذىتجريدا،األكثرالنمطوهوالرمزى،النمطفھوللعرض،

اتالمستويمنمستوىكلفىوتكمن.ومعانٍ ترمزلدالالتوانماوغیرماديةمجردة،ألشیاءرموز
بینلالتفاععلىنحرصانيجبذلكعلىوبناء.التعلملعملیةداعمةإمكانیاتالسابقةالثالثة

.العرضبمستويات

الفجوةتقليصفىالمدرسساهممدىأىإلى.التالىالفيديوبمشاهدةقم❖
التعليمية؟

العرضأنماطاخذاالتعليميةالفجوةتقليصعلىتساعدكالتىالطرقتدبر❖
االعتبار؟بعينبرونروضعهاالتىوالتقديم
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الذاتىالنشاطـ1.2.3

اطالنشوللتركیزاإلستعدادالهمیةبوضوحاسستقدالفصلهذامنالسابقةاألجزاءكانتإذا
وهنا.حةناجبطريقةالدارسینتحفیزأهمیةوضحتقدايضافأنھاالتعلم،لنجاحالجھدوبذلالذاتى

میالددأعیاحفالتفىالمثالسبیلعلىالحالهوكماايجابیةبیئةبخلقاألمرفقطيتعلقال
اتجاهفىمحدد،موضوعالمباشرمعوالتفاعلالتفكیرعلىبالتحفیزيتعلقاألمرولكنأطفالنا،
منھالكلبأنالمختلفةالتخصصاتتتسمو.المعرفىالتنشیطعننتحدثهنا.المنشودالھدف
.مجالھافىالمعرفىالتنشیطلتحقیقخاصةفرصا

الذاتىالنشاطـ1.2.4

عندما تدفع جمیع الدارسین الى االنشغال وتدعم فرص التعلم التنشیط المعرفى
:وذلك انما يتحقق ، عندما تراعى الشروط التالیة. بموضوع التعلم

للدارسین،المختلفةالمعرفیةالمتطلباتمراعاة•

الكفاءاتاكتسابالىتدفعھمطموحة،معرفیةأنشطةممارسةعلىالدارسینتحفیز•
.المتاحةإلمكاناتھموفقاوذلكالمستھدفة،والمھارات

.المطلوبةالمھارةالىللوصولكامالالتعلموقتاستغالل•

(الرياضياتمادة)3مثال

فىكنككيم:بسیطةطرقامستخدماالدراسیةالحصةىفمعرفیاتنشیطاتُحدثأنبالفعليمكنك
منتطلبأنمنفبدال.المعاكساإلتجاهفىمسائلطرحالمثالسبیلعلىالرياضیاتحصة

:كالتالىالمسألةعلیھمتطرحالمتوسطاتحسابمعتادهوكماالدارسین

:مسألة

كلعینىلونوعمرووزنوطولهوفما.مطلقااآلخرأحدهمايشبهالأنھماإالتوأمان،ويونسيارا
.األقلزعلىإحتمالیناذكر.ذكرهاالتالىالمتوسطاتصحةحالةفىمنھما
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سم155:الطولمتوسط▪

كجم45:الوزنمتوسط▪

ساعات8ويوم25وسنة12:العمرمتوسط▪

للرمادىمائلأزرق:العیونلونمتوسط▪

.توائمثالثةيكونواأنحالةفىسابقاالمذكورةالمعطیاتبتحلیلقم▪

5تكليف 

الفجوةتقليصفىالمدرسساهممدىأىإلى.التالىالفيديوبمشاهدةقم❖
التعليمية؟

الفجوةتقليصفىالمدرسساهممدىأىإلى.التالىالفيديوبمشاهدةقم❖
التعليمية؟
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1.2.4

الذاتىالنشاطـ1.2.4

التىالعلمیةالمادةتتكونانيعنىالذلكولكن.أجزائهمجموعمنأكثرالكليكونمادائما"
اعدادناعلیيتعینبلتخطیط،بالالبعضبعضھابجوارمتراصةأجزاءمجردمنللتالمیذ،سُتدرس

يدناضعناوقدنكونبذلكو."المختلفةاجزائھابینالمنطقىالترابطيبرزالعلمیةللمادةشاملعرض
يھدف."الشمولیةمبدأ"باسمالمعروفالمبدأهوومبادئهأهموأحد"التدريسفن"جوهرعلى
فىتدريسالخطةوضعألهمیةويرسخالتعلیمیة،العملیةإستقرارتحقیقالىالتعلمشمولیةمبدأ

لوستىبیستايقولكما–علیهيتعینالذىالدارسشخصمراعاةالوقتنفسوفىحلزونى،شكل
Pestalozzi–ويدهوقلبهبعقله"الدرسحصةفىيشاركأن".

ضمنامتللتعلم،الكلیةاألهدافاإلستھاللىالفصلهذايبلورأنحرصناالفكرة،لھذهوتحقیقا
.المحوريةألفكارهتلخیصا

يستهدف هذا الجزء من الفصل 

نزعات أن تتوفر لديكم القدرة على تحديد األهداف الكلیة  للتعلم كما يمكن استنباطھا من ال•
الفطرية لإلنسان،

وة أن تكون قادرا على ضرب أمثلة للمبادىء اإلرشادية، وطرق التفكیر أو سبل المعرفة، عال•
على األفكار المحورية لمادة التخصص،

.أن تتعرف على أهمیة الترابط كوسیلة لضمان عملیات تعلم فعالة ومستمرة•

ـ النشاط الذاتى1.2.4

Heinrichفینترهاينريشالرياضیاتعالمظھرالماضىالقرنسبعینیاتفى Winter،مشھوراوكان
رياضیاتالمادةخاللمنبالمدارسللتعلمالكلیةاألهدافعنبحثهوأثناءمادته،تدريسفىبكفاءته

منهغیرعنخاصبشكلاإلنسانيمیزالذىما:وتساءل.باإلنسانأساسىبشكلفكرهانشغل،
لمعرفةانظرياتإلىذلكعنلإلجابةفینتروأستندالتعلم؟دائميجعلهالذىوما؟الحیةالكائنات

:التالیةالصفاتاالنسانيمیزمااهمانترىالتىاألساسیةوالفلسفیةاألنثروبولوجیة

واللعب،للھوومبتكرومحبخالقكائنأنه▪

والقناعات،العللعنالبحثودائمالتأمل،إلىيمیلكائنأنه▪

التقنیات،واستغاللوالتدبیر،للصنع،محبكائنأنه▪

.الغیرمعالخبراتتبادلفىالرغبةودائمناطق،كائنأنه▪
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السمات الجوهرية لإلنسان

وتعتبر هذه الصفات اإلنسانیة بالنسبة للحصة الدراسیة بمثابة 

یرغآخركائنبأىيتعلقالالتدريسأنفىفیكمناإللتزامأما.ذاتهالوقتفىوالتزامفرصة
ويتعین،الدراسیةللحصةالتخطیطعندعلیھاالمفطورالطبیعیةبمیولهنسترشدولذلكاإلنسان،

فىهىاإلنسانیةالصفاتألنفذلكفرصة،كونھاوأما.الدرساثناءكافیةمساحةنمنحھاأنعلینا
فىةالطبیعیإهتماماتهمنلكونهالتعلمعلىاإلنسانوتشجیعلحثفرصةأكبرتمثلذاتھاحد

صويرتيمكنناذلكعلىوبناء.متعددةتعلیمیةموادلتحصیلعظیمةفرصةلهيتیجمماالحیاة،
:الحیاةفىالكلیةالتعلمأهدافذاتھاهىأنھاعلىالجوهريةاإلنسانسمات

-الخاصةطريقتھاعلىكلفى–والتالمیذالتلمیذاتأمامالطريقتفسحأنينبغىالتدريسحصة
:ألن

واإلبداع،الخلقيمارسوا▪

بعقالنیة،الموضوعاتومناقشةالمنطقىالتحاورعلىيتدربوا▪

العملیة،الحیاةفىيدرسونهعلمبكلاالستفادةكیفیةعلىيتعرفوا▪

.مھاراتيكتسبوا▪

عننابحثأثناءالممكنمنإذ:حدةعلىحصةلكلالتخطیطعندالتعلمبأهدافاالسترشاديمكننا
اتصفتعكسافكاراالقائمةتضمأن-التدريبوالتھیئةلمرحلتىخاصةوبصفة–جیدةأفكار

دةعكلأنفسنانراجعأنخاصبشكلنوصىأخرىناحیةومن.للموضوعمناسبةتكونواالنسان
لذكراسابقةاألربعةاألبعادتحققمدىعنونتساءلما،موضوعاتبتدريسقیامناعلىأسابیع
أنناعلیفیتعینبذلك،الوفاءعدمحالةوفى.مالئمنحوعلىأدائنافىجمیعالھامراعاتناومدى
اسیةالدرخطتنافىلإلنسانالطبیعیةوالطموحاتبالرغباتخاصاإهتماماونوليلھاالمجالنفسح
.التالیة
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(الرياضياتمادة)4مثال

ةومناقشالمنطقىالتحاورفىاالنسانبرغبةالرياضیاتلمادةاألساسیةاألهدافترتبط•
الحیاةىفيدرسونهبماالستفادةكیفیةعلىالتعرفالىحاجتهوكذلكبعقالنیة،الموضوعات

شیاءلألالمنطقىاإلستنتاجعلىاألساسفىتستندالرياضیاتمادة:ألنوذلك،العملیة
اعتبارهابتتسمالتىالعلومكافةبینالمادةوهىقطعى،بشكلصحتھاعلىالدلیلوتقديم

ذلكوكواألموال،بالتجارةيرتبطماكلأنيعلمطالبكلأنكما."النتائجمؤكدةالعلومأكثر"
المجإلىتحقیقهفىالفضليرجعانماحیاتنا،فىالتقنیةاإلنجازاتمنلهحصرالعدد

النصیةالمسائلمنالكثیرخاللمنالرياضیاتحصةفىللدراسینيتضحماوهذا.الرياضیات
.الرياضیةواإلشكالیات

بینالخبراتوتبادلالتواصلفىالبشرورغبةالرياضیاتمادةبینعالقةهناكهل:السؤالولكن
ورموزمصطلحاتمنتحويهبماالرياضیات،علومفى:نقولالشأنهذافىالبعض؟بعضھم

ختصرة،مدولیةلغةتكونتكادبلالخصوصیة،شديدةللغةتطوريحدثمنطقیةومعامالتومعادالت
فىأيضاهناكأنكما.محددةواكتشافاتأفكارالتعبیرعنمنلھاالدارسینتمكنأنشأنھامن

ألنوفرصإمكانیات-لغتھافىجافةأحیانالناتبدوالتىالرياضةحالةفىحتى–المطافنھاية
والقوالباألنساقعلم"بمثابةأيضاتعتبرالرياضیاتمادةألنأوال:واإلبداعباإلبتكارعملنايتسم

بوضوحتعرضالتىالنقطیةاألشكالفىوكذلكالھندسة،علمفىمثالنفكرأنعلینا–"النموذجیة
علمتطريقعنوذلكالخالق،والفكراإلبداعتتیحالرياضیاتلمادةألنوثانیا.والحساباتاألرقام

فىالفكرإعمالطريقعنأوالرياضیات،حصةبهتبدأماكثیراالتىاألشیاءبینالعالقاتإستكشاف
.نجاحاتلتحقیقتؤسسبأدلةمشفوعةأفكاروتقديمشیقة،وإشكالیاتتساؤالت

(التاريخمادة)5مثال

.بدعةومخالقةحكايةتألیفعلىقادراالدارسيكونأنهوالتاريخمادةلتدريسالكلیةاألهدافأحد
رالحاضلنظرةنتیجةهوانماوذاتهحدفىموجودالیسالتاريخبأنالقناعةفىذلكوينعكس
رالحاضأحداثتركیبإعادةإمكانیةهودائمامنھاالغرضبلتكوينھا،اعادةبھدفالماضىألحداث
وعلیلالتعلىالدارسینندربأنفالبدمقنعةالتاريخحكىإعادةتكونحتىو.الماضىإلىبالنظر

لدىتتولدوالتحلیل،االستنتاجعلىالطالبتدريبخاللومن.والبراهینبالحججاالستدالل
-لالمثاسبیلعلىاإلعالموسائلفى–اآلخرينمنالمقدمةالحججنقدعلىالقدرةالدارسین
إالىماهتقاريرمناإلعالموسائلتقدمهماأنالدارسونيعرفسوفوبالتالى.بالمنطقوالمجادلة

.تاريخالحصةفىالدارسونيكتسبھامھاراتيتطلبالعملهذاوأنالماضى،آثارمعللتعاملنتیجة
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5رقمواجب

.للتعلماألربعةالكليةلألهدافامثلةتخصصكموادمنمادةفىعين

الترابط من خالل المبادىء االساسية وطرق المعرفة المألوفة ـ 1.3.2
واألفكار المحورية

ةوالحصالُمدرسة،/الُمدرسعلىوأثرهاالترابطفكرةالفصلهذامناألخیرالجزءفىإستعرضنا
ةثابتأرضیةعلىعملكألداءواألمانبالثقةإحساساذلكخاللمنلديكتولدوربماالدراسیة،
المادةزاءأجبینمنطقیةربطخطوطفوجود:والتلمیذاتللتالمیذبالنسبةالحالهوكذلك.ومستقرة
جةبدريساعداألمروهذا.مساعداعاماليشكلومستقرةمستدامةشبكةشكلعلىالتعلیمیة

طويلةرةلفتالذاكرةفىبھاواإلحتفاظالمعرفیةوالمحصالتالمكتسبةالمھاراتإستدامةعلىبالغة
.الخبراتونقلالذاتىالتعلممواصلةعلىالقدرةذلكعلىعالوةينمىأنهكمااألجل،

عناصر معرفیة متشابكة وداللتھا لنقل الخبرات
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د،الموامعظمفىالمنطقیةالربطخیوطأهممنالتفكیروطرقاألساسیةالمبادىءمنكلتعد
اوجاهزيتھحضرهابمجردوذلكبسھولةالدراسیةالحصةفىخفیاترابطاتحدثأنشأنھامنوهى

حبوضوتسمیتھاعلىالمدرسيحرصأنبمكاناألهمیةمنأنهإاللھازوتبنیهالمدرسذهنفى
.الحصةفىدورالعبتكلماصريحبشكلإلیھاواالشارة،للدارسین

6مثال

الدارسونلميتعأنيجبإذ.التاريخمادةتدريسلتدريساألساسىالمبدأهو"البنائىالتعلم"يعتبر
بالطالالتدريبويمكن.الحاضرمنظورمنبناءاعادةاالهىماالتاريخیةاألحداثروايةانتدريجیا

خیةتاريلرواياتالنقدىالتحلیلأوبانفسھمالتاريخسردطريقعنعملیاالقناعةهذهعلى
.متاحة

فىلكذعلىويزيد.للغةالشفوىاالستخدامهواألجنبیةاللغاتتدريسفىاألساسىالمبدأان
طرقأنالشهذافىتتوفرالقد.الثقافىبالتنوعإهتمامانولىأن-الثانويةالمرحلة-العلیامرحلة
مإحساسھتطوركلماالدارسین،تقدمفىطفراتللنظرحدوثالملفتمنولكنمألوفة،معرفیة
التىةاألساسیالمحاورجمیعانعرفونحن.األجنبیةاللغةبھذهيفكرونبدأواوكلماالجديدةباللغة
لوساطةاعنفضالواالستماع،الكتابة،القراءة،التحدث،:وهىأجنبیة،لغةأىتدريسبحصةترتبط

.

رقاماألفضاءواتساعامتدادحالةففى:"اإلستمرارية"هىالرياضیاتعلمفىاألساسیةوالقاعدة
لیهعوتسرىللتوقعات،وفقاويتطوردائم،تواصلفىاألرقامتسلسلنجدالمثالسبیلعلى

"ھیةبديسريانالمثالسبیلعلىاإلستمراريةمبدأعلىيترتب)األساسیةوالقواعدالمبادىء
اتللرياضیالمألوفةالمعرفةطرقضمنويدخل."موجبيساوىالسالبفىالسالبضربحاصل

أنمطلقاجدالوال.القیاسىواإلستداللالمنطقىواإلستنتاجواإلستقرائ،اإلستكشاف
ة،الوظیفالقیاس،المساحة،الرقم،:التدريسخطةتقسیممحورهىالرياضیاتعلممصطلحات

.والتكرارالتجانسمثلأخرى،مصطلحاتذلكإلىنضیفأنويمكن.الصدفة

6رقمواجب

،معتادوإجراءمألوفة،تفكيروطريقةكلية،مبادىءتخصصكموادمنمادةفىعين
.المحتوىعنمحوريةوأفكار
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المحتوىملخصـ1.4

كمدرسعلیكويتعین.سواءحدعلىوالمتعلمالتعلممادةاماممسئول"التدريسفن"علمان
تكونلنتدريسكحصة:اإلتجاهینكالمراعباالتوصیلعملیةخصوصیاتتغفلأالبالتدريسقائم
ولیةالكالمبادىءضع.المجھودلبذلواستعدادهموالتلمیذاتالتالمیذإنتباهبإثارةإالقیمةذات

.عینیكنصبالدراسیةالخطة

المعارفعلىسريعةنظرة

هومكمعلفواجبكلك،فائدتهقیمالفصلوهذافىبمعالجتهقمناماتأملالتدريسفنعلم✓
.التعلمطرقمراعاةمعمختلفةمحتوياتتدريس

يتعلمهأنينبغىالذىما:نفسكتسألأنهوتتخذهأنيجبقرارأولالتدريسفنمبادئ✓
:ھىفالتالیة،المھمةاألسئلةأماذلك؟تعلمھممنالغرضهووماولماذا؟والتلمیذات؟التالمیذ

تدريسھا؟يمكنوكیفيدرسونھا؟التىللمادةالمناسبالتسلسلهوما

المدرسنبیتبادلیةعملیةالمعلومةتوصیلأندائماتذكرالتعلیمیةالفجوةوالتدريسعملیة✓
منلقدرفقد"حدوثامكانیةنستبعدوالالطرفین،كالعلىنجاحھاويتوقفوالدارسین،
."لھاخاطىءفھم"أو"نقلعملیةأثناءالمعلومات

بھالمععلىسیكونونالتىالمسبقةالمعارفهىما:الدارسینمكاننفسكضعالمنظورتغیر✓
ةالیومیحیاتھمفىالدرسلموضوعالملموسةاألهمیةهىوماالدراسیة؟الحصةحضورهمعند
امعلىتبنىأنيمكنوكیفتواجھھم؟انيمكنالتىالصعوباتأوالجديدةالمعلوماتهى؟ما

الدرس؟موضوعحولمعرفةمناآلنحتىلديھم

نكبإمكاألیس:الدرسموضوعلعرضكوسیلةبالكلماتفقطتكتفىالالعرضأشكالتنوع✓
الدرسلموضوعمالئمةايضاحیةصورتوجدأالما؟شىءرسمأواإليمائیةالحركاتاستخدام
تالمیذك؟إلىبھاتعھدأنأوعرضھاتستطیع

تلمیذاتك،وتالمیذكوتركیزبیقظةإالتُذكرفائدةحصتكتجنىلنالتعلمعلىمشجعمناختوفر✓
اللكنولإلنتباه،ومثیرمحفزمحیط:التعلمعلىتشجعأجواءتوفیرعلىتحرصأنعلیكولذلك
إمكانیاتتوفرجانبالىونفسى،بدنىارتیاحوجودكذلكاألنظار،وصرفاللھوحدالىيصل

.للتواصلمالئمة

بالتعلموميقمناألمرنھايةفىولكنللتعلم،مالئمجوتوفیراستطاعتكفىالمعرفىالتنشیط✓
تمامھماهتوجیهعلىالدارسینتشجیعكیفیةفىالتفكیرتمعنأنعلیكلذلك:تالمیذكهم
.معارفھموتنمیةالتحصیلفىعقلھماعمالعلىومساعدتھمالدرس،موضوعنحو
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حصةلصالحاإلنسانعلیھاالمفطورالطبیعیةالمیولتستغلأنحاولاإلنسانيمیزالذىما✓
فىتوقظوأنخالقأوتمثیلىنحوعلىدرسكموضوعتعالجأنبإمكانكألیس:تدريسك

نعیشالذىبعالمناالدرسموضوعصلةتكمنأينالفھم؟فىوالرغبةالفضولالدارسیننفوس
أفكارهم؟عنيعبرواألنجديدةوإمكاناتفرصللدارسینتتاحوهلفیه؟

مادةكللالمحوريةواألفكارالمألوفةالتفكیروطرقالكلیةاألساسیةالمبادىءبإبرازقمالترابط✓
حیة،ومعرفةمستدام،تعلموجودفىوتساهمتدعملكى"أساسیةخطوط"اعتبارهاعلى

.فكرىوحراك

للتفكرتكليفات

.مھمةعلیاجوانبعنبالكالماإلستھاللىالفصلهذافىبادرنا

أىفى؟لكعوناأكثرتبدومنهاأى:لكأهميتهاحسبلهاترتيببعملقم❖

الكاملباإلطمئنانتشعرالمنهاوأىالخبرة؟منمزيدجمعفىترغبالمجاالت

تجاهها؟

التىآخرهفىاللخصمعالفصلهذامحتوياتفهرسبينمقارنةتعقدأنحاول❖

فيماترابطيةعالقاتعلىتعرفتهل.المعارفعلىسريعةنظرةعنوانتحمل

منمزيدإلىحاجةفىأنهاترىهناعنهاتحدثناالتىالنقاطمنأىبينهما؟

الفصول؟منفصلفىالتفصيلىوالشرحالمعالجة
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لىعواعمل،األقلعلىأسبوعلمدةالحصةفىأثرهوراقب،التالیةالعناصرهذهأحدباختیارقم
.باختیارهقمتالذىالعنصرإلىإستناداتدريسكطريقةتطوير

المنظور،تغیر▪

،التعلیمیةالفجوةوالتدريسعملیة▪

العرض،أشكالتنوع▪

أوالمعرفى،التنشیط▪

بینھافیماالترابطومجاالتالكلیةاألهداف▪
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األشكال االجتماعية وتعـدد الرؤى فى الحصــة الدراسيةـ  2

التزال هذه. يقف شخص ما عند السبورة ويوجه حديثه إلى مجموعة من الشباب الجالسین أمامه
كل أى حصة شتمیزالصورة الكالسیكیة لطريقة التدريس متواجدة بكل تأكید حتى الیوم، وهى التى 

دينا فى هذا الفصل الذى بین أي. سواء فى ألمانیا أو فى مصر، على حٍد سواء–دراسیة بالمدارس 
سنشرع فى عرض طرق أخرى على حضراتكم تمثل بدائل اختیارية فى أسلوب 

: التدريس

خاطب فھل يتحقق التعلم اذا ما تخلینا عن االطار  الجبھى الذى يضم محاضرا على علم بكل شىء ي
من موقعه عند السبورة من يجلس أمامه، ومجموعة من الشباب يستمعون إلیه وال يتفاعلون؟

بنفسك،ھابتجربتالقیاميمكنكاجتماعیةألشكالمقترحاتبطرحيلىفیمانقومالسیاق،هذافى
.التدريسطريقةفىعظیمانجاحالھموحققتوالزمالء،الزمیالتمنكثیربالفعلبتجربتھاقامحیث

إلىأنتباهھموجذبالدارسینكسبكیفیةعلىالتعرفالمختلفةالمقترحاتهذهوتستھدف
تلقونيمااستدامةعلىوتشجیعھمالتقلیدية،الطريقةمنأقوىنحوعلىلناومشاركتھمشرحنا

سةبالمدرالمعرفةوتلقىالتعلمعملیةتحققذلكخاللومنالدوام،علىمعهوتفاعلھمعلممن
فىكمأيديبینالتىالمقترحاتهذهأنوضوحبكلنقولهنا.قبلمنعلیهكانتمماأفضلنجاحات

الُمدرسةأوالمدرسبإلقاءالذكر،سابقةالتقلیديةالطريقةتتواجدلنأنهمطلقاتعنىالالفصلهذا
بةومناسأهمیةفیھاستظھرالتىالمواقفمنالعديدفھناكبالفصل،المنصةعلىمنمحاضرات

دريستالاسلوب"االجتماعیةاألشكال"فصلفىتناولناالسببولھذا.الجبھىالتدريساسلوب
ىفللغايةقیمةمعلوماتمنلديناماحشد-المثالسبیلعلى-يمكنكیفلنبین،الجبھى
نمالتدريسأسلوبتغییرأهمیةإدراكالىالألخرالجانبعلىنھدفولكنناللدارسین،محاضرة

ومن.بالمعلوماتمكدسةمحاضرةشكلفىدائمالآلخرمعارفناتلقینالمستحیلمنإذآلخر،وقت
جالنموذأنهعلىذاتهحدفىاالجتماعیةاألشكالمناىثمةنصنفأالأيضاعلینااخرىناحیة

يكملمختلفةعملأشكالمنهنانقدمهماأندائماندركأنعلینايتعینبلاألوحد،المثالى
لىعومواهبھممیولھممعيتناسببشكلالتلمیذاتوالتالمیذمعالتعاملبھدفبعضابعضھا

.الدرسمادةالىإهتماماتھماثارةبھدفوذلكاختالفھا

 1تكليف

ى من المھم أال تغفل وجود أشكال اجتماعیة مختلفة لكى تجذب اهتمام التلمیذات والتالمیذ عل
.  اختالف أهوائھم ومواهبھم لحصتك وتجعلھم يتفاعلون مع مادة الدرس بشكل مناسب

وهل تفضل أن تعرض محتوي . تأمل فى  صاحب القدر األعلى من الكالم فى حصتك❖

الدرس فى شكل محاضرة شارحة ومفسرة له؟

الرؤىـ األشكال االجتماعیة وتعــدد ٢
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وهل تفضل أن تعرض محتوي . تأمل فى  صاحب القدر األعلى من الكالم فى حصتك❖

الدرس فى شكل محاضرة شارحة ومفسرة له؟

وهذا الفصل يستهدف

أن تكون قادرا على عرض أهمیة األشكال االجتماعیة لنجاح التدريس، •

أن تتعرف على أشكال اجتماعیة و أشكال عمل مختلفة،•

التقلیدى،التدريس الجبھى االمامى أن تتعرف على بدائل ألسلوب •

أن تطلع على إمكانیات الربط بین أشكال عمل مختلفة، عالوة على•

أن تدرك أهمیة تعدد المنظور كمبدأ هام  يشغل دورا محوريا، وخاصة فى تدريس مواد •
.العلوم االجتماعیة
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المدارسفىاجتماعيةألشكالأنماطـ2.1

إن أى حصة دراسیة بالمدارس ما هى إال محاولة توصیل محتوى محدد مسبقا بالمنھج الدراسي 
لى ولكى نتمكن من الوصول إلى هذا الھدف بأفضل طريقة ، فاألمر يحتاج اوال إ. إلى أطفال وشباب

ح امكانیة وجود تواصل مكثف بین المعلمین والطالب، ثم يأتى دورتخطیط الحصة الدراسیة، الذى يتی
نظیم لنا هى تاالجتماعیةفالخدمة التى تؤديھا األشكال . خروج هذا الموقف اإلتصالى بنتائج مثمرة

ف مواقف اإلتصال والتواصل، بصورة تتناسب مع متطلبات المنھج الدراسى، حیث إن تلك المواق
تالى الحوارية بین طرفین تمثل جزءا من عملیات اجتماعیة تتم بین مجموعة من المتعلمین، وبال

ر التعلم فھى التى تتیح إمكانیة إقامة تعاون مشترك بًناء، فضال عن تأثیرها اإليجابى على عناص
.  الفكرية واالدراكیة

وتستهدف هذه الجزئية بالفصل

.أن تكون لديك القدرة على التفريق بین أشكال اجتماعیة متعددة•

.أن تكون قادرا على شرح العالقة بین نظام الجلوس بالفصل وأشكال التعلم المختلفة•

. مأن تتوفر لديك القدرة على إستخدام أشكال اجتماعیة تتالئم مع أهداف التعلیم والتعل•

جسورامةاقوبالتالىالتدريس،أثناءالتواصلعملیاتشكلتصمیملناتتیحالتىاإلمكانیاتأما
.مختلفةبأشكاللديناتتوفرفھىوالطالب،المدرسبینالتعاون

لمالتعنجاحتحقیقعلىيساعدمالئمنحوعلىالمختلفةاالجتماعیةاألشكالبینالربطأن
دقأنهفیهشكالومما.ممكننجاحأفضلإلىالتعلممجموعةداخلاألفرادجمیعقیادةوالجماعى

.بالتدريسقیامكمأثناءمختلفةاجتماعیةأشكالمعالتعاملفىمتعددةخبراتبالفعللديكمتوفرت

التدريس

الجبهى 

عمل فى فريق عمل  مع  شريك عمل فردى

أنماط األشكال االجتماعیة
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2تكليف

األربعةاالجتماعيةاألشكالتواجهالتىوالصعوباتالقوةلمواطنقائمةبإعدادقم❖

.خبراتمنلديكماإلىإستناداالمذكورة،

."هرةبالقااألنجيليةاأللمانيةالمدرسة"عنوانيحملالذىالفيديومقطعشاهد❖
السائد؟هولكيبدومنهاشكلوأىتعرفها؟التىالتعلمأشكالهىما

تدوينبوقم!الدراسيةحصتكفىشخصياإليهاتلجأماغالباالتىاألشكالتأمل❖
!لحصتكالمالئمتسلسلهافىاالجتماعيةلألشكالمالحظاتك

التحدياتمواطن القوة
عمل فردى

عمل مع شريك

عمل فى فريق أو مجموعة

التدريس الجبھى 
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شكوال.فصلبالالجلوسنظامفىتغییراتبعملالقیامالتالیةاالجتماعیةاألشكالمنكثیرتتطلب
الشكلتغییرانحیثذلك،يستحقاألمرأنإالوالوقت،الجھدبذلأيضايتطلباألمرهذاأن

بإزاحةومنقحینننتبهأنعلیناولكنالعمل،علىوتشجیعتحفیزعنصرإلىسیتحولاالجتماعى
وأنجید،بشكلالبعضبعضھممعوتلمیذاتكتالمیذكبتعاونذلكيسمحأن:إلىبالفصلالمقاعد

هويجعلالتعاوندرجةمنيرفعأنشأنهمناألمرهذاإنحیثالعمل،اآلخرأثناءإلىمنھمكلينظر
قطفيسرىالالسلوكوهذاواحد،قاربفىكشركاءوالتلمیذاتالتالمیذبینفیماسھولةاكثر

لوسالجنظامتغییرعملیةان.نفوسھمفىخاصةداللةيتركأنهإذالمدرسة،علىالحالبطبیعة
علىرىجوهبشكلأيضايساعدمختلفةاجتماعیةأشكالباستخداموربطھابالفصلمنتظمبشكل
.الحصةفىالمشاركیناألفرادجمیعبینالدمجمننوعإحداث

الفردىالعملـ2.1.1

مكلفةمسألمعالدارسینأحديتعاملحیثتأكید،بكلفرديةاألكثرالتعلمقالبهوالفردىالعمل
ذاتخرىأجوانبفىيبحثونأوالمسألةنفسبحلإماالفصلأفرادباقىيقومبینمابھا،بالقیام

فىمعرجانبتحصیلعنديتوقفالالفردىالعملاستخدامفإناألحوالكلوفىبالموضوعصلة
.المشكالتحلفىاستخدامھاأوحالیةخبراتتثبیتعلىايضايساعدبلفحسب،جديد

:فهىالفردىالعملمزاياأما

أن فى استطاعة الدارسین أن يحددوا بأنفسھم الطرق الخاصة بأداء أعمالھم، وإلى حد ما ▪
ق كما يمكنھم فى اطار المادة العلمیة و االطار الزمنى المتف. أيضا اإليقاع الزمنى الالزم لھا
.علیھما وضع نقاط ارتكاز فردية

.يمكن للدارسین نقل ما اكتسبوه بالفعل من معارف سابقة على مجاالت أخرى بطريقة تلقائیة
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افإذ.حینهحتىالدارسینأداءمستوىعلىللتعرفوسیلةأفضليمثلالفردىالعمل▪
لعمبالتالىالممكنفمنما،مسألةحلفىالمطلوبمنأطولوقتاالدارسینأحدإستغرق
ذلكنويمك)نتائجمنتحققماإلىاستنادابهالخاصالدراسىللمستوىجداجیدتشخیص
.(أيضاانظر)وكفاءتهالدارسقدراتلتطورمالئمةمتابعةتقديممنالمدرس

.سلیمنحووعلىبثقةمنھمبكلالخاصةالقدراتتقییمالتالمیذيتعلمالفردىالعملخالل▪

رهمفكإعمالفىالدارسونيأخذحینوذلكوالتركیز،الھدوءالفصليسودفردىبعملالقیامعند
ةالیقظدرجاتمندرجةأعلىتمثلالفترةوهذه.حلھامنيتمكنواكىمنھمالمطلوبةالمھامفى

وحدةكلمناإلنتھاءفورالدارسین،معنحددبأنننصحفإنناولذلكأعمالھم،أداءفىواإلنتباه
نمدرجةبأعلىالعملالدارسینجمیعحینئذونناشد،(القصیر)الفردىللعملموعدادراسیة،

.التركیز

إنحیثالشركاء،منمجموعةمعأوشريكمعنشاطالفردىالعملهذايتبعأنالممكنومن
القدرةملھيتیحممامنھم،المطلوبةالمھاممعشديدبعمقبالفعلتعاملواقديكونواالمشاركین

.األخرينمعاالراءتبادلعلى

شريكمعالعملـ2.1.2

ملیا،عتطبیقهقابلیةحیثمنالدارسینبینللتعاوناجتماعىشكلأيسرهوشريكمعالعمل
فى.یقدقتكلیفألداءثنائیاتالىالبعضبعضھمبجانبيجلسونأشخاصتقسیميسھلحیث
منھمكليعرفحیثبینھم،فیماالتعاونجسورإقامةفىالتالمیذشروعنالحظالحالةهذه

،منتجةغیراالحیانبعضفىتكونقدالثنائیاتهذهأناال.بینھمفیماالمحبةوتسوداآلخرجیدا،
الىالھامالدراسىالمضمونعنالطرفینبینالمحادثةتنحرفأنفىيكمنالخطرإنحیث

تیحيوجیزذهنىبعصفاألمريتعلقعندمافقطالمخاطرة،هذهأحتمالويمكنك.شخصیةمواضیع
كوينتفیجبعمقا،أكثربدراسةاالمرتعلقإذاأما.ماموضوعحولالرأىالدارسینمنإثنینتبادل

.مختلفبشكلالثنائیات

إمكانیات تشكیل مجموعات عمل لشركاء أو لفريق تعلم  

فريق تعلم ذا /شريكة/شريك
أداء غير متجانس

فريق تعلم ذا /شريكة/شريك
أداء متجانس
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:متجانسأداءذاتمجموعات

ىإلالعملبدفعمعاالشريكانيقومانمنھاالھدفيكونعندماالمجموعاتمنالنوعبھذاننصح
.ابینھمفیماالحواردراستھاسبقتالتىالموضوعاتتشغلماغالباهنا.القدربنفساألمام

:متجانسغيرأداءذاتمجموعات

ذاتمسائلشرحأقوياءدارسینمنُيطلبعندما-السابقةمنالنقیضعلى-تشكیلھايمكن
فىوياءاألقللدارسینالتشكیلهذايتیح.منھمأضعفأخرينلدارسینبدقةومحددةخاصةطبیعة
.اآلخرمعالتواصلعلىوقدرتھماللغويةكفاءاتھمتدريبفرصةالوقتنفس

(الرياضياتمادة)1مثال

"اآلخرفىمنهماكلظهر"شريكمععمل

ةقصاصبسحبأحدهمايقومثماآلخر،فىمنھماكلظھريكونبحیثمعا،شريكینكليجلس
المسألةعلى(الشريكینأحد)الدارسيحصلإحداهابسحبوالتىيانصیبوعاءمنمغطاه

مكعب،)ماهندسىشكلبرسممثاليقومأنوهىالمسحوبة،بالورقةوالمدونةحلھا،المطلوب
هذاتكوينايضايمكنالمطلوبةالموادوجودحالةوفى)–(وهكذامخروطى،شكلهرمى،شكل

الوقتنفسفىويقومالشكلهذايرسمانهىالدارسبھاالمكلفالمھمةواآلن.(الشكل
منهإنتھائوبعد.أيضاهويرسمهلكىلشريكهبنائهأورسمهالمطلوبالھندسىالشكلبوصف

لىعالقدرةيخدمالتمرينهذاجیدا؟الوصفكانهل:المرسومینالشكلینبمضاهاةنقومالمھمة
علىعالوة.(إلخمسطح،حافة،ركن،ضلع،)األجسامهندسةمجالفىالعلمیةالمصطلحاتفھم
علىرةالقدمنويرفعالمتخصصةاللغويةالكفاءاتتدريبعلىأيضايساعدالتمرينهذافإنذلك
.والفضاءالحیزتصور

:التاليةبالمزاياالمبدأحيثمنشريكمعالعمليتسمأنيمكن

.وتنوعاإثارةأكثرالمطلوبةالمھامفىالعمليجعلالشريكینبینالمتبادلالتحفیز▪

والعالجمیيستوىوهنا.البعضبعضھممنالدارسونيتعلمأنيمكنالمعلوماتتبادلاثناء▪
.الُمرًكبةالمھمةالتمامللتعاوناالستعداددرجةمنيرفعماوهواآلخر،علىيعلوأحد

لممكنامنوبالتالىالثنائیات،لعملالمصوناالطارداخلللنتائجمراقبةهناكيكونماغالبا▪
.سلبیةعواقبأيةمنتخوفدونصعوباتأيةبشأنالتواصل

عالقدرعلىيحوزوالجمیعايجابى،نشاطحالةفىالدارسینجمیعيصبحأنالممكنمن▪
.والتحدثالمشاركةفى

ملويكالعملفىالجمیعيساهمحیثالتواصل،علىالقدرةيدعماالرالءوالمعلوماتتبادل▪
.اآلخرمنھمكل
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إزاحةالىالحاجةدونبالفصل،الدارسینجلوسنظامعلىنبقىأنيمكنناماغالبا•
.الكراسى

3تكليف

عاملللتخاصبشكليصلحتخصصكلمادةالدراسىالمقررمنتعليمىمحتوىاذكر
!لهاختياركعلل."شريكمعالعمل"االجتماعىالشكلفىومناقشتهمعه

فريقفىالعملـ2.1.3

العملمراحلففى.الدارسینبینالتعاونألوانمنآخراجتماعىشكلفريقفىالعمليمثل
طرحيُ مامعالجةفىتشرععدداأقلمجموعاتإلىبأكملھاالتعلممجموعةتقسیميتمالجماعى

وعاتمجمفىفالعمل.مسبقابصیاغتھابالتدريسكقائمسیادتكقمتوواجباتمھاممنعلیھا
ضھاببعصلةذاتالموضوعاتإحدىلجوانبجزيئاتمعالجةمعخاصبشكليتناسبالحجمصغیرة
حینمانفسھوقیمةالمسؤولیةبمعنىالدارسونيشعرمجموعاتإلىالعملتقسیموفى.البعض

يقعمجموعاتفىأوفريقفىالعملحالةوفى.المطلوبةالمھاممعالجةعاتقھمعلىيأخذون
حیثريادى،دوروهواألخرى،االجتماعیةاألشكالكلفىغیرهمنأقوىدوركمدرسعاتقكعلى
لعمفىالتقدممباشرغیربشكلويراجعيتفحصالذى"التعلمفريققائد"بمثابةتكون

نفیتعیذلكعلىعالوة.لديھمصعوباتوجودحالالنصحمنهالدارسونيلتمسومنالمجموعات،
ىفتشرعبأنمجموعاتفىللعملالمالئمالجلوسنظامتعدأنالمجموعاتعملبدءقبلعلیك
.الجماعيللجلوسموائدهیئةعلىبالفصلالتالمیذجلوسمقاعدترتیب

أداءذاتمجموعة:شريكمعالعملحالةمثلفريقفىللعملالتالمیذمجموعاتتشكیليجوز
تتشكیالبتكوينالدقیقةالمھامالنجازننصحأنناإالمتجانس،غیرأداءذاتوأخرىمتجانس،
قھاتطبیيمكنمختلفةطرقوهناك.بتركیزالمطلوبةالمھامأداءأجلمنوذلكللدارسینمختلطة

اخرىطرقالبتكارإبداعاتكمأمامحدودتوجدالانهاال،مجموعاتإلىالدارسینتقسیمعند
.المجموعاتلتقسیم
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إمكانیات تقسیم المجموعات

كوذلالدارسینمنمحدداعدداالطرقبھذهالمكونةالمجموعاتتخطىعدمنراعىأنعلینايتعین
واصلالتتحقیقيسھلوحتىالمطلوبةالمھاممعالجةفىالمنشودالھدفإلىالوصوليمكنلكى
6الى4بینمامجموعةكلفىالمشاركینعدديتراوحبأنننصحولھذاالمجموعة،اعضاءبین

تفاعلالتوجیهإمكانیةكمعلملديكتتوفرأنهوالتوصیةهذهمنوالھدف.المثالىالعددوهوأفراد،
محددادورامجموعةبكلالمشاركینمندارسلكلتسندبأنوذلكالجماعى،العملمرحلةفى

الفرديةاالحتیاجاتاالدوارتوزيععنويراعى.الجماعىالعملمرحلةبدءقبلوذلكبه،يقوم
تُعدوأناألدوارتوزيعفىتتحكمأنينبغىاألحوالكلوفى.المجموعةاحتیاجاتوكذاللمتعلمین

.الجماعىالعملمرحلةفىللمتعلمینتتیحھاأنوالمطلوبةاألدوارتوصیف

                                      تشكيل المجموعات بطريقة العد                                                                     

 الشكل األسھل والموفر للوقت لتقسیم المجموعات •
 ...( بحیث يتوافق آخر رقم مع عدد المجموعات 3، 2، 1يبدأ الدارسون فى العد ) •

التى يتم تشكیلھا )مثال: عند تقسیمھم ألربع مجموعات، يكون آخر رقم فى 
 (4العد هو 

 تتألف كل مجموعة من الدارسین الذين يحملون نفس الرقم •
 

 تشكيل المجموعات بطريقة البطاقات الملونة                                                                                                         

 نشرع فى توزيع بطاقات ملونة قمنا بتجھیزها مسبقا •
 تتألف كل مجموعة من دارسین يحملون نفس لون البطاقة •

 
                                                                                                         Puzzleتشكيل المجموعات بطريقة صور مجسمات مقطعة 

يقوم المدرس بتقسیم مجموعة من الصور الى قصاصات ويوزعھا على   •
 المتعلمین

يساوى عدد الصور عدد المجموعات و يساوى عدد القصاصات عدد المتعلمین  •
 فى المجموعات.

تتألف كل مجموعة من الدارسین الذين تعاونوا معا فى الوصول للشكل النھائى  •
 لمجسم
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األدوار وتوصیف المھام للدارسین فى مراحل العمل الجماعى

بدون.المجموعاتحوارفىالدارسینجمیعمشاركةإمكانیةمنتتأكدمحددةأدوارتوزيعخاللمن
دارسونالفیھايسودبحیثالتواصلدينامیكیةتتطورأنيمكناألدوارتوزيعفىالتخصیصذلك

تحديدیلتأجالدارسینجمیعوتنشیطتحفیزأجلمنيمكنناكما.األضعفأقرانھماألداءفىاألقوياء
نالدارسیجمیعأمامالفرصةتتاحالنحوهذاوعلى.الجماعىالعملمرحلةنھايةالى(ة)المقرردور

.المجموعةنتائجلعرض

4تكليف

ولماذا . قدم تصورك عن أى األدوار تبدو لك مالئمة وصالحة ألى نمط من أنماط التعلم
تصلح أدوار محددة لبعض أنماط التعلم دون غيرها؟

الحوار( ة)مدير 

قراءة المھمة المطلوبة •
على الدارسین 

.اآلخرين

التواصل فى حالة وجود •
صعوبات تعلم مع 

األساتذة

التوسط داخل •
المجموعات فى النقاش
الدائر حول طرق الحل 

.المناسب

الحرص على وجود •
تعاون حسن فى 

.المجموعة

إعطاء حق التحدث •
ألعضاء  مجموعات 

التعلم اآلخرين، ومنع 
هیمنة  بعض الدارسین

فى كل  مجموعة على 
التحدث والتواصل دون 

غیرهم

(ـة)المس

يقوم بتدوين أهم •
فترالنتائج الجزئیة بالد

ريقة يقوم أيضا بتوثیق ط•
الحل لكى يمكن فیما

بعد الرجوع إلیھا، خاصة
عند عرض  النتائج على

.جمیع الدارسین

(ـة)المراقب

ات يقوم بتوثیق صعوب•
العمل الجماعى 

صعوبات على مستوى)
التواصل أو التفھم أو 
ض غیاب التعاون بین بع
الدارسین، إلى غیر 

(.ذلك

ب التحفیز على فتح با•
بعد -الحوار والتفكر 

اإلنتھاء من معالجة 
الموضوعات المطلوب 

لمناقشة -حلھا
الصعوبات التى واجھھا 

.العمل الجماعى

عن ( ـة)المسؤول
إدارة الوقت

تأمین الحفاظ على •
.الوقت المحدد

تنسیق سیر األعمال •
.بین كل مھمة وأخرى

(ة)المقرر 

عرض نتائج العمل •
الجماعى على 

د الدارسین اآلخرين، بع
.جاإلنتھاء من تلك النتائ

ئل تنسیق وتكوين وسا•
العرض المناسبة 

شرائح العرض، عرض )
(اتالباور بوينت، الملصق

إختیار المواد المطلوب •
استخدامھا فى أداء 

األعمال من بین األدوات
التى قام الدارسون 

مقص، )بتحضیرها 
أقالم، ورق مقوى 

.(للملصقات، وغیر ذلك

...  ال يصلح لنمط تعلم / يصلحالدور

نظرا ألنه

الوقتإدارةعن(ـة)المسؤول

(ـة)المراقب

(ـة)الموثق

(ة)المقرر

الحوار(ة)مدير
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عماألدوارتلكبتدوينقم.مجموعاتفىللعملمساعدةلكتبدوأخرىأدواراأذكر❖
.لهامختصرتوصيف

الجبهىالتدريسـ2.1.4

تدريسالان.ألمانیافىأيضا–الیومحتىكبرىبشعبیةيحظىالجبھىالتدريسأسلوباليزال
ريسالتدمصطلحويعكس.التعلیمیةالبیئاتفىانتشارااألكثراالجتماعىالشكلهوالجبھى
اطارهفىوالتعلمالتعلیمعملیاتتتسمإذ:"االجتماعىالشكل"هذاممیزاتبوضوحالجبھى
رتكحضاألحیانغالبفى-بمفردهشخصانجدحیث"متواجھتین،جبھتینالىالفصلبتقسیم
ىوبالتال.الدارسونهمغالبا-والمستمعاتالمستمعینمنمجموعةأماممتحدثايقف-كمدرس

عرضبالدارسونفیھايقومالتىالمراحلتلكعلىايضااألمامىالجبھىالتدريسمصطلحيطلق
.مامحتوي

كلمیزيالجبھىللتدريساساسیینشكلینبیننفرقأنالمبدأحیثمنيمكننااإلطارهذاوفى
.كمدرسعاتقكعلىيقعالذىالدورخاصبشكلمنھما
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للتدريس الجبھىشكالن اساسیان 

لیات فى اجراء عمالتدريس الجبھىرغم االنتقادات الكثیرة التى توجه فى الوقت الحالى ألسلوب 
:التعلیم والتعلم اال ان له بعض المزايا مقارنة بأشكال اجتماعیة أخرى 

تغییراتإجراءالمثالسبیلعلىالضرورىمنفلیس)التنظیمىالجھدمنكثیربذليتطلبال▪
.(الجلوسمقاعدترتیبطريقةفى

.المحادثاتسیروتوجیهتخطیطإمكانیة▪

.محوريةلمعلوماتالفعالالعرض▪

.ذاتهالوقتفىالتعلممجموعةدارسىلجمیعمحوريةمعلوماتتوصیل▪

.مباشربشكلاألخطاءتصحیحإجراءإمكانیة▪

.لغويابھايحتذىكقدوةالمدرسظھورإاتاحة▪

الهأنحیث،الدارسینلدىنظنمماأكثرمفضالالجبھىالتدريستجعلالتىهىاألسبابوهذه
تدريسالفكرةألننظراالفصل،فىوالمدرسینالدارسینبینجديدةأدوارلعبضرورةعلیھميفرض

التىاتالمعلوممصداقیةيثمنونالدارسینأنعلىعالوةلألدوار،مألوفتوزيععلىمبنیةالجبھى
.بنفسهبعرضھاالمدرسيقوم

رة
ض

حا
م
ال

يستحوذ المدرس

على نسبة عالية

من الكالم

مالئم لتحقيق األغراض 
:التالية

التمھید للموضوعات•

الملخصات•

الشروح•

ة
ش

اق
من

ال

ات يقوم المدرس بتوجيه عملي
التواصل فى غرفة الدرس

محادثة على هیئة (: أ)النوع •
تفاعل بین معلم )سؤال و جواب 

(ودارس

الدارسون يتواصلون (: ب)النوع •
ه مع بعضھم البعض، والمعلم يوج

& تفاعل بین معلم ودارس )
(تفاعل بین دارس ودارس

مالئم لتحقيق األغراض 
:التالية

مناقشات بشأن نتائج•

عمل مراجعات•

إستبیان ما لدى الدارسین من•
معارف مسبقة والتأكد منھا
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ورىالمحالسلبىالجانبفىدائماتفكرأنُمدرسةأوكمدرسعلیكيتعینذلكمنالرغموعلى
حاضرةالمبأسلوببالتدريسقیامكان:االجتماعىالشكلاختیارهذاقررتمااذاالجبھىللتدريس

معكنالدارسیتشركأنيمكنلكىوبالتالىللعلم،سلبیینمستقبلینإلىالدارسینيحول
مالئمةةاستراتیجیفىتفكرأنُمدرسةأوكمدرسعلیكفینبغىإلیك،وتركیزهمإنتباهھموتجذب
جیهوتووالتعلم،التعلیمعملیةفىالجبھىالتدريسمراحلأثناءالدارسینوإشراكمنتمكنك

أوعبیريةالتاألسالیبأوبوينتالباورشرائحباستخداممثالوذلك)الجوهريةاألشیاءإلىإنتباهھم
بھايتواجدالتىالعملمجموعاتفىالخصوصوجهعلىاألهمیةبالغاألمروهذا.(عملأوراق
.صغارالسنوتلمیذاتتالمیذ

(التاريخمادة)2مثال

:تقولالجبهى،التدريسبأسلوبحصةعن(9a)بالصفايلينالتلميذةكتبت

لةطويلمدةالحصةبدايةفىعادةوتتكلمللغاية،طويلةمحاضراتدائماتلقى(S)فراوُمدرستنا
حینكنولللغاية،سريعنحوعلىأيضاتتحدثألنھاتقول،ماإلىجیدبشكلأنتبهالوأحیاناجدا،
تذكرهماأفھمالوبالتالى،تقولهفیماتقدمتقد(S)فراوتكونأخرى،مرةإلیھااإلنصاتفىابدأ
اءإستیأحیانايثیرمماقالته،عماهشامأسألأنإالاألحوالأغلبفىأملكفالاللحظة،هذهفى

أفھمالولكننىإلیھا،اإلنصاتوأحاولالصمتألتزمأناضطروهنا.أتكلمألننى(S)فراووغضب
ماالباغوأيضا.أفھمهلمماشرحيتولىشخصعنأبحثأنأحیانااضطربعدفیما.تقولهمماشیئا

انیةثفأتأخربعد،فیمامعانیھاتدبرفىوآخذداللتھا،أفھمالالتاريخفىمفردات(S)فراوتستخدم
وبمكتورقةعلىنحصلماغالباذلكبعد.ماشىءرسمفىأبدأماوغالبا.تقولمااستیعابعن
بعضمعهيحضرفانهالخصصبعضفى(S)فراوعنينوبالذى(.K).اأما.مھمهوماكلبھا

.جمیلشىءوهذا.معهأقرأأنالفرصةلىتتاحوبذلكالشرائح،

:الجبهىالتدريسعنفتقولالتاريخُمدرسة(S)فراووأما

كلومراجعةسردالضرورىمنيكونعندماالتاريخلمادةبالنسبةجیدشىءالجبھىالتدريس
بتلخیصأقوموعندها.تحريريةامتحاناتعملقبلذلكيكونماوغالباالسرعة،وجهعلىشىء

مواصلةفنستطیعاألطفال،علىسھلةالموضوعاتيجعلوهذاما،بموضوعالخاصةاألشیاءأهم
.سالدرأثناءالبعضبعضھممعيتكلموناألطفالأجدأنفھوأعصابىيفقدنىماأما.الموضوعات

رفأتصنفسىأجدوهنا.للوقتاهداروفیهأقوله،فیماالتركیزعناآلخرينأذهانيشغلاألمرفھذا
عملةورقبتوزيعأقوممادائماأننىكما.أقولهفیماويفكرواينصتواأنهوالمھمألنوشدة،بحزم

وبالتالى،جديدةمعارفمنعلیھمبطرحهقمتالتفكرفیمللتالمیذتتیحمحاضراتى،مناإلنتھاءبعد
اأحیانولكنجیدة،ذلكنتیجةأجدأحیانا.أخرىمرةالبعضبعضھممساعدةإمكانھمفىيصبح
ىلينصتوالمربماألنھمبنفسىاإلجابةأوأبسط،بلغةقبلمنقلتهماأعادةالىأضطرأخرى

يقالطرفىذلكبعدتسیراألموريجعلوهذا.الصحیحةاالجابةيعرفونالألنھمأوصحیحبشكل
.السلیم

الرؤىـ األشكال االجتماعیة وتعــدد ٢
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أخرىمرة1رقمالمثالبقراءةقم-واجب

5تكليف

اتالصعوبهىوما؟التالميذلسانعلىالمثالفىوردتالتىالصعوباتهىما❖
؟المدرسينلسانعلىوردتالتى

:التالميذنظروجهةمن

:المدرسيننظروجهةمن

الرؤىـ األشكال االجتماعیة وتعــدد ٢
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منوالمعلمينناحيةمنالدارسيننظروجهتىبينتقربمقترحاتبصياغةقم❖
!أخرىناحية

الرؤىتعـددـ.2.2

كلهبيقومالذىالدوركفاءةرفعفىالدراسیةللحصةاالجتماعیةاألشكالتساعدأنالممكنمن
إحتیاجاتھمعنمعبرينالمجموعةفىيظھرونالدارسینبعضنجدإذحدة،علىالدارسینمن

قفريإطارفىأوفردىعملشكلفى-المثالسبیلعلى-يقومونعندماالفردية،واهتماماتھم
عنالتعبیروكذلكاللحظةهذهحتىمكتسبةمعارفأووتصوراتأفكارمنلديھممابعرضعمل

اسیاأسمبدأالتعلیمیةالعملیةتراعىأنهوالواقعفىاألمرهذايكملماولكن.المعرفیةثغراتھم
.الرؤىتعـدد:مبدأوهوأالالمعاصرة،الدراسیةللحصة

الرؤىـ األشكال االجتماعیة وتعــدد ٢
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هذه الجزئية بالفصلوتستهدف

.أن تكون لديك القدرة على شرح تعدد مبدأ تعـدد الرؤى•

أن تكون لديك القدرة على التفريق بین مبدأ تعـدد الرؤى بالنظر إلى موضوع •
.التعلم، وتعدد الرؤى بالنظرمن منظور الدارسین

.أن تكون قادرا على استخدام مبدأ تعدد الرؤى والمنظور عند التخطیط لحصة تدريس•

نتأملأننايعنىاألولجانبین،منالعمومعلى"الرؤىتعدد"ظاهرةمنالمقصودنفھمأنيمكن
ةناحیمنيعنى"الرؤىتعدد"ولكنمختلفة،نظروجھاتمنأىمتعددة،جوانبمنماتعلمموضوع
فىشرعنأنفقطيعنىفالاألولالجانبأما.التعلمعملیةفىوالتلمیذاتالتالمیذنشركأنأخرى

وفقاةالمختلفالنظروجھاتعننسألأنأيضابللهمختلفةأجزاءإلىعامرئیسىموضوعتقسیم
ثحیمن(البعیدالمدىعلى)التعلمعملیةفىتقدماحرازعلىيساعدناالذىوالمغزىللھدف
.التالىالجزءفىحديثنامحورفھواآلخرالجانبوأما.موضوعأىمعالتعامل

التعلمموضوعإلىبالنظرالرؤىتعـددـ2.2.1

أجزاءالىمارئیسىموضوعبتوزيعتكتفىالالتىالتعلمبموضوعالصلةذاتالرؤىتعدديةان
ا،مموضوعدراسةمنالمستھدفةالنظروجھاتعنتسألبلالتعلممجموعةتالمیذعلىمختلفة

لىإماموضوعتقريبوهوالمنشود،التعلیمىالھدفجانبإلى-يقدمتعلمموضوعكلألنوذلك
أبعادتوىمسعلىالتعلمعملیةفىتقدمايحققواألنللدارسینفرصةأيضا-الدارسینوإدراكفھم

إختبارمھمةالنطاقهذافىمعلمةأوكمعلمعاتقكعلىيقعالمنطلقهذاومن.شخصیةأخرى
المستھدفالمنظورنطاقخارجالتعلمموضوععنأخرىنظرلوجھاترحبةآفاقوجودإمكانیة
.الرؤىلتلكالدارسینإسنكشافإمكانیةواتاحةبالمضمون،اللصیق

بحث إستنادا 
إلى مصادر 
ومراجع

اكتساب 
منھجیة وإجراء 
البحث استنادا 

إلى المصادر

التدرب على 
التعامل مع 
الموروثات 

المألوفة بفكر 
نقدى تدبرى

تحسین 
القدرة على 
تقديم عروض 
باستخدام 

المیديا

البحث فى 
المصادر عن 
موضوعات 
تاريخية

لعب الكرة 
الطائرة

تعلم التعاون 
مع اآلخرين

تعلم أن نعبر 
عن أنفسنا 

بدنیا

تحسین 
القدرة على 

اإلدراك

إكتساب 
قواعد 
وتقنيات 
لعبة الكرة 
الطائرة

(                            الرياضة البدنية)3مثال (    تاريخ)4مثال 
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(رياضيات)5مثال 

الدارسيننظروجهةمنالرؤىتعـددـ2.2.2

تخطیطكعندمدرسةأوكمدرسمنكتتطلبالدارسیننظربوجھاتالصلةذاتالرؤىتعدديةان
تجاهالدارسینموقفتتقصىأن(3الفصل←)الحصصمنلسلسلةأودراسیةحصةلموضوعات

لوجھاتواعبشكلمراعاتكخاللمنتستھدفأنكحیثأهمیتهلهاألمروهذا.الموضوعاتتلك
ماموضوععمالتعاملبأهمیةاالقتناعوالتلمیذاتالتالمیذجمیععلىتیسرالمختلفةالدارسیننظر

أنالدرسموضوعمعالجةفىالمختلفةالنظروجھاتلتحديدالمھمومن.منفردامنھملكلبالنسبة
وعالموضجوانبعنتبحثأنتستطبعوبالتالىجیدة،معرفةلھمتدرسمنكلشخصیةتعرف
الحذربتوخىننصحكماألحوالكلوفى.واهتماماتھمالطالباتوالطلبةبھواياتربطھايمكنكالتى
طرقنتكأن)الدراسیةالحصةفىللدارسینالذاتیةالسیرةمنجوانبعنالحديثإلىالتطرقمن
،(المثالسبیلعلىالوطنأرضمنالترحیلأوالھجرةوراءتكمنالتىالدوافععنالحديثإلى

األمرهذابھميتعلقمنقصدغیرعنتدفعأنشأنھامنالحساسةاألمورهذهمثلذكرإنحیث
وأأنماطعنللحديثفرصةتتیحاالايضاعلیكيجبذلكعلىعالوة.اإلنزواءإلىالتالمیذمن

خصیةالشجعلعلیكبلالرؤى،بتعددتتسمدراسیةحصةفىجنوسیةخصوصیةذاتأكلشیھات
اداعمالتناوليكونبحیثالدرسموضوعلتناولاألساسیةالقاعدةالدارسینمنلكلالفردية
.للتعلم

التصوير البصرى 
لبيانات إحصائية

التعرف على طرق 
مختلفة للتصوير 

البصرى

تدريب على التعامل 
النقدى مع التصوير 
المرئي لبيانات 

إحصائية فى األماكن 
العامة 

ل تعلم كيفية التعام
مع وسائل وأدوات 

(ديجيتال)رقمية 

إستنتاج الخصائص 
النوعية لمجموعة 
بيانات مسجلة 
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واجب

5تكليف

نظروجهةمنالرؤىتعددلمبدأمالئماتراهبتدريسهاتقومالتىالموادمنموضوعااذكر

.وضوعالمهذابشأنلتالميذكالمختلفةالنظروجهاتعناألمثلةبعضبكتابةقمالدارسين؟

المحتوىملخصـ2.3

مالتعلیعملیاتتنسیقعلىتساعدكمختلفةاجتماعیةأشكالعلىالفصلهذافىتعرفت
بجانفإلى.المختلفةالمتعلمبناحتیاجاتتخاطبمتنوعةبطرقالمركبةالتواصلیةوالتعلم

لبشكالصدارةمكانالدارسونفیھايحتلأخرىاجتماعیةأشكالعلىتعرفتالجبھىالتدريس
مجردبارهمباعتالسلبىالتقلیدىالدورمنالدارسینإخراجيتمالتعلیمیةالقوالبهذهففى.أقوى

.التعلمعملیةفىإيجابىنحوعلىفعالةأشخاصايجعلھماطارالىمستقبلین

التعلموالتعلیمعملیاتمنالمنشودالھدفأيضاهوأقوىبشكلالصدارةمكانالدارسیناحتاللان
التىالتعدديةبینوالدارسینرؤىتعددبیننفرقانعلیناوهنا.الرؤىمتعددالتوجهذات

.مختلفةزوايامنماتعلمموضوعتناولتستھدف

"وانعنتحتالفصلهذافىالواردةاألساسیةللمعارفملخصاأيديكمبینستجدونيلىوفیما
."المعارفعلىسريعةنظرة

الرؤىـ األشكال االجتماعیة وتعــدد ٢
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المعارفعلىسريعةنظرة

لیمالتععملیاتتشكیلإمكانیةلكيحققالتدريسفىاجتماعیةأشكالعلىالتعرفإن✓
.التالمیذبتوجهواالسترشادتواصلىنحوعلىوالتعلم

قدراتهاوتطبیقیعملیاُيظھرأنفىمتعلملكلالفردىالتحدىمننوعايشكلالفردىالعمل✓
ألنالدارسینأمامالمجاليفسحالفردىفالعمل.موضوعألىمعالجتهعندالخاصةومواهبه

.المضامینفىبعمقيغوص

ألنركاءكشأمامھمالفرصةتتاححیثالدارسین،بینفیماتعاونوجوديشترطشريكمعالعمل✓
علىالدوريأتىأنالممكنومن.المطلوبةالمھاممعالجةفىاآلخرمنھمكلويدعميساند
.الفردىالعملمناإلنتھاءبعد"شريكمعالعمل"تفعیل

وجهعلىويصلحالحجمصغیرةمجموعاتإلىالتعلممجموعةيقسمالجماعىالعمل✓
.جزئیاتإلىمقسممحورىعامموضوعرأسمعللتعاملالخصوص

النحوهذاوعلىللدارسین،مختلفةأدواروإسنادتخصیصفىنشرعالجماعىالعملفى✓
.حالمطروالموضوعمعاجةفىالبعضبعضھممعيشتركونالدارسینجمیعأنضمانيمكنك

عجمیإلىمحوريةتعلیمیةلمحتوياتوتوصیلفعالةوساطةيستھدفالجبھىالتدريس✓
.مباشربتأثیرالدارسین

دريستشكلفىتنظیمھايتمالتىوالتعلمالتعلیمعملیاتفىالجوهريةاألهمیةمنلكن✓
وكذلكإهتماماتمنيبدونهماحیثمنالفردانیةالدارسینشخصیةنراعىأنجبھى

.تعلمھممستويات

لفةمختنظربوجھاتالتعلمموضوعاتمعالجةإمكانیةعلىناحیةمنالرؤىتعدديةمبدأيؤكد✓
رؤىمنالدارسونيبديهماإلىاالعتباربعینالنظرعلیناينبغىأخرىناحیةومنلھدف،وصوال

.ماموضوعتجاهمختلفة
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(األهداف، المراحل، مرحلة التدريب)تخطيط الحصة الدراسية ـ  3

الأنهیهفشكالومما.الیومیةالمعلمحیاةفىهامةمكانةالدراسیةللحصةالتخطیطعملیةتحتل
یطتخطجوانبدراسةالمفیدمنانهاالالدراسیة،للحصةالمتقنللتخطیطمحددةوصفةتتوفر

للحصةطالتخطیانسیماالوالتدريس،عملیةلنجاحفرصةاكبرتوفیربھدفبنیتھاوجیداالحصة
لكلطالتخطیيقتصراالعلىالعادةجرتقدواالولىللوهلةنعتقدقدمماتعقیدااكثرالدراسیة

يتمالمدىبعیدالتخطیطمرحلةففى.كامالالدراسىللعامالتخطیطيشملانماوبمفردهاحصة
طروابتجمعھاانعلىالدراسیةالحصصمنسلسلةهیئةعلىدراسىالعاممحتوياتترتیب

هذةتستغرقأنويمكن.كبرىوحداتالىالسلسلةهذةتقسیمفىنشرعثم،منطقیة
بقسماعلىوبناءا.المدىمتوسطالتخطیطعلیهنطلقماهووحیثأسابیعبضعةالسلسلة

علمىالالجانبمنانطالقا.حدةعلىدراسیةحصةلكلالتخطیطأى،المدىقصیرالتخطیطيبدأ
وضوعالماهمیةاالعتبارفىاخذينالتعلممتطلباتمنبهيرتبطوما،الحصةموضوعاوالنناقش

ريقطخارطةوضعثمومنالتعلم،أهدافتحديدفىالفاصلةالنقاطاحدوتكمن.للطالببالنسبة
.الدراسیةالحصةمراحلتحدد

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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سواألسا.التدريسلعملیةالمدىقصیرالتخطیطإلىأنظارنابتوجیهسنقومالبابهذاوفى
أنيمكنللمحتوىمنطقیاترابطايتضمنواضحهیكلوجودفىيتمثلالشأنهذافىالجوهري

.التعلمأهدافوضوحوإلىمعنىذاتفقراتإلىيقودنا

3الفصليستهدف

التعلمأهدافصیاغةعلىقادراتكونأن•

الدراسیةالحصةمنھاتتألفالتىالمراحلهىماتعرفأن•

المختلفةالحصةمراحلفىمراعاتھايجبالتىالجوانبهىماتعرفأن•

تطبیقھاوتستطیعالدراسیةللحصصالجیدالتخطیطسماتهىماتعرفأن•

1رقمتكليف

صةللحالسىءالتخطيطبسببأحدهمافىالنجاحلكيتحققلمموقفينصف❖
الجيد؟التخطيطبسبباآلخرفىلكحليفاالنجاحكانبينماالدراسية

ايجابىمثال

سلبىمثال

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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ريس؟التدلعمليةالتخطيطفشلأونجاحفىتسهمأنيمكنالتىاألسبابهىما❖
!إجابتكتدوينبرجاء

ما هى اإلجراءات التى تتبعها عند التخطيط لحصة دراسية؟ ❖
ى هل يتوفر لديك أسئلة استرشادية يمكنك اإلهتداء بها فى هذا اإلجراء؟  قم ف
ية فى بادىء األمر بتسجيل ما تتبعه من إجراءات عند قيامك بالتخطيط لحصة دراس
عليك شكل عناصر رئيسية مختصرة، ثم قم بعد ذلك بوضع عالمة على ما ينطبق

!بالجدول التالى

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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التعلمأهدافـ3.1

عملةمادتختارأنعلیكالغرضهذاولتحقیق!تالیةدراسیةلحصةبالتخطیطستقومأنكتخیل
طريقةیطبتخطوتقومبالواجبات،المتعلقةاألسئلةكلصیاغةفىوتشرعالدرس،لموضوعمناسبة
خصیاشلكواضحايكنلمإنألنهفاصال،دوراالتعلمأهدافتحديديلعبهنا.السبورةعلىالشرح

تخطیطثمةعننتحدثأنللغايةالصعبمنفإنهماموضوعبشأنالحصةفىتالمیذكسیتعلمهما
.الدرسلموضوعوكافٍ مالئم

ينطبق 
على 
حالتى

ال ينطبق
على 
حالتى

علیهيتحصلأنيجبمابكتابةالتدريسحصةقبلأقوم(1
الحصةمنالدارسون

⃞⃞

بحیثالتعلمأهدافبصیاغةأقوم:(1رقمعلىالموافقةحالةفى
اختبارمحلتكونأنيمكن

⃞⃞

⃞⃞.متعددةمراحلإلىالدرسموضوعبتقسیمأقوم(2

مختلفةمنھجیةطرقاستخدم:(2رقمعلىالموافقةحالةفى
.للدرسشرحىمراحلفى

⃞⃞

اتفصیلیمرحلةكلبتخطیطأقوم:(2رقمعلىالموافقةحالةفى
.حدةعلى

⃞⃞

لدىمااعتبارىفىأضعالشرحلمراحلالتخطیطعند(3
.الدرسموضوعحولمسبقةوخبراتمعلوماتمنالدارسین

⃞⃞

وجوداحتمالفىفكرىامعنللدرسبالتخطیطقیامىعند(4
وىذالدارسینبینيتواجدكأن)الحصةفىخصوصیتھالھاحاالت

.(أخرىاطاريةشروطأوخاصةاحتیاجات

⃞⃞

قومأمادائماالدرسفىتعلیمیةبوسائطاالستعانةحالةفى(5
.التدريسبدءقبلبتجربتھا

⃞⃞

التىالمحوريةاألسئلةبصیاغةحصةأىبدءقبلأقوم(6
.المنشودةونتائجھاسأطرحھا

⃞⃞

التخطیطأيضاالدرسلشرحتخطیطىعناصربینمنيدخل(7
.السبورةالستخدام

⃞⃞

⃞⃞.مرينوالتللتدريبالالزمةالعملموادكلبتحضیرمسبقاأقوم(8

قىالمتلمنظورمندراسیةحصةأىفىمسبقاالتفكیرأمعن(9
.الدارسینمنلھا

⃞⃞

ودتقأنيمكنالتىالمواضعفىللدرسالتخطیطعندأفكر(10
.لهبالتخطیطقمتلمامغايراتجاهإلىالحصة

⃞⃞

لھابالتخطیطقمتكماالدراسیةالحصصتسیرمادائما(11
.تماما

⃞⃞
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تعلمیجةنتبشأنلغوياالتعبیرعنھايتمتصوريةفكرةوجود"التعلمهدف"مفھوممنُيقصدتعريف
قبلسهنفعلىيطرحأنينبغىالتدريسمھنةيمارسُمعلموكل.واالختبارللفحصقابلةمنشودة

ويقومدفة،المستھالنتائجهىوماالتعلمتحفزعملیاتالتىالُسبلبشأنتساؤالالدراسیةالحصة
الذىيقالطرتصفالالتعلمأهداففإنالتعريفلھذاووفقا.!(كتابیا)الذهنیةاألفكارهذهبتسجیل

امىتنمنتحقیقهفينرغبمايستوعبوعاءبمثابةهىبلمنشود،جديدوضعخلقإلىيؤدى
مرةمثوتعلمتعلیمعملیةأيةعلیهتقومالذىاألساسهىالتعلمأهدافإن.والقدراتللمعارف

.جدوىوذات

2تكليف رقم 
م طالع أهداف التعلم التالیة وقم بتبادل الرأى فى الجلسة الموسعة لمناقشة مدى ما تحققه

إمكانیة الفحص "السیما ما يخص )نشروط صیاغةأهداف التعلم المذكورة بالتعريف السابق 
"(.واالختبار

والبعیدالمدىعلىالدراسیةللموضوعاتبالتخطیطنقوممثلماتماما:الھرمىاألهدافتدرج
ةالخاصأهدافبعضهناكأنإذ.التعلمأهدافصیاغةفىنتدرجأنأيضاالممكنمنفإنهالقصیر
أنةمنفردلحصةالتخطیطعندالمفیدومن.منفردةحصةتستھدفوأخرىمتكاملةدراسیةبوحدة
دقیقةتعلمأهدافخمسةأوأربعةخاللمنوذلكالحصة،منالھدفالواقعأرضعلىتحدد

تلكةصیاغبكیفیةاهتمامناسنولىالتالىالجزءوفى.الدراسیةالحصةمراحلتستھدفومحكمة
.مالئمنحوعلىالمحددةالتعلیمیةاألهداف

:   دائما ما تبدأ صیاغة أهداف التعلم بذات المتعلم، وتحتوى على عنصرين: صیاغة أهداف التعلم
، وهما مؤشران يدالن على مدى تنامى التعلم المستھدف لدى (عنصر المضمون وعنصر التعامل)

أما عنصر المضمون فھو يبین لنا ما هو المضمون النوعى المحدد المطلوب معالجته من . المتعلمین
وأما اكتسابھم لمھارة التعامل المالئم بالمضمون فیتم وصفه عن طريق استخدام . قبل المتعلمین

ويحظى الفعل بأهمیة خاصة عند صیاغة أهداف التعلم نظرا ألنه يجیب على السؤال . فعل مناسب
. الخاص بالطريقة التى يمكن بھا اختبار بلوغ الھدف

الفصلمنالجزءهذايستهدف

أوللمتعلمینبالنسبةسواءالتعلم،أهدافمنالفائدةتسمیةعلىقادراتكونأن•

.التدريسعلىللقائمین•

.التعلمأهدافبصیاغةالخاصةالجوهريةاألسئلةهىماتعرفأن•

.صحیحبشكلالتعلمأهدافصیاغةعلىالقدرةلديكتتوفرأن•

...المشاركون فى هذا الدورة التدريبية المتقدمة 

يفھمون المزايا التى تتحقق من خالل صیاغة أهداف التعلم •

مزايا على األقل ألهداف تعلم تم صیاغتھا على نحو مالئم5يذكرون •

".هدف التعلم"ملمون بمفھوم  مصطلح•

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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كون محل ولكى يمكن تحقیق قابلیة االختبار فإن الفعل يجب بالضرورة ان يصف نتیجة يمكن قیاسھا، وت

مثال وعلى سبیل ال. مراقبة ومالحظة من الخارج، ولھذا ال تصلح جمیع األفعال لتحقیق ذلك بنفس الدرجة

عال هما فعالن من الصعب خضوعھما لالختبار والمراجعة على النقیض من  أف" يألف"وفعل " يعرف"فإن فعل 

فھذا اإلجراء العملیاتى ، أى وجود معطیات لعملیات قابلة ". يستخدم"أو " يصف"أو " يشرح"أخرى مثل 

.لالختبار، هو ما يمیز أهداف التعلم

عناصر صیاغة أهداف التعلم

:المتطلباتنطاق

حل"و"التدبر"وكذلك،تحويلوتنظیمإعادةوإنتاجإعادةبالمتطلباتالخاصةالمجاالتتعتبر
جاالتمأحدداخلالمتوقعةفاإلنجازات.البعضبعضھافوقأساساتهترتفعبناءبمثابة"المشكالت
أهدافبأحدالخاصالفعلأهمیةترجعالالسببولھذا.محددةأفعالخاللمنتصاغالمتطلبات

.علمهتتمماوجودةدرجةعلىذلكالىباإلضافةيدللإنهبللالختبار،قابلیتهإلىفقطالتعلم
یلسبعلى-المتعلمینعلىلزاماكانإذامابینمھمافرقاهناكيجعلالذىفھوذلكعلىوبناءا

خاللفمن.بأنفسھماستخدامهعلیھميتحتمامفحسب،مكتسباسلوبإنتاجيعیدواأن-المثال
تصنیففىبالتالىوضعھاثمالمتطلباتمجاالتتحتالتعلمأهدافترتیبيمكناألفعالهذهاختیار

تفسحتعلیمىتدرجعملیةحوليدوراألمرأننجدوهنا.الصعوبةلدرجةوفقاهرمىتدريجى
يتعینو.والكمالالتماملدرجةنصلحتىصیاغتھاتمالتىالتعلمأهدافاختبارإمكانیةأمامالمجال

لنطاقالثالثةالمجاالتجمیعيغطىأندراسیةبحصةخاصتعلمألهدافكاملكتالوجأىعلى
.المتطلبات

حل إشكال/تفكر/ تدبرتحويل/ إعادة  تنظيم إعادة اإلنتاج
اذكر-

صف-

اعرض-

ممیزاتاذكر-

قسم-

اشرح-

علل-

حلل-

(التركیبیةالعناصر)

اختبر-

موقفاتخذ-

قیم-

التفسیرمعحلل-

روافد عملیات مجاالت المتطلبات

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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(                                                                                                                        رياضيات)1مثال 

اتلقیاساستنادادائرةمحیطحسابمعادلةوراءالسببالمدارسوطالبطالباتيعلل:عامهدف
.الواقعأرضعلىفعلیة

(تاريخ)2مثال

ورسلسقوطبالنسبةالمجرحدودفتحألهمیةتفسیراالمدارسوطالبطالباتقدمي:عامهدف
"برلین

3رقمتكليف

ضمونالمعنصرىمنكلعلىمختلفةبألوانعالمةضعثمالتالية،التعلمأهدافطالع
منهاكلفىوالتعامل

.احتمالیةنماذجتسمیةالمدارسوطالبطالباتيستطیع▪

.مترابطةمعادالتحلالمدارسوطالبطالباتيستطیع▪

.لدالةالبیانىالرسمتفسیرالمدارسوطالبطالباتيستطیع▪

...المدارسوطالبطالبات:محددةأهداف

الشكل،دائريةمختلفةأشیاءومحیطالدائرةقطرقیاسيستطیعون•

الدائرة،قطروالشكلمحیطبینالتناسبیةالعالقةيذكرون•

ى،التساومستقیمباستخدامالشكلمحیطمعادلةالتجربةطريقعنيستنتجون•

.رةالدائقطروالشكلمحیطبیننسبىمكونعنصربصفته"𝜋الباى"تفسیريحللون•

...المداسطلبة:محددةأهداف

دىتمھیشیوعىإصالحبرنامجمنجزءإنھاعلىالمجريةالحدودفتحيفسرواأنيستطیعون•

.جورباتشوفقاده

."الموحدةاألوروبیةالھوية"داخلالقصیرةالتنزهرحالتعواقبيذكرون•

.الديموقراطیةألمانیاجمھوريةحكومةفعلردوداستعراضيستطیعون•

منرببالقجیمنیخقصرفىالمجروحكومةألمانیاحكومةبینتمالذىاللقاءأهمیةيشرحون•

.بونمدينة

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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ةثالثمنتتكونالعملیاتىاإلجراءمستوىعلىالتعلمألهدافالناجحةالصیاغةإنأساسیات
(دالمنشوالسلوكمحصلة)النھائىللسلوكتوصیفعلىتحتوىالصیاغةفھذه.تركیبیةعناصر

فإنبلقمنذكرناوكما.رصدهايمكنسلوكیاتشكلفىبهبیانإعطاءويتمبدقةالمتعلمینلدى
لوسائتوصیفسیتمفإنهذلكعلىوعالوة.الشأنهذافىالخصوصوجهعلىأهمیةلهالفعل

.خاللھامنيتصرفأنالسلوكعلىيتعینالتىالشروطتحديدثمومنبھا،مسموحمساعدة
للرصدالقابلالمتعلمینسلوككفايةبمدىيخبرناقیاسىمعیاروجودأيضاعنايغیبالوأخیرا

منلھدفابلوغعلىبالحكملنايسمحقیاسىدلیلأومؤشربمثابةيعتبرالمعیاروهذا.والمالحظة
منأنهإلىننتبهأنعلیناوهنا.الفعلخاللمننعرفهأنأيضالنايمكناألمروهذا.عدمه

اعلینيتعینتحديداالحاالتهذهمثلوفى.الفرعیةاألهدافلجمیععملیاتإجراءالمستحیل
.اإلمكانبقدردقیقنحوعلىصیاغتھا

(رياضيات)3رقممثال

وبدون–األقلعلى(قیاسىمعیار)إجراءينباستخدامالمدارسوطالبطالباتيستطیع"▪
وكسلمحصلة)ومسطحنقطةبینمسافةلحسابالمعادالتصیاغة(مساعدةوسائل)كتاب

("نھائىأومنشود

-(مساعدةوسیلة)الشجرةمخططباستخدام–القدرةالمدارسوطالبطالباتلدىيتوفر"▪
تمراخمسالمعدنيالقرعةزهربرمىوذلكمراتثالثرقمبتخمیناالحتمالیةتحديدعلى

("قیاسىمعیارنھائى؛سلوكمحصلة)

ويقومون-pqمعادلة(مساعدةوسیلةبدون)قلبظھرعنالمدارسوطالبطالباتيحفظ"▪
("قیاسىمعیارنھائى؛سلوكمحصلة)بكتابتھا

علىنللمتعلمیأوللمعلمینسواءمختلفة،وظائفيلبىالتعلمأهدافتحديدإنوظیفیةماهیات
تعلمالمرحلةعقبالمتعلمونبهسینھضماأمرالتدريسعلىالقائمونيتدبرفحین.سواءحدٍ 

مستوىعلىتخطیطخدمةبذلكتقدمالتعلمأهداففإنالھدف،هذابلوغاختباريمكنوكیف
فقدالمتعلمون،يكتسبھامھاراتأىالتعلمأهداففىوتحددثبتألنهونظرا.والمنھجیةالمضمون

حصةىفالطالبيحرزهأنينبغىفیماشفافیةوالمتعلمینالمعلمینمنكللدىبذلكتحققت
حیثمنالمساعدةأدواتكلالمتعلمینمستوىعلىتقدمالتعلمفأهداف.تقدممنالدرس
منمتمكنھأنھاعنفضاللإلمتحانات،واإلعدادالتحضیرأثناءأوالذاتىالتعلممراحلفىالتوجیه
.منھااالفادةتحقیقوالوحداتإحدىاهمیةعلىالحكم

4تكليف

امعهدفبصیاغةقمثم،دراسیةلحصةموضوعفىأوالفكر.بنفسكتعلمأهدافبصیاغةقم
أقساممنمقسكلفىيتعلموهأنوالتالمیذالتلمیذاتعلىينبغىفیمافكرالنھايةوفى.مناسب

أساسیات صیاغة هدف تعلم
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مع،(محددةأهداف)الملموسللواقعمالئمةثانوبةأهدافبتدوينقمثمحدة،علىالدرس
!إجرائیةعملیةعبرتعلملھدفالثالثةالعناصرتتضمنلألهدافصیاغتكأنمالحظة

وتخطيطهيكلةـ3.2

الدرسهیكلبناءفىتبدأأنيمكنكالدراسیةالحصةتعلمأهدافتحديدمناإلنتھاءعقب
.وتخطیطه

:موضوع حصة تدريس

عامهدف

محددةثانويةأهداف

الفصلمنالجزءهذايستهدف

التدريسمراحلأثناءالمعلمونبهيقومالذىالدورهوماتعرفأن•

لىعالتدريسمراحلمنمرحلةكلوأهمیةوظیفةتسمیةعلىالقدرةلديكتتوفرأن•
.حدة

.ھابتدريستقومالتىالمرحلةنموذجإلىاستنادادرسكتخطیطعلىقادراتكونأن•

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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التدريسمراحلـ3.2.1

التالىالنحوعلىموضحة(6شكلقارن)متعاقبةمراحلخمسةإلىالدراسیةالحصةتقسیميمكنك

:تحفيزىمدخل

حصةالبدايةعلىأيضاذلكينطبق..النفوسفىأثرهماشخصعناألولاإلنطباعيتركمثلما
لالمدخفوظائف.بعدفیماالدراسیةالعملیةمسیرةفىمنطبعاأثرهايبقىحیثالدراسیة،
موضوعفىالدارسینإدخالالىتھدفالالمرحلةهذهأنإذمتعددة؛الدرسبدايةالتحفیزى

رفةمعفىوفضولھمشغفھموتوقظبهاالهتمامأيضانفوسھمفىتثیرإنھابلفحسب،الدرس
ددعطريقعنالمدرسونيحاولهنا.للتعلمالدافعیةدرجةمنترفعوبالتالىموضوعه،عنالمزيد

نمذلكعلىعالوة.الدرسموضوعحولالمسبقةالدارسینمعارفتنشیطالمثیراتوالمھاممن
أنبوذلكالدرس،حصةبنیةبشأنالشفافیةمننوعخلقالتحفیزىالمدخلطريقعنالممكن

،للدرسالتحفیزىالمدخللتخطیطالطرقمنالعديدوهناك.الحصةمراحلبشرحالمعلميقوم
يتعینوهنا.بكثیرذلكمنابعدالىتذهبوانماالمنزلیةالواجباتتصحیحعلىفقطتقتصرالوالتى
انحیثالدرسلموضوعالمتلقىإدراكإلىبالفعلقادقدالتحفیزىالمدخلأنمننتیقنأنعلینا
یطلتخطمتنوعةطرقاهناكأناعتبارنافىنضعأنوعلینا.ذاتھاحدفىهدفالیستالمرحلةهذه

فىبهمقتنعهوماسوىدرسهبدايةفىمنھايستخدمأالالمعلموعلى،التحفیزىالمدخل
إلىالولإلنتق.عنهيصدرماكلعلىمصداقیةيضفىالذىهوفقطاالقتناعذلكألننفسهقرارة

فىكیرالتفعلىيحثھمأوالطلبةعلىتكلیفاتطرحفىالمعلميشرعالدرسمنالتالیةالمرحلة
.ماإشكالیة

مراحل حصة التدريس

إمكانیات المداخل التحفیزية للدرس
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5رقمتكليف

أهدافصياغةفىوشرعتمالدرسموضوعباختياربالفعلقمتم4رقمتكليففى
مهيدالتبهدفالتحفيزىالمدخلصياغةكيفيةفىتفكرواأنعليكمواآلن..التعلم
ةالتحفيزيالمداخلبإمكانياتاستعن.الدارسيناهتماموإثارةالدرسفىللدخول
.7شكلفىمبينهوكماللدرسالمختلفة

زىالتحفیللمدخلتالیةخطوةوهىفیه،والتوسعالموضوعمعالتعاملتعنىالمعالجةمرحلة
هذهوفى.وتطويرهاقدراتھمتأهیلويتمالمعرفةألوانكلالدارسونيكتسبوفیھاللدرس،
الأىلم،التععملیةفىلهمرافقافیصبحالمدرسأمااإلهتمام،بؤرةفىالمتعلموضعيتمالمرحلة

.وتنظیمھاالتعلملعملیاتالتخطیطإلىتمتدبلالتدريس،علىبالتالىاألساسیةمھمتهتقتصر
التوجیهتستھدفالتىالمالئمةالمعلوماتانتقاءبینھامنعوامل،عدةاألمرهذافىويدخل

.لكذغیرإلىمناسبة،اجتماعیةأشكالواختیارالعملمادةوتحضیروإعدادالموضوع،نحوالصحیح
المتوفرةماتالمعلوبتحلیلبقومونالذينالمتعلمینعاتقعلىتقعالفعلیةالتعلمعملیةإنحیث
.ةبالحصالتحفیزىالمدخلمرحلةفىالمطروحةاإلشكالیةعلىيجیبونثمتعاونى،نحوعلى

سويانوالدارسیالمدرسینمنكليشرعالدرستأمینمرحلةفىوالتقييم/التأمينمرحلتى
التىمعارفالعلىالتأكیدالمرحلةهذهوتستھدف.نتائجمنإلیهتوصلواماوتوثیقتقريركتابةفى

لرجوعايمكنفقطذلكخاللمنألنهنسقى،نحوعلىترتیبھاثموتأمینھا،المتعلموناكتسبھا
األبعادمراعاةعلیناينبغىالترتیبعملیةوأثناء.البعیدالمدىعلىالمكتسبةالتعلممادةإلى

:التالیة

عیننثماهتمامنا،بؤرةفىالصلةذاتوالروابطوالعالقاتالجوهريةالعلمیةالعناصرنضعأن▪
.معارفمنأهمیةمنھاأقلهوماوبینبینھاالحدود

طريقنع-المثالسبیلعلى–وذلك،التأمینمرحلةفىالدارسینتنشیطللغايةالمفیدمن▪
مناقماتصنیفطريقعنأوينقصھا،ماواستكمالمناسبةصیاغاتعنبالبحثتكلیفھم

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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مصطلحات،منلديناماوترتیبتنظیمأومعايیر،منلدينالماوفقاأمثلةمنبتعیینهقمناماتصنیف▪

.ذلكغیرإلى

أوممیزةألواناستخدامطريقعن-المثالسبیلعلى–وذلكاألهمیة،ذاتواألبعادالعناصرابراز▪

.ذلكغیرإلىمختلفة،عرضأشكال

ردىالفالتعلمطرقالنتائجعرضفىالجبھىاالسلوبمعجنبالىجنباالمرحلةهذهفىيستخدم▪

صحةمندللتأكأهمیةنولىأنعلینايتعینتنتھجھاالتىالطريقةاختیارعنالنظروبغض.التعاونىاو

.دفاترهمفىالطلبةيكتبهما

يتعینلبفحسب،المضمونحیثمنالتعلمعملیةنتائجعلىالتركیزينبغىالالحصةنھايةوفى
مدىوالتعلمأهدافمستوىعلىالتعلمعملیةتقییمالىالمتعلمینتوجیهالمدرسعلى

:التالیةاألسئلةعلىيجیبوابأنوذلكتحققھا،

الحصة؟فىتعلمىاقیمكیف*

ينقصنى؟الذىومااكتسبته،الذىما*

مساعدة؟احتاججزئیةأىفى*

یلسبعلىتدوينهطريقعنتحريراأوشفوياللدرسالتدبرىاالستقصاءهذايحدثأنويمكن
.التعلمبیومیاتخاصةبكراسةالمثال

.لالختیاراالمكانیاتمنجملة8شكلتضمنوقدالمعرفة،تأمینلمرحلةتصلحعديدةطرقوهناك

امكانیات التأمین

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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(رياضيات)4رقممثال

بةالنسحسابموضوعحولحصةنھايةفىينشأأنيمكنالسبورةعلىالمتواجدالمثالهذامثل
علىمدون.والدارسینالتدريسعلىالقائمینمنكلبینتعاونىعملصورةفىوذلكالمئوية،
.مسألةلكيمثلنموذجالىباالضافةالمئوية،النسبةلحسابالثالثاالساسیةالمسائلالسبورة

جةبمعالذلكقبلقمتأنكافترضنافلو.المسألةهذهحلفىمعناالدارسیناشراكيسھلهنا
.حلالتصوراتوعرضاألمثلةبترتیبالطلبة،تكلیفذاكإذفبإمكانكالمسائلهذهمثلوشرح

نمیزبأناأللوان،استخدامطريقعنعلیھاكتبماووضوحالسبورةتخطیطبساطةنالحظهنا
قیمةالوالمئويةالنسبةقیمة–المئويةالنسبةحساببمسألةالثالثةاألساسیةالمكونات

.لھابأكمالسبورةعلىاستخدامهيتكررمنھابكلخاصبلون-المئويةالنسبةقدرواألساسیة

(تاريخ)4رقممثال

العصرىفلألسرةالتركیبیةالبنیةبشرحيتعلقموضوعھاتاريخلحصةنتیجةالتالیةالسبورة
إطارفىالبعضببعضھمعالقتھملوضعوفقااألسريةالقرابةصالتترتیبتمأنهنجدهنا.الرومانى

سريةاألالعالقاتعنالذهنیةالصورةاستكمالعنفضالذاك،إذبالمجتمعالسائدالطبقىالتدرج
.بهالمكلفاختصاصهوحیزباألسرةعضولكلالوظیفىالدورعنمقتضبتوصیفبكتابةبینھمفیما
وبالتالى،البعضبعضھمبینالترابطیةالعالقةيوضحاألسرةألفرادرسماتقدمالسبورةأننرىهنا

منعنصركلومنحباأللواناالستعانةيمكنالمساعدةمنولمزيد.الفھمعلىالدارسینتساعد
.يمیزهلونااألساسیةالعناصر

ـ تخطیط الحصة الدراسیة ٣
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سونالداريشرعوفیھاالتدريس،لحصةاألخیرةالمرحلةيشكالنوهماوالتحويل/التعمقمرحلتى
داثوأحوقائععلىذلكوتطبیق،(تمرين)تدريباتخاللمنعملیاتعلموهماواختبارتجربةفى

المرحلةهذهفىالمدرسمھمةوتنحصر.(التدبر)أخطاءمنفیهوقعواماوتدبر،(تحويل)جديدة
أنعلیھمأخرىناحیةومنوالتحويل،للتمرينمالئمةمھاموضععلیھمناحیةمنناحیتین،فى

.التدبرعلىللمتعلمینمصدرتحفیزيكونوا

أنمیاعلثبتحیثالدراسیةالحصةفىكبیرااهتماماذاتهحدفىالتمريننولىأنالمفترضومن
علىذلكوينطبق.الدراسیةالحصةفىالتدريبمنكافیاقدرابتطلبالمدرسىالتعلیمفىالنجاح

درجةبوالتمرينالتدريبينبغىكما.الرياضیاتالسیماالطبیعة،العلومموادعلىالخصوصوجه
جديدةالالبمعرفوضعتتیحالتىالتعلمأنشطةجمیعالتمرينيشمل.األخرىالموادفىكافیة

فىهدفابرتعتالالمفھومبھذافالتمرينات.التطبیقبھدفمغايرةسیاقاتفىبالفعلوالمكتسبة
التمرينثمةهناكأنورغم.البعضببعضھااألشیاءوربطالفھمعلىتساعدولكنھاذاته،حد

.تنتاجھااسعلىيساعدأنيمكنأنهإالاألشیاء،بینالكلیةللعالقاترؤيةوجودبالضرورةيتطلب

هذاو.والتمرينالتطبیقمراحلإهماليتمماغالباأنهاألمرواقعفىتُظھرالعملیةالممارسةإن
الالزمالوقتتوفروعدمتُدًرسالتىالموادلمحتوياتالھائلالكمأهمھاولعلكثیرة،ألشیاءمرجعه

فالیةالدراسالحصةنھايةفىغالباتأتىالتطبیقمرحلةأننجدذلكعلىعالوة.علیھاللتطبیق
ينبغىالالمشكلةهذهولمواجھة.منزلیةواجباتإلىبالتالىالتطبیقاتوتتحوللھا،الوقتيتسع
حويلھاتيجببلالحصة،نھايةمعفقط"شاملعامتمرين"شكلفىوالتمرينالتطبیقمراحلوضع
سلوباألهذاويعتبر.الدرسفىمختلفةمحددةبمواضعتُعنىمتتالیةوقصیرةمفتتةأجزاءإلى

وفقاهدرجاتفىيتفاوتالذكىالتدريبوهذا.الذكىالتدريبعلیهُيطلقلماجوهريةسمةبمثابة
:التالیةبالسماتويتمیزوالموضوعات،واألهدافلألشخاص

"بنیة األسرة من العصر الرومانى"تخطیط السبورة لـ 

مدرسة بیوس الثانوية بمدينة آخن"تیريزيا يجرز : المصدر

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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عملىأأنحیثالنتیجةفىالتحكمبقدركبیرفىمشاركهوتعلیمیةللعملیةمتلقىكل▪
تحكمةوثم.ايجابىبشكلالتمريننجاحعلىتؤثرالتىالعواملمنعاماليعدومستقلذاتى
القوةمواطناكتشاففىالمتعلمینأمامالمجاليفسحالذاتعلىيعتمدالنجاحفى

التحاورعنالحاالتبعضفىاالستغناءيمكنالذلكورغمبأصحابھا،الخاصةوالضعف
.عملهالمطلوبالتمرينبشأنالمتعلمینبینالمألعلىوالمناقشة

المثالیلسبعلىبإمكانھمإذالقرار،التخاذالوقتمنفسحةتمرينأداءعندللمتعلمینُيترك▪
میذالتاليتعلمذلكخاللومن.صعوبتهدرجةأومعالجتهمنھمالمطلوبالتكلیفاختیارحق
إدارةعلىالقدرةلديھميصبحأخرىجھةومنبأنفسھم،التعلممسئولیةتحملجھةمن

هذهوفى.معرفتھممستوىمعيتناسبوبماالمستھدفالنحوعلىالتمرينأداءفىوقتھم
یةذاترقابةلوجودالمتعلمینأمامالمجالذاتھاحدفىالعلمیةالموادتفسحأنيجبالحالة
.التعلمعملیةفىنجاحإحرازمدىعلى

وضرورةمغزىالمتعلميدركأنهوالذكىالتدريبفىتوفرهاالواجبالجوهريةالشروطأحد▪
الیومبةالمكتسالمعارفتربطكلیةإطارعالقاتفىالتمريناتتوضعذلكولتحقیق.التمرين

.سابقاالمكتسبةبالمعارف

عملیةعلىالقائموأمااإلزعاج،يشوبھاالهادئةأجواءفىبالعملالذكىالتدريبيتسم▪
احتیاجحسبمتفاوتةبدرجاتالمساعداتوتقديمالمالحظةفىدورهفینحصرالتعلیم

.المتعلمین

إلىعالرجويمكنكمبنجاحالمستقلالتدريببهدفالحرالعملمراحلبناءيمكنولكى
:التاليةالعمليةالنصائح

صةفرخاللھامنللمتعلميتوفرمتنوعةتعلممستوياتعلىالواجباتوتحضیربإعدادقم▪
الدارسینأوالمتعلمینبعضمعالشأنهذافىمناقشةإجراءأيضاالمفیدومن.االختیار
.فیهالعمليمكنھمالذىالمستوىلمعرفة

ح،لشرتحتاجوالذاتھافىمفھومةاإلمكانبقدرالمستخدمةالمادةتكونأنعلىحريصاكن▪
لعملافىأنفسھمعلىاالعتمادللتالمیذيتوفربحیثمفھومةالمطلوبةالواجباتتكونوأن

.كبیرةبدرجة

رقمیةطوسائأواتاحةالحلول،بھاكروتأمامھمنضعالنتائجتقییمفىالمتعلمیننشركلكى▪
.عاتالموضومعالجةبعدمباشرةإلیھاالرجوعإمكانیةمعالحاجةعندبالحلولالمتعلمینتزود

لجمیعواحدةبدرجةالمساعدةتقديمالحرالعملمرحلةفىالممكنغیرمنألنهنظرا▪
تكونأنويمكن.منظمنحوعلىمساعداتمنتقدمهماتُحًضرأنعلیكفیتعینالمتعلمین

علىأوالتكلیفاتأوراقعلىبتدوينھاتقوممحددةنصائحأوأمثلةشكلفىالمساعداتهذه
.مرفقةكروت

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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نأالممكنفمنما،موضوعحولالدارسینجمیعقبلمنالتدريباتمنمحددقدرأداءلضمان▪
مننوعاالطالبلدىيخلقاألمروهذاأداءها،المطلوببالمھامقوائمأوأسبوعیةخططاتضع

سريعةظرةنإلقاءفرصةتدريسكھیئةلكمتتیحإنھاعنفضالاألداء،توقعاتبشأنالشفافیة
تقدممنالدارسونأحرزهماعلى

6رقمتكليف

تفكر فى الصعوبات أو األخطار المرتبطة بهذا الشكل من التدريبات ، 
!وقم بتسجيلها

7رقمواجب

أومنتصفأوبدايةفى:بالفيديوالمعروضةالتدريسيةالفقرةتتواجدأين.الفيديوشاهد
هذاللتعبمأدق؟نحوعلىالزمنيةالمرحلةتحديدبإمكانكهلالدراسية؟الحصةنهاية

أوالمعلممنالصادرةالتصرفاتخاللمنذلكعلىاالستدالليمكنكهلالتخمين؟
الدارسين؟الطلبة

⃞نھاية⃞منتصف⃞بداية

تصرفات/تعليل

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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الجدولتخطيطـ3.2.2

ننصح لتخطیط الحصة استخدام جدول  يشتمل على عناصر الزمن و أهداف التعلم و مراحل التدريس 
(10قارن شكل )و نشاط المعلم ونشاط الطلبة، إلى غیر ذلك 

:الحصةالتاريخ،

(رياضيات)4مثال

:الحصةموضوع:متسلسلة

أحداث المرحلة
الدرس

االسلوب 
المنهجى

رمنظومنتعليقيةوسائط تعليم
منهجىتعليمى

محاضرة عضو ...مدخل تحفیزى
هیئة تدريس

خلق أجواء عمل --
مالئمة

تحفیز من خالل -
شفافیة الھدف

...

خطة مجدولة لتخطیط الحصص الدراسیة

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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المحتوىملخصـ3.3

دريستلعملیةللتخطیطمحكمةوصفةلكميقدمالالفصلهذافإنالبدايةفىقبلمنذكرناكما
األمرهذاويرجع.جیدبتدريسللقیامللتخطیطودافعاللتدبرأفكارامنحكمفىيرغبإنهبلجیدة،

الدراسیة،صةالحلنجاحضمانةبمثابةيعتبرالوحدهالتعلیمیةللعملیةالجیدالتخطیطكونالىأيضا
قطفلنجاحھاتشترطوالكثیرةبعواملتتأثرمركبةإجرائیةعملیةإالهوماالدرسأنمنانطالقا
منمجموعةذلكرغملكميعرضالفصلوهذا.العناصرمنغیرهدونلھاالمدرستخطیطضرورة
طورسفىأعمالقائمةالفصلنھايةوتتضمن.جیدلدرسالتوصلفىتأملھاعندتسھماألبعاد
.قلیلة

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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.میةالتعلیللعملیةوأهمیتهالتعلمأهدافموضوعومناقشةبطرحاألمربادىءفىاهتمامناأولینا
مزايابعدةسواءحدٍ علىوالتالمیذالمدرسینعلىتعودالتعلمأهدافأنأثبتناالسیاقهذاوفى

لیةالعمتقسیمعلىالقدرةمنحهفىتكمنللمعلمبالنسبةالمزاياأننجدفبینما.متنوعة
نسبةبالعظیمةإفادةتمثلشفافیةمنذلكعنينجمماأنإالاالمتحانات،خطةووضعالتعلیمیة
.التعلمعملیةوتقییملمتابعةالتعلمبأهدافاالسترشاديمكنهحیثللمتعلم،

تضمنتماودائما.المضافةلقیمتهالحاسمالعنصريمثلالتعلمأهدافأحدصیاغةفانتعلمتمكما
حقیقتبمدىيخبرناالذىوهوقیاسیا،ومعیاراالنھائى،للسلوكتوصیفاالمحددةاألهدافصیاغة
اغةصیجوهرويكمن.المتاحةالمساعدةالوسائلايضاالصیاغةتحتوىكماعدمه،منالتعلمهدف

نهمالتحققإمكانیةوعنالتعلممنالمأمولالتقدمعنتساؤلناعلىاالجابةفىالتعلمأهداف
.سواءحدٍ علىواختباره

ةبمناقشقمناالسیاقهذاوفى.الدراسیةللحصةالمختلفةالمراحلبعرضقمناالختاموفى
.لالمراحهذهداخلالدارسینعاتقعلىتقعالتىوالمھامالمعلمینعاتقعلىتقعالتىالمھام

التأمینومرحلةالتحفیزىالمدخلمرحلةالخصوصوجهعلىأعیننانصبوضعنااإلطارهذاوفى
ھمإنحیثالتدريس،هیئةدورأعضاءعلىالتحفیزىالمدخلمرحلةفىوأكدناالتدريبات،ومرحلة

مرحلةوفى.الموضوعهذاإلىالطريقلھمويمھدونالدرسلموضوعالدارسینالطلبةيحمسون
هیئةضوعدورويتمثلوالتفاعل،اإليجابیةمندرجةعلىالدارسینالطلبةيكونأنينبغىالمعالجة
وإعدادیربتحضقیامهخاللمنالتعلمعملیةاثناءالمتعلموإرشادتوجیهمحاولةفىفقطالتدريس

عديالفحسبالمعلوماتإستقبالأنعلىأكدناوكذلك.والمنھجیةالمحتوىحیثمنالدرسمادة
علیناعینيتالسببولھذا.ألثرهوإدراكاالطالبتعلمهلماتدبرايتطلباألمرإنبلتعلیمیة،عملیة

إلىوصالخصوجهعلىاالنتباهيتعینهذاولتحقیق.المعارفوترتیبتنظیمالتأمینمرحلةأثناء
عملینعليتعینوفیھاالتعمق،مرحلةتأتىاألمرنھايةوفى.المدرسىالدفتروالسبورةتخطیط
مرحلةةأهمیأوضحناكماجديدة،معطیاتعلىتطبیقهوكذلكتعلمهتمماعلىتطبیقیةتدريبات

علىساعدتالنصائحمنلجملةقائمةبإعدادقمناكذلك.تُھملماغالباالتىالتطبیقیةالتدريبات
.التطبیقیةالتدريباتمرحلةتخطیط

.وميكلمعھاتتعاملونالتى–األمورمنالكثیرتعلمتمقدالفصلهذافىأنكمسبقماوخالصة

ىوف–"المعارفعلىسريعةنظرة"عنوانتحملالتىالملخصةالفقرةمطالعةأيضاعلیكمواآلن
:التالیةاألسئلةعلىاإلجابةعلیكمالختام

المعارفعلىسريعةنظرة

ملموسواقعىنحوعلىبدرسكالخاصةالتعلمأهدافبصیاغةقمالتدريسحصةهدف✓
لىعويتعین.التعلمأهدافمنبتوجهالتدريسعملیةوتنفیذتخطیطفىاشرعثموبوضوح
"الیوم؟تعلمتماذا"حصةكلبعدباختصارالتالىالسؤالإجابةالطالب

ن،المضمومستوىعلىللطالبالمسبقةالمعلوماتتدبرللطالبالمسبقةالمعلومات✓
هومامستوىمننقللأوطاقتھمفوقنحملھماللكىلھمالالزمةالمنھجیةالخبراتوكذلك
لھم؟مطلوب

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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كأننائیة،استثأشیاءتوفیرالحصصبعضتتطلباإلطاريةالشروطواإلستثنائيةالحاالت✓
وفرتاألمريتطلبأنأوالخاصةاالحتیاجاتذوىمنطلبةبالدرسالمثالسبیلعلىهناكيكون

ذلكمراعاةعلیكيتعینالحاالتتلكمعمناسببشكلالتعامليمكنكولكى.أخرىعامةشروط
.الدراسیةللحصةبالتخطیطقیامكعند

مراحلراعاةممعالحصةلسیرتقريبیةخطةبوضعقمللمراحلوالتخطيطتقريبيةخطةوضع✓
!التدريسطريقةبتغییرالمرحلةتغییراستھل.تنفیذها

نحوعلىاألساسیةالجصةلمراحلبالتخطیطقمالدراسيةللحصةالمهمةالمراحل✓
همالتأثیروذلكوالمعالجةالتحفیزىالمدخلبمرحلتىخاصبشكلتھتمأنعلىتفصیلى،

.البالغ

ذاوه.لھاالسابقالتخطیطعلیكيجبونتائجوواجباتمحوريةأسئلةهناكأوليةصياغات✓
معالجةنسیانأوإهمالدونويحولالدارسینمنظورمنالصیاغاتكتابةمراعاةعلىيساعدك

.مھمةجوانباية

وينصحورةالسبالستخدامالمسبقالتخطیطيجبالمالحظاتتدوينودفترالسبورةتخطيط✓
.الدرسأثناءيتكررواحدنسقباتباع

تعتادكىلالدرسقبلالمستخدمهالتعلیمیةالوسائطتجربةمنالبدتعليميةوموادوسائط✓
المحتملةالمشاكلعليالتعرفمنذلكيمكنكحیث.بثقةمعھاوالتعاملاستخدامھاعلى

.المناسبالوقتفىعلیھاوالتغلبمسبقا

فىركفكتُعملأنعلیكالدراسیةللحصةالتخطیطعند"الُمخرجبدور"القيامالمعلم،دور✓
كعلی.والتعلمالتعلیمعملیةوعلىالدارسینالطالبعلىتأثیرهومدىالشخصىسلوكك
.ذلكغیرإلىوجه،وتعبیراتوإيماءاتجسدلغةمنيصدرعنكمامراعاة

طیطتخمنبهقمتماتتأملأنعلیكالدارسينمنظورمنالحصةألحداثنقدىاسترجاع✓
حصةاءببنقمتهلالذاتى؟للتعلمالكافىالوقتللدارسینتوفرهل.طالبكمنظورمنللحصة

الدارسین؟علىالناقصأوالزائدبالجھدالمواقفبعضاتسمتهلمتنوعة؟دراسیة

عنالطالبإجاباتبكتحیدأناحتمالیةفىتفكرأنعلیكللحصةاإلعدادمرحلةفىالبدائل✓
لتىاالنقطةإلىأخرىمرةالعودةلكیفیةتخططوانآخر،موضوعإلىفیهتتحدثالذىالموضوع

الدرس؟فىعندهاتوقفت

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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8رقمتكليف

لوككسالحالىالوقتفىتقیمكیف.الفصلهذابدايةفىبكالخاصالتدبرجدولأخرىمرةتأمل
.التدريسلعملیةالتخطیطبشأناآلنحتى

ةللحصالتخطيطاثناءالسابقشأنهافىمنتقللكنتجوانبهناكأنترىهل❖
المستقبل؟فىاإلهتماممنمزيدامنحهافىوترغبالدراسية

لعمليةالتخطيطبشأنجديدةأفكاراالفصلهذامعالجةخالللديكتولدتهل❖
التدريس؟

ـ تخطیط الحصة الدراسیة٣
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أودعمالمنمزيدإلىحاجةفىتزالالتشعرأنكالتعليميةالعمليةتخطيطجوانبأىفى❖
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إدارة الفصلـ4

كمعلم،نكمتتوقعالألنھاوذلكمتطلباتھا،فىالتحدىبالغةالعملمجاالتأحدالتعلیممھنةتعتبر
تتعلقوخبراتقدراتفقطلديكيتوفرأنوالتعلم،التعلیمعملیاتوتنفیذبتخطیطقیامكعند

وتربیةیادةقعلىالقدرةأيضالديكتتوفرأنتتطلببلومھارة،بفنالتدريسعلىوالقدرةبتخصصك
إدارة"فكرةمفھومنلخصأنويمكن.الدرسلمحیطمالئمةظروفوخلقالمتعلمینمجموعة

تعلمالمجموعةلقیادةأنشطةمنالتدريسهیئةأعضاءيؤديهماكلفىتتمثلأنھافى"الفصل
تحصیللوالتلمیذاتالتالمیذأمامالطريقيفتحالذىالنحوعلىالتعلملمحیطمالئمةظروفوخلق
ينطوىالتصوروهذا.واجتماعیاوجدانیاإدراكھاحیثمنأوالمضمونحیثمنسواءالتعلممادة
مناخخلقلالصحیحالطريقعلىبذلكفإنناأعیننا،نصباألبعادهذهوضعنافإذا.مختلفةأبعادعلى
امأمالفرصيتیحأنشأنهمنالمناخوهذا.سوياوالدارسینالمعلممنكليصنعهسلیمتعلم

.خاللھامنيتطورواوأنمثالیةتعلیمیةعملیةيستقبلواألنوالتلمیذاتالتالمیذ

ىمستوعلىفعالأثروذاتممیزةآخرىسمةتوجدالأنهالشأنهذافىالعلمىالبحثأثبتوقد
إدارةنمالمعلمینتمكنسوىتعلیمیةمرحلةأىفىوتقدمإلنجازوالتلمیذاتالتالمیذتحقیق
ھیا،توجیإطاراالتعلمولمجموعة-كمعلم–لكترسمللفصلوالفعالةالكفءاإلدارةإنحیثالفصل،
تكونانمنأكثروايجابىفعالتدريسزمنالمعلملدىيتوفرناحیةمن:جانبانخاللهمنيتحقق
منءالكففاإلدارةأخرىناحیةومنإنضباطیة،أوتنظیمیةاجراءاتبسببمتقطعةالتدريسمراحل
لىعأنفسھمتلقاءمنيتغلبواأنعلىيساعدهممالئمتعلممحیطللدارسینتوفرأنشأنھا

.معقدةتعلمعملیاتتحديات

ـ إدارة الفصل٤

مناخ تعلم يفتح 

الطريق أمام 

تحصیل مادة تعلم 

من حیث المضمون 

وإدراكھا وجدانیا 

واجتماعیا 

قیادة 

مجموعة 

تعلم

خلق محیط 

مالئم    

للتعلم

خلق مناخ للتعلم من خالل إدارة الفصل



٧١

عتقالمھمةوالتعلمالدرسعلىمشجعتعلیمىمناخخلقأجلمنكمعلمجھدكقصارىبذلإن
منولیسمعقدة،اجتماعیةتركیبةذاتتعلمبمجموعةيتعلقاألمرألنوذلكسواك،أحدعلى

ینالدارسأعمارإلختالففقطلیسذاتھا،تلقاءمناالجتماعیةالمنظومةهذهتنضبطأنالمتوقع
جبيالمضمون،مستوىوعلىاالجتماعىالمستوىعلىمتعددةتحدياتلوجودأيضابلفحسب،

تحديدهوالذاتىاإلنضباطوتقويةدعمعلىيعملماإنعنفضالتواجھھا،أنالمنظومةعلى
ومحلالتعلیمىوالمستوىالدراسیةالفرقةتحديد)مثلالمنظومة،بنیةإلعدادالخارجیةالعوامل
.ذلكوغیر(السكن

ركباماالجتماعيجعلمماومتنوعةمختلفةلشخصیاتمؤقتاجتماعفىانھمالدارسونيستشعر
نممتقاربینأشخاصمعتجمعفىأحیاناأنفسھميجدونالدارسینأنإذطبیعى،غیربشكل
یمیةتعلعملیةفىللتشاركجیدأساسوهو–والسلوكیاتالقیممستوىعلىالبعضبعضھم

علىولكن،(اجتماعىتعلم)بینھمفیمامحتملةصداقةأواصرولعقد(المضمونمستوىعلى)
إقامةالسھلمنلیسآخرينتالمیذمعمواجھةفىأنفسھميجدواأنالممكنمناآلخرالجانب
يشعروبالتالى.وصراعنزاعبینھمفیماينشأوربما،(XXالفصلانظر)معھمشخصیةصالت

.كمدرسبهتشعرعماأيضايختلفالوهذامتجانسة،غیرتعلممجموعةفىأنھمالدارسون

ىعلالقدرةلديھموتلمیذاتتالمیذعلىالمجموعاتإحدىفىكمدرسعملكاثناءتتعرفسوف
قصارىويبذلونجید،بشكلالموادويحصلونجید،بشكلوعواطفھممشاعرهمفىالتحكم

یلللتحصإستعداداأقلأوالتركیزعلىقدرةأقلآخرينعلىتتعرفسوفالمقابلوفى.جھدهم
یةالسلبوالمشاعرللفشلبسرعةيستسلموندارسونإنھمأىاإلحباط،تحملعلىقدرةأواقل

زعاجاإلألوانكلحدوثفىسببايكونونماغالباوهؤالء-األنشطةتشتیتفىسببايكونونأو
والصفالثالثالصفتالمیذعلىسويسرافىأجريتالتىاألبحاثأثبتتهماعلىوبناءا.والقلق

Wettstein)اإلزعاجفىسببايكونثانیة42كلالتالمیذمنواحدافرداهناكأنمنالرابع 2018)،
الصراعاتتھاشابوكلماالتعلممجموعةتركیبةتعقدتكلما:التالیةبالقاعدةااللتزامأهمیةلنايتضح
.مراالهذافىالمعلممعالدارسینتعاونالمحبذمنو.القیادةزمامالمعلمتولىأهمیةزادتكلما

ويستهدف هذا الفصل الرابع 

أن تكون قادرا على شرح أهمیة خلق محیط للتعلم محدد من أجل توفیر مناخ مشجع •
.على التعلم

اخ أن تكون قادرا على شرح أهمیة وجود قیادة فعالة لمجموعة التعلم من أجل توفیر من•
.مشجع على تحصیل العلم

یط أن تكون قادرا على استخدام وتطبیق وتعیین األدوات الخاصة بتشكیل وخلق مح•
للتعلم

.أن تكون قادرا على استخدام وتطبیق وتعیین األدوات الخاصة بقیادة الفصل•

ـ إدارة الفصل٤
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1تكليف

بتحديدقمنظرك؟وجهةمنجيدتعلممناخبهايتسمالتىالسماتهىما❖
!السماتهذهوتسمية

ردودهىوما!لذلكالتمثيلمعالتالميذمنلمجموعاتقيادتككيفيةبوصفقم❖
الدراسية؟الحصةفىإزعاجحدوثحالةفىأفعالك

ـ إدارة الفصل٤
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لدرس،امنالمنشودالھدفنحوالفصلوقیادةالدراسیة،للحصةفعالتعلممحیطبخلققیامناإن
عدب-التعلملمجموعةبالنسبةتعتبرالمدرسىالتعلمفترةأنوهىأخرى،أهمیةأيضايمثالن
مكانمجردلیستالتعلممجموعاتإنحیثبالمدارس،الدارسینحیاةفىفترةأهم–العائلة
كتسابھاايتمالتىالخبراتأهمعلىأيضاتؤثرإنھابلفحسب،والذهنیةالفكريةالمقوماتلقیاس

.والنفسىاالجتماعىالمستويینعلىالشخصیةتطورحیثمنوالشبابالطفولةفترةفى

الشعوربینھميربطاألفراد،منمحدودعددمنمكونةجماعةالتعلممجموعةبمصطلحيقصد
عممنھمكلويتفاعلمحددين،وهدفغرضلتحقیقالبعضببعضھمويلتقون،(نحن)الجمعى

فصولفإنهذاوعلى.الھويةوهوآخر،تعريفالمجموعةبھذهالخاصالمفھومعنويتطوراآلخر،
وال،(ذلكوغیرمعلمون،مناهج،)الخارجمنوأهدافھاأغراضھاتتحددمجموعاتإالهىماالمدارس

ذلكلوغلبيتحتمواألهداف،هذهتحقیقمسئولیةعاتقكمعلىيقعومعلمةكمعلمأنكمفىشك
.عكموالتعاونللمشاركةاستعدادعلىويكونونصفكفىيقفونبحیثالدارسینكسبضرورة

أوكإلیللوالءالوجدانیةالقیمةرفععلىأيضاويعملالتواصلدرجةيرفعأنشأنهمناألمرفھذا
وجودمنللويقالمتبادلةاالحتیاجاتتلبیةالىأيضايدفعاألمرهذافإنذلكعلىعالوة.بكاإلرتباط
فقالتوامنعالیةبدرجةتتسمالتىالواعیةالمجموعةهذهمثلأننجدهنا.األعضاءبینصراعات

بعضعندريصماتالشىأوتتضاؤلمثالفنالحظوجديته،العملفاعلیةعلىايجابىتأثیرلھايصبح
تقويةفىمساعدتكعلىالفصلإدارةتعملأنذاكإذويمكنومرج،أوهرجإزعاجمنالتالمیذ

ناكهيكونوأنفعالنحوعلىبالتدريستقومأنفىالفرصةلكتتیحكماالتعلم،مجموعةودعم
.االجتماعیةالناحیةمنللدرسمضافةقیمة

بعواقلھااألفعالهذهوألنمطلقة،بطريقةأوإزعاجصراعنشوبتجنبالمستحیلمنألنهونظرا
علىذاتوالتلمیالتالمیذتطورعلىتأثیرلھايكونالحاالتأسوأفىبلالتعلم،مناخعلىسلبیة

االستعانةيمكنكالتىالوقائیةاألدواتبعضيلىفیمانعرضفإنناوالنفسى،الشخصىالمستوى
.بھا

. على هذا النحو يمكنك خفض الحاجة الى فرض عقوبات رادعة عند حدوث سلوك خاطىء من الدارسین

هینیمان )فإدارة الفصل تستعین بكل ما يمكن اللجوء إلیه من أدوات وقائیة وأدوات تدخل لفض أية اشتباكات 

.Hennemann und Hillenbrandو هیلینبراند  
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عورلشاألساستضعإنھاحیثمفیدةنتائجلھاوقائیةطبیعةمنتحملهبماالمختارةاألدواتإن
ماأنشكوال.معلمیھموبینبینھمالتعاونجسوروتمتدجیدا،يتعلمونبحیثباإلرتیاح،دارسیكم

مندفركليتمكنحتىالھدوءيسودهامشاكلبدوندراسیةحصةهوالدارسینغالبیةفیهيرغب
فالعنمنمناخاوقالقلوجودأنالدراساتمنالعديدأثبتتوقد.التعلمعملیاتمناالستفادة

,Wettsteinشرتسینجر/فیتشتاين)للدارسینحقیقیةمعاناةيسبببالفصل Scherzinger, 2019).

التأيیديستشعرونعنیفاسلوكايسلكونالذينالدارسینأنالدراساتأظھرتفقدذلكعلىعالوة
هذاىلبالصبرعالمعلمونيتحلىحینماأوالفورعلىالمعلمونلھميتصدىالعندماهذالسلوكھم

أنكما.يحدثلمشیئاكأنالكراممروريمريدعونهمثالأنھملمجردأوذاكأوالمشینالسلوك
علىھمأنفسهميقدمونوبالتالىضعف،نظرةلمعلمھمحینئذينظرونوالتلمیذاتالتالمیذباقى
عدممنالخوفأخرىناحیةمنيتملكھمقدأومزعج،بفعلالقیامعلىأوالعنیفالسلوكهذافعل
اينشتاينفايفرتسون،)بالفصللھمزمالءعنالصادرالعنیفالسلوكمنحمايتھمعلىالمعلمقدرة

Evertson, Weinstein, أنالفصلهذافىالتالیینالجزئینفىالرئیسموضوعنافإنولھذا.(2006
بعدتأتىثم.الدرسلمحیطمالئممناخلخلقفعالةأدواتاعتبارهاعلىالفصلقواعدعلىنتعرف

فزةمحلقیادةأداةبأنهأيضاأهمیتهفھميمكناألمروهذامكان،كلفىوالحضورالتواجدخطوةذلك
.لھماداعمةووالتعلمالتحصیلعلى

أدوات مختارة إلدارة الفصل وتھیئة محیط التعلم وقیادة مجموعة تعلم

عالقة طیبة بین المعلمین والدارسین 
(5انظر الفصل )

وللمضمون( 5انظر الفصل )إعداد جید لمجموعة التعلم 
لظھوركم أمام الدارسین بثقة واقتدار ( 3انظر الفصل )

فتح الطريق أمام الدارسین لتمكینھم من كفاءاتھم 
ومھاراتھم

إلمتنان والثناء والتقدير والتثمینالقیادة عن طريق ا
للجھود بديال عن توجیه اإلنتقادات وفرض العقوبات 

العمل على تشجیع وتدعیم العواطف اإليجابیة  تحرى الشفافیة والعناية بالنتائج

التطرق إلى اهتمامات التالمیذ والتلمیذات  التعاون  الجید مع أولیاء األمور 

وضع أسس وقواعد عامة للفصل والحرص علیھا الحضور والتواجد الدائم 

أدوات لتھیئة محیط التعلمأدوات قیادة الفصل

ـ إدارة الفصل٤
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واجب

2تكليف

ودالمنشللهدفيؤدىتعلممناخوجوددعمعلىاإلحترازيةاالستراتيجياتتعمل❖
حدأمعاآلراءبتبادلقم.اإلمكانبقدروالمشاحناتالصراعاتمنوخال  الدرس،من

!الدرسعلىمشجعتعلممناخخلقسبيلفىجهدمنتبذلهمابشأنالشركاء

اخمنعلىالدراسيةالحصةفىتحدثالتىواإلزعاجاتالقالقلتؤثرمدىأىإلى❖
!درسالأثناءاإلزعاجلمنعوقائيةإجراءاتمنبهتقوممابوصفقمسلبيا؟الدرس

ـ إدارة الفصل٤
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الفصلقواعدلصياغةمرحلتينعلىنموذجـ4.1

لفصلدينايكونأنأجلمنعنھاغنىوالالفصلإدارةفىالمحورىالمكونالفصلقواعدتعتبر
مجموعةمعوفىللتفاعلوالمحوريةالرئیسیةالقواعدبیننفرقأنعلینايتعینوهنا.األداءمنتظم
.امنھلكلمنفردنحوعلىالتدريسحصصبتسلسلالخاصةواالتفاقاتالعموم،علىالتعلم

يستهدف هذا الجزء من الفصل 

.أن تكون قادرا على التفريق بین أنواع مختلفة من اإلتفاق•

.أن تكون قادرا على تعیین عناصر النموذج المكون من مرحلتین•

. أن تكون قادرا على استخدام وتطبیق النموذج مع مجموعة تعلم•

قواعد الفصل

تعرف قواعد الفصل بأنها أهداف السلوك الرئيسية من 

:أجل التفاعل االجتماعى فى ومع مجموعة التعلم، مثل

الحضور دون تأخر عن المواعيد المحددة

االستئذان قبل الكالم

المهم ترك الزمالء فى الفصل يتحدثون حتى ينتهوا من ك

دون مقاطعتهم

العناية بمكان الدرس

اتفاقات على تسلسل الحصص الدراسية

مثل هذه االتفاقات هى التى تحدد أهداف السلوك 

ى لتسلسل حصص تدريس محددة، كأن يتم االتفاق عل

عمل جماعى أو على عمل مع شريك أو على رحالت 

:وهكذا، ومثال ذلك

االتفاق على عمل جماعى فى المجموعة أو مع شريك

االتفاق على إسناد أدوار ألشخاص محددة فى عمل 

من يقوم مثال بقياس الزمن، ومن يتولى )المجموعة 

العرض والتقديم

نوعان من االتفاق
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اعدالقوتلكتؤدىأنيمكنولكىالفصل،إلدارةالمھمةاألدواتأحديعتبرالقواعدوضعأنشكال
لجمیع،لبوضوحمرئیةناحیةمنتظلأنفالبدعلیھاوالحفاظإتباعھايمكنولكىالوظیفیةمھامھا

اغاتالصیتكونأنيتعینكماصیاغتھا،فىالدارسیننشركأنعلینايتعینأخرىناحیةومن
.اهىالنومعتعاملھممنأفضلبطريقةاالرشاداتمعيتعاملوايمكنالدارسینإنحیثإيجابیة،

أنبلقنستأذنأنعلینا"القولاألفضلفمن"نستأذنأنقبلنتحدثال"مثالنقولأنمنفبدال
ضافةاوإستكمالھافينشرعانويمكننااإلمكان،قدرمبكراالقواعدهذهنضعأنوينبغى."نتحدث
لغائھاإأومناقشتھاأوصیاغتھاإعادةيمكنكماالحال،بطبیعةذلكاألمريتطلبعندماجديدةقواعد

قكعاتعلىيقعوهناأهمیتھازوتوضیحبھااإللتزامهوقواعدأيةوضعفيوالفیصل.األمرلزماذا
.واحترامھاالقواعدعلىالمحافظةفيجھدكقصارىتبذلأنكمعلم

3تكليف 

ُيقاللماالدارسینمنكثیرينصتوالما،موضوعبعرضالدارسینأحدقیامأثناءقلقيحدثمادائما
هنا.الشباكمنيطلونآخرونوهناك،الدارسینبینوهمھمةهمسنسمعماودائماالعرض،في

كیفیةبتدبرزمیالتكإحدىأوزمالئكأحدمعقم.أملبخیبةأواألمانبعدمبالعرضيقوممنيشعر
علیھااالتفاقيمكنقاعدةوضعإلىاألمرنھايةفيتتوصالنبحیث،الموقفهذامثلحدوثتجنب

.الدارسینمع

(.4قارن شكل )يمكن عمل اتفاقات وتطبيقها على مرحلتين 

نشرع فى وضع قائمة

لقواعد الفصل 

بمشاركة وموافقة 

الدارسین 

ة
حل

مر
2

إختبار والتأكد من 

اإللتزام بالقواعد

نموذج على مرحلتین إلدراج قواعد الفصل وتطبیقھا

ـ إدارة الفصل٤
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الدارسينمعاتفاقاتوعقدالفصللقواعدقائمةوضع:1مرحلة

بھا،زاملاللتمعھماتفاقاتعقدعنفضالالفصل،لقواعدقائمةوضعفيلناالدارسینمشاركةإن
بكسشأنهمنذلكأنحیثالفصل،بإدارةالخاصةلالستراتیجیةمحوريةخطوةبمثابةتعتبر

م،بھخاصةقواعدألنفسھميضعونبأنھمسیشعرونألنھممھمأمروهوإلینا،وضمھمالدارسین
أنادرالنومنالعملیة،هذهتنفیذفياصطحابھممنأكثرلیسفھواألمرهذافيالمعلمیندوروأما

مایھافسیرونإنھمعنفضالبوضعھا،أنفسھمهمقامواقواعدعلىوالتلمیذاتالتالمیذيعترض
علوضالمشتركالعملهذافيصعوباتظھورافترضناولو.الفرديةوأمانیھماحتیاجاتھميلبى

حونوضالعموم،علىشيءألىقواعدوضعأهمیةحولمعھممناقشةفيالدخولفعلیناالقواعد،
أنونحاول،البعضبعضنامعوتعايشناالیومیةحیاتنافيقواعدوجودأهمیةالنقاشأثناءللدارسین

ینالدارسحیاةمنتطبیقیهأمثلةضربمعالحیاةفيقواعدأىتحدثهالذىاألثرمدىلھمنظھر
.العملیة

(رياضيةالعاب)1مثال

بھارتبطيوماالرياضیةالممارساتبأنواعغالبايھتمونالعمريةالصفوفبجمیعالدارسینأنالشك
كرةةلعبأنإلىالقدمبكرةمولعةتعلملمجموعةاإلشارةفيالمعلميشرعهنا.كبرىفاعلیاتمن

رةكلعبةقواعديشرحواأنالتالمیذبعضمنيطلبثمقواعد،بدونتدارأنيمكنالذاتھاالقدم
أهمیةبوضوحالدارسمايدركسرعانهنا.تسللفىكالوقوعأخطاءيرتكبمنوعواقبالقدم

.القواعد

المعلمعلىيتعینوهناالقواعد،لكتالوجالمشتركةوالصیاغةاإلعدادعملیةالمتعلمونيتقبلهنا
.دالقواعكتالوجصیاغةفيلتدوينهالدارسونعنهيعبرمافھمفيالدقةتحرىأهمیةيدركأن

اتمسمیالدارسونعلیھايطلقعندماالقواعد،قائمةعنوانفيالصیاغاتهذهتنعكسأنويجوز
ینالدارسإشراكأنإالالحريةألوانكلتوفرورغم."للفريقالمعنويةالروح"أو"اإلنصافكود"مثل

.للخطواتواضحتسلسلإلىأيضاحاجةفياإلعدادعملیةفيالمكثف

تعاقب خطوات إنشاء كتالوج للقواعد

يدلى المدرسون 

والدارسون بأرائهم بشأن

السؤال االسترشادى 

...(كيف نتصرف  عندما )

يحق .لمعالجة اتفاق

للدارسين أن يقدموا 

.احتياجاتهم الفردية

تحديد السؤال 

االسترشادى لعمل

اتفاق

في مجموعات صغيرة 

هم يضع الدارسون مقترحات

بشأن القواعد مع ضرورة 

إبداء األسباب لها 

باختصاريعرض الدارسون

ل لبعضهم البعض قواعد ك

منهم

صياغة الدارسين 

لمقترحاتهم بشأن

القواعد

يناقش المدرسون 

والدارسون القواعد التي 

قاموا بعرضها

ى التفاوض والتصويت عل

القواعدأهم

النص على القواعد

نقوم بإعداد القواعد في 

هيئة رسم جرافيكى

ى نضع كتالوج القواعد الذ

تم إعداده في مكان 

مركزى بالفصل

إنشاء كتالوج 

القواعد
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بالقواعداإللتزامتأمين:2مرحلة

الدارسینألذهاننقربأنهوالفصلبإدارةالخاصةاالستراتیجیةمعالتفاعلشروطأهممنإن
نتأمیتتناولأنكمعلمبإمكانكأنشكوال.القواعدبھذهاإللتزامتأمینوأهمیةالقواعدمعنى

دالقواعكتالوجفيآخرىخانةتفسحأنالجائزمنإذالقواعد،كتالوجعملعندبالقواعداإللتزام
ملمككجزءبالقواعد،اإللتزامعدمحالةفيعواقبمنلھميعنماأيضاالدارسونفیھايدونلكى
دارسونالفیھايدونأخرىخانةإضافةأيضايمكنكذلكعنفضال.القواعدبشأنبصیاغتهقاموالما

.بالقواعداإللتزامأجلمنالبعضبعضھممعتعاونھمبشأنمالحظاتھم

(علم التربية)2مثال 

4تكليف

ملبعالمثالسبيلعلىقم.لهابالتدريسقمتالتيالتعلممجموعاتإحدىتذكر
دمعمنتنتجأنيمكنالتيالعواقبمعهموتدبرالعمل،قواعدحولالفصلمعاتفاق
تقدروكيفينالدارسمعبإيجابيةالتعاملكيفيةفيأيضاتفكرأنعليك.بالقواعداإللتزام
.الحسنسلوكهموتثمن

كود اإلنصاف من أجل العمل في مجموعات صغيرة

!علينا أن نترك مجاال كل منا ليعبر عما يريده▪

!    علينا أن نثمن ونقدر عمل زمالئنا اآلخرين▪

!علينا أن نتعامل بإنصاف تجاه بعضنا البعض وأن يحترم كل منا اآلخر▪
اإللتزامعدمعواقبهيمااسمى

بالقواعد؟
منفعلهيیمكننىالذىما

التعودفياآلخريندعمأجل
القواعد؟تطبیقعلى

بجوارأجلسبأنلىاليسمحكارمن
طويلةفترةلىصديقةأعز

احترامھمعنداآلخرينامتدح
بھاوالتزامھمللقواعد

بعملعقوبةعلىً تفرضداريو
شىء

نسیانھمعنداآلخرينأذكٍر
للقواعد
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انلضمإضافىمجھودبذلعلیكذكرها،السالفاإلجراءاتمتبعاالقواعدكتالوجوضععبءمناالنتھاءبعد

.أخرىمراحلبثالثاإللتزامتأمینيمرهنا.بھااإللتزاماستمرارية

(التربيةعلم)3مثال

علىجلونستقییم،ورقةوضعفينشرعبالشفافیة،متسماالقواعدعلىالتمرسأثرنجعللكى
سلوكهعلىأثرهابھايذكرأنللدارسيمكنبحیثعلیھا،المتفقالقواعدجمیعالورقةهذه

تلمیذكلوميقبحیثبالدرجات،تقییملنظاموفقااألمرهذافيالتقییميسیرأنويمكن.الشخصى
.بنفسهالشخصىسلوكهعلىتقییمدرجةبإعطاءوتلمیذة

:اإلسم

التكيف

ین يرتبط األمر هنا بمساعدة الدارس

على أن يتأقلموا نفسیا مع 

االتفاقات، وذلك بأن يتمثل دورك

كمعلم في تكرار الحديث عن 

كتالوج القواعد وتذكیر الدارسین

ي بمحتوياته بايجاز الستحضاره ف

.أذهانھم على الدوام

التمرس

هنا يتعلق األمر بأن يشرع المعلم

في خلق مواقف على سبیل

التجربة بحیث يمكن من خاللھا

وج اختبار مدى األثر  الذى أحدثه كتال

والمھم في (. 4قارن مثال )القواعد 

هذا الشأن هو  تمكین الدارسین من

ة تحقیق النجاح في مواقف حیاتی

.أيضا

التدير

ام يشرع الدارسون في تدبر أثر اإللتز

قارن )بالقواعد على موقف تجريبي 

مع اإلنتھاء من عملیة التدبر(. 3مثال 

لوج يمكن إجراء تعديل وتنقیح في كتا

وعلى هذا النحو يمكن . القواعد

ل تصحیح القواعد لألفضل أو إستكما

كما يجوز  أيضا تشديد. ما نقص بھا

.  عواقب عدم اإللتزام اذا لزم االمر

مراحل ثالث لضمان اإللتزام بقواعد الفصل 

أقيم إلتزامى بالقواعد المحور الرئيسى"كود اإلنصاف الخاص بنا"
بالدرجة التالية

علینا أن يترك كل منا 1.
!اآلخر يعبر عما يريده

علینا أن نثمن ونقدر 1.
!    عمل زمالئنا اآلخرين

X2

ف علینا أن نتعامل بإنصا1.
تجاه بعضنا البعض وأن 

!يحترم كل منا اآلخر

"أثر ممارسة القواعد على ذاتى"ورقة تقییم 

ـ إدارة الفصل٤
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مكانكلفيوالحضورالتواجدـ4.2

دونبالدراسیةالحصةسیرفيالفعالأثرهلهالفصلقیادةعناصرمنآخرعنصرمنهناكلیس
,Helmkeهیلمكه)مكانكلفيالمعلمبحضورالشعورأوالتواجدعنصرمثلإزعاج ولكن.(2014

رعيش:التالیةالصورةفيتتضحالسؤالهذاعلىواإلجابةبالتواجد؟المقصورهوما:اآلنالسؤال
ظھرهأعطىقديكونالوضعهذافيوهوالسبورة،علىماشیئكتابةفيبالتدريسالقائم

بأنرونويشعبلاألستاذ،نظرتحتبأنھمشعوراينتابھمذلكورغمبالفصل،الجالسینللدارسین
,Kouninكونین)"بھمايرىرأسهخلفعینینيمتلك"األستاذ منالصورةهذةاذالنتأمل.(2006
.الفصلقیادةعلىوأثرهاالتواجد

وحضوركتواجدكعلىالتأكیدفيهامادوراالخصوصوجهعلىالمنطوقةغیراإلشاراتتلعبهنا
صلبالفقلقأوإزعاجلحدوثتمھیدأيتواجهبأنالدرسأثناءحضوركتبینأنبإمكانكإذكمعلم،

عملعنيتوقفونفإنھملھمبرقابتكالدارسینتشعرأنفبمجرد.يدحركةأوإيماءةأومنكبنظرة
اللغةاماستخدإلىنلجأأنالينبغىفإنهالمقابلوفى.فعلهعنيمتنعونأوسلیمغیرسلوكأي

التعلیمحدثإلىاألذهانولتوجیهالكالم،فيإسھابودونفقط،مقصودلھدفإالالمنطوقة
ماسبذكرالمسألةتختصرأنازعاجحدوثبقربشعوركحالةفيبإمكانكفإنههذاوعلى.والتعلم
حھمفضأوبھمالتنديددونالدرسموضوعإلىالشاردينالتالمیذأذهانتوجهأنأوالمزعج،التلمیذ

إنحیثكمعلم،حضوركإثباتكلههذافيالمھم.الوقتلبعضالشرحعملیةعنتتوقفأنأو
.التعلممناخعلىتؤثرسلبیةنتائجيتولدعنهتواجدكبعدمالشعور

(الرياضياتعلم)4مثال

لىإ-وأبدادائما-ستضطرأنھاالسادسةبالفرقةمشاغبلفصلالرياضیاتمدرساتإحدىتعلم
بلھاقعلیهالمشرفاألستاذمنعرفتفقد.المشاغبفصلھاعلىتشرفلكىحصتھامنالخروج

عنفضالوإزعاج،شغبأعمالدائماعنهمعروفاكانالسابقالدراسىالعامفيالفصلهذاأن
نحوعلىاألحداثهذهمثلولمواجھة.الفصلعنالمدرسغیابعندوذلكمادية،أضراروقوع

أنيمكنمابشأنالطالبمعالفورعلىالجديدالدراسىالعامبدءمعالُمدرسةتناقشتوقائى
ینالدارسمعسوياوشرعتالنظام،علىللمحافظةالفصلالُمدرسةتغادرعندماالدارسونيفعله

تختبرتوأخذبالفصل،متمیزموقعفيالُمدرسةعلقتھالوحةعلىوكتبوهاللفصلقواعدبصیاغة
منوكھمسلتتابعكانتولكنھاللفصل،مغادرتھامراتعدةتتصنعفكانتالفصل،بقواعدإلتزامھم

ة،بالوقائیيتسممعھمسلوكھاوكانبھا،واإللتزامالقواعدعلىالمحافظةوتمتدحالباب،خلف
اإللتزامتطبقوكانتالوقت،قصرأوطالمھماالفصلعنتغیبمرةكلفيبوجودهاويشعرهم

.السلوكبقواعد

يستهدف هذا الجزء من الفصل 

.أن تكون قادرا على التفريق بین أنواع مختلفة من اإلتفاق•

.أن تكون قادرا على تعیین عناصر النموذج المكون من مرحلتین•

. أن تكون قادرا على استخدام وتطبیق النموذج مع مجموعة تعلم•

ـ إدارة الفصل٤
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ع وعلى هذا فإن إظھار التواجد الدائم كوسیلة إلدارة الفصل تتلخص في بذل المعلم قصارى جھده فى من

ي كل تفاقم اإلزعاجات البسیطة، وهناك استراتیجیات مختلفة يمكن أن تشعر الدارسین أنك موجود وحاضر ف

.مكان حتى لو تركت الفصل

االستراتیجیات الست إلدارة الفصل

ـ إدارة الفصل٤
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5تكليف

يتبعهاانيمكنالتىاالستراتيجياتهيمامالحظاتك،ودونالفيديوشاهد❖
المستمر؟التواجدأثرإلحداثوالمدرساتالمدرسون

ما هي ! قم بوصف أحد المواقف والتي ترى فيها فقدانا لتواجد المدرس❖
االستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لو كنت في مثل هذا الموقف؟ 

ـ إدارة الفصل٤
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كلبشحضوركأوتواجدكفیھاتظھرأنلكالممكنغیرمنالتدريسحصةأثناءالمواقفبعضهناك
صلالفإدارةفىتواجدكبتمثیلتعھدأنيجوزأنهتعلمأنالمواقفهذهمثلفىاألهمیةمن.دائم

فىكمعلمبدوركيقومواأنلھمويحقالمھمة،بھذهوتكلیفھمالدارسینإلىأيضامؤقتبشكل
.التواجد

(تاريخ)5مثال

علىھمأنفسعلىالدارسونفیھايعتمدالتيالمنفتحالتعلمأشكالالتاريخمدرساتإحدىفضلت
مالمھاومعالجةواستنتاجھاالتعلیمیةالموضوعاتعنالبحثفيالحدودأبعدإلىمستقلنحو

جموعاتمإلىطويلةلفتراتمقسمینكانواماغالباالتاريخحصةفيالدارسینألنونظرا.المطلوبة
ائم،دتواجدلھايكونأنالتاريخلُمدرسةالممكنمنيكنفلمالذات،علىيعتمدتنظیمامنظمة

حیثمنأنفسھمعلىحكامابمثابةيكونواألنوالبناتالبنینمنالدارسیناستخدمتولھذا
بأكمله،الفصلمعالشأنهذافيتحدثتوقد.اتباعھاومدىعلیھاالمتفقبالقواعداإللتزام

ىومتبینھم،فیماتقعأنيمكناالتيالحاالتجمیعفيكحكاميتصرفونكیفلھموشرحت
هذهمثلعلىمالحظاتھملھايسجلونوكیف"توقفبطاقة"علیهأطلقتمافیھايستخدمون

بضعةعدببینھمفیماالتحكیممھمةالدارسونتناوبوقد.العناصروواضحمختصرشكلفيالمواقف
.أسابیع

المحتوىملخصـ4.3

معالتعاملكیفیةفيمھمةعامةنظرةعلىالفصلإدارةاستراتیجیاتخاللمنتحصلتلقد
لفةالمختاالستراتیجیاتولعلومعقدة،مركبةاجتماعیةمنظوماتاعتبارهاعلىالتعلممجموعات

.المنظومةهذهفيصعوباتأيةمعالتعاملمنتمكنكمبمعلوماتأفادتكمقد

وصیاغته،الفصلفيالتفاعلبكیفیةتتعلقأخرىاستراتیجیةعلىأيضاالفصلهذافيوتعرفت
إنشاءكیفیةعلىتعرفتكماالتعلم،علىمشجعمناخخاللهمنيسودالذىالنحوعلى

اعدكيسماالشأنهذافيلكوقدمنا،التالمیذمعاتفاقاتوعملللفصلقواعدوكتابةواستعراض
.مرحلتینعلىتنفیذهيتمالذىالنموذجوهواالستراتیجیة،هذهتطبیقعلى

إنحیثالدائم،وحضوركتواجدكإظھاروهىاالستراتیجیات،أهممنواحدةعلىتعرفتكما
أيمواجھةعلىيساعدكإنهحیثالفصل،فيفاعلیةاألكثرالقیادةأدواتأهمأحديعتبرالتواجد
ناحیةمنيعینكالتواجدإنكماالمناسب،الوقتفيوالتدخلوالقلقاإلزعاجأشكالمنشكل
،حدةعلىمنھمكلمععالقاتإقامةعنفضالالدارسین،جمیعمعالتعاونجسوربناءعلىأخرى

تتحأنھمأمامكالدارسینكليشعرأنشأنهمنالدرسأثناءبالفصلالمعلمتحركأنكماعرفت
.نظرك

تغلتسأنيمكنكوالدارسينللمعلمينمالئمتعلممناخوجودأهميةجانبوإلى
:فىوالحضور،التواجدبإظهارتعنىالتىاالستراتيجيات

إزعاجدونأىأحد،يشعرأندونلديھممشاكلوجودحالالدارسینمساعدة•
.اآلخرينالدارسین

الدارسینأمامالدارسینمنتمدحهمنتظھرأندونحدهعلىفردأىإمتداح•
.اآلخرين

ألىردىالفالتقديرعنللتعبیركوسیلةذلكواستغاللالدارسینجمیعمنتقتربأن•
.منھم

ـ إدارة الفصل٤
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المعارفعلىسريعةنظرة

ناخمخلقعلىتعینكأنشأنھامنالتىالمتنوعةاألدواتمنلجملةملخصاتقدمالفصلإدارة✓
المستوىعلىالتعلمعنفضالالمادة،مضمونمستوىعلىتعلیمیةلتجربةالفرصةيتیحتعلم

.والوجدانىاالجتماعى

.التدريسعملیةأمامالطريقيفتحتعلممحیطخلقمھمةومعلمةكمعلمعاتقكعلىيقع✓

.وتربىتقودأنكمعلممنك-معقدةاجتماعیةتركیبةاعتبارهاعلى-التعلممجموعةتتطلب✓

مرغعلیك،يتحتمأنهإالمتجانسة،غیرأنھاالدارسون،وانتتستشعرقدالتعلممجموعات✓
.لھاالمحددةاألهدافبلوغعلىالدارسینمعسوياالعملاالختالفات،

هنامنوبھا،واإلرتقاءوالتلمیذاتالتالمیذشخصیةتكوينفىمھمادوراتلعبالتعلممجموعات✓
.للدرسجیدمناختوفرأهمیةندرك

قوالقلالشغبأعمالألنالفعل،ردأدواتعناإلحترازيةأوالوقائیةاألدواتإلىاللجوءيفضل✓
.التعلممناخعلىتؤثرسلبیةعواقبشكبالمعھاتحمل

محیطلخلقتقودالتياألدواتإحدىهيالدارسینمعمضمونھاعلىواالتفاقالفصلقواعد✓
.مناسبتعلم

بتطبیقھاواإللتزامالدارسین،معبالتعاونإالتتمأاليتعینمضمونھاعلىواالتفاقالفصلقواعد✓
.حتمى

.علیھاوالتمرسمغزاهاادراكعلینايتعینالتعلموأهدافأحدواالتفاقاتبالقواعداإللتزام✓

.وقلقشغبأعمالنشوبوتتجنبفعالنحوعلىالفصولتقودالدائمالتواجدخاللمن✓

ـ إدارة الفصل٤
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6تكليف

علىمشجعتعلممناخلخلقنظركوجهةمنمهمادوراتلعبعناصرهناكهل❖
بالمستقتعيرهاوسوفذكره،سبقفيماالكاملةبالمعالجةتحظىولمالتعلم،
التقدير؟منمزيدا

دجيتعلممحيطلخلقجديدةأفكاراالفصلهذامعالجةأثناءذهنكعلىخطرتهل❖
التعلم؟مجموعةوقيادة

راتالخبتبادلفيترغبالتىالفصلبإدارةتتعلقالتياألخرىالجوانبهيما❖
آخرين؟معحولها

ـ إدارة الفصل٤
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العالقاتبناءـ5

یث إن هذا هناك مناشدة للمعلمین والدارسین سويا أن يقیموا فیما بینھم عالقات إمتنان وتقدير، ح
على أن 4الفصل وحین أكدنا في. األمر من شأنه أن يشجع العملیة التعلیمیة ويحفز على الدرس

مجموعات التعلم ما هي إال تركیبة اجتماعیة معقدة، فإن جزءا هاما من درجة هذا التعقید موقوف 
أن تجعل وأما من جانبك كمعلم فیمكنك أن ترسخ تلك العالقات و. على مستوى إقامة العالقات بینھا

منشودة نسیجھا مستداما وال تؤثر فیه األزمات، وأن تشرع في خلق بنیة تجمع بین أهداف التعلم ال
ومشجعمحیط تحفیزىوعناصر تكوين الھوية معا بنفس القدر، وبالتالي فأنت تشرع فى تصمیم

.على التعلم

لبعض، من عالوة على ذلك يتعین علینا أن نعرف كیف نضع العالقة القائمة بین الدارسین، بعضھم ا
ناحیة، والعالقة القائمة بین المعلمین والدارسین، من ناحیة أخرى، في إطار منطقى يراعى 

من خالل مراعاة كل . خصوصیة كل عالقة على حدة، وأخیرا ولیس آخرا، أن يكون هناك فكر جماعى
م هذه األمور فقط يمكن أن نعمل على تطوير واإلرتقاء بمجموعة التعلم ألن تصبح مجموعة تتس

ي خطة بسمات العالقات الشخصیة اإليجابیة بحیث تحقق أهداف التعلم المنشودة وفقا لتصورها ف
.التدريس الموضوعة

مھامبینھمفیماالعالقاتمستوىعلىالدارسینعلىيلقىىللحیاةمكانىكحیزالمدرسةإن
قديروتوشمولیةومودةحمیمیةوجودالمثالیةالعائلیةالعالقاتيمیزماأننجدفبینما.جديدة

إقامةجربةتأواليخوضواأن(والتلمیذاتالتالمیذ)الدارسینعلىيتحتمبالتالى،شروطبالواعتراف
التجربةلھذهالدارسینخوضأنندركأنعلینايتعینهنا.خبراتعلیھاويبنواصداقةعالقة

ألولونيحتكإنھمحیثاالجتماعى،التعلمإطارفيمھمةعملیةيعتبرمستقلنحوعلىبأنفسھم
أدوارومعالمشاعر،معالتعاملكیفیةمثلبأنفسھم،يواجھونھاأنعلیھمحیاتیةبإشكالیاتمرة

جموعةلمالمعقدةالعالقاتبنیةإطارفيوالتفاهموالعطاءفاألخذ.للحیاةالتخطیطومعالجنوسیة،
نطاقعنيخرجواأنعلىقطعىنحوعلىالدارسینيساعدأنشأنهمنمدرسیةلجماعةأوتعلم
وأنالبدوهنا.بھمخاصةشخصیةيطورواوأنمعھم،علیھاالعائلةحرصتالتيوالتوجیھاتالقیم
بةبالنساألولالمقامفىتأتىالبالمدرسةمتعلقةومضامینموضوعاتأيبأنعلمعلىتكون

تحدثالتيالعالقاتمستوىعلىالتوتراتألنونظرا.البلوغمرحلةفيالسیماالتالمیذ،ألغلب
فيأعوامتةسنحوزمنیةلفترةتمتدالتعلم،فىتقدمتحقیقعلىآثاراتتركالبلوغفترةدخولمع

المھممنفإنالمدرسیة،الدراسةفتراتمنكبیرةزمنیةمراحلتغطىبالتاليوهىمجملھا،
أنقات،العالمستوىعلىكبیرةآمالفیھاتعقدوالتيبالطموحاتالملیئةالمراحلهذهفيللغاية
.العالقاتتركیبةتشكیلفيجوهرىايجابىودورتأثیركمعلملكيكون

ـ بناء العالقات٥

نعالقة دارسين بدارسي نعالقة معلمين بدارسي
خلق محيط تعلم 

محفز على التعلم 

تضافر مستويات بناء العالقات في تكوين بنیة محیط التعلم 
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هذهفيالعالقاتتركیبةوتدركتفھمأنالشأنهذافيأدوارمنبهتقوممابینمنأنالمؤكدومن
إلعادةفرصدونولكنكثیرة،تمثیلیةأدواربهبمسرحأشبهأنھاعلىبالتحدياتالملیئةالمراحل

قاتھمعالبإقامةالخاصةالدارسینوتجاربمقاصدمعتتعاملأنعلیكيتعینولذلك.العروضتلك
أهمیةذابھمعالقاتكمستوىعلىالدارسینتجاهدوركفإنلھذاووفقا.الجدمحملعلى

رعايتھا،واستمراريتھاعلىوتحرصواالحترامبالتقديرتجاهھمعالقاتكتتسمأنينبغيإذجوهرية،
ینالدارسشخصیةتطويرأجلمنأيضابلفحسب،للتعلممناسبمحیطتشكیلأجلمنلیس
أواحتقارثمةأنعننغفلأالوينبغياإلمكان،بقدرواإلساءةاألذىمنوخالٍ سوىنحوعلى

فيواءستالمیذك،معتفاعلكعملیةفيسلبیةآثارايتركأنشأنهمنالعالقاتلمستوىتجاهل
.التعلیمیةالعملیةفيتقدماتالمیذكإحرازحیثمنأوالتخصصىالدرسحصة

(رياضياتحصة)1مثال

ويقعاللومفیهلىيوجهأفعلهماكلدائما–فصاعدااآلنمنالرياضیاتمادةفيشیئاأفعللن"
دنقأييوجهواللى،إالالكالمهذامثليقولالالرياضیاتفأستاذ،فقطأناعلىفیهالذنب

تأملناذاوإ.الدارسینمعأحاديثكفيكثیراتأكیدبكلصادفكقدالقولهذامثل."اآلخرينلزمالئى
وراءمنتكالتيلألسباباستنتاجاتلدينايكونأنالمحتملفمنسیكولوجىمنظورمنالقولهذا

اتلمالبسللغايةكبیرسیاقفيالدخوليتطلباألحوالكلفياألمرأنإالالقول،هذانتیجة
سلوكهوخاصةالتلمیذ،هذابسلوككاملعلمعلىنكونأنذاكإذعلینايتعینإذالموقف،
قالهماالفتخعنهإيجابیاتالتلمیذلھذاتقییمھمفيوجدنافإذا.األساتذةباقىمعتعاملهوأسلوب

حیثمنإلیهننظرأنالبداألمرفإنالمادة،هذهلحصةورفضهعلیهواعتراضهاألستاذهذاعن
فييرتبطهذاالمدرسعلىاإلعتراضىالتلمیذموقفأنإذباإلدعاء،المعنىاألستاذبھذاعالقته

فيوأاألستاذتجاهالتلمیذنفسفيسواءعالیة،عاطفیةشحنةأونفسىعبءبوجوداألمرواقع
دمتقعلىالمطافنھايةفيالسلبىأثرهلهعبءوهوالسواء،علىالتلمیذتجاهاألستاذنفس

.المادةهذهأوالدرسهذافيالتلمیذ

1تكليف

!الزمیالتإحدىأوالزمالءأحدبمشاركةالتالیةاألسئلةعلىأجبثم1المثالبقراءةقم

أوالدارستجاهجيدةعالقةإقامةجراءمنالمعلمعلىتعودالتيالمزاياهيما❖
التلميذ؟

ـ بناء العالقات٥
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تجاهجيدةعالقةإقامةجراءمنالتلميذأوالدارسعلىتعودالتيالمزاياهيما❖
؟المعلم

القاتعتركیبةلوجودوحاسمامھماعنصرابمثابةتعتبرالدارسینتالمیذكتجاهعالقتكألنونظرا
تربطعالقاتاقامةكیفیةنحودراسةالفصلهذافيتتجهرغبتنافإنالدرس،علىومحفزةإيجابیة

.بتالمیذهمالمعلمین

2تكليف

الخاصةالتعلممجموعةمعفيهتتشاركالتيالتقليديةالمواقفألحدصورةبرسمقم
طواتكخعليهتكونكيفإشرح.عالقاتبناءمستوىعلىتالميذكأفرادبعضمعأوبك
األمر؟هذافيإليهااإلنتباهعلىستحرصالتياألشياءهيماالشأن؟هذافي

ـ بناء العالقات٥

الخامسالفصلهذايستهدف

ین أن تكون قادرا على تحديد المزايا التي ستنتج عن بناء عالقة طیبة بین المعلم•
.والدارسین

.أن تحدد الدارسین من ذوى االحتیاجات الخاصة على مستوى العالقات•

أن تكون قادرا على استخدام وتطبیق استراتیجیات من أجل بناء عالقة طیبة مع •
.تالمیذك الدارسین

جیع أن تكون قادرا على شرح أهمیة وجود عالقة كاستراتیجیة تعینك على تدعیم وتش•
.كل تلمیذ على حده
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2تكليف

الخاصةالتعلممجموعةمعفيهتتشاركالتيالتقليديةالمواقفألحدصورةبرسمقم
طواتكخعليهتكونكيفإشرح.عالقاتبناءمستوىعلىتالميذكأفرادبعضمعأوبك
األمر؟هذافيإليهااإلنتباهعلىستحرصالتياألشياءهيماالشأن؟هذافي

ـ بناء العالقات٥
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والدارسينالمعلمينبينطيبةعالقاتبناءمزاياـ5.1

روابطالبناءأناال.التحدىأنواعمننوعلھوبھاوالعنايةعلیھاوالحرصتالمیذكممععالقةبناءإن
يحققوفسناحیةفمن:األهمیةغايةفيأمرايُعدالتمھیدفيبیناكما–بھاوالعنايةالدارسینمع

يفالتعلمعلىمحفزةعالقاتوجودمنأىطیبة،عالقاتوجودمنإستفادةالدارسینالتالمیذ
تأثیرمنبالخوفالشعوردونالتعلیمیةالعملیةفيالتركیزفرصةلديھمتتوفرحیثالدرس،مكان
وبینمبینكطیبةعالقاتوجودأننجدذلكعلىعالوة.بینكمفیماالعالقةعلىالثقةعدمأوالخطأ

أهدافقلتحقیبینكمفیماتعاونجسورإلقامةالمطلوبةاألساسیةاألركانمنيعتبروتالمیذكم
علىوتشويشإزعاجأعمالنشوبإحتمالیةمنيخفضأنشأنهمنتعاونوهومعا،التعلم

القةللعيسىءسوفالتعلیمیةالعملیةفيالمزعجةالسلوكیاتهذهمثلحدوثإنحیثالدرس،
ومن.لخطرلالتالمیذبینالقائمةالطیبةالعالقةيعرضوسوفبلوالدارسین،األستاذبینالطیبة
أنشأنھامنالطیبةالعالقاتإنحیثكبیرا،عبئاالمعلمعنتزيلالطیبةالعالقاتفإنأخرىناحیة

علىتتركوالتىالدارسین،مععنیفانفعالىطابعذاتمواجھاتحدوثاحتمالیةمنتخفض
السعادةبوشعوركصحتكمستوىعلىالوظیفیةحیاتكمسیرةعلىالسیئةآثارهاالبعیدالمدى
المعلمین،صحةعلىسلباتؤثرأنيمكنكثیرةجوهريةعواملهناكألنوظیفتك،عنوالرضا

ة،التعلیمیبالعملیةالتالمیذإكتراثوعدمبالحصة،واإلزعاجالشغبوأعمالالمناهج،كصعوبات
ليتمثوهواإليجابى،أثرهلهعاملهناكالمقابلوفى.الدارسینأمورأولیاءمعالخالفاتوكذلك

یةناحمنالدارسینمجموعاتمعالتعاملوفىالسعادةوناحیةمنالمھنیةبالسعادةالشعورفي
ةالوجدانیوالمشاعرالمھنیةبالسعادةالشعورأنالسیكولوجیةاألبحاثأحدثأثبتتوقد.أخرى

أوالعصبىكالضغطالنفس،علىالمھنةوأعباءمتاعبمنمانوعايخففأنيمكناإليجابیة
وىأقبدرجةتسمحالدارسینمعبالمصارحةتتسمطیبةعالقةوجودفإنذلكعلىعالوة.اإلرهاق

مھمشيءوهوالشأن،هذافيأرائھموأخذوالتعلمالتعلیمعملیاتفىالدارسینآراءمعرفةمن
أحدهوطیبةعالقاتبناءأناآلنندركفإنناسبقماعلىوبناءا.بالنجاحمكللةحصةلتخطیطللغاية

.جیدةلحصةالجوهريةالشروط

ـ بناء العالقات٥

يستهدف هذا الجزء من الفصل 

ین أن تكون قادرا على تحديد المزايا التي ستنتج عن بناء عالقة طیبة بین المعلم•
.والدارسین بالنسبة لك كمعلم

ین أن تكون قادرا على تحديد المزايا التي ستنتج عن بناء عالقة طیبة بین المعلم•
.والدارسین بالنسبة لتالمیذك
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لهمخاصةأهميةالطيبةالعالقاتتشكلالدارسينمنأيإلىـ5.2

آلن،  جزءا تمثل عملیة بناء عالقات تحفز على الدرس والتعلم ، على خلفیة ما قمنا بتوصیفه حتى ا
جوهريا من نشاطك المھنى في مجال التدريس، لیس فقط من منطلق فكر من تقوم بالتدريس

لعملیة هنا سنكتشف أن عملیة بناء عالقة تحفز على ا. لھم، بل أيضا وفقا لتصور خاص بك كمعلم
يضا التعلیمیة مع نوعیة محددة من التالمیذ، والحفاظ علیھا، لھو أمر شاق لیس بالھین، ولكنه أ

ین وهنا سیتم التفريق بین مجموعات مختلفة من هؤالء الدارس. مطلوب بالضرورة في الوقت ذاته
جیات وال شك أن الجمیع في حاجة إلى استراتی. يتسمون بالتحدى من منظور سیكولوجیة العالقة

ى مالئمة لكیفیة التعامل، إال أنھم سیحققون إفادة من بناء عالقات طیبة بدرجات مختلفة عل
.المستوى الفردى

ـ بناء العالقات٥

يتعلمون أن يدرسوا دون خوف

من حدوث عواقب على 

مستوى العالقات

م فضال عن تنمیة شخصیاتھ

لى واإلرتقاء بھا، كما يقبلون ع

التعاون مع المدرسین

ونادرا ما تنشب أعمال مزعجة 

وتشويش على عملیات 

التعلیم والتعلم 

يوجھون عملیات التعلیم 

والتعلم إلى دارسیھم على 

نحو أكثر ترسیخا

انخفاض األعباء النفسیة 

واالنفعالیة التي تحدث من 

خالل مواجھة الدارسین 

ر فضال عن الحفاظ على الشعو

ة باالرتیاح الحفاظ على الصح

اثناء ممارسة المھنة  

مزايا تعود بالنفع على الدارسین والمدرسین من جراء عالقات طیبة 

الفصلمنالجزءهذايستهدف

اصة أن تكون قادرا على تفسیر من تشكل عملیة بناء العالقات والحفاظ علیھا أهمیة خ•
.بالنسبة لھم

ا مع أن تكون قادرا على شرح وتوضیح لماذا تشكل عملیة بناء العالقات والحفاظ علیھ•
.دارسین يتسمون باالستفزاز أهمیة خاصة
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تالميذ ذو سلوك مستفز

غالبا ما يتفادى المعلمون الطالب اصحاب السلوك المستفز•

من منظور سیكولوجیة العالقات ُينصح بتوطید العالقة معھم•

يتعین على المدرسین  والمدرسات أن يبحثوا عن وسیلة تقارب معھم كى •

يمكنھم مراعاة احتیاجات هؤالء  التالمیذ  الفردية   •

والخجلبالخوفيتسمونتالميذ

عة يجب على المعلم ان يھتم بشكل خاص بالتالمیذ قلیلى التواصل بزمالئھم في مجمو•
التعلم 

كى يتعین على المدرسین  والمدرسات أن يبحثوا عن وسیلة تقارب مع التالمیذ الخجولین•
.يمكنھم مراعاة احتیاجاتھم الفردية خاصة اثنا ادارة مناقشة عامة

تالميذ لديهم صعوبات تعلم

هم تالمیذ يعنون صعوبات تعلم  وغالبا ما يشوب يومھم مشاعر اإلحباط ما لم •

.علميقبل علیھم األساتذة بسؤال كل منھم عما يحتاجه لألخذ بأيديھم وتشجیعھم على الت•

يتعین على المدرسین  والمدرسات أن يبحثوا عن وسیلة تقارب مع هؤالء •

.     التالمیذ كى يمكن العمل على وضع خطة دعم لإلرتقاء  بمستوى تحصیلھم•

يتوجب على المدرس أن يمنح الدارس الشعور بأن الفشل شىء غیر سلبي ولیس نھاية•
.  الحیاة

صعبةعائليةعالقاتمنيعانونتالميذ

ومن واجب . هم تالمیذ يعانون بالفعل من جحود واستنكار داخل عائالتھم•

.المدرس ان يحتويھم بمشاعر إيجابیة كالمحبة والعطف•

لیس المقصود في مثل هذه الحاالت  أن يقوم المدرس بدور الطبیب النفسي •

من أجل الحفاظ على صحتھم النفسیة، بل يتعین علیه أن يتحاور معھم في •

. كیفیة تحقیقھم تقدما في دراستھم على المستوى الفردى•

ـ بناء العالقات٥
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يتوجب على المدرس أن يمنح الدارس الشعور بأن الفشل شىء غیر سلبي ولیس نھاية•
.  الحیاة

صعبةعائليةعالقاتمنيعانونتالميذ

ومن واجب . هم تالمیذ يعانون بالفعل من جحود واستنكار داخل عائالتھم•

.المدرس ان يحتويھم بمشاعر إيجابیة كالمحبة والعطف•

لیس المقصود في مثل هذه الحاالت  أن يقوم المدرس بدور الطبیب النفسي •

من أجل الحفاظ على صحتھم النفسیة، بل يتعین علیه أن يتحاور معھم في •

. كیفیة تحقیقھم تقدما في دراستھم على المستوى الفردى•

3تكليفواجب

معهاملالتعفيصعوباتلكوشكلقابلتهتلميذأي.بالفعلواجهتهحىمثالفيفكر
هذامععالقةإقامةأجلمنمعهمحاوالتكبوصفقمعالقات؟بناءمستوىعلى

!النموذج

ـ بناء العالقات٥

بناء العالقات ورعايتھا تجاه فئات مختلفة من الدارسین
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التعليميةالعمليةعلىتحفزعالقاتلبناءاستراتيجياتـ5.3

ةحاجفيفإنناوالدارس،للمعلماآلنحتىاألمرهذاأهمیةعرضناكماطیبة،عالقاتنقیمولكى
معقةالعالبناءبأنالعالقاتنفسعلماءينصحوهنا.قبلمنلذلكأشرناكمااستراتیجیات،إلى

المراحليلىفیمانستعرضوسوف.المدرسيالدراسىالعامفييومأولمنيبدأالدارسین
.العالقاتلبناءالمختلفة

4تكليفواجب

عبجمقمتوحينجديدة،تعلممجموعةإليكاسندالمدرسىالدراسىالعامبدايةمع
ذالتالميأحدهناكأنتبينتلكوزميالتزمالءمنالجديدةالمجموعةهذهعنمعلومات

عبيصوأنه،"اإلنتباهنقصاضطراب"تشبهمرضيةأعراضمنيعانىالفصلهذافي
ردعرمشابوصفقم.عدوانىسلوكهإنعنفضالالتعليمية،العمليةتحصيلعليه
.مراحل3إلىالعالقاتلبناءاإلعدادينقسمإجراءاتمنستتخذهوماتجاههفعلك

ـ بناء العالقات٥

يستهدف هذا الجزء من الفصل 

أن تعرف إلى أي مدى تشكل اللقاءات األولى لك مع تالمیذك أهمیة كبرى •
.من أجل بناء عالقات

.أن تكون قادرا على أن تفرق بین مراحل بناء العالقات•
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فيخطوةأهم-ذلكتوفرإذا–الجديدةالتعلممجموعةعنالمعلوماتوجمعاإلستعالممرحلةتُعد
قاطالنوأما.التعلملمجموعةممیزةبخصوصیاتاألولاللقاءفيتفاجأالحتىالثالثالمراحلهذه

عفوالضالقوةنقاطتكمنأينتعرفأنهيالمجموعةعناستفساركعندعلیھاتركزالتيالھامة
ھذهلواستنادا.اللحظةهذهحتىودعممساعدةمنلھمتقديمهتموماالتالمیذ،بھايتصفالتي

الیومنمعلیھمومقبالالتالمیذمعتعاملكفيايجابىتكونأنكمعلمبالفعليمكنكالمعلومات
لھمأعماوتثمنوتقدريؤدونهحسنانجازبكلباالمتنانوتشعرهملھمتقروأنالدراسة،فياألول
دردشة"خاللمنمعھمعالقاتبناءجسورلمدبذلكوتمھدالتعلیمى،بمستواهمالصلةذات

جاهاتفيمعھمالقصیرةالمحادثاتهذهعلیهتبنىالذىاألساسيكونأنالممكنومن."قصیرة
.ألنفسھمالتالمیذلتعريفالشخصیةالمعلوماتملصقاتهوالمستھدفالعالقاتمستوى

(تربويةعلوم)2مثال

بسھولةاماإللميمكنھمألنفسھمالتالمیذلتعريفالشخصیةالمعلوماتلملصقاألساتذةمعرفةمن
:مثلبسیطة،جماليكملأنسوىعلیهلیسفالدارسواهتماماتھم،بھواياتھم

...هوايتى•

...هوفراغىوقتأفعلهماأفضل•

...لـالمشجعینمن/...بـالمعجبینمنأنا•

...عندماوبديعجمیل...إنرأييمن•

ـ بناء العالقات٥

جمع معلومات أولية

قم باالستعالم عن تركيبة مجموعة التعلم من زمالء لك

قارن أقوال الزمالء ببعضها البعض

استخلص الخصائص المميزة للمجموعة

التحضير للقاء
ذفكر قبل اللقاء األول في كيفية لقائك بكل تلمي

قم بتحضير وإعداد استراتيجيات بناء العالقات 

خلق قناة للتواصل

وفر إمكانية تواصل ميسورة

تستهدف إقامة جسور عالقات

دم مع التالميذ أكثر من إحراز تق

.في العملية التعليمية
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اآلنيملكالمدرسفإنبالغ،ونجاحبتمكنواإلعدادالتمھیدمناألولىالمرحلةاجتیازحالةفي
أنطیعتستوبالتاليواهتماماتھم،واحتیاجاتھمالدارسینالتالمیذعنكافیةبدرجةوعلممعلومات

.الدارسینمععالقاتوبناءتأسیسفيوتبدأالتواصلقنواتأولىتخلق

5تكليفواجب

معتالعالقابناءمستوىعلىالمدرستعاملكيفيةصفثمالفيديو،بمشاهدةقم
.تالميذه

توزيعبتقومأنالممكنمنإذمتعددة،استراتیجیاتتستخدمأنبإمكانكعالقاتببناءقیامكعند
يمكنكالذىالنحوعلىالفصلفي(3شكلقارن)واإلحتواءلإلنتباهالخاصاالحتیاجذوىالتالمیذ

األمرهذاو.مكانیامنھمتباعدفيتكونأاليمكنكوأيضاوبفاعلیة،السرعةنحوعلىعالقةبناءمن
:وهىمزاياه،له

میذتالانتباهصرفدونمطلوبة،فرديةاحتیاجاتأىعلىوقتأقصرفيفعلردلكيكونأن•
الدرس؛عنآخرين

آخرين؛تالمیذعلىاالعتماددونتالمیذتساعدأنيمكنك•

تكتم؛وفىفردىنحوعلىتالمیذتمدحأنيمكنك•

تنتشر؛أنوقبلمبكراإزعاجلنشوبإشارةأيتواجهأنيمكنك•

؛الشخصىالمستوىعلىأيضاالعالقةبناءبھدف"قصیرةدردشة"فيتدخلأنيمكنك•

.الفردىالمستوىعلىتوديعأواستقبالتحیةتوجهأنيمكنك•

ـ بناء العالقات٥
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حرصتأنينبغيالفصل،فيمحددينبتالمیذالخاصةاالستراتیجیةهذهووضعمكانةجانبوإلى
اهتجعالقاتبناءفيستشرعوبالتاليالدارسین،بكلواإلشادةالثناءثقافةاستخدامعلى

عملیةالفيتقدمإحرازعندالفردىالمستوىعلىمدحمنأكثرلیسمكافأتكيكونبأنالدارسین
الدارسینلكلمدركاتكونأنالشأنهذافيالمھمومن.الفردىالمستوىعلىالتعلیمیة

موجھةرسالةفيكتابیا-أيضااللومأو–الثناءيكونأنويمكن.أمامكالفصلفيالجالسین
خطاباتبصیاغةتقومأنعلیكيتعینهذا،علىوبناءا.الذاكرةفيدائماتبقىوبالتاليلصاحبھا،

.لدرسافيالفردىالمستوىعلىمنھميتقدملمنتقديراالدارسینإلىبانتظامإلرسالھادورية
الرجوعاوأيضالبعید،المدىعلىإيجابیةخبراتأيتأمینفرصةأيضالكيتیحسوفالتصرفوهذا
لھماألساتذةوتقديرمستدامنحوعلىبقیمتھمالدارسونسیشعرهذاوعلى.مستقبالإلیھا
.كمعلممعكالتعاوننحورغبتھموستتجهإنجازاتھم،على

(تربويةعلوم)3مثال

أحسنجائزةعلىالحاصلةوهى–"Hammهام"بمدينةجريماألخوانمدرسةمديرتولىحین
تعمواالضطراباتالفوضىوجدعاما،عشرإثنىقبلعمله-2019عامعنألمانیةمدرسة

ذاتوالتلمیالتالمیذبعضألخذبالشرطةاالتصالحداألوقاتبعضفياألمربلغحتىالمدرسة،
ذتالمیغالبیةوأصبحاألحوال،تغیرتفقدالیومأما.االستفزازىسلوكھمجراءمنالمشاغبات

وراءالسرأما.البعضبعضھممعتعاملھمفياالحترامغايةفيتلمیذا225عددهاالبالغالمدرسة
افةثقجوهروأما.بالمدرسةبھاالعملواستقرارواإلشادةالثناءلثقافةإستخدامهفكانالنجاحهذا

منوهحققماعليبھالتثنىالمدرسةتصدرهاالتيوالمدحاإلشادةرسائلفكانتواإلشادةالثناء
نخاصتیبابرازالرسائلتلكعنیتوقد.المدرسةفيااليجابىسلوكھمأوعلىحسنةإنجازات
رفعفقدمكتوبة،محددةمعايیرتتضمنالأنھاناحیةمن:األساسيالرسائلهذهمفھومتمیزان

وجدهتجاكیالتالمیذأحديرفعكأن–صغیرةكأنھاتبدوأعمالمنيفعلونهماأنالدارسونالتالمیذ
كل–مرةألولبالدراجةالمدرسةإلىأحدهميذهبأنأوحكاية،يكتبأنأواألرض،علىملقى

أنجريماألخوانمدرسةتالمیذاستطاعفقدأخرىناحیةومن.بالغةوأهمیةداللةلھااألفعالهذه
منادةوإشوثناءتقديررسالةعلىيحصلأنمنھميستحقمنبشأنمقترحاتھمبأنفسھميقدموا

ھمأنفساألساتذةأنكما.الرسائلوكتابةمقترحاتھمعلىاألصواتأخذفييشرعواثمالمدرسة،
بالفعللحصقدتلمیذكلأنعلىويحرصونبلالتالمیذ،علىويوزعونھاالثناءخطاباتيكتبونكانوا
وتُقرأعنھاُيعلنأنأوإقامتھم،محلإلىترسلأنإماالخطاباتهذهوكانت.الرسائلهذهعلى
تطورتوقد."جريمملتقى"باسمُيعرفبالمدرسةشھريايقامملتقىفيبالمدرسةالجمیعأمام

:لدارسینانفوسفيخصوصیتھالھادينامیكیةبمثابةأصبحتحتىواإلشادةالثناءرسائلثقافة
بوضوحتارتفعكمااآلخر،منھمكلويمدحبینھمفیماالرسائلتلكيكتبوهاأنالتالمیذتعلمفقد

.والعملاإلنجازفياستعدادهموزادهمتھم،

ماىوهمألوفة،أصبحتالتيالرسائلهذهعنبديالاستخدمتالمكاتباتمنجديدنوعأيضانشأ
،"وتقديرامتنانبطاقة"عنعبارةوكانت،"بالمدرسةالتنزههامشعلىمالحظات"باسمُعرفت
منوصارتوالثناء،المدحخطاباتمثلووقتامجھوداتكلفھموالالمدرسینعلىعبئاأخفوهى
.التالمیذأحدبهقاممحمودسلوكبأىلإلشادةبالمدرسةالتلقائیةاألمور

ـ بناء العالقات٥
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(تربويةعلوم)4مثال

لوكالسيقیدوفیھاكتابیة،وتقديرامتنانبطاقاتهي"بالمدرسةالتنزههامشعلىمالحظات"
.علیهواإلشادةالثناءويستحقالتلمیذبهقامالذىالمحمودااليجابى

حادثةمفيالدخولوهىكبیر،حدٍ إلىتأكیدبكلمنتشرةوهىالعالقات،لبناءأخرىإمكانیةهناك
رحتطأسئلةعنعبارةويكونحدة،علىتلمیذةأوتلمیذكلمعأيالفردى،المستوىعلىوحوار
وأ"السابق؟الدراسىالعامفيرأيكفيجیداوجدتهالذىما":مثالعلیھا،ويجیبالدارسعلى

تالحواراإدارةاستخدامأيضايمكنكولكن."القادم؟الدراسىالعامفيلكبالنسبةالمھمهوما"
أنالحواراتهذهفيويمكنك.العالقاتفيومشاكلصعوباتوجودحالةفيللتدخلوالمحادثات

ألموراتحسینكیفیةمعھموتناقشما،سلوكعلىالمترتبةواآلثارالدارسینمعحدثماتحكى
لىإستقفأنكللدارسینإشارةتعطىأناألمرهذافيكمعلميفوتكوال.لذلكالالزمةوالخطوات

.والدعمالمساعدةطريقعلىجانبھم

اضرةحوتكونالبعیدالمدىعلىالتالمیذعنبجمعھاقمتالتيبالمعلوماتأيضاتحتفظولكى
عناتكمالحظبتسجیلتقوموفیھا،"تذكربطاقة"بعملذلكفياالستعانةفعلیكلك،بالنسبة

يجابیةاإلالمعايشاتهذهاستغاللكیفیةفيوتفكرحده،علىتلمیذكلمعاإليجابیةمعايشاتك
.ممكنةفترةألطول

ـ بناء العالقات٥

بطاقة امتنان وتقدير

!ونشكرك على هذا الفعل–" جميل وحسن"إن ما قمت به 
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(تربويةعلوم)5مثال

بنارجديلھذاتتوقعه،ماغیروعلىتمامامحبطةتكونأنالممكنمنعالقاتبناءعملیةألنونظرا
لىعالتلمیذلدىالرعبوبثالردعهوالمعلمفعلرديكونأنيجوزالأنهإلىالختامفياإلشارة

ماكلذلوباالستراتیجیةتغییرإلىباللجوءعلیكولكنالعالقة،بناءفيأملوخیبةإخفاقأيأثر
اتعالقبناءأجلمنعملكفيالجھدهذاسیستقبلونالتالمیذأغلبإنحیثجھد،منتستطیع

.ايجابىنحوعلى

الفصلخالصةـ9.4

يعتبرتالعالقابناءأنكما.التعلمعلىمحفزللتدريسمحیطلخلقمحورياعنصرا"العالقات"تُعد
جموعةممعكمعلملكلقاءبأولبالفعلتبدأالعالقاتبناءوعملیةالفصل،إدارةجوانبأهمأحدأيضا

.يدةالجدتدريسكمجموعةعنمعلوماتقاعدةلديكتتوفرأنمسبقاعلیكيتعینحیثالتعلم،
وتطويررسمفيستشرعالتالمیذعنمسبقالديكالمتوفرةالمعلوماتهذهمنوانطالقا

لىعاألساسىهدفكيتجهاألولاللقاءهذاوبعد.األولاللقاءشكلإدارةمنتمكنكاستراتیجیات
منو.التعلموعملیةالدرستحفزعلىأنشأنھامنالدارسینالتالمیذمععالقةبناءنحواألخص
منھمكلباليشغلومابدارسیك،وإدراكوعىعلىتكونأنالشأنهذافيالجوهريةاألشیاء

ماتتقییعملثممنھم،كلعندوالضعفالقوةنقاطهىومااهتمامات،منالفردىالمستوىعلى
ركتقديبینمنويدخل.بھايتصفونالتيالعناصرهذهلكلواحترامكتقديركعنلھمواإلعراب
لھاخالمنتعربحیث"واإلشادةالثناءلثقافة"إستخدامكالخصوصوجهعلىالدارسینلتالمیذك

خصشأيعنصادرالتقديرويستحقحسنسلوكأىمقابلمتعددةبطرقلتالمیذكامتنانكعن
.منھم

ـ بناء العالقات٥

اسم 
لمالت/التلميذ
يذة

االه/الهوايات
تمامات

شارك في 
ة األنشطة التالي

بالمدرسة

إيجابيات 
بحصة 
الدرس

كيف تأكدت من 
اإليجابيات مرة 

أخرى
الخيلركوباليكسندرا،

والدواب؛

المحبينمن
لشاكيرا؛

والدىأشارك
هوايتهفي

"النحلتربية"

لوجبةالترتيب
الغداء؛

المدرسةفرقة
الموسيقية

(األوركسترا)

حضورها
منتظم؛

فيماتركز
يحدث
بالفصل

الهيكونأنتقدر
طرحعندحضور
لموإنأسئلة
إجابةلديهايكن
عليها

...
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سريعةبنظرةالمعرفة

.هويتھموللطلبةهامةالتعلممجموعةداخلالعالقاتشبكة✓

أنكمعلمكعلیويتحتماألدوار،بتمثیلأشبهلعبةبمساعدةالعالقاتتركیبةالدارسونيختبر✓
.الجدمحملعلىتأخذها

.سینبالدارتربطكالتيالعالقةخاللمنالتعلممجموعةعلىايجابىتأثیركيكونأنيمكن✓

اوالسلوكفىاضطراباتمنيعانونالذينالطالبمعجیدةعالقةاقامةعلىالحرصيجب✓
.التعلمفىصعوبات

.للمعلوماتمثمرةادارةيتطلببھااالعتناءوالطالبمعجیدةعالقةاقامةان✓

.الجیداالستعداديتطلبيتطلبالعالقةبھذهاالعتناءوالطالبمعجیدةعالقةاقامةان✓

.معھمجیدةعالقةلبناءجداهامالفرديةاحتیاجاتهوالمتعلمشخصیةتقديران✓

.بالرضاواالحساسالصحیةالحالةعاىايحابیاتنعكسالطالبمعالجیدةالعالقة✓

6تكليف

حصتك؟فيلتناولهارغبةفيكأثارتالفصلهذاموضوعاتاى:عناكتب❖

قمناالتيالموضوعاتجوانبمنبعضاعتباركفيأخذتمدىأيإلىوضح❖
.سابقةتعلملمجموعاتتدريسكأثناءالفصلهذافيبمعالجتها

ـ بناء العالقات٥
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الدرجاتوتوزيعالبينىوالتمييزالفرديةالقدراتتنميةـ6

ھومةوالمفالمحوريةالمطالبأحدذلككان..."باإلنصاف"التدريسهیئةأعضاءيتحلىأنينبغى
هذاأنمنالرغموعلى.التدريسعلىالقائمینالمدارسطالببھايطالبالتىالحالبطبیعة
كلآمالأنإال،التربويللعملالیومیةبالممارسةتتعلقلھاحصرالمجاالتثناياهفىيضمالرجاء

فىوالموضوعیةالتحیزعدممنخاصنوعتوفرعلىهناخاصةبصفةمعقودةوالشباباألطفال
اكرتھامذفىجھدهاقصارىبذلتقد"آلینا"الطالبةنجدفحین.الدرجاتومنحاإلنجازاتتقییممجال

ھرنأهمیة"عنبحثبعمل"أمیر"الطالبيھتمحینأواألبواب،علىرياضیاتالمتحانإستعدادا
يكونأنمنھماكليتوقعأنإذنالطبیعىفمنأجله،مناللیالىويسھر"المصرىللمجتمعالنیل
.تحیزدونأنجزاهماتقییمعندالمبذولجھدهمايقدرمنهناك

لالفصهذاقلبيحتلوالدارسالمدرسبینالعالقةفىالحساسیةشديدالجزءهذافإنهناومن
منتھاءاإلنعندالتقییمعلىفقطيقتصرالطلبةتقییمأنمراعاةهناوالمھم.أيدينابینالذى

التعلیمیةالعملیةأثناءالمتعلمینمتابعةنولىأنأيضاالبدبلالتحريرى،االمتحانوعملماموضوع
ناءأثففى.مختلفةبطرقاألداءوتقییمالراجعةالتغذيةبتقديماالهتماموكذلكخاصةعناية

،الفصلبذاكأولھذاالذمأوالمدحبتوجیهبالفعلالمعلمونيقومالتربوىللعملالیومیةالممارسة
عملھم،أداءومنھجیاتطرقتطبیقألهمیةوينتبھون،لھميدرسونمنسلوكیاتويالحظون

اهتماملديهمنھممنيالحظونوالتعلملمجموعةالفردىالمستوىذلكخاللمنويدركون
العملیةإعاقةأسبابعلىيتعرفونانھمكمابھا،اهتماملديهلیسومنالدراسة،بموضوعات

األهمیةمنفانهوهنا.والضعفاءالمتفوقینلتقییمصورةالمدركاتتلكجملةعنوينتج.التعلیمیة
أنعلیكبلفحسب،بأكملهالفصلعلى-رسمیةغیرغالباوهى–مالحظاتكتقتصرأالبمكان
لىعتعملكماهؤالء،عندالقوةنقاطتدعیمفىوتشرعحدة،علىفرديةحالةيكلأيضاتُعنى

.منھايعانونالتىالضعفنقاطمعالجة

الفرديةالقدراتتشخیصلسبلاألمربادىءفىسیتعرض6الفصلفإنالمنطلقهذاومن
اعىيرالذىالبینىالتمییزعنالسؤالذلكعنوسینتج.المدارسوطالباتطالبمنللدارسین

فةالمختلالمواهبمعالتعامليمكنكیف:سیكونحینئذوالسؤال.للدارسینالفرديةالفروق
ل،السؤاهذاعلىاالجابةمنننتھىوحینفیه؟ادرسالذىالفصلداخلالتحصیلتفاوتومراعاة
شرحوبعد.فعبالنعلیھمتعودراجعةتغذيةتقديموكیفیةالدارسین،وإرشادنصحكیفیةإلىسنتجه

.الدرجاتتوزيعكیفیةسؤالعنلإلجابةنأتىسبقماكل

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦
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الدارسينالطالبحاالتمنحالةلكلالتربوىالتشخيصـ6.1

حدهعلى

لكن.یحاصحتقییمافصلهتقییمعلىقادرايكونأنالتدريسعلىالقائمواجباتأهمبینمنان
بینفرديةحالةكلعلىأيضايسرىبلفحسب،بأكملھاالتعلممجموعةيخصالاألمرهذا

ةالفرديالطالبجمیعومواهبقدراتإكتشافالتدريسهیئةأعضاءعلىيتوجبإذالمتعلمین،
طرفینالفكال،وطالبهالُمعلمبینتربطقويةرابطةوجوديتطلباألمروهذا.تنمیتھاعلىوالعمل

غیرافةالمسإلغاءمطلقاذلكمنُيفھموال.البعضبعضھماتجاهتشاركیةعالقةتربطھماوأنالبد
أهمیةدوامالعلىالتدريسهیئةلعضوواضحايكونأنيجبولكنالجانبین،بینالعالقةفىالندية

نبجواعلىبالتعرفالتربوىالتشخیصعنديھتموأن.وبإنصافبحرصتالمیذهمعيتعاملأن
.الطالبلدىوالنبوغالتفوق

6الفصليستهدف

إلیكالمقدمةباألدواتالدارسینالطالبإنجازاتعلىالحكمعلىالقدرةلديكتتوفرأن•

التعلممجموعاتكافةدعمعنفضالالفردية،القدراتعلىتنمیةقادراتكونأن•

التعلممجموعةداخلبینیةفروقبهعملمناخخلقعلىالقدرةلديكتكونأن•

كنممحدأبعدإلى"باإلنصاف"يتصفنحوعلىوالتقديراتالدرجاتبتوزيعتقومأن•

6الفصلمنالجزءهذايستهدف

آثاراتتركالمتعلمینمنالخاطئةوالتوقعاتالخاطئالتشخیصأنتعلمأن•

التقديرمنحقبلمامرحلةفى

التخصصیةالمجاالتفىالمتعلمینإلهتماماتصحیحتشخیصبعملتقومأن•

تقییمھاعلىقادراتكونو

أدواتتستخدموأناإلنجازاتتقییمعندالمتكررةاألخطاءتتجنبأن•

مالئمةتشخیص

دعمھاوالخفیةالكفاءاتتمییزعلىالقدرةلديكتكونأن•

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦
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1تكليف

أذكر مواضع التفوق . هل تتذكر ان أحد طالبك حقق أعلى نسبة تطور فى تحصيل الدرس
!التى كانت سببا رئيسا فى تحقيق هذا التغير اإليجابى( ها-)لديه 

نأأرادإذاأما.الدارسینلدىالتفوقجوانبإلىنظرهيوجهأنالتدريسهیئةعضوعلىينبغى
طةخيضعوانالقصور،نقاطأيضايراعىأنعلیهفیتحتممتكاملنحوعلىدارسیهعلىيحكم

.علیھاوالتغلبالفرديةالضعفمواضعلتالفى

رفتتعالتىالضعفلمواضعالمحتملةوالخلفیاتاألسبابعلىتقفأنهىاألمرهذاخطواتأولى
-یعةالطبعلوموموادالرياضیاتمادةمجالفىالمثالسبیلعلى-فیحدث.الدارسینلدىعلیھا

أنالتدريسعلىالقائمعلىوينبغى.األوالدمنأنفسھنفىثقةأقلالبناتتجدماغالباأنك
ھنقدراتفىالثقةمنمزيداالفتیاتمنحعلىيركزبأنوذلكووعى،باستھدافالحالةهذهيواجه
احنجتحقیقعلىيساعدهمماأناألوالدحالةفىنجدالمقابلوفى.خطابهفىدائماذلكويكرر

حالةفىوأما.تنافسيتوجهذاتتدريسمراحلعنفضالبالحركةتتسمممیزةعروضوجودهو
علىأيضاالنصوصهذهتشتملأنفیجباألدب،بمنھجلنصوصجماعیةمناقشةفىالشروع

كسبعلىأيضايساعدفھذاالمغامرات،حكاياتأوالتقنیاتأوالرياضةمثلمتعددةموضوعات
هیئةوعضعلىفیتعینوالتاريخالجغرافیامثلموادحالةفىوأما.النصوصبحصصالشباباهتمام

معدأنإلىننوهوأخیرا.دقیقةلغةإلىالدرسفىتحتاجالموادهذهأنمبكرايدركأنالتدريس
اقاتإخفوراءتكمنالتىاألسبابأحديكونأنيمكناللغوىالتعبیرعلىواألطفالالشبابقدرة
فىالمباشرغیرالحديث"و"الثرثرة"أنعلىنؤكدالختاموفى.الموادهذهفىالمدارسنتائج

مطلوبة،الالمھامبوضوحترتبطجیدةتقديراتأيةإنحیثالمأمول،النجاحإلىيؤديانال"الموضوعات
جةالنتیالىنصلكىبوضوحالمطلوبةالمھامتلكصیاغةالتدريسهیئةأعضاءعلىويتحتم

.المطلوبة

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦
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عجميإلىتقدمكىلنفسكتضعهاوأبعادجوانبأيةعلىتشتملقائمةبعملقم
!لموادكتدريسكأثناءفىالعونطالبك

بلصصیة،تخأسبابعنفقطتنشأالالدارسینالطلبةإنجازاتتقییمعندفیھانقعالتىاألخطاءان
أعضاءهبُيكلفماأهمإن.للطالبصحیحتقییمإصدارفىأنفسھمالمعلمینإخفاقإلیھايضاف
سبیلعلىمنھانذكرالتىالمتكررة،التقلیديةاألخطاءيتفادىأنهواالطارهذافىالتدريسهیئة

:المثال

الىوبالتالقدرات،حیثمنبینھمتفريقدونواحدةبؤرةفىالطلبةجمیعوضعنحوالمیل•
التقییم،مستوىعلىمتساويةاإلنجازاتكافةتأتى

نالدارسیالطالبجمیعمنحفىالمبالغةالىمیلنافىتتمثلالمشاكلمشكلةأنكما•
درجةعلىالدارسینالطالبكافةتقديراتتخرجأنالممكنغیرفمنيستحقونھا،التقديرات

جدا،ضعیفأو"جداجید"تقديرجمیعانمنحھمكأنالتقییممنواحدة

تقديرنارجيخوبالتالىوسخاء،ولطفبلینبناالخاصةالمتعلمینلمجموعةتقییمنافىالرغبة•
حقیقتھا،غیرعلىفیھامبالغإيجابیةبدرجةلھم

قسوةأودةبشيتصفنحوعلىدارسینلطالبتقییمناالمقابلفىالسابقةبالنقطةويرتبط•
لمالتعفىلحماستھمالدارسینالطالبجملةفقدانإلىبالتالىذلكويؤدىمعھودة،غیر

بسببك،

بنمطهتأثرنتیجةالدارسینالطالببعضتجاهتدريسهیئةعضوجانبمنوتحیزتعاطفوجود•
جازاتإلنالصحیحالتقییمعلىأثرهالتمییزذلكيتركوبالتالىما،جنسأوخارجىمظھرأو

.الطالب
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١١٠

التقییمفىالخطألمصادرنقدىنحوعلىمدركیننكونأنهوذكرهسبقماكلفىوالمھم
نالدييتوفرفسوفاألخطاء،هذهمثلتجنبعلىالتدريسهیئةأعضاءيحرصوعندما.الصحیح

نجازاتاإلوتقییمتسجیلمنتمكنكمللجودةدورةبرسمقمناذلكأجلومن.ناجحتشخیصحینئذ
.المدرسیةز

فىالدمويةالدورةحركةغرارعلىبوضوحمصممةهنابرسمھاقمناالتىالدورةإن:المھمولكن
أودةحعلىدارسلكلسواءبالنسبةللنتائجلیسوبالتالىإجبارى،تكرارهاودواماإلنسان،جسم

فىهيشبالتشخیصإنحیثمطلقا،عندهادورتھاتنتھىإكتمالنقطةبأكملھاالتعلملمجموعة
.لحالىاللموقفلحظیةتصويريةلقطةسوىيعرضالدائماأنهكمادينامیكیة،حركةاألحوالأغلب

:  اختيار الخاصيات المميزة
معايير التحليلتحديد

تحديد كتابى: تنبؤ شخصى
لتنبؤ أعضاء هيئة التدريس
حتى يمكن فيما بعد تغيير 

نموذج التفسير 

اختبار لتفحص : اإلنجازتقييم 
الخاصيات المميزة المحددة 
مسبقا بشأن كل متعلم 

على حدة

: والتقييمتنبؤ المقارنة 

تحدبد االختالفات

يبحث عضو : فروقالتحليل 
هيئة التدريس و المتعلمين
والوالدين معا عن أسباب 

خاطئالتقدير ال

6الفصلمنالجزءهذايستهدف

أطرمعنقاشموضعيكونانيجبحدةعلىشخصلكلتقییمكأنتعلمأن•

المدرسیة،العائلةمحیطمنأخرىاف

ذاتهحدفىهوالدارسینالطالبمعمحادثاتإجراءمجردأنتعلمأن•

المدرسیة،لإلنجازاتُيضافمكسب

.مجربةتقییمأدواتاستخدامعلىالقدرةلديكتتوفرأن•
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علیهيتعیناحالنجلھاُكتبوتقییماتتشخیصاتأيةوعرضتقديمالتدريسهیئةلعضويمكنولكى
األولالمقامفىيأتىكمااإلمكان،بقدرلهاألشخاصمنعديدمشاركةحسبانهفىيضعأن

عنھمحديثإنحیثالدارسین،معالمباشرالحديث:التقییمفىتُستخدمأداةأهمالحالبطبیعة
ةجديدلزوايامجااليفتحبھم،الخاصمنظورهممنوالضعفالقوةومواطنوالضعفاء،المتفوقین

.مالئمةبصورةالفرديالمستوىعلىالقدراتتنمیةفىيسھمكماالمدرسة،لنجاحتضاف

كانھمبإمألننجاح،تحقیقفىأيضايساهمأنيمكنالوالدينمعالحديثفإنسبقماجانبوإلى
الدراسىتطورهمعنيعرفونهماعلىبناءاأبنائھمقدراتتنمیةعلىالعملإستھدافأيضا

الطالبعنبینھمفیماالتدريسهیئةأعضاءتحدثأهمیةتأتىآخراولیسوأخیرا.بالمدرسة
عنھم،الحقیقیةالصورةلآلخرمنھمكلُيكملأنأجلمنبدورهم،يعرفونھمالذينالدارسین
.التشخیصعملیةصالحفىيصبهذاوكل.الشأنهذافىبینھمفیمااآلراءويتبادلون

3شكلىفنطالعھاللتشخیص،أساسیةقواعدلدينايتوفرأنفیتعینالمضمونمستوىعلىوأما
.التالى

ح
ج

نا
ال
ص 

خی
ش

لت
ا ال نتطرق فقط إلى مناطق : تحليل األخطاء وصيد الكنوز

.الضعف، بل نعترف بصفة خاصة أيضا بمناطق القوة والقدرات

ضم الدارسين فى عملية :صنع القرارالمشاركة فى 
التشخيص، وتركهم يعكسون ما لديهم من إنجازات، ويصنعون 

أهدافهم بأنفسهم ويتابعون تحقيقها 

يعكس التشخيص على الدارسين فى : الطريق هو الهدف
مراجعة فردية بحتة ما تعلموه بالفعل وما يتحتم عليهم عمله 

.فيما بعد

ى و التقييم الذاتالتقييم: حديثللجاهزية الاإلبقاء على 
لجميع األطراف المشاركةالخارجى من قبل المعلم يظل متاحا 

عوامل تشخیص ناجحة
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3رقمتكليف

!تشخيصاهمعليتجرىأنترغبالدارسينطالبكبينمنوتلميذينتلميذتينباختيارقم
!لهاتخططخطواتوأىإليكتضمهمسوفحديثشركاءأىصف

.مختلفةلوسائالتدريسعلىالقائملدىيتوفروإنجازهالطالبألداءمنصفتقییمبعملنقوملكى
حاضرةمإلقاءأواالختبارمثل-الطالبألداءتقییملعملبالمدارسالتقلیديةاألشكالجانبفإلى

اخرىاشكالعلىاالتفاقيتمأنأيضاالممكنمن-تخرجبحثأونھائىإمتحانإجراءأوبحثعن
منةالطلبيجیدهمابھايُدونالذىالتشخیصجدولأنالمثالسبیلعلىنجدإذالشأن،هذافى

هذافىعونخیرالعملأشكالعلىالتركیزأنشكفال.كبیرانجاحاحقققدالعملاشكال
ةهاماألمرنھايةفىتُعدباهرانجاحاخاللھامنالدارسيحققالتىالكیفیةمعرفةألنالشأن،
بالفعلالدارسحصلهعماالسؤالمنأهموهىدعم،أوعونمنالحقالهنقدمهسوفلمابالنظر

الوالدينمضمع)والمتعلمینالمعلمینبینتعلیمیةإتفاقاتبإبرامذلكإستكمالويمكن.معارفمن
حصليفإنهكتابیا،ومثبتةعلیھاالمتفقاألهدافالطالبحققمافإذا.(غیرهمأوزمالءمدرسینأو

.مكافأةعلىحینئذ

أدوات التشخيص

تقييم أداء الطالب شفويا وتحريريا

تُعد االختبارات التقليدية إجراء 
جوهرى لتقييم الطالب الدارسين

استبيانات التشخيص   

يحصل الدارسون على استبيانات 
تشخيص فردية تشتمل على 
نتائجهم، وأيضا على سلوكيات 

جتماعية األنماط االعملهم و
مفضلة، إلى غير ذلكال

اتفاقات فردية للتعلم  

يتم االتفاق بين المعلمين 
والمتعلمين على تحقيق بعض 
األهداف الملموسة؛ وعند تحقيق 
األهداف يحصل المتعلمون على 

مكافأة

أدوات تشخیص الطالب الدارسین
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4رقمتكليف

األولقامالمفىاعتباركفىوضعالجنسین،منطالبكألحدفردىلتشخیصاستبیانبتنفیذقم
أيضاذلكلباإلضافةولكنوبالفصل،المدرسةوبنوعالدرسبمادةالخاصةالمتطلباتبذلكقیامكعند

!الدارسینبینفرديةكحالةلديهوالضعفالقوةمواطن

استمارة استبيان لتشخيص حالة 

....................الطالبة/الطالب

درجات على )نتائج محصلة حتى اآلن 

(:سبيل المثال

:سلوك العمل

:نمط اجتماعى مفضل

:صعوبات التعلم

:مواضع قوة خاصة
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البينىالتمييزعناصرـ6.3

وقبلأوالةالوظیفیماهیتھاتنحصرمنشأةبمثابةالیومحتىتأسیسھامنذ"المدرسة"مؤسسةتُعد
علىمعبالمجتحقوقیةومعايیروتقالیدبعاداتالشبیبةمنصاعدجیلصلةتوطیدفىشىءكل
لكذعلىبناءاالعادةوجرت.محیطھافىُولدحیثعلیھا،الحفاظينبغىوالقیمةاألهمیةمنقدر
كینونتهديدبتحتكفلقدالتعلیمیة،العملیةتلكطريقعنالصاعدالجیلهذايكتسبهأنيجبماأن

بمراحلرمقدمضامین،منتعلمهينبغىماتوصیلكیفیةأنإالالشبیبة،لھؤالءسناأكبرهممن
.السابقةالقرونفىالقدرعظیمةتحول

الخطىسريعةضغوط"المدرسة"كاهلعلىوقعتالخصوصوجهعلىاألخیرةالسنواتوفى
كافةجمعيتمأناألجلطويلةزمنیةلفتراتالمألوفمنكانحیثالتحول،هذاطريقعلى

وصیلتالتدريسعلىالقائمونويتولىواحد،فصلفىمامنطقةفىيعیشونالذينالمتعلمین
أمامقفيالذىالمعلمعلیھميلقیھامحاضرةهیئةعلىالوقتنفسفىللجمیعالمحتوياتكافة

منتتكونأنوهىالشأن،هذافىجديدةرؤيةتتشكلبدأتالوقتمرورومع.بالفصلتالمیذه
حتىذلكيشبهماأوالمشتركةالتالمیذألعماروفقامصنفةمجموعاتالتعلممجموعاتجملة
طبیقتمحلتزالالالطريقةهذهأنشكوال.التعلیمیةالعملیةأهدافمنإفادةأكبرتحقیقيمكن
غیرأيضاذاتھاالمجموعاتتلكمثلأنالجمیعأدركاألثناءهذهفىولكنالراهن،الوقتحتى

:إلىإرجاعھافیمكنذلكأسبابأما.متجانسة

أومختلفة،أجناسمنالمتعلمینأن•

أومختلفة،اهتماماتلديھمأن•

أو،المسبقةمعارفھمخلفیةحیثمنمتنوعةمستوياتلديھمأن•

أومختلفة،عائلیةخلفیاتمنينحدرونإنھم•

(القريةأوبالمدينة)مختلفةمناطقفىيعیشونإنھم•

لمنھجیةوااألسلوبقبلمنجديدةمواكبةبالتالىوتتطلبالتزايدفىآخذةالطلبةبینالفروقإن
أمامستاذاألفیھايقفالتىالتقلیديةالطريقةأنوالواقع.بالحصةالتعلیمیةالعملیةتناولفى

لعصرلمالئمةتعدلمأمامه،الحضوريصمتحینفىإلیھم،فقطهوويتحدثالفصلفىالتالمیذ
الشأنعظیمنجاح-متعددةمجاالتفىالعلمیةالبحوثأثبتتكما–عنھاينتجوالفیهنعیشالذى

صبنتضعأخرىأسالیبتقديمفىالرغبةبشدهتنامتهناومن.التعلمعملیةنجاحمنظورمن
المیولواالهتماماتقدراأعظمنحوعلىتراعىكماومتطلباتھا،التعلیمیةالعملیةاحتیاجاتأعینھا

نحوحصةبالالتعلیمیةالعملیةتوجیهقدرمعھايتزايدوبالتالىحده،علىمتعلملكلالشخصیة
.الدرسبحصةالبینىالتمییزعنحديثنايدورالصددهذاوفى.أنفسھمالمتعلمین
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ىفالتعلممجموعاتلنفسالدرسحصةفىالمحتملةالبینىالتمییزفروقبعرضقمناوقد
.5شكل

بالفصلالجزءهذايستهدف

المختلفةالفطريةلإلستعداداتالتدريسعلىالقائمإدراكضرورةتعلمأن•

.المتعلمینبین

أنماطالحتیاجاتوفقاالخاصالدرستوجیهيتمالفروقهذهإدراكعقب•

.المتنوعةالتعلم

ممامتفردةشخصیةالفردىالتوجهعنينتجأنالممكنمنأنهتعلمأن•

.للمدرسةهائالنجاحايمثل

الدرس أن تعلم أن التمییز البینى ُيمكن أيضا تحقیقه عن طريق تنوع موضوعات •
.والوسائط

تمـييز بينى

تمییز فى 
الموضوع

تمییز فى

المنھجیة

تمییز عبر 
الوسائط

مجاالت التمییز البینى مع التمثیل له

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦



١١٦

التاليةالنقاطمراعاةيجب

من يعرض أعضاء هیئة التدريس على مجموعة التعلم جملة: یز فى الموضوعیتم•
اسب صعوباتھا، والمھم إنھا تناالختیارات لمضامین مادة التعلم على إختالف درجات

ذلك ويلزم ل. اهتمامات الطالب الدارسین الفردية وما تتطلبه من مدد زمنیة ألدائھا
تاحة وهذا األمر يرتبط بإ. بغرض معالجتھاأن نقدم للمتعلمین جملة أعمال مختلفة 

امین الفرصة أمامھم التخاذ القرار بأنفسھم فیما يرغبون عمله مع التمثیل للمض
وهذا يعنى فى الواقع العملى بالنسبة لحصة التاريخ أن . المطروحة علیھم

، 1960و 1950المتعلمین يھتمون بالحیاة فى ألمانیا الغربیة فى الفترة ما بین  
ثال حیث أمامھم حرية اختیار الموضوع ما بین الحیاة الیومیة للناس على أساس م

كل هذه . مالبسھم أو تذوقھم للموسیقى أو ما يفضلونه من أفالم تُعرض بالسینما
ة لأللمان المجاالت المتعلقة بالمضمون تؤدى إلى معرفة كل ما يتعلق بالحیاة الیومی

فى فتر الخمسینیات،

تمییز فى 
الموضوع

مثال على سبیل ال. يتوفر للطالب الدارسین طرق مختلفة لتناول مضمون درس ما•
لى فع: يمكن معالجة الموضوعالخاص بتاريخ الحیاة الیومیة بطرق مختلفة تماما

ت، أو سبیل المثال يستطیع المتعلمون قراءة مقال بإحدى الصحف فى هذا التوقی
اهد ش)"يتناقشون مع المعاصرين األحیاء الیوم عن ذكرياتھم لھذا العصر السابق 

رجع ، أو يشرعون فى تقییم اإلحصاءات أو فى تحلیل صور ت"(تاريخ شفھى/ عیان 
لكى وعلى هذا هناك طرق ومنھجیات مختلفة يمكن االختیار فیما بینھا. لھذا العصر

سح لھم وبالنسبة لألطفال والشباب فان هذه الطريقة تف. يمكن استنباط المضمون
.  المجال لتحقیق اهتماماتھم ومیولھم الذاتیة

تمییز فى 
المنھجیة

ن إلى جانب المواءمة على مستوى المضمون والمنھجیة فم: تمییز عبر الوسائط•
الممكن أيضا التنوع فى المیديا أو الوسائط المستخدمة، حیث من الممكن 

جارب للدارسین أن يبحثوا من خالل اختیار نصوص أو صور أو تصممیمات جرافیك أو ت
. لیتعلموا كیفیة تناول موضوع ما على نحو مكثف

تمییز عبر 
الوسائط

:البينىالتمييزأشكاللجميع

جانبإلىمختلفةمعالجةطرقتوفیريتعینمطلوبةمھامأيةصیاغةعند•

مختلفة؛حلولمستوياتوجود

–الدارسینالطالبكفاءاتاستغاللعلىالحرصيتعینبمھامالتكلیفعند•

؛بعضابعضھمواستكمالالمساندةتبادلفرصةلھمتُتاحأنبمعنى

خاللمنللتعلمشیقةتحفیزيةأجواءخلقعلىنحرصالمھامصیاغةعند•

وأدواتالعملاوراقفى(التنوعفىالمبالغةمنالحذرمع)التنوع

المقدمة؛والمساعداتالتعلم

المختلفة،القدراتواالحتیاجاتلمراعاةالمعالجةوطرقالمنھجیةتنوع•

مساحاتتفتحفھى–"التعاونىالتعلم"تتبنىالتىالمنھجیاتالسیما

.التمیزحبمستوىعلىمنھاواالستفادةاستغاللھايمكن
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أيضاابهرحفىتنشأأنالممكنمنحیثداء،لكلدواءُيعدالالبینىالتمییزمنھجاتباعأنشكوال
،ممھامنبهيكلفونماالمتعلمینألداءالمطلوبةالمدةتحديدمثالالصعبفمن.أخرىمشاكل

نمالبعضينتھىفقد.بحريةالتناولاسلوباختیارالتعلممجموعةأعضاءلجمیعيتاحعندما
ينالذهؤالءعلىبدورهيؤثرمماذلك،أثرعلىومرجهرجالفصلفىوينشأمبكر،وقتفىمھامھم

يجدأنسالتدريعلىالقائمعلىيتوجبالحالةهذهوفى.بتركیزتكلیفاتھمأداءفىيرغبونمازالوا
منفرغواالذينهؤالء-المثالسبیلعلى–يعطىبأنوذلكاألطراف،جمیعُيرضىوسطاحال

مضامینعلىدةالجديالتكلیفاتتحتوىالبحیثوالتحفیز،بالتشجیعمصحوباإضافیاتكلیفامھامھم
.ابقالسفىتناولوهالذىغیرآخرمنظورومنجديدشكلفىالموضوعنفسحولتكونبلجديدة،

تعرفاماذلعبة"مسابقةأوفزورة،علیھمنعرضأنالغرضهذالتحقیقالمتوفرةاألشكالبینومن
.األلعابمنذلكغیرأوجرافیكیةتطبیقاتأوتعلیمیة،ألعابأو،"عن

5تكليف

عناصرسبالتدريقائملكلطیاتهفىالدرسيحملماغالباولكنعدم،منالبینىالتمیبزينشأال
.التعلمعملیةفىالبینىالتمیبزبآخرأوبشكلتتیحمختلفة

ناقش!تكحصفىتقابلكالتىالبينىالتمييزألوانعلىتشتملقائمةبإعدادقم❖
يزالتميأسلوبوتنفيذبتخطيطقمتعندمافصولكمعخبراتكالمجموعةفى

!البينى

مالحظاتكدًونثم،"اإلنجيليةاأللمانيةبالمدرسة-8بالفصلتاريخ"حصةشاهد❖
.المستخدمةالبينىالتمييزطرقعن
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ومن.(5لشك)الطالبمصلحةفىلھوالبینىالتمییزاسالیباتباعمنفشیئاشیئااالقترابان
غیرراأمالبدايةفىالعملفىإستقاللیةمنالدارسینالطالببعضبهنطالبماأننجدالجائزأن

ولھذا.الجبھىالتدريساسلوبمنعلیهاعتادوامامعيتفقالانهحیثلھم،بالنسبةعادى
التعلمافةثقتنمیةإلىتحتاجإنھاحیثالتمییز،أشكاللمنطقةببطءالدخولعلینايتوجبالسبب
مییزللتاألولىالخطواتإتخاذويمكننا.التعلممجموعةداخلالبعیدالمدىعلىالمنھجیةوكفاءة
.الدراسیةالحصةفىمشروععملطريقعن–المثالسبیلعلى–البینى

(األلمانيحصة)1مثال

الدارسینالطالبلدىيتوفرمسرحى،عرضإقامةتجربةعملفىاألدبحصةفىنشرعحین
صة،الخاالهتماماتھموفقاذلكوفیھاالخوضيودونورغبتھمتوافقالتىالموضوعاتاختیارحق

یمتصمفىالمشاركةيمكنھمكماالعرض،فىدوراأوتولىالحوارصیاغةفىالمشاركةفیمكنھم
فردكل.للضیوفالمقدمةالخدمةشكلتنظیمالكورال،غناءفىالمشاركةأوالمسرحشكل

.فیهيرغببمايشاركأنبإمكانه

(الرياضياتحصة)2مثال

تھدفيسمشروعطريقعنالمثالسبیلعلىبینى،تمییزالرياضیاتحصةفىيحدثأنيمكن
منعةألربغرفأربعمنمكونلمسكنأفقىمسقطتصمیممھمةبإسنادفنقوم.مسكنتأسیس
.ضیةلألرأفريزوعملالحوائطألوانواختیارواألثاثباألرضیاتالمسكنتجھیزمھمةوكذلكالطالب،

توى،المححیثمنأما.لتصورهوفقاالغرفإحدىشكلبتصمیممنھمفردكلتكلیفيتعینوهنا
.اماألحجوحسابوالمحیطوالمساحاتالزوايامثلتخصصیةموضوعاتمجملهفىيعالجفالمشروع

مسقطالتصمیمحريةطالبلكلُيتركبأنوذلكالبینى،التمییزمراعاةيمكنالسیاقهذاوفى
درجةفنرفعاألمامإلىخطوةنتقدمأنيمكنكما.بسیطالیسشىءوهو،بغرفتهالخاصاألفقى
.وهكذاالتفاصیل،ومراعاةعشريةأرقاموحسابالزواياصعبةغرفتصمیمخاللمنالصعوبة

علىعرفوالتبھاواإلرتقاءالفرديةاالهتماماتتنمیةفىيتمثلالبینىالتمیبزهدففإنهذاوعلى
نجاحاتنتائجتحقیقمنالطالبتمكینوبالتالىبھا،نقصكلوسدقوة،كمواضعاالهتماماتتلك

والعملالعملى،والتطبیقالعدد،صغیرةمجموعاتفىالتعلمفإنذلك،علىعالوة.واضحة
ومعارفقدراتالكتسابالطالبأمامالطريقتفسحأنشأنھامنالعناصرهذهكلالفردى،

.مستقلنحوعلىأخرىسیاقاتفىوتطبیقھاتفعیلھايمكنھممستدامة،
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طريقةبدراسیةحصةكلتصممأنعلیك:يلىكماالبینىالتمییزمنھجتلخیصيمكنناهناومن
!للتعلممالئمةنافذةاختالفھمعلىتالمیذكمنتلمیذلكل–المستطاعقدر-فیھاتتیح

:جديدةمھاراتالدارسینالطالبجمیعسیكتسبالحصةهذهمثلفى

صدارةاليحتلولن.النظرووجھاتللرؤىتبادلوسینشأالذاتى؛التعلممسؤولیةسیتحملون•
تصمیمعندالسؤالسیتغیربل،"المقرر؟يحددهالذىالمحتوىهىما":التالىالسؤال
."لمستقبلھم؟الدارسونيحتاجماذا":الىالدراسیةالمناهج

تفھمايسالتدرهیئةأعضاءمنالبینىالتمببزالمستھدفةالتدريسحصةتتطلبذاتهالوقتوفى
الذىالمعرفةمشعلحاملالشخصهوالتدريسهیئةعضويعدلمإذدورهم،الىمختلفةنظرة
یرالعملیةستنظیمعلىالقائموهوالخلفیة،فىيتواجدمستشاربمثابةهوبلالحقیقة،كليملك

.اثارةكلھامحفزةللتعلمبیئةوخلقبناءعنالمسؤولوالشخصالتعلیمیة

مواقفثحدولحتمیةاالستعداداهمیةالتدريسهیئةلعضوالجديدالدوربھذاوثیقاارتباطاويرتبط
همانواكاذااالالبینىالتمییزطريقعنالطالبقدراتتنمیةيمكنناالأنناحیث:لآلمالمخیبة

وعضاستطاعةفىأنهاال.بايجابیةفیھاوالمشاركةالفرصةهذهالنتھازإستعدادعلىأنفسھم
لجنسینامنالمدارسفطالب:األمرهذالتحقیقالمساعداتبعضتقديمتأكیدبكلالتدريسهیئة

التدريسةهیئأعضاءباعترافيحظونعندماالبینىالتمییزطابعذاتالتكلیفاتلقبولأقربتراهم
يكونعندماوالتدريس،هیئةأعضاءوبینبینھممتبادلةثقةهناكيكونوعندماالشخصیة،بقیمتھم

كاناتوإمناحیةمنماقدراتلتنمیةالفعلیةالطالبوحاجةالمعلميعرضهمابینجیدتوافقهناك
واحرازالتعلمفىالرغبةالطالبلدىيتوفرعندماآخراولیسوأخیراأخرى،ناحیةمنالطالب
ضماناونتكأنالبینىالتمییزتستھدفدراسیةحصةبإمكانلیساألحوالجمیعفىولكن.التقدم

.التعلممجموعةمعبالتعاونوأخیراأواليرتبطانماالدراسیةحصةفىفالنجاحالنجاح،إلحرازها

الدرجاتتوزيعـ6.4

التالميذلجميعبالنسبةمركزىموقعالدرجاتإعطاءعمليةتحتل

الفصلمنالجزءهذايستهدفولهذا.تقريبابالمدارس

.الطالبلتقییماألساسیةالقواعداستخدامعلىقادراتكونأن•

.المتعلمینتجاهوالشفافیةاإلنصافتوخىكیفیةعلىتتعرفأن•

.األداءتقییمعندمراعاتھاالواجبالخطواتعلىتتعرفأن•
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الفردىوىالمستعلىسواءالدارسین،وإنجازتحصیلقیاسبالمدرسةالتعلیمیةالعملیةتستھدف
لیةعمفىتنفیذهاتمالتىالخطواتإسھاممدىإثباتيمكننافقطالطريقةفبھذه.الجماعىأو

جعةالراالتغذيةهذهإجراءبینفارقيوجدوال.للطالبالدراسىمستوىرفعفىاآلنحتىالشرح
كلتافاختبارات،شكلفىتتمأنأوشكلیة،ارتباطاتبالأىالتقلیدية،الدراسیةالحصةداخل

الموضوعیةبمفاهیمترتبطوهىاألداء،تقییمتخصموحدةجودةلمعايیرتخضعأنينبغىالطريقتین
.االقتصادوالصالحیةوالموثوقیةو

الأووهىواضحة،لقواعدوفقاتسیرالمدرسةفىالدرجاتتوزيععملیةفإنسبقماعلىوبناءا
خاصالالجزءفىبالتفصیلوتوصیفھاتناولھاتمتربويةمبادراتإلىأيضاتستندآخراولیس

ملبعأوالنبدأماطالبألداءتقییمانصدرأنقبلوبالتالى.البینىبالتمییزالخاصوالجزءبالتشخیص
تكمالباساالصحبحايكونالالتقییمأنحیثاألداء،وتقويمالطالبجمیعلمستوياتتشخیص
.متعلمینللالفرديةاإلنجازاتعنفیهوموثوقمنصفحكمإصداريمكننافقطحینئذ.الثالثالعوامل

الموضوعية

(اإلستقاللية)

الموثوقية

(الشفافية)

الصالحية

(السريان)

االقتصاد

(بذل جهد مناسب)
ات عمل تقییم لإلنجاز
ة فى استقاللیة تام

عن عضو هیئة 
ار التدريس ودون اعتب
لموقفه الشخصي 

تجاه الشخص 
الممتحن أو موضوع 

وال تدخل .  االمتحان
ر فى التقییم عناص

إخفاق فى المالحظة 
مثل األحكام 

ع المسبقة أو اإلنطبا
توزيعات  األول أو 

الدرجات الخاطئة، 
. إلى غیر ذلك

يصل عضو هیئة 
التدريس فى ظل 

نفس الموقف أو ما 
يشبھه إلى نفس 

النتیجة أو ما 
. يشبھھا

د لكن هذا ال يعنى بع
صحة الحكم أو 

لنا التقییم الذى توص
. إلیه

لیه ما ينبغى التوصل إ
ما وإثباته يتطابق مع
تم بالفعل التوصل

.  إلیه أو إثباته

وبالتالى فإن حكم أو
تقییم عضو هیئة 

.  التدريس صحیح

الجھد المبذول لعمل 
ب تقییم االداء يتناس

ة مع النتیجة المحصل
.تناسبا منطقیا

معايیر جودة تقییم األداء 
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ولاألالمقامفىكانتبالمدرسةقضوهاالتىالفترةأنالمدارسوطالبطالباتذاكرةفىيعلق
منالھائلالكمإن.اإلمكانبقدرجیدةدرجاتعلىالحصولأجلمنصراعمنأكثرلیست

يلةطولفترةاألذهانفىالمدرسةصورةعلىأثرايتركالذىهوالتحريريةواالختباراتاإلمتحانات
اعیدموحتىأننجدالمقابلوفى.خلفهتتوارىكثیرةأخرىلذكرياتقصصاهناكإنحتىللغاية

تجاهھاونيشعرفھمالتدريس،هیئةأعضاءمنكثیرلدىكبیرةأهمیةتلقىالالرسمیةاإلمتحانات
األولالمقاميحتلماهوالطالبمعاألمدطويلالتربوىفالعمل.مزعجمكونمجردبأنھاغالبا

فىهىبلإنضباطیة،ماهیةاإلطالقعلىالدرجاتتوزيعفىيرونالأنھمكمالھم،بالنسبة
لبیة،سأوإيجابیةكانتسواءالتقديرات،فإناألمرنھايةوفى.متابعةماهیةتكونألنأقربنظرهم

ذاهأيضايبینبلالتدريس،هیئةعضويؤديهالذىاإلنجازمستوىعلىإشارةفقطتعطىال
عنشأنھممتابعةعنفضالأنفسھم،والطالبالطالباتمعوتواصلھمتفاعلھممدىالمستوى

منمزيداأبنائھمإحرازأجلمنفعلهيمكنمابدورهمالستكمالھمالوالدينمعالتواصلطريق
واء،سحدٍ علىأمورهمألولیاءأولألبناءسواءالتقديرات،تؤديهالذىفالدور.الدراسةفىالتقدم
لشعورامدىالىبالبنانطريقهعنُيشاركأنما،حالةإلىيشیرالذىبالمؤشرتشبیھهيمكن

حرازهموإالتحريريةاإلمتحاناتقبیلمكثفجھدمنبذلوهماعلىاألبناءتجاهوالتقديرباإلمتنان
.جھدمنبذلوهماعلىمكافأةنیلذلكمقابلفىواستحقاقھمذلكإثرعلىجیدةنتائج

منقدرأكبراختباريتمحیثالدرجات،تقییمأشكالمنشكلأهمالتحريرىاإلمتحانيزالال
علمعلىويكونوناختبارلخوضوالطالبالطالباتيستعدمجتمعا،التعلیمیةالموادمحتوى

.العامهمتقديرعلىاألكبرالتأثیرلھاألنالطالبلدىخاصةبأهمیةاإلمتحاناتوتحظى.بمحتوياته
.خاصااهتمامااإلمتحاناتهذهمثلاداءووضعبالتدريسالقائميولىانيجبذلكعلىوبناءا

حريريةتبامتحاناتالخاصالتقديرأوالدرجةمنحعنمشاكلأيةفىالوقوعنتجنبأنيمكنناولكى
.فىإلیھاالمشارالقواعدنراعىأنعلینايتعین

تقييم األداءتقويم األداءتشخيص األداء

إثبات مستويات التعلم 
الفردية لدى الطالب 

الدارسین بغرض استیعاب 
ومتابعة وإتاحة الفرص أمام 

.ةتنمیة العملیة التعلیمی

الخطوة األولى تقییم 
مستوى التعلم الحالى، 

ولكن ال تُستغل فى إعطاء
.درجات

كتابة تقرير عن أنشطة 
وا الطالب الدارسین التى قام
بإنجازها بمنحھم نقاط أو 

ا نسب مئوية، ويتم إصدار هذ
قییم التقرير فى ضوء معايیر ت
.  ذات صلة بالتمیبز البینى

ینا عند قیامنا بھذا ينبغى عل
ع مضاهاة الوضع الحالى بالوض
المستھدف،  كما نستغله 
فى الوقت نفسه كمرجع 

.لمتابعاتنا للمتعلمین

كتابة تقرير عما تم إنجازه 
واشتمل على عناصر و وجوه 

عن مختلفة، ثم يتم التعبیر
ذلك فى نھاية المطاف فى 

.  شكل درجة أو تقدير

المراحل الثالث لعملیة التقییم
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التدريسةهیئعضوعلىويتعیناالمتحانات،أثناءالمتعلمینبینالتوترشديدةأجواءتسودمادائما
ومالئمةلطیفةأجواءخلقعلىيحرصبأنالتوترحدةتخفیفعلىبآخرأوبشكلالعملذاكإذ

علىيساعدذلكإنحیثوصخبضجیجيسودهجوأىعلىالقضاءويجبالفصل،فىلإلمتحان
لىعفیتعینسؤاالالطالبأحدلدىيكونأنحالةوفى.الحضورجمیعلدىالنفسيالھدوءسواد
هیئةضوعيذهببلالغرفة،فىالصوتذلكأثناءفىيعلوأالبشرطمساعدته،التدريسهیئةعضو

نسحبيثمعلیھا،الحصولفىيرغبالتىالمعلومةويعطیهيجلسحیثماالسائلإلىالتدريس
لواألفض.سريعةتحركاتأوضوضاءتحدثخطواتوبالهدوءفىيقفكانحیثالىالتدريسعضو

لطلبةاكلرؤيةمنمنهيتمكنبحیثالفصلغرفةأركانبأحدكرسيعلىالتدريسعضويجلسأن
.غشحاالتوقوعدونبذلكوالحیلولةالمالحظةأثناء

فىھابوضعويقومالتدريسهیئةعضوإلىاإلجاباتأوراقتسلیميتماإلمتحانوقتنھايةوفى
البالطبمغادرةيسمحوالاستلمھا،التىاألوراقعددبإحصاءالتدريسعضويقومثممحدد،مكان

وزيعھابتقامالتىاإلجابةكراساتجمیعبالفعلتسلمهمنيتأكدأنبعدإالللفصلالممتحنین
.علیھم

بعدجابةاإلكراساتوإعادةالنتیجةمعرفةالىأيضاالجمیعيتلھفاإلمتحانكتابةمناإلنتھاءبمجرد
.فىإلیھاالمشارالنصائحمراعاةعلینايتعینالشأنهذاوفى.التصحیح

ضع األسئلة السهلة 

فى بداية ورقة اإلمتحان 

ثم فى النهاية األسئلة 
الصعبة

قم بكتابة األسئلة بأحد 
الوسائل اآللية للكتابة 
وطباعة أوراقها ، وال تقم 
بتحريرها بخط اليد حيث 
يمكن أن تنشأ نتيجة 

السرعة أخطاء عند القراءة 

قم بوضع أكبر عدد من 
األسئلة يمكن حلها على 

نحو مستقل بذاته

قم بوضع امتحانات 

يستطيع غالبية 

الطالب اجتيازها

ضع فى ورقة اإلمتحان 

مع كل سؤال الدرجة 

التى سيحصل عليها 

الطالب عند حله

للحيلولة دون الغش ينبغى 
تكوين مجموعات متوازية 

يمكن إذا لزم األمر تغيير )
(تسلسل األسئلة

وضع إمتحانات تحريرية وتقییمھا
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إلىيؤدىأمرمنطقیة،وشفافابطريقةالدرحاتوضعمحاولةأنالقاطعةباألدلةالعلمأثبت
و.أنفسھمالتدريسعلىالقائمونهمالحالةهذهفىالمشاكلهذهعنالمسؤولوأنمشاكل،
بالطالفىالشخصىالمعلمرأىيؤثرحینذلكو.انفسھمالمدرسونهمذلكفىاالولالسبب

تھدافاساعتبارنافىوضعناإذامقبولةغیرالتصرفاتهذهومثلاالمتحانتقییمعلىتوقعاتهو
منهىالسلوكیاتهذهلمثلالتصدىفإنهذاوعلى.بإنصافالدارسینإنجازاتعلىالحكم

عندرتصأنيمكنالتىاألخطاءمصادرإلىباإلنتباهفعلیكولھذا.التدريسعلىقائمكلواجبات
.(11شكل)فىإلیھاوالمشاروالتقديرات،الدرجاتتحديدحالةفىالتدريسعلىالقائمین

تصحیح االمتحان 
فى أقرب وقت

يتعین تصحیح المادة فى أقرب وقت ممكن•

نتظرة يضع القائم على التدريس مع بداية التصحیح مستوى للتوقعات الم•
يسترشد به

عملیة 

التصحیح 

ا عشوائیانقوم بترتیب اوراق إجابات االمتحانات التحريرية عند التصحیح ترتیب•

من المفید دائما أن نصحح كل سؤال فى جمیع االوراق•

توزيع النتائج 
على الفصل

يتحتم مع تسلیم أوراق اإلجابات للتالمیذ تأتى مرحلة مناقشة النتائج، وهنا•
الكشف عن مستوى التوقعات

من األفضل أن نقوم بتوزيع أوراق اإلجابات على التالمیذ وفقا لترتیب•
(ولیس وفقا للتقديرات مطلقا)جلوسھم بالفصل 

متتسعلیھاحصلواالتىالتقديراتأنبالفصلالتالمیذيستشعر

والمنطقیةبالشفافیة

إرشادات إعادة أوراق إجابة اإلمتحانات التحريرية

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦



١٢٤

مصادر األخطاء الشخصية عند أعضاء هيئة التدريس 

:معارف أولية وإضافية

وفى حالة عمل امتحان . يجب على عضوهیئة التدريس أال يكشف عما يعرفه عن المتعلمین
وال فرق حینئذ بین متعلم –تحريرى يتوجب على جمیع المعلمین تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص 

.نجیب وذكى وآخر مزعج بالحصة أو باق من العام السابق( من الجنسین)

:التأثر بالمشاعر العاطفية

ال يصح أن يحصل أى من الطلبة الدارسین على درجات أو تقديرات أفضل مما يستحقونه عن 
غیرهم  لمجرد أنھم يحظون من معلمیھم بمشاعر حب وعطف على نحو خاص  

:التأثر بالجندرة

على تقديرات -من الجنسین–أثبتت األبحاث أنه غالبا ما تحصل الطالبات من معلمیھم 
أفضل استنادا إلى أنھن فى نظرهم أكثر نظاما وتكیفا واجتھادا من الطالب الذكور

:اإلستقرار إلى التقدير بمادة واحدة والنزوع لتعميمه على المواد األخرى

ال ينبغى مطلقا أن يعتمد أعضاء هیئة التدريس على اإلنطباع األول الذى يترك أثره فى 
. التقییم من خالل تقدير مادة واحدة، وبالتالى توضع دائما نفس درجته عند تقییم مواد أخرى

لھذا يتوجب دائما تقییم كل عمل صادر عن جمیع الطالب الدارسین من جديد حتى يحظى 
.  جمیع المشاركین والمشاركات دائما بنفس الفرص فى إحراز أعلى درجة من النجاح

:„هالة"التأثر بـ

حین يكون هناك تأثیر الفت لألنظار بشكل خاص من شخص على آخرين، لیس بالضرورة أن 
هنا تطغى ". بالھالة"تُرى سماته بشكل مباشر، فنحن نتحدث عن أثر الظاهرة المعروفة 

وفى سیاق . السمة الممیزة أو اإلنطباع السائد لھذا األثر على جمیع المؤشرات األخرى
التدريس بالمدارس يمكن أن تتمثل مثل هذه اإلنطباعات السائدة لھذه الظاهرة فى أشكال 
متعددة، منھا على سبیل المثال التعاون فى حصة الدرس أو القدرة على التعبیر أو خط الید 

.   البديع أو األدب الجم فى المظھر والمسلك

مصادر األخطاء الشخصیة ألعضاء هیئة التدريس عند التقییم 

ـ تنمیة القدرات الفردية والتمییز البینى وتوزيع الدرجات٦



٧
الترابط والتحويل
من خالل االرتباط 
بالحياة اليومية 
والوقت الحاضر 



١٢٦

رالحاضوالوقتاليوميةبالحياةاالرتباطخاللمنوالتحويلالترابطـ7

المتعلمینلدىالفرديةالقدراتتنمیةموضوعإلىأيدينابینالذىالفصلتناولعندعنايتنااتجھت
منحھمتالالعنايةوهذه.المدرسةفىافضلبشكلتراعىانيجبممیزةبكفاءاتيتمتعونالذين
لھميتیحأنشأنھامنبلفحسب،المدرسةإلىللذهابواالرتیاحبالسعادةالشعورمنمزيدا
.وأسبابھالتقديراتھمافضلفرصة

لديكرتتوفأنبك،الخاصةالتعلممجموعةتقییمفىبالتدريس،كقائمشروعكعند،المھمومن
لىعالتعرفمنتمكنكالفھىالمجال،هذافىوالمتخصصةالممیزةالتربوىالتشخیصوسائل

فإلى.علمالتمجموعةداخلالفرديةالقدراتاستیعابمنأيضابلفقط،بالفصلوالنبغاءالمتفوقین
ونجعلءاألبنابعضبینمنالضعفاءأيضاونستوعبندركأنعلیناالقوةمواضععلىالتعرفجانب

ان.ھملديالضعفمعالجةفىجھدناونبذلالدراسیة،بالحصةللمناقشةموضوعاضعفھممواضعمن
علىوالعملاللحظةهذهحتىعنكمالخفیةالقدراتإدراكبالتدريسللقائمینالھامةالدواراجد

.شكبالشاقةمھمةوهىالھدف،هذاالىللوصولمساعداتمنيمكنماوتقديمتنمیتھا

هناااطلعنوقد.بھم،واإلعترافلمعلمینالتالمیذقبولمدىفىجوهیادورايلعبالدرجاتمنحإن
ويتحتم.سالتدريهیئةعقولفىمستقرةإلفتراضاتنتیجةالخاطئةالتقديراتتكونكثیراأنعلى
جمیعاتوإنجازكفاءاتعلىفعلیاونحكمنقیملكىالمسبقةاألحكامهذهتقلیلعلىالعملعلینا

.ومنصفاموحداحكماالدارسین

التقییميتناولھممنأيضاوهم.االهتمامبؤرةفىفرديةكحالةتلمیذةأوتلمیذكليقفأنيجبهنا
.قھاتحقیفىترغبونالتىاألهدافصیاغةحولطالبكممعالمباشرالحديثعلیكملذا.المدرسى

معلوتواصبالتدريس،قائمینآخرينزمالءمعبمشاوراتالمتعلمینمعالتواصلهذااكتملماوإذا
يدعمأنشأنهمنهذافإنالتعلیمیة،العملیةفىمشاركبنأخرينأشخاصأىأواألمورأولیاء

.بالنجاحالمكللالتشخیصعملیة

االحتیاجاتوتقییمواستیعابإدراكهوبزمنمحددةدراسیةحصةمنالھدفإن:القولومختصر
امنشودهدفااألمرهذاوضعتماوإذا.بالمتعلمینالخاصةوالمشاكلوالكفاءاتوالقدراتالفردية

.ناجحةدراسیةحصةوهوالمنشودالھدفإلىبذلكنصلفإننابالتدريس،قائمكعضولديك

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٢٧

المعارفعلىسريعةنظرة

مواضعديهلفرديةشخصیةبمثابةالتعلممجموعةفىلديكطالبكلتعتبرأنعلیكالتشخیص✓
دارالمقبنفسمعھاوتتعاملوالضعفالقوةمواضعتستوعبوتدركأنحاول.ضعفومواضعقوة
لضعفامواضعوتخفیفالقوةمواضعتعضیدعلىتعمللكىوالتعلیمالتعلمعملیةأداءأثناء

.تدريجیا

بوتجنمعايیر،منوضعتهماإطارفىتشخیصكلحالةتفحصالخاطئةالتوصیفاتتجنب✓
أوالحبمشاعرتؤثرمدىأىإلىتفكر.للتالمیذفرديةحاالتتجاهوالتعمیمالجزافىالحكم

.تقییمكصحةعلىالكراهیة

اءبنيمكنككىالجودةدورةضوءفىالمتعلمینإنجازاتبتشخیصقمالجودةدورةاستغالل✓
.المشاركینجمیععیونفىوالمنطقیةبالشفافیةتتسمإجراءات

ابأسبتعللكىالدارسین،معوأيضاالزمالء،معأحاديثكاستثمارحاولالتشخیصاتتبادل✓
.األمرلزمإذاتعديلھاأوتشخیصاتك

تشخیصعندمختلفةأدواتاستخدامعلىاإلمكانبقدرإحرصالتشخیصأدواتفىالتنوع✓
تأثیرةالمستخدماألداةلنوعیةيكونأندونتحولوبذلكوالضعف،القوةمواضعالسیمااإلنجازات،

أأسو/أفضلنحوعلىمحددةأدواتمعيتعاملونالمدارسطالبأنوحیثالنتیجة،علىشديدا
.غیرهامن

ذكتالمیلدىالقوةمواضعأدركالبینىالتمییزخاللمنالفرديةالفطريةالمواهباستغالل✓
أوةمتفاوتصعوبةدرجةعلىموادتقديمطريقعنوذلكودعمھاالضعفمواضعتنمیةواستھدف

.مآربھمإختالفعلىتالمیذكإهتماماتتحوىأن

حاولالموضوعاتمستوىعلىالبینىالتمییزجانبإلىالبینىالتمیبزأشكالفىالتنوع✓
نكيمكحتىالوسائططريقعنأوالعلمیةالموادعبرمتاحةأخرىتمییزمجاالتمناالستفادة

.تالمیذكمنممكنعددألكبرفرديةتعلمعروضتقديم

بالشفافیةالدرجاتمنحعملیةتتسمأنإلىاإلنتباهيتعینالدرجاتمنحقواعدمراعاة✓
وراءالسبابشرحتسطیعوبذلكواضحة،لقواعدإستخدامكطريقعنوذلكوالمنطقیة،

.التقییمز

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٢٨

6تكليف

!الدارسینطالبكأحدعن1رقمالتكلیففىبعملهقمتمالذىالتقییمجديدمنتأمل

السابق؟حكمكعليهاأسستاآلنلكالمعروفةالمعاييرأى❖

يصكتشخفىبهاالعنايةدرجةزبادةعلىمستقبالستحرصالتىالجوانبهىما❖
الفصل؟هذاعلىاطالعكبعدمالحالة

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٢٩

هللديك؟صعوبةتشكلتزالالالتىاإلنجازتقييمعناصرأوالتشخيصعناصراذكر❖
جلأمنالفصلهذافىعليهاتعرفتالتىاالستراتيجياتاحداستثماريمكنك
الصعوبات؟هذهعلىالتغلب

المراجع

.والفرديةالتمیزفروق–الفروقمعالحساب:(2007)(س)بريديجر&(س)هوسمان•
8-49،1المدارس،فىالرياضیاتلمادةالتطبیقىالجانب

اضرمن خالل االرتباط بالحياة اليومية والوقت الحرابط والتحويلالتـ 7.1

كلما زادت درجة ارتباط أى موضوع جديد بحیاتنا : من النظريات الموثقة فى مجال أبحاث التذكر
ومن . كرةالیومیة وكلما زاد الربط بینه و بین أشیاء معلومة لنا، كلما استدامت فرصة رسوخه فى الذا

درات هذا المنطلق فإنه من الممكن أن تساهم عملیتى الربط و التحويل بشكل جوهرى فى بناء الق
.والمعارف المستدامة وذلك من خالل معالجة موضوعات ذات صلة بالحیاة الیومیة أو الوقت الراهن

حصة ولھذا فإن النصیحة التى نوجھھا لكل قائم بالتدريس هى أن يقوم بتدريب الدارسین فى ال
.الدراسیة على كل موضوع جديد ومراجعته عن طريق ربطه بخبراتھم الحیاتیة

.للدرسالتخطیطإطارداخلمرتبتهوتحديدالذكىالتدريبوسماتأهمیةبعرضفىقمناولقد
بعضهناكإنحیثوالتكرار،المراجعةعملیةأهمیةإلىالفصلهذافىاهتمامنانوجههذاوعلى

الوقتضیقبسببضغطعاملالمراجعةانوتجدالمراجعة،أهمیةمنتقللالتىالثقافات
معالمساواتھنتیجةأيضاالمراجعةعملیةعنالتصوراتهذهنشأتوقد.التدريسلخطةالمخصص

.والتكرارالتذكرمرحلةوهىالمراجعة،مراحلمنمرحلةأدنى

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٠

لالتعديوالتعمقوالتنظیمإعادةمرحلتىأىالعلويتین،المراجعةمرحلتيفإنحالأيةوعلى
دراتالقبناءأجلمنالراهنوالوقتالیومیةالحیاةمعوالتالحمبالترابطتھتمانوحدهماوالتحويل
المراجعةمرحلتىعلىالفصلهذافىسنركزاألساسهذاوعلى.الطويلالمدىعلىوالمعارف
یاتیةحبموضوعاتلربطھماالخاصةاألهمیةاعتبارنافىسنضعفإننالذلكوباإلضافة.العلويتین
.مستدامةتعلمعملیاتالىللوصولالحاضروبالوقت

مراحل المستويات الثالثة للمراجعة وتدرجھا

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣١

!تدريسكحصةفىالمراجعةلمراحلصياغتككيفيةبوصفقم❖

هذهسماتأذكرخاص؟نحوعلىفائدةتحققالمراجعةأنأدركتالمواقفأىفى❖
!المواقف

7الفصليستهدف

.المراجعةمراحلخواصتسمیةعلىالقدرةلديكتتوفرأن•

.المختلفةبمراحلھاالمراجعةتطبیقعلىقادراتكونأن•

.الحاضروالوقتالیومیةالحیاةمصطلحىتفسیرعلىالقدرةلديكتكونأن•

.الحاضروالوقتالحیاتیةالموضوعاتوبینبینهالربطللدرسبالتخطیطقیامكعندتراعىأن•

1تكليف  

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٢

بهذادخلناوما..."قولهممثلالمتعلمين،منأقوالمرةذاتواجهتتأكيدبكل❖
هذهمثلتجاهفعلكردودبوصفأوالقمذلك؟سأحتاجوفيما..."أو"األمر؟

كلبشفيهانجحتدراسيةحصةبوصفقمذلكبعدثمنقاط،شكلفىالمواقف
!اليوميةوحياتهمالطالببحاضرالدرسموضوعربطفىخاص

:فعلردود

:مثال

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٣

الجودةسمات–التعلموعمليةبالتدريسقيامكأثناءالمراجعةـ7.1
الصياغةوأشكال

وقتاً وأنفقتأجنبیةلغةتعلمأجلمنكبیرامجھودابذلت:التالیةبالخبرةدرايةعلىأنكالشك
تطبیقةفرصاألمد،طويلةزمنیةفترةمداروعلىهذا،كلبعدلديك،تتوفرلمذلكرغمولكن.ثمینااً 

بعدةالفرصتلكتوفرتحینالمطاف،نھايةوفى.اكتسبتھاالتىللغةومھاراتقدراتمنتملكهما
لغةباصعوبةيشكلاللغةهذهفىمايوماتعلمتهلماإستخدامكأنتكتشفبكإذاانتظار،طول

ثیرةكمحتوياتتذكرعلىقادرغیرببساطةوأنكتعلمته،فیماشكحالةفىوأنكلك،بالنسبة
.تعلمتھا

بذلتقدتكونحینطالبك،معشبیھةبتجربةبالتدريسعملكمجالفىأيضامررتأنكتأكیدبكل
وضوعالمإستثمارهذابمحاولةذلكبعدقیامكوعندما،موضوعٍ تناولفىعالٍ وتركیزكبیرامجھودا

إسترجاعفىجمةصعوباتيواجھونطالبكمنكثیراتجدبكإذجديد،موضوعفىالدخولأجلمن
.قدراتھموتنشیطالمكتسبةالمعارف

المعارفاكتساببأنتامةدرايةعلىخبراتمنبهممرتماخاللمنوأنكفالبدذلكعلىوبناءا
ابمإالتحتفظالاألمدطويلةالذاكرةإنحیثالمراجعات،علىأساسىبشكلتعتمدوالقدرات،

راحلمفإنولذلك.المستدامالتعلمشروطأحدتعتبرفالمراجعاتهذاوعلى.منتظمبشكلتتذكره
أخرأوالتمننوعبمثابة-التعلمنفسعلممنظورمن-مطلقاتُعدالالتدريسحصةفىالمراجعة
وضوعممعالجةبكیفیةأيضاترتبطالمعلوماتحفظعلىالقدرةأنشكوال.ضرورةهىبلالتباطؤ،
اسلوب–المتعلمحولمتمحوراأوالتلقیناسلوب-المعلمحولمتمحورا)معهوالتعاملالتعلم

لمناهتعماثباتإحتمالیةأيضاترتفعالمراجعةمراتعددزيادةمعأنإال،(واالستكشافالتنشیط
هى-التعلمحالةمثلتماما–المراجعةفىوالحاسمالرئیسالعنصرولكن.الطويلالمدىعلى

أثناءالمراجعاتبجودةخاصةمعايیرعدةبصیاغةسنقومولھذا.فاعلیةإحداثتستھدفالتىالجودة
.التدريس

الفصلمنالجزءهذاويستهدف

.التعلمعملیةفىالمراجعةأهمیةشرحعلىالقدرةلديكتتوفرأن•

والتعمقالتنظیمإعادة"مرحلةمنلكلالجوهريةالسماتوتفسیرشرحعلىقادراتكونأن•

."واإلحالةالتعديل"ومرحلة"•

.الثالثمراحلھاتراعىمراجعةتنسیقعلىقادراتكونأن•

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٤

2تكليف

"مصرالمعرفةواديمدرسة"الفيديوشاهد

؟المراجعةفىسابقاالمذكورةالجودةمعاييرتحققمدىناقش❖

جودة المراجعات أثناء التدريس

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٥

رمعاييإلىإستنادانقاطهيئةعلىالمراجعةلتحسينمقترحاتبصياغةقم❖
الجودة؟

خطوةوتعتبر.التدريسمنمختلفةزمنیةمراحلفىالمراجعاتبدمجنقومألنإمكانیةوهناك
فىالمراجعةتكونأنأعلى،مستوىفىللدخولمراجعاتبعملقیامناعنداألخصعلىمثمرة،
للدارسینمحفزسیاقخلقسوىالمدرسمنحینئذاألمريتطلبالبحیثإمتحانشكل

.مھاراتمنلديھمماواظھارمعارفمنحصلوهماالستعراض

منوعانللمتعلمینيحققإنهحیثالتعلمعملیةلنجاحأساسیاشرطاتعتبرالمراجعةعملیةأن
نالمرحلتیتحتلهنا.أخرىناحیةمنالمنھجیةوناحیةمنالعلمىالمحتوىمستوىعلىاألمان

.التالىالجزءفىاالهتمامبؤرةفىسنضعھا،خاصةمنزلةالمراجعةمستوياتمنالعلويتین

قةتستھدف الربط بین الحصة الحالیة والحصة الساب•

تستھدف طرح تساؤالت إضافیة تمھیدا للدخول فى •
موضوع     جديد

المراجعة فى مرحلة  
"التهيئة"

توضح وتثبت ما تم التوصل إلیه فى الحصة•

ماذا فھمت مما )تُمكن من مراقبة الھدف من التعلم •
تعلمته؟ ما الذى اليزال فى  حاجة لمزيد من الشرح 

(والتفسیر؟

المراجعة فى مرحلة 
"التعميق والتحويل"

الوقوف على ما تم تحصیله حتى هذه اللحظة•

تُمكن من التعرف على الصعوبات فى وقت مبكر•
المراجعة بعد اإلنتهاء من 

وحدة دراسية

أهداف المراجعة فى مراحل التدريس المختلفة

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٣٦

والتعمقالتنظيمإعادةخاللمنالمراجعةـ7.1.1

متلماالمتعمقالتناولأوالجديدلترتیباهتمامنانولىللمراجعةالوسطىالمستوىهذافى
رئیةمأشكالتكوينهو"تنظیمإعادة"أو"جديدترتیب"بكلمةنعنىوهنا.السابقفىتحصیله

أو"Mindmapتذكرخريطة"شكلفىالمثالسبیلعلىتكونكأنجديد،هولمامنسقةبصرية
شكلفىأو"Bildcollageلصورتجمیع"أو"Flowchartبیانىمخطط"أو"Timelineزمنيخط"
عقدة،ملعملیاتاألساسیةالعناصرتصورالنسقیةالمرئیاتهذهومثل."الحائطعلىرسملوحة"

أنھاكماالتصمیم،سھلةجرافیكیةوسائلباستخداماألشیاءبینالترابطیةالعالقاتتوثقوهى
قاموإذا.أسھلاألشیاءادراكوتجعلوتبرزها،موضوعألىالجوهريةالسماتعلىاألضواءتسلط

عملذلكعلىعالوةمقدورهمفىفإنبأنفسھم،المرئیةاألشكالهذهبعملالدارسینالطالب
أىعلىالسرعةوجهعلىالتعرفالمرئیاتخاللمنيمكنھمحیثالتعلمألهدافورقابةتحكم
.الفھمفىثغراتأوفھمسوء

رابط ومن ناحیة أخرى، من الممكن أن تكون هذه المرئیات أيضا بمثابة األساس الذى يقوم علیه الت
ما أن بین المعلومات ألن عملیة إعادة التنظیم ما هى إال ترتیب جديد فى أذهان الطالب الدارسین، ك

لك بناء كل مادة تعلیمیة جديدة البد من ربطھا بشبكة المعرفة الذهنیة الخاصة بكل دارس، ويلزم لذ
صالت جددة بین ما لديه من معرفة مسبقة وما سیضاف إلیھا من معارف جديدة جديد، وكذلك 

.تصحیح أو الغاء بعض الروابط من خالل المعارف الجديدة

"بنیة األسرة من العصر الرومانى"لوحة رسم لـ 

مدرسة بیوس الثانوية بمدينة آخن"تیريزيا يجرز : المصدر
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١٣٧

(تاريخ)2مثال 

یمیةالتعلالمادةمعالتعاملمواصلةهوبالتعمقالمقصودفإنالتنظیمإعادةلعنصرواستكماال
مراجعةأىإن.سبقھامماأكبردائرةفىوصالتروابطعقدأواألشیاءبینوالتمییزحديثاالمكتسبة
الفعلبتدريسهتمموضوعأىفىإضافىوقتكلاستثماراعتبارهافىتضع"التعمق"تستھدف

لیساألمروهذا.اللحظةهذهحتىشرحهسبقمماأدقنحوعلىوإدراكهفھمهأجلمنقبلمن
دقةدرجةمنأيضايرفعبلتفاصیله،ومحیطالموضوعجوانببكلمعارفنامنيزيدأنفقطشأنهمن

لدىالرؤيةوضوحمندرجةتوفرأنأوالشأنھامنالتعمقفمھمة.إستدعاءهاوإمكانیةالمعرفة
دةإعامعيتفقالتعمقفإنذلكعلىوعالوة.التخصصاتبأحدمحددموضوعسیاقفىالمتعلم
الربطدرجةترسختوكلما.بینھافیمامعالصالتواقامةتبصراألشیاءعلىالقدرةتوفرفىالتنظیم

.استدامةاكثرالمعرفةكانتكلماالمطروحة،الموضوعاتمعالجةفى

3تكليف

وهذه.ذاتھاهىلتلتھماغیرهاوتأتىأخرى،كائناتإلتھامھاعلىتعیشالحیةالكائناتأغلب
،التالیةقرةالفبقراءةقم.الغذاءبسلسلةتوصفالبعضببعضھاالحیةالكائناتتربطالتىالعالقة

!منسقةمرئیةصورةإلىبتحويلھاقمثم

األمطارديدانلتبدأاألرض،علىاألوراقفتتناثرأوراقھا،عنالبلوطشجرةتتخلىالخريففصلفى"
عنرضاألعلىالمتناثرةالشجرأوراقبینتبحثالعصافیرتأتىثماألوراق،هذهأنسجةتحلیلفى

عصافیرالتلكصیدفىفتشرعلھا،غذاءعنباحثةالبريةالقططتأتىثملتلتھمھا،األمطارديدان
نھايةوفى.البريةالقططتلكفىوغذاءهفريستهلیجدذلكبعدالذئبلیأتىبدورها،لتلتھمھا
."نةالثمیفروتهمنواالستفادةبصیدهيقومالذىاإلنسانيدعلىالذئابنھايةتأتىالمطاف

"بنیة ساللة رومانیة"شبكة ذهنیة 
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١٣٨

والتحويلالتعديلخاللمنالمراجعةـ7.1.2

إعادةمنالكثیرتحقیقالمراجعة،مستوياتأعلىوهىالمرحلة،هذهفىالمراجعةتستھدفال
مناكتسبوهلماوتحويلتعديلبعملیةالدارسونيقومأنهوهناالمنشودالھدفولكناإلنتاج،
مادةالتثبیتضرورةذلكويتطلب.جديدسیاقإلىنقلھاأىأخرى،عالقاتإلىتعلیميمحتوى

حیث،الدارسینأذهانفىمستقرةوكفاءةمعرفةمادةإلىإحالتھاأىحديثا،المكتسبةالتعلیمیة
وتثبیتھاالعلمیةالمادةإستدعاءعلىشكبالتساعداألعلىالمستوىهذافىالمراجعةإن

جةبدرتتسممادةبینترابطخلقيتمأنهومنھاالحقیقىوالھدفأعمق،نحوعلىواستخدامھا
اتواالختالفالمشتركةالقواسمواكتشافآخر،وتعلیمىمعرفىموضوعمعاالستدامةمنعالیة
مدىىعلتوفرالدلیلألنھااألهمیةمنكبیرةدرجةعلىتلكالتحويلعملیاتوتُعد.بینھمافیما

أنننايمكهذاوعلى.الیومیةلحیاتھمفائدتھاومدىللدارسینالمكتسبةالمعرفیةالمادةأهمیة
مادةمنحصلوهلماالمتعلمینتنشیطإعادةعلىفقطاألمريتوقفالعندماناجحتحويلعننتحدث
وبناءا.الخاصةودنیاهمحیاتھمفىلھاتطبیقھممدىعلىأيضابلجديدة،تعلممواقففىعلمیة
بالحیاةةمتصلوعالقاتبمواقفوثیقاإرتباطاترتبطالناجحةالتحويلعملیةثمةفإنسبقماعلى

.وحاضرهمللمتعلمینالیومیة

علىتوجبيفانه.أفضلنجاحاحققتكلماإنتظاما،أكثربشكلالتحويلعملیةبتطبیققمناوكلما
ھموفإستنباطأجلمنسابقوقتفىالمكتسبةومھاراتالمعارفتوظیفاهمیةادراكالدارسین

المضمونوناحیةمنالشكلمستوىعلىالتحويلبینالتفريقعلینايتعینوهنا.جديدموضوعأى
.أخرىناحیةمن
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١٣٩

كلیفیةتمھامعلىمنھجیةومھاراتقدراتونقلتطبیقبهويقصدالشكلمستوىعلىتحويل
فىتحدثوأنالبداألحوالأغلبفىأنھاالشكليالتحويلأشكالجمیععلىويسرى.جديدة
بعدثم،تحويلبعملیةقیامھمعنداإلجرائیةالطريقةعلىالدارسونيتعرفحیثالدراسیة،الحصة
عندةالشكلیالتحويالتتنفیذفىالطالبيبدأفقطاإلجرائیةالطرقهذهتطبیقعلىالتعود

بالتحويل"ويقصد.منھجىتحويلوتعديلإلىالشكليالتحويلويقسم.منزلیةبواجباتتكلیفھم
.الحیاةمجاالتكلفىجديدةسیاقاتإلىالمنھجىاإلجراءنقل"المنھجیةمستوىعلى

.أعلىرجةبدتجمیعیةحقائقتولیدهیئةعلى"تعديل"شكلىتحويلأىيكونماغالباالتعديل
أوريدهاوتجوتلخیصھاتصنیفیةفئاتفىوضعھاسیتملديناتتوفرحقائقثمةأنيعنىوهذا

فىالدرسىفتعلملمادةمحتوياتمنتحصیلهتمماتطبیقأيضابهيقصدالتعديلولكن.تعمیمھا
المعارفتطبیقطريقعنمراجعةعملفىعندئذالدارسونالطالبويشرع.الحیاةمجاالت

ذلكدبعثمالیومیة،الحیاةعلىإنتاجىنحوعلىالدراسیةالحصةفىبنائھاتمالتىوالقدرات
.الیومیةالحیاةفىتحدثمواقفأىعلىللتغلبوالقدراتالمعارفهذهاستغاللعلىالعمل

4تكليف

وفقاحتصلبتدريسهاتقومالتىالموادمنمنهجيةطرقأولمحتوياتأمثلةثالثةأذكر
"!تعديل"نوعيةمنشكلىتحويللعمللرأيك

أشكال مختلفة للمراجعة من خالل التحويل وتدرجھا

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧



١٤٠

إعادةفى"منھجىتحويل"هیئةعلىشكلىتحويلأىيتمثلالمنهجيةمستوىعلىتحويل
ناعلیيتعینوهنا.جديددرسموضوعتناولعندمكتسبةتعاملطرقأو,ومھاراتقدراتأيةتنشیط

ذكرهاتفقطلیسللطالبالمنھجیةوالمھاراتالقدراتتنشیطمنالھدفأناالعتباربعیننأخذأن
.وصقلھاتنمیتھاالىايضايسعىوانماذاكرتھمفىتثبیتھاعلىوالعمل

(جغرافيا)3مثال

(ولبالجدالثانىالصف)والصغرى(بالجدولاألولالصف)المتوسطةالحرارةدرجاتبمتوسطبیان[
]السنةشھورمدارعلى(بالجدولالرابعالصف)األمطاروهطول(بالجدولالثالثالصف)والقصوى

وبةصعأكثرجديدسیاقأىإلىمامضمونعناصرتحويلبعدالمضمونمستوىعلىتحويل
لمتعلقاوالتحويلالمصطلحمستوىعلىالتحويلبیننفرقأنعلیناوهنا.الشكلىالتحويلمن

.باألحداث

يتعلقفیماالمضمونمستوىعلىللتحويلجیدبشكليصلحالمصطلحىالتحوبل
كرهاذويترددما،موضوعأوظاهرةبتوصیفتقوموالتىشاملة،عامةلمفاهیمالحاويةبالمصطلحات

بیانات الطقس بالقاهرة مع تولید لحقائق تجمیعیة بدرجة أعلى 

فى شكل متوسط درجات الحرارة طول العام وإجمالى هطول األمطار طوال شھور السنة

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧
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"الثعبان"مثال لتحويل مصطلحى خاطئ بـ 

قويةةصلذاتبالمضمونالمتعلقةالتحويالتمنالنوعیةهذهومثل.مختلفةتعلیمیةوحداتفى
تعددةمسیاقاتفىمفھومأىاستخدامعنديتعرفونالدارسینأنكمافیھا،نعیشالتىبدنیانا
مضاهاةعلىالقدرةلديھمتكونوبذلك،المفھومداللةعلىيطرأواستمراريةتغیرأىعلى

كنالمممنحالأيةوعلى.الیومیةالحیاةفىالعامالمفھوممعنىمعللظواهرالمختلفةاألشكال
طلحىمصتحويلبعملالدارسونالطالبيقومعندماوذلكالعملیة،هذهمثلفىصعوباتتنشأأن

الطالبأنالمثالسبیلعلىحدثفإذا.لھمأحدمساعدةودونفقطأنفسھمعلىباالعتماد
یاتعمللذلكنتیجةتنشأأنفیمكنالظواهر،بینسطحىتشابهوجودخطأتصورواقدالدارسین

.خاطئةتحويل

(بيولوجيا)3مثال

لىعالتدريبأوالعلیكيتعینقاصرةاستنتاجتعلىالمبنىالتحويلهذهمثلنتجنبلكى
نأإالخارجیا،شكبالتختلفنموذجیة،ظواهرإلىاستناداالعام،االصطالحىمجالفىالتحويل

تحويللعملیةاتعقیدأكثرأشكالإلىالدارسینتوجیهيمكنذلكوبعد.كبیرتشابهعلىتدللبنیتھا
تبدوىالتاألمثلةتلكتدريجیا،الدراسیةحصةفىاألمثلةهذهمثلبدمجننصحكما.عاممصطلحى

ذههمثلإلىواستنادا.والتركیبةالبنیةفىواضحاإختالفاهناكأنإالمتشابھه،لحظةأولمن
غیروالسماتللظواهرالجوهريةسماتبینيفرقواأنالدارسونيتعلمسوفالتحويلیةالعملیات
.الجوهرية

5واجب

بصیاغةوقم،2015لعامواألخرى1910لعامإحداهماتاريخيرجعاللتانالتالیتینالصورتینتأمل
عاممصطلحىتحويلعملفىالصورتینهاتینمناإلنتفاعيمكنحدأىإلىبھاتعبرمقترحات

"!الطفولة"موضوعيخص
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المضمونمستوىعلىللتحويلطويالتدريباتتطلبوالتىالطموحةالمعرفیةالعملیةلھذهونتیجة
،ريةالجوهسماتھاويدرسونوالظواهرالمفاهیمويتفحصونيحللونكیفأواليتعلمونالطالبنجد

.حويلتعملیةأىبشأنالصائبالقراراتخاذعلىالقدرةلديھمفتتولدببعض،بعضھاويقارنون

ىفالمضمونمستوىعلىتحويلأليةاالنطالقنقطةتكمنالحدثمستوىعلىالتحويل
یثبحباألحداثمتعلقةتحويلعملیاتأيةصیاغةوينبغىمطروحة،حالیةمشاكلأوراهنةأحداث
حثالبفىنشرعحالیةتجربةمنوانطالقا.الراهنةوالظروفاألوضاعاستجالءفىتسھمبطريقة

تحتفمقارناتعقدفىتساعدناتاريخیةاوأنیةأحداثاماالحالیةالظروفلھذهمشابھةأحداثعن
اهذوعلى.حقائقھاوتقصىالدراسةموضعالتجربةفھمعلىوتساعدناجديدةرؤىأمامالطريق

والوقتالیومیةبالحیاةوثیقاإرتباطايرتبطبالمضمونالمتعلقالتحويلمنالنمطهذامثلفإن
.الحاضر

6واجب

.مختلفةأشكاالتتخذأنالتحويلعملیةخاللمنالمراجعاتلكافةيمكن

قمتالتىالموضوعاتأحدعلىالتحويلطريقعنللمراجعةمثاالبتطويرقم❖
!الدراسيةموادكمنمادةفىبتناولها

عاملة غزل صغیرة السن واهنة –لفیس ويكس هاين 

تعمل بإحدى مصانع الغزل بانجلترا الجديدة، أغسطس 

1910

أطفال فى مرحلة التعلیم المدرسي 

(صورة رمزية)
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مقترحات

متقالذىبالمثالالمتعلقالتحويللنوعاختياركوراءيكمنالذىالسبباذكر❖
!بتطويره
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خبراتمنلديھمماوبینبینھاالربطالدارسینعلىيصعبالتعلیمیةالموضوعاتمنكثیرهناك
بالعلوماالرتباطشديدةتوجھھافىالموضوعاتهذهأنالىذلكويرجع.الحیاةفىوتجارب

فىسبباتكونأنفىالخطريكمنوهناالحیاتیة،الدارسینعوالمعنوغريبةوالمعارف،
سبقاكم–فرصأقلإاللديھمتتوفرالذلكعلىوبناءالحافزية،وفقدانباإلحباطشعورالدارسین

.المستدامالتعلم-التمھیدفىعرضنا

:ارسینالدلطالبكتشرحأنعلیكيتعینمستدامةالدراسیةبالحصةالتعلمعملیاتتجعلولكى

ناولتبأنللدارسیننوضحأنعلینايتعینإذلحیاتھم،محددموضوعدراسةوراءمنالفائدة▪
ذلك،منأكثرهوبلتعلیمیة،حقائقسردفقطيستھدفالالدرلسیةالحصةفىماموضوع

منھملديماويستحضرواتساؤالتمنلديھممايطرحواأنفىالفرصةلديھمتتوفروبالتالى
.بلالمستقواستشرافالحاضرإستجالءفىالموضوعاستثماريمكنھموبالتالىإهتمامات،

فھم،بأسالوعالقتهفیه،يعیشونالذىبالمحیطأىبالطالب،الموضوعتربطالتىالصلة▪
.ذلكغیرإلىوبجنسھم،

عملیاتإجراءمنتمكنھمالدرسلموضوعاستنادااكتسبوهاالتىالمنھجیةالمھاراتأن▪
یةلعملطريقالھمتفتحوبالتالىالمدرسى،السیاقنطاقخارج-بھمخاصةاستیعابیة

.حیاتھممدارعلىاألثرممتدةتعلیمیة

ضرورةالىوحاضرهمالیومیةالطالببحیاةالدراسیةوالطرقالعلمىالمحتويربطأهمیةترجع
وذلكللغاية،السريعةوالتحوالتالمتغیراتمنالكثیرطیاتهفىيحملعصرلمواجھةإعدادهم

تقبلالمسفىتواجھھمقدالتىالتحدياتاستیعابأجلمنتعلموهبمالتسلحلھمنتیحعندما
تعلقتحقیقیةإشكالیاتالدراسیةحصةفىالطالبأمامنطرحعندمافقط.لحلھاطرقعنوالبحث
بناءیةأهمتأتىهناومن.واقعیةمشاركةأمامالطريقلھمنفسحبذلكفإننايحیونه،الذىبواقعھم

اشرامبارتباطاترتبطوتجاربخبراتإلىتستندتعلممادةشكلفىوصیاغتھاالدراسیةالمادة
.الیومیةحیاتنافىنعیشهالذىبالواقع

ويستهدف هذا الجزء من الفصل

بالحیاةالتعلیمیةالموضوعاتربطأهمیةشرحعلىالقدرةلديكتتوفرأن•

.مستدامةتعلمعملیاتتحقیقأجلمنوحاضرالدارسینالیومیة

."الیومیةبالحیاةاالرتباط"مفھومشرحعلىقادراتكونأن•

."الحاضربالوقتاالرتباط"مفھوموتفسیرشرحعلىقادراتكونأن•

رالحاضوالوقتالیومیةبالحیاةاالرتباط"مفھومتطبیقعلىالقدرةلديكتكونأن•

.المدلولیةالناحیةمنأوالسببیةالناحیةمنسواءالتدريس،خطةفى"•
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اليوميةبالحياةاالرتباط

تتحققبالتالىوالتعلیمیة،العملیةفىالیومیةالحیاةواقعمن"حقیقیة"مشاكلتناولبذلكُيقصد
لعالقةاالدارسینللطالبيتبینذلكخاللومن.الواقعیةالموضوعاتأحدسیاقفىالتعلمعملیة
.حیاتیةمواقففىتواجھناإشكالیاتحلفىالتطبیقوطرقالمكتسبةوالمھاراتالعلمبینالرابطة

ستعرضويحیاتیةخبراتوعلىالمسبقةالمعارفعلىيعتمدالیومیةبالحیاةالمرتبطالتعلمإن
والبیئةالحیاة"مجاالتفھىسیاقاتمنذلكيوافقماوأما.الطالبأمامتطبیقھامجاالت

.فتینمختلبطريقتینالدراسیةالحصةفىالیومیةالحیاةسیاقاتدمجويمكن."والتكنولوجیا

ولھذا.الطالباهتماماتفىفیتمثلالیومیةبالحیاةصلةذاموقفاختیارعندالحاسمالمعیارأما
أنيمكنكفقطذلكخاللمن.الدارسیناهتماماتاألمربادىءفىتستكشفأنعلیكيجبفإنه

.التعلمفىالرغبةالطالبفقدبسببهباءمجھودكضیاعتتجنب

(رياضيات)5مثال

إلیھانتطرقأنيمكنوالتىالیومیةالحیاةفىالدارسینتواجهالتىالتساؤالتمنالعديدهناك
مىعلمحتوىمنالرياضیاتحصةفىيتحصلونهماأهمیةلھمنبینلكىالرياضیاتحصةفى

رائناشعندماالنوفربالفعلكناإذاعماتساؤاليطرحونشباباالمثالسبیلعلىنجدإذللحیاة،
تراكإشبعملقیامناعندأو(ذلكغیرأوالسباحةحمامأوالقدمكرةمباريات)لزيارةموسمیةبطاقة

سابحبمجاللالستعانةطیبةإمكانیةالتساؤالتهذهلناتتیحهنا،(شابهماأوالمجالتبإحدى)

عملية تعليمية فى سياقات حقيقية

يتخذ هذا الدرس نقطة إنطالقه من طرح إشكالية 
فكرنا ويتعين أال يغيب عن. محددة فى حياتنا اليومية

فى هذا الشأن  أن المشكلة التى سنطرحها من 
مادة موضوعات الحياة اليومية غالبا ال تقف عند حدود
.  ليميةتعليمية ما بل قد تربط بين عدد من المواد التع

كما تستدعى إعادة تنشيط معارف مسبقة عن 
.  آلنالركب أواستباق مضامين لم يتم تناولها حتى ا

عملية تعليمية تسترشد بالعلم التخصصى

ة وتستند إلى صالت مستقرة فى الحياة اليومي

تسترشد هذه العملية التعليمية فى توجهها 
.  ىبالمضامين والخبرات المعرفية للعلم التخصص
اة وفى ذلك يتم إستخالص مواقف ذات صلة بالحي

اليومية، وذلك عن طريق البحث الدائم عن مواقف
ن وعلى هذا يمك. تتعلق بخبرات الطالب الدارسين

اختيار أمثلة تؤخذ من حياة الدارسين اليومية، 
وتصلح فى ذات الوقت لمعالجة مضمون معين أو 

.        التدريب على قدرات محددة

نوعان من سیاقات الربط بالحیاة الیومیة:11شكل 
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:ذلكعلىمثاالالتالىالتساؤللناويقدم.عليهالإلجابةالنسبة

اداالستفىالتالىبالجدولالمذكورةاألماكنمنمكانبكلموسمكلفىالیوروهاتمننوفركم
ذلك؟ىفالتوفیرنسبةتبلغكمواحدة؟مرةدخولتذاكرمنبدالموسمیةبطاقةبشراءقیامناعند
.محلیةمبارة17سیلعبفريقكل:أناالعتبارفىاألخذمع

الحاضربالوقتاالرتباط

المرتبطةدياتوالتحالتعلیمیةالعملیةمحتوىبینمباشرةصلةوجودالحاضربالوقتباالرتباطُيقصد
فافیةوشبوضوحالطالبأنظارلفتالمدرسینعلىيجب.الیومیةحیاتھمفىالمتعلمینبحاضر

أنهىيعنوهذا.المستقبلیةوبحیاتھمبحاضرهمدراستهتتمالذىالموضوعتربطالتىللعالقة
المعرفةكیربالتفالمتعلقةالراهنةالموضوعاتبینترابطتحقیقالدراسیةالحصةفىعلینايتوجب

یاةحفىبالغةأهمیةلھامحددةوتطوراتبوقائعالواقعأرضعلىملموسبشكلوربطھاوالتصرف،
.والمستقبلیةالحاضرةالدارسین

السعر لبطاقة الفئة التصنيفية
موسمية 

سعر التذكرة
للمرة الواحدة 

530,0037,50(المقصورة)المدرج المركزى 

470,0033,50المدرج الرئیسى

190,0013,00الخط المستقیم الشرقى

الجھة الشرقیة بسعر 
مخفض

115,008,00

145,0010,50الجھة الشمالیة

الجھة الشرقیة بسعر 
مخفض

100,007,00

الجھة الشمالیة

لعضو بنادى رياضي

100,00-

145,0010,50الجھة الجنوبیة

الجھة الجنوبیة بسعر 
مخفض

100,007,00

الجھة الجنوبیة

لعضو بنادى رياضي

100,00-
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:رالحاضبالزمنارتباطعالقاتإلنتاجخاصةفرصةالحالىعصرنافىالمفتاحیةالمشاكلتقدم
الىالىالحعصرنافىالكبرىالقضاياهذهوتتسم.-القريبالمستقبلالحاضر،القريب،الماضى

البشريةابھالمنوطةوالمھاماألساسیةالبشرباحتیاجاتتتعلققضاياإنھاإذ:باالستدامةكبیرحد
فكرةولحتدورقضاياالعولمةعصورفىمنھايتألفالتىهىالقضاياتلكومثل.عصرنافىبأسرها
.البیئةحمايةالحیوان،حمايةاإلنسان،حماية–الحماية

المعلمون يوضحون•
جذور المحتوى 

التاريخية

الماضى

ن المعلمون يتناولو•
محتوى جديد

الحاضر
يوضحونالمعلمون•

أهمية المحتوى 
المستقبلية

المستقبل

مشاكل مفتاحیة مختارة من عصرنا الحالى
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وهىالخاصة،الحیاةتفاصیلحتىالمعاصرةالحیاةعوالمتحددالتىهىالكبرىالقضاياهذه
ناءبومع.عددهايحصىالصحفیةوأنباءبالراديووأحاديثقصیرةأخبارشكلفىيومیاتنعكس
يدرسالالتاريخدرسفىالمفتاحیةالمشاكلمراعاةخاللمنالحاضربالوقتارتباطعالقات
أنمفادهارؤية،إلیھمتصلأنذلكمناألهمبلفحسب،معرفیةحقائقتحوىمادةالطالب
.والمستقبلالحاضرتأثیراتبمراعاةااليكتملالالدرس،موضوعمعالتعامل

وداللىسببىكسياقالراهنبالوقتارتباطعالقة

حولاهتماماتھمعلىمبنیةإستفساراتبصیاغةالطالبيقوماجتماعیةقضايامنإنطالقا
المحتوىبهيسھمأنيمكنبمااهتمامھمالدارسونيبدىالصددهذاوفى.المعالجةالموضوعات

وجهيتأنيمكن:اتجاهینفىاالستفساريسیرأنويمكن.الحالیةالقضاياحلفىالتعلیمى
.الداللىالسیاقإلىيتوجهأنأوالسببىالسیاقإلىاالستفسار

السببىالسياق

عنيستفسرواأنالدارسینللطالبيمكنالراهنالوقتفىمطروحةإشكالیاتمنإنطالقا
ومن.(12شكلقارن)الیومنعیشهالذىالحالىالوضعإلىأدتالتىالتاريخیةوالتطوراتاألسباب

شكلةالمنشأةبتاريختتعلقمعرفیةلمعلومةجماعیةمعالجةعملفرصةلديھميتوفرذلكخالل
منباباألسهذهعنبالبحثقیامناعندتنشأالتىالمعلوماتیةالمعرفةأنكما.الحالیةاالجتماعیة

الدارسینفإنذلكعلىعالوة.خاطئةقراراتاتخاذتجنبفىاألمرنھايةفىتساهمأنشأنھا
معرفةنعيستغنىأنيمكنالوالمستقبلالحاضرالوقتفىمسئولتصرفايةأنيتعلمونسوف

.الراهنللوضعأدتالتىالتاريخیةالمقدمات

الداللىالسياق

.یةتاريخوتطوراتوقائعدراسةفىالطالبيشرعالراهنالوقتفىمطروحةإشكالیاتمنإنطالقا
منوالتطوراتالوقائعهذهمنيستخلصوهأنيمكنمابینربطبعملیةالدارسونيقوموعندئذ

خلقيتموبذلك.أخرىجھةمنالحالیةوالمشاكلجھةمنوالخبراتللقیموتصوراتمشاكل
.رىأخناحیةمنوالماضىناحیة،منوالمستقبلالحاضربین-ومعنىمغزىلهأى–داللىسیاق

إفادةوايحققأنالدارسینللطالبفیمكنالخاصةالعملیةهذهفىالناشئةاإلرشاديةالمعرفةوأما
یاتیةحأشكاللتطويربدائلوطرحالحالیة،للمشكلةحلولإيجادبشأنالتفكیرفىذلكبعدمنھا

نحومبادراتعملفىفكرهميعملونالختاموفى،الراهنالوقتفىسائدةفكريةومعتقدات
للوقتواقعىتقییمعملعلىقادرونالدارسونيصبحالنحوهذاوعلى.باإلنسانیةجديرمستقبل

.الماضىعنالحاضرواختالفهلطبیعةإهمالدونالراهن
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داللىسياق–وهجرةهروب:(تاريخ)6مثال

وتدبرملخصـ7.3

(التعلمعينهىالمراجـعة)

توفرتأنالمفترضومن.مستدامتعلملتحقیقالمراجعةأهمیةإلىعنايتكموجھتالفصلهذافى
على"التعلمعینالمراجعة"الالتینىالمثلشعاررفعوراءالسببتوضیحعلىالقدرةاآلنلديك

.ةاألدبیالعلومحصةفىاألخصعلىسیئة،الیومیةالحیاةفىعنھاالعامةالصورةأنمنالرغم

اعھاإرجيمكنالمراجعةعنالسلبیةالصورةأنبالحججمدعماتوضیحاقدمناالفصلهذابدايةفى
مرحلةوهىالمراجعة،مراحلمنمرحلةأدنىمعمساواةفىوضعھالىالخصوصوجهعلى

الحیاتیةفالمواقبینارتباطخلقتستھدفالتىالمستدامةالتعلیمیةالعملیةأما.والتكرارالتذكر
لتنظیماإعادة"مرحلةفىأى،المراجعةلمستوياتالعلويتینالمرحلتینفىتتاحالدارسینوحاضر

وندتعلیمیةعملیةأىأنمفادهارؤيةذلكعلىويترتب."والتحويلالتعديل"ومرحلة"والتعمق
ندعأيضااعتباركفىتأخذأنالضرورىمناألحوالكلوفى.فعاالأثراتتركوالمجديةغیرمراجعة

فىذلكلكوأعقبنا.للفصلتقديمنابھااستھللناالتىوهىالجودة،معايیرللمراجعاتتصوركوضع
فىكلأوضحناهمابینومن."والتعمقالتنظیمإعادة"المستوىلمرحلةدقةأكثربعرضاألمرنھاية
.ذهنیةوخرائطمھیكلةبصريةصورإنشاءأهمیةالشأنهذا

:مثال من التاريخ

ترحيب بوصول العامل الوافد رقم مليون
لمدينة كولونيا10/09/1964فى يوم 

:مضمون لموضوع تعليمي

هروب وهجــرة

:داللة مستقبلية

التعايش فى مجتمع المهجر

"هروب وهجرة"سیاق داللى مع التمثیل لموضوع 
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رحلةموهىإقترابا،أكثرنحوعلىللمراجعةمرحلةأعلىتأملناالفصلبھذاالتالیةالجزئیةوفى
علىلوالتحويالشكلمستوىعلىالتحويلبینالفروقبعرضقمناوفیھا،"والتحويلالتعديل"

.المضمونمستوى

قتالوأوالیومیةالحیاةمواقفمعاالرتباطأهمیةإلىمواضععدةفىبالتنويهقمناألنناونظرا
واقفالممعاالرتباطعالقةبینالفرقبتحديدقمناالشأنهذاوفىمستدام،تعلمأجلمنالحاضر

االرتباطقةوعالالتعلیمیة،الطبیعیةوالعلومالرياضیاتموادفىخاصةبأهمیةتحظىالتىالحیاتیة
أهمیةملكوبیناواالجتماعیة،األدبیةالعلومموادفىتُراعىماغالباالتىالحاضرالوقتمواقفمع

السیاق:نھمابیفیمامختلفینشكلینفىوتمثلتالتعلیمیة،للعملیةبالنسبةاألخیرةالعالقة
.الداللىالسیاقوالسببى

اليالتالملخصقراءةيمكنكمأخرى،مرةالفصلهذافىوردتالتىالرؤىأهمتثبیتيمكنولكى
واجبالبعملاألمرنھايةفىمعارفكتنامىتختبرثم"سريعةبنظرةالمعرفة"عنوانتحملالتى
.7رقم

المعارفعلىسريعةنظرة

ماتالمعلوبینلبناءترابطالمرحلتینمستوىعلىمراجعاتبعملتقومأنينبغىالمراجعة✓
.الطلبةوحاضرالحیاتیةالمواقفبینوبینھاوالبعضبعضھا

عملیةفىألهمیتھااألدنىالمستوىعلىمراجعاتبعملتقومأنأيضاالطبیعىمنوتكرارتذكر✓
.وكفاءةمعرفةيتطلبلھاالعلويتانالمرحلتانعلیهترتفعالذىاألساسإنحیثالتعلم،

توفرهماإطارفىوذلكللدرس،التخطیطعندالمراجعةمراحلنتجاهلأالينبغىالجودةسمات✓
بمثابةذاتهحدفىهولخطةوفقامراجعاتإجراءمجردوألنتوجیھات،منالجودةمعايیرلك

.الرابحةالورقة

مراحلجمیعفىمراجعاتأيةإجراءالمستبعدمنلیسالمبدأحیثمنمالئمةمراجعةمراحل✓
معھابيتناسفالمرتفعمستوىعلىالواسعالنطاقذاتالمراجعاتأما.التعلیمیةالعملیةتطور

."والتحويلالتعمق"و"المشاركة"مرحلتىسوى

والمراجعةعملیاتمنعملیةكلغلىالدارسونالطالبيتعرفوأنالبدوالمداومةاالنتظام✓
لىعدائماإحرصالسببولھذا.بأنفسھمممارستھاعلىذلكبعديعتادواحتىعلیھا،يتدربون

.اإلمكانبقدردرسكفىالمراجعاتدمج

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧
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منكلشألداءيطیقونهالبماالدارسینالطالبتكلیفعدمعلىحريصاكنبالمستوىاإلرتقاء✓
تمییزالاستخداممعبمراجعات،قیامكعندتدريجیااإلرتقاءعلىواحرص!الصعبةالمراجعةأشكال
قیقتحفىالدارسینللطالبالعونتقديمهوالمراجعاتمنالھدفإنحیثاللزوم،عندالبینى
.بالنجاحالشعور

وحاضرهم،الیومیةالمتعلمینحیاةمراعاةأجلمنجھدكقصارىابذلالحیاةعالممراعاة✓
لمنھجتبنیكأومالموضوعتناولكاسبابوكذلكبشفافیة،الموضوعاتشرحعلىواحرص
.المفتاحیةالتحدياتأوالیومیةالحیاةوتجارببخبراتاالسبابماوربط

7تكليف

مرحلةأىإلىاذكرثم(!أ)1بالتكليفالواردالسؤالعنإجابتكقراءةبإعادةقم❖
عنداآلنحتىتسلكهالذىنهجكتصنفسوفالمراجعةمستوياتمراحلمن

!المراجعة

فىةالموصوفالمراجعةلطريقةاستكمالهاعليكيتحتمكانالتىالجوانبهىما❖
فىاألعلىمرحلتينالإلىالجوانببهذهترقىلكى(أ)1بالتكليفالواردالسؤال

عنها؟المستوى

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧
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اذكر.المراجعةجودةبسمات(ب1التكليففىبصياغتهاقمتالتىالسماتقارن❖
!واالختالفاتالمشتركةالقواسمذلكفى

منألقوالالتصدىفىتساعدكالفصل،لهذاتناولكبعدأفكارلديكتولدتهل❖
"الكالم؟هذااحتاجوفيما..."أو"بى؟الموضوعهذاعالقةوما..."نوعية

ـ الترابط والتحويل من خالل االرتباط بالحیاة الیومیة والوقت الحاضر٧
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!دراستهافىالتعمقفىترغبالفصللهذاعناصرثالثةاذكر❖
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ـ التعليم والتعلم الرقمى 8

ةالرقمن"ظاهرةتنامىمعبالتوازىوظھرتوالتعلم،التعلیمأسالیباألخیرةاآلونةفىتنوعت
digitalization"منبكثیرالرقمیةالمصطلحاتهذهإتسمتماغالباأنإالجديدة،مصطلحات

الصلةتذاواألفكارالمفاهیمتلكبمناقشةسنقومالتالیةالصفحاتوفى.الوضوحوعدماإللتباس
Fallmannفالمان)والجامعاتللمدارسأهمیةتشكلوالتىالتربیةبعلومالوثیقة et al.).

عيجتمحیثما،مكانفىالفعلىبالتواجدالتدريسعملیةتتمهنا:الحضورىالتعلیم•
الفصولأوالمحاضراتقاعاتفىمحددةلمواعیدوفقاتالمیذهمأووطلبتھمالمعلمون
.الدراسیة

.اإلفتراضىالموقعفىحصرياالتدريسيعملیةتتمهنا:اإلفتراضىالتعلیم•

عالمالفىالبعضبعضھممعوالدارسونالمعلمونيجتمعهنا:المتزامناإلفتراضىالتعلیم•
نحووعلى"liveالحىبالبث"التدريسعملیةتتموبالتالىمحدد،موعدفىاإلفتراضى

الحضورىالتدريس"إصطالحغالباعلیهُيطلقماوهو،"analogمماثلأوتناظرى"
خاصیةنىيتبرقمىتطبیقتوفريتعدىالالشأنهذافىعلیهالمتعارفالتجھیز."اإلفتراضى

ادواتبیة،الجانالُغرف)والدارسینوبینالمعلمبینللتفاعلأدواتوينیحكونفرانسالفیديو
.(ذلكوغیراألسئلةطرح

غیرسینوالدارالمعلمینبینالتفاعليكونأنبهوُيقصد:المتزامنغیراإلفتراضىالتعلیم•
ىف.الدردشةوغرفعبرالمنتدياتوالتواصلالتدريسيتمماوغالبا،(حىغیربث)متزامن

يكوننبأ)"إشراف"تحتإما:للتفاعلإمكانیتینهناكالمتزامنغیراإلفتراضىالتدريسحالة
أى)"إشرافدون"أو،(الدردشةغرفةأوالمنتدىفىالحوارويديرمتواجداالمعلمأوالمحاضر

.(المعلمینبدونبأعمالھمالدارسونيقوم

بالحضوربالتدريسالقیامبینالوقتنفسفىالجمعبهويقصد:المختلطأوالھجینالتعلیم•
علیموالتالتعلیمیةالمؤسسةحرمفىالدارسینأمامالمحاضرأوللمعلمالطبیعىالفعلى

هوماكالتدريسيمارسونالحالةهذهفىالتدريسعلىالقائمینأنيعنىوهذااإلفتراضى،
یةحبصورةالدرسهذابثيتمالوقتنفسوفىطالبھم،أمامالدراسیةالفصولفىمعتاد

.منازلھمفىأوآخرمكانفىيتواجدونآخرينطالبأولدارسیناإلنترنتعلىمباشرة

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨
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:التاليةوالمفاهيماإلصطالحاتبينالتفريقفىسنشرعيلىوفيما

Distanceُبعدعنالتعلم• Learning:الجائحةإنتشارأوقاتفىبقوةإستخدامهإزدادإصطالح
عبرالتدريسعملیاتممارسةاألولىبالدرجةالمفھومهذاويعنىالخصوص،وجهعلى

.المنازلمنالدارسونوبالتدريسالقائمونفیھايشاركالتى(اونالين)اإلنترنت

Blendedالخلیطأوالمدمجالتعلم• Learning:ألطولباالستقراريتسمالذىالمصطلحهو
حرمفىالتقلیدىالفعلىالحضورمراحلتربطالتىالتعلمإعداداتيصوروهو،زمنیةفترة

هذاوعلى.المتزامنةوغیرالمتزامنةاإلفتراصیةالتعلیمیةالوحداتوبینالتعلیمیةالمؤسسة
toاإلنجلیزيةفى)مختلطنموذجإالهوماالمفھومهذافإن blendشیئینبینيخلط"أى)

.رقمىوآخرحضورىمماثلدرسبینيجمع

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

عرض تصويرى مقتبس من نیو میديا النمسا . أشكال التعلیم فى عصر الرقمنة

Fallmannفالمان ) et al.)
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Ubiquitousاالنتشارواسعالتعلم• Learning:الفورعلىاالنتشارواسعالتعلمأهمیةتظھر
اطةببسيعنىالشكلفھذا،"التقلیدى"الشكلنطاقخارجتكونسیناريوهاتأيةوجودحال

یثماوحومكانیة،زمانیةحدودبالمكان،كلفىويتواجدتماس،بخطوطيرتبطالالذىالتعلم
محددةتكنولوجیةتقنیاتأيةإستخدامإمكانیةمكان،كلوفىوقت،كلفىللمتعلمتتوفر

.رقمیةتعلممخرجاتإلىخاللھامنيصلأنيمكنللتعلمواختیارية

1واجب

بعملقامأنهأىالتعلیمى،برنامجهاستخدامعلىمايرالمعلمتأقلمُبعدعنالتعلمأوقاتفى
مستقبالةالتدريسیحصتهتقتصرلنحیثالطبیعیة،العلومموادفىالدراسیةحصتهلعقدمالءمة

لنصوص"فراغاتملء"هیئةعلىتدريباتعملفىشرعكماالفصل،فىوجودهاعلىفقط
لمیذاتوالتالتالمیذلدىأصبحذلكبعد.التعلممنصةعلىرقمیاذلكبعدبنقلھاقاممتخصصة

ُبعدنعالتعلمأوقاتفى.المعلمعلیھافیجیبالمنصةندوةفىباستمراراألسئلةطرحإمكانیة
"منظومةعبرالحىالبثوعلى(اونالين)اإلنترنتشبكةعلىالتدريسیةحصصهمايرالسیديعقد

Webconferenceالعنكبوتیةالشبكةكونفرنس -System"زوومبرنامجمثلZoomتیمزأوMS
Teams.مع)فصلالمنالتدريسیةحصتهنقلفىالقريبللمستقبلالتخطیطفىأيضاشرعكما

والتالمیذللتلمیذاتيمكنحتىاإلنترنتعلىliveالمباشرالحىالبثإلى(والتالمیذالتلمیذات
.منازلھممنالدرسفىيشاركواأنمنأيضا

ناريوهاتالسیهذهبكتابةقمالموصوف؟المثالفىاكتشفتھاالتىالمعلمینسیناريوهاتعددكم
ماراذك!تدريسكحصةفىشخصیابهتقوممامعالعناصرهذهبمقارنةقمثمعناصر،شكلفى

خبراتإكتسابمنتمكنكالتىالسیناريوهاتهىمااذكر!بالفعلالعناصرهذهمنبتطبیقهتقوم
رأيك؟أسبابواذكرإجابتكعللذلك؟علىكثیراتساعدكالالتىهىوماجیدة؟

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

...إلى8يهدف الفصل 

.التعلم الرقمى/ التعرف على أهم االصطالحات والمفاهیم فى سیاق التعلیم •

.معرفة سیناريوهات محددة لعملیات التدريس•

التعرف على ثراء أوجه التعلیم الرقمى والمماثل، السیما التعلیم •
.المدمج والھجین وتطبیقھا فى السیاق الشخصى
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التعلمنظرياتـ8.1

2تكليف

لةاألسئعلىإجاباتكخاللمنوذلكالتعلم،نظرياتمستوىعلىتدريسكاسلوببوصفقم
:التالیة

؟"جيدتدريس"لكبالنسبةيعنىماذا*

الدراسية؟الحصةفىالرئيسيةمهامكهىما*

الحصة؟فىتطبيقهاإلىتميلالتىالستراتيجياتوالمنهجياتهىما*

سهم؟درفىعظيمانجاحاوتلميذاتكلتالميذكتحققالتىالتعلمطرقأفضلهىما*

علىةاإليجابيآثارهاتتركالتىالتعلمنظرياتأوالنظريةوالتصوراتاألفكارهىما*
التدريس؟فىاسلوبك

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

الفصلمنالجزءهذايهدف

ىفوتطبیقھاواستخدامھاالمختلفةالتعلمنظرياتعلىتتعرفأن•
.اآلخرينعلىأثرهاوبیانالدراسیةالحصة

مدىملتتأثمالمختلفة،التعلمنظرياتبینمقارنةعقدمنتتمكنأن•
.الدراسیةحصتكلصالحاستخدامھامناإلفادة
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إنطـالقنقطـةـ8.1.1

تشیروهىالتدريس،عملیاتسیاقفىفكريةوتصوراتمفاهیمبكثرةظھرتاألخیرةالسنواتفى
اتالتقنیعنالحديثتكثیفإلىالجائحةإنتشارساعدوقد.تكنولوجیةومكوناتدالالتإلى

علمبالتالخاصةالمفاهیمعنالعملىحديثناسیاقفىندخلأنقبلاألهمیة،ومن.وموضوعاتھا
ونناقش،تداوالالتعلمنظرياتأكثرإلىنتطرقأنُبعد،عنوالتعلمالھجینوالتعلمالخلیطأوالمدمج
.اإللكترونیةالرقمیةالوسائطباستخداموالتعلمبالتعلیمعالقتھا

ومھامھاالمعقدةالتعلمعملیاتتشرحوأنتالحظأنتحاولالعلمیةالتعلمنظرياتإن

(Brandhofer et al, و"المعرفیة"منھجىأصحابورؤى"السلوكیة"المدرسةوتُمثل.(2019
أقلتقرارباستحظى"الترابطیة"نظريةأنورغم.التعلمنظرياتفىالمستقرةاإلتجاهات"البنائیة"

.الكبرىألهمیتھانظراالفصل،هذافىأيضالرؤيتھاسنتعرضأنناإالالتعلیمفى

التدعيمخاللمنالتعلم:السلوكيةالمدرسةـ8.1.1.1

المميزةالسمات

مثیراتال"علیھاُيطلقالتىالتصوريةالفكرةقاعدةإعتمادعلىالسلوكیةالمدرسةمفھوميقوم
وأنفعل،ردودإلىتؤدىمحددةمثیرةسلوكیةمحركاتهناكأنهذاويعنى،"ومردوداتھاالخارجیة

الداخلیةمالتعلعملیاتأما.المركزأوالبؤرةبمثابةهو(السلوك)للعیانالمرئىالُمدًركالفردتصرف
.هامشیادوراسوىهناتمثلفالحدهعلىمتعلمبكلالخاصةالشخصیةأو

الرقمىالسياق

طرحندعالمثالسبیلعلىنطبقهفیماالرقمىالتعلمسیاقفىذلكتوضیحالممكنمنولعل
ثم(www.learningapps.org)تطبیقباستخداممزودةرقمیةلنصوص"فراغاتملء"سؤالصیاغة

digitalرقمیةراجعةتغذيةعلىالحصول Feedback(الفعلرد،خطأ/صح)نحوعلى.

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

http://www.learningapps.org/
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جانبمنراجعةتغذيةدوائرباستخدامالمراجعةعلىالسلوكیةالمدرسةدائماتعتمدوهكذا
لمدةالدارسینقبلمنوراسخةسابقةمھاممراجعةعمليتم":المدرسینجانبمنأواألدوات
,Vontobelقارن)الصحیحةحلولھممنيتأكدواحتىطويلة Burrhusسكینربورهوسوُيعد.(2006

F. Skinnerوجودعلىيؤكدالتعلیمعنيتحدثحینالسلوكیة،وهوالمدرسةممثلىأشھرأحد
Skinnerسكینر:قارن)مبرمجتدريب 1971, in: Höhne :يعنىوهذا،(2015

اإلمكان؛بقدربالضبطالتعلملھدفالمتعلممعرفةضرورة*

منطقى؛بتسلسلالتعلممنالھدفإلىالتعلمخطواتتقودأنضرورة*

.التعلموحداتجمیعفى%95نجاحنسبةالمتعلميحققأنيتعین*

الدارسدور

.لسلبیةيايتسموالمتلقىدوريلعبالسلوكیةالمدرسةفىالمتعلمأنإثباتيمكنالعمومفى
سلبیاتالفیھاتتحولمحددةسلوكیةمخرجاتإلىمعهذلكبعدسنصللهالمغذيةللمثیراتووفقا
.ايجابیاتزإلى

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

نماذج من المدرسة السلوكیة للتدريبات العملیة باستخدام أدوات التعلم الرقمیة 

(https://learningapps.org/4563551: المصدر)

مدخالت

مثيرات ودوافع 
محفزة

مخرجات

رد فعل و سلوك

صندوق أسود

خطوة وسطى 
داخلية يتم تجاهلها

مفھوم المدرسة السلوكیة للتعلم 

(Schmitt, Günter & Plassmann, 2005: المصدر)

https://learningapps.org/4563551


١٦١

الُمعلمدور

لمھاماتصمیم)المستھدفةالمثیراتيضعالذىفھوالسلوكیة،المدرسةفىمحورىدورللمدرس
بعيتأنالممكنمنالحالوبطبیعة.وإنجازاتھمالدارسینإجاباتعلىيعلقالذىوهو،(الواجباتأو

اتبطاق)الرقمیةالوسائطخاللمن-سابقاذلكذكرناكما–الفعلردودوالمثیراتصیاغةذلك
.(وغیرهافراغات،ملءشكلعلىتدريبیةتمارينالرقمیة،التعلم

السلوكيةللمدرسةالنقدتوجيه

تمارينىفالتعلملعملیةمفھومھاينحصرماغالباألنھانظراللنقد،التعلمفىالنظريةهذهخضعت
جودوعدمعلىعالوةالفردية،للمضامینمساحةبوجودكثیراتسمحوالمستقیمخطفىتسیر

فىمطلوبهوماكلأنحیثالمشاكل،حلعلىالخالقةالدارسینقدرةإلظھاركافیةمساحة
لدارساأداءنجدذلكعنفضال.للدارسالمرسومللنموذجوفقاإجاباتايجادفىفقطينحصرالعموم

مايرنقار)فحسبمعلوماتانتاجإعادةمنأكثرلیستالتركیزبؤرةأنيدركألنهللسلبیةيمیل
Meir 2001).

والمعرفةاإلدراكخاللمنالتعلم:المعرفيةالنزعةـ8.1.1.2

المميزةالسمات

نبثقيوماوالبیاناتللمعلوماتاألساسیةالمعالجةطريقةأننجدالمعرفیةالمنھجیةحالةفىأما
ستقبليالتعلملعملیةإستقبالهعندفالدارس.فیھاالصدارةمركزتحتللمعارفاكتسابمنعنھا

مثیراتهناكأنمنأكثرلیسفاألمروبالتالىايجابیة،عملیةلهيمثلأمروهوبذهنه،يدركھاأشیاء
المعرفى،لإلدراكومعالجاتتحوالتخاللمنومعالجتھامعھاالتعامليتممحددةمحفزةودوافع

.وسلوكفعلردفىمعلوماتهتُستغلمنتجلديناينشأوبالتالى

الرقمىالسياق

Augmentedتطبیقاتاستخداملعل Reality-App /AR(لنقلالمتزايداإللكترونىبالتدخلالخاصة
ريسالتدحصةفى(إفتراضیةبأخرىحقیقیةعوالمتختلطحیثمحددة،إدراكعملیاتفىالواقع
دارسینالنرىالمثالسبیلفعلى.المعرفةإكتسابلكیفیةمثاال-معینةظروفظلفى-تعطینا

معلوماتعلىيحصلواكىالفصلفىأشیاءفوقSmartphoneالذكیةهواتفھمبتحريكيقومون
فىاوأدواتھالتطبیقاتتلكإستخدامفىيشرعوننراهمماكثیراإننا.مابموضوعخاصةإضافیة

ويظھرالحصةهذهفىمالھدفscanningإلكترونىمسحعمليتمحیثاللغات،تدريسحصة
.لغويةثروةمنبذلكيتعلقوماومفرداتمختلفةمعجمیةمضامینخاللھامنلھم

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨



١٦٢

digitalرقمیةوسائطأىإستخدامأنندركهنا media–من-"المعرفیةالمنھجیة"زاويةمنخاصة
:اإلبصارىأوالمرئىالمستوىعلىالنقلعملیةتدعیمعلىتعملأنشأنھا

يتعینالتىوالتحلیلالعرضعملیاتوتدعمتساعدللواقع،ناقلوسیطاعتبارهاعلىالمیديا،إن"
أفالم،ويرلتصتدويرهاأوكامیراتحريكحالةفىيحدثمثلمابعملھا،بنفسهيقومأنالمتعلمعلى

,Kerresكیرس)"حجتھالھانموذجیةمشاهدأورسوماتأوقیاسیةصورانلتقطحینأو 2006,
page 68).

وهذه.مدركاتأوإيجابیةمعارفإالهىماواستقبالھاإنتاجھايتمالتىوالمعلوماتالبیاناتكافةإن
:محددةمتسلسلةمعالجاتخاللمنوظائفھاتحديديتمالمعرفیةالمدركات

ھاإستدعائأوباستحضارهانقومالضرورةعندثمالذاكرة،فىوحفظھاتخزينھاالممكنمنإذ•
.أخرىمرة

.جديدةمعرفیةمدركاتلديناينشأكىبینھافیماالربطالممكنمن•

,Schmitt)اإلختالفاتأوالتوافقاتمدىوإثباتبینھافیمامقارناتعقدالممكنمن• Günter &
Plassmann 2005).

معلالتعامكیفیةفىالمنھجیةباألحرىأوالتعلمتصمیميلعبالمعرفیةالنزعةأصحابوعند
.محوريادوراونقلھاالمعرفةاكتسابوطريقةومعالجتھاالمعلومات

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

اكتشف عوالم خیالیة فى العالم اإلفتراضى مع تطبیقات موندلى : Mondly AR : المصدر Mondly



١٦٣

الدارسدور

التعاملكیفیةخاللمنيتعلمونهمبل،"المثیر"الدافعطريقعنفقطعلمھمالدارسونيتلقىال
-ويحتل.للمعرفةجديدإكتسابعنهينتجاإلجراءوهذامعالجتھا،وإعادةالمختلفةالمعلوماتمع

،"برةالخطريقعنباألشیاءالعلم"عنصرتلكالتعلمنظريةفىالصدارةمكان-الخصوصوجهعلى
."للحلولطرقإيجادأووالخطأالتجربة"خوضوعنصر

الُمعلمدور

"رفیةالمعالنزعة"نظروجھةمنالعمومفىالتدريسهیئةعاتقعلىتقعالتىالرئیسیةالمھمة
هذهوضعىأللدارسین،توصیلھاوفنبیانات،/معلوماتمنلديھميتوفرماتدريسكیفیةفىتكمن

لألحداثلوالتسلسالتتابعوتأكیدالتدريس،أسلوبجانبمنمنطقیامترابطسیاقفىالمعلومات
Meirمايرقارن)مدخالتهونقلالعلملتوصیلخاصةأهمیةنولىأنوأخیراأواليفوتناالوأيضا.ونقلھا
2001).

"المعرفية"لنزعةالنقدتوجيه

منعنھاسفريُ ومابعینھاتعلملطرقمسبقاتحديدهابسببللنقدالتعلمفىالنظريةتلكتعرضت
لنحواهذاعلىالدارسبإمكانلیسأنهنجدالتعلم،لطرقالمسبقالتحديدهذاتأملناوإذانتائج،

ىألمبدعةحلولإليجادالخالقالتفكیرعملیاتيعیقماوهولھا،المرسوماإلطارهذاعنيخرجأن
Meirمايرقارن)إشكالیات 2001).

:  ـ المدرسة البنائية8.1.1.3
التعلم من خالل الشخصية الفردية والخبرة الشخصية

أنيعنىاموهوالمعرفة،إنتاجكیفیةفى"البنائیةالنزعة"أصحابعنداألولالمقامفىاألمريتعلق
Plassmannقارن)"العالمتمثیل"الخاصةرؤيتهتولیدفىيشرعالمتعلمأوالدارس & Schmitt

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

مثيرات ودوافع 
محفزة

معالجات معرفية رد فعل و سلوك



١٦٤

لهتحصبماالصلةوثیقفھواإلطار،هذافىيستقبلهأويتعلمه"الذى؟ما"و"كیف؟"أما.(2015
أيضااألولالمقامفىأهمیتھاتولىالبنائیةالنزعةهذهأنعلى.أولیةمسبقةمعارفمنالدارسون

هذهفإنهذا،وعلى.الفريقفىالتعاونىالتعلمأوالتعلم،جماعةفىالجماعیةالمشاركةإلى
حیثمنةالمعرفیوالنزعةالسلوكیةالمدرسةمنالنقیضعلىتقفالتعلمفىالبنائیةالنظرية

.الفردىوالتحلیلاإلدراكىبالجانباألخصعلىاهتمامھا

الرقمىالسياق

www.padlet.comالذهنیةالخريطةورسم/الذهنىالعصفوتطبیقاستخداميمثلأنيمكن
ماإلستخداهذاالدارسونإستغللوالبناء،للتعلمنموذجاتعلیمیة،إطاريةشروطأوأحكامتحت

ىعلالوقوفبغرضلھمإفادةوحققواالشأنهذافىالمتخصصةاإللكترونیةبالصفحاتالخاص
أولنمطیةاالتعبیرأسالیب:مثال)محددةموضوعاتبمضامینالمتعلقةاألولیةاألساسیةالمعلومات

مصطلحاتللتقسیمعمليتمكأن)بنائیةوبطريقة(وهكذابیولوجیة،مصطلحاتأورياضیةمعادالت
فىشرعنثم"(التالیةالصورةانظر"الرياضیةللمصطلحاتتعريفأووالنبات،الحیوانبعالمالخاصة

.الفصلوزمیالتزمالءبمشاركةجماعىبعملالدوامعلىالخطوةهذهاستكمال

(  https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/2Padlet-1.png:  المصدر)

فقطدمتُستخالالرقمیةالوسیلةاعتبارانالبنائیةمنھجیةإتباععندالممكنمنفإنههذاوعلى
:للمعرفةتوصیلكأداة

عكاساته،إنلهنظامبمثابةهوبلفحسب،المعرفةلتوصیلأداةبمثابةيعتبرالالتعلمبرنامجإن"
مادةالإشكالیةوإدراكوفھمھاأسئلةطرحعلىيساعدهبلبإجابات،مستخدمهعلىيفیضالفھو
,Thyssenتیسن)".بإجاباتالموضوعتغطىأنقبل 1997)

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

فى حصة تدريس رياضیات ( بادلت)استخدام تطبیق الحائط اإللكترونى 

http://www.padlet.com/
https://unterrichten.digital/wp-content/uploads/2020/05/2Padlet-1.png


١٦٥

:التعلیمفىالبنائیةالفلسفةتمیزالتىالتالیةالسماتعلىنؤكدأنلنايمكنذلكعلىوبناءا

منمتعددةفتراتعلىلديھمالمعرفیةالمنظومةبناءتجربةبأنفسھمالدارسونيخوض•
.الدرستلقیھممراحل

رؤيةثملديھم،المتحصلةالمعارفتلكقاعدةتوسیعبغرضالمجموعةفىتشاركھم•
.(الجمعىالذكاء)تغییرهاأوعلیھمإنعكاسھا

.هاوتقريربأنفسھمالتعلممادةلتحديدهمنتیجةالتحفیزمنعالیةدرجةالدارسونيظھر•

.ومدمجةمترابطةوسیاقاتعالقاتخاللمنمعرفتھمالدارسونيبنى•

الدارسدور

منھا،كزالمرنقطةفىيقفالدارسأننجدالتعلیمفىالبنائیةومنھجیةفلسفةعنحديثناعند
اتوبیانومعلوماتتعلمعروضعلىتعرفهخاللمنبنفسهالمعارفبإعداديقومالدارسإنحیث

حصليتالعموموفى,محددةونقلتحولعملیاتتولیدفىيشرعأنهعنفضالمختلفة،ومدخالت
معارفنملهيتوفرمايعالجأنالدارسعلىويتحتمالمعیاريةالمواصفاتمنالقلیلعلىالدارسون

.بنفسهبتنظیمهيقومنحوعلى

Meirمايرقارن) 2015).

الُمعلمدور

ارسین،للدتدعیمىدورهوالتعلیمفىالبنائیةالفلسفةنظروجھةمنبالتدريسالقائمیندور
لیسوامینالمعلفإنوبالتالىالتعلم،عملیةفىبنائىوسیطدوركونهفىاألولىبالدرجةوينحصر
هودورهموأنللدارسین،مساعدينمرشدينمجردهمبلالمعارف،توصیلفىالوسطاءوحدهم
السقاالتاءبن"علیهُيطلقتعبیرالعمومفىُيستخدمماغالباوهنا.والتنسیقوالتوجیهالقیادة

scaffolding"(Vygotsky علىمحددةمسائلطرحعندالمعلمدورأنبذلكويُقصد،(1930
لھمومساندمعاوندورأنهأىسقالة،ببناءيقومكمنإلیھممحددةواجباتإسنادأوالدارسین

بناءونالعلیھايصعدالتىالسقالةرفعيتمالدرسموضوعمنالدارسونيتمكنأنبمجردإذفقط،
.المعلمیندورويتراجع

"البنائية"لنظريةالنقدتوجيه

كتبمنالعديدفىاآلونةهذهفىتُستخدمالتعلمفىالبنائیةالنظريةأنمنالرغمعلى
دريس،التفنمبادىءأحدأيضاوصارتبلالتعلیمي،اإلرشادكتبوكذلكالتدريس،وطرقمنھجیات

سلیالدارسبأنالرأىأصحابإلیهذهبفیماالسیماشديد،لنقداألخرىهىخضعتقدأنھاإال
بمدخالتيغذيهالذىالُمعلمأداءعنباالستغناءالتعلیمىمستواهمنيطورأنوحدهبإمكانه

الفاإختآلخردارسمنالذاتىالتعلمفىتختلفوقدراتھمالدارسینكفاءةأنعلىعالوةأساسیة،
النھجذههفىسیجدالتالمیذبینالذاتىالتعلمعلىالعالیةالكفاءةصاحبأنيعنىوهذا،كبیرا

ابإكتسعملیةفإنذلكجانبوإلى.المطلوبةالمھاموأداءبنفسهالعلملتحصیلأسھلطريقا
ذلكىفبما)التدريسلحصةقويةبنائیةوتركیبةقوىدرستصمیمإلىتحتاجمستدامةمعرفة

دريسالتعلىالقائمینوأداءكفاءةتفاوتذلكفىنستثنىوال،(التعلیمیةواإلرشاداتالدالالت
,Neebقارن)آلخرمدرسمندرجاتھاإختالفأىاإلطار،هذافىالمطلوبة 2009).

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨



١٦٦

":  الترابطية"لمحة سريعة عن نزعة ـ 8.1.1.4
التعلم باستخدام شبكات اإلتصال 

المميزةالسمات

قةسابالثالثةالتعلمنظرياتألننظرالمفھومھاخاصةأهمیةعلىالتعلمفىالنظريةهذهحازت
علىرأثأىالمعرفیةوالمجامعالرقمیةللوسائطفیهيكنلم"وقتفىمفاهیمھاتطورتقدالذكر

2012Fachhochschuleالتطبیقیةللعلومالعالىالمعھد)"التعلمعملیات Nordwestschweiz).
Georgeسیمنسجورجلرأىووفقاالعموم،وجهوعلى Siemens،النزعة،هذهمؤسسىأحدوهو

تؤدىوأنھاةاإللكترونیبالشبكاتربطھاخاللمنالتعلمعنالترابطیةنظريتهيثبتأناستطاعفقد
بطمرتتعلمهىالترابطیةفإنالنحوهذاعلىالمفھوملھذانظرناوإذا.التعلیمىالبناءإعادةدور

اءةكففإنوبالتالى.(وهكذاالتواصلقنواتإنترنت،)خاللھاومنطريقھاعنويتحققبالشبكة
فیضأساسعلىمكتسبةجديدةمعرفةلھايتوفرأنيمكنالترابطیةنظرفىاألساسیةالدارس

.اإلنترنتفىالمعلومات

الرقمىالسياق

نترنتاإلشبكةعلىالبعضببعضھاوثیقاإرتباطامرتبطةتراسلیةتواصلنظمتوفیرخاللمن
أومنىضنحوعلىسواءتعلم،لدينايتوفرأنيمكن(وغیرهاسیجنال،،تلیجرام،تريما،واتساب)

رينآخمعصداقةأوتواصلیةعالقةفىدارسأىالمثالسبیلعلىيدخلفعندماصريح،بشكل
يجمعمشتركعاملوجودمنهيتطلبهذابأنمسبقايعرففھو،دولىتبادلىبرنامجإطارفى

منو.الشبكةهذهعلىالراغبینبینفیماوالتحدثللتواصلأجنبیةلغةوجودعادةوهو،بینھم
يتمأىاألطراف،بینتواصلیةمتتابعاتتحدثالتواصلیةالمنظومةهذهداخلالدائمالتفاعلخالل

واعدقوعلىمحددة،تعبیرأسالیبوعلىالتفاعلیة،الحواراتأسالیبعلىوالتدريبالتطبیق
بكةشعلىالمحفزةالوسیلةبمثابةتعتبراإللكترونیةالمنظومةهذهمثلفإنوبالتالىاللغة،

.ترابطىتعلمأمامالطريقلفتحأداةبمثابةفھىالتعلیمیة،التواصل

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

التواصل على الواتساب



١٦٧

:یمالتعلفىالترابطیةالنزعةتمیزالتىالتالیةالسماتنلخصأنلنايمكنذلكعلىوبناءا

.(الرقمیةالقنواتعلىخاصة)التواصلخاللمنجديدةمعرفةتولیدعلىالدارسونيعتاد•

.اإللكترونیةالتواصلشبكاتويجھزوا/يصممواأنالمعلمونيحاولالترابطیةحالةفى•

.الدراسیةالحصةفىالحالىللعصرمالئمةتكنولوجیاتتدمجأنشأنھامنالترابطیة•

"الترابطية"لنظريةالنقدتوجيه

,Verhagenفیرهاجنومنھم)الخبراءبعضوجه فىأراؤهمتمثلتحیثالنھج،لھذانقدهم(2006
شأنبآلراءإنعكاستكونألنأقربهىبل،"تعلمنظرية"األمرحقیقةفىتعتبرالالترابطیةأن

فضالاقع،الوتمثلوالالتجريدشديدةأيضاوهىوالتعلم،التدريسلعملیةوالفنىالتربوىالجانب
ةالتطبیقیللعلومالعالىالمعھدقارن)"منھاالتحققيمكنللتعلمشروحاتقدمال"أنھاعن

Fachhochschule Nordwestschweiz, كبیرتشابهعناصروجودعلىالنقدتركزماوكثیرا.(2012
.منھماكلبینواضحةفاصلةحدوددونوالبنائیةالترابطیةبین

التعلمنظرياتخالصةـ8.2

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

:إلىأيدينابينالذىبالفصلالجزءهذايهدف

قمناالتىالتعلمنظرياتعنمدمجةعامةنظرةعلىتحصلأن•
الفصلمنالسابقالجزءفىبتفصیلھا

فىالعمومعلىوالدارسبالمعلمالمنوطةالمھمةعلىتتعرفأن•
تعلمنظريةكلسیاق

.للتدريسممارستكعندالتعلمنظرياتمنتعلمتهماأثرتتدبرأن•

الترابطيةالبنائيةالمعرفيةالسلوكية
الحافز المثیر ورد نموذج التفكیر

الفعل
بنیة متصلة بیةالبنیة التركیالتوجیه واإلرشاد

بالشبكة 
باالستیعاب تراسبیة وتراكمیةالمعرفة

والمعالجة
كمبنیة بالتشارییدبالبناء والتش

التعاونالتعاونالمراقبة والمالحظةسؤال وجوابأهداف التعلم
دور القائم 
بالتدريس

مدرب أو منسقمدرب أو منسقوسیط للمعرفةاستاذ مشرف 

( FH St. Gallenإستنادا إلى )نظرة عامة على نظريات التعلم 

https://de.slideshare.net/Slifranklin66/elearninggeschichtebegriffeauspraegungen:  المصدر
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3واجب 

/  وكيفى أى المراحل يمكن أن تكون حصتك ذات إتجاه تابع سل. تأمالسلوبك  فى االحصة الدراسیة
نھا؟ أو بنائي أو ترابطي وتحقق إفادة منه؟ وما هى تطلعاتك فى التوزيع النسبي لكل م/أو معرفي

ھا؟ حدد أى هل تقوم باستخدام التطبیقات الرقمیة التى تعتمد علي نظريات التعلم التى قمنا بعرض
!منھا فى حالة اإلجابة بنعم

التدريسلحصةوالتصنيفللرقمنـةنماذجـ8.3

إنطالقنقطةـ8.3.1

.مىرقسیاقفىوضعناهاماودائماالتعلم،نظرياتألشھرمختصربعرضقمنااألولالفصلفى
وهماالدراسیة،الحصةفىالرقمنةلتكنولوجیانموذجینعنللحديثسیخصصالفصلوهذا

ساعدةمالتدريس،وفنالتربوىالجانبعلىالرقمیةالتطبیقاتاستخدامتأثیرمدىسیعكسان
.باستدامةالتكنولوجیاإستخدامعلىالمعلمین

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

الفصلمنالجزءهذايهدف

الحصةفىالرقمیةالوسائطاستخدامتصنیفاتعلىتتعرفأن•
.الدراسیة

لیةالعمممارساتعلىتطبیقھاعندرقمیةأدواتإختبارمنتتمكنأن•
.یةالدراسللحصةمضافةقیمةمنتحققهوماوالتعلیمیةالتربوية
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لبونتيدوراوفقاSAMRنموذجـ8.3.2

Rubenبونتیدوراروبینقام PuenteduraعلیهُيطلقالذىالنموذجبتطويرSAMRيساعدلكى
اتھاوإنعكاسالتدريسعملیةفىالرقمیةالوسائطإستخدامأثرإظھارعلىوالمدرساتالمدرسین

والتغییرىءشفىالتوسعبینالفاصلالحدعلىالتغلببكیفیةيتعلقعمومهفىوالموضوع.علیه
ةالعملیإلىالرقمیةالوسائطواستخدامإدخالحولحصرياالموضوعيدورالحیث،(8شكلقارن)

ستبدالھاإبلفحسب،مماثلةأخرىبأشیاءبالثقةوجديرةومعتمدةآمنةأشیاءواستبدالالتعلیمیة
.التدريسوألسلوبلھامضافةقیمةيحققبما

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

لدمج تكنولوجيا التعلم S A M R  شرح للنموذج السابق

نولوجیا تصور لنا األشكال فى الماء إمكانیات للتحسین والتغییر مع إدخال التك
:فى التعلیم

یر التقنیة هى البديل المباشر لوسیلة العمل دون تغ:  Substitutionإحالل وإبدال •
وظیفى 

التقنیة هى البديل المباشر لوسیلة العمل مع: Augmentationتطوير وتحسین •
تحسین وظیفى

ا التقنیة تمكن من إحداث صیاغة جديدة اليستھان بھ: Modificationتعديل وتغییر •
للمھام

التقنیة تمكن من تولید مھام وموضوعات ذات : Redefinitionطرح جديد ونھضة •
طابع جديد لم يتصورها أحد من قبل

((/https://blog.medienzentrum-coe.de/samr: المصدر)SAMRنموذج 

https://blog.medienzentrum-coe.de/samr/)
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حقول اإلختصاص

حدوث ةهذا ال يعنى. لما هو متناظر لھا" بديل"هنا تعتبر التكنولوجیا بمثابة : اإلحالل واإلبدال•
وع تغیر للمھمة األصلیة كأن ُيكلف أحد على سبیل المثال بكتابة موضوع إنشاء، والموض

هنا يأتى دور مجال اإلستبدال فى اإلستخدام حین ". حكاية مغامرة"المطلوب معالجته 
دال من على الكومبیوتر ب" حكاية مغامرة"يستبدل التالمیذ على سبیل المثال كتابة موضوع 

. ه التالمیذالذى  يكتب ب" القلم"وبالتالى فالكومبیوتر فى هذه الحالة يحل محل . كتابته بالید

دائما،ھالالمناظرتستبدلالتكنولوجیانجدالتحسینىاإلستكمالحالةفى:وتحسینتطوير•
كتابة)المثالسبیلعلىالسابقالمثالفى.والوظیفةالماهیةفىتحسینإحداثمعولكن

متعددةالللوظائفإستغاللهناكنجد(بالكومبیوترالنصوصمعالجةبرنامحعلىمغامرةحكاية
.وهكذاغبه،نرالذىالشكللتصمیمإمكانیاتأوالخطأللكتابةتصحیحمثلبالبرنامج،المتوفرة
.إفادةستحققالتوسعفىللتكنولوجیاالزائدةالمھامحجمفإنوبالتالى

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

على برنامج كومبیوتر لمعالجة النصوص" حكاية مغامرة"كتابة . اإلحالل واإلبدال

حكاية مغامرة مكتوبة على برنامح بالكومبیوتر يتولى أمر تصحیح الكتابة واختبار قواعد اللغة . توسع تكمیلى
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إعادةةمھمأداءعلىتساعدالتكنولوجیاأننجد"والتغییرالتعديل"حالةفى:وتغییرتعديل•
السابقةالمغامرةفحكاية.remixمالشىءمعدلةنسخةإخراجأوبوضوحاألشیاءتصمیم
Googleدوكسجوجلتطبیقباستخدامتُكتب DocsكالودعلىالقائمCloudأنيمكنحیث

لتالمیذالدىتتوفرذلكعلىعالوة.كتابتھافىالدارسینالتالمیذمنالعديدحینئذيتعاون
منوذلكولمضمونھا،القصةأحداثلتسلسلFeedbackالراجعةالتغذيةإمكانیةوالمدرسین

.بالبرنامجالمتوفرةالتعلیقمھمةتفعیلخالل

"حكاية مغامرة"تشارك أطراف عديدة فى كتابة قصة . تعديل وتغییر
القائمة على كالود  ( مثل جوجل دوكس)بأحد برامج معالجة النصوص 

تصمیمعملأوالتغییرمھمةفىينجحالمعلمأننجدالحالةهذهفى:ونھضةجديدطرح•
ووظائفمھامخلقخاللمنوذلكالمعالج،للموضوعجديدةمعدلةنسخةإنتاجأوجديد

عيشركأنممكنة،-التكنولوجیابدون–تكنولمقبل،منأحديتصورهالممتكاملةجديدة
فیلماليشبهماإلى"مغامرةحكاية"المكتوبةالقصةتحويلفىالمثالسبیلعلىالمعلم
.(واستقبالیةإنتاجیةقدراتأمامأنناأى)الوسائطوإنتاجstoryboardباستخدامالقصیر

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

(  Toonly)تحويل حكاية المغامرة إلى فیلم كرتون متحرك باستخدام برنامج رسوم متحركة . طرح جديد

وخلق شخصیات حیة متحركة
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هوبلاألولى،بالدرجةتكنولوجىمفھوممجردلیسSAMRنموذجأننثبتأنيمكنهذاوعلى
:علىوالتالمیذالمدرسینتعینأنشأنھامنالتدريسبفنتتعلقتعلیمیةرؤية

وشىء،كلعلىالتكنولوجیاإعالءعدم•

الطريقةثمأوالاألداةاختیارعدم•

حددةمإضافیةوقیموكفاءاتقدراتتتواجدحیثماالتكنولوجیابهتأتىالذىاألثرنعكسأن•
.الدراسیةالحصةفىالرقمیةللوسائط

النموذجنقد

وهامیلتونAkcogluاكاوجلوإلىإستناداSchöngarth(2019)شونجارتعنهأعربالذىللنقدوفقا
Hamiltonطلمحیتوصیفإالهوماالنموذجهذاأنفىتتمثلاألساسیةالنقديةالنظروجھةفإن

إهمالإلىبالتالىيؤدىماوهوالتعلم،منتجعلىتوجھهفىويركزمحددسیاقبالوتعلمتعلیم
.التعلمعملیة

Edu-Apps-Taxonالتعليميةالعمليةتطبيقاتتصنيفعلمـ8.3.3

Strasserشتراسر)التعلیمیةالعملیةتطبیقاتتصنیفعلمتطور وشتراسرهیكمان؛2012
Heckmann & Strasser Schmidtوشتراسرشمیت؛2012 & Strasser سنواتعدةقبل(2015

للقائمیندعمالتقديمبغرضبقوةالتدريسلعملیةرقمیةتطبیقاتفیهإنتشرتوقتوفىبالفعل،
فھمھاأجلمنلیسمحددة،وأدواتلتطبیقاتاستخدامھمعندالخصوصوجهعلىبالتدريس
قیامكمعندقدراتمنتتیحههوماإلستجالءوتعلیمیةتربويةلرؤىوفقاتحلیلھابلتكنولوجیا،

:تخصصیةمجاالتثالثةإلىالتصنیفعلمينقسمالعموموجهوعلى.التدريسبعملیة

:برجماتیةمجاالت•

محددة؟رقمیةوسائلإستخدامعندواقعناتواجهالتىالتحتیةبالبنیةالمتعلقةالتحدياتهىما

-Hardالحاسوبیةالبرمجیاتهىما▪ & Softwareالتدريس؟لعملیةنحتاجھاالتى

؟(دياالمی)التكنولوجیةالوسائطاستخدامفىوالمعلماتالمعلمینكفاءةتصلمدىأىإلى▪

باإلنترنت؟اإلتصالجودةتبلغمدىأىإلى▪

المعلومات؟لحمايةاستراتیجیةهناكهل▪

رقمیة؟وسیلةأوأداةاستخداميحملھاالتىالتربويةاإلمكانیاتهىما:تربويةمجاالت•
ى،جماععملذاتیا،منظمتعلمعلىتدريبجماعیة،لفرقحیويةأنشطةلعملیاتتشجیع

:التالیةالفرعیةالمجاالتإلىبدورهاتقسیمھايتمالعملیاتوهذه.ذلكوغیر

Qwiqrمثلوسائلأوأدوات:التدبر- (www.qwiqr.education)أمامتفتحأنشأنھامن
عندعلمالمُ يشیرفمثالبه،يقومونمحددعملأثرمعايتدبرواأنإمكانیةوالدارسینالمعلمین

.لفیديوالرجوعإلىبواجبالقیام

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

http://www.qwiqr.education/
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Quizletمثلوسائلأوأدوات:لألفضلوتغییرتحويل- (www.quizlet.com)تفتحأنشأنھامن
علمتبطاقاتيكتشفكأن)رقمیةإبتكاراتإلنتاجوالدارسینالمعلمینمنكلامامالمجال

إحتیاجاتفىالستخدامھاأيضاذلكبعدالبطاقاتلتلكتالؤموعملتعديليتملكى(للمفردات
دالتللمعاأوللدروسإضافىكلماتبنكعملفىالدارسيشرعكأن)منابكلالخاصةالتعلم

.(الحسابیة

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

يقدم المدرس تغذية راجعة حول الواجب المنزلى باستخدام فیديو : تدبر 

Modificationإنتاج شخصى لبطاقات تعلم ومالئمة االحتیاجات الخاصة : تحويل وتغییر لألفضل

(  (/https://quizlet.com/591640376/a-level-maths-year-1-chapter-14-pure-maths-flash-cards: المصدر)

http://www.quizlet.com/
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علیهُيطلقالذىالتطبیقواستخداممنتدياتوجودمع:communicationواالتصالالتواصل-
Backchannellingمثلwww.todaysmeet.comالتواصلفإنالرقمیةباللقاءاتوالخاص

ىفأصبحتمحددةتعلمومضامینتعلیمیةمحتوياتبشأنأومحددةتعلمعملیةبخصوص
.الجمیعمتناول

)www.todaysmeet.com :المصدر)

الملصقاتمثل)المعرفةونقلالتعلممنتجاتتقاسميمكن:Multiplicationمضاعفتقاسم-
لفةمختقنواتعبرببساطة(محددةموضوعاتتخصمجموعاتفىاألفكاروتجمیعالتفاعلیة

.آخروندارسونذلكمنيستفیدأنيمكنبحیث"(تقسیم-زر)"www.padlet.comباستخدام

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

تقاسم بسیط لمضامین قمنا باستخالصھا معا. Multiplicationتقاسم مضاعف  

( www.padlet.com: المصدر)

التواصل مع الدارسین من خالل منتديات على منصات التعلم

http://www.todaysmeet.com/
http://www.todaysmeet.com/
http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com/
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أبسطبوالتدريسللتعلمموادبإنتاجيقومواأنوالدارسینالمعلمینبإمكان:Creationإبتكار-
،www.quizlet.comباستخدامالتعلمبطاقاتفىالمثالسبیلعلىذلكفعلناكما)طريقة
باستخدامالمعلوماتملخصاتحالةفىأوwww.padlet.comباستخدامالصورلصقوفى

www.tutory.de).

علىالبعضبعضھممعوالدارسینالمعلمینمنكليتعاون:Collaborationجماعیةمشاركة-
عملفىيشرعواكأن)محددةدروسمحتوياتمعيتعاملواكىرقمىإطارداخلايجابىنحو

جماعىتألیففىالشروعأوwww.mindmeister.deباستخدامجماعىذهنىعصف
.(مغامرةقصةتألیفأودوكس،جوجلباستخداململحوظات

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨

digital handoutsانتاج ملخصات معلوماتیة رقمیة . Creationإبتكار 

(www.tutory.de: المصدر)

(www.mindmeister.de: المصدر)تألیف جماعى لحكاية . Collaborationمشاركة جماعیة 

http://www.quizlet.com/
http://www.padlet.com/
http://www.tutory.de/
http://www.mindmeister.de/
http://www.tutory.de/
http://www.mindmeister.de/
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سبقماخالصةـ8.4

قمنةالرعالمإلىالمستندةالتدريسعملیةسیاقفىمحددةتعلمنظرياتمعالتعاطىخاللمن
،الواقعفىلتطبیقاتهعملیاأمثلةوعلىالرقمىالتعلمسماتبعضعلىالفصلهذافىتعرفت

نةالرقمبرامجأدواتاستخداممواضععلىتعرفتكماالتدريسعملیةعلىأثرهاتدبرعنفضال
منالفصلهذافىذكرهسبقماخالصةسنقدمهذاوعلى.بكمالخاصةالمھنیةالتعامالتفى

:التالیةالمختصرةالمعرفیةالنبذةفىمعارف

سريعةبنظرةالمعرفة

واضحهتوجذاتصنیفإلىتحتاجالوجوهمتعددةفكريةورؤيةمفھومهوالرقمىوالتعلمالتعلیم✓
.االصطالحىومفھومھااإلستخداممستوىعلى

الُمعلم)علیمیةالتالعملیةلطرفىايجابیةتشاركیةعالقةالرقمىوالتعلمبالتعلیميقصدمادائما✓
.ذاتھاحدفىهدفالرقمنةفلیست(والدارس

لديهلیسالذىالرقمىوالتعلمالتعلیممجالفىأخرىعلىتعلملنظريةتفضیلهناكلیس✓
ألخذاحیثمنالرقمنةعلیهتكونأنينبغىماحولايديولوجىحوارإلىالدخولفىمطلقانیة
بالتدريسالقائمینبیديأخذأنيحاولأنهويھمهماأكثربلسلوكیة،أخرىأوبنائیةبنظريةأكثر
یاتومنھجطرقتجاهالنقديةإنعكاساتهولهبذاتهمستقلموقفنحووالمعلماتالمعلمینمن

.إستخدامھايمكنرقمیةووسائل

التدريس،ةعملیفىهامشیادوراتلعبرقمیةوسائلهناكأنالرقمىوالتعلمبالتعلیمُيقصدال✓
یفتصنمنوالمعلماتالمعلمونيتمكنأنصحةاألكثربل،"مكثف"نحوعلىتُستخدموأخرى

لمیةعرؤىإلىإستنادابھمالخاصةالتعلیمیةالعملیةيوافقبماواألخذالتكنولوجیةالظواهر
.التعلیمیةالعملیةتناقشتعلمونظريات

4تكليف

بالتدريسقيامكعندالماضىفىباهتمامكتحظلمتعلمنظرياتهناكهل❖
المستقبل؟فىأكبرإهتماماتمنحهاأنفىوترغبأهميةأقلكانتأوالرقمى

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨



١٧٧

ليةلعمالتخطيطتفيدجديدةأفكارالفصلهذادراسةأثناءذهنكالىتبادرتهل❖
الرقمنة؟علىالقائمةالتدريس

إلىالتىأوبشأنهامساعدةإلىحاجةفىتزالالأنكترىالتىالعناصرهىما❖
خاللها؟منوالتعلمالتعليمعمليةحولآخرينمعالنظروجهاتتبادل

ـ التعلیم والتعلم الرقمى ٨
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصية٩

بینناافیمبھانتواصلأننااإلطالقعلىوأهمھاجوهرية،خدماتبأداءالیومیةحیاتنافىاللغةتقوم
بعضناإخباربإمكانناأنالمثالسبیلعلىمنھاطريقھا،عنألنفسناإفاداتنحققأنناكماكبشر،
علىالقدرةتمنحناأنھاأومثال،الماضىاألسبوعنھايةفىأحداث،منلناحدثعماالبعض

.مشتركمشروععملعلىاالتفاقعنداتخاذهاالواجبالتالیةالخطواتبشأنآخرينمعالتفاوض
يشرععندماألنهالدراسیة،حصةالفىأيضاهامادورايلعباللغوياألداءفإنذلكعلىعالوة

مادةثالملیكنعلمیة،مادةبأىتتعلقطالبھمإلىوحقائقووقائعمعلوماتتوصیلفىالمعلمون
المعلم–الطرفینبینتفاعليحدثفإنماالمواد،منغیرهاأوالتاريخأواألحیاءأوالرياضیات

:أنالشهذافىالتنظیمبعملیةتقومالتىالوسیلةاعتبارهاعلىاللغة،طريقعن-والدارسین
لیاتعممنذلكوغیرالتقییمات،الدرس،بمادةالخاصةالتعلیمیةالموادواجبات،بعملالتكلیف
قابلموفى.–كوسیطلللغةبهيستھانالدورعلىتحتوىوالمكوناتالعناصرهذهوكل.تعلیمیة

مادةتدؤيسحصةفىنجدالیومیة،الحیاةفىبیننافیماللتواصلكوسیلةللغة،التواجدهذا
كوسیطغةللاألساسیةالوظیفةتتاكدذلكوعلىالتواصل،موضوعهىتعقیداأكثرمضامینتخصص
جودوعنغنىفالالتخصصي،المعلوماتىالتبادلفىالدارسونشاركمافإذا:المعلوماتلتبادل
أمامبذلكفإننااللغوية،القدراتهذهبناءيمكنناولكى.االمرهذالنجاحجوهرىكشرطلغويةقدرات

:(1لشكقارن)التخصصیةالموادتدريسيمیزالذىاللغوىالتنوعخاللمنواضحاألمروهذا.تحدٍ 
خصصةمتمضامینلعرضالالزمةالمفرداتفىكبیراإختالفا-أخرىبموادقیاسا–لديناأننجدهنا

لغةورمزية،لغةعلىتحتوىوالحسابات،بالرياضیاتخاصةلغةوجودظلفىحولھا،تواصلوحدوث
.لفظیةغیرولغةتصويرية،ولغة،لفظامنطوقة

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

(2013اليزن )اللغات فى التعلیم التخصصى 
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انبالجوعلىاألضواءتسلیطوراءالوحیدالسببهولیستخصصمجالفىلتبادلنجاحأىولكن
عنیبيغالتواصلفىاللغةماهیةجانبفإلى.التخصصیةالتعلیمیةالعملیةحالةفىاللغوية

تفوقبدرجةشموالوأكثرالنطاقواسعةالتخصصدرسفىاللغةأهمیةأنأذهانناوعنالمشھد
بلالمضمون،مستوىعلىتصوراتوبناءالمعرفةبناءعلىجوهرىبشكلتسھمفھى:تصوركل
كاننابإمإن:القولوخالصة.واإلدراكالفھملعملیاتالضروريةالشروطمنتعتبرذلكعلىعالوةإنھا
األمرهذالحضراتكمنوضحأنولنا.باللغةننطقمثلماتماماممكنتصورأبعدإلىبفكرنانجولأن

:التالیةبالمسألةباالستعانة

1واجب رقم 

عقبةال-لتقديركوفقا–تكمنأين.المطروحةالمسألةبصددالتالىالحواربقراءةقم
موريل؟التلميذةتواجهالتى

:المسألةبشأنحوار:مسألة

المسائلهذههل":معلمةالمسائلمنالنوعهذاخصوصيةبوصفقم
بإمكانكألن؟سهلة

شىء...بهدوءكتابتها!عندكمنبكلمات
"جميل

ألنهاسهلةالحالبطبيعة...":موريل12=5+7
".جداسهلة

6+6=12

7+5=12

أفضلعندىهواآلنتذكريهماإن":معلمة12=8+4
".شىء

األرقامحوليدورالموضوعألن":موريل
التصاعدية

حولذلكبعدثم،8و7و6و5
األرقام

7و6و5و4منهالكلالتنازلية

 Eisen et al (2017)ستنادا إلى ايزنا

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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تنامىشیجعبتبالتدريسالقائمونيقومأنالمھممنفإنهللغةالمعرفیةالوظیفةإلىأيضاواستنادا
التعلیمیة،ةالعملیفىللموادواالصطالحیةالمتخصصةبالمضامینوثیقترابطفىلغويةقدراتثمة

عنهیرالتعببطريقةوثیقاارتباطايرتبطالدرسفىمتخصصةلمادةمضمونأىاكتسابإنحیث
.اللغةمستوىبارتقاءيرتبطمستواهتنامىإنعنفضاللغويا،

رفھامعااكتسابيمكنلغةأىأنخاللھامننوضحالتىللكیفیةمعالجتناحوليدورالفصلوهذا
بحسالتعلیم"علیهيطلقماهوالدرسمنالنوعهذاومثل.بھاأوالتخصصمادةإلىإستنادا

ةالعملیحالةفىلفظاالمنطوقةاللغويةالجوانبإلىاألخصعلىعنايتناسنوجهوهنا."لغوى
.تخصصلمادةالتعلیمیة

.ارسینالدلدىمنتظملغوىوتفعیلتنشیطبعملیةيرتبطتخصصمادةفىلغوىإرتقاءثمةإن
ئةهیبهيتعاملالذىالتخاطبأسلوبنصیبأناأللمانیةاللغةمجالفىالدراساتكلوتبین

جھودمنُبذلماكلرغمالدرس،فىلهالمطلوبةالكمالدرجةبعديبلغلمالدارسینمعالتدريس
اللغويةالدارسینكفاءاتوأن،%75نسبةتتعدلمحیثاألخیرة،العقودفىبهلإلرتقاءمكثفة

.والتطورللترقیةقابلةتزالال(التخصصبمواد)

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

9الفصليستهدف

التخصصىالدرسحصةفىالبارزاللغةدوروأهمیةقیمةتقدرأن•
.والمعرفیةالتواصلیةمتطلباتهوإدارة

ىفالتدريسبھیئةالمنوطةوالمھامالواجباتسردعلىقادراتكونأن•
.لغوىبحستُداردرسحصة

والسماتالمقوماتوشرحتسمیةعلىالقدرةلديكتكونأن•
.لغوىبحستُدارتدريسلحصةالجوهرية

.لغوىحسبتُدارتعلیمحصةوتنفیذتخطیطعلىالقدرةلديكتتوفرأن•
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2رقمواجب

علىطُرحلمامشابهةمادتكفىالدارسين(بعض)لدىلغويةصعوباتتظهرهل
بالضبط؟الصعوباتهذهتوجدأين؟1رقمالواجبفىالتلميذة

ثلةأماذكرتخصصية؟لموادالتعلمعمليةعلىالصعوباتهذهتؤثرمدىأىإلى❖
العملية؟خبرتكمجالمنملموسة

ندعالبعض؟بعضهمامعالتخصصومادةاللغةدمجبمحاولةتدريسكحصةفىقمتهل❖

المنهجيةوالطرقاإلمكانياتهىوماباتخاذه؟قمتالذىاإلجراءهوما–بنعمإجاباتك

الشأن؟هذافىتعرفهاالتى

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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اللغوىبالحستتسمتدريسحصةفىالتدريسهيئةمهامـ9.1

فىوتدريسك؟حصةفىاللغوىالرقىيؤثرأنأجلمنفعلهينبغىعماتتساءلأنالمحتملمن
موضوعوأما.(ذلكسوىسبیلوال)أولىكخطوةفقطتدريبكأثناءهذاستكتسباألمرنھاية

ولكنفقط،بیلالسبھذا-لتقديركووفقا–تبلغھافلناللغويةالناحیةمنبالتدريسقائملثمةالكفاءة
:التالىمراعاةعلیك

فىمعارفمنيملكونهماأنإاللغات،بتدريسالقیامومدرسینمدرساتأىبإمكانأنالشك
والمعارفالتخصصيالعلمأنالواقعولكن.للغايةمحدودةتكونماعادةتخصصھممادةمجال

علیھاقسیطل)التخصصمادةفىالمستخدمةالمنطوقةاللغةلتخصصالممیزةبالسماتالمرتبطة
الجمعأجلمنمطلقاعنھاغنىوالضرورية"(متخصصةلغةأوالمصطلحاتلغة"أيضابعدفیما

ولھذا.سالدرفىمعاالتخصصواصطالحاتاللغةاكتساببینالتعلیمیةالعملیةفىمثمرةبدرجة
مستوىالأوتبلغأنعلیكيتحتمالأنهكمامثلك،فیھامتخصصبدونمالغةتعلمالممكنغیرفمن

وتنمیتھاغةلبأىاإلرتقاءولكنالتعلیمیة،مھمتكتؤدىلكىاللغةتدريسفىالمتخصصینكفاءات
حالصحیاالتجاهفىكبرىخطوةاتخاذالمستحیلمنلیسأنهإالمعقد،أمرالتخصصمادةفى

.منھابالقلیلالمحكماإللمامخاللمننحوها

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

الفصلمنالجزءهذايستهدف

سمتتتدريسحصةفىالتدريسهیئةيملكھاالتىالمحوريةالمھامهىماتعلمأن•
.لغوىبحس

نحوعلىالدرسفىدمجھاوعلىاللغةتفعیلوطرقمھامإظھارعلىقادراتكونأن•
.موضوعي

.اتطبیقھوإمكانیةمساعدةصیاغةعوامللخلقاألساسیةالقواعدعلىتتعرفأن•

بالنسبةالشخصىالمجالفىالمنطوقةاللغةأهمیةتفسیرعلىقادراتكونأن•
.التعلملعملیات

.باللغةاإلرتقاءإلىتقودبالدرسحواراتإجراءعلىقادراتكونأن•
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نقوماللغوىبالحستتسمتدريسحصةفىأساسیةمھامأربعالتدريسهیئةعاتقعلىيقع
:التالىالنحوعلىأوضحبدرجةبشرحھا

اللغةتفعيلـ9.1.1

إنفاللغوىالحسمستوىعلىالتخصصىمنھجكتدريسحصةشكلصیاغةفىتشرععندما
التخصص)لغةاستخدامعلىالدارسینحثفىتبادرأنهواألمرهذافىعاتقكعلىيقعماأول

أنرةبالضرولغوىبحسالتدريسيعنىوال.نحوهابتوجیھھموتقوم،(التعلملمادةوالمصطلحات
غويةاللاألنشطةعددإنحیثاللغة،فیھاتتفاعلالتىالمجاالتعلىحصةكلفىاألضواءتسلط
رىالكباألهمیةمنولكنالمبدأ،حیثمنتنوعهبذلكويمكنالتدريسحصةمنبالھدفيرتبط

بقدروغزيرةوفیرةلغويةمواقفالدرسحصةفىتخلقأن(التخصصیة)اللغةبمستوىلإلرتقاء
تنمیةوتجربتھاعلىالقدرةلديھمتتوفرولكى،(التخصص)لغةمعنىالدارسونيدركلكىاإلمكان

خاصشكلبالتقلیدىالدرسحصةفىاللغويةالدارسینأنشطةتنحصرفبیینما.اللغويةمداراكھم
التىالدرسحصةأننجدواحدة،بكلمةإجاباتأوجملأنصافوإنتاج(واإلنصات)اإلستماععلى

تابةوالكالنطق–جمیعھااألربعةالقدراتفمجاالت:كلىإرتقاءإحداثتستھدفلغوىبحستتسم
.بھااإلرتقاءعلىونعمللدينااعتبارمحلتكون-والقراءةواالستماع

اللغةاتلمستويوفقابھاواإلرتقاءاللغةتفعیلتستھدفومھاممنھجیةأدواتثمةتقسیمويمكن
أناعلیناألحوالكلفىولكن،(النصومستوىالجملةومستوىالكلمة،مستوىعلى)المعروفة

تعلقةمتكونماعادةلغوىبحستتسمالتىالدرسحصةفىاللغويةالقدراتتطورأنإلىننتبه
فھمھاىينبغوالومصطلحاتھا،التخصصمادةبمضامینإرتباطاتتمأنھاأى،)!(متخصصةبموضوعات

مینبالمضاتقترنمادائمامحفزةلغويةمواقفإستخالصفإنولذلك.ذاتھاحدفىغرضإنھاعلى
.الدرسحصةمحتوىمنالمنشودبالھدفوارتباطاتخصص،بكلالمتعلقة

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

مھام تقع على هیئة التدريس فى حصة ذات حس لغوى



ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

قائمة ألهم الكلمات والمصطلحات المتخصصة قائمة كلمات 

هیكل مستخلص من مصطلحات محددة مسبقا بغیر ترتیب وأجزاء
لجمل غیر مكتملة، على سبیل المثال على الفتة تعلم

مجال الكلمة 

بناء هیكل من كلمات ونماذج لجمل محددة مسبقا، على سبیل 
على هیئة فقاعات كالمالمثال

هیكال لجمل 

نص محدد مسبقا بداخله فراغات ذات داللة للتكملة  نص بحتوى فراغات 

البحث عن أخطاء متعمدة داخل مشاهد مصورة ونصوص  بحث عن أخطاء 

ربط أنصاف جمل أو تكملتھا اعتمادا على الذات إستكمال أنصاف جمل 

مجموعة من جمل فى كروت صغیرة تحتوى على أسئلة وإجابات 
حددمرتبة على هیئة ثنائیات فى أحد الموضوعات لتخصص م( حلول)

لمسابقة ثنائیة 

( 1قارن مثال ) بساط الطاولة 

بھدف اقتراب على مراحل ثالث من موضوع مع مجموعة تكبر تدريجیا
تبادل األفكار وطرق الحلول

نحن –أنت –أنا 

مراحل عمل شرح وتشاور مشترك بشأن طرق الحلول واألفكار بعد
فردية

اجتماع استراتیجى 

أحد"، " تقرير فنى"مثال كتابة )كتابة نصوص متعددة األشكال 
"(ملخص فى نقاط"، " رسالة قراء"، "مدخالت معجم متخصص

تكلیفات تحريرية 

المنهجيات

بغرض اإلرتقاء الكلى من خالل مواقف لغوية غنية 

بغرض اإلرتقاء على مستوى الكلمة ومستوى الجملة

١٨٧
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

جمل وأجزاء مبتورة من جمل أو كلمات فردانیة محددة مسبقا على 
إلعادة تركیبھا وتجمیعھا فى تسلسل مناسبغیر ترتیب

لغز النص المقطع 

عمل مقارنة لمعلومات واردة بنص جملة جملة مع نصوص أخرى 
مماثلة لھا

مقارنة نصوص 

واستخراج معلومات محددة مسبقا فى النص وكتابتھا بحث عن معلومات 

بغرض اإلرتقاء على مستوى النص والنقاش

1مثال

أوةثالثمجموعةكلمجموعات،فىطاولةحولالتالمیذيجتمع"الطاولةبساط"طريقةتطبیقعند
فىوايشرعثماآلراء،الستطالعاالستبیاناتمنكبیرةجملةعلىمجموعةكلوتحصلأفراد،أربعة
فىذىالالمجالأما.بهخاصمجالالتالمیذلكليصبحبحیثبینھمفیمااالستبیاناتهذهتوزيع

یعجميقومالعملمناألولىالمرحلةوفى.المجموعاتنتیجةالستقبالخالیايكونالمنتصف
حثبفىنشأتقدتكونمطروحة،قضیةبشأنأسئلةوثمةونتائجھمأفكارهمبتدوينالتالمیذ

علىةواإلجابالفرديةللنتائجبینھمفیماتبادلعمليتمالعملمنالثانیةالمرحلةوفى.فردى
لساعةاعقربإتجاهفىتلفدائرةشكلفىاالستبیاناتإدارةيمكنوبالتالى.المطروحةاألسئلة

ھموتفاآلخرونإلیھاتوصلالتىالحلولاألمرنھايةفىالمجموعاتفىالمشاركینمنكلويرى
عاتالمجموبینمشتركةنتیجةإلىالتوصليتمالطريقةهذهإلىواستنادا.اآلخرفكرمنھمكل

.النتائجالستقبالالمركزىالمجالفىتدوينھاويتم
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3رقمواجب

ثم،3لشكاللغةتفعیلتستھدفلرأيكوفقاممكنةطريقة/لكبالنسبةجديدةمھمةباختیارقم
كقیامأثناءالتخصصمادةتعلمفىاللغةتعلملدمجالطريقةهذهتطبیقيمكنكیفتأمل

منیاناالستبإلیهتوصلماإلىاستناداالطريقةهذهعلىبالحكماألمرنھايةفىقم.بالتدريس
.اعتبارمحلنتائج

لطريقة،وألمنهجيةيحتاجالذىاللغوىالتمثيلهوما.اللغويةوالكفاءةاللغوىالتمثيل
أذكرالمنهجية؟تلكفىدمجهايمكنالتىاللغويةالتصرفاتهىماأوالتمثيلهووما

الطريقة؟هذهخاللمنإرتقاءنتائجتحققأنيمكنالتىاللغويةالكفاءات

منواصلالتعمليةتتطلبهمابشأنالتعقيددرجةبتقييمقم.التواصلتفعيلدرجة
حده؟علىمنهمفردكلعلىالواقعالمتطلباتسقفهومالزوميات؟منالتالميذ

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

"بساط الطاولة"طريقة 



١٩٠

هجيةالمنلهذهالمطلوبالتحضيرجهدبتقييمقم.التدريسحصةفىالدمجقابلية
!العاديةالحصةفىالعملىالتطبيقوإمكانية

الدرسفىالمنهجيةهذهتطبيقيصلحالتعلممواقفأىفىتدبر.تعلمموقف
(إلخالمراجعةمرحلةفىاماالستكشافمراحلأثناءالمثالسبيلعلى)

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩



،"استكماالت"،"صعوبات"المثالسبيلعلى).المنهجيةبشأنأخرىمالحظات
(...."تعديالت"

مساعدةلغويةبوسائلالتغذيةـ9.1.2

اللغويةفاءةالكتنمیةعلىتساعدالتىالحافلةاللغويةالمواقفكافیةبدرجةلدينايتوفرالمادائما
تنوعتماعادةألننظراأخرىناحیةومنإنتاجھا،علىكمعلمینقدرتنالعدمناحیةمن(المتخصصة)

أنحالالبطبیعةالمعروفمنإنإذ.لھاالمطلوبةالموادتختلفوبالتالىاللغويةالدارسینكفاءات
ودعممساعدةإجراءاتإلىماسةحاجةفىتجدهماللغوىالمستوىعلىضعفااألكثرالتالمیذ

لىع.منھاإفادةوتحقیقالصعبةاللغويةالمواقفعلىالتغلبيمكنھمولكىضعفھملمواجھة
مةالداع(والمتخصصة)اللغويةاإلجراءاتهذهتوفیرتدريسكھیئةواجبكممنأننجداآلخرالجانب

باللغةتتعلقمساعدةموادأىأنوالواقع.المختلفةالفرديةكفاءاتھممعيتناسببماوللتالمیذ،
"لغةال"ومستوى"الصیاغة"مستوىعلىمساعدةوسائلفثمة.متفاوتةبدرجاتتحقیقھايمكن
بغىينفإنههناومن.غزيرةوهىفیھا،اللغةبتطبیقخاصةمواقفلثمةبالنسبةهامادوراتلعب

Eisenالذكرسابقالمرجعإلىاستنادا)التالیةالمھمةالعناصرمراعاةالتدريسكھیئةعلیكم et
al. مأنفسھالتالمیذيقومأنأو)لغويةمواقفبإنتاجقیامكمحالةفىتساعدكمالتى(2017

:(بعملھا

١٩١

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩



١٩٢

الجوهريةالمصطلحاتوتجھیزإعدادفإن2مثالفىبسھولةذلكنالحظكماالجملبناءأساسيات
أنغىينبالولكنإنتاجھا،فىويساندهماللغوىاإلنشاءبعملیةقیامھمعندماحدإلىالدارسینيساعد

أرادتمافإذ.معقدةلغويةتصرفاتمنھمتتطلبماغالباالنطق،علىالدارسینتحثالتىالمواقفأننغفل

الدرسفىاإلعتدادلھذاعلیكمفیتعینواحدة،كلمةمنمكونةجملعلىالتالمیذتعبیراتبناءيقتصرأال

ناءبأساسیاتجانبإلى-ويضاف.مساعدةلغويةكأدواتالجمللبناء(اإلضافیة)الجوهريةباألساسیات

بطترتوهىبالصیاغة،خاصةمساعدةوسائلالشأنهذافى-والمصطلحالتخصصبلغةالمتعلقةالجمل

أوسیرالتفأوالشرحأوالتقريرأوالسردمثلاللغوياألداءأشكالإنحیثمنفردة،لغويةوتصرفاتبوقائع

.بھاالخاصةاللغويةسماتھاومعھاعنھاالتعبیرعندتأتىوغیرهاالتعلیل،

،المعرفةولعملیاتللفكرعائقاالمساعدةالصیاغةوسائلتشكلأالينبغىواالنفتاحالصراحة
بكثیرالمطلوبالقدرعنتزيدمعلوماتعلىيحتوىعنھاالصادرواإلرشادالتوجیهيكونحینماوذلك
نصلشكتأخذأنيصحالأنهوبخاصةالمساعدة،تقديممنالھدفتفقدوبالتالىشديدة،وبقوة

عماهبنفسيعبرألنللتلمیذمساحةتركمنالبدذلكعلىعالوة.للتكملةفراغاتعلىيحتوى
رتیببتالمساعدةالصیاغةتعبیراتبترتیبنقومأنيصحالالمنطلقهذاومن.خاطرهفىيجول
.بعینھامحددةبدائلنقدمأنأوزمنى

التنافسعلىالدارسینحثبدوناللغويةالكفاءةبمستوىلإلرتقاءالنجاحُيكتبالالتكيفقابلية
ترابطىفيتمأنيتعینالمساعدةالصیاغةبوسائلاإلعتدادأناألخصعلىيعنىوهذا.بینھمفیما
تحصیلهتمإنهعلىلغوىتعبیرإلىأومامصطلحإلىنظرنافإذااللغوية،الدارسینقدراتمعوثیق
.الوقتمرورمعبدورهاستنخفضاللغويةالحصیلةفإنالتعلیمیة،العملیةفى

یرالتعبيمكنھمحتىومساعدةدعمإجراءاتإلىماسةحاجةفىالتالمیذكللیسالخصوصية
عرضمجردإالهىمامساعدةلغويةوسائلثمةأنندركأنعلینافإنولذلك.لغوياموقفعن

كلیاجاتاحتلسدالمساعدةاللغويةالوسائلتلكالبدايةمنلديناتتوفرالوأنهالسیمااختیارى،
المثالسبیلعلىنعرضھاكأن)إلیھاللحاجةوفقاللدارسیننوفرهاأنيمكنهىبللھا،الدارسین

.(نصائحلجملةكروتشكلفىالتالمیذأمام

(رياضيات)2مثال

ألةإطارمسفى-التنصیصعالماتبینهوكما–الدارسینأحدقدمهلحلنموذجاالتالىالمثالجاء
عوالمرب.مساعدةصیاغةوسائلأيةتقديمبدونالحلهذاوكانالطاولة،بساطدائرةفىطُرحت
امالقیعندالدرسفىبھااالستعانةيمكنمساعدةصیاغةلوسائلنماذجعلىيحتوىالتالى

.(اللغوىالمستوىعلىالتالمیذمنللضعفاءوبخاصة)بواجبات

التالىالشكلبوصفقم

Aالمعادلةخاللمنالمساحةحسابوراءالسبببالرسمباالستعانةواذكر = π ⋅ r2

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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عالوة على ذلك نرى. فى الصورة السابقة نرى كرة تم تقسیمھا إلى ثمان قطع متساوية"

".شكلین مربعین بخطین مختلفین فى الطول ، كما تم تشكیل الكرة على هیئة سلسلة

Eisen et al. 2017

(تاريخ)3مثال

یاقبسالتالىفىقمناوقد.اللغةمستوىعلىللدارسینالتحدىمننوعاالتاريخمادةتمثل
فىالدارسینمنيطلبماغالباوهما(2017اولیشكوقارن)ممیزتینلغويینصیاغتینأوتصرفین

الیساروعلىاللغوى،ذكراألداءتممنھماكلمناأليمنالجانبفعلى.علیھماالتطبیقالتاريخحصة
مةمالئمرئیةلديناالوسطىالخانةوفى.الدارسینللطالبالمساعدةالصیاغةوسائلذكرتم

اكرتھمذفىيحفظونھاأنيمكنعلیھاالدارسینإلعتمادتذكروسیلةتمثلوهىاللغوى،للتصرف
ممقسجدولشكلعلىاإلعدادمنالنوعهذابمثلالدارسینالطالبنزودأنويمكننا.طويلةلمدة
.التواصلطريقةالدارسینعلىنسھللكىمحددةبیاناتإلى

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

المقطعتركیب/ترتیبإعادة
...العرض/الطولقیاس،الدائرى

...عندما...المعادلةتنصحیث
نعوينتج...نستخدمأنفعلینا

الھندسىالشكلأن...ذلك
عددبتقسیمنقوموكلما...يشبه

...كلما...أجزاءمنمزيدإلى...
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

ماهية /التصرف اللغوى
الخطاب

ةنماذج لألساليب الخطابيمرئية

صیاغة أسالیب 
تخمینات/افتراضیة

...ربما•

...الظنأغلب•

...أنالمحتملمن•

...المفترضومن•

...يبدوماعلى•

...أنالممكنمن•

مننخلصأنويمكننا•

...أنذلك

...أنللعیانوالظاهر•

...كأنذلكأثرويبدو•

مننخلصأنويمكن•

أنإلىتلكالحقیقة
ذلكمنويستنتج/...
...أن

...بأنذلكتوضیحويمكن•شرح وتوضیح

منذلكتفسیرويمكن•
...خالل

...أنيعنىوهذا•

...أنأى•

...ألننظرا/إنحیث•

...إلىاستناداوذلك•

4رقمواجب

بعملمقثمالتخصصیة،مادتكفىالحصةفىالتالمیذعلىتطرحھاالتىالواجباتأحدباختیارقم
ستطبقالتىالطريقةأمرتدبرأيضاعلیك.الواجبلحل2مثالغرارعلىللصیاغةمساعدةوسائل

(الخصوصیة/التكیفقابلیة)الدرسحصةفىالمساعدةالصیاغةوسائلبھا
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

المختارالواجب

المساعدةالصياغةوسائل

المساعدةالصياغةوسائلتطبيقطريقة

الدراسيةالحصةفىللحوارالجيدةاإلدارةـ9.1.3

إدارةولىنأنعلینايتعینفإنهتخصصمادةتعلممعجنبإلىجنبااللغةتعلمعملیةتسیرأنأرادناحین

الأى–اناإلمكبقدرالحواركثرةمنيقللأنبالتدريسالقائمعلىينبغىإذ.خاصةأهمیةالتالمیذمعالحوار

الروحثيبعاألمرلزموإذااللغوية،بالصیاغاتاإللتزامعلىالدارسینويحث–وممكنمفیدهوبماإاليتحدث

هوكمااجحنحوارإلدارةالمھمةالمعايیرتلخیصفىشرعناوقد.اللغويةاألسالیببتطويرالصیاغاتتلكفى

.التالى5شكلفىمبین
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

 معايير إدارة حوار ناجح فى الحصة الدراسية
تثمین وتقدير ما يصدر عن المتعلم من 

تعبیر وتعلیق 
 

 
 
 

حث وتشجیع الدارسین والتعامل مع 
إسھاماتھم 

على نحو بناء 

اإلفصاح عما هو متوقع للتواصل و الوسیلة  الصیاغة المعلنة التوقعات 
المتعلقة باألداء اللغوى 

فتح باب الحوار بإيجاد موقف للتواصل 
 

 
 

ال نسرع بالتعلیق أو اإلجابة على أية 
أسئلة أو إجابات صادرة عن المتعلمین، 

ولكن نواصل طرحھا على مجموعة التعلم 
 
 

 تجنب طرح أسئلة قطعیة اإلجابة 
)بنعم أو ال(  

 
 
 

التطرق إلى التصرفات اللغوية المتعلقة 
بمادة التخصص: الشرح والتفسیر أو 

الوصف أو التعلیل إلى غیر ذلك 
 

توفیر الزمن للمتعلمین / التھیئة 
                                   

 
 

منح المتعلمین زمن كاف للتفكیر 
والصیاغة، ويمكن السماح لھم بالھمس 

والھمھمة من وقت آلخر  

تصحیح األخطاء فى الكالم والحث على 
الدقة 

 
 

تصحیح األخطاء بحركات إيمائیة وإعطاء 
الفرصة للدارسین للقیام بتصحیح أخطائھم 

بأنفسھم. والتعبیرعن تقدير ما قیل من 
مضمون رغم األخطاء اللغوية 

 
إدخال عناصر بصرية غیر لغوية 

                   
 

صور ورسوم بیانیة وصور لحركات إيمائیة 
وغیرها 

 
 
 

إعطاء وسائل مساعدة على التعبیر 
 

 
 

التدعیم باستخدام حركات إيمائیة أو/ 
تعبیرات الوجه، ويجوز عرض الوسائل 

المساعدة للصیاغة 

هیكلة االسھامات المطروحة 
 

 
 

تنظیم وترتیب إسھامات التالمیذ وربط 
األشیاء ببعضھا البعض 

نموذج لغوى مثالى  
 

 
 

نعبر بأنفسنا عن صحیح األشیاء وتأكید 
المحتويات من خالل تعديالت لغوية 

واستخدام المصطلحات 

 

 تمام. رائع

 هذا تفسیر جید

 ما هو رأى اآلخرين 

 فى هذا األمر؟

ما السبب وراء هذا 

 األمر؟

تبادلوا  فیما بینكم 

النقاش حول ما 

 تقولونه

هل ممكن أن نقول 

ذلك بشكل أكثر 

 دقة؟

ممكن تبین لى ذلك 

 على الصورة!

ممكن تلقى نظرة 

 على قائمة المفردات

 نقوم بتلخيص كذا

إذن بلغة المصطلح 

...نقول   

(2013اليزن )معايیر إدارة حوار ناجح 
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5واجب رقم 

س المعايیر شاهد الفیديو ثم ضع مالحظاتك فى القائمة مبینا إلى أى مدى يحقق القائم على التدري
بطرح مقترحاتك من أجل -إذا لزم األمر–قم . العشرة الخاصة بإدارة حوار ناجح فى حصة التخصص

!التصحیح و التحسین

مالئمنحوعلىاللغةاستخدامـ9.1.4

فىئمامالإستخداما(التخصصلغةو)اللغةباستخدامالتدريسهیئةيطالبأنالطبیعىمنيبدو
طبیعیاسلیاألمرهذاأنلذلكالعملىالتطبیقمنيتضحولكن.اللغوىبالحستتسمتدريسحصة
مامأأننااألمرحقیقةفى:الكفاءاتفىنقصوجودإلىبالضرورةيرجعالاألمروهذا.اإلطالقعلى
.اللغوىماالستخدافىلھاالمتلقىواألشیاءبینمتوازنةعالقةتولیدفىنشرعحینعظیمتحدٍ 
فإنولذلك.األخطاءمنخالیةمحتوياتهلھمنقدمعندماإالتخصصىعلمأىالدارسونيتحصلوال

.نهعغنىوالضرورىأمرالمغاالةوعدمبالموائمةيتصفنحوعلىللغةالتدريسهیئةاستخدام
لغةومصطلحاتصیاغاتإلىفقطاستندناإذاالسرعةوجهعلىالھدفهذايتحققماوعادة

فىامعنمتفاعلةأطرافبصفتھمأمامناالدارسینأنأذهانناعنيغیبأنينبغىالكماالتخصص،
-(ةومتخصص)لغويةمعارفثمةلديھمولیساإلطالق،علىمسبقةخبراتيملكونالالدرسحصة

نكسبھمأنعلینايتحتمهناومن.كافیةبدرجةلیستولكنھامنازلھم،فىمنھاقلیالحصلواربماأو
إلىنقلل،والالدرس،حصةفىبخطوةخطوةالتخصصمادةبمحتوياتربطھامعالمعارفتلك

لدىتالصفاتلكأيضاتلعبهالذىالدورمن،اللغوىاالستخدامفىوالموازنةالموائمةأهمیةجانب
صالتخصلغةإلىدرسنافىتطرقناأنحدثفإذا.األهمیةمنواحدةدرجةعلىفكالهما،المتلقى

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

تقييم القائم بالتدريسالمعايير

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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فىلوهحصماربطفىفرصةللدارسیننوفرالبذلكفإنناينبغى،عمامبكروقتفىوالمصطلحات
خصصالتلغةوتصبحالعموم،علىاللغةفىاأللفاظبداللةلغويةإشاراتأورموزمنالتخصصمادة
لةحاحدوثإلىاألمرإلىنھايةفىهذاوسیؤدىلھم،بالنسبةأجنبیةلغةوكأنھاالحالةهذهفى
يتحلواأنالتدريسهیئةعلىيتعینفإنهالسببولھذا.والتحصیلالفھمعملیاتفىاإلعاقةمن

ىعلالقدرة-خاصةبصفة-لديھمتتوفروأناللغوى،االستخدامفىالمرونةأشكالمنبشكل
وهذا،بإنصافوتوازنھااألشیاءموائمةُبعدمراعاةمعجنبإلىجنباالتخصصمادةمضامینتوصیل

وعبنااستإذاإالذلكيحدثوالحقیقتھا،األمورعلىفھمأمامالطريقللدارسینيفتحأنشأنهمن
األهمیةمنفإناآلخرالجانبوعلى.جیدةبدرجةالتخصصمادةمحتوياتبالتدريسكقائمین
ةالنقطوهذه.العلمتحصیلفىالقدرةتلكوندمجاللغويةالدارسینقدرةمننرفعأنالكبرى
یطالمحنطاقفىالمنطوقةالدارسینلغةطريقعنالمثالسبیلعلىتفعیلھايمكناألخیرة

.(4مثالقارن)والمصطلحالتخصصولغةاللغةهذهبینالمقارنةمننوعبعقدوذلكالشخصى،
تتوفریةالثاناللغةدمجعلىالتركیزفرصةفإناللغةثنائىالتعلیمحالةفىفإنذلك،علىعالوة
.لدينا

(رياضيات)4مثال 

Würfelزهر النرد  / الشكل التكعیبى 

قطعة مكعبة "ويترادف معه فى الداللة (  werfenيرمى /يلقى)اشتق هذا اإلسم األلمانیة من الفعل 
"  Kubusمنتظمة الشكل 

(اإلنجلیزية والفرنسیة واألسبانیة والتركیة)cubeكما تدلل علیه لغات أخرى بنفس الجذر 

الداللة واالستخدام فى الرياضیات

المكعب هو جسم هندسى قائم الزاوية له ستة وجوه مربعة متساوية المساحة

معلومات علمیة مھمة عن الشكل التكعیبى

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

فإذا أردنا بناء شكل تكعیبى من الكرتون، . أركان8حافة و 12للشكل التكعیبى ستة وجوه، وله 
، وأما ( a3)3اس –كم يبلغ حجمه ثالثة أضعاف ركنه (  a)فیتحتم علینا فقط معرفة طول الركن بالرمز 

ويمكن بناء ثمة أشكال تكعیبیة متساوية الحجم على (.  6a2)مسطحه فیبلغ ستة أضعاف تربیعیة 
إال فاألشكال التكعیبیة ما هى. حین تتطابق كل زاوية من زواياها مع بعضھا البعض: نحو جید جدا

.أشكال تربیعیة تتساوى فیھا جمیع األركان فى الطول

الداللة فى اللغة العامیة

اب، فى األلع" زهر النرد"وحین نسمع أو نستخدم هذا اللفظ فى اللغة العامیة، فإن المراد به غالبا 
قاءه أثناء إذ نجد أركانه مائله إلى حد ما لكى يمكن إل: ولكن كثیرا ما نجد شكله التكعیبى غیر صحیح

لسكر فمكعبات ا: كما يشیر هذا اللفظ أحیانا إلى ثمة أجسام مختلفة األركان. اللعب فى وضع دوران
لق لیست مكعبة الشكل بالمفھوم الھندسى، ولكنھا أشكال مربعة، إال أنه من غیر الممكن أن نط

!علیھا مربعات سكر، فیكون وقعھا على األذن محل فكاهة

للغوىابالحستتسمتخصصمادةتدريسلحصةوالتنفيذالتخطيطـ9.2

تتجهواآلن.تخصصیةمادةفىتدريسلحصةالتخطیطأجلمنمھمةجوانب3الفصلفىتعلمتم
التخطیطارعنداالعتببعینإلیھاننظرأنعلینايتعینالتىالخطواتقرباأكثربشكلتأملفىرغبتنا
.لغوىبحستتسمتدريسلحصة

نإجراءيلغوىبحستتسمتخصصمادةتدريسحصةوتنفیذتخطیطبإمكانكالمبدأحیثمن
فىالضروريةاللغويةالمتطلباتبخفضتقومبأندفاعیةاستراتیجیةتتبعأنبإمكانكإذ:مختلفین

تجربةتخوضأنأو–اللغويةالدارسینقدراتمعتتناسبحتىمستوىأقلإلىالدرسحصة
تیازالج(منھمالضعفاءخاصة)الدارسیناستعدادتحضیريستھدفمالئمتخطیطخاللمنالھجوم

ماغالباالدرسحصةفىدفاعیةاستراتیجیةأيةفىاالستمرارأنللعیانوالباد.محتملةعواقبثمة

بتخطیطالفصلمنالجزءهذايستهدف

ةحصوتنفیذالخاصةاألربعاألساسیةالبناءوحداتعلىتتعرفأن•

تخصصلمادةتدريس•

.لغوىبحستتسم•

لیلوتحومكوناتهالتعلیمىللرصیدتحلیلإجراءعلىقادراتكونأن•

.الحالىوالمعرفيالتعلیمىللمستوى•
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

رأموهواللغوية،الدارسینبكفاءةاإلرتقاءموصلةإلىيقودمماأكثرالجمودمنحالةإلىيؤدى
اتباعلنفضفنحنولھذا.والتواصلیةالمعرفیةالمتطلباتإلىبالنظرالمنشودالھدفعكسيسیر

ثمةأنمطلقاذلكيعنىوال.الدرسحصةفىالبعیدالمدىعلىهجومیةاستراتیجیاتثمة
علىالمطلوبيلبىالالدرسعلىمردودهالكنسیئة،المبدأحیثمندفاعیةاستراتیجیات

فیهینيتعالذىاألداءاختبارحاالتعلىالمثال،سبیلعلىهذا،ينطبقكماالنقاط،بعضمستوى
.الفرصتكافؤتوفرضمان

ورالتصفإنالمراعاة،منواحدةدرجةعلىأعیننانصبوالتخصصیةاللغويةالجوانبنضعولكى
ثناياهفىيضمتصوروهوالبداية،فىلنامعینخیرهوGibbonsجیبونسوضعهالذىالذهنى

أى)Scaffoldingsاإلنجلیزيةفىعلیھايطلقماوهىعلیھا،للبناءتوفرهامنالبدأساسیةأدوات
لصعودلبناءسقالةوجودمنالبدبنايةأيبناءعنديحدثمايشبههناوالمقصود،(البناءسقاالت

بھااءواإلرتقعلیھاللبناءاللغةمستوىعلىأساسیةبأدواتالدارسینتجھیزمنالبدإذعلیھا،
وهذه.اناإلمكبقدرالفردىالمستوىعلىبھااالهتمامتوجیهويتمعابر،بشكلإلیھااالحتیاجعند)

الستقرار،اوتوفر(اللغوى)البناءمستوىارتفاعمعفشیئاشیئااستبعادهايتماألساسیةاألدوات
ثحیالتخصص،مادةحصةفىللتواصلالزمةمتطلباتبثمةالوفاءعلىتعملأنشأنھامنوهى

تىالالتصوريةوالفكرة.توفرهابدوناللغةمستوىعلىعجزأىسدعلىوحدهاتستطیعالإنھا
األولیةاألركانتمثلحیثأساسیة،أركانأوبناءوحداتأربعمنتتألف2002عامجیبونسقدمھا
لبعیداالمدىعلىالتوجیهفىالكلىللبناءالتخصصىاألساسیةاألدواتمستوىفیھاالثالثة
فیتمثلعالرابالبناءحجروأما.التخصصحصةتدريسفىالبدءقبلالواقعفىتوفرهامنالبدوالتى

حیثمنداعمةمساعدةأدواتمناللغةمستوىعلىالدرسحصةفىبالفعلمتوفرهوفیما
فىةجزئیأداةبذلكيمثلالرابعالبنائىالركنوهذاتفاعل،وجودوهو–المأمولللھدفوصوالاألداء
.الدقیقالتخصصىالبناء

السقاالت

سقاالت
كلية

جزئيةسقاالت

تحليل االحتياجات

تحليل المستوى التعليمى الحالى

للدرسالتخطيط

تفاعل فى حصة التدريس

ماهى أهداف التعلم التخصصية؟ 

...أى تصرفات لغوية سنقوم باستخدامها وتفعيلها؟

ما الذى يمكن يعرفه الدارسون؟
...ما هى  المعوقات المحتملة؟

9.2.1قارن الجزء رقم 

(2002)أدوات بناء أساسیة كلیة وجزئیة البد من توفرها وفقا لجیبونس 
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

فإنهیةاألساسالبناءبأدواتالخاصالتصورلھذااالعتباربعینالنظرعنداالحتياجاتتحليل❖
تحلیلىفنشرعأنتخصصمادةتدريسلحصةالفعلىالتخطیطفىالبدءقبلعلینايتعین

علىتحديدايتعرفواأنمھاممنالتدريسهیئةعاتقعلىهنايقعماوأما.االحتیاجات
نمالدرسمحتوىأساسھاعلىسیقوموالتىالعمومعلىالدارسینلدىاللغويةالنواقص

میةالتعلیالكتبأحدمندرسموضوعاختیارفىنشرعأنلذلكويلزم.!التخصصمادةمنظور
(والتخصصیة)اللغويةمتطلباتهبتحلیلنقومثم

الحالىمىالتعلیللمستوىتقییمبعملقیامناإنالحالىالتعليمىالمستوىتحليل❖
أوبأكملهللفصلاللغوىالمستوىعلىقیاساوذلكاالحتیاجات،تحلیللعملیةمكماليعتبر
الزمالاللغويةبالمتطلباتالمستوىهذامقارنةثمللدارسین،الفرديةالحاالتبعضلدى

عدمه،منالعمومعلىاللغوىالعجزنسبةلناتكشفأنشأنھامنالخطوةوهذه.توفرها
هاتوفرالواجباللغويةالمتطلباتعلىللتغلبمساعدةإلىالدارسونيحتاجمدىأىوإلى
نأاللغوىالمستوىإلدراكالمثلىالطريقةفإنذلكعنفضال.التخصصلمادةبعدفیما

بشأنقرارالتخاذأساسیةعريضةقاعدةإرساءأجلمنالزمالءمعالمدرسونيتناقش
.الدرسلحصةالتخطیط

بمثابةلحالىاالتعلیمىالمستوىوتقییماالحتیاجاتبتحلیلالقیامُيعدللدرسالتخطيط❖
التخصصمادةودمجاللغةحیثمنللدرسالتخطیطعلیھايتأسسالتىاالنطالقنقطة

اللغوىالمعرفىالمستوىمنمختارةتشكیلةيتضمناألمروهذا.بھابمصطلحاتھا
وادالماختیاروأيضاالمطلوبة،والمھامالمنھجیاتحیثمنمعھمايتالئمفیماوالتخصصى

.(اإلضافیة)العلمیة

هامادوراالتدريسلحصةالتدريسهیئةإدارةسلوكيحتلالتدريسحصةفىالتفاعل❖
خفضوايأنالمدرسینعلىيتعینإذاللغوية،الدارسینبكفاءاتاإلرتقاءبشأنخاصنحوعلى
علىالعملوأيضا–وممكنمفیدهوبماإالنتحدثفال–الكالمفىنصیبھممناإلمكانبقدر
بثخاللمنآلخروقتمنذلكعلىوالتشجیعاللغوىالتفاعلعلىالدارسینحث

.باللغةاإلحساس

5رقمواجب

تقییمواالحتیاجاتتحلیلبعملقمثمالتخصصیة،مادتكفىالتدريسموضوعاتمجاالتأحدباختیارقم

!السابقغرارعلىالحالىالتعلیمىالمستوى

ى تقييم للمستو

التعليمى الحالى

مجموعة تعلم

:            تحليل االحتياجات

أساليب لغوية                

هدف تعلم 

:استطرادى

أداء لغوى

جزء من هدف 

تخصصى
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(رياضيات)6مثال

ملخص ما سبق             ـ 9.3 

ريستدبحصةالمتعلقةالجودةوسماتاألساسیةالمبادىءبعضعلىالفصلهذافىاطلعتلقد
غة،باللاإلحساسيكتنفهالذىالدرسجوانبمعالتعاطىخاللمنوذلكاللغوى،بالحستتسم
وردلماصاتلخیلكنقدمالمقامهذاوفى.شكلهتصمیمبكیفیةتتعلقبإرشاداتإلمامكعنفضال
:يلىكماالشأنهذافىأساسیةمعارفمنذكره

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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(رياضيات)6مثال

واجب6رقمواجب

حليلتبعملقمثمالتخصصية،مادتكفىالتدريسموضوعاتمجاالتأحدباختيارقم
!السابق5رقممثالغرارعلىالحالىالتعليمىالمستوىوتقييماالحتياجات

ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

جزء من هدف تخصصى هدف تعلم 
استطرادى
أداء لغوى

:تعليل  للسياقات
فى أمثلة تطبيقية

تقييم للمستوى 
التعليمى الحالى

مجموعة تعلم

شروط ضرورية  إلدراك 
نظرية فیثاغورس

وصف لمجموعة

المثلثات

الزاوية ، الزاوية القائمة،
مثلث قائم الزاوية، المربع

 "𝜶 تقع مقابل الزاوية𝒂"

"يكونان زاوية قائمة  d و c "

على األرجح متوفر لدى 
قلیل)كثیر من الدارسین 

من التنشیط فى إطار 
أداء واجب للدخول فى  

مستوى أعلى جديد

وصف لمجموعة 
فیثاغورس

مصطلحات

ضلع،"، "وتر مثلث بزاوية قائمة"
„مربع فوق وتر مثلث بزاوية قائمة

تعامل جديد للجمیع

استیعاب ألقوال نظرية 
فیثاغورس

شرح لتكافؤ المسطح مسطحان متساويان فى"
ألن بإمكانى أن اقطع المساحة

"وأضعه فى اآلخرأحدهما

على األرجح متوفر لدى 
الكثیرين

(قلیل من التنشیط)

صف  للسیاق العام ضلعى المثلث معا دائما أطول"

"من الضلع الثالث
يتحتم مراجعته  وتكراره 

جمیع الدارسینمع

تطبیق عن فھم لنظرية 
فیثاغورس

يمكن فھمه للجمیع، 
ولكن  يمكن االستفادة 

منه بدرجة ايجابیة
فقط بعد تمھید

تقييم للمستوى التعليمى 
الحالى

مجموعة تعلم

تقييم للمستوى 
التعليمى الحالى

مجموعة تعلم

الىتقييم للمستوى التعليمى الح

مجموعة تعلم

تقييم للمستوى 
التعليمى الحالى

مجموعة تعلم
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

ملخص ما سبق             ـ 9.3 

ريستدبحصةالمتعلقةالجودةوسماتاألساسیةالمبادىءبعضعلىالفصلهذافىاطلعتلقد
غة،باللاإلحساسيكتنفهالذىالدرسجوانبمعالتعاطىخاللمنوذلكاللغوى،بالحستتسم
وردلماصاتلخیلكنقدمالمقامهذاوفى.شكلهتصمیمبكیفیةتتعلقبإرشاداتإلمامكعنفضال
:يلىكماالشأنهذافىأساسیةمعارفمنذكره

سريعةبنظرةالمعرفة

المعرفىالمستويینعلى(التخصصولغة)اللغةوظیفةعینیھانصباللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةتضع✓

.التخصصومادةاللغةتعلمدمجإلىسبیالتتلمسكماواالتصالى،

ينفصلالاللغةتعلمإنحیثتخصصیة،موادخاللمناللغةتعلماللغوىالحسذاتالدراسیةبالحصةُيقصد✓

.الدارسینعلىوتكلیفاتمھاممنبشأنھاطرحهسیتموماالتخصصمادةمحتوياتعن

كلیفاتتهیئةعلىوذلكاللغوية،والتفاعالتاألنشطةكافةبدمجنقوماللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةفى✓

لخلقيةاللغوالصیاغةتدبريتمالحقةمرحلةفىومعقدة،لغويةتصرفاتالدارسینمنتتطلبمنھجیةوطرق

.لغوىوعى

جاالتمجمیعفى(التخصصولغة)اللغويةبالقدراتاإلرتقاءتستھدفاللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةإن✓

.التخصصولغةاللغويةالكفاءة

لموادواالصطالحیةاللغويةالتعلممستوياتكافةتغفلالبأنھااللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةتتسم✓

دةالمساعمنالكافىالقدروعلىمساعدة،لغويةوسائلمنيمكنماأقلعلىالدارسونيحصل.التخصص

.الفردىالمستوىعلىالمختلفةالمواقففىبالنجاحالمكللاللغوىالتصرفالىالوصولأجلمن

التعلیمىللرصیدتقییما-للحصةالتخطیطجانبإلى–اللغوىالحسذاتالدراسیةللحصةالتخطیطيتضمن✓

.المأمولوالمعرفيالتعلیمىللمستوىوتحلیالومكوناتهالحالى

يقةبطرالمعرفىالجانبعنالتعبیرأنهواللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةتحقیقهفىترغبهدفأولإن✓

كذليلىثممعھا،مرهفباحساسوالتعاملالمصطلحیةواللغويةاألخطاءمعالتسامحيتضمنوهذا.ناجحة

.لغويةتنقیحبعملیةالتدريسهیئةقیاماألمرنھايةفى

.ومةمفھلغويةصیاغاتالىالدارسونيصلاناألولالمقامفىاللغوىالحسذاتالدراسیةالحصةتستھدف✓

باللغةالمثالسبیلعلىبربطھاوذلكومستوياتھا،اللغةتعلممراحلمعوصلهمزةعملذلكويتطلب

.الشخصىالمحیطفىالمستخدمة
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩

7رقمواجب

وافىالحظهاتنللملغوىبحستتسمتدريسبحصةتتعلقجوانبهناكترىهل❖
ىفوترغبالفصل،هذافىبعرضهقمناماإطارفىنظركوجهةمنالتقييمفى
المستقبل؟فىالعنايةمنمزيداتوليهاأن

للتخطيطتصلحجديدةأفكاراالفصلهذامعتعاملكأثناءخاطركإلىتواردهل❖
لغوى؟بحستتسمتدريسلحصة

لىإتحتاجأنُيحتمللغوىبحستتسمتدريسبحصةالخاصةالجوانبأىفى❖
آخرين؟معآراءتبادلأووأفكارمساعدة
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ـ اللغـة فى حصة تدريس مواد تخصصیة٩
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ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠

:  ـ تحويل النظرية إلى التطبيق العملى10
إستخدام الوسائل اإللكترونية فى العملية التعليمية

ةعملیفىاإللكترونیةوالوسائلاألدواتباستخدامدرايةعلىيجعلكأنشأنهمنالفصلهذا
ىوفلھا،استخدامناوراءتكمنالتىاألهداففىتفكروأنالوسائل،هذهعلىالمعتمدةالتدريس

ماسأل،نأنعلینابدايةولكن.احترافىوبأسلوبفعالنحوعلىالتدريسعملیةفىدمجھاكیفیة
تلكBusch(2018)بوشيصفاألمر؟حقیقةفىWebtoolsاإللكترونیةواألدواتالوسائلتلكهى

.بأنھاالوسائل

رقمىجھازوجودإلستخدامھابالضرورةويلزماإلنترنتوجودعلىأساسیاتھاوضعتبرامج"
مثل)إلستعراضھاBrowserومتصفح(المثالسبیلعلىذكى،موبايلجھاز/التابلت/كومبیوتر)

Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Safari)النقلعملیةمنلنايتكشفوكما.باإلنترنتواتصال
تابعةوموتنفیذتخطیطأجلمنإستغاللھايمكنرقمیةأدواتإالهىماالوسائلهذهفإنوالتحويل
„.تعلیمیةالعملیة

ستخدمتوسیلةمجردلیستأنھاإذالتعلیمیة،العملیةتثرىأنيمكناإللكترونیةالوسائلوهذه
ثیرةكآفاقايفتحإستخدامھاإنبلفحسب،-حاسبةآللةاستخدامتامثل-والتعلمالتدريسفى

عملیةةصیاغعلىالقدرةودعمالفرديةوالتعلمالتعلیمثقافةلدعمجديدةقدراتتقدمفھىأخرى،
تاألدواهذهبهتتسمماإستغاللالممكنمنفإنهوبالتالى.وتطورهالحدثعلىقائمةتدريس

فئاتاللجمیعوتناسبھاوالتخصصاتالمجاالتجمیعفىواألغراضاألشكالتنوعمناإللكترونیة
ومنھجیاتوطرقمحتوياتمنھانأخذأنإمكانیةفىعونمنتقدمهماخاللمنوذلكالعمرية،

ھاأنوهىللدارسین،متفردةمیزةعلىتنطوىأنھاكما.حدهعلىدارسكلإلحتیاجاتوفقاتعلم
اإلنتظاروأالتنقلاوقاتتصیرأنأيضايمكنهناومن.التعلیمیةالعملیةوقتنطاقخارجلھممتاحة
ماالباغبلالتعلیمیة،العملیةكاهلعنالعبءفقطتخففالالمرونةوهذه.والتعلمللدرسأوقاتا
لیةعممنأيضاستغیروبالتالىالدارسین،حافزيةمنأيضاإلكترونیةوالوسائلاألدواتترفع

منيرغبونفیمافكرهموالمعلماتالُمعلمونُيعملأنالشأنهذافىاألهمیةومن.التدريس
للعملیةةجديدومفاهیمطرائقيستقبلونوكیفاإلنترنت،لوسائلاستخدامھمعندتعلیمیةأهداف

سالتدريمھمةفىنقدىنحوعلىويتدبرونھامعھايندمجونوكیفالتدريس،وفنالتعلیمیة
.(بStrasser،2014شتراسر)

"لیمیةالتعالعملیةفىإلكترونیةوسائل"موضوعفىمتخصصةمراجععنباحثاالیومتطلعتوإذا
ضلألغراوفقاتصنیفھاتمماغالباوأنھااألدواتمنهائلكمهناكأنالسرعةوجهعلىفستعرف
أخرىوستجدوالتقديم،العرضوبطرقبالبتدبر،خاصةأدواتهناستجد:والتدريسیةالتعلیمیة

رنقا)ذلكغیرإلىالمحاضرة،أوالدرسوتنظیموالتعاونواإلستقبالوالتواصلالتفاعلبغرض
Strasserشتراسر Lindnerلیندنر؛2018 الحصولعلىالمدرسینيساعدالتصنیفوهذا.(2021

أنعىالطبیومن.اإللكترونیةالوسائلعالمفىإنتشارااألكثرالعروضعنسريعةعامةنبذةعلى
الغرضلھذافقطتصلحالغالباإلكترونیةوسیلةأىإنحیثالتصنیفات،هذهأيضاتتداخل

.كثیرةأخرىألشیاءتُستخدمبلالمحدد،اإلستخدامى

فىنركزوسوفمختلفة،تدريسألهدافمختارةإلكترونیةوسائلأوأدواتبتقديميلىفیماسنقوم
وسنقومل،والتواصوالتعاوناإلنتاجوبغرضوالتدبر،اإلستقبال،بغرضاإللكترونیةالوسائلعلىذلك

.اإللكترونیةوالوسائلاألدواتمنلكلمثالینبعرض
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لإلستقبالاإللكترونيةالوسائلـ10.1

متعددة،كالبأشدرسھميصممواأنبالتدريسللقائمیناإللكترونیةباألدواتالخاصةالوسائطتسمح
فىاألخصعلىوجلیاواضحااألمرهذاوسیكون.المتلقىفىوتأثیرافاعلیةأكثرنحوعلىوأيضا
ماالجةومعوتحلیلالقراءةونصوصالسمعیةالوسائلفھمعلىتساعدإنھاحیث،اإلستقبالحالة

علىالاإلستقبتستھدفإلكترونیةوسائلهناكأنفىغرابةالولھذا.جديدةمعلوماتمنتتضمنه
العامالجمھورقبلمن(جماعیة)وسائطیةومحتوياتمضامینومعالجةتلقىأىالخصوص،وجه

,Grimmجريم) 2005).

اماتھماإستخدوكیفیةلھمامثالینضوءفىوالوسائلاألدواتهذهبعرضسنقوماألمرهذاولتوضیح
وبتطبیقLearningAppsالتعلمتطبیقاتباستخدامالعمل:التعلیمیةالعملیةفىاإلستقبالبغرض
.رقمیةتعلمألعاب

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠

الفصلهذايستهدف

التدريس،عملیةفىإلستخدامھامتنوعةإلكترونیةأدواتعلىتتعرفأن•

،الحصةفىإلستغاللھاالمختلفةاألهدافتسمیةمنتتمكنأن•

المختلفةإاللكترونیةالوسائلومنافعإمكانیاتعلىتتعرفأن•

الحصة،فى•

.بنفسكبودكاستإنشاءمنتتمكنأن•

الفصلمنالجزءهذايستهدف

اإلستقبال،تخصمختلفةإلكترونیةأدواتعلىتتعرفأن•

الحصة،فىإلستغاللھاالمختلفةالمزاياتسمیةمنتتمكنأن•

فىواستخداماتھااإللكترونیةالوسائلفعالیةتدبرمنتتمكنأن•

.نقدىنحوعلىالدراسیةالحصة•
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1مثال

LearningAppsالتعلمتطبیقات (https://learningapps.org/about.php)إلكترونیةمنصةهى
Webموديللتطبیقمجانیة رقمیةمكوناتوإدارةإنشاءمنالمعلمینتمكینشأنھامنوالتى2.0

نھاأعلىاألساسیةالمكوناتهذهيقدمأنمنالكلويمكن.بسرعةسھولةفىللتعلمأساسیة
نالممكمنفإنهذلكعنفضال.الدرسسیناريوهاتفىدمجھايمكنالتىالدرسحصةموديوالت

تعلیمیةاتمكونمنكبیرةتشكیلةللمعلمینبالفعليتوفرحتىأساسیةتعلممكوناتنشرأيضا
.والتعلمالتعلیمعملیةسیاقلتناسبتكییفھافقطعلیھمويتعینالتجھیزسابقةأساسیة

1تكليف

التعلمتطبيقاتبتجربةقم

اص بك، وذلك قم بالتصفح للوصول الى تطبیقات التعلم على التابلت أو الموبايل أو الالبتوب الخ•
https://learningapps.org/about.php: بأن تدخل بالمتصفح على الموقع التالى

اسیة ، ثم قم باختیار بعض المكونات األس"مصر"واكتب كلمة " تصفح التطبیقات"انقر على •
ما هى العناصر التى تعتبرها مقنعة؟ . وتأملھا جیدا على نحو نقدى(Appsتطبیقات )للتعلم 

وما هى األشیاء التى يمكن أن تدخل تحسینات علیھا؟

یة على مكونات تعلم متخصصة تتعلق بأى وحدة دراس" تطبیقات التعلم"واآلن ابحث فى •
ولیة كیف يمكنك دمج هذه المكونات فى حصة تدريسك؟ قم بتدوين أفكارك األ. تدرسھا حالیا

.فى هذا الشأن

: قم بقراءة إرشادات تطبیقات التعلم التى تجدها تحت•
https://learningapps.org/LearningApps.pdfفى حصتك، ثم جرب إحدى هذه المكونات .

.قم بتدوين ما تسفر عنه تجربتك

"التعلمیقاتتطب"مثلاإللكترونیةالوسائلإستخدامعلینايتعینولماذا:التالىالسؤاليساوركربما
:وهىذلك،تبرركثیرةجیدةأسبابهناكالتدريس؟فى

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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األطفالكانبإميصبححیثالمعارف،لتوصیلكوسیلةاألخصعلى"التعلمتطبیقات"تُستخدم•
منمتعددةأشكالعلىتدريباتخاللمنتعلممحتوياتمعبأنفسھميتعاملواأنوالشباب
أومتقاطعة،كلماتحلأوصلة،ذاتبأشیاءأشیاءتوصیلتدريباتمثلوالمھام،المسائل

أنكما.ذلكشابهوماوالغلط،الصحاختباراتأوالزمنى،لتسلسلھاوفقاأحداثترتیب
منحصلوهمالمراجعةأولتثبیتبھمخاصةوواجیاتمسائلإنشاءالدارسینباستطاعة

يحملإنهعنفضالالمدرسین،كاهلعنالعبءتخفیفعلىيعملاألمروهذا.معارف
.تعلمھمبشأنالمسؤولیةمنمزيداالدارسین

مسألةإلىبالمدرسةالتعلمعملیةتحويلعلىتساعدالتعلمتطبیقاتفإنلذلكباإلضافة•
فىواجباتمنلديھممايؤدواأنالمثالسبیلعلىالدارسینبإمكانإذشخص،كلتخص
درجةفىمختلفةمسائلالدارسینعلىنطرحأنالممكنمنإنهكمابھم،خاصتعلمزمن

ترونیةإلكوسائلوأىالتعلم،تطبیقاتإستخدامفبإستطاعتناولھذا.وحلھامعالجتھاصعوبة
.الدرسفىبینىتمايزلتحقیقالوصولمستھدفینأخرى،

فإنثنائیات،هیئةعلىأوصغیرةمجموعاتفىواجباتأىإنجازالممكنمنألنهنظرا•
تحفیزعلىيساعدماوهووالتفاعلى،التعاونىالعملعلىتساعدالتعلمتطبیقات

.الدارسین

ائلالوسمعالتعاملفى:لكتتحققمزاياهناكفإنومعلماتكمعلمینلكمبالنسبةأيضا•
بلجیدةفاهیمموأفكارعلىفقطتعثرلمأنكتتبینمافغالباالتعلمتطبیقاتمثلاإللكترونیة

قیامكمندعوقتاأنفسكمعلىستوفرونوبالتالىللتدريس،أساسیةتعلممكوناتعلىايصا
التعاونجسورتقیمواأنالتخصصمادةتبادلخاللمنأيضايمكنكمبلللتدريس،بالتخطیط
.آخرينزمالءومعالبعضبعضكمبینالنترنتشبكةعبروالتواصل

وجودنمالرغموعلى.جیدةإنطالقنقطةبمثابةتُعد"التعلمتطبیقات"أنذكرهسبقممانتبین
–الممكنمنأنهإالأيديكم،بینللتعلمالقیمةعالیةأساسیةمكوناتمنمختارةكبیرةتشكیلة

سالدرمتطلباتتلبىأومنابكلالخاصةالتصوراتدائمابالضرورةتناسبأال-طبیعىأمروهذا
یفةوظطريقعنأنهإالمقصودة،غیرصغیرةهفواتأوأخطاءنجدأحیاناأيضا.التعلیمیةوالعملیة

لسلةسهناك.يلغیهأويصححهأوناقصهومايستكملأنمناكلبإمكان"مماثلةتطبیقاتإنشاء"
عملیةوالللدرسالتخطیطفىقیمةمنتضیفهماخاللمنمتمیزةمشابھةإلكترونیةوسائلمن

ايزلبرنامجتطبیقاتأو(/https://de.padlet.com)البادلت:ذلكمثالالتعلیمیة،
(https://www.easel.ly/)كانفاأو(https://www.canva.com/)

رقميةتعلمألعاب:2مثال

أوالجوالهاتفكذلكفىتستخدموهلالتعلم؟ألعابربماأوما،ألعابممارسةعموماتھوىهل
"لرقمیةاالتعلمألعاب"فموضوع.رقمیةتعلمألعاببالفعلتستخدمأنتإذنالالبتوب؟أوالتابلت

معھايتعاملأنمنالكليمكنبحیثتعلممحتوياتوتجھیزإعدادحوليدور

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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دريبوتمعلوماتإلىالتوصليمكنمالعبةقواعدبمعرفةباإلستعانةإذ.ويلعبيلھوأنهلوكما
أنبالالعبيشعرأالالمثالیةالحالةأنإالشىء،أهمهواللعبةهدفتحقیقأنشكوال.المھارات

النقاط،مبنظاتعملألعابهناكفإنلذلكوباإلضافة.علیهمفروضةتعلمواجباتبمثابةالعملیةهذه
شأنھامنوهى،Avatareمثلبه،خاصةفنیةجرافیكیةأشكالإنشاءالعبكلمنتتطلبوأخرى

وفىت،وقأىفىموبايلهبجھازيمسكأنالیوميستطیعفردكلإن.اللعبعلىالالعبینتحفزأن
الفصلبالتواجدفىفقطتنحصرالالتعلمعملیاتفإنولھذا.رقمیةتعلمألعابويمارسمكان،أى

االمثتعطیناالرقمیةالتعلمفألعابهذاوعلى.ومكانیازمانیاعنهمستقلةهىبلالمدرسى،
.8الفصلفىاألمرهذاعلىتعرفتمكمامكان،كلفىالمتواجداإلنتشارواسعللتعلم

Gleichجاليش)الرقمیةالوسائطمعطويلةأوقاتاوالشباباألطفاليقضى منكثیراويدمجون(2007
ةالعملیفىمباشرةالتعلمألعابوإدماجبإدراجأيضاننصحولھذا.ألعابھمفىوأبعادهاعناصرها
تدريسیة؟اللحصتكرقمیةتعلمألعابأىتملكھاالتىاالضافةهىماولكن.بھاوالسماحالتعلیمیة

2واجب

علىلمعتدريسك؟حصةسياقفىالرقميةالتعلمألعاببهاتتمتعالتىالمزاياهىما
.الخاصةبأفكاركالناقصوأكملخاصبشكلمهمةنظركوجهةمنتراهاالتىالمزايا

نبيوالتفاعلالتعاونأواصروتنميةتدعيمعلىالرقميةالتعلمألعابتعمل•
.للهدفالوصولأجلمنبينهمفيماالتعاونعليهميتحتمحيثالالعبين،

يتحتمحيثيةوالتحليلاالستراتيجيةالالعبينقدراتتنميةعلىالتعلمألعابتشجع•
.اعليهفعلهمردواجادةالسرعةوجهعلىيستخدمونهاالتىاأللعابإدراكعليهم

.السريعةالفعلوردودبالتفاصيلواإلهتماماإلنتباهتنميةعلىالتعلمألعابتعمل•

.هاالعبيعندالتخيلملكةالخصوصوجهعلىاإلستحواذيةالتعلمألعابتنمى•

مطلوبهولمامراتعدةالمحاوالتمعاودةأنماهدفإلحرازالالعبينعلىيتحتم•
.اإلصرارعلىيشجعوهذا.منهم

•...

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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3مثال 
فحة نوصى على األخص من يمارسون ألعاب التعلم الرقمیة فى ثنائیات أو فى مجموعات مطالعة ص

حیث (http://www.goethe.de/lerndeutsch)على الموقع التالى لمعھد جوته " مدينة الكلمات"
لمانیة، نشاهد مثاال إلحدى هذه األلعاب المخصصة للشباب والشبیبة دونما معرفة مسبقة باللغة األ

طبیق على وهو فى متناول الجمیع اونالين ومھیأه للتحمیل على الكومبیوتر، وأيضا يمكن تحمیل الت
.أجھزة الموبايل مجانا

اللخمنإذاأللمانیة،اللغةتعلمدنیافىألعابھاعالميدخلمنبكلتتجول"الكلماتمدينة"إن
وأنلفة،مختلعبمستوياتعلىقائمتعلممحیطيكتشفأنالدارسيستطیعبحثیةتكلیفات

دريبات،تيطبقوأننطقھا،إلىويستمعاأللمانیة،اللغةفىالكلماتأولىذاتهالوقتفىيتعلم
ابةبوعبرالمتعلمینباستطاعةذلكعلىعالوة.وسھلةبسیطةجماليستخدموأنيتعمق،وأن

فىخراآلمنھمكليسألوأنالتواصل،شبكةفىالبعضبعضھممعيتواصلواأن"الكلماتمدينة"
بلغاتقاتتطبیعلىيحتوىوالموقع."الكلماتسباق"لعبةمثل،"اللغويةبالثروة"الخاصةاأللعاب

:التالیةالصفحةعلىاإلرشاداتعلىالحصوليمكن.العربیةاللغةبینھامنمختلفة،
https://www.goethe.de/resources/files/pdf141/app_die_stadt_der_woerter.pdf

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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3تكايف

یار مع ذكر مادة الدرس، وقم باخت" ألعاب تعلم رقمیة"أدخل إلى متصفحك اإللكترونى كلمة البحث 
.بعض النتائج

:قم بعد ذلك بكتابة كلمات مفتاحية لألسئلة التالية

علم؟ ما هى ألعاب التعلم الرقمية التى تراها ذات نفع وإفادة لسياق التعليم والت❖
.فكر أيضا فى الغرض المستهدف من اختيارك أللعاب تعلم رقمية

ما هى الشروط التقنية الالزمة التى يحتاجها كل منا لهذه األلعاب التعليمية؟❖

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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ما هى المعارف الوسائطية التى يحتاجها الدارسين لديك لممارسة األلعاب ❖
التعليمية؟

ياق قم باختيار إحدى األلعاب التعليمية واكتب تقييما عن إمكانية استخدامها فى س
برجماتية، مجاالت)عملية التعليم والتعلم التى تقوم بها إستنادا إلى تصنيف شتراسر 

قم بتدوين النتائج التى توصلت . 8التى تعرفت عليها فى الفصل ( وتدريسية، وتربوية
.إليها هنا

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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القائلبىالشعالمثلاألخرىهىعلیھاينطبقاإللكترونیةالوسائلأنتأكیدبكللكيتبینسوف
أنضاأيينبغىإلكترونیةووسائلألدواتواستخدامناإختیارنافإنولھذا."ذهبيلمعماكللیس"

لمعلمینلبالنسبةوسیظلالتعلیمیة،العملیةعلىالمنعكسأثرهاحیثمننقديةلنظرةيخضع
وأدواتھانیةاإللكتروللوسائلاستخدامناأنيعنىوهذا.األولالمقاميحتلالتعلیمیةاألهدافتحقیق

ستخدامناواإختیارنافإنذلكعنفضال.خاللھامنلنتعلمتُستخدم:غايةلتحقیقوسیلةإالهىما
الدارسیناتبقدرأيضايرتبطكمافنیة،تجھیزاتمنلنامتاحهوبمايرتبطإلكترونیةووسائلألدوات

.المیدياأوالوسائطمعالتعاملفىوالمعلمین

للتدبراإللكترونيةالوسائلـ10.2

فرديالالمستوىعلىسواء–وشعورىفكرىوتأملتدبرحالةإلى(...)المدرسةفىالتدبريشیر"
ھدفبسابقة،تعلملعملیات-الجمعىالمستوىعلىأوالفصل،إتحادفىأوصغیرفريقفىأو

دالمنشوللھدفوفقانستنبطولكىومعلومات،معرفیاتبجملةالفكرىالتأملهذامنالخروج
الخارجىقییموالتالذاتىالتقییمبینالفرقيتضحالحوارفى.والتصرفللفعلحقیقیةأخرىخطوات

Köhlerفايس/كولر)"مختلفةبنظرةالحدثلنفسمختلفةأفرادمعايشةظاهرةأيضاأو / Weiß
2017).

Totterتوترويشیر منتتسعالمكتوب،والشفاهىاآلن،حتىالتدبرأشكالكافةأنإلى(2017)
دبر،التأشكالمنشكلبأنهفھمهيمكنوالذىاونالين،التدبرحولتدورإلكترونیةوسائلخالل
.والتشاركوالتفاعلالوسائطتعددعلىالقائم

خدامباستمدونةإلىاستناداتفصیلىبشكلذلكنشرحأنالتالیینالمثالینفىوسنحاول
.رقمیة(بورتفولیو)محفظةباستخداممشروعبحثوإلى،البادلیت

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠

...إلىالفصلمنالجزءهذايهدف

للتدبر،متعددةإلكترونیةوسائلعلىتتعرفأن•

تدبرهاتوانحصتكفىللتدبرمختلفةإلكترونیةوسائلاستخدامعلىقادراتكونأن•
نقدى،نحوعلى

منلديھمماوتنقیحمراجعةخاللمنالذاتلتأملطالبكدعوةعلىقادراتكونأن•
.النقدىالتفكیرقدراتتنمیةيمكنھمالنحوهذاوعلىتعلیمیة،منتجات
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4مثال

اإلنترنت،يدارعلىإلكترونىموقعهىBlogمدونةالـ

.(...)كسىعزمنىبترتیببھاماويقیدلھا،المستغلینبأصحابھاالخاصةالمدخالتقائمةيتضمن"
عادىإلكترونىموقعأىعنالمدونةوتختلف.(...)بأخرىمغلقةروابطذاتكثیرةمدوناتوهناك

عملويمكن.مقاالتمنبھاماعلىالقراء\تعلیقتتیحالتىالتعلیقاتكتابةوظیفةخاللمن
دةجديإضافاتلكلقصیرةإخبارياتعلىحینئذالمشتركيحصل:يرغبلمنبالمدونةإشتراك
Röslerوفورفیلروسلر)".المشتركینموقعبمدونة & Würffel, 2014, Page 175)

WordPressأمثالمنالتقلیديون،اإللكترونیةالصفحاتومنشئو (https://wordpress.com/de/)أو
ونحن.مجانیةنسخةيعرضون(/https://telegra.ph)التلیجرافمثلالفورية،المدوناتأصحاب
عرضھايتمحیث(/https://de.padlet.com)البادلیتباستخدامالمدونةإنشاءالدارسیننوصى

صفحةتحتتجدهابإرشاداتفیديوهاتأيضاوهناك.تعريفىسرىبرقمحمايةذاتغرفةفى
(https://padlet.com/support).مالحظاتكلوحةبهالخاصالبادلیتيعرضأنمنالكلويمكن

التعلمتتطبیقا"إدماجأيضايمكنكما.وغیرهاواوديوهاتوفیديوهاتوصورانصوصابھاويرفقرقمیة
LearningApps"تالبادلیاستخدام-المثالسبیلعلى-فبإمكانھمالمعلمونوأما.البادلیتفى

يقومأناألمربادىءفىالممكنومن.ومجالهدراسىموضوععنللدارسینعامةنبذةعملبغرض
ترتبةالماالسئلةيتدبرالدارسونثممسبقة،معارفحولبادلیتعلىالذهنىعصفبعملالمعلم

استكمالويمكن.البحثمنمزيدالىأوجديدةمدخالتالىالحاجةاوالمطروحة،االفكارعلى
.الدروسسیرمعبالتوازىأخرىمعلومات

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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يحدثةالمعرفتجسیدخاللفمن.تأملیةمدونةلعملجداجیدةبدرجةأيضايصلحالبادلیتأنعلى
ونتعاعملیاتهیئةعلىذلككانسواءحولھا،والنقاشوالتحاورالمعلوماتتبادلعلىتشجیع

,Zubachوآخرينتسومباخ).ألثرهاتأملأوالدارسینبین 2016, page قامدراسةأثبتتوقد.(152
,Xiمنكلبھا Ke, Sharma(2008)معبالتوازى-الدوامعلىالمدونةإستغاللأن

ؤهالتمبوصفھاوالتنظیمیة،الذاتیةالدارسینقدراتأيضايدعمأنشأنهمن–المحاضرات/الدروس
نعالمعبرالذاتىالمنظورباستخدامھاتتمیزالمدوناتإنحیثذاتى،توجیهذالتعلمأساسیة
أنسبالتدريكقائمینباستطاعتكمفإنهذاوعلى.شخصیةآلراءعرضھاعنفضالوذاته،الشخص

فبھدالذاتعنللتعبیرمدونةعملعلىالدراسیةالحصصمنسلسلةأثناءدارسیكمتحفزوا
.التعلمموضوعاتأحدتناولمتابعةيمكنھمبحیثالتدبر،

4واجب

خطواتالباتباعوذلكالبادلیت،علىتأملبةمدونةإنشاءفىالدارسینطالبكمشاركةبتجربةقم
:التالیة

الموقععلىإمكانیاتهحولوالتنقلالبادلیتباستبیانقمالبدايةفى-أ
(https://de.padlet.com/)تدريسهیئةكعضوبهنفسكوسجل.

أحدفىجديدلموضوع"بادلیتإنشاء"+إضافةطريقعنجديدبادلیتإنشاءباستغاللقم-ب
.الموضوعهذاحولمعلوماتبجمعالدارسینطالبكمعقمثمالدراسیةـالمجاالت

.یةالدراسحصصكسلسلةأثناءللموضوعأخرىمعلوماتباستكمالالدارسینطالبكمعقم-ت

ورتطعنبالتعبیرالمدوناتاستكمالالدارسینطالبكمنمنتظمبشكلتطلبأنعلیك-ث
.األمرلزمإذاجديدةأسئلةوصیاغة،معارفھم

إحدىأوالزمالءأحدمعحولهحوارإدارةطريقعنالبادلیتالستخدامتقییمبعملقم-ج
.الزمیالت

5مثال

وجودسوىاألجلطويلةمدونةمعيتالئموال.طويلةزمنیةلفترةالتدبرىالتدوينيستملرانيمكن
digitalرقمیةمحافظ portfolios.إلىتستندتجمیعیةمحفظة"إالهىماالرقمیةوالمحفظة
خاللمنالخاصةتعلمھمعملیةمتابعةعلىالدارسینتساعدأنشأنھامناإلنترنت،شبكة
Brashبفايلوبراش)أفكارهميعكسونخاللھامنالتىللوثائق،تجمیع & Pfeil والمحافظ.(2017

الممكنمنو.التعلیممنصةبهتقوممااستكمالعلىتعملشخصى،تعلممحیطبصفتھا،الرقمیة
وعلى.المحفظةمنللغرضوفقاوذلكلآلخرين،لنقلھاالرقمیةبالمحافظالمعلوماتتدوينيتمأن

لعدداووالمعلمات،للمعلمینفقطممكنة-المثالسبیلعلى-اإلسھاماترؤيةتكونأنيمكنهذا
مختارةمتعلنواتجتتاحأنالدارسینمعباإلتفاقالممكنمنبلبأكمله،أوالفصلالطالب،منمختار
.األمورأولیاءمثلالدارسیندائرةمنأوسعلدائرة

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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الةحفىالسیماخاص،باهتمامتحظىالتىالتدريسفنعناصرأحدتعتبرالرقمیةالمحافظإن
علمالتحصیلفىاإلستقاللیةعلىالدارسینتشجعألنھانظراوذلكما،بحثلعملاستخدامھا

استخدامتداولعلىاإلعتیاد:لھاأخرىمزاياهناكبلالحد،هذاعنداألمريتوقفوال.والتعلم
معلوماتوالمعوالبیاناتالوسائطمنمختلفةأشكالدمجإمكانیةببساطةتعنىباإلنترنتالمواقع
ھاماتإسفیديوهات،نصوص،:مابمشروعتتعلقكثیرةأشكالتجمیعالممكنمنإذالبعض،بعضھا

محفظة،الفىبتوظیفھانقومثمذلك،غیرإلىكويزات،صور،باإلنترنت،لمواقعلینكاتسمعیة،
.لقارىءلوإعدادهالخاصةبصیاغتناولكنمعلومات،منوبحثهبقراءتهقمنامانقلبإعادةنقومحیث
كأنأخرى،ألغراضنصدرهاأنوهوالرقمیة،المحافظمنأخرىإفادةتحقیقأيضايمكنكما

.لوظیفةالتقدمبغرضنستخدمھا

بامتیازصلحوتوالتقییم،والتعلمالتعلیمعملیاتبینالطرقمنتصففىتقعالرقمیةالمحافظإن
البحثوالعمليدعمواأنالمثالسبیلعلىللمعلمینالممكنمنإذوالتعلم،البحثعملیةلتدبر

نقدالعلىالقدرةننمىكىالذاتتدبرإلىتدعوعملورقةخاللمنرقمیةمحفظةفىالمستقل
يمكنةالرقمیالمحافظخاللومن.التعلمنواتجوتنقیحمراجعةتجاهإهتمامھمونثیرالدارسین،لدى

إلىالرجوعإلىالمعلمةأوالمعلميشیركأنمستدامة،Feedbackراجعةتغذيةعملیةتنشأأن
.اإلجراءبھذاالقیامأيضاباختیارهمقمناالذينالطلبةباستطاعةولكنتعلم،نواتج

قدرةتتسعحیث(/https://mahara.de)"مھارة"فھوالرقمیةللمحافظالمفضلالبرنامجأما
لالتعامشرحعلىاإلطالعويمكن.مجانامتاحوهوتعلیمى،اتجاهلكلمستخدم100الىاستیعابه

:التالىالموقععلىبهالخاصالدلیلفىمكوناتهمع
https://docs.moodle.org/38/de/Mahara_Portfolio.

5تكليف

طالبكمعالجتهويتولىالمتخصص،موضوعهوطرحباختیارتقوممشروع/لبحثخطةبعملقم
قووثبإنشائھا،قامرقمیةمحفظةدارسكلفیهويقدم،(أسابیع6–5)طويلةفترةخاللالدارسین

،"ھارةم"برنامجإلىإستناداوذلكالمشروع،لبحثالنھائىالمنتجاعتبارهاعلىالبحث،نتائجبھا
:التالیةاألبعادمراعاةمع

.(جماعىعملثنائى،فردى،بحث)الدارسینطالبكعملطريقةأمرتدبر•

.بالشفافیةتتسمعملتكلیفاتمعبوضوح،منھمالمطلوبةالمھامبصیاغةقم•

عمتتكیفوكیفالرقمیة،المحفظةسُتستخدمغرضألىتخطیطكفىتضعأنعلیك•
.الدرسفىعملیاوتطبیقھاالتعلیمیةالعملیةمنظورمنالكلىمفھومك

.رقمیةعقباتنشوباحتمالعینیكنصبضع•

وجھاوربالحضالتدريسمرحلةلربطجیدةفرصةالتدبربغرضاإللكترونیةالوسائلإستخداموُيعد
بیلسعلى–المعلمإمكانفىوبالتالى.اونالينالتدريسمرحلةمعالتعلیمیةبالمؤسسةلوجه

فىالتتأممنينشأمامعالجةالتعلیمیةبالمؤسسةالمباشرالدرسأثناءيواصلأنأيضا-المثال
.اونالينالرقمیةالمحفظة

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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واإلنتاجاإللكترونيةالوسائلـ10.3

بلفقط،والتأملاالستقبالصعیدعلىالقدراتلتدريبفقطتُستخدمالاإللكترونیةالوسائلان
وص،نص:رقمیةتعلمنواتجإستخالصعلىالعملمثلإنتاجیة،كفاءاتلتنمیةأيضاتُستخدم

.إلكترونىكتاببودكاستات،كارتون،أفالمفیديوهات،

إنشاءوكیفیةEduPadباستخدامالتشاركیةوالكتابةالتألیف:عنالتالیینالمثالینإلىواستنادا
.التالىالنحوعلىبشرحھماسنقومPodcastsالبودكاست

6مثال

وثیقةفىعلیهللعمليستوعبأنيمكنتعاونىلنصمحررهو/EduPadhttps://edupad.chالـ
-Ether_PadOpenSourceعلىويتواجدمجانا،متاحوهوالوقت،نفسفىفردا15حتىأونالين

Plattform.واستغاللEduPadداماإلستخدلیلموقعوإلیكم.بهللعملتسجیليتطلبوالبسیط
:بهالخاص

https://ict-wiki.ch/online-tools/edupad-kollaboratives-schreiben/

اهنيعملونالدارسینفجمیعتزامنیة،غیرأوتزامنیةحصةفىسواءEduPadالـاستخدامويمكن
التخطیطأوما،موضوعحولأسئلةطرحوأفكارتجمیعوبإمكانھمواحدة،نصیةوثیقةفىمعا

بینالتعاونيتطلبالمشتركالجماعىالعملوهذا.نصكتابةفىالجمیعإشتراكأولمشروع
وىمستعلىأفضلنتائجيستھدفالتعاونىالتعلمأشكالمنالشكلهذاوبالتالى.الجمیع

إنثحیالفردى،العملعنالجماعىالعملتنامى–واألهمالتعلم،علىوالتحفیزالمعرفةاكتساب
إلىيؤدىوأيضامنا،بكلخاصةواستراتیجیاتوتصوراتأفكارعناللفظىالتعبیرإلىيؤدىالتعاون
نالدارسیالطالبنجدذلك،عنفضال.الخبراتالتبادلحالةفىاآلخرينتجاهفردكلأفكارعكس

مارامإحتذلكأثناءحسبانھمفىويضعونالمشترك،الھدفنحوكتاباتھمفىيتوافقونماسرعان
الحالةهذهفىالمعلمأنإلى(b2014)شتراسروينوه.بهخاصمنظورمنالكاتبأوالقارىءلدى
2012شتراسر/هیكمانقارن)"اتصالعملیةفىمتعاون"بلللمعرفة،ناقلمجردلیس

Heckmann/Strasser).بمثابةالكلويصبحالھرمیة،المجتمعیةالتركیبةتالشىيعنىوهذا
.التعلیمیةالعملیةهذهفىواحدةدرجةعلىمشاركین

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠

...إلىالفصلمنالجزءهذايهدف

اإلنتاجیة،القدراتلتنمیةاإللكترونیةالوسائلعلىتتعرفأن•

اإلنتفاعوحقالمعلوماتحمايةشروطمراعاةعلىقادراتكونأن•
شىء،ألىتخطیطكفىاإللكترونیةالوسائللمختلف

.بودكاستإنشاءمنبنفسكتتمكنأن•

https://edupad.ch/
https://ict-wiki.ch/online-tools/edupad-kollaboratives-schreiben/
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EduPadالـصفحةموقعنحوالمحمولهاتفكأوبكالخاصالكومبیوترجھازوجه ( https://edupad.ch/-)

:التالیةاألسئلةبشأنالرئیسیةالنقاطبتدوينوقم

حصتك؟فىEduPadالـفیهتستخدمأنيمكنالذىالغرضهوما-أ

؟EduPadsالـباستخدامسوياللعملالدارسینطالبكتنظمأنلكيمكنكیف-ب

إلیھا؟اإللتفاتالدارسینعلىيتعینالتىالتواصلقواعدهىما-ت

الدارسین؟جمیعمتناولفىالنھائىالمنتجتضعأنيمكنككیف-ث

لالوسائالستخدامأنفسھمالدارسونيسجلأنضرورةوالمعلماتالمعلمونيغفلأالأيضااألهمیةومن

يقومنأالمدارسعلىفیتعینالتسجیلضرورةتتطلبوسائلهناككانفإذا.عدمهمناوناليناإللكترونیة

.بھمالخاصةالبیاناتأواإليمیالتالستخداميضطرواالحتى(E-Mailايمیل)لھمالكترونىبريدحساببعمل

إللكترونیةاالوسائللكلاإلنتفاعوحقوقالمعلوماتبحمايةالخاصةالشروطعنمسبقاباالستعالمقمولذلك

حقوقمنتتأكدلكىالضرورةحالةفىعنھاالمسئوولینأوالمدرسةمعبشأنھابالتشاوروقمالذكرسابقة

.فیھابالدخوللكالسماحومدىالمدرسة،بھاتتمتعالتىاإلنتفاع

7مثال

خاللمنالمثالسبیلعلىالرقمیة،الوسائطبمساعدةمستدامةبطريقةإنتاجیةكفاءاتتدريبيمكن

للتشغیلقابل"أى"Podبود"كلمةمنوتتكونجديد،إبداعتعنى"بودكاست"وكلمة.البودكاستإستخدام

اإلذاعةتعنىاإلنجلیزيةفى)"Broadcastبث"وكلمة،(بالطلب/باإلستدعاءتشغیلهيمكن)"الطلبعند

Röslerوفورفیلروسلرمنكلعرفوقد.(واإلرسال & Würffelالتالىالنحوعلى"بودكاست"كلمة:

ىصوتتسجیلشكلفىتجاريةأوخاصةمنتجاتحوليدورالموضوعفإنالبودكاستحالةفى"
باإلنترنتالجمیعمتناولفى(Videocastفیديوكاست)فیديوشكلفىأو(Audiocastاوديوكاست)
بھاتراكاإلشفیمكن(فردىكمنتجولیس)إنتاجسلسلةفىالبودكاستونشرإنتاجتمفإذا.(...)

."إلیھاواإلستماعلرؤيتھا

مناسبةیةإلكترونمواقعفىمباشربشكلإلیھاواإلستماعرؤيتھايمكنالبودكاستاتمنكثیرهناك
وقتمناألىالمناسبالخاصالتوقیتفىبعدفیماإلیھالإلستماعأيضاتحمیلھايمكنولكنلھا،
,iTune:مثلالبودكاست،إلىخاللھامننستمعألنمختلفةطرقوهناك.تشغیلھاعدم Google

Play Music Audible (Amazon)Podbay.برنامجإلىاوتوماتیكىتحمیلأجلمننحتاجماوغالبا
.اإلنترنتعلىمجاناالمتوفر(PodCatcherعلیهُيطلقما)إضافى

أجلمنمثالمتعددة،جوانبمنإفادةوتحقیقمتخصصةحصةفىالبودكاستاستخداميمكنكما
منأيضاوالحضارية،الدراساتفىوأخرىثقافةبینالمنظورتغیربغرضأوالتركیز،علىالتشجیع

یاصوتالمسجلةالكتبفىالحالمثلماوسماعا،نطقاالكالموفھماإلستماععلىالتدريبأجل
أوفهتوقیبإمكانناأنهواستخدامهعندبالبودكاستالعملبهيتمیزوما.البودكاستتخدمالتى
.سماعهإعادة

٢٢٠
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اإلنتاججلأمنأيضابلاالستقبال،علىوالكفاءاتالقدراتتدريببغرضفقطالبودكاستاستغالليصلحال

وأأنفسھم،الدارسینشبابيقدمأنالبودكاستباستخدامالمثالسبیلعلىالممكنمنإذ:اللغوى

لك–أوقاتھمقضاءوكیفیةهواياتھمعنأوبلدهم،عنأومدينتھمعنأوأصدقائھم،أوأسرهمعنيتحدثون

ملعفىإستغاللهفبإمكانھمالدارسینلكباربالنسبةأما.البودكاستباستخداممحببةموضوعاتهذه

.شیقةالموضوعاتهذهكلتصبحخاللهفمنريبوتاج،أوتعلیقكتابةأومحددة،بأدوارالقیامأوإنترفیوهات

فإنسبقماكلجانبوإلى.(Story-Telling)الحكاياتسردحالةفىأيضاالبودكاستاستخداميفضلكما

والزمالةكةالشرافىللتبادلنستخدمهكأنالثقافات،بینالتبادلصعیدعلىإستغاللهيمكنالبودكاست

.أخرىبالدفىالمدارسبین

7تكليف

است أو قم بفتح أحد اللينكات التالية واستمع إلى بودك! قم بتجربة البودكاست❖
)!استمع بكل بساطة)إثنين  

[كتب ألمانیة تستمع إلیھا مقروءة بالعربیة بالبودكاست]

https://www.goethe.de/ins/eg/de/kul/ser/eho.html

TEDinArabic

https://www.ted.com/about/programs-initiatives/tedinarabic

:40الحلقة/مصرسلسلة–بودكاستيعنىماذا

األهرامات/الفرعونيةمصر

https://open.spotify.com/album/2GFVwK7KkxyF1JkKN2faO4

ـ تحويل النظرية إلى التطبیق العملى١٠
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https://open.spotify.com/album/2GFVwK7KkxyF1JkKN2faO4
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اج ما الذى حاز على إعجابك فى هذه البودكاستات؟ اذكر المواضع التى التزال تحت❖
!إلى تحسين

اإلمكانیاتهوالخصوصوجهعلىالبودكاستكفاءةعلىتجرىالتىاألبحاثعلیهتؤكدوالذى
Ketterlكیتیرل)ذاتهبالبودكاستالمتوفرةوالمتداولةالتناقلیة et al. التعلمويجرى.(2006

ثبتأفقدلذلكوباإلضافة.المكانوالبالزمانيرتبطالللتعلممكانفىالبودكاستباستخدام
Christianشمیتكرستیان Schmidt(2014)والغلبةاألعظمالنصیبلهكان[...]البودكاست"أن

لالعمفىالمخخاليامنتفضیلمحلفھوولذلك[...]ومثیرة،أخرىسمعیةوسائلمواجھةفى
".غیرهعن
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ة إلى ما ما هى المزايا التعلیمیة التى تراها تتحقق باستخدام البودكاست فى حصتك؟ قم باإلشار
تراه فى النقاط التالیة وأكمل بأفكار أخرى

.البودكاست يمكن أن يمدنا بنصوص أصلیة وحقیقیة على المستوى اللغوى والثقافى•

باستخدام البودكاست يمكن أن يصل إلینا على نحو مستدام موضوعات ألحداث جارية فى•
.الوقت الراهن

استخدام البودكاست يشجع على تحقیق تدريب أفضل على النصوص المسموعة أو •
.المسموعة والمرئیة فى حصة التدريس
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من خالل استخدام البودكاست يمكن التدريب على فھم الحوارات سماعیا نظرا ألنه من •
.الممكن تغییر زمن النصوص السمعیة المسجلة

.باستخدام البودكاست يمكن التعلم فى حركة وتنقل•

.يمكن استخدام البودكاست بغرض التمییز البینى فى عملیة التعلم•

ة، استخدام البودكاست يساعد على رفع نسبة مشاركة الدارسین فى العملیة التعلیمی•
.وبخاصة عندما يتبادل وينشىء الدارسون بأنفسھم بودكاست

.يكتسب الدارسون من خالل التعامل مع البودكاست كفاءات رقمیة إضافیة•

وبالتالى،بودكاستبأنفسھمأيضاينشئواأنوالدارسینوالمعلماتالمعلمینبإمكانالحالوبطبیعة
معالتعاملأجلمنمسبقااألعباءتخفیفمنوكنوع.اإلنتاجیةقدراتھمالطريقةبھذهيدربوا

Kristinaبويشیلكرستیناتقترحالبودكاست Peuschel إلىاإلستماعالدارسیننناشدأن(2012)
لماتلخیصعملفىويشرعوا،بودكاستاتمن-أونالين–اإلنترنتشبكةعلىلديھممتوفرهوما

ومن.ذلكعلىتعلیقاتھمكتابةفىيشرعوااألمرلزموإذاكتابة،أوشفاهةسواءله،استمعوا
ةخطووضعلھم،مناسبةموضوعاتإختیار-بودكاستإلنشاءاإلرشادمنآخركنوع-أيضااألهمیة

اءإجرفىالبدء-بويشیللرؤيةوفقا–الممكنمنذلكبعدثمإطارها،فىللعملواقعیةزمنیة
:التالیةالثالثالخطوات
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البحثطريقعنالبودكاستمضمونإعداد:األولىالخطوة

تتعلقمعلوماتجمعالدارسینعلىيتعینللبودكاستمناسبموضوعإختیاريتمأنبعد
.نصوصأولھم،إختیارهايتمإلكترونیةمواقع-المثالسبیلعلى–إلىاستنادابالموضوع،

lessوافٍ القلیل"هناعلیھمتسرىالتىوالقاعدة is more"تصاحبھامعقدةنصوصهناكأنحیث
.تحضیرللالوقتمنمزيدايتطلبذلكوكلذلك،وغیرالمتحدثینمنعديدفیھاويشاركموسیقى،

األمرألنشفوى،تقديمعملتنمیةأجلمندقیقاتحديداالموضوعإطارنحددأناألهمیةومن
وباتباع.نللمستقبلیمماثلةصلةذاتوأبعادعناصراختیارعلىالقدرةتدريببالضرورةمنايتطلب

أكثركلبشالدارسینتوجیهإمكانیةوالمعلماتالمعلمینلدىيصبحالتالیةاإلرشاديةاألسئلة
:الھدفنحوتحديدا

البودكاست؟بھذاإلیھمالوصولأرغبمنأىالمستھدفة،البودكاستمجموعةهىمن•

ىالذاألسلوبهوماأوللبودكاستالمستقبلینمنمفھوماتجعلنىالتىالطريقةهىما•
اآلخرون؟بهيفھمنى

ممل؟وغیرشیقايكونبحیثموضوعىشكلوأصممأكونكیف•

لمشروعىمدونانموذجاوأنشىءلإلستماعأكتبأن:الثانيةالخطوة

منسلةبسلفیهنمرحیثبهنقومإجراءأطوليعتبرلمشروعمدونانموذجإنشاءإنبويشیليقول
المعلمونعيستطیوهنا.للتسجیلالمحددالنھائىالسیناريوإلىنصلحتىوالصیاغاتالتعديالت

-المثالسبیلعلى–نساعدهمكأنلدارسیھم،وتوجیهومساعدةدعمموضعيكونواأنوالمعلمات
سیةأساوأفكارنقاطشكلفىأفكارناتلخیصعملكیفیةأوالمحاضرة،بنیةتقسیمدقةفى

.حدهعلىصیاغةكلتصحیحفىالتعاونأوتحتھا،ومندرجةلھاتابعةوأخرى

والتقييمواإلقناعالتسجيل:الثالثةالخطوة

ذإجديدة،لغويةأرضعلىهنايتحركونالدارسونألنجزء،أهمالبودكاستتسجیلمرحلةتعتبر
مكاناإلقدرالتوترمنخالوضعانحققولكى.آلخرينشیئايقدمونوهمألنفسھميستمعونأنھم
حتىراتمعدةيسجلواأنللدارسینيمكنبحیثاألمر،لھذاالتخطیطعلینايتعینالتسجیلاثناء

.لھمالنھائىالمنتجعنالرضالدرجةيصلوا

نولكوالمعلمات،المعلمینبعضعلىجديدبودكاستألىالتقنىأوالفنىاإلنتاجأنشكوال
خاصمجانىبرنامجنستخدمأنالغرضهذالتحقیقبإمكانناإذمعقدا،أمرابالضرورةلیس

Audacityمثلالصوتیة،بالتسجیالت (https://www.audacity.de/)صوتىاستوديوكأنهيعملالذى
الـنأشكوال.مختلفةأشكالفىاألصواتأوالموسیقىعلىالكالموتركیبتألیفيمكنحیث

Audacityرةفتأنوصحیح.واستغاللھاإستخدامھاالسھلمنأنهإالكثیرة،وظیفیةإمكانیاتبه
تعلیمیةبرامجأيضالذلكإضافةAudacityصفحةعلىلدينايتوفرولكنزمنیا،محدودةالتدريب
علىتالتسجیالنجرىأنويمكن.بودكاستإنتاجبعملقیامناعندتساعدناأنيمكنوخدعونصائح

صلةبومزودإمالئىجھازمعنتعاملكأننامباشرة،خارجىتسجیلجھازعلىأوالتابلتأوالالبتوب
نحتاجسوفوغالبا.معالجتهأعدناذلكبعدثمواستوردناهبإنشائهقمنا،USBخارجیةنسخ

مثل،encoder-dataتسجیلشفرةلداتاإلىMP3علىمسجلةمعلوماتهیئةعلىللتصدير
)"lame"المجانیةالداتا http://lame.sourceforge.net/ ).

https://www.audacity.de/
http://lame.sourceforge.net/
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ةبوظیفمزودمنھاكثیراإنحیثالموبايالت،باستخداموذلكللتسجیل،أخرىإمكانیةوهناك
أجھزةهناك:للتالىننتبهأنالبدوهنا.تُستخدمكیفالدارسینأكثريعرفماوغالباالتسجیل

منبهرجنخماتغییرالصعبمنسیكونوبالتالىبھا،يعملالذىالسوفتويرفىمختلفةموبايل
.آخرجھازعلىdata-formateلداتاقیاسات

أنوالدارسینالمعلمینبإمكانالحالبطبیعةيصبحبودكاستإنشاءمرحلةمنتنتھواأنوبعد
بغىينولكن.خدمتھمفىويضعوهآخرينمشاهدينأومستمعینعلىبتسجیلهقاموامايطرحوا

يتمالوشبابأطفالعملھافىشاركالتىفالبودكاست.للنشرتصلحالتىاألعمالفينفكرأن
أيضاوهىتعلیمیة،بمؤسسةخاصةتعلممنصةعلىمثالبالحماية،يتمتعمكانفىإالنشرها
التالمیذأنإلىننتبهذلكعلىعالوة.Passwordسرىبرقمالدخولخاللمنبحمايةتتمتع

كلأنمراعاةضرورةإلىننتبهكماآلخرى،بلدمنتختلفشخصیةحقوقلھمأنفسھمبالمدارس
هذاومراجعةلألفراد،الشخصیةوالمعلوماتالمعلوماتحمايةموقفونستطلعخصوصیتهلهمجال
اناتوبیمعلوماتلثمةاالجتماعىالتواصلشبكاتعبربالتواصلُيسمحفال.دورىبشكلاألمر

وقعالمعلىاإلطالعبرجاءالتوجیھیةاإلرشاداتمنمزيدعلىوللحصول.باألفرادمتعلقةووثائق
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/itinf/ndts.html:التالى

:لكممعینخیر"Podcast-Canvas"موقععلىلبودكاستبالتخطیطالخاصالمرئىالعرض:نصیحة

https://leonidlezner.de/podcastplanung-mit-dem-canvas/

9تكليف 

.بكالخاصوالتعلمالتعلیمسیاقفىبودكاستواستخدامإنشاءبتجربةقم

رشداست.(والتطبیقاإلستخدامأوالمعالجةالتحفیزى،المدخل)حصةلمراحلبالتخطیطقم•
:بويشیليقترحھاالتىالتالیةالثالثةبالخطواتذلكفى

البحث،خاللمنالمضمونمستوىعلىللبودكاستالتحضیر•

مكتوب،مرجعىنموذجوإنشاءاالستماعبھدفالكتابة•

.والتقییمالتسجیل•

.طتخطیمنأعددتهمابتجربةحینئذقمتعلم،مجموعةمعتعاملفرصةلديكيتوفرحین•
.نتائجمنإلیهوصلتمازمالئكمعناقش

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/itinf/ndts.html
https://leonidlezner.de/podcastplanung-mit-dem-canvas/
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المشتركوالتعاوناإللكترونيةالوسائلـ10.4

كثرأنحوعلىالدراسیةتالحصةفىتفاعلحدوثدعمفىاإللكترونیةالوسائلتساهمأنيمكن
قاووف.والتعاونالمشتركالعملجسورإقامةعلىمبنىأساسھاألننظراوإبداعاوتأثیرافاعلیة

إالهىمابنائیةتعاونیةتعلمعملیةكلفإنDringó-Horváth(2015)هورفاتدرينجوذكرهلما
رقمىلمتعبمحیطالمتعلقةوالكفاءاتالقدراتتامبوضوحفیهتظھرالذىالتعلمأشكالمنشكل"
Dringó-Horváthراجع) 2011, Kotthoff 2012, Stadermann – Schulz-Zander 2012).

برنامجباستخدامالمشتركالتعاونىالعملوتقديمبعرضسنقومالغرضهذاإلىوللوصول
.Actionboundبتطبیقاترقمیةلعبةواستخالصالمینتیمتر

...إلىالفصلمنالجزءهذايهدف

علىمالقائالتعلمتستھدفمتعددةإلكترونیةوسائلعلىتتعرفأن•
التعاون،

ووالدارسینبالتدريسالقائمینقدراتمراعاةعلىقادراتكونأن•
مالئمة،إلكترونیةوسائلاختیار

.ىخفكنزعنللبحثلتالمیذكرقمیةلعبةإنشاءعلىقادراتكونأن•
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8مثال

علىالمجانیةاإللكترونیةالوسائلإحدىهو(/https://www.mentimeter.com)المینتیمتربرنامج
حصةىفسواءأطراف،بینتعاونإقامةبغرضتصمیمھاتموالتىالتفاعلىللتعلمالتصفحموقع

إنثحیاونالين،بالتدريسأوالتعلیمیةبالمؤسسةوالطالبالتالمیذأمامالحضورىالتدريس
نعفضال،والتآلفالتوافقمننوعاالسرعةوجهعلىالالعبینبینخاللھامننخلقأنالممكن

وأسئلةQuizzeالكويزاتباستخداموذلكالتعلم،عملیةنجاحلضمانواإلنضباطللتحكمنظمتنفیذ
.مباشرةالحصةفىالنتائجواستغاللMultiple-Choiceمتعددمناإلختیار

بح لدينا كود تحرير البرنامج يصعند . يقوم المعلم أو المعلمة بإنشاء مینتیمتر مسبقا على اإلنترنت
ھواتفھم بالخاصةخاص بالفصل يمكن للدارسین بعد ذلك إدخاله وتفعیله فى الحصة فى التطبیقات

الذكیة أو بالتابلت، كما يمكنھم بعد ذلك الدخول مباشرة على البرنامج وإدخال إجاباتھم به أو 
لیة وجھا يقوم المعلم بإظھارالنتائج للدارسین أثناء الحصة الفع. اختیارهم إلجابة صحیحة من متعدد 

الين لوجه أمام الدارسین بالمؤسسة التعلیمیة عبر شاشة عرض تفاعلیة أو فى حصة تدريس اون
دام ويمكنكم اإلطالع على طريقة التعامل مع البرنامج وإرشادات اإلستخ. عبر شاشة عرض مباشرة

: خطوة بخطوة على الموقع التالى
https://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/HelpDesk/Office365/Anleitung_Office36

5_Mentimeter.pdf
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.قم بتجربة إنشاء برنامج مينتيمتر

مینتیمتر تحت ابحث على النت عن موقع برنامج ال•
(https://www.mentimeter.com/)وقم بالتسجیل علیه مجانا.

.قم بإنشاء مینتیمتر واطلب من طالبك الدارسین المشاركة•

:قم بوصف أثر تجربتك على طالبك وقم بتدوين مالحظاتك على األسئلة التالیة•

 (/https://www.mentimeter.com)عرض لمنظر مینتیمتر 

https://www.mentimeter.com/
https://www.kphvie.ac.at/fileadmin/Dateien_KPH/HelpDesk/Office365/Anleitung_Office365_Mentimeter.pdf
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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ما هى القدرات الرقمية التى تحتاجها كُمعلم إلستخدام مينتيمتر؟❖

ما هى القدرات الرقمية التى يحتاجها طالبك؟❖

ما الذى وجدته مقنعا عند استخدامك مينتيمتر؟❖
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ما الذى يمكن أن تغيره عند استخدامك له فيما بعد؟❖

عنىملیسولكنإلكترونیة،وسائلإستخدامخاللمنيتغیرالدرسحصةفىالتعاونأنشكوال
بشكلةللحصتخطیطناهواألمرفىفالمھمالفور،علىبأكملھاالدراسیةللحصةتصورناتغیرذلك

نعفضالعملنا،تأديةفىبناالمنوطةالمھاممنتمكنناالمعالمواضحةتعلمأهدافووجودجید،
أهمیتھاھالرقمیةتعلمأنشطةاختیارعلینايتعینولھذا.المنھجیةحیثمنمعنىذاتقدمتحقیق
ويمكنكم.مشاكلدونتطبیقھاويمكنألهدافنامناسبةوتكونبنا،الخاصوالتعلمالتعلیملسیاق

Hilbertمايرهیلبرتذكرهاالتىبالتوجیھاتاإلستعانةأيضا Meyer حصةتنمیةأجلمن(2020)
.التدريسفنمھاراتأساسعلىتقومدراسیة
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9مثال

Actionboundللتطبیقباستخدامنا (https://de.actionbound.com/)أنإمامناكلبإمكانفإن
أنأو،(لمكانللوصولتوجیهأوكويزرقمیة،لعبة)Boundsالمحددةالمھامعلیهُيطلقماينشىء

امالمھتلكتفعیليمكنكما.الغرضلھذابالفعلآخرونالعبونإلیهتوصلماباستخدمنقوم
وقوالفراإلختالفاتعلىالتعرفيمكنحتىكاملةلمجموعاتأوالفردىلإلستخدامسواءالمحددة

معتالئميبمامطلوبهومانستثمروبالتالىبینھم،فیماالمسبقةوالمعارفالخبراتمستوىعلى
كمااريا،إختیاستثمارهايمكنالمحطاتبعضأيضاهناك.اللعبةلصالحالبینیةوالفروقالتمايزات

هابتنفیذويقوممحددةواجباتألنفسھمينشئواأنمتقدمةدراسیةمراحلفىهملمنيمكن
عنالبحثعندأخرىإمكانیةهناكذلكعلىعالوة.منھماألقلالدراسیةالمراحلفىالطالب
وتسمیھاالھندسیةباألشكالاللعبولعل،QR-Codeللمھمةكودنسخوهىالمحددة،المھام

.Actionboundبتطبیقرقمیةلعبةلممارسةمثالأفضلهىوتوثیقھا

الخاصىاإللكترونالموقععلىبلذاته،التطبیقفىمنابكلالخاصةالمحددةالمھامإنشاءيتموال
.https://de.actionbound.com/stepbystep:التطبیقإرشاداتأيضابهيتوفرحیثActionboundبـ

األماكن،دلتحديدقیقبیانمنفیهنرغبماإضافةمانعوالللعبة،فقراتبإضافةنقومالبدايةفى
اوكم.والتتابعالھدفعنالمعلوماتمنمزيداندخلأنيمكنمحطةكلوفىإحداثیاتھا،السیما

اإلنترنتروابطإضافةخاللمنبإمكاننافإنالمدونةفىالتقريبوجهعلىقبلمنعرفنا
Hyperlinksوياتمحتإلىالتوصلذلك،وغیرصور،أو(اوديوهات)صوتیةتسجیالتأوالفیديوهاتأو

یاراتاخت:الطالبلتنشیطمتعددةاختیاراتاستخداماآلنيمكننامحطةكلوفى.الوسائطمتعددة
وفى.تحديدهسبقمكانكلفىQR-Codesأكوادونسخبحثلمسابقات،وتكلیفاتمھامألسئلة،

علىربالنقجديدتسلسلفىالمحطاتتلكنضعأنبإمكاننافإنالمحطات،منالعديدإنشاءحالة
ھمةللمإختبارعملذلكبعدوننصح.البعضبعضھامعاألشیاءلتجمیعباللوحة"ترتیب"كلمة

.(5شكلقارن)اإلنترنتعلىالمستخدمینلجمیعمتاحةوجعلھااللعبةمنالمحددة

Actionbound (https://de.actionbound.com/)مقاطع وفقرات من تطبیق برنامج 

https://de.actionbound.com/
https://de.actionbound.com/stepbystep
https://de.actionbound.com/
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ام أو وباستخدام التطبیق يتم توجیه وإدارة الطالب الدارسین على سبیل المثال إلى أى مبنى ع
طة وفى كل مح. إلى مدينة، وذلك من خالل فصول المدرسة التى حددنا بیاناتھا والبحث عن محطات

ينتظرك مھمة جديدة، فیمكنك على سبیل المثال 

ة ما هى األشكال الھندسیة األساسی: مثال)اإلجابة على أسئلة كويزات وتجمیع نقاط لھا •
(التى لیس لھا زوايا أو أركان؟ كم عدد زوايا أو أركان متوازى األضالع؟

مربع فى اوجد دائرتین، ثالثة مستطیالت و: على سبیل المثال)تنفیذ المھام التى نبحث عنھا •
(.هذه الغرفة، وقم بتصويرها

ى تنفیذ المھام الكتابیة، كأن نكتب مثال كلمات غیر صحیحة ألشكال هندسیة مختلفة ف•
.المحطة الواجب ترتیبھا

المربعات وهكذا /من يجد أغلب الدوائر: على سبیل المثال)تنظیم مسابقات •
(   فى الفصل؟

.ة منھموفى نھاية اللعبة يقوم الطالب مع المدرسین سويا بعمل تقییم لكل مسألة كانت مطلوب

تنمیةعلىالعملهناالممكنمنإذ:السرعةوجهعلىعلیھاالتعرفيمكنالتطبیقمزاياإن
ذاتهالوقتوفى.الدارسینالطالببینالتمییزأوالقدراتبینوالفصلالتوجیهعلىالقائمالتعلم

ذإفیه،نعیشالذىعالمنامعصلةوعقدالمنافسةروحبعثعلىالعملشأنهمناألمرهذافإن
المعبمثابةوهوالسرعة،وجهعلىآخربمنظورالمكتبةأوالكانتینأوالفصلإكتشافالممكنمن

وإقامةلمالتعإستقاللیةتنمیةوهىجیدة،نتیجةإلىالختامفىسنصلوبالتالىللتعلم،جديد
ائلمسحلفىالتفكیرسیتعلمونالدارسینألنسواء،حدٍ علىالدارسینبینالتعاونجسور
.صغیرةمجموعاتفىأولھمآخرينمساعدةدونومخادعةصعبة

والتواصلاإللكترونيةالوسائلـ10.5

اختیارهم،تميقراءمعبینھمفیماتواصلعملیةفىيدخلواأنللدارسیناإللكترونیةالوسائلتسمح
.وآراءومدوناتوأخبارنصوصونشركتابةيتمحیثعريض،جمھورمعوأيضا

...إلىالفصلمنالجزءهذايهدف

عريض،جمھورمعالتواصلتستھدفمتعددةإلكترونیةوسائلعلىتتعرفأن•

قیامالعنداالجتماعیةالوسائطباستخدامالخاصةالتعلیماتمراعاةعلىقادراتكونأن•
تدريس،لحصةبتخطیط

الدراسیة،الحصةفىحكاياتبسردالخاصةاألسبابتسمیةعلىقادراتكونأن•

.راسیةالدحصتكفىالتواصلبغرضاإللكترونیةالوسائلاستخدامعلىقادراتكونأن•
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إن أبسط وأسرع وسيلة للتواصل تقدمها الوسائل اإللكترونية هى مدونة 
Micoblogging:

ائلالرسلنصالقیاسىالحجمفىالمدوناتأشكالمنخاصشكلبأنھا(مدونة-المیكرو)توصف"
SMS.200منأقلعلىغالباتحتوىالتىواألخبارالرسائلحجمتصغیر(میكرو)بكلمةوالمقصود

.زمنیانالتدويعرضترتیبعلىفینطبق(المدونة)التسمیةمناآلخرالجزءوأما.رمزيةكتابةعالمة
لغايةلبسیطةهى:قلیلةنقاطفىمدونة-المیكروبتطبیقاتالخاصةالسماتتلخیصويمكن
یلدبوشنف)".األخبارنشرفىجداسريعةأنھاكمابھا،واإلنتفاعاالستخدامفىومیسورةوسھلة

2011).

10مثال 

Twitterالتغريدةأوالتويترهوالخصوصوجهعلىمدونة-المیكرواألخبارخدمةأشكالأحبمن
(https://twitter.com/login).وهىللكالم،رمزيةعالمة280حدعندتتوقفالتدويناتنجدهنا

لجمھورءوآراأفكارعنالتويترعبراإلفصاحيمكنذاتهالوقتوفى.شكلھافىالتلغرافتشبهلذلك
.القراءمنعريض

المثالیلسبعلىالدارسینباستطاعةإذكثیرة،إمكانیاتالتعلیمعملیةفىالتويترتقدمأيضا
فىرينآخدارسینمعيتواصلواأنأوللقراءة،يومیاتسويايكتبواوأننصوص،هیئةعلىالتعبیر

التالىبالموقعالتويترحكاياتعلىذلكنرىكماالحكايات،أقصريكتبواأنأوأخرى،بالد
(https://twitter.com/tiny_tales).كلللدراسة،مشروععننغردأنأيضابإمكانناالحالوبطبیعة

.دراسیةلمشاريعالعونتقديمبإمكانھملخبراءعامرأىأمامالمجاليفتحالتويترألنهذا

اركتھامشبإمكانھمألنالسرعة،وجهعلىالدارسینأنشطةتفعیليتمالتويتراستخدامخاللمن
شیاءاألعلىالتركیزعلىأيضانشجعالكتابةرموزعددتحجیمخاللمنأنهإال،الوقتنفسفى

ذإتزامنى،غیرأوتزامنیايكونأنيمكنالتويتراستخدامأنأهمیةذلكعنيقلوال.الجوهرية
نظاقوخارجبعد،فیماقراءتھايمكناإلجاباتولكنالتوقیت،نفسفىيغردواأنالدارسینبإمكان
.الفصل

لفصل،لالمحمیةالمكانیةالحدودتنفتحالتويتراستخدامخاللمنأنهإلىننتبهأنينبغىوهنا
السببولھذا.الخطريكمنوهناالخارجى،العالمعلىمنفتحةحدودإلىالدارسونيتحولحیث
جتماعیة،االالمنصاتباستخدامالخاصةالتعلیماتتطويرفىالتعلیمیةالمؤسساتمنكثیرأخذت

ورىالضرمنوأصبحالضرورية،المتطلباتهذهمنالتوثقضرورةوالمعلماتالمعلمینعلىوتوجب
ماإسيستخدمواأنالحسابفتحعندعلیھموتعینمنھم،لكلحساببفتحالدارسونيلتزمأن

دوايسبأنوالمدرساتالمدرسینتكلیفتمكمابھم،الخاصةالمعلوماتحمايةأجلمنمستعارا
لضمانھاتدريسيتمدراسیةلوحدةالموضوعهذاضمتموبالتالىالتويتر،مستخدمىإلىنصائحھم

.التعلیمىاألثرعلىالحفاظ

منعقديحیثللتواصل،استقبالكأداةممتازبشكلللتويتراستخدامنايتناسبالحالوبطبیعة
جیدةموادافیهويجدونالمھمةالساعةموضوعاتعنحواراتوالمدرساتالمدرسونغالباخالله

.للتدريس

https://twitter.com/login
https://twitter.com/tiny_tales
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11مثال

digitalللحكاياتالرقمىالسرد"تطبیقاستخدامعند Storytelling"الوسائطبمساعدةنرغبفإننا
ذكربماحسالتطبیق،ذلكويتناسب.حكايةسردفىوالصوتوالصورةاللغةبینالجمعفىالرقمیة

Claussen،األطفالألنواإلبتدائي،األساسيالتعلیمبمرحلةالتدريسمجالفىاألخصعلى
.(2006)"القصصىالسردسنعلیھاُيطلقمرحلةوهىاللغة،تطويرفىالمرحلةهذهيقضون"

.لديھماالمیديأوالوسائطببناءاللغوىالبناءهذاربطأمامالمجاليفتحللحكاياتالرقمىفالسرد

مىالرقالسردعنديولدأنفسھم،الدارسینبینوأيضاوالدارسین،المعلمینبینالتفاعلإن
صاقصنجدأنالممكنمنوهنا.جديداشیئانبدعسويافنحن.نوعھامنفريدةقصةللحكايات،
أوعھا،مالتعاطفأوالشخصیاتتقمصعلىوتبعثالدارسین،خیالاستنھاضعلىتعملوحكايات

عالوة.ةجديدومعرفةجديدةرؤىأمامالمجالتفتحوأيضاثقافیة،البینالقدراتتنمیةعلىتشجع
صفاتأوقدراتتجربةأوأخرىأدوارللعبأطفاليتسللأنالتنكرخاللمنالممكنمنذلكعلى

.األدواربلعبقیامھمأثناءجديدة

يتمالتىیهالتوجمرحلةأمامناتتمثلالبدءفى:تقلیدىبناءللحكاياتالرقمىالسرديتخذماوغالبا
التىلحدثاعقدةتصويرمرحلةمباشرةالبدايةبتلكيرتبطثمالحكاية،إنطالقموقفتصويرفیھا
وعلى.اإلشكالهذاحلعلىالعمليجبالحكايةنھايةوفىإشكالیة،ذاموقففیھايتولد

تخداماسيتمماغالباإذللحكايات،الرقمىللسردتقلیديةعناصرأيضاهناكاللغوىالمستوى
.للوصفوالصفاتالسرد،فىالمباشرالكالم

11واجب 

:التالیةاألسئلةتجاهمالحظاتكدون

ما:نعماالجابةكانتاذاالحكايات؟سردتدريسكحصةفىقبلمناستخدمتهل❖
الشأن؟هذافىخبراتكهى

الحكايات؟سردمنجيدبشكلالدارسيتعلمهأنيمكنالذىما❖
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مستداما؟للحكاياتالقصصىالسردطريقعنالتعلميعتبرلماذا❖

إنهحیثالدراسیة،الحصةفى"القصصىالسرد"استخدامتبرركثیرةأسباباوجدتتأكیدبكل
ريقطعنجديدةلغويةثروةالكتسابمدخالاعتبارهويمكنالتعاونى،العملعلىتدريببمثابة
ىيبنالحكاياتسردفإنذلكعلىعالوة.الكالملنطقداعمايكونأنالممكنمنأنهكمااللعب،
وغیرهBaruckiباروكىأكدوقد.بینھمفیمامشتركةلغةتألیفمنالدارسینويمكنمتوقعةمواقف

:فقالالحصة،فىالحكاياتالستخدامالتالیةاألسبابعلى(2008)

"الحكاياتإن"

ومكثف،التوترات،منوخالٍ لألعصاب،مريحتعلمأجلمنايجابىتعلممحیطتخلق•

غويةاللالمدخالتأحدبمثابةتعتبربذلكوهىداللتھا،ولھامفیدةسیاقاتفىاللغةتقدم•
بالغ،بنجاحاللغةلتعلمالالزمةوالطبیعیةوالمفھومةالشاملة

یقیةالحقوالتعبیراتاللغويةوالوسائلالیومیة،الحیاةلغةمفرداتمنكثیرعلىتحتوى•
حیاتیة،مواقففىاستقرتالتىبھاالموثوق

اسیاتاألسمنتعتبروبالتالىاإلفتراضى،البناءمتعددةتراكیبعرضخاللمنوتنمىتشجع•
اللغة،لتحلیلالتلقائیة
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بالمشاهدةومرتبطالجوانبمتعددبعملالقیامإمكانیةخاللمنالتعلمأنماطكلتخاطب•
والحركة،

المختلفة،الثقافاتبینبالتداخلصلةذاوتعلمالقیم،تربیةفىتساهم•

العالمیة،المعرفةعوالمفىاألطفالوإدخالباألدباإلهتمامالبعیدالمدىعلىتنمى•

جابىاإليالتنشیطعنفضالالحكايات،سردسماعفىللمشاركةاألطفالأمامالفرصةتتیح•
األحداث،خاللمنأواللغةمستوىعلى

.التعلیمیةللموادومتجاوزكلىلتعلممتعددةفرصاوتقدم(...)•

تاريخوالاللغةمثلالدراسیة،للموادالخصوصوجهعلىالقصصىالسرديتناسبالحالوبطبیعة
فىلغةالأبحاثأثبتتوقد,الروائىالسردعناصرغالبافیھاُيستخدمالتىالموسیقىأووالفن

تعلیم،الونجاحالحكىطريقعنالمكتسبةالخبرةبینالوثیقةوالصلةاإلرتباطاألخیرةالسنوات
-شمولسر)المقدمةفىالتعلماللغةيضععابرسجلبمثابةأيضاالقصصىالسرديعتبروبالتالى

Schmölzer-Eibingerايبنجر et al. 2018).

الموقعلىعالمتواجدةاإللكترونیةالوسیلةمثلرقمیة،وسائطباستخدامأيضاالحكاياتسرديمكن
Powtoon (https://www.powtoon.com/)وتقديمفیديوهاتإنشاءمنالدارسینيمكنوالذى

علىويتوفر.متحركةلرسومقصیرفیلمشكلفىComic-Stilكومیدىاسلوبفىخاصةعروض
5مدتهعلیهفیديوهاتتسجیليمكنمجاناأساسىنموذجPowtoonبرنامجالستخدامالنت

وماالحكاية،فىلشخصیاتعرضمنأنفسھمفیهيرغبونماالدارسونيختارأنويمكن.دقائق
فیاتاللخلاالختیاريةالبدائلاستخدامأيضايمكنھمولكنبالحكاية،مرتبطةصورمنيناسبھا

ؤلفھايالتىالفیديوهاتتحمیلويمكن.حكايتھمفىاألدوارلیؤدواالتجھیزسابقةوالشخصیات
.Vimeoفیمیوأوالیوتیوبعلىالدارسون

Powtoonمقطع من  (https://www.powtoon.com/) 

https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/
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–الممكنمنأنهيعنىوهذاسواء،حدٍ علىالجماعىوللعمللألفرادPowtoonاستخدامويمكن
لكثیرالمناسباللحناختیاروأيضاالدارسین،من4أو3العملفىيشاركأن-المثالسبیلعلى

ولتحفیزمختلفةرؤىمنحكاياتلعرضجیدبشكلاستخدامهيصلحكماالشخصیات،من
.التعلممواقففىوالتواصلالتعاونعلىالدارسین

علىرةالمتوفاإللكترونیةالوسیلةباستخدامممتازبشكلفیديوهاتإنشاءأيضايمكن:نصیحة
:التالىالموقععلىمجاناالمتوفرةاإلمكانیةباختیارقم.(www.mysimpleshow.com)الموقع

https://videomaker.simpleshow.com/pricing/

12تكليف 

و ويوجد شرح بالفیدي. فى سیاق التعلیم والتعلم الخاص بكPowtoonقم بتجربة استخدام تطبیق 
/https://www.powtoon.com/labs/tutorials: على الموقع التالى

.(التطبيقأوالمعالجةأوالتحفيزىالدخول)دراسيةمرحلةبتخطيطقم❖
بتدوينوقم.تخطيطكتجربةفيمكنكالتعلم،مجموعاتإحدىتوفرتكانإذا

:التاليةاألسئلةتجاهمالحظاتك

جيد؟بشكلسارالذىما•

القادمة؟المرةتخطيطكعندهتغيرأنالمحتملمنالذىالموضعاذكر❖

http://www.mysimpleshow.com/
https://videomaker.simpleshow.com/pricing/
https://www.powtoon.com/labs/tutorials/
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سبقماملخصـ10.6

فىاالستخدامھاإلنترنتمواقععلىمجانیةإلكترونیةوأدواتوسائلعلىالفصلهذافىتعرفت
.والتفاعلوالتعاونواإلنتاجوللتدبرلإلستقبالووسائلأدوات:مختلفةتعلیمیةأغراض

طريقعنوالتعلمالتعلیمسیاقفىبكخاصةإلكترونیةلوسائلاستخدامكبتقییمقمتوقد
ويمكن.منھالكأثرواستبنتعملیا،تطبیقاتوتجربةتخطیطبعملقیامكعنفضالوظائفھا،تصنیف
وذلك،التدريسحصةفىالوسائطوكذلكبعرضھا،قمناالتىاإللكترونیةالوسائلمنكثیرإدماج

.وقتأقلوفىبسیط،بمجھود

سريعةبنظرةالمعرفة

يتوفرأنوالبداإلنترنت،علىلتتواجدتأسستبرامجهىWebtoolsاإلنترنتوأدواتوسائل✓
يمكنوسائلأمامأننايعنىوهذا.باإلنترنتواتصالBrowserومتصفحرقمىجھازالستخدامھا

.درسأوتعلیمیةحصةومتابعةوتنفیذلتخطیطمنھاإفادةتحقیق

ت،والتخصصاالمجاالتجمیعفىإستخدامھافیمكناإلنترنتوسائلوجوهوتعددلتنوعونظرا✓
اتومنھجیوطرقمحتوياتعلىالحصولعلىتساعدأنھاحیثالعمرية،الفئاتلجمیعوإفادتھا

خاللھا،منمیزةأيضالھمفیتحققالدارسونوأما.حدهعلىدارسكلالحتیاجاتوفقاتعلم
.الدرسوقتنطاقخارجلھممتاحةأنھاوهى

عرضتقديمأووأثرها،األشیاءتدبرمثلمختلفة،ألغراضاإلنترنتوسائلاستخداميمكن✓
فىآخرينمعالتعاونأوأشیاء،استقبالأومعھم،التواصلأوآخرين،معالتفاعلأولموضوع

مونالُمعلُيعملأنالشأنهذافىاألهمیةومن.ذلكوغیرالتدريس،حصةتنظیمأوشىء،عمل
فوكیاإلنترنت،لوسائلاستخدامھمعندتعلیمیةأهدافمنيرغبونفیمافكرهموالمعلمات
عھاميندمجونوكیفالتدريس،وفنالتعلیمیةللعملیةجديدةومفاهیمطرائقيستقبلون
.التدريسمھمةفىنقدىنحوعلىويتدبرونھا
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لتعلیم،واالتعلمفىمنابكلخاصةلسیاقاتاإلنترنتوسائلاستخداموتخطیطتقییميمكن✓
.التصنیفبطرقباالستعانةوذلك

لقدرةاوفقتقنیةتجھیزاتمنمتاحهومااإلنترنتوسائلواستخداماختیارعندنراعىأنينبغى✓
.المیدياأوالوسائطاستخدامفىوالمعلمینالدراسینوكفاءة

لفةالمختاإلنترنتلوسائلاالنتفاعوحقالمعلوماتلحمايةالعامةواألحكامالقواعدمراعاةيجب✓
.للدرسالتخطیطعند

قصر،وشبابأطفالعملھافىشاركاإلنترنت،وسائلطريقعنمستخلصةتعلیمیةمنتجاتأى✓
علقيتماكلوبانتظاموعنايةبحرصنراجعأنعلینايتعینإذآمنحیزفىإالبنشرهانقومال

لتواصلباُيسمحوالالشخصیة،األفرادوبیاناتالمعلوماتوحمايةللدارسینالشخصىبالمجال
.االجتماعىالتواصلشبكاتعبرباألفرادتتعلقوثائقأوبیاناتأىبشأن

التعلمتتطبیقا:التالیةاالجتماعیةوالمنصاتوالتطبیقاتوالبرامجاإلنترنتأدواتبعرضقمنا✓
LearningApps،البادلیترقمیة،تعلمألعابPadlet،الرقمیةوالرسوماتالفنیةاألعمالمحفظة

digital(المھارات) portfolio،التعلیمملفEduPad،البودكاستPodcasts،األنشطةتصمیم
والحكاياتوالتويتر،،Actionboundبرنامجوتطبیقات،Mentimeterمینتیمترموقععلىاإللكترونیة

digitalالرقمیة Storytelling (Powtoon).

13تكليف 

خاص بك، قم بإعداد قائمة للوسائل اإللكترونیة التى تناسب عملك فى سیاق التعلیم والتعلم ال
:وأكمل هذه القائمة بعد كل تجربة لعمل تقییم نقدى مبنى على أساس  األسئلة التالیة

ف إلى أى مدى تتوافق هذه الوسيلة اإللكترونية مع مجموعتى المستهدفة؟ كي❖
أعرف ذلك؟
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هل تعتبر هذه الوسيلة اإللكترونية سهلة االستخدام؟❖

ية هل من الممكن أن تُحقق هذه الوسيلة اإللكترونية تقدما لتالميذى فى عمل❖
التعلم؟

هل توجد وسائل مساعدة فى حالة أن وقوع تالميذى فى أخطاء؟❖
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هل تتضمن هذه الوسيلة اإللكترونية درجات صعوبة مختلفة؟❖

ند هل فى استطاعة تالميذى أن يقوموا بأعمالهم بأنفسهم ودون مساعدة آخرين ع❖
إستخدامهم لهذه الوسيلة اإللكترونية؟
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كيف اقيم نجاح هذه الوسيلة اإللكترونية فى المجمل؟❖

حقق إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات بشأن وسائل وأدوات إلكترونیة من الممكن إستغاللھا وت
:  إفادة لحصة التدريس، فننصح بالمراجع التالیة

التحفیز على وسائل اإلنترنت : 2.0هیا نتأمل تطبیق (: 2018)كتاب توماس شتراسر •
ح فى هذا الكتاب يتم شرح وتوضی. وأنشطتھا لتحفیز طالبك علیھا وعمل مشاركة جماعیة

یقات التطبیقات خطوة بخطوة، فضال عن أنه يمدنا من خالل مھام مختلفة ومتنوعة على التطب
بمادة تدريبیة مبتكرة

Thomas Strasser (2018) Mind the App! 2.0: Inspiring internet tools and activities to 
engage your students.

هنا نجد تقییم من علماء . /http://mit80appsumdiewelt.blogspot.comالمدونة اإللكترونیة •
صائحھم تربويین متخصصین فى المیديا  لتطببقات مستخدمة اآلن، فضال عن توصیاتھم ون

.إلستخدامھا فى التدريس

http://mit80appsumdiewelt.blogspot.com/
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: صندوق األدوات والوسائل الرقمیة التالى•

http://magazin.sofatutor.com/lehrer/2016/05/02/digitaler-werkzeugkasten-apps-und-
tools-fuer-den-unterricht/

والمصادرالمراجع

- Barucki, H., Piechotta, J., Wilschke, U. und Rahmenlehrplangruppe Fremdsprachen in der 

Grundschule (2008). Geschichten erzählen – Storytelling Materialien für den 

Fremdsprachenunterricht in der Grundschule, Berlin, Lisum. [31.10.2021].

(.  2008)تدائیة ونخبة من المعلمین فى مجال اللغات األجنبیة القائمین بالتدريس بالمدارس اإلب/فیلكشه/بیخوته/باروكى

.  مواد تعلیمیة لتدريس اللغات األجنبیة بالمدارس اإلبتدائیة. سرد الحكايات

- Brash, B., Pfeil, A. (2017). Unterrichten mit digitalen Medien. (Deutsch Lehren Lernen, Band 9).

München: Klett-Langenscheidt.

(9الجزء / تعلیم وتعلم: اللغة األلمانیة)التدريس بالوسائط الرقمیة (. 2017)بفايل /براش

- Busch, M. (2018). 55 Webtools für den Unterricht. Einfach, konkret, step-by-step. Augsburg: Auer.

بخطوةوخطوةوعملىمبسطبأسلوب.التدريسلحصةرقمیةووسیلةأدة55.(2018)بوش

- Büschenfeldt, M. (2011): Die Zukunft elektronischer Demokratie: Die Bedeutung des demokratischen

Prinzips in softwaretechnischen Konzepten und der elektronischen Demokratie als

Anwendungsdomäne der Softwareentwicklung. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der

Ingenieurwissenschaften. Universität Bremen [Online] http://docplayer.org/5005431-Von-maika-

bueschenfeldt-dissertation-zur-erlangung-desdoktorgrades-der-ingenieurwissenschaften-dr-ing.html

[31.10.2021].

وفتويرالسبرامجتقنیاتمفاهیمفىالديمقراطیةمبدأأهمیة:اإللكترونیةالديمقراطیةمستقبل.(2011)بوشنفیلد

.بريمنجامعة/الھندسةعلومفىدكتوراةرسالة.السوفتويرلتطورتطبیقیةومیادينكمجاالتاإللكترونیةوالديمقراطیة

- Claussen, C. (2006). Mit Kindern Geschichten erzählen. Konzept – Tipps – Beispiele. Berlin: Cornelsen

Verlag.

برلین.أمثلة–نصائح–مفھوم.الحكاياتسرد.األطفالصحبةفى.(2006)كالوسن

- Dringó-Horváth, I. (2015). Interaktion und Kooperation digital. DaF-Lehrwerke und ihre digitalen

Ergänzungsmaterialien. DufU. Deutschunterricht für Ungarn, 27, Sonderheft 2015. Verfügbar unter

http://dufu.hu/folyoirat/DUfU_2015.pdf#page=27 [31.10.2021].

تعلیم.لھارقمیةتكمیلیةوموادأجنبیةكلغةاأللمانیةاللغةتعلیمكتب.رقمىوتعاونتفاعل.(2015)هورفات-درينجو

ذلكعلىمثاالبالمجراأللمانیةاللغة

http://magazin.sofatutor.com/lehrer/2016/05/02/digitaler-werkzeugkasten-apps-und-tools-fuer-den-unterricht/
http://docplayer.org/5005431-Von-maika-bueschenfeldt-dissertation-zur-erlangung-desdoktorgrades-
http://dufu.hu/folyoirat/DUfU_2015.pdf#page=27
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- Gleich, U. (2007). Nutzung und Funktionen neuer Medien bei Kindern und Jugendlichen. ARD-

Forschungsdienst* (Media-Heft 10). Verfügbar unter https://www.ard-

werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2007/10-2007_ARD-

Forschungsdienst.pdf [31.10.2021].

.والشباباألطفاللدىووظائفھاجديدةوسائطإستغالل.(2007)جاليش

- Grimm, J. (2005). Einführung in die Kommunikationsforschung. SS2005. Verfügbar unter

https://homepage.univie.ac.at/gabriele.tatzl/lehre/VWien03Praes03RezAna.pdf [31.10.2021].

.مدخل إلى أبحاث اإلتصال والتواصل(. 2005)جريم 

- Ketterl, M., Schmidt, T., Mertens, R. & Morisse, K. (2006). Techniken und Einsatzszenarien für

Podcasts in der universitären Lehre. Verfügbar unter

https://www.researchgate.net/publication/266297458_Techniken_und_Einsatzszenarien_fur_Podcast

s_in_der_universitaren_Lehre [31.10.2021].

.تقنیات وسیناريوهات إستخدام البودكاست فى التعلیم الجامعى(. 2006)موريس /میرتنس/شمیت/كیتلر

- Köhler, K. & Weiß, L. (2017). Mit Kindern kompetenzorientiert über Lernen sprechen.

Reflexionsmethoden für die Grundschule. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

طرق ومنھجیات إنعكاس آثارها للمدرسة . توجیه قدرات األطفال عن طريق التعلم والنطق(. 2017)فايس /كولر

.اإلبتدائیة

Lindner, M. (2021.) 60+ Webtools für den Unterricht und mehr. Unterricht digital gestalten und spielerisch

online unterrichten. Independently published.

تدريس ال. صیاغة شكل حصة التدريس رقمیا. أكثر من وسیلة إلكترونیة للتدريس وألشیاء كثیرة أخرى(. 2021)لیندنر 

.اونالين على نحو فكاهى

- Meyer, H. (2020). Arbeit mit digitalen Unterrichtsmedien - Plädoyer für eine didaktisch fundierte

Unterrichtsentwicklung in 9 Punkten. Forum: Impuls 2020 - Schule 2030. Unterrichten digital.

Verfügbar unter https://unterrichten.digital/2020/05/14/hilbert-meyer-digitalisierung-unterricht/

[31.10.2021].

-2020نبض : منتدى. نقاط9الدفاع عن تطور فن التدريس فى . العمل باستخدام الوسائط الرقمیة للتدريس(. 2020)ماير 

.التدريس رقمیا. 1030المدرسة عام 

- Peuschel, K. (2012). Lerner-Podcasts. Präsentationen aus dem projektorientierten Unterricht.

Fremdsprache Deutsch. 47, 30-34.

https://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/pdf/2007/10-2007_ARD-Forschungsdienst.pdf
https://homepage.univie.ac.at/gabriele.tatzl/lehre/VWien03Praes03RezAna.pdf
https://www.researchgate.net/publication/266297458_Techniken_und_Einsatzszenarien_fur_Podcasts_in_der_universitaren_Lehre
https://unterrichten.digital/2020/05/14/hilbert-meyer-digitalisierung-unterricht/
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األلمانیة كلغة . عرض وتقديم مستوحاه من حصة تدريس لديھا مشروع. الدارسون والبودكاست(. 2012)بويشیل 

.أجنبیة

- Rösler, D., Würffel, N. (2014). Lernmaterialien und Medien. (Deutsch Lehren Lernen 5). München:

Klett-Langenscheidt.

(  5تعلیم وتعلم األلمانیة رقم . )المواد التعلیمیة والمیديا(. 2014)فورفیل /روسلر

- Schmidt, C. (2014). Podcasts in pädagogischen Kontexten. Einsatzmöglichkeiten und effektive

didaktische Ausgestaltung innovativer Audiomedien, Hamburg: Diplomatica Verlag.

- وفنیةمؤثرةتدريسیةوصیاغةاإلستخدامإمكانیات.التربويةالسیاقاتفىالبودكاست.(2014)شمیت

.مبتكرةسمعیةلوسائط

- Schmölzer-Eibinger, S., Akbulut, M. & Rotter, D. (Hrsg.) (2018). Erzählen in der Zweitsprache

Deutsch. Stuttgart: Klett.

.ثانیةكلغةاأللمانیةباللغةالسرد.(2018)روتر/اكبولوت/ايبنجر-شمولتسر

- Strasser, T. (2014a). Internetgestütztes Sprachenlernen und -lehren. Wie der 

Fremdsprachenunterricht von digitalen Anwendungen profitieren kann. Quo Vadis Romania? 

Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik, 44 (2014-5), 99–119. Verfügbar unter

https://www.univie.ac.at/QVR-Romanistik/wp-content/uploads/2018/11/QVR-44-2014.pdf

[31.10.2021].

.كیف يحقق تدريس اللغات األجنبیة إفادة من تطبیقات رقمیة. تعلم وتعلیم اللغات باإلنترنت(. أ2014)شتراسر 

- Strasser, T. (2014b). Grenzgänge in der Hochschullehre. Wie Lerntechnologien die Präsenzlehre

örtlich delimitieren und das selbstgesteuerte Lernen fördern können. Ein Überblick. In: Martos, J.

(Hrsg.) Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 40, S. 164–176.

كیف تتخطى وسائل تكنولوجیا التعلم الحدود المكانیة للتدريس . معابر الحدود فى تدريس الجامعات(. ب2014)شتراسر 

.نظرة عامة. الفعلى الحاضر بالجامعات، وكیف تدعم التعلم الذاتى

- Strasser, T. (2018). Mind the App! 2.0: Inspiring internet tools and activities to engage your

students. Innsbruck: Helbling.

ة التحفیز على وسائل اإلنترنت وأنشطتھا لتحفیز طالبك علیھا وعمل مشارك: 2.0هیا نتأمل تطبیق (: 2018)شتراسر 

.  جماعیة

- Totter, A. (2017). Reflexion mit digitalen Medien zur Unterstützung von

Professionalisierungsprozessen bei Lehrpersonen. Grünberger, N., Himpsl-Gutermann, K., Szucsich,

P., Brandhofer, G., Huditz, & E. Steiner, M. (Hrsg.): Schule neu denken und medial gestalten,

Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, 227-244.

https://www.univie.ac.at/QVR-Romanistik/wp-content/uploads/2018/11/QVR-44-2014.pdf
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. األثر المنعكس من استخدام الوسائط الرقمیة لدعم عملیات متخصصة لدى القائمین بالتدريس(. 2017)توتر 

- Xie, Y., Ke, F., & Sharma, P. (2008). The effect of peer feedback for journaling on college students’

reflective thinking skills. The Internet and Higher Education, 11(1), 18–25.

.اإلنترنت والتعلیم الجامعى. أثر التغذية المرتدة على المھارات الذهنیة المنعكسة للطالب(. 2008)شارما /كى/اكسى

- Zumbach, J. und Astleitner, H. (2016) Effektives Lehren an der Hochschule: Ein Handbuch zur

Hochschuldidaktik. Stuttgart: Kohlhammer.

.معجم التعلیم الجامعى وفن التدريس. التعلیم الفعال بالجامعة(. 2016)استاليتنر /تسومباخ
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