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  املقدمة 

الحمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن صورة، وأكرمـه بـالعلم والـتعلم وجعـل أول نـزول القـرآن 

  :الكريم قوله تعاىل

  ْن َوالَْقلَِم َوَما يَْسطُُروَن  َما أَنْـَت ِبِنْعَمـِة َربِّـَك مِبَْجُنـوٍن  ََوإِنَّ لَـَك َألَْجـرا َغـرْي

وَن  ٍق َعِظيٍم َوإِنََّك لََعَىل ُخلُ  َمْمُنوٍن    ِبأَيِّكُُم الَْمْفُتونُ  َفَسُتْبِرصُ َويُْبِرصُ

مل يعد التدريس رسدا لطرائق وأساليب يحفظها املعلم ويطبقها عىل املتعلم التي رسعان ما تبعـث 

عىل السأم وتدفع إىل امللل، كام كان عليه الحال حتى عهد قريب، بل لقد أصبح التدريس علام يعتمد عىل 

  .يل والتفري والربط والرتكيب وإصدار الحكم والتقويمالتحل

وإن التطور والتغري الكبـريين يف هـذا العرصـ يسـتلزمان تحقيـق تقـديم نـوعي أمـام املسـتجدات 

الرتبوية التي تفرض عـىل كـل مـن املدرسـني واملتعلمـني، ومهنـديس املنـاهج، ومـؤلفي الكتـب املدرسـية، 

ة أن يوكبوا اإلنفجار املعريف، بالتحقيق والبحث والتنقيب واملشـاركة وموجهي وصانعي قرار العملية الرتبوي

  .الفاعلة فيام يحيط بهم من علم وفكر ومعرفة

وبذلك يكون التدريس بأصالته وحداثته إبداعا يلعب دورا فاعال يف تـوفري سـعادة لإلنسـان، وهـو 

تقـى العلـوم بجعلهـا أكـرث حيويـة يساهم يف اإلرتقاء بسوية التعلم والتعليم، فالتـدريس كـان وسـيبقى مل

واستثارة لفضول العلامء واملتعلمني ليتعرفوا عىل علومهم وإمكانات تعلمهم بصورة أكرث موضوعية، إذ بـه 

  . يتفاعلون معه بأشكال شتى وفهم العلوم املختلفة ككل متآخذ متامسك

ف، واعتامد هذه العلـوم وقد تقدمت اسرتاتيجيات التدريس تقدما كبريا نظرا لتقدم العلوم واملعار 

  .عىل اسرتاتيجيات التدريس مام أعطى تغريا يف إسهامها بزيادة سبل التفاهم بني العلامء واملتعلمني
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واسرتاتيجيات التدريس تقوم بدورها يف تقريب هذا التفاهم إذا أحسن استخدامها وتوظيفها، كـام 

ه ممكن، وتحقيـق زيـادة التفـاهم املعـريف ينبغي أن تكون لتحقيق األهداف املرجوة منها عىل أحسن وج

  .بني العامل واملتعلم

  :تربويةمفاهيم 

  :اسرتاتيجية التدريس

تعرف اسرتاتيجية التدريس بأنها خطة تصف اإلجراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلم بغية تحقيق 

  .يات التعلمنتاجات التعلم املرجوة، وتستند اسرتاتيجيات التدريس يف األساس إىل مناذج ونظر

  : طرائق التدريس

  .تعرف طرائق التدريس بإنها اإلجراءات العامة التي يقوم بها املعلم يف موقف تعليمي معني

  : عملية التدريس

الدراسـية الخاصـة مبكـان الدراسـة مـن حيـث موقـع املدرسـة والغـرف الصـفية، هي تلك البيئـة 

والتدفئـة واإلضـاءة، والنظافـة، ولوحـات اإلعانـات، واإلمكانات املادية املتـوافرة فيهـا مـن حيـث التهويـة 

والوسائل التعليمية، والرسومات الجدارية، وطرائق وأسـاليب التـدريس مبـا فيهـا مـن إجـراءات تدريسـية 

  يستخدمها املعلم أو املتعلم يف موقف تعليمي تعلمي معينز

  : أساليب التدريس

راءات العامـة التـي تجـري يف موقـف هي إجراءات تنفيذية خاصة يقـوم بهـا املعلـم ضـمن اإلجـ

  .تعليمي تعلمي معني

فمثال عند تدريس موضوع الحج بطريقة املناقشة، فإن معلام ما يدرس املوضوع بأسلوب تـدريس 

يعتمد عىل الصور والوثائق الثابتة، ومناقشة الطلبة مبضمونها، ومعلام آخر يدرس املوضوع بـنفس طريقـة 

  تمد عىل الصور املناقشة ولكن بأسلوب تدريس يع
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ومناقشة الطلبة مبضمونها، ومعلام آخر يدرّس املوضـوع بطريقـة ) عرض فيديو(والوثائق املتحركة 

املناقشة معتمدا عىل أسلوب لعب األدوار ومتثيل الطلبـة ملناسـك الحـج ومناقشـتها، ومعلـام آخـر يـدرس 

كتابة التقـارير ومناقشـتها، وآخـر  معتمدا عىل أسلوب) طريقة املناقشة(املوضوع نفسه وبالطريقة نفسها 

  .يعرض موضوع الحج بطريقة املناقشة معتمدا عىل أسلوب األسئلة واألجوبة

  :التدريس

يعرف التدريس بأنه اإلحاطة باملعلومات واملعارف التي تـم اكتشـافها، وتقـدميها املـتعلم بطرائـق 

ق واألسـاليب التـي تيرسـ عليـه فهـم وأساليب تتناسب مع عمره العقيل والجسدي، وتعليم املتعلم الطرائ

  .وبذلك يكون التدريس أشمل وأعم من التعليم. وتوظيف املعرفة يف حياته املستمرة

  : التعليم

يعــرف التعلــيم بأنــه اإلجــراءات التدريبيــة والتوجيهــات اإلرشــادية التــي ميارســها املعلــم لتــذليل 

  .وسهولةالصعوبات والعقبات أمام املتعلمني الكتساب املعرفة بيرس 

  : التعلم

يعرف التعلم بأنه اإلندفاع الذايت يحرك املتعلم الكتساب املعرفة حسـب رغبتـه وقدرتـه مسـتعينا 

  .باإلمكانات املتوافرة يف بيئته مام يسهم يف تغيري أو تعديل سلوك أو أداء املتعلم
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  اسرتاتيجية إدارة التدرس

  :مفهوم إدارة التدريس

ا إدارة كل مـا يتعلـق بـالتعلم والتعلـيم داخـل الصـف، حتـى أن قـوة تتحدد إدارة التدرس يف أنه

التدريس تتوقف عىل إدارته، ذلك أن إدارة التدريس هي إدارة السيطرة عـىل العمليـة التدريسـية تنظـيام 

  .وتوجيها وتقوميا

وإدارة التدرس هي التي تهـتم باألسـاليب التدريسـية التـي تكفـل ضـبط املوقـف التعليمـي مـن 

وتنظيم، وضبط النظام الصفي وإصالحه، وغريها من األعامل التي تضمن سري العملية التدريسـية تخطيط، 

  .يف الغرفة الصفية، أو املشغل أو املخترب العميل

وبذلك فإن مفهوم إدارة التدريس يعني جميع العمليات التـي تحـدث يف غرفـة الصـف وخارجـه 

إرسـال املعرفـة واسـتقبالها والتوجيـه واإلرشـاد، ضمن الحصـة الدراسـية بـني املعلـم والطلبـة مـن حيـث 

  .واإلرشاف، والتفاعل، وتوفري البيئة النفسية واالجتامعية واملادية إلحداث التعلم

  :أمناط إدارة التدريس

  :إلدارة التدريس أمناط متعددة تؤثر وتتأثر بالبيئة التدريسية، ومن هذه األمناط

  .النمط الدميقراطي -أ

  :قراطي يف إدارة التدريس مبيزات منهايتميز النمط الدمي

  .تشجيع الطلبة عىل اإلقبال عىل التعلم، والحرص عىل االستمرار يف تحصيله -1

مساهمة الطلبة يف وضع الخطط الطويلة والقصرية املدى ويف وضع األهداف والنتاجات املرجو  -2
  .تحقيقها، واختيار األساليب املناسبة للتعليم والتعلم

  .ع عىل التعاون، وتبادل الخربات بني األفرادالتشجي -3

  .إتاحة الفرصة لتبادل األفكار واملشاركة الجامعية يف املناقشة -4

  .احرتام وجهات نظر الطلبة، وتقدير مشاعرهم -5
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  .إيجاد جو تسوده املحبة والحرية املنضبطة وفق تعليامت االنضباط املدريس -6

  النمط التسلطي -ب

  :سلطي يف إدارة التدريس مبزايا عدة منهايتميز النمط الت

  .غياب الثقة بني املعلم والطلبة -1

  .لغة العقوبات تعلو فوق لغة التفهم للحاالت والظروف اإلنسانية -2

  .استبداد املعلم برأيه وإعراضه عن آراء اآلخرين -3

ب أن املعلم هو الذي يخطط ويضع النتاجات ويصوغ األهداف حسب رؤيته هو، وما يج -4

  .يحققه الطلبة بقطع النظر عن حاجاتهم النفسية ودوافعهم الرتبوية

  .تباعد الفجوة بني املعلم والطلبة وغياب لغة التقارب والتفاهم -5

  .يسيطر املعلم عىل جو البيئة الصفية بعلو الصوت والتلويح بأدوات العقاب -6

  .يُشعر املعلم طلبته دامئا بالتقصري والضعف والدونية -7

  .التوقع من الطلبة الطاعة التامة والتنفيذ الفوري لجميع األوامر والتعليامت، دومنا مناقشة -8

  النمط الفوضوي -جـ

  :ويتميز هذا النمط يف إدارة التدريس مبزايا منها

  .إدارة الصف دومنا تخطيط مسبق -1

  .إرتجال األهداف، وفق مستجدات التعلم -2

  .انضباط بغرفة الصف، أو تقيد بتعليامت النظام الصفي مامرسة الطلبة لألنشطة دومنا -3

  .الطلبة هم أصحاب القرار يف كيفية إدارة التدريس وباألساليب التي تناسبهم -4

  ضياع قدرات الطلبة اإلبداعية لغياب املتابعة والعناية والرعاية الالزمة بها من -5
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  .قبل املعلم 

داخل الحصة الصفية لتوافر بيئة فوضوية تغطي  مترد الطلبة ضعفاء التعلم وإثارة الشغب -6

  .ضعف تعلمهم

  .غياب التقويم البنايئ، وضعف صدق وثبات التقويم الختامي -7

  :إجراءات املعلم يف إدارة التدريس

  :هناك مجموعات من اإلجراءات ينبغي عىل املعلم اتباعها يف إدارة التدريس، منها

  .ميع الطلبة يف حالة جلوس وهدوءتفقد الحضور والغياب عىل أن يكون ج -1

ترديد أنشودة، رسد قصة، قراءة خرب، التذكري (إثارة اهتامم الطلبة للدرس من خالل نشاط  -2

  ).بأحداث ذات عالقة بالدرس

تعويد الطلبة عىل االستئذان برفع اليد عند إرادة الحديث أو املناقشة، أو  السؤال، أو الرغبة  -3

  .مبغادرة الغرفة الصفية

  .تعويد الطلبة اإلصغاء التام عند رشح املعلم، أو عند طرح بعض الطلبة ألحد األسئلة -4

مراقبة املعلم الدامئة النفعاالت الطلبة أثناء سري الدرس، أو متابعة تحركاتهم أثناء العمل يف  -5

  .مجموعات

  .مشاركة املعلم لطلبته يف األعامل اليدوية، أو العملية، أو الجامعية -6

استالم جميع واجبات ووظائف الطلبة والتأكيد عىل أن تكون نظيفة ومرتبة، وعدم رفض أخذ  -7

أي وظيفة غري مرتبة أو نظيفة أو غري كاملة، بل عىل املعلم استالمها مهام كانت طبيعتها، 

وينبغي عىل املعلم عندئذ إعالم الطالب بلطف بأنه سيتم خصم عالمات عىل تقصريه، وعدم 

  .عليامت الوظيفةالتزامه بت

  .االنتقال السلس من نشاط آلخر، وبهدوء تام ونظام -8

  .مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة من حيث تنويع األسئلة وطرح األفكار -9
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  ..تعزيز السلوك الحسن مبارشة، ومبا يتناسب مع املوقف الرتبوي - 10

نه ينبغي عىل املعلم التعامل عند حدوث مشكلتان أثناء سري التدريس يف وقت واحد، فإ - 11

  .واملبادرة لحل  املشكلة األكرث خطورة

مبادرة املعلم ملعالجة السلوك الخطأ مبارشة، يك ال ينترش السلوك السيئ بني الجميع قبل أن  - 12

  .يفعل شيئا نحوه

، ميكن معالجة السلوك الخطأ من الطلبة بطرق غري مبارشة، ودون أن يشعر بقية الطلبة بذلك - 13

كأن ينشغل أحد الطلبة بحل واجبات أخرى غري الدرس، فيقرتب منه املعلم ويغلق دفرته 

بهدوء، أو مالحظة املعلم ألحد الطلبة وهو منشغل بالنظر خارج الغرفة الصفية، فيقرتب 

منه املعلم ويلمس كتفه بيده وبرفق، فيفهم الطالب حرص املعلم عىل حضور ذهنه 

  .ظرللدرس فيكف عن متابعة الن

التقويم الذايت املستمر من قبل املعلم ألداء الطلبة، ومدى مواصلة الطلبة لتحقيق النتاجات  - 14

  .املرجوه

االعتامد عىل النفس يف حل املشكالت، دون إزعاج اإلدارة املدرسية بكرثة املراجعات  - 15

  . واملشكالت الطالبية

  :إجراءات الطلبة يف إدارة التدريس

  : إجراءات إدارة التدريس الناجح، ومن هذه اإلجراءاتللطلبة دور فاعل يف

  .االلتزام بأوقات الحضور واملغادرة -1

  .االستئذان قبل الحديث أو الدخول أو املغادرة -2

  .تسليم الواجبات والوظائف يف األوقات املحددة -3

  .االلتزام بتعليامت املدرس واالنضباط املدريس -4

  .لصفية بإتقانانجاز األعامل واألنشطة ا -5
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  .إحضار جميع أدوات القراءة والكتابة الخاصة مبوضوع الدرس -6

  .االبتعاد عن أي إزعاجات أو فوىض تثري إرباك املدرس وتعطل سري عملية التدريس -7

  .املساهمة يف إيجاد بيئة تعليمية جادة -8

  :معوقات الطلبة إلدارة التدريس

 إدارة تدريسيه هي مشـكالت الطلبـة املفتعلـة أثنـاء سـري إن أبرز العقبات التي تواجه املدرس يف

  :عملية التدريس، ومن ذلك

  .تأخر الطالب عن حضور الدرس-1

ينبغي عـىل املعلـم إذا سـمح للطالـب بالـدخول إىل الغرفـة الصـفية، أو املشـغل، أن ال يقـدم لـه 

ة املنطقيـة لسـلوكه، وهـي أن مساعدة لفهم ما رشح للطلبة قبل حضوره املتأخر وإمنا يدعه يواجه النتيجـ

  .يجتهد يف وقت آخر خارج  الحصة يف فهم واستيعاب املهام التعليمية من زمالئه، أو من قراءاته الذاتية

  .الرصاع مع املدرسني-2

ـاع مـع  إن زيادة الضغط النفيس واالجتامعي عىل املتعلم يزيـد مـن عنـاده يف إظهـار سـلوك الرص

يف آخر الصف يشوش عىل زمالئه، ) س(ان املعلم يرشح درسه، كان الطالب املعلم، ومثال ذلك أنه عندما ك

ويعيقهم عن متابعة الرشح، وعندما توقف املعلم عن الرشح مرات عدة يك ينتبـه الطالـب ويتوقـف عـن 

ازعاجاته لزمالئه، بقي الطالب مستمرا يف سلوكه الخاطئ، فغضب املعلـم غضـبا شـديدا، ورصخ بـه طالبـا 

ن الحديث، فنهض الطالب واقفا يحرك يديه بعصبية يف وجه املعلم يريـد الشـجار، فرتاجـع منه التوقف ع

املعلم للخلف وطلب منه مغادرة قاعة التدريس، فرفض الطالب الخروج بعناد شديد وجلس مكانه وكأنـه 

  .منترص

ال جـدوى  كان ينبغي عىل املعلم ان ال يصل إىل مرحلة املواجهة العنيفة مع الطالب املشاغب إلنه

  من املواجهة، وإمنا كان بإمكان املعلم أن يقول للطالب بلطف وهدوء أما 
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  .تستفيد مني ومن زمالئك باالستامع، أو نستفيد أنا والطلبة جميعا منك بالحديث

وعندما يرفض طالبا ما حل واجباته، أو حل مسألة عىل السبورة، أو تسليم ورقـة االمتحـان، وقـال 

ال أحـد : فعندئذ ينبغـي للمعلـم أن يقـول لـه. ت ال تستطيع إرغامي عىل حل الواجبأن: للمعلم بعصبية

  .يجربك عىل مشاركة زمالئك يف حل املسألة، وأنت الذي يقرر إن كنت تريد املشاركة أم ال

وقد يسهم املعلم يف تعديل سـلوك الطالـب املشـاغب بإسـناد مهمـة حفـظ النظـام وضـبطه بـني 

  .نشطة التي تحتاج إىل حركة وتنقل، أو أثناء تحرك الطلبة يف الساحاتالحصص، أو أثناء أداء األ 

  .الرغبة يف االنتقام-3

قد يجد املعلم يف لحظة من اللحظات نفسه أمام طالب أو مجموعة من الطلبة مندفعون لالنتقام 

ذلـك يك ال يـؤذي منه خلسة أثناءالعملية التدريسية أو إهانته أمام الطلبة، عندئذ للمعلم الحذر التام من 

أو تترضر مكانته يف عيون بقية الطلبة، متجنبا الصدام مرتيثا مهدءا لألمور لحني انتهاء العمليـة التدريسـية 

الصفية، ومن ثم تحويل قضـية الطالـب املتكـرر الشـغب إىل مجلـس الضـبط املـدريس التخـاذ اإلجـراءات 

  .ومكانة املعلم بني الطلبةالرسمية بحقه ليكون ذلك رادعا لغريه، ومحافظا عىل هيبة 
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  :اسرتاتيجية وقت التدريس

يعد الوقت من أهم أبعاد الوجود اإلنساين من حيث الفاعلية والتأثري يف املكان والزمـان، والوقـت 

ال يعيقه جنس وال عمر وال طائفة، فالكل فيه سواء من حيث املسمى، غري أن التفاضل فيه يكون باالنتبـاه 

  .منه باالستثامر فيام يكون فيه نفع له وملن حوله من الكائناتوالحرص عىل اإلفادة 

  مفهوم الوقت -أ

املقدار مـن الـدهر، وقـد أشـار القـرآن الكـريم إىل الوقـت : جاء مفهوم الوقت يف القاموس مبعنى

الَة كَانَْت َعَىل الُْمْؤِمِننَي ِكَتابا َمْوُقوتا...: بقوله تعاىل   ].103:النساء[ إِنَّ الصَّ

دارة الوقت التعليمي تتمركز يف االستثامر األمثل ملصادرالتعلم وموارده البرشية واملادية من قبل وإ 

  .املعلم يف حالة التعليم، ومن قبل املتعلم يف حالة التعلم وفق األولويات واألهداف املخططة مسبقا

  :أنواع وقت التدريس

  :يوزع وقت التدريس إىل األنواع اآلتية

  .الوقت العام-1

وهو الوقت الذي يقوم فيه املعلم أو املتعلم بنشاطات إضافية ذات أبعاد مسـتقبلية عـىل الـتعلم 

والتعليم، كالوقت الذي يقضيه املعلم يف زيارة أولياء الطلبة، والتحـدث معهـم عـن األحـداث الجاريـة، أو 

وضـوعات الـدروس التـي التطلعات املستقبلية، أو قيام املتعلم بقراءات إضافية حول مواد أو مباحث أو م

  .سيتعلمها الطلبة يف الفصول أو الدروس الالحقة أو القادمة

  .الوقت اإلنتاجي-2

  وهو املدة الزمنية التي يقضيها املعلم أو املتعلم يف إنجاز األعامل واملهام واألنشطة 
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علم، مثـل املقررة تنفيذها وفق التخطيط املسبق لها، وتكون هذه املـدة إنتاجيـة للمعلـم أو  املـت

حفظ سورة قرآنية أو قصيدة شعرية، أو إنجاز مرشوع مشرتك ملجموعة من الطلبة، أو انتهاء املـدرس مـن 

  .إجراء تجربة عملية يف املخترب العلمي

  .الوقت التحضريي-3

وهو املدة الزمنية التي يقضيها املعلم أو املتعلم يف إعداد وتجهيز األساسيات الالزمة لتنفيذ املهـام 

عامل املخطط لها، كأن يقيض املعلم مدة من الزمن يف تحضري األدوات واملواد واألجهزة الالزمة لتجربـة واأل 

سيجريها املعلم يف حصص الحقة، أو يقوم املتعلم بقضاء مدة من الزمن يف تحضري دروسه بقـراءات أوليـة 

  .ملا سيدرسه يف الحصص الالحقة

  .الوقت التقوميي -4

املتعلم يف التحليل، والرتكيب اإلبداعي ألعامله أو أعامل اآلخرين إلضـافة  وهو الوقت الذي يقضيه

أشياء ابتكارية للمعرفة اإلنسانية، أو الوقت الذي يقضيه املعلم يف تقويم إنجـاز أعـامل الطلبـة وتوجيههـا 

  .بإرشادات تضيف ألعامل الطلبة ملسات إبداعية متميزة

  :أسباب ضياع وقت التدريس

  :ة تسهم يف ضياع وقت التدريس أثناء التعليم والتعلم، ومن هذه األسبابيوجد أسباب عد

  الضعف يف التخطيط والتنظيم-1

إن الخطط اإلرتجالية الغري منظمة وفق رؤى مستقبلية، كثـري مـا تعيـق عمليـة التـدريس وتضـيع 

لتوجيهات اآلنية الرسـيعة وقته الرتبوي، نتيجة للجهد اإلضايف الذي يبذله املعلم او املتعلم يف تنفيذ هذه  ا

من إدارة املدرسة أو الجهات اإلدارية التعليمية العليا املرشفة عىل املدرسة، أو من املعلم أو املتعلم نفسه، 

كام يكون ضعف املعلم يف توزيع وتنظيم نتاجات الدرس عىل طـول وقـت الحصـة سـببا يف ضـياع الوقـت 

  .بالتمحور حول نقاط دون أخرى
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  سيئةاإلدارة ال-2

إن ضعف املعلم يف قيادة طلبته بطريقة حكيمة تجعل الطلبة ينفرون من اإلفادة مـن دروسـه أو 

متابعة كامل الوقت يف التعلم واالنضباط، وقد يكون املتعلم ذاته ضعيفا يف إدارة وقتـه للـتعلم فـال يـوزع 

ه ويعطـي بـاقي املهـام مهامه حسب زمن وقته الدرايس، أو التعلمي، فينشغل يف تنفيذ مهمة ما جـل وقتـ

  .األخرى الوقت األخري فتكرث األخطاء ويقل اإلبداع والتميز

  زيادة عدد الطلبة-3

إن زيادة عدد الطلبة يف الفصل الواحد عن الحد الطبيعي املقرر وفق سعة الغرف الصفية، وقـدرة 

ملعلم يعجـز عندئـذ عـن املعلم املتواضعة باإلرشاف عىل جميع الطلبة يؤثر سلبا عىل وقت التدريس، ألن ا

  .متابعة جميع الطلبة يف تنفيذ املهام واألنشطة املخطط لها

كام أن كرثة الطلبة يف الفصل الواحد يحرمهم املشاركة الكاملة يف الدروس، وتنفيـذ األنشـطة وفـق 

هم ما هو مخطط له، فكلام زاد عدد الطلبة يف الصف كلام قل حامسهم لإلقبال عـىل الـتعلم، فيبـدأ التفـات

  .إىل ما هو خارج املدرسة، عندئذ يبدأ الترسب من املدرسة

  عدم كفاية املعلومات الالزمة للتدريس-4

كثريا ما يقف املعلم بعد ميض نصف الحصة تقريبا حائرا ال يدري كيف يقيض النصف املتبقي من 

عي والسـبب يكمـن يف الحصة بعد ما أعطى كل ما يف الكتاب املدريس أو املنهاج الدرايس أو املقـرر الجـام

ضعف الكتاب أو املنهاج وقلة املعلومات الكافية حول عنوان وموضـوع الـدرس، أو ضـعف ثقافـة املعلـم 

حول موضوع الدرس وعدم قدرته يف التوسع يف املادة الدراسـية أو ابتكـار أنشـطة إثرائيـة إضـافية تـدعم 

  .املنهاج املقرر عىل الطلبة

  :لأساليب إدارة وقت التدريس الفاع

  :ينبغي عىل املعلم أو املتعلم اإلفادة من وقت التدريس باألساليب اإلدارية اآلتية
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االهتامم بتحقيق أقىص النتائج باستخدام املوارد املتاحة بفاعلية وكفاءة، دون االنتظار لحني  -1

  .توافر جميع األدوات واألجهزة النموذجية لتحقيق النتائج املقصودة

  .شطة املنوي إنجازها وترتيب األولويات حسب الحاجة إليهاتحديد املهام واألن -2

توزيع األعامل عىل الطلبة، ومراقبة إنجازهم للمهام واألعامل، وقيام الطلبة بالتقيد بتنفيذ  -3

  .األنشطة املخصصة لهم وضمن الوقت املحدد

ألفقي بني الطلبة التواصل الرأيس املستمر بني الطلبة واملعلم، واملعلم ورؤسائه، والتواصل ا -4

أنفسهم، وتواصل املعلم مع باقي املعلمني سواء كان ذلك يف تخصصه أو التخصصات 

  .األكادميية أو املهنية األخرى

التعرف عىل اتجاهات املؤسسة التعليمية وقيمها، وعادات وأعراف املجتمع التعليمي الذي  -5

اهات األفراد واتجاهات الجامعة يعيش فيه املعلم والطلبة، والعمل عىل املواءمة بني اتج

  .واملجتمع، ومبا يتوافق مع سياسة املؤسسة التعليمية

. مراقبة الذات يف إنجاز األعامل واإلرشاف عليها، واالستمرار يف التقويم البنايئ لجميع املهام -6

  .واإلفادة من التغذية الراجعة يف تصويب األخطاء

ثناء العمل، أو عند االصطدام مبعضالت عصية الفهم، ضبط االنفعاالت حال مواجهة صعوبات أ  -7

  .أو حال التعرث يف إيجاد الحلول السليمة برسعة وسهولة

  .ضبط تقويم األعامل واألنشطة وإنجازات الطلبة وفق محكات معيارية دقيقة -8

  .تحديد املهام واألدوار لكل فرد أو مجموعة إلنجازها ضمن وقت معلوم وزمن محدد -9

  .د الوظائف والواجبات التي ينبغي تنفيذها يف غرفة الصف أو خارجها ومتابعتهاتحدي - 10
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  اسرتاتيجية تسهيل التدريس

إن الرتبية السوية تثق باإلنسان، وقدراتـه، ودوافعـه، وشـعوره باملسـوؤلية لفهـم وتطـوير نفسـه، 

بتعدا عـن أي معـوٍق يعيـق واإلنسان مييل إىل ما هو سهل، ويقبل عىل كل ما ميكن أن يكون قادرا عليه، م

تقدمه ويف جميع مراحل عمره، رغم إرادته القوية يف التغلب عىل الحـاالت الصـعبة يف شـؤون حياتـه، ويف 

  .أية ظروف بيئية يعيش فيها

والفرد بطبيعته البرشية قادر عـىل التغلـب عـىل الحـاالت الصـعبة، التـي يواجههـا، ويتحـتم عـىل 

  .يتطور نحو األفضل، وأن يعمل جادا ليدرك عوامل تيسري التعلم والتعليماإلنسان أن ينمو عقليا وجسديا و

إن تحقيق تسهيل التدريس غاية مستهدفة للنمـو اإلنسـاين وتطـوره النفيسـ واالجتامعـي، وعليـه 

ينبغي أن يعي الفرد كل قدراته وخرباتـه، بـل ينبغـي أن توظـف يف اسـتيعاب املعرفـة وتسـهيلها للتعلـيم 

  .والتعلم

  اسرتاتيجية تسهيل التدريسأهداف 

تنبثق أهداف اسرتاتيجية تسهيل التدريس من فلسفة جعل التعلـيم والـتعلم إنسـانيا، وذلـك كـام 

  :يأيت

  .إتاحة فرص التعلم أمام جميع الطلبة -

  .منو وتطوير املتعلم وفق قدراته واستعداداته اإلنسانية -

  .انية املتعلمتطوير عملية اكتشاف املعرفة بالسبل املناسبة إلنس -

  .تكوين اتجاهات إيجابية نحو التعلم والتعليم -

  .تنمية مصادر التعلم الذايت -

  .املبادرة الذاتية للتعلم -

  .تعويد الطلبة عىل تحمل مسؤولية التعلم -

  .اإلفادة من جهود اآلخرين والتعاون معهم -
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  .جعل املتعلم مشاركا يف التعلم وتطوير األفكار -

  .ة الرتبوية املشجعة عىل اإلنتاج واالتقانتوفري البيئ -

  دور املعلم يف اسرتاتيجية تسهيل التدريس

يعمل املعلم كوسيط تربوي، إذ يقوم بدور املسهل للظـروف البيئيـة، حتـى تسـاعد املـتعلم عـىل 

  : التعلم األمثل، ويتمثل دور املعلم يف األدوار اآلتية

فهم قدراتهم، ومساعدتهم عىل صقل مواهبهم مساعدة املتعلم عىل استكشاف مشاعرهم وت -1

  .بالتامرين واملامرسة

  .إزالة سوء اإلدراك للمعتقدات واملشاعر -2

  .تهيئة عالقة طيبة بينه وبني الطلبة -3

قيام املعلم بدور الخبري الذي يكشف جميع املشاعر واألفكار التي يخفيها املتعلم خشية  -4

  .العقاب أو االستهزاء

  .تعلم يف حل مشاكله من خالل تيسري فهم املشكلة وأسبابهامساعدة امل -5

  .جعل املتعلم محور النشاطات الصفية والالصفية -6

  .توفري البيئة التعليمية املثرية لتفكري املتعلم -7

  .مساعدة املتعلم يف اكتشاف مواضيع جديدة -8

  .تهيئة مواقف حب االستطالع إلثارة التساؤل واالستكشاف -9

  .عدة املتعلم عىل تطوير فهمه واستيعابه بأساليب جديدة للمشكلةمسا - 10

  .جعل الطالب أقل توترا عند مواجهة مواقف تعلمية جديدة - 11

  .يشجع التعبري الحر عن املشاعر واألفكار لألحداث واملواقف الصفية والتعلمية - 12

  .وتقوميها إميانه بقدرة الطالب عىل توجيه نفسه، وضبطها، وإصدار األحكام، - 13
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  .تشجيع املتعلم عىل التعلم دومنا تهديد - 14

  دور املتعلم يف اسرتاتيجية تسهيل التدريس

  :ميكن تحديد دور املتعلم يف اسرتاتيجية تسهيل التدريس يف مهام عدة منها

  .االعتامد عىل الذات يف مواجهة تغريات النضج وتطور التعلم -1

  . بني اإلنسان والبيئةالتطور مع عملية التفاعل القامئة  -2

  .إدراك املفاهيم والقيم عند الجامعة والتفاعل معها -3

  .إدراك خربات اآلخرين يف أساليب التعلم واإلفادة منها -4

  .تواجد الفرد يف خربات دامئة التغيري -5

  .استجابة الفرد للمثريات املحيطة به -6

يسهل للمتعلم ) الدافع(ن االنفعال مصاحبة االنفعال للسلوك املوجه نحو هدف التعلم، أل  -7

  .مهمة التعلم

يقبل املتعلم عىل التعلم بدوافع حب االستطالع الذي يستند إىل املشاعر والقيم واآلمال  -8

  .والطموح

  .االستناد يف اكتساب املعرفة إىل الرغبة يف التعلم -9

  .االعتامد عىل النفس يف اتخاذ القرارات وإدارة شؤون التعلم - 10

  .الكشف عن العالقات القامئة بني مجموع خرباته، وإقامة عالقة بني األسباب والنتائج - 11

  .طرح األفكار السالبة واملعوقة عن اإلدراك والفهم واالستبصار واملوضوعية - 12

  .استكشاف جوانب وأبعاد املواقف التعليمية أو التعلمية - 13
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  اسرتاتيجية دافعية التدريس

دافعية اهتامما بالغا لفاعليتها يف التعلم والتعليم، وتعترب الدافعية من العوامـل اهتم الرتبويون بال

الرئيسة يف تنمية البعد االنفعايل يف العملية التعليميـة التعلميـة، والحـراك الوجـداين لإلقبـال عـىل الـتعلم 

  .وامليل إىل التعليم والتدريس

  مفهوم الدافعية

التعلم تتمثل يف ميل الطلبـة إىل نشـاطات أكادمييـة جـديرة  أن دافعية) Brophy, 1988(يرى برويف 

باالهتامم وذات معنى، وإىل محاولة الوصول إىل إشباع الحاجات األكادميية لديهم، وهم بذلك يسعون نحو 

  .تحقيق مكافأة داخلية أو تعلم يشبع حاجات داخلية

نسـان نحـو األشـياء الخارجيـة فالدافعية هي حراك وجداين يحرك االنفعاالت الكامنـة يف داخـل اإل 

  .بشوق ورغبة

  أهداف الدافعية

للدافعية أهداف متعددة يف مجاالت الحياة املختلفـة، إال أن أهـدافها يف عمليـة الـتعلم والتعلـيم 

  :تكون أكرث أهمية وفاعلية، ومن أهدافها

  .إثارة االهتامم باألشياء املحيطة أو املتوقعة -

  .حو املرغوباتتنشيط السلوك وتحريكه بشوق ن -

  .توجيه السلوك نحو األهداف املرجو تحقيقها -

  .شد انتباه الطلبة للتعلم أو املوقف التعليمي -

  .إدماج الطلبة يف املهامت والواجبات املدرسية -

  .املحافظة عىل استمرار السلوك نحو هدف أو غرض معني -
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  أنواع الدافعية

  :ميكن تقسيم الدافعية إىل نوعني، هام

افعية طبيعية، وهي االنفعاالت املوروثة مع الفرد والتي تحركه للقيام بعمل ما لحاجته د -1

االنتامء االجتامعي ألرسة سوية، أو الزعامة وحب : الطبيعية إلشباع رغبة كامنة بداخله، مثل

  .القيادة، الزواج وإنجاب األطفال

التي تجذبه للقيام بها من أجل دافعية مكتسبة، وهي املثريات البيئية التي تحيط بالفرد و  -2

الحصول عىل معزز خارجي كالسعي للشهرة، أو جمع املال، أو املركز االجتامعي املرموق، أو 

  .الرتقية الوظيفية، أو النجاح يف املدرسة ودخول الجامعة

  العوامل املؤثرة يف اسرتاتيجية الدافعية

رجية تؤثر يف سـلوك املـتعلم وتحركـه نحـو تتأثر اسرتاتيجية الدافعية بعوامل داخلية ومتغريات خا

  :الغاية املنشودة، ومن هذه العوامل

  ).الجسم، العقل(، والنضج )ذكر، أنثى(عوامل فسيولوجية، مثل املستوى العمري، والجنس  -1

حجم األرسة، نشوء املتعلم يف ظل والديه أو أحدهم، أو فقدانهم، : عوامل اجتامعية، مثل -2

  .رانه وجريانهوعالقة الطفل مع أق

تفاعل ) وجود مراكز ثقافية(مستوى ثقافة الوالدين ومستواهم األكادميي، : عوامل ثقافية، مثل -3
املتعلم مع املراكز والنوادي الثقافية القريبة، توافر وسائل الثقافة املتنوعة يف البيت 

  ).حاسوب، صحف، مجالت، مذياع، تلفاز(

ادي لألرسة، وطبيعة عمل الوالدين، وطبيعة املوارد  املستوى امل: عوامل اقتصادية، مثل -4
  .االقتصادية للدولة ونوع البيئة التي يعيش فيها املتعلم

  ، قرب )حكومية، خاصة، ثانوية، أساسية(عوامل مدرسية، مثل نوع املدرسة  -5
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املكافآت  املدرسية، . درسة والصفاملدرسة من مساكن املتعلمني، طبيعة البناء املدريس، حجم الصفوف، أعداد الطلبة يف امل
  .الثواب والعقاب املدريس

طبيعة املناهج والكتب ) علمي، أديب، تجاري، مترييض(عوامل أكادميية، مثل نوع التخصص  -6

  .املدرسية وما تتضمنها من املعارف، والقيم، واالتجاهات

  أساليب تنمية فاعلية اسرتاتيجية الدافعية

دافعية وتطويرها بأساليب تزيد من فاعليتها الرتبوية يف التعلم والتعليم، ميكن تنمية اسرتاتيجية ال

  :ومن هذه األساليب

  .توفري مناخ أرسي صحي لنمو الشخصية السوية للفرد، وخاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة -1

  .لتهيئة املناخ االجتامعي القائم عىل التآخي، واألخوة والصدق يف التعامل واإلخالص يف العم -2

  .بناء املناهج الدراسية وفق حاجات املتعلمني الفطرية وإشباعها بطرق تربوية -3

زيارة أولياء األمور ألبنائهم يف املدرسة، ومتابعة سلوكاتهم وتحصيلهم، والتغريات التي تستجد  -4

  .عىل ترصفاتهم

لها من خالل الكشف عن استعدادات الطلبة وميولهم وهواياتهم، والعمل عىل تلبيتها وتفعي -5

  .األنشطة املدرسية

  .التعزيز اإليجايب لإلتجاهات والقيم اإليجابية التي يتمثلها الطلبة وميارسونها يف حياتهم العملية -6

  .إشعار الطلبة بأهميتهم يف الحياة لزيادة الثقة بأنفسهم، وتحمل املسؤولية -7

رث استقاللية يف تحقيق دوافعه توفري جو مدريس مشجعا عىل التعلم، مام يجعل املتعلم أك -8

  .والرضا عن ذاته

جذب انتباه املتعلمني بعنارص التشويق املختلفة للمواقف التعليمية كتقديم املواقف  -9

  .التعليمية عىل شكل ألعاب أو قصص أو متثيليات
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  اسرتاتيجية اإلدراك

ة به واستيعابها عن طريق يعرف مفهوم اإلدراك بأنه قدرة الفرد عىل تفسري األشياء الحسية املحيط

وقد يدرك الفرد أحيانا مثريات غري محسوسة نتيجـة تركيـزه الشـديد يف ألفـاظ أو حقـائق مألوفـة . حواسه

  .فيبرص مرئيات أو يسمع أصوات مل يدرك رؤياها أو يسمعها اآلخرون

  وسائل اإلدراك

  :يدرك املتعلم األشياء من حوله بوسائل متعددة، أهمها

  .البرص-1

درك املتعلم الكلامت املكتوبة، واألعداد املكتوبة، والرسومات، والصور، واألشـكال املختلفـة حيث ي

  .األحجام عن طريق البرص

  السمع-2

يستطيع املتعلم عن طريق السمع أن يدرك الكلامت املنطوقة، واألعداد امللفوظة، حيث مييـز بـني 

إن السـمع والبرصـ {: تعـاىل الـلـهقال . دراكهااألصوات ويتعرف عليها فيصنفها حسب خربته، وقدرته عىل إ 

  ).36سورة اإلرساء، اآلية (} والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال

لقد أشارت اآلية الكرمية إىل مسؤولية السمع والبرص والعقل ألنها أدركت الحقيقـة، وكانـت هـذه 

  .الوسائل شواهد عليها، إذ من خاللها حدث اإلدراك وانكشفت الحقائق

  لمسال-3

حيث يدرك املتعلم ملمس األشياء بلمسـها بيـده، أو عـن طريـق جلـده املغطـى أعضـاء جسـده، 

فيصنفها عندئذ إىل مجموعات مثل ناعم، خشن، مدبب، حاد، حار، بارد وقد يدرك األشياء كلها عن طريـق 

  اللمس ويتعلمها كام يفعل العميان بالتعلم عن طريق
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  .اللمس 

  الشم-4

ع الكائنات الحية من خالل الجهاز التنفيس اليشء الكثري، ومـا ال يتعلمـه مـن يتعلم اإلنسان وجمي

  .خالل الحواس األخرى، فالروائح وأنواعها وطبيعتها ومصادرها تؤثر يف الكائنات الحية التأثري الفاعل

يعقوب عليه السالم من خالل وسيلة الشم عىل جهـة رائحـة ابنـه يوسـف  الـلـهفقد تعرف رسول 

تعـاىل عـىل  الـلــهقـال . الم، ومن خالل الشم أدرك حقيقة بقائه حيا، رغم مفارقته السنني الطوالعليه الس

  .94سورة يوسف، اآلية ... إين ألجد ريح يوسف لوال أن تفندون{: لسان يعقوب

وبفاعلية الشم وأثره يف اإلدراك الحيس انفتق الظالم وأضاء النور عيـون يعقـوب املصـابة بـالعمى، 

  . من حوله األشياء بقوة الرائحة الشديدة التي فجرت اإلدراك الكامنة يف برصه، فأبرصفعاد يبرص

إذهبوا بقمييص هذا فألقوه علىوجه أيب يأت بصريا واتوين بأهلكم اجمعـني، وملـا {: تعاىل الـلـهقال 

لفي ضاللك القديم، فلام جاء الوا تاهلل إنك فصلت العري قال أبوهم إن الجد ريح يوسف لوال أن تفندون، ق

سورة يوسف، اآليات } ما ال تعلمون الـلـهالبشري القاه عىل وجهه فإرتد بصريا قال أمل أقل لكم إين أعىل من 

93-96.    

  الذوق -5

تعاىل املخلوقات الحية بأنواعها اللسان، القادر عىل متييز األشياء بذوقها، وتحديد أدق  الـلـهوهب 

قد كان الذوق أول وسائل التعلم عند املخلوقات، فالطفل أول ما يبدأ تفاعله مع البيئة أصنافها وأنواعها، و 

  .الجديدة املحيطة به، يبدأ بالرضاعة عن طريق الفم، ويتذوق مذاق الحليب واللنب من خالل اللسان

  موىس عليه السالم عىل أمه من بني عرشات املرضعات،  الـلـهوقد استدل رسول 
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حليبها، فعندما ولد موىس عليه السالم وخشيت عليه أمه من فرعون أن يقتله إذ عن طريق مذاق 

تعاىل أن ترضعه فحفـظ مـوىس مـذاق حليـب أمـه، ثـم  الـلـهكان يقتل جميع صبيان بني إرسائيل، أمرها 

وضعته أمه يف الصندوق وألقته يف النهر، فلام وصل الصندوق السابع يف النهر إىل قرص فرعون أمرت زوجة 

باحضاره وفتحه وما أن رأت الطفل بداخله حتى وقع يف قلبها حبه فأخذته، واسـتأجرت لـه ) آسيا(فرعون 

عرشات املرضعات إلرضاعه، فكان يعرض عنهن جميعا عنـدما كـان يتـذوق أول قطـرة مـن حليـبهن، قـدر 

منهـا، فوافقـت تعاىل ألخته أن تتابع أخباره وتدل زوجة فرعون عـىل مرضـعة لعلـه يقبـل الرضـاعة  الـلـه

زوجة فرعون، وما أن عاد الطفل موىس عليه السالم إىل صدر أمه حتى الـتقم الثـدي ألنـه قـارن بـني هـذا 

املذاق، ومذاق الرضعة األوىل فأدرك أنه نفسه، فأقبل عىل أمه ومل يقبل عىل غريها، دون أن يعلم أحدا من 

  .أدرك املذاق والذوقآل فرعون برس موىس عليه السالم مع أمه الذي ربط بينهام 

  العوامل املؤثرة يف اسرتاتيجية اإلدراك

هناك عوامل مـؤثرة يف إدراك املـتعلم، وتحـدد قدرتـه عـىل فهـم واسـتيعاب األشـياء، ومـن هـذه 

  :العوامل

  املعلم-1

أن التوجيهات واإلرشادات التي تثري املتعلم إلدراك األشياء من حوله تؤثر سلبا أو إيجابـا يف فهمهـا 

وكذلك األساليب والوسائل التي يوظفها املعلم أثناء تدريس املتعلم، فإنهـا تجعلـه . عابها معنا وعمقاواستي

  .يقف عند األشياء بالتفكر والتدبر، أو باملرور العابر دون نظر أو اعتبار

  البيئة املحيطة-2

األميـة والجهـل، يختلف إدراك املتعلمني باختالف البيئة املحيطة بهم من حيث الثقافة والعلم، أو 

أو الغنى والفقر، فكلام كانت البيئة املحيطة باملتعلم أكرث ثقافة وعلام وغنى وأقل أمية وجهل وفقر، كـان 

  وقد يستثنى من . إدراكه لألشياء أكرث انتباها وفهام
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هؤالء بعض العباقرة والنوابغ الذين يدركون األشياء بغري منـاظري بيئـاتهم، كنفـورهم مـن واقعهـم 

  .ردهم عىل تعاسة بيئاتهمومت

  األقران-3

إن التفاعل املشرتك واملتبادل بني املـتعلم واألقـران يدفعـه إىل اإلفـادة مـن خـرباتهم وأسـاليبهم يف 

  .إدراك األشياء، وفهمها واستيعابها

  خربات املتعلم-4

اكهـا بيرسـ إن الخربات املختزنة يف عقل املتعلم لألشياء، تجعلها مألوفة لديه مـام يسـهل عليـه إدر 

  .وسهولة، والتدبر يف معانيها ودالالتها ومبا توحي إليه بأفكار جديدة يضيفها لألفكار التي كانت لديه

  العنارص املساعدة  عىل تنمية التعلم باسرتاتيجية اإلدراك

كلام توافر عدد أكـرب مـن العنـارص اآلتيـة للمـتعلم، كـان ذلـك مسـاعدا لـه عـىل الـتعلم وإدراك 

  :هذه العنارص الحقائق، ومن

  .الوسائل السمعية والبرصية واألشكال املرئية، كاملذياع، والتلفاز، وأجهزة التسجيل، والحاسوب -1

  .الكتب والصحف واملجالت والنرشات الحديثة واملتنوعة الثقافة -2

ات الصور والرسومات واألشكال البيانية والجداول اإلحصائية، إذ من خاللها يدرك املتعلم العالق -3
بني أجزاء الرسم ومقادير النسب والتناسب بني الرسومات، وإجراء املقارنات بني الجداول 

  .اإلحصائية

االشرتاك يف املسابقات الثقافية واملراكز التعليمية، يثري يف املتعلم حب االستطالع ملا يفكر به  -4
  .اآلخرون وكيف يدركون ويتعلمون األشياء من خالل التسلية واملتعة

مامرسة الهوايات، فالرسام الذي يريد رسم عصفور ال يستطيع الرسم إال إذا أدرك نسبة حجم  -5
  الرأس إىل باقي الجسم، وحجم العني أو املنقار بالنسبة إىل 
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  .حجم الرأس، وهكذا مع باقي الهوايات

منه،  الرحالت مبختلف أشكالها وطرق ترحالها، تساعد املتعلم عىل إدراك ما حوله واإلفادة -6

فكلام ارتحل املتعلم من مكان سكنه كلام توسعت مدارك عقله، بسبب ما يجد من تناقضات 

بني عادات وثقافة قومه، وعادات وثقافات األمم التي يرتحل إليها، مام يدرك فضائل ومساوئ 

  .ما يبرص ويسمع يف كل بيئة يرتحل إليها
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  اسرتاتيجية االنتباه

يـة الـتعلم رشط أسـايس ألحـداث تعلـم فاعـل، وإثـارة االنتبـاه مهـارة إن إثارة انتباه املتعلم لعمل

  .رضورية ينبغي أن ميتلكها املعلم يف كل أحوال تدريسه إلثارة استعداد املتعلم الستقبال التعلم

كام ينبغي أن يتدرب املتعلم عىل الرتكيز واالنتباه ملا يدور حوله، وتوظيف جميع وسائله الحسـية 

للمس والشم والذوق يف التعلم، ألنها مجسات االنتباه للعقل، فيدرك األهميـة والفائـدة كالسمع والبرص وا

  .أو الخطورة والرضر، فيقبل عىل األوىل ويتجنب اآلخرة

  العوامل املؤثرة يف اسرتاتيجية االنتباه

  :تتأثر اسرتاتيجية االنتباه أثناء التعلم والتعليم بعوامل جسمية ونفسية، واجتامعية منها

  مستوى النمو العمري-1

يلعب املسـتوى العمـري يف النمـو دور كبـريا يف فاعليـة االنتبـاه، فكلـام ازدادت املرحلـة العمريـة 

ويالحظ مدرس الصـف األول األسـايس أن قـدرة الطلبـة عـىل االنتبـاه . للمتعلم ازدادت قدرته عىل االنتباه

ام كان الطالب أكرب عمرا من زمالئـه بشـهور أكـرث تتأثر تأثرا واضحا بفروق الشهور القليلة بني الطلبة، فكل

  .ضمن السنة الواحدة كانت قدرته عىل االنتباه أكرث

  ثقافة الفرد-2

تسهم الثقافة واملستوى التعليمي يف تحسني مستوى االنتباه عند املتعلمني، فكلام تقدم املـتعلم يف 

  .تركيزا صفوف تعليمية أعىل ازداد االنتباه لديه وأصبح أكرث دقة وأشد

  البيئة املحيطة-3

يالحظ عىل املتعلمني الذين يرتعرعون يف بيئات غنية بالثقافة واملستوى العلمي أنهم أكـرث انتباهـا 

  لألشياء واألحداث من حولهم، وأن الطلبة الذين ينشأون يف بيئات 
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هم انتباه، فإنـه تنعدم فيها الثقافة وتنترش فيها األمية يكون االنتباه عندهم ضعيفا، وأن حدث لدي

  .يكون ضعيفا عابرا ال ترتك األحداث التي تحدث أمامه أثرا يشد انتباهه ويهز وجدانه

  الحاجات واالهتاممات-4

يختلف األفراد يف حاجاتهم واهتامماتهم الفطرية واملكتسبة، فاألم يثـري انتباههـا مالبـس األطفـال، 

ر، واألطفال من الذكور يثري انتباههم الدراجات الهوائيـة والفتاة تثري انتباهها موضات املالبس وأنواع العطو 

وألوانها وأصنافها والكرات الرياضية وأحجامها، واألطفال من اإلناث يتعلق انتباههن بالعرائس البالستيكية، 

  .وهكذا يختلف االنتباه من فرد إىل آخر ومن جنس إىل آخر حسب حاجاته واهتامماته

  امليول واالتجاهات-5

نقسم البرش يف ميولهم واتجاهاتهم إىل قسمني تقريبا، القسم األول مييـل ويتجـه إىل اآلداب، يكاد ي

والقسم اآلخر مييل ويتجه إىل العلوم وبذلك من كانت ميوله واتجاهاته أدبية فإنه رسعان يثري انتباهـه أي 

نـت ميولـه واتجاهاتـه إشارة أو مالحظة ذات مساس باإلبداعات األدبية والفنية، وكذلك األمـر مـع مـن كا

  .علمية، فإن اإلنجازات العلمية هي التي تثري انتباهه أكرث من غريها

  املثريات املساعدة عىل تنمية اسرتاتيجية االنتباه

  :تؤثر يف اسرتاتيجية االنتباه مؤثرات عدة تساعد عىل تنميتها وزيادة فاعليتها، منها

  .إثارة دافعية املتعلم للمواقف التعليمية -1

  .تنشيط الذاكرة بإثارة أسئلة لربط التعلم السابق بالتعلم الالحق -2

  .تنمية فهم الذات من قبل املتعلمني -3

  .تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم -4

  .االهتامم بالتهيئة والتقديم للمواقف التعليمية الجديدة -5
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ف، واالسرتاتيجيات اإلعداد والتخطيط الكايف للموضوعات الجديدة، من حيث وضوح األهدا -6

  .التعليمية، والوسائل ومصادر التعلم

  .االستمرار بالتقويم البنايئ لجميع الفاعليات املنهجية واألنشطة الالمنهجية -7

  .تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة للتعلم الحاصل لديهم -8

  .تكوين اتجاهات إيجابية نحو موضوعات املواقف التعليمية الجديدة -9

  .ر مواقف تعليمية غري متوقعة من الطلبة وذات عالقة مبوضوعات الدرسابتكا - 10

  .التنويع يف العرض والتقديم وتغيري النمطية التقليدية يف إدارة الصف - 11

  مجاالت اسرتاتيجية االنتباه يف التدريس

لحـديث هناك مجاالت كثرية توظف فيها اسرتاتيجية االنتباه يف التعلم والتعليم، إال أنـه سيقترصـ ا

  :هنا عن املجاالت ذات العالقة املبارشة بالتدريس، والتي منها

  التخطيط-أ

رحالت، عروض (وضع خطط سنوية أو فصلية أو يومية غري تقليدية متضمنة أنشطة ال منهجية  -1

  ).فيديو، ندوات

  .مشاركة الطلبة يف صياغة األهداف وفق حاجاتهم وميولهم املنضبطة -2

  .اف ملراعاة الفروقات الفردية بني الطلبةالتنويع يف األهد -3

  العرض والتنفيذ -ب

  .عرض األهداف عىل الطلبة قبل تنفيذها -1

  .طرح أسئلة مثرية للتفكري واالنتباه -2

  .توظيف أحداث الساعة مبا يخدم موضوعات الدرس -3

  .توظيف حركات الجسم وإمياءات الوجه ونربات الصوت مبا يتوافق مع موضوع الدرس -4
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احرتام أراء الطلبة وتقبلها مهام كانت مخالفة ومعارضة ألراء اآلخرين أو مواقف الدرس،  -5

  .وتوجيهها بالحكمة واإلرشاد

  .استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة يف عرض موضوع الدرس وتنفيذ األنشطة -6

  .كارهم بحرية وشجاعةإعطاء فرص أكرب للطلبة يف املحادثة واملناقشة، وطرح األسئلة وعرض أف -7

  التقويم -جـ

  .حرص املعلم عىل تقويم أداء جميع الطلبة -1

  .ينبغي عىل املعلم تجاوز أخطاء الطلبة الطفيفة مع تصويبها دون عقاب أو حسم عالمات -2

التعزيز اإليجايب للمبدع واملتقن، وتجنب اإلساءة املادية أو املعنوية للطلبة الضعفاء بشكل  -3

ذلك يضعف درجة االنتباه لديهم ملتابعة باقي أنشطة ومجريات الدرس أو مبارش ألن 

  .الدروس الالحقة

مثل رسم نجمة أو كتابة بعض ) (وضع إشارات عىل اإلجابة الصحيحة باإلضافة إىل إشارة  -4

  ). بطل، أحسنت، ممتاز: (الكلامت مثل

وبخط صغري ) ×(ستثناء إشارة  تجنب وضع إشارات أو عبارات جارحة عىل اإلجابة الخاطئة با -5

وإن استطاع . وبجانب اإلجابة الخاطئة وإذا استغنى عنها املعلم بطريقة أخرى كان أفضل

املعلم أن يكتب اإلجابة الصحيحة للطالب عىل دفرته أو ورقته كان ذلك أفضل لجذب انتباه 

  .الطالب إىل اإلجابة الصحيحة وتصويب خطأه
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  اسرتاتيجية القراءة

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الـذي علـم {: تعاىل ـلـهالقال 

  ].5-1سورة العلق، اآليات . [}بالقلم، علّم اإلنسان ما مل يعلم

لقد تعددت مصادر املعرفة يف اآلونة األخرية أضعافا ما كانت عليـه يف األزمـان املاضـية، فلـم يعـد 

أو الجامعي املصدرين الوحيدين للمعرفة والعلوم، إمنا تنوعت وتعـددت مصـادر  املدرس والكتاب املدريس

املعرفة مبا يتناسب واالنفجار املعريف املصاحب لها، والتفاوت الثقايف واالجتامعي واالقتصـادي بـني شـعوب 

عليتهـا؛ هذه املعمورة، ومن أبرز مصادر املعرفة إضافة إىل املعلم والكتاب، والتـي راجـت حـديثا وثبـت فا

ـات، " الحاسوب"شبكة اإلنرتنت، والتعلم اإللكرتوين  والتلفاز التعليمي، واإلذاعة التعليمية، واملجالت، والنرش

ـحيات،  ــالونات األدبيــة، والحلقــات التعليميــة، واملرسـ ــة العلميــة، والجمعيــات الثقافيــة، والص واألندي

صصة، والتعلم عـن بعـد، والفضـائيات التعليميـة، والتمثيليات، والربامج الثقافية والعلمية، والندوات املتخ

  .وغري ذلك الكثري

  األهمية الرتبوية للقراءة

تحتل القراءة مكانة مرموقة بني األوساط الثقافية والتعليمية، ملا لها من أثار تربوية فاعلة يف نفس 

  :املعلم واملتعلم، ومن أهميتها الرتبوية

ا ما يكون أميل إىل التخصص الواسع منه إىل التخصص أنها عون للمعلم، إذ أن املعلم غالب -1

الدقيق، وبذلك فإن املعلم يجد أنه من املالئم توجيه بعض الطلبة إىل بعض مصادر املعرفة 

  .املتخصصة والدقيقة يف املعرفة املراد تعلمها والتعمق فيها

واحد يف املبحث سد حاجات الطلبة العقلية املتنوعة، حيث من املعروف أن طلبة الفصل ال -2

الواحد تتعدد توجهاتهم املعرفية وحاجاتهم العقلية، فيقوم املعلم بتوجيه الطلبة إىل قراءة ما 

  يشبع حاجاتهم ورغباتهم املتعددة من مصادر 
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  .املعرفة املتعددة كال حسب اهتامماته وحاجاته

صصه، التي تعمل استمرارها يف تزويد الفرد كمواطن ناجح مبتطلبات عمله ومبستجدات تخ -3

عىل مواكبة املعرفة املتخصصة مبهنته وعمله يك ال يبقى معزوال عن العامل، أو يتآكل علمه عرب 

  .السنني ويندثر فكره، وتضمحل مهارته الفنية التقليدية املوروثة من املايض الجامد

اط حياتهم اكتساب مهارات التواصل والتفاعل مع الشعوب واألجناس من خالل التعرف عىل أمن -4

وعاداتهم وطرق تفكريهم، كام أن القارئ من خالل القراءة يكتسب مهارة فهم داللة ورموز 

مشرتكة بني جميع لغات العامل كالرموز الرياضية واملعادالت الكيميائية، والجداول والرسوم 

تي البيانية، والخرائط ومقاييس الرسم، وعالمات الرتقيم يف اللغة وغريها من املهارات ال

  .يستحيل عىل املرء اإلفادة منها إال إذا اكتسبها من مامرسة القراءة

البناء املنظم لتطور واكتشاف العلوم، فالعامل ال يضبط تجاربه وتسعد البرشية باالكتشافات  -5

واالخرتاعات املنسوبة له إال من خالل اإلفادة من جهوده غريه، وممن سبقوه يف علمه، 

من خالل قراءة خربات غريه وأفكارهم املدونة واملحفوظة يف مصادر واإلفادة تحصل للعامل 

  . املعرفة املتعددة

فالعلوم عمل تعاوين تراكمي، الكل يسـتفيد مـام أنجـزه سـابقوه ويبنـي عليـه علمـه 

وثقافته، ثم يأيت غريه من بعده فيستفيد مام وصل إليه، وتكون تلك اإلفادة من خالل القراءة، 

  .ثريا قبل أن يخوضوا أي مسألة تشغل بالهم وتثري فضلهم واهتاممهمفالعلامء يقرأون ك

  وسائل تشجيع القراءة

: إن مسؤولية تشجيع الطلبة وغريهم عىل القراءة يتحملها العديد مـن األفـراد واملؤسسـات، مـنهم

الكتب املدرسـية، املعلم، واملؤلف، ودور النرش، ووسائل اإلعالم، وأولياء األمور، والنظام املدريس، واملناهج و 

  ويتم إثارة اهتامم الطلبة بالقراءة 
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  :وتشجيعهم عليها بوسائل عدة، منها

إرشاد املعلم لطالبع إىل أسامء كتب قيمة تثري اهتاممهم أثناء تدريسه إلحدى املوضوعات،  -1

  .وذات ارتباط مبوضوع الدرس

لالنتباه، ثم اإلشارة إىل مصدر تحدث املعلم عن بعض املواقف أو األحداث أو التجارب املثري  -2

هذه األحداث بذكر أسامء الكتب أو مصادر املعرفة التي تتناول تلك املواقف أو  األحداث 

  .بشكل أوسع

اهتامم املؤلف بأسلوب تأليف الكتاب من خالل الرسد املشوق لألحداث، وتوثيق الوقائع،  -3

 يجذب ذلك القارئ إىل متابعة وعرض الصور والرسومات التوضيحية الشارحة للمواقف، مام

  .القراءة، وترقب ما يستجد من مؤلفات لذلك املؤلف

قراءة املعلم مقتطفات قصرية مثرية الهتاممات الطلبة من بعض الكتب، مام يثري اهتامم  -4

  .الطلبة ويشوقهم لقراءة باقي الكتاب

وع الورق الجيد واأللوان اهتامم دور النرش بإنتاج الكتاب بطريقة جذابة للقارئ من حيث ن -5

  .املتناسقة والغالف امللون املتني، وحجم الخط ونوع العزف واملسافة املناسبة بني السطور

تكليف بعض الطلبة بقراءات متعددة من كتب أو مجالت أو نرشات مختلفة ثم تلخيصها  -6

  .وعرضها يف برامج املدرسة اإلذاعية أو املرئية أو الورقية

  .للكتب يف أماكن قريبة من تواجد الطلبة وأوقات تتناسب مع ظروفهم الدراسية إقامة معارض -7

التنسيق الفاعل مع مكتبة املدرسة لتيسري عملية اإلعارة للطلبة من خالل إعداد برنامج إلعارة  -8

  .الطلبة، وأوقات اإلعارة، واإلعالن عن الكتب ومصادر املعرفة الجديدة والواردة للمكتبة

  بقات علمية وثقافية، كأوائل املطالعني، وتقديم جوائز، وإعداد مسا
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واملكافأة للفائزين واهداءات قيمة من الكتـب واملجـالت واألقـراص املحوسـبة، وغـري 

  .ذلك من مصادر املعرفة

استخدام نصوص شائعة ومألوفة للطلبة عند تعليمهم القراءة ألن تعلم القراءة عند ذلك أرسع  -9

  .وأفضل

  ءة التعليميةأنواع القرا

إن القراءة هي األساس الذي تبنى عليه فـروع النشـاط اللغـوي، مـن حيـث االسـتامع، والحـديث، 

والكتابة، وهي الخطوة الرئيسية األوىل يف تعلـيم وتعلـم اللغـات، وبـذلك تعـددت أنواعهـا بتعـدد فوائـد 

  :ومقاصد كل نوع لها، ومن هذه األنواع

ية يجري خاللها حل الرموز املكتوبة وفهم معانيها، وال يكون وهي عملية فكر: القراءة الصامتة -1

  .للصوت دخل فيها

التعبري الشفهي للرموز الكتابية بفهم عقيل ملدلوالتها ومعانيها، وقد يختلف : القراءة الجهرية -2

  .الفهم للمدلوالت واملعاين من قارئ آلخر حسب ثقافته وبيئته

تابية باألفكار التي تدل عليها، وتوقع األفكار واشتقاق املعاين ربط الرموز الك: القراءة الخاطفة -3

من الصور والسياق، ومن أساليبها استخدام قامئة املحتويات والفهارس والجداول للكتاب 

  . ملعرفة موضوعه واتجاهاته

ا أو القدرة عىل استخالص األفكار، واختيار التفصيالت الدقيقة التي تؤيد رأي: القراءة التحليلية -4

  .تفنده، أو تراهن عىل صحته

هي القراءة التي ال تقف عند حدود النص من حيث تحليل األفكار، وإمنا : القراءة التأويلية -5
إضافة تحليالت ومعاين جديدة ملفردات وأفكار النص غري ظاهرة رصاحة يف النص، وإمنا أراد 

  .إضافتها القارئ ليدعم وجهة نظر يؤمن بها رصاحة أو ضمنا

  وهي القراءة التي يقوم بها القارئ بتلقي الكتابة كام : القراءة االستنساخية -6
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كتبها املؤلف وقصد معانيها الدقيقة لأللفاظ التـي اسـتخدمها دون تـدخل القـارئ يف زيـادة فهمـه ملعـاين 
س جديدة من تلك األلفاظ، بحيث لو قرأ اثنـان الـنص نفسـه مـن بيئتـني مختلفـني يف الثقافـة خرجـا بـنف

  .املعنى للنص وكام قصده املؤلف

هي القراءة القامئة عىل التمحيص الدقيق ألفكار النص ومدى قبولنا أو رفضنا : القراءة الناقدة -7

لها، من خالل الحكم عىل األفكار الواردة فيه بالتمييز بني االستدالالت والنتائج الصادقة 

  .القامئة عىل مقدمات وبيانات صحيحة كافية

  اسرتاتيجية القراءةإجراءات 

  :هناك إجراءات متعددة السرتاتيجية القراءة حسب غرض القراءة ونوعها، ومن ذلك

  قراءة املواد الصعبة-أ

  :عند مواجهة الطلبة ملواد صعبة ينبغي قراءتها، فالبد من األخذ بالخطوات اآلتية

  .ت قبل الرشوع يف قراءتهاقراءة العنوان وقامئة املحتويات، ثم املقدمة وذلك لتنظيم املعلوما -1

  .البحث عن األفكار الرئيسية يف صفحات الكتاب بطريقة متسلسلة -2

  .االسرتشاد بالرسومات والخرائط والوسائل التوضيحية املرافقة لألفكار الرئيسية -3

مراقبة الفهم واالستيعاب من خالل سؤال القارئ لنفسه ماذا تعلم من هذه الصفحة، أو هذا  -4

  . ، أو هذه الفكرةاملوضوع

صياغة األفكار الصعبة بلغة القارئ، فإذا عجز عن الصياغة ينبغي عليه معاودة القراءة مرة  -5

  .أخرى حتى يتمكن من صياغة األفكار بلغته

  .إعادة القراءة للموضوعات والفقرات التي مل تستوعب من املرة األوىل -6
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عرث الفهم واالستيعاب يف املرة الثانية، فاألفكار قد تتضح االستمرار يف القراءة حتى النهاية، وأن ت -7

  . أكرث إذا تم مواصلة القراءة

رضورة الكتابة لألفكار الرئيسية أو البارزة عىل شكل كلامت وجمل ورموز مخترصة يف الهوامش  -8

  .أو وضع خطوط تحت الجمل املهمة أثناء القراءة) بداية الفصل أو املوضوع أو الصفحة(

  )القراءة لالمتحان(قراءة للمراجعة ال-ب

  :وتتم من خالل الخطوات اآلتية

التصفح الرسيع لعنوان الفصل والعناوين الفرعية، والرسومات واألشكال التوضيحية والخرائط  -1

  .والصور

  . قراءة جميع اإلشارات التي تم وضعها يف الهوامش أو عىل جوانب السطور -2

  .أو املذكرات التي تم كتابتها عن الدرس يف الدفرت الخاص قراءة الخالصة أو الخامتة، -3

تحويل اسم وعناوين الفصل والعناوين الفرعية إىل أسئلة، وتكرار ربط األسئلة مع إجاباتها  -4

  . حتى ترتبط اإلجابة مع السؤال مبارشة

  . التذكر الدائم ملا قاله املدرس عن هذه الفقرات التي يتم قراءتها اآلن -5

  .األسئلة املوجودة يف نهاية كل درس وفصل ووحدة عىل ورقة وبإجابات منوذجية حل -6

  )القراءة للمناقشة(القراءة املستقبلية -جـ

كثريا ما يشري املعلم إىل موضوع الدرس القادم، عندئذ ينبغي عىل الطلبة االستعداد لهذا املوضـوع 

  :من خالل الخطوات اآلتية

  .القراءة األولية للموضوع -1

  .وضع خط تحت املفاهيم الجديدة أو املصطلحات الصعبة -2
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كتابة أسئلة يف هوامش الصفحات حول األفكار الغامضة يف الدرس ملناقشتها مع املعلم  -3
  .واستيعاب معانيها

  .كتابة العناوين الرئيسة والفرعية الواردة يف املوضوع يف دفرتك الجانبي -4

جد غموض يف فهم صياغتها، للرتكيز عىل فهمها أثناء الرشح ضع إشارة أمام األسئلة التي ت -5
  .واملناقشة

  القراءة العالجية -د

إن الكشف عن صعوبات القراءة عند بعض الطلبة ال يُعد أمـرا كافيـا يف تحسـني مسـتوى القـراءة 
بـاه إليهـا ومن األمور الرضـورية التـي ينبغـي االنت. لدى هؤالء الطلبة إن مل يؤدي إىل عالج تلك الصعوبات

  : عند تشخيص ضعف الطلبة ما يأيت

إن الخطأ الواحد أو األخطاء األقل من ثالثة تقريبا يف اللفظ والنطق ال يعرب عن صعوبة دامئا يف  -1
  .قراءة الدرس أو نص طويل

إن مهارات القراءة متعددة يصعب عىل جميع الطلبة إتقانها بدرجة عالية، لذا عىل املعلم أن  -2
  .ليس هناك طالب يتقن جميع مهارات القراءةيدرك أنه 

  .رضورة تحديد الصعوبة بشكل دقيق لوضع األساليب العالجية املناسبة لها -3

  .محاولة تصنيف األخطاء املتشابهة يف قواعد عامة ليسهل وضع الخطط العالجية لها -4

  :ومن األمور التي ينبغي مراعاتها يف عالج صعوبات القراءة لدى الطلبة

  . بدأ العالج من املستوى الفعيل للطلبة -1

  .إثارة دافعية الطالب للقراءة دون تردد أو خجل -2

اتباع أساليب تعليمية غري تقليدية مثل استخدام الحاسوب أو مخترب اللغة، أو كتابة الدرس  -3
مبرات عدة وتحت إرشاف املعلم مبارشة، أو حفظ أناشيد تعمل عىل تقويم نطق بعض 

  .أللفاظ الصعبة لديهالحروف وا

 تسجيل صوت الطالب أثناء القراءة ليكتشف بنفسه مواطن الضعف يف  -4
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  . قراءته

  . عدم السخرية من أخطاء الطالب أثناء القراءة أو تعنيفه عليها بعقوبات جسدية أو نفسية -5

تتناسب مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة الضعفاء أنفسهم، مع مالحظة وضع برامج خاصة  -6

  .ورسعة كال منهم يف التعلم
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  اسرتاتيجية االستامع

االستامع هو فهم اللغة الشفهية املنطوقة يف عملية التواصل، واستقبال أفكـار اآلخـرين امللفوظـة، 

  .واالستامع هو القراءة باألذن، ونطق الكلامت بالعقل

تـه األوىل، إذ عـن طريقـه واالستامع هو من أوائـل ووسـائل االتصـال التـي عرفهـا اإلنسـان يف حيا

 الـلــهاكتسب املفردات، وأمناط الجمل والرتاكيب، والسمع مـن أهـم وسـائل االتصـال وأولهـا ترتيبـا، قـال 

  ).36سورة اإلرساء، اآلية (} إن السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{: تعاىل

ه يف القـراءة، وأن اإلنسـان الـذي واإلنسان العادي يسـتغرق يف االسـتامع ثالثـة أمثـال مـا يسـتغرق

  : من ساعات يقظته يف نشاط لفظي، فإن هذا النشاط يتوزع بالنسب املئوية اآلتية% 75يستغرق 

  .نشاط لفظي كتابة% 10

  .نشاط قراءة% 12

  .نشاط حديث% 21

  .نشاط استامع% 32

بـا كـل اسـبوع، وأن الفرد املثقف العادي يستمع ما يوازي كتاب كل يوم، ويتحـدث مـا يـوازي كتا

  .ويقرأ ما يوازي كتابا كل شهر، ويكتب ما يوازي كتابا كل عام

  أنواع االستامع

  :لالستامع خمسة أنواع، هي

  االستامع القرصي-1

ويكون بإسامع الفرد أو املجموعة أحاديث متنوعة دون رغبة منهم مثـل إسـامع املـارة يف الشـارع 

  .منبعثة من محالت بيع األرشطة واالسطوانات مقطوعات غنائية أو موسيقية أو شعرية أو خطب
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  االستامع الهاميش-2

  . ويكون باستامع الفرد ألحاديث فردين يجلسان بالقرب منه، دون قصد منه االستامع ألحاديثهم

  االستامع االنتباهي-3

 ويكون باستامع الطلبة املفاجئ إلعـالن املعلـم عـن موعـد االختبـار، أو اسـتامع الفـرد لخـرب مثـري

  .لالنتباه من املذياع، أو إلعالن تجاري يتعلق باهتامماته

  االستامع التقديري-4

ويكــون بحضــور الجمهــور إىل قاعــة النــدوات واملــؤمترات قاصــدون االســتامع لخطبــة أو شــعر أو 

  .مرسحية أو ندوة ملجموعة أو أفراد مشهورون، ويحتلون مكانة مرموقة يف عيون الحارضين

  االستامع النقدي-5

كون باستامع مجموعة من املثقفني لرواية أو قصيدة شعرية بغرض تحليلهـا، أو اسـتامع املعلـم وي

  .ملوضوعات تعبري الطلبة بقصد تقوميها من خالل كشف الجوانب اإليجابية والسلبية

  دوافع االستامع

عليه  هالـلـصىل  الـلـهإن أول تفاعل للطفل مع اللغة، إمنا يكون عن طريق األذن، فقد حث رسول 

وآله وسلم عىل األذان يف األذن اليمنى للطفل املولود حديثا، أو إقامة الصالة يف أذنه اليرسى، فعـن كـام أن 

األطباء حال خروج الطفل من بطن أمه يفحصون سـمعه بإسـامعه أصـوات مفاجئـة كـالطرق عـىل األواين 

ل الطفـل باضـطراب رأسـه للتأكد من سالمة سمعه وتفاعله مـع األصـوات مـن خـالل مشـاهدة ردود فعـ

  .وأحيانا جسده فور سامع الصوت املفاجئ قرب أذنه

  :ويهتم املعلمون واملربون بتطبيق اسرتاتيجية االستامع مع الطلبة األطفال لألسباب اآلتية
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الطلبة يف مرحلة رياض األطفال، واملراحل الدنيا من التعليم األسايس ال ميتلكان املهارات الكافية  -1

  . راءة، لذا فوسيلة التعلم الوحيدة لديهم هي االستامعيف الق

اإلنصات عند األطفال أقوى منه عند الطلبة الكبار لضعف ارتباطات األطفال باملثريات  -2

الخارجية كاالنشغال بصدقات األقران واملشكالت األرسية واالضطرابات العاطفية والقلق 

  .متشتتا ومتقطعا عكس إصغاء األطفال النفيس، مام يجعل إصغاء الكبار لحديث املعلم

االستامع عملية رضورية لتزويد الطفل باأللفاظ والكلامت والرتاكيب ألنها أساسا لعملية  -3

القراءة، إذ يعتمد نجاح امتالك الطفل ملهارة القراءة عىل خربته السمعية الشفهية، فكلام 

  .ه لها أثناء القراءة أرسع وأيرساستمر الطفل باالستامع لكلامت تنطق بلفظ سليم، كان نطق

إن تعلم أصوات اللغة والتمييز بينها يعتمد أساسا عىل قدرة الفرد عىل اإلنصات الدقيق  -4

  .لأللفاظ، وتفسري األصوات

إن رس إقبال الطلبة وميلهم نحو حفظ األناشيد واألغاين ليس فقط يف تناغم إيقاعها الفني  -5

  .ها عىل سمعه املتمرس بخرباته الطويلة يف التلقياملوسيقي وإمنا اعتامده يف حفظ

  تطوير اسرتاتيجية االستامع

ينبغي عىل املعلم أن يحرص عىل تطوير اسرتاتيجية االستامع لتبقى فاعلة يف جذب اهتامم الطلبة، 

  :ومن األمور التي تسهم يف تطوير هذه االسرتاتيجية ما يأيت

  .حيث تحديد موضوع االستامع، وأهدافه، وملاذا االستامعتعريف الطلبة الغرض من االستامع، من  -1

  . توفري جو ممتع لالستامع بتقليل املشوشات الذهنية حول الطلبة -2

  جذب انتباه الطلبة بتعزيزهم الجامعي بعبارات الثناء واإلطراء الجامعي ورفع  -3
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رتام والتقدير وتزويدهم مبا يرثي ثقافتهم مكانتهم الثقافية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم كطلبة أذكياء يستحقون االح
  . باالستامع

عرض صور مثرية ملوضوع االستامع يستخدمها املدرس كوسيلة داعمة ألحاديثه وجاذبة الستامع  -4

  .الطلبة له

  .عرض تجارب حقيقية ألشخاص مشهورين يف حقل موضوع االستامع -5

ذلك يثري اهتاممهم لالستامع أكرث استضافة أشخاص مشهورين للحديث أمام الطلبة، ألن  -6

  .ويشوقهم ملواصلة املتابعة يف االستامع

تعزيز عادات االستامع اإليجابية من خالل تبادل أدوار االستامع، حيث يتوجب عىل الطلبة  -7

  .االستامع لبعضهم البعض، واستامع املعلم لطلبته

  . ئد شعرية مشهورةتقديم قراءات مشوقة من كتب، أو قصص، أو روايات، أو قصا -8

  دور املعلم يف اسرتاتيجية االستامع

  : إن للمعلم دور فاعل يف تعزيز  فاعلية االستامع لدى الطلبة، وذلك من خالل اآليت

  .التحدث أمام الطلبة بكالم واضح ومفهوم -1

  .اإلقبال بالوجه نحو الطلبة عند محادثتهم -2

  .وح أو عىل أوراق فوق طاولة  املكتبتجنب التحدث للطلب أثناء الكتابة عىل الل -3

  .توفري جو هادئ يساعد عىل االستامع خال من الضجيج -4

  .توفري بيئة صفية من حيث التدفئة والتهوية واإلضاءة -5

  .مراقبة وجوه الطلبة أثناء استامعهم له للتأكد من فهمهم ومتابعتهم لحديثه باالستامع -6
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لطلبة حرصا عىل عدم نفورهم من متابعة االستامع وانشغالهم عدم إطالة الحديث عىل أسامع ا -7

بأمور جانبيه كالعبث بالقلم أو األوراق بالرسم والكتابة املتقطعة الكلامت والجمل، أو 

  . الهمس مع زميله

تعويد الطلبة عىل االستامع من خالل استامع املعلم للطلبة بكامل جوارحه واإلصغاء لحديثهم  -8

  .باهتامم

  ب اسرتاتيجية االستامعأسالي

  :ميكن للمعلم أو املريب أن ينمي مهارة االستامع عند الطلبة من خالل األساليب اآلتية

تسجيل أصوات الطلبة بشكل منفرد كإلقاء قصيدة أو تالوة سورة من القرآن، أو قراءة جزء من  -1

  .الدرس، ثم يسمعهم أصواتهم ويطلب من الطلبة تحديد اسم صاحب الصوت

إغامض عني أحد الطالب، ثم يطلب املعلم من بقية الطلبة قراءة بعض فقرات الدرس بشكل  -2

منفرد، ويطلب املعلم من الطالب املغمض العينني تسمية اسم كل طالب قرأ فقرة الدرس، 

حيث تدون األسامء التي ذكرها الطالب عىل ميني السبورة، وأسامء الطلبة الذين قرأوا عىل 

يف النهاية تتم مقارنة مدى مطابقة ما ذكره الطالب يف القامئة اليمنى من يسار السبورة، و 

  . السبورة مع ما هو موجود عىل اللوح يف القامئة اليرسى من السبورة

يسجل املعلم قراءة س من الطلبة لدرس ما، ويسجل املعلم قراءة ص من الطلبة لدرس آخر،  -3

) أ، ب(، ثم يقسم املعلم طلبة الصف إىل قسمني ثم ميزج املعلم الصوتني معا بجهاز التسجيل

، ويقوم طلبة )س(بتسجيل األفكار الرئيسة التي يقرأها الطالب ) أ(حيث يقوم طالب قسم 

رشيطة أن يتم االستامع من ). ص(بتسجيل األفكار الرئيسة التي يقرأها الطالب ) ب(قسم 

  .قبل املجموعتني يف وقت واحد
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ت يف إحدى القصائد التي يحفظها الطلبة من الكتاب املدريس بكلامت يبدل املعلم بعض الكلام -4

مشابهة جدا، ثم يلقي املعلم القصيدة عىل إسامع الطلبة، طالبا منهم ضبط الكلامت 

  . الحقيقية التي تم استبدالها

يلقي املعلم عىل إسامع طلبته قصيدة من الكتاب املدريس معروفة لديهم، مع تقديم وتأخري  -5

أبيات القصيدة، ثم يطلب منهم تصويب التقديم والتأخري كام ورد حقيقة يف القصيدة  بني

  . األصلية

  .تعويد الطلبة عىل استامع األسئلة مشافهة من أول مرة دون إعادة، ثم اإلجابة عليها -6

يرسد املعلم عىل أسامع الطلبة قصة، أو حكاية، أو حادثة، أو خاطرة، ثم يطلب منهم اختيار  -7

  .عنوان مناسب لها أثناء وبعد استامعهم إليه

عىل السبورة ممسكا بقلم السبورة ثم يتلقى توجيهات من طالب آخر ) س(إخراج طالب  -8

عىل السبورة شكل أو لعبة بناء عىل توجيهات ) س(لريسم الطالب ) ص(مشافهة اسمه 

ختلف معامله من ، حيث يتشكل يف النهاية رسم أو شكل أو لعبة ت)ص(وتعليامت الطالب 

  .طالب إىل آخر

تكليف بعض الطلبة بالحديث عن كيفية قضاء يومهم، أو بوصف حادثة ما، ثم تكليف بقية  -9

  . الطلبة برصد بعض األلفاظ املميزة التي تتكرر يف حديث الطالب

عرض أصوات محددة عىل مسمع الطلبة مثل أصوات حيوانات، أو كائنات حية، أو أشياء  - 10

يف الكون ولها أصوات مثل الرعد، واملطر، والرياح، وعجالت املركبات ومحركاتها، ثم موجودة 

  . يطلب املعلم من الطلبة تقليدها بدقة كام سمعوها
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  اسرتاتيجية الرتميز

  مفهوم الرتميز

يعرف مفهوم الرتميز بأنه ترجمة معاين األشياء إىل رموز تدلل عليها، لتصبح لغة مشـرتكة للجامعـة 

  . مة أو البرشية، أو للفرد نفسه وذلك كداللة خاصة به يتذكر األشياء من خاللها عند العودة إليهاأو األ 

  صور الرتميز

أصبح الرتميز منذ وجود اإلنسان األول عىل هذه األرض لغة يتفاهم من خاللها مع الوجود املحيط 

. األمطـار أو قـرب سـقوطها به، فعندما كان يسمع صوت الرعد، فكان صوت الرعد رمزا يدلل عىل سـقوط

وصوت الرياح يرمز إىل قرب أو حلول فصل الخريف، ورؤية الطيور املهـاجرة رمـز يـدل عـىل قـرب فصـل 

  .الشتاء

ومع مرور الزمن وتضاعف أعداد البرش كان البد من وجود  إشارات يفهم معانيهـا جميـع األفـراد 

  : اتهم، ومن هذه الصور الرمزيةويتفاعلوا معها بسبب اختالف ألسنتهم وتشعب لغاتهم ولهج

  . إشارات املرور -1

  ....). 5، 4، 3، 2، 1(األعداد الرقمية  -2

  = ....).، #، ×، ÷، -، (+رموز الرياضيات  -3

  ).مقاييس الرسم، رموز الطرق املعبدة، سكك الحديد(الخرائط الجغرافية  -4

  .أعالم الدول -5

  ).رمز للحزن أو الحداد: املصالحة، أو اللون األسود رمز للنرص أو: اللون األبيض(األلوان  -6

  .النقود املعدنية واألوراق النقدية -7

  .النوتات املوسيقية واإليقاعية -8
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  .الرموز الكيميائية -9

  .األوزان واملكاييل واملقاييس املساحية - 10

  أنواع الرتميز

تعمل عىل صـياغة األفكـار واملعلومـات مبا أن الرتميز عملية عقلية تجري يف الذاكرة قصرية املدى، 

  :بتمثيالت لغوية أو شكلية عىل النحو اآليت

  الرتميز اللفظي-1

تخترص كثريا من الرشوحات والتفسريات وترّمز يف ألفاظ محددة وتكون مفهومة لرشائح كبرية مـن 

ترميزات لفظيـة يفهمهـا  تكرث) الجامعية(أفراد املجتمع أو األوساط املتداولة فيها، ففي األوساط التعليمية 

املعدل الرتاكمي، صفر الجامعـة، مـواد اسـتدراكية، لوحـة : (جميع العاملني يف ذلك املجتمع التعليمي مثل

  ).الرشف، ساعة معتمدة

  الرتميز الصويت-2

يتفق األفراد بطبيعتهم الفطرية سواء أكانوا ضمن مجموعات متجانسة أو غري متجانسة عىل فهـم 

رصاخ األطفـال يـدلل : ت متفق عليها وتفهم دالالتها مبارشة دومنا تفكري أو تحليل مثـلأصوات ترمز لدالال 

  .عىل جوعهم أو عطشهم أو حاجتهم إىل استبدال مالبسهم وإزالة األذى عن أجسادهم

  .وهذا الرتميز الصويت يفهمه جميع  البرش وبشتى مستوياتهم التعليمية وعقائدهم الدينية

  )لحريكا(الرتميز األدايئ -3

إن حركات املعلم املتكررة أمام الطلبة يفهم دالالتها الطلبة مبارشة، وحركـات يـد حكـم املباريـات 

الكروية يفهمها الالعبون واملتفرجون يف جميع أنحـاء العـامل ومبختلـف األجنـاس واللغـات، ألنـه يرمـز بهـا 

  .لكروية واملثقفني رياضياألشياء مفهومة للجميع برتميزها ورموزها املتفق عليها ضمن األوساط ا
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  الرتميز املريئ-4

الرسـوم الكركاترييـة للـزعامء : وذلك بإعطاء األشياء واألحجام مـن حولنـا رمـوزا تـدل عليهـا، مثـل

  .والقادة والفنانني والعظامء، التي ما أن يراها املرء إال يدل عىل صاحبها

  ترميز املعاين-5

أفكار وأشياء غري مادية يصعب ملسها وجسها بالحواس أصبح من املألوف استخدام رموز تدلل عىل 

فريمز  عىل معانيها بإشارات وكائنات تدلل عليها، مثـل اسـتخدام رمـز غصـن الزيتـون تعبـريا عـن السـالم، 

الشـاهد (والحاممة البيضـاء تعبـريا عـن مبـادرة الصـلح ورفـض الحـرب، واإلشـارة بأصـابع الكـف لألعـىل 

  .تعبريا عن معاين الفوزكداللة عىل النرص و ) واألوسط

  تنمية اسرتاتيجية الرتميز

إن فاعلية اسرتاتيجية الرتميز يف التدريس تحتـاج إىل إجـراءات تعـزز مكانتهـا يف التـدريس وتيرسـ 

  :سبل اإلفادة منها يف جميع مستوايات التعلم والتعليم، ومن هذه اإلجراءات

  .لثقافة العامليةالتفاعل االجتامعي والثقايف مع البيئة املحيطة، وا -

التدرب عىل استخالص مفاهيم ومصطلحات من الدروس واملوضوعات التعليمية وصياغتها  -

  . برموز مفهومة من قبل املتعلمني اآلخرين

  .إجراء مسابقات يف تحليل إشارات الرتميز بجوائز تشجيعية -

  .رصيحةاستخدام املعلم للرتميز عوضا عن ذكر تفاصيل املفاهيم واملصطلحات ال -

  .تعويد الطالب عىل استخدام رموز املفاهيم واملصطلحات وتعزيزهم عليها -

  .استخدام الرتميز يف ملخصات الطلبة وتدوينها يف هوامش كتبهم ودفاترهم -

  . اعتامد الرتميز يف االختبارات واالمتحانات الشهرية والفصلية -

ة مثل إشارات ورموز الرياضيات والكيمياء إلزام الطلبة باستخدام الرتميز يف أوضاعها املناسب -
  .واألحياء والهندسة وغري ذلك من اآلداب والعلوم
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  اسرتاتيجية املحادثة

تعترب املحادثة من أهم ألوان النشاط االجتامعي والثقايف والتعليمي للكبار والصغار عىل حد سـواء 

  .ىل مهارة النطق والكالمبسبب ما تقتضيه الحياة من تفاعل إنساين يعتمد بالدرجة األوىل ع

واملحادثة فن من فنون التعبري واالتصال اللغوي، تعتمد عىل حياتنا العملية، فعليها يتوقـف قـدرة 

  .الفرد عىل إيصال أفكاره وحاجاته لآلخرين بيرس وسهولة وتنظيم شؤونه مع املجتمع اإلنساين املحيط

واألفكـار والخـواطر ونقلهـا إىل اآلخـرين  واملحادثة هي أفضل االسرتاتيجيات املعـربة عـن املشـاعر

  .بطريقة مشوقة ومثرية لالهتامم

  العوامل املساعدة يف تنمية املحادثة

إن من أهم الخصائص املميزة يف اسرتاتيجية املحادثة هي امتالك الرثوة اللغوية الالزمة للتعبري من 

  : ادثةخالل املحادثة، ومن العوامل املساعدة يف تنمية اسرتاتيجية املح

تنمية وعي الطلبة بأهمية ترابط الكلامت كوحدات لغوية معربة عن املعاين املقصودة  -1

  .واملفهومه لآلخرين

حث الطلبة عىل زيادة الرثوة اللغوية الشفهية من خالل حفظ اآليات والسور القرآنية  -2

صوص النرثية، وتسميعها بالقراءة الجهرية غيبا، وكذلك القصائد الشعرية واملقطوعات والن

وتلخيص القصص والروايات املقروءة غيبا، وتبادل أطراف الحديث مع مجموعات التعلم أو 

  .الزمالء حول قضية أو موقف مثري لالهتامم والحوار

  .تقوية فهم الطلبة واستيعابهم ملعاين املفردات اللغوية، واستخدام مفردات عدة ملعنى واحد -3

  حول موقف ما، مثل تعاون الطلبة يف وصف منظر  تكوين جمل مرتابطة املعاين -4
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ما أو حادثة شاهدها الطلبة، حيث يقوم  كل طالب بذكر جملة منظمة الكلامت عن الحادثـة أو املوقـف، ثـم يقـوم زميـل 

آخر بذكر جملة أخرى تساند الجملة األوىل يف املعنى، وتعمل عىل إمتام وصف املوقف حتى تكتمل أحداث املوقف للجميع 

  .من خالل جمل جميع الزمالء

تنظيم األفكار من خالل تدريب الطلبة عىل اإلنشاء والتعبري الشفوي االرتجايل للموضوع، أو  -5

  .قراءة الطلبة ملوضوعات التعبري املكتوبة مسبقا ومناقشتهم باألفكار الواردة فيها

ختربات اللغة تحسني نطق األصوات والحروف من خالل تسجيل األصوات واأللفاظ يف م -6

وتصويب الخطأ منها، أو تسجيل الطلبة أصواتهم بأنفسهم يف أجهزة التسجيل واالستامع إليها 

  .وتحديد الخطأ وتصويبه
  الفئات األكرث اتقانا للمحادثة

يالحظ املتأمل يف سلوك الطلبة ومهاراتهم اللغوية أن الطلبـة عمومـا يتفـاوتون يف درجـة إتقـانهم 

اب وعوامل عدة تؤثر يف درجة إتقانهم ومامرسـتهم للمحادثـة، ومـن الفئـات األكـرث للمحادثة، وذلك ألسب

  : حظا يف إتقان املحادثة ما يأيت

الطلبة رسيعو التعلم، حيث تؤثر رسعة التعلم يف متكن الطلبة من التحدث بطالقة وسهولة،  -1

ضافيا للتعبري عن وعىل العكس من ذلك يالحظ عىل الطلبة بطيئو التعلم أنهم يهدرون وقتا إ 

  .ذواتهم، ويستغرقون زمنا أكرث من املعتاد يف تفسري أحاديثهم

الطلبة املنحدرون من بيئات عالية يف مستواها االقتصادي واالجتامعي ينمو لديهم القاموس  -2

اللغوي بيرس وسهولة وتكرث يف ثقافاتهم املفردات واأللفاظ املتعددة وذلك أكرث من الطلبة 

  .ن بيئات منخفضة يف مستواها االقتصادي واالجتامعياملنحدرون م

  الطلبة الذين يحيون بيئة لغوية فصيحة خالية من االزدواج اللغوي، فكلام  -3
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كانت بيئة الطالب خالية من اللهجات العامية واملفردات الشعبية، كان الطالب أكرث قدرة عىل املحادثة لعدم حريته 
  .رها ويوظفها يف حديثه مع الطرف الذي يقابلهواضطرابه يف األلفاظ التي يختا

ألنه ميتلك مخزونا سليام من املفردات واأللفاظ الفصيحة حيث ميكنه هـذا املخـزون مـن مامرسـة 

  .حديثه بطالقة يف تكوين جمل سهلة الرتكيب صحيحة املعنى

  دور املعلم يف اسرتاتيجية املحادثة

ليميـة يف التـدريس ينبغـي االسـتعداد الـالزم لهـذه قبل بدء املحادثـة وتوظيـف اسـرتاتيجيتها التع

  : االسرتاتيجية، ومن هذه االستعدادات التي ينبغي مراعاتها ما يأيت

مراعاة مستوى املتعلم العمري، حيث يكون حديثه ببطء للطلبة الصغار يف السن، وعكس ذلك  -1

للصغار، أو ملن يستمع يكون للكبار، مع رضورة تكرار بعض الجمل أو املفردات أثناء الحديث 

  .لهذه املفردات والجمل ألول مرة

مراعاة الثقافات املجتمعية السائدة يف بيئة الطالب، فيختار املعلم النصوص واملفردات املالمئة  -2

  .واملفهومة لهذه الثقافات

مراعاة مستوى املتعلم العقيل، حيث يجتمع يف كثري من الصفوف املدرسية خليط من  -3

لطلبة العقلية، لذا ينبغي عىل املعلم أن يختار موضوعات وقضايا تثري اهتامم مستويات ا

جميع الطلبة، وقد يقسم املعلم الطلبة إىل مجموعات متجانسة عقليا، ويجعل لكل مجموعة 

  .قضية مثرية للجدل واملحادثة تثري اهتاممهم للحديث وتتناسب مع قدراتهم العقلية

يد للتعلم الالحق، ليتمكن الطلبة من انطالقهم يف املحادثة من مراعاة التعلم السابق كتمه -4

  . خربة سابقة ذات ارتباطات حقيقية مع معارف مختزنة يف عقولهم

إثارة روح التنافس بني املتحدثني بتعزيز األفكار اإلبداعية ذات األصالة والحداثة، مع مراعاة  -5

توجيههم وإرشادهم بلطف، واالهتامم عدم إحباط ذوي األفكار السطحية واملكررة، وإمنا 

  بألفاظ ذكرت يف أحاديثهم قد تكون 
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  . ذات معنى وشكرهم عليها، لحفزهم عىل االستمرار يف أحاديث الحقة

  دور املتعلم يف اسرتاتيجية املحادثة

للمتعلم دور أصيل يف إنجاح املحادثة واستمرارها، ألنه هو املحور الرئيس لهذه االسرتاتيجية، ومـن 

  : أهم األدوار الفاعلة للمتعلم يف هذه االسرتاتيجية ما يأيت

توقع ما يدور يف أذهان املشاركون يف الحديث ومواطن اهتاممهم، للرتكيز عليها أثناء حديثك  -1

  .بطريقة واعية ومدروسة

االستامع لآلخرين بإصغاء واهتامم ألن ذلك يثري حامس املتحدث لالستمرار يف الحديث إليصال  -2

  .فكرته لآلخرين

املبادرة للحديث يف الوقت املناسب دون اندفاع رسيع أو تباطؤ متأخر، والحرص عىل االستئذان  -3

  .قبل الرشوع يف التحدث، ألن ذلك يثري حرص اآلخرين لالستامع إليك

فهم أراء اآلخرين ومقاصدها الظاهرة يف األلفاظ والجمل، دون تأويل األلفاظ إىل معاين  -4

  . ا املستمع وهي غري مقصودة مبارشة يف حديث املتكلميتخيله

احرتام أراء اآلخرين، وعدم اللمز أو الهمز أو االستهزاء ببعض األفكار أو األلفاظ أو اإلمياءات  -5

  .الصادرة عن املتكلم، وإمنا يكون تفنيد هذه اآلراء بالحجة والحكمة واألدلة العقلية أو النقلية

ة قامئة عىل األدلة والرباهني، ومثبتة يف مصادر املعرفة املختلفة واملعتمدة التحدث بأفكار مفيد -6

  .يف الثقافة السائدة

  .تقديم التعليقات واملداخالت الداعمة ألراء املتحدثني الصحيحة -7

  خطوات تنفيذ اسرتاتيجية املحادثة

  :التخطيط- أ

  .تحديد موضوع املحادثة -1
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  .ملحادثةوضع الخطوط العريضة ملوضوع ا -2

  .صياغة النتاجات املرجو تحقيقها صياغة محددة ودقيقة -3

  :التمهيد- ب

بدء املعلم للمحادثة بالكالم عن يشء مشرتك بينه وبني الطلبـة، فـإذا كـان موضـوع املحادثـة عـن 

تي تكاثر الحيوانات، فإن املعلم ميهد للمحادثة مبتدءا حديثه بسؤال الطلبة عن أسامء الحيوانات األليفة ال

  .تعيش يف بيوتهم، وتصنيفها إىل أنعام ودواجن

  :العرض- جـ

  .يقدم املعلم عرضا لعنارص موضوع املحادثة مبينا األفكار الرئيسة للموضوع واتجاهاته نحوها -1

يعرض املعلم عنارص وأجزاء املوضوع من خالل قصة أو حادثة أو طرفة، أو إشارات وإمياءات  -2

  .طلبةجسدية معربة تجذب انتباه ال

  .استخدام أسلوب الكالم املبارش بعيدا عن الكنايات واالستعارات الدالة عىل غائب أو مجهول -3

  .تواصل املعلم مع طلبته أثناء املحادثة سمعا، وبرصا، وعقال -4

  .تحدث املعلم والطلبة بصوت واضح، وبكلامت متدفقة، ونربة معربة تتغري حسب املوضوع -5

  .رية للحديث، الستدراج الطلبة للمشاركة يف الحديثتفصيل األسئلة املث -6

  .تلخيص املعلم، أو بعض الطلبة لألفكار الرئيسة املستوحاة من أحاديث املعلم والطلبة -7

  :الخامتة- جـ

  .استعراض املعلم أو أحد الطلبة لألفكار الرئيسة للمحادثة -1

  الطلبة عن بعضتخصيص وقتا ملناقشة األفكار الرئيسة، وتلقي استفسارات  -2
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  .األفكار الجديدة 

ثناء املعلم عىل عموم الطلبة املساهمون يف املحادثة، لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإثارة اندفاعهم  -3

  .لالستعداد باملشاركة يف أحاديث تالية الحقا
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  )التذكر(اسرتاتيجية االسرتجاع 

  : أقسام هي تقسم الذاكرة اإلنسانية يف عملية التعلم والتعليم إىل ثالثة

  Surfure Memoryالذاكرة السطحية -1

ثانية، وقـد  15-10وهي الذاكرة التي تحتفظ باملثريات املحيطة بالفرد وملدة قصرية جدا ال تتعدى 

  .ثانية إىل الذاكرة قصرية املدى) 30(تنىس هذا املثريات إذا مل تتحول مبدة ال تتجاوز 

 Short-Term memoryالذاكرة قصرية املدى -2

  .ساعة) 48-24(وهي الذاكرة التي تحتفظ باملثريات املحيطة بالفرد مبدة ال تتجاوز 

  Long-Term memoryالذاكرة بعيدة املدى -3

  .وهي الذاكرة التي تحتفظ باملثريات املحيطة بالفرد واملؤثرة فيه، ملدة غري محددة

  )التذكر(أساليب االسرتجاع 

علومـات رضورة لبقـاء الـتعلم والتعلـيم مسـتمرا مـع منـو السرتجاع املثـريات وتـذكر األحـداث وامل

اإلنسان مدى الحياة، وليسهل عىل اإلنسان اسرتجاع املثريات وتذكر املعلومات ينبغي تنظيم هـذه املثـريات 

  . واألحداث بأساليب متميزة يسهل اسرتجاعها، ومن هذه األساليب

  : الكلمة املفتاحية-1

فصول وصفحات الكتاب كلامت مخترصة تحمل يف ثناياها تعابري كثرية، وهي أن يضع املتعلم عىل هوامش 

  :، وكانت بعض فقراته كاآليت)الغزو املغويل لدار اإلسالم: (فإذا أراد املتعلم دراسة موضوع بعنوان

وبعد أن استوىل هوالكو عىل بغداد تطلـع لغـزو الشـام ومرصـ، فتحـرك الجـيش املغـويل بقيـادة "

وتقدم املغول بعد ذلك نحو دمشق، وقد خيش أهلها أن يلقـوا مصـري . فاحتل حلب هوالكو قاصدا سورية،

  حلب نفسه، فسارع ذوو الرأي والوجهاء منهم إىل 
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واستمر الغزو املغويل . هوالكو وقّدموا له الهدايا فسلَّموه مفاتيح املدينة ودخلوها دون إراقة دماءٍ 

ملـويك قطـز رسـالة يطالبـه باالستسـالم وتقـديم الطاعـة فأرسل قائدهم هوالكو إىل السـلطان امل. إىل مرص

  ".للمغول، فرفض السلطان قطز هذه املطالب، وأخذ يستعد للتصدي للمغول

الكلامت املفتاحية املستخرجة من النص، والتي إن ذكرها املتعلم اسـرتجع وتـذكر الرشـح املفصـل 

  .، غزو الشام، غزو مرص، السلطان قطزهوالكو، الجيش املغويل: الدقيق للنص، والكلامت املفتاحية هي

  التجميع-2

وهو األسلوب الذي يقوم فيه املتعلم بتجميع األشياء، أو األفكار أو الرموز والحـروف املتشـابهة يف 

مجموعات ذات ارتباطات معينة من حيث التشابه، أو التتابع، أو النتائج، ليسهل تذكرها واسـرتجاعها عنـد 

  .الحاجة إليها

لبنان، املغرب، تونس، مرص، السعودية، العـراق، قطـر، (أسامء الدول اآلتية وعواصمها  حفظ: مثال

تقسـم الـدول السـابقة يف مجموعـات ذات معـاين مشـرتكة، كـأن تقسـم إىل ). سوريا، الكويـت، السـودان

مجموعة الدول األسيوية، ومجموعـة الـدول األفريقيـة، أو مجموعـة دول زرعيـة، ومجموعـة دول نفطيـة 

  :يتكاآل 

  : مجموعة الدول اآلسيوية

  الرياض: عاصمتها        السعودية         

  بريوت: عاصمتها                 لبنان         

  بغداد: عاصمتها    العراق        

  دمشق: عاصمتها    سوريا         

  الكويت: عاصمتها    الكويت         

  الدوحة: عاصمتها      قطر        
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  :فريقيةمجموعة الدول اإل 

  الرباط: عاصمتها    املغرب        

  تونس: عاصمتها     تونس        

  القاهرة: عاصمتها     مرص        

  الخرطوم: عاصمتها     السودان       

  : أو مجموعة الدول الزراعية، مجموعة الدول النفطية كاآليت

، )القـاهرة(، مرصـ )تـونس(تـونس  ،)الربـاط(، املغـرب )دمشـق(، سـوريا )بـريوت(لبنـان  :الدول الزراعية

  ).الخرطوم(السودان 

  ).الدوحة(، قطر )الكويت(، الكويت )بغداد(، العراق )الرياض(السعودية  :الدول النفطية

  السلسلة-3

وذلك من خالل ترتيب الفقرات ترتيبا تسلسـليا حسـب األحـداث أو التـواريخ التـي وقعـت فيهـا 

ودة كام رتبها الشاعر، وحفظ سورة من القـرآن كـام جـاء ترتيـب األحداث، أو يتم حفظ القصيدة أو األنش

آياتها يف املصحف الرشيف، ألن هذا الرتتيب املتسلسل أثناء الحفظ يسـهل اسـرتجاع املعلومـات وتـذكرها 

حال الحاجة إليها، وذلك ألن السطر السابق يقود إىل السطر الالحق، وأن الكلمة األخرية من اآليـة الكرميـة 

اية اآلية التالية لها، وأن الكلمة األخرية من صدر أو عجز بيت الشعر تذكر ببداية شطر البيت، أو تذكر ببد

  .البيت الشعري الذي يليه مبارشة

  الحكاية-4

كثريا من الطلبة ال يستوعبون األحداث التاريخية أو الجغرافية أو الدينية إال عندما يتم رسدها لهم 

يريد املتعلم اسرتجاع األحداث أو املعلومات، فإنه يتذكر تلـك الحكايـة، عىل شكل حكاية أو قصة، وعندما 

  .فيكرر رسدها نطقا أو فكرا فيأخذ ما يريد من البيانات أو املعلومات



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

62  
 
 

 

  

  الحرف األول-5

يقوم كثري من الطلبة بكتابة الحرف األول من كلامت مفتاحية تدلل عىل األفكار والبيانات الـواردة 

ة سابقة، فام أن يقع برصه عىل تلك الحروف فإنه رسعان ما يتذكر تلك الكلامت الدالـة يف النصوص املقروء

  .عىل األفكار والبيانات فيساعده ذلك عىل اإلفادة من تلك األفكار والبيانات

  املكان-6

ويتم ذلك بربط املعلومات أو األحداث باملواقع املكانية التي تدل عليها أو  تشري إليها، مثـل ربـط 

عمرو بن العاص يفتح مرص، وجغرافية اململكة العربية السعودية تذكر بـبالد الحجـاز، وبـالد الحجـاز اسم 

تذكر بأهمية مكة املكرمة واملدينة املنورة، ومكة املكرمة تذكر بالبيت الحرام، والبيت الحرام يذكر بالكعبة 

  .وهكذا.. لسالم الذي رفع قواعدهاإبراهيم عليه الصالة وا الـلـهاملرشفة، والكعبة املرشفة تذكر بنبي 

  االقرتان-7

وهو األسلوب الذي يعتمد فيه املتعلم عىل إيجاد اقرتان ما بـني األشـياء الجديـدة التـي يشـاهدها 

ويسمعها، واألشياء املألوفة لديه والتي يعرفها سابقا ويحفظها، كـأن يقـرن اسـم عاصـمة السـودان بالفيـل 

  .فيتذكر الخرطوم عاصمة السودان
  إلجراءات الرتبوية الفاعلة يف اسرتاتيجية االسرتجاعا

  :لتسهيل عملية اسرتجاع املعارف وتذكرها ينبغي مراعاة األمور اآلتية

  .اختيار املادة التعليمية ذات املعنى، الواضحة األفكار، ذات الدالالت واملقاصد الواضحة للقارئ املتعلم -1

  . اء رسد البياناتترابط أفكار النص، وتسلسل األحداث أثن -2

  . عرض البيانات واملعلومات بأسلوب حيوي يُثري دافعية املتعلم ملواصلة القراءة والتعلم -3

  الرتكيز عىل األفكار الرئيسة يف النص وإبرازها بألوان مختلفة عن باقي النص،  -4
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  . أو الرتميز لها يف خانة الهوامش

استخدام أسلوب واحد متكرر يف عرض جميع فقرات التنويع يف عرض املادة التعليمية، وعدم  -5

  .النص

التخطيط والتنظيم املستمر للامدة التعليمية من حيث وجود عناوين فرعية ذات عالقة  -6

مبارشة بالعنوان الرئيس ومعربة عن النص الذي يتبعها وترابط األشكال والرسومات مع املادة 

  .التعليمية وتسلسل أرقام الجداول املرفقة

  .اتباع املادة التعليمية بأسئلة مثرية للتفكري وأنشطة تعزز فهم املتعلم للامدة التعليمية -7



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

64  
 
 

 

  اسرتاتيجية النشاطات 

تشجع اسرتاتيجية التعلم من خالل النشاطات التعلم الفاعل من خالل التفاعل املبارش مع املواقف 

ل العمـل، واملسـاهمة يف اكتسـاب املعرفـة التعليمية، كام تدفع هذه االسرتاتيجية املتعلم للتعلم مـن خـال

  .ذاتيا مبشاركته يف املواقف الحياتية الحقيقية، واكتشاف األحداث وحقيقتها كام هي يف طبيعتها
  فعاليات اسرتاتيجية النشاطات

  :تشمل اسرتاتيجية التعلم من خالل النشاطات عىل الفعاليات التعليمية اآلتية

  .املناظرة -1

  .العروض الشفوية -2

  .األلعاب -3

  .القصة والرواية -4

  .الدراسة املسحية -5

  .الزيارة امليدانية -6

  .املناقشة ضمن الفريق املتجانس -7

  .املشاريع اإلنتاجية -8
  اآللية التنفيذية لفعاليات اسرتاتيجية النشاطات 

، حيث يتقدم إن فعاليات اسرتاتيجية التعلم من خالل النشاطات تعزز االستقاللية والتعلم التعاوين
املتعلمون يف النشاطات كل حسب رسعته واهتامماته وثقافته السابقة وخرباتـه املعرفيـة، والتـدريس مـن 
خالل هذه االسرتاتيجية يشجع املتعلمني عىل تحمـل مسـؤولية تعلمهـم واختيـارهم للـتعلم، وتسـري إليـه 

  :تنفيذ الفعاليات كام يأيت

 مني إىل مجموعتني للتناظر يف موضوع ما، يقوم املعلم بتقسيم املتعل املناظرة، -1
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بحيث تكون مجموعة تؤيد واملجموعة األخرى تعارض مع إعطاء الفرصة ألفراد كال 

املجموعتني بحشد األدلة والشواهد والحجج التي تؤيد أو تدحض وجهة النظر التي يدافع 

  .عنها أي الفريقني

يكون للسان وإلمياءات الوجه وحركات  تشمل كل املهارات النطقية التي العروض الشفوية، -2

الجسم دور رئيس يف التفاعل مع املوقف التعليمي، كالتمثيل وإلقاء الشعر ورسد القصص 

  .وتقديم الخطب

تعترب األلعاب جزء ال يتجزأ من حياة املتعلمني لحاجتهم إىل ترفيه وتجديد يعيد  األلعاب، -3

ه بعض األلعاب التي مييل إليها أو ميارسها للعقل حيويته ونشاطه، وما من إنسان إال لدي

لوحده أو مع أقرانه، ومن أدوار املعلم يف تفعيل هذه الفاعلية هو أن يوظف عددا من 

  .األلعاب املألوفة لدى املتعلمني يف مواقفه التعليمية

ت كأن يكلف املعلم املتعلمني بكتابة قصص علمية أو ثقافية تحمل أفكار ذا القصة والرواية، -4

دالالت اجتامعية وتربوية واتجاهات إيجابية، وقد يعرض املعلم املوقف التعليمي من خالل 

  .قصة أو رواية تثري شوق املتعلمني للتعلم

أن الدراسات واألعامل امليدانية تثري همم املتعلمني للتعلم واكتشاف  الدراسة املسحية، -5

ىل الصعاب، واإلرادة املتنامية يف السعي الحقائق بأنفسهم، ملا يجدونه من متعة يف التغلب ع

  .املتواصل لكشف أرسار الواقع كام هو بطبيعته دون زيف أو خداع

كثري من الزيارات امليدانية تحقق النتاجات الرتبوية التي عجزت عن تحقيقها  الزيارة امليدانية، -6

نية من خصائص جعلتها الغرفة الصفية ذات األربع جدران، وذلك ملا متتاز به الزيارات امليدا

ذات فاعلية تعليمية تعلمية ذات جدوى تربوية قوية يف جذب املتعلم للتعلم واستمراره يف 

  .طلب التعلم

إن املتتبع الهتامم الطلبة وتحركاتهم داخل املدرسة بجميع  املناقشة ضمن الفريق املتجانس، -7

  ءمواقفها الرتبوية، وخارج املدرسة أثناء العطل وبعد انقضا
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الدوام املدريس يلحظ أن تجمعات األقران تتمحور حول التجانس سواء كان ذلك يف نوع الجنس أو العمر،  
أو الثقافة، ملا للتجانس من أثر يف تجميع األقران أثناء التعلم يف املواقف الرتبوية املختلفة حيـث يكتسـب 

يف التجانس، وكلام كان الفريق أكـرث تجانسـا املتعلم من أقرانه املتجانسون أكرث من األقران املختلفون معه 
  .يف الجوانب واملجاالت املختلفة كان التعلم أكرث فاعلية وأعظم قيمة وأطول أثرا يف نفوس املتعلمني

إن خالصة فاعلية النشاط التعليمي تظهر نتاجاتها الحقيقية يف مشاريع  املشاريع اإلنتاجية، -8

م النظرية ومكتسباتهم العلمية، وكلام كان املرشوع اإلنتاجية، وهي ميدان ترجمة أفكاره

املنتج نافعا ومحكم الصنعة كان ذلك داللة تقومية عىل قدرة املتعلم عىل تحقيق نتاجات 

التعلم، كام أن أخطاء املتعلم أثناء إنجاز مرشوعه اإلنتاجي تكشف له جوانب الضعف يف 

من خاللها جوانب ضعيفه  تعلمه مام يساعد ذلك عىل تكوين تغذية راجعة يتحسس

  .فيعالجها هو أو املرشف عىل املرشوع اإلنتاجي كاملعلم وغريه

  دور املعلم يف اسرتاتيجية النشاطات* 

  :للمعلم دور رئيس يف اسرتاتيجية التعليم القامئة عىل التعلم من خالل النشاطات، وذلك كام يأيت

  . لعامة لتحقيقهايستقرأ الخطوط العريضة للمنهاج، ويحدد الخطوات ا -1

  .يحدد النتاجات املرغوب تحقيقها لدى املتعلمني -2

  . ينظم املجموعات ويوزع األعامل واملهامت الرئيسة بينهم -3

يوجه الطلبة إىل اكتساب السلوكات اإليجابية كالعمل الجامعي والتعاون واآلثار، والتنافس  -4

  .د واألنانية، والغش، واالنطوائيةاإليجايب النزيه، واجتناب السلوكات السلبية كالحس

  يساعد املتعلمني يف التغلب عىل الصعوبات واملعوقات أثناء مامرسة  -5
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  .النشاطات

  .يتابع أنشطة الطلبة ويكتب ملخصات حول إنجازاتهم وإبدعاتهم يف سجالته الخاصة -6

  .نائية أو الختاميةيقّوم أنشطة الطلبة وأعاملهم وفق مالحظاته املستمرة أو اختباراته الب -7

  . التواصل املستمر مع املتعلمني من خالل التجوال واملناقشة واإلصغاء -8

يوفر فرصا ناجحة لعرض نتاجات املتعلمني أمام الجمهور، من خالل الوسائل املتاحة والعروض  -9

  .التقدميية

  دور املتعلم يف اسرتاتيجية التعلم من خالل النشاطات* 

اتيجية التعليم القامئة عىل التعلم من خالل النشاطات، يـأيت مـن خـالل املهـام دور املتعلم يف اسرت 

  :اآلتية

  . إقبال املتعلم عىل التعلم برغبة وحامس شديدين -1

ثقة املتعلم بنفسه واعتامده عىل ذاته يف اختيار النشاط املناسب وفق رغباته وقدراته  -2

  . واستعداداته الجسدية والنفسية والعقلية

  . يتفاعل مع أقرانه ويتواصل معهم -3

  .يشجع العاملني معه يف النشاط عىل العمل واالجتهاد -4

  . يقّوم نشاطه ونشاط زمالئه يف ضوء ضوابط علمية ثابتة -5

  .يعمل باستقاللية مع مجموعته أو بذاته للتميز يف أداء النشاط املوكل إليه -6

  .الحاجة والرضورة لإلفادةيستفيد من خرباته معلمه وزمالئه كلام دعت  -7

  . يبادر إىل تقديم إبدعاته وعرضها أمام زمالئه إلثارة اهتاممهم بإبدعاته -8

  .يتقبل انتقادات اآلخرين املساهمة يف تحسني نشاطه وإخراجه بأداء أفضل وصورة أجمل -9
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  منوذج درس تطبيقي يف اسرتاتيجية النشاطات

 الخامسة: الوحدة  الثامن: الصف

 مرشوع بناء موقع إلكرتوين: الدرس الحاسوب: املبحث

  ثالث ساعات: الزمن  التعلم من خالل املرشوع: الفاعلية

  النتاجات الخاصة بالدرس

  : يتوقع من الطالب بعد انتهاء هذه الدرس أن

  .يخطط لبناء موقع إلكرتوين -1

  .ينظم خطوات بناء موقع إلكرتوين -2

  .Front Pageتخدام برمجية يصمم عمليا موقعا إلكرتونيا باس -3

  . يدمج ملفات معالج النصوص إىل هيكل املوقع اإللكرتوين بطريقة متناسقة وجذابة -4
  مصادر التعلم والوسائل املعنية

  .الخطوط العريضة ملنهاج الحاسوب للمرحلة األساسية -1

  .الكتاب املدريس -2

  .أجهزة حاسوب -3

  .شبكة اإلنرتنت -4

  .مكتبة املدرسة -5

  .شبكة حاسوب داخلية -6

  .Front Pageبرنامج  -7

  .Wordبرنامج  -8

  .Data Showجهاز عرض إلكرتوين  -9
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  خطوات تنفيذ اسرتاتيجية التدريس*  

  :لتنفيذ اسرتاتيجية مرشوع تصميم موقع اإللكرتوين يسري املعلم واملتعلمني وفق الخطوات اآلتية

بة، وعدد أجهزة الحاسوب بحيث تتكون كل تقسيم الطلبة إىل مجموعات حسب أعداد الطل -1

  .طالب) 5-3(مجموعة من 

اختيار قائد لكل مجموعة يكون منسقا بني املعلم ومجموعته، ويقوم بتوجيه وإرشاد  -2

  .مجموعته، وتنفيذ الخطوات املتفق عليها من قبل املجموعة عىل جهاز الحاسوب

  .تقرأ كل مجموعة الدرس قراءة جيدة -3

جموعات للدرس وبشكل مستقل، وتقوم كل مجموعة بتلخيص املهمة املطلوبة مناقشة امل -4

  .بشكل منظم

تختار كل مجموعة موضوعا محددا لبناء موقعها اإللكرتوين، مع مراعاة عدم تكرار املوضوع  -5

  .الواحد عند أكرث من مجموعة

ع املهام واألدوار تقوم كل مجموعة بوضع الخطة التفصيلية لتحقيق املوضوع املحدد، وتوزي -6

  .عىل جميع أفراد املجموعة

جمع املعلومات والبيانات الالزمة لتحقيق كل مهمة وضعت يف الخطة من قبل األفراد كل  -7

  .حسب املهمة املوكلة إليه

  .وذلك من خالل البحث يف مصادر املعرفة املختلفة واملتوافرة ألفراد املجموعات

ني، يقوم القسم األول بتصميم هيكل املوقع اإللكرتوين تقسيم أفراد كل مجموعة إىل قسم -8

، والقسم اآلخر يقوم بطباعة املحتوى والنصوص وإعداد الصور Front Pageباستخدام برمجة 

  .Wordالالزمة باستخدام برمجة 

دمج ونسخ ملفات معالج النصوص إىل هيكل املوقع اإللكرتوين الذي قامت كل مجموعة  -9

  .بتصميمه
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  .Data Showكل مجموعة ملوقعها اإللكرتوين باستخدام جهاز العرض عرض  - 10

  .تقويم املواقع اإللكرتونية من قبل املعلم - 11
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  اسرتاتيجية اللعب

اهتم الباحثون مبوضوع اللعب الرتباطه املبارش مع اإلنسان ويف مختلف مراحله العمرية، وحـاولوا 

ية وعقليـة، وقـد أثبتـت األبحـاث العلميـة والتجـارب الوصول إىل ما قد يكون له من فوائد جسمية ونفس

  .اإلجرائية أن للعب دور رئيس يف استثارة دوافع التعلم

وقد جاءت الدراسات التطبيقية بنتائج تشري إىل أن استخدام الحواس يف التعلم والعمل هـي أيرسـ 

ب يف الـتعلم يسـمح كـام وأشـارت الدراسـات الحديثـة إىل أن توظيـف اللعـ. سبل التعلم وأدومـه فاعليـة

للمتعلم باكتشاف العامل الخفي من حوله، ويسهم يف فهم طبيعة البيئة املحيطة به، ومعرفة ذاته، وتحديد 

قدراته ومواهبه، وبذلك يتفاعل مع مجتمعه بتعلم معارف ومفـاهيم وقـيم ومهـارات وأفكـار واتجاهـات 

التواصـل مـع اآلخـرين مـن خـالل الـتعلم تشبع رغباته وتحقق ذاته وتكون بذلك عونا له عـىل التفاعـل و 

  .والتعليم القائم عىل اللعب ويف مختلف املستويات

  مفهوم األلعاب

يُعرف اللعب بأنه نشاط جسدي أو عقيل ميارسـه األفـراد أو الجامعـات مـن أجـل تحقيـق املتعـة 

  . والتسلية

تعليميـة والتعلميـة، وقد اهتمت مناهج الرتبية والتعليم بتوظيف اللعب يف أنشطتها وبرامجهـا ال

  .من خالل تضمني الكتب واملقررات الدراسية متارين وأنشطة متنوعة عىل شكل ألعاب مسلية ومفيدة

  األهداف الرتبوية لأللعاب

  : لأللعاب الجسدية أو العقلية أهداف تربوية كثرية من أهمها

  . إثارة روح التنافس بني املتعلمني وفق ضوابط أخالقية -1

  .تعلم للتعلمتشويق امل -2
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  . إثارة دافعية املتعلم لإلقبال الذايت عىل التعلم -3

  .تنمية روح التعاون بني فريق اللعب -4

  . تنمية مواهب املتعلمني وإبراز قدراتهم اإلبداعية ورعايتها -5

  .اكتساب عادات اجتامعية كاإليثار والوفاء والصداقة واإلخالص بني أعضاء فريق اللعب الواحد -6

إكساب أعضاء فريق اللعب الواحد القدرة عىل التخطيط والتحليل والرتاكيب، ومهارات التفكري  -7

  .العليا

التواصل مع العامل الخارجي لتوحد قوانني األلعاب وأنظمتها بصيغة، واحدة ويف جميع أنحاء  -8

  . العامل، واكتساب ثقافات ومعارف جديدة

زهم وتحقيقهم النتصارات جراء حامستهم لبعض تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم حال فو  -9

  . األلعاب املفضلة لديهم

تعود املتعلمني الصرب واملثابرة وعدم اليأس من مواصلة التعلم من خالل مامرسة األلعاب  - 10

  . الرتبوية الجسدية أو العقلية

  سامت األلعاب الرتبوية

  : تتميز األلعاب الرتبوية بسامت عدة، نذكر منها ما يأيت

  . أنشطة جسدية أو عقلية أو كالهام معا تكسب املتعلم السالمة الجسدية والعقلية -1

  . األلعاب الرتبوية ألعاب فردية أو جامعية ميارسها املتعلم منفردا أو مع جامعات -2

الرسعة يف اإلنجاز والدقة يف املامرسة للوصول إىل درجة االحرتاف أو اإلتقان يف إحدى األلعاب  -3

  . يز بهاوالتم

  . تحويل املعارف البسيطة إىل معلومات دقيقة ومن ثم إىل أنظمة وقوانني منضبطة -4
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  . تجعل املتعلم يف حركة دامئة ويقظة مستمرة -5

واألخالق السوية ) اإلسالمي(مامرسة املتعة املرشوعة والتسلية املباحة وفق ضوابط الدين  -6

  . ةاملوروثة يف العرف والتقاليد االجتامعي

  .ترجمة املعرفة العلمية والثقافية إىل ألعاب متيل إليها النفوس باالستعداد والفطرة -8

تهذيب النفوس وتعدل السلوك بأنظمتها وقوانينها الدولية املعتمدة يف جميع أنحاء املعمورة  -9

  .واملبثوثة يف جميع املناهج والكتب املدرسية
  خطوات اختيار اللعبة الرتبوية

ر اللعبة الرتبوية املقرتحة الستخدامها يف موقف تعليمي، البد مـن السـري وفـق تخطـيط عند اختيا

  :واٍع، واتخاذ الخطوات اآلتية

  .تحديد النتاجات التعليمية املقصود تحقيقها، والتي تخدمها اللعبة -1

   .معرفة طبيعة املتعلم من حيث عمره ومستوى ثقافته، وميوله النامئية التي ينتسب إليها -2

  . اختيار نوع اللعبة وفق قدرتها عىل تحقيق النتاجات وتناسبها مع طبيعة املتعلم -3

اختيار البيئة املناسبة ملامرسة اللعبة وإمكانية هذه البيئة عىل استيعابها واستيعاب العبيها  -4

  .فرادى وجامعات

  . تدريب املتعلمني عىل مامرسة اللعبة ومعرفة قواعدها -5

  . اآلمن والسالمة ومواطن الخطورة فيها وإعالم املتعلمني بها تحديد جوانب -6

  أمثلة تطبيقية عىل األلعاب الرتبوية

  "تعليم الحروف"ألعاب املطابقة -1

  يقوم املعلم بجمع عدد من الصور ذات العالقة مبوضوع الدرس ويقوم بتثبيت كل 
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مـن اسـم كـل صـورة عـىل بطاقـة صورة عىل بطاقة مستقلة، ثم يقوم املعلم بكتابة الحرف األول 

موز : مستقلة، ثم يعرض املعلم الصورة األوىل ويطلب املعلم من بعض الطلبة تسميتها فيقول الطالب مثال

ثم يعرض املعلم جميع حروف الصور يف لوحة الجيوب أمـام الطلبـة ويطلـب مـن طالـب آخـر أن يختـار 

مـن ) م(ار الطالب البطاقة التـي تحمـل حـرف فيخت. البطاقة التي تحمل اسم الحرف األول من كلمة موز

بني مجموعة من الحروف ويضعها تحت بطاقة صورة موز فريكز املعلـم عـىل تـدريب الطلبـة عـىل نطـق 

  ).م(حرف 

وهكذا مع بقية الحروف، وإذا كان الطلبة ال يعرفون الحروف فيستطيع املعلـم أن يعـرض الصـور 

رف الدال عىل لفـظ الحـرف األول مـن الصـورة ويعرضـه أمـام فيحدد الطلبة مضمونها، فيختار املعلم الح

الطلبة ويكرر نطقه ولفظه ويردد الطلبة من ورائه ثم يخلط املعلم الحـروف ويطلـب مـن بعـض الطلبـة 

اختيار الحرف الدال عىل لفظ الحرف األول من الصورة ويضعه تحت صور الكلمة وهكذا يستمر مع بقية 

  .حتى يتقن لفظه وحفظه جميع الطلبة الطلبة بربط الحرف مع الصورة

  ).تعلم األلوان(ألعاب التمييز  -2

يطلب املعلم من املتعلمني أن يصلوا بني الجمل يف العمود األول وما تعرب عنها من صور يف العمود 

  :الثاين، كام يأيت

 العمود الثاين العمود األول
 صورة وردة صفراء أنا الوردة الحمراء

  صورة وردة زرقاء  اءأنا الوردة الخرض 
  صورة وردة حمراء  أنا الوردة الصفراء
  صورة وردة خرضاء  أنا الوردة البيضاء
  صورة وردة بيضاء  أنا الوردة الزرقاء

  : كام يطلب املعلم من املتعلمني استخدام أقالم التلوين يف اللعبة اآلتية
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  .العمود األول ألوان الوردة يف العمود الثاين باللون املناسب لها كام يف* 

 العمود الثاين  العمود األول
 صورة لوردة غري ملونة   أحب الوردة الصفراء  -
  صورة لوردة غري ملونة   أحب الوردة الحمراء  -
  صورة لوردة غري ملونة    أحب الوردة الزرقاء -
  صورة لوردة غري ملونة    أحب الوردة الخرضاء -
  لوردة غري ملونةصورة     أحب الوردة البيضاء -

  ألعاب بناء الجمل-3

  : أرتب الكلامت اآلتية ألكون جمال، ثم أكتبها* 

 ، بالسيارات، ازدحمت: الشوارع

  ألعاب بناء الكلامت -4

أركب كلامت من الحروف املوجودة يف كل مجموعة من األشكال الهندسية املتشابهة، ثـم أكـون * 

  :من الكلامت جملة مفيدة، وأقرأها

  

 ف
 ط ع ع ق

 ا

أ أ

 د ا

 ل ف

 ر ل
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  ألعاب الَعدُّ  -5

  أكمل بالعدِّ * 

1  ،2  ،3  ....................................................10  

  :أكمل بالعدِّ عكسيّا كام يف املثال اآليت* 

 ..................................................... ،8  ،9  ،10  

  ألعاب املسائل الحسابية -6

  فمْن أَنا؟) 3(إذا جمعت أحادي وعرشايت فسيكون الناتج ) 18(من أنا عدٌد أقلُّ * 

  ألعاب دقة املالحظة -7

يرسم املعلم عىل السبورة صورة طائر باستثناء منقاره، ويطلب من الطلبة بعد إغامض أعيـنهم أن 

  .يرسموا منقار العصفور يف صورة الطائر فمن أصاب املوضوع الصحيح كان هو الفائز

  قليد باألصواتألعاب الت -8

يكتب املعلم أسامء الحيوانات واملخلوقات اآلتية عىل أوراق صغرية ثم يغلفهـا ويبعرثهـا ويطلـب 
من املتعلمني أن يختار كل واحٍد منهم ورقة رشيطة أن يقلـد صـوت الحيـوان أو املخلـوق الـوارد ذكـره يف 

  .الورقة

طفل، رضيع يبيك، كلب، دجاجة، ديك، الحصان، القط، البقرة، : وأسامء املخلوقات والحيوانات هي
  .عصفور، حادث سري

 أعطف
 الفقراء عىل
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  اسرتاتيجية القصة

تعترب القصة مبعامرها القصيص اسرتاتيجية محكمة رصينة الرتكازها عـىل عنـارص تآلفـت يف نسـيج 

  . يثري العاطفة والوجدان، ال غنى للقارئ أو السامع عنها، حيث تتأثر وتؤثر هذه العنارص يف الرسد القصيص

  القصة عنارص

  : تتضمن اسرتاتيجية القصة عنارص ال غنى للنص القصيص عنها

  الشخصية-1

الشخصية أهم عنارص القصة، وتصوير الشخصية بعاملها النفيس والرتبوي مهم جدا، ويعمل القاص 

عىل تصوير شخصياته أروع تصوير، مربزا فيها كل سامتها ومكوناتهـا، يف بعـدها النفيسـ واألخالقـي، وهـو 

  .األهم يف الشخصية اإلنسانيةالبعد 

وبعض القصـص ال تـربز عنرصـ الشخصـية لذاتـه، وإمنـا للتـأيس بالشخصـية الخـرية، والتنفـري مـن 

الشخصية الرشيدة، ومن القصص من ال تهتم برسم الخطوط الشكلية للشخصية، وإبراز مالمحها الخارجية 

  . اعلة يف التوجيه واإلرشادوإمنا تهتم بالكشف عن مزاج الشخصية، ومواقفها الرتبوية الف

وقد تأيت الشخصية يف بعض القصص بارزة بأسامء تعرب عـن اإلنسـان بكلـه، مـن حيـث العواطـف 

واالتجاهـات واألفكـار، وقــد تـأيت الشخصـية بــارزة بأسـامء مــن مخلوقـات أخـرى تقــوم بـأدوار فاعلــة يف 

  . عظةمجتمعاتها إال أنها تعرب كذلك عن اإلنسان بكله، ألخذ العربة وال

  الحدث-2

إن الصلة بني الحدث والشخصية يف القصة، أقوى من أن يدلل عليها، ألنهام العنرصان الرئيسـان يف 

القصة، وقد ينرصف االهتامم يف القصة إىل الحدث دون الشخصية فيختـار القـاص مـن الحـدث مـا يخـدم 

  الفكرة األساسية، كام ويخلق الجو الرتبوي املالئم من 
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  . مام يثري االنفعال، تاركا األثر يف النفس لإلرشاد والتوجيهتشويق أو تنفري

والحدث كثريا ما يعرض مجردا من ذكر الزمـان واملكـان اللـذين وقـع فـيهام، وقـد يكـون لهـام أو 

 الـلــهألحدهام أثر يف سري الحدث، فيتعلق الغرض بذكره كام يف قولـه تعـاىل يف شـأن أخـوة يوسـف، قـال 

  ]. 16سورة يوسف، [} عشاء يبكون وجاءوا أباهم{: تعاىل

  . فقد حرص القرآن عىل ذكر الزمن الذي دبرت فيه الجرمية وجرى فيه الحدث

  الحوار-3

إن الحوار يف القصة هو الروح الذي يرسي يف كيان العمل القصيص، والحوار يصور املواقف تصويرا 

  .لحدث، ويؤدي إىل الهدف املراد تحقيقهتاما، يتناول جميع أجزائها، فهو الذي يبعث الحياة والحركة يف ا

وللحوار أهمية خاصة يف القصة من حيث إثارة الحركة وبعث الحيـاة يف الحـدث، وإقامـة الـدليل 

  .واإلقناع كام ويكشف عن مدى الرصاع يف املواقف املتغايرة

  الزمان-4

 مـن املـايض أو الزمن يف القصة هو القلب النابض لألحداث واملحرك لها، وأحداث القصص قد تـأيت

  . من الحارض أو تستقرئ املستقبل بالخيال، وبذلك فإن لكل قصة زمنها الخاص بها

  املكان-5

إن القصة ال يعنيها من ذكر املكان إال ما جعلت منه جملت األحداث الهامة مرسحا لها، وقد تذكر 

  . بعض األماكن للعربة والعظة ودافعا لإلنسان للبحث واالستكشاف

  العقدة-5

يدرك القارئ العقدة القصصية من خالل البنية السطحية أو العميقة لألحداث، وقـد تـأيت العقـدة 

من خالل عنرص املفاجأة، وقد تأيت العقدة يف بداية الرسد القصيص، وتـأيت كـذلك يف مواضـع مختلفـة مـن 

  .القصة
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  األسلوب-7

فكار والقيم واالتجاهـات، لكل قاص أسلوب خاص به من حيث النظم، واختيار األلفاظ املوحية لأل 

كام أن لغة القصص تختلف باختالف املوضوعات التي تتناولها، وأسلوب القاص يف كتابة القصة كذلك يتأثر 

  .بثقافته وسعة إدراكه وفهمه للواقع الذي يعيشه أو يأمل أن يكون فيه

  سامت اسرتاتيجية القصة

  : متتاز اسرتاتيجية القصة بسامت تربوية، منها

  .ذب القارئ أو السامع ملا فيها من أحداث ووقائع مثرية للعاطفة والفكر معاتج -1

  . تتناسب مع جميع األعامر واملراحل التعليمية، واملستويات الفكرية -2

يتقن توظيفها يف املواقف الحياته جميع أفراد املجتمع املدريس، ومبختلف مستوياتهم الثقافية  -3

  . والعمرية

  . كاليف مادية باهظة أو جهود إضافية شاقة أثناء توظيفها يف التدريسال تحتاج إىل ت -4

  . تعمل عىل ترابط املعرفة املختلفة، وبناء املنهاج التكاميل -5

بوليسية، : قصص أطفال، قصص شبابية: (تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني بتصنيفاتها مثل -6

  ). مغامرات، روايات وقصص طويلة

  . توثيقي لألحداث املاضية والجاريةتعترب سجل  -7

  .تعرّف القارئ بعادات وتقاليد الشعوب املختلفة -8

  .تسهم يف إكساب القارئ ثروة لغوية وبراعة تعبريية يف النطق والكتابة -9

تعزز جوانب واتجاهات إيجابية يف نفس القارئ أو السامع، وتهدم جوانب واتجاهات سلبية  - 10

  .مع وتنفر منهايف نفس القارئ أو السا
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  تطوير وظيفية اسرتاتيجية القصة يف التدريس

السرتاتيجية القصة دور فاعل يف التدريس، ميكن للمعلم أو املتعلم تطويرها لتصـبح أكـرث وظيفيـة 

  :وفاعلية يف التعلم والتعليم، وذلك كام يأيت

قصص املكتوبة تقديم القصص املصورة بالرسم والتلوين تكون أكرث تشويقا للقارئ من ال -1

  .بالحروف والكلامت فقط

  . مشاركة الطلبة يف متثيل القصة يجعلهم أكرث تفاعال وانسجاما مع أحداث القصة ومجرياتها -2

مشاهدة الطلبة ألحداث القصة عىل شكل متثيلية يقوم بأداء األدوار فيها ممثلون مشهورون  -3

  .لم أو من جهاز التسجيل الصويتأفضل من قراءتها رواية أو سامعها من املؤلف أو املع

مشاهدة الطلبة للقصة عىل شكل مرسحية مبارشة من خشبة املرسح أكرث جاذبية للمتعلم من  -4

  . الوسائل التقدميية األخرى

استضافة مؤلف القصة أو نارشها لتقديم قصصه التعليمية الهادفة يثري الطموح يف نفوس  -5

  . املتعلمني

ص الخيال والصور املتحركة املثرية للخيال مبمثليها غري الطبيعيني وغري مييل األطفال إىل قص -6

الواقعيني، ومييل الشباب إىل القصص البوليسية واملغامرات البطولية، ومتيل الفتيات إىل 

  .القصص االجتامعية واألرسية الهادئة، ومييل الكهول إىل القصص التاريخية واألحداث الواقعية

د القصص أو تلخيصها، أو تأليفها ينمي مواهبهم ويكشف عن إبداعهم، تكليف الطلبة برس  -7

  . ويعزز الثقة بأنفسهم

  . رسد املعلم للقصة غيبا أفضل من روايتها مقروءة من كتاب أو مجلة أو صحيفة -8

  ميكن للمعلم أن يخفي نهاية القصة عند رسدها ويطلب من املتعلمني تخيل  -9
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ثري تفاعلهم مع القصة وأحداثها، وينمي لـديهم سـعة التخيـل، والقـدرة عـىل نهايات مختلفة للقصة مام ي
  . اإلبداع

  . يعزز مكانة املكتبة ويربز دورها الثقايف يف املجتمع التعليمي - 10
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  اسرتاتيجية متثيل األدوار

  مفهوم متثيل األدوار

يقـوم عـىل متثـل  إن اسرتاتيجية متثيل األدوار من أهم األنشطة التعليمية والرتبوية الهادفة، والذي

املتعلم الدور غري دوره الحقيقي كـدور أبيـه أو أمـه أو أخيـه األكـرب منـه سـنا، أو معلمـه أو معلمتـه، أو 

  .شخصية تاريخية أو حارضة ومحبوبة لديه

ويتضمن متثيل األدوار إتقان املتعلم للغة أو حركات أو انفعاالت الشخصـية التـي يتقمصـها، وقـد 

متثيل الدور حتى أنه يصبح يفكر باالسـرتاتيجية واملنهجيـة التـي كانـت الشخصـية  يتدرج املتعلم يف إتقان

املقلدة تفكر بها، حتى أن املتعلم يف نهاية األمر يبـدأ بحـل مشـكالته والتغلـب عـىل الصـعاب والعقبـات 

  . باالسرتاتيجية نفسها واملنهجية ذاتها والتي كانت تلك الشخصية تفكر بها

ملـتعلم بالشخصـية التـي ميثلهـا ال يعنـي ذلـك أن املـتعلم سـتأيت حلولـه وعندما تنصهر شخصية ا

ملشكالته كلها صحيحة وسلوكاته سوية، فقد يقلد املتعلم والده املخلف لرشيعة اإلسالم يف تقسيم املـرياث 

عىل أبنائه فيحرم اإلناث ويورث الذكور فقط، وقد يقلد املتعلم شخصية أخيه األكـرب فيـدمن عـىل تعـاطي 

جائر، لــذا فــإن دور املعلــم دور رئــيس يف توجيــه أداء املــتعلم يف متثيــل األدوار فريشــد املتعلمــني إىل الســ

  .الجوانب اإليجابية ويحذرهم من متثيل األدوار السلبية املؤذية
  أهداف اسرتاتيجية متثيل األدوار يف التعلم والتعليم

الرتبويـة تتغلغـل يف نفـوس املتعلمـني ترتكز اسرتاتيجية متثيل األدوار عىل مجموعة من األهـداف 

  : لتحرك فيهم املواهب والهوايات األدائية والتقليدية، ومن هذه األهداف

  . مساعدة املتعلم عىل فهم ذاته من حيث قدراته واستعداداته التمثيلية -1

  .مساعدة املعلم عىل اكتشاف ميول املتعلمني وهواياتهم -2

 غوب، بتكليفهم بأداء أدوارهم املعتادة لتحديد تعدل سلوك املتعلمني غري املر  -3
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  .الجوانب السلبية فيها

  . تعزيز الجوانب اإليجابية لدى املتعلمني بأداء أدوار متثيلية ملواقف مرغوب فيها -4

  .اإلسهام يف فهم اآلخرين والتعرف عىل عاداتهم وتقاليدهم وسلوكاتهم -5

لتدرب عىل أدوار حياتية كثرية وذلك من خالل تعرفه عىل مساعدة املتعلم عىل إكسابه فرص ل -6

سلوكات إنسانية ذات أمناط متعددة مثل املعلم يف مدرسته واملدير يف مؤسسته واملهندس يف 

  .مرشوعه، والطبيب يف  عيادته، والقايض يف املحكمة

  .تعود املتعلم الجرأة يف اتخاذ القرارات -7

  .عاملتعود املتعلم املبادرة إىل األ  -8

التغلب عىل املشكالت النطقية بتدريب املتعلم عىل تكرار بعض الكلامت أو اللفاظ أو الجمل  -9

  .والعبارات ونطقها بشكل سليم ومتقن

إكساب املتعلم أخالق اجتامعية وتربوية حميدة كالتعاون مع اآلخرين، وااللتزام يف املواعيد،  - 10

  .واإلخالص يف العمل

رسعة البديهة، والحضور الذهني، : سلوكات تعليمية وتعلمية فاعلة مثلإكساب املتعلم  - 11

  .وطالقة التفكري، وشدة الرتكيز، واالنتباه، والدقة يف التوقيت، وحسن االستامع واإلصغاء

  . إثارة التنافس البناء بني املتعلمني يف حفظ األدوار غيبا وأدائها بسالسة وإتقان - 12

ريس يف العملية الرتبوية وإعداد جيل واع مبستقبله ومتمكن من ثقافته تعزيز دور املرسح املد - 13

  .وهويته العربية اإلسالمية
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  املبادئ واألسس التي تقوم عليها اسرتاتيجية متثيل األدوار

تقوم اسرتاتيجية متثيل األدوار عىل مجموعة من املبادئ الرتبوية واألسس النفسية لتحقق أهـدافها 

  :، وذلك كام يأيتالتعليمية التعلمية

  . تناسب األدوار مع إعامر املتعلمني املمثلني الجسدية والعقلية -1

  . اختيار اللغة املفهومة نطقا واستامعا للمتعلمني املمثلني واملتعلمني املشاهدين أو املستمعني -2

  . الخالقيةاختيار األدوار ذات الدالالت الُخلقية اإليجابية واجتناب األدوار ذات الدالالت ال -3

  . إتاحة الفرصة لجميع املتعلمني املساهمة يف أداء األدوار التمثيلية -4

االهتامم والتشجيع للمواهب التمثيلية من قبل الجهات املسؤولية سواء يف املدرسة أو املجتمع  -5

  .املحيل

  . اإلفادة من خربات املتعلمني السابقة وتوظيفها يف املواقف التمثيلية الجديدة -6

تدريب املتعلمني عىل أداء األدوار وفهم معاين املواقف والجمل التي يؤدونها قبل عرضها أمام  -7

  .الجمهور

رفع معنويات املتعلمني املمثلني يف حال تعرضهم إىل نقد من املشاهدين أو فشلهم يف اكتساب  -8

  .رضا املشاهدين أو املستمعني وتفاعلهم معهم

ملمثلني إلبراز شخصياتهم الطبيعية دون تكلف أو تطبيع ألن ذلك إفساح املجال للمتعلمني ا -9

  .يعطي املمثل راحة يف األداء وإتقان يف اإلبداع

  . توفري جوا أمنا للتدريب والتعليم بعيدا عن االنتقاد والسخرية - 10

  . اختيار الجمل املرتابطة والعبارات القصرية عند بناء الحوار التمثييل - 11

  .ن القصة أو الحوار وأعامر املتعلمني املشاهدينتناسب مضمو  - 12
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  مجاالت استخدام اسرتاتيجية متثيل األدوار

يكرث استخدام اسرتاتيجية متثيل األدوار يف مجاالت عدة، إال أن استخدامها يف الرتبية والتعلـيم أكـرث 

عـىل أصـالته وينسـجم جدوى وفائدة ألنها تسهم يف بناء جيل واعد وتنشئة أبناء األمة لغد مرشق يحافظ 

  : مع املعارصة، ومن أبرز مجاالت استخدام اسرتاتيجية متثيل األدوار يف الرتبية والتعليم ما يأيت

تدريس املباحث املدرسية من خالل الرسد القصيص للموضوعات أو الحوار الثنايئ أو الجامعي  -1

  . بني األفراد

لك من خالل مراقبة أداء أصحاب الحرف تشخيص املواقف وتحديد مواطن قوتها وضعفها، وذ -2

واألعامل كالطبيب، واملعلم، والطاهي، وامليكانييك، والفالح، واملوظف، وتقليد املتعلم 

  . للمواقف البارزة ألصحاب هذه الحرف أو املهن أو األعامل

مد ذلك عىل تقويم األعامل وأساليب األداء يف واقع الحياة، وكام يؤديها املتعلمني املمثلني، ويعت -3

  . درجة إتقان املتعلمني املمثلني ألداء فكرة القصة أو الحوار وقدرتهم عىل اإلقناع

معالجة مشكالت الطلبة السلوكية وتعديلها، حيث يساهم املرشد الرتبوي يف املدرسة بتشخيص  -4

مشكالت الطلبة والتعرف عىل أسبابها وسبل عالجها، وبالتنسيق مع مرشف املرسح املدريس 

يستطيعان أن يتغلبا عىل الكثري من املشاكل السلوكية بإرشاك الطلبة ذوي السلوكات 

املضطربة يف مواقف متثيلية تلفت انتباههم إىل أخطاء سلوكهم ومكامن انفعاالتهم غري 

  . السوية، والحامس يف عالجها

انفعاالتهم من  إثارة دافعية وحامس املتعلمني للتعلم من خالل إدخال الرسور عليهم وإثارة -5

خالل إرشاكهم يف التمثيل أو مشاهدتهم ملواقف زمالئهم، وتشويقهم الكتشاف مواقف 

  . تعليمية مفيدة يف حياتهم العملية
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  درس تطبيقي يف اسرتاتيجية متثيل األدوار

  البيت السعيد: عنوان القصة

ألدوار الـواردة يف القصـة يقوم املعلم بإعداد املرسح املدريس ليتناسب مع بيئة القصة، ثـم يـوزع ا

وهو الديك، والدجاجة، والفالح عىل الطلبة املمثلني، وتـدريبهم عـىل أداء األدوار يف ضـوء أحـداث القصـة 

  : اآلتية

قرر الديك وزوجته الدجاجة الرحيل عن بيـتهام الـذي ميتلكـه الفـالح، بعـدما الحظـا تزايـد رصاخ 

هام وذلك بعدما فشـلت الدجاجـة يف تفقـيس البـيض الـذي الفالح يف وجهيهام وتكاسله يف توفري الطعام ل

  . رقدت عليه، لتخرج منها الكتاكيت

  .اتجه الديك والدجاجة نحو الغابة يف عتمة الليل وهام يتهامسان بصوت خافت

  .يا لألسف رقدت عىل بيض ال يصلح للفقس اشرتاه الفالح من ثالجة البقالة: قالت الدجاجة

  . لليل تعبت الدجاجة من امليش، وتوقفت قدماها عن متابعة املسريوبعد سري طويل يف ظلمة ا

  . لرنتاح قليال  فقد تعبنا :وقالت

  . وافق الديك

  . هيا نصعد هذه الشجرة حتى ننام عليها ونرتاح :وقال

  . ولكن أنا متعبة جدا وال أستطيع صعود الشجرة :قالت الدجاجة

ذ ينقر مبنقـاره أحـد أغصـان الشـجرة حتـى مـال رفرف الديك بجناحيه وطار فوق الشجرة، ثم أخ

  . الغصن نحو األرض

  .هيا أصعدي فوق الغصن :فقال الديك

عاد الديك ينقر مبنقـاره غصـن . فصعدت الدجاجة فوق الغصن املنحني حتى صارت فوق الشجرة

  . الشجرة املائل حتى أسقطه عىل األرض لئال يصعد عليه أحد
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  : األمين وأخذا يدعوان دعاء النوم أضجع الديك والدجاجة عىل شقيهام

  ).بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه( -

  .تعاىل حتى ناما نوما عميقا الـلـهويسبحان 

ويف منتصف الليل استيقظ الديك عىل صوت ثعلب يحاول صـعود الشـجرة، فصـاح الـديك بـأعىل 

  صوته 

  كوكو كوك.…كوكو كوك :قائال

جرة لريعب الثعلب بظنه أن صـاحب الشـجرة يقطـف وأخذت يصفق بجناحيه ليحرك أغصان الش

  الثامر فنهضت الدجاجة مفزوعة وهي

  !، برسعة جاء الفجرالـلـهال إله إال   :تقول

  . اهدايئ، الفجر مل يأت بعد) بصوت منخفض( :قال الديك

  ؟!وملاذا تصيح إذن :قالت الدجاجة

الثعلب أن الفجـر قـد اقـرتب  حاول ثعلب صعود الشجرة ليأكلنا، فأخذت أصيح فظن :قال الديك
  . فهرب

  . أنت بارع يف خداع األعداء أيها الديك الذيك :قالت الدجاجة

  .الحمد هلل الذي أذهب الخطر عنا :قال الديك

  . إذن دعنا ننام قليال أيها لديك ثم نتابع املسري مع ضوء النهار :قالت الدجاجة

  نهض من فوره وهواستيقظ الفالح عىل حرارة أشعة الشمس تلفح وجهه، ف

  !! ماذا أصابني!! كيف مل أسمع صوت صياح الديك عند الفجر :يقول

تفقد الفالح مزرعته، فلم يجد الديك والدجاجة، فأخذ يبحث عنهام يف كل أنحـاء املزرعـة والغابـة 
  . التي حولها

  وبعد أن سار طويال وقد أتعبه البحث جلس تحت شجرة يحدث نفسه،

 والديك أن مل يفقس البيض عن كتاكيت، أنا املذنب ألنني  ما ذنب الدجاجة :قائال
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  . مل أحسن اختيار البيض املناسب

ويستغفره عىل ما أخطأه به يف حق الديك  الـلـهوما أن رفع الفالح يديه وناظريه إىل السامء يدعو 

  .والدجاجة حتى وقع برصه عىل الدجاجة والديك فوق الشجرة وقد استعدا للقفز والهرب

  انتظرا…انتظر :ال الفالح برسعةفق

  فليس لدينا بيض وال كتاكيت…ماذا تريد منا ):بعصبية(فقال الديك 

أنتم أحـرار بعـد اليـوم يف العـودة إىل البيـت أو يف العـودة إىل الغابـة مـوطن اآلبـاء  :فقال الفالح

  .واألجداد

  . أطلبوا مني ما تريدان فأنا قد ظلمتكام :وقال الفالح

  . نحن ال نريد إال الحب والحنان والتقدير :قالت الدجاجة

  . تعاىل أودعنا أمانة عندك فأحسن حفظ األمانة ورعايتها الـلـهإن  :قال الديك

  . لكم عهد أن تكونوا مثل أبنايئ بالحب والرعاية والتقدير :قال الفالح

  .فصاح الديك مبتهجا، وزغردت الدجاجة فرحا وطارا معا فوق أكتاف الفالح

  . هيا بنا نعود إىل بيتنا السعيد :جميعوقال ال

فعاد الجميع إىل بيتهام واالبتسامة الحلوة تتألأل يف وجه الفالح وهو محاط بديك يرفـرف ويصـيح 

  .فوق كتفه األمين ودجاجة تتاميل وتزغرد فوق كتفه األيرس
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  اسرتاتيجية األفالم التعليمية

املعارف والعلوم، إذ من خاللهـا تتحقـق فائـدة  لألفالم التعليمية فائدة عظيمة يف التدريس وتلقي

التعلم والتعليم، فهي مبعث النشاط وإثارة التشوق للتعلم والتعليم بربامجها الثابتة واملتحركـة، والصـامتة 

والناطقة، وتعترب األفـالم التعليميـة ذات رسـالة تربويـة خالـدة، إذا أحسـن اسـتخدامها وتوظيفهـا يف بنـاء 

  .ألخالق الحميدةاملعرفة النافعة وا

  مكانة األفالم التعليمية يف التدريس

تتميز األفالم التعليمية مبكانتها املرموقة بـني مختلـف اسـرتاتيجيات التـدريس، وذلـك ملـا لهـا مـن 

  :سامت عديدة، منها

إقبال الطلبة عىل حضور ومشاهدة األفالم التعليمية، ومن جميع الفئات العمرية واملستويات  -1

  .الفكرية

اإلثارة الفنية التي تقدمها األفالم من حيث هندسة الديكور وهندسة الصوت واإلكسسوارات  -2

  . الفنية، واأللوان، ومكياج املمثلني الظاهرون يف املواقف التعليمية

  .الحداثة العلمية للحقائق واملعلومات الواردة فيها، من خالل متابعة سنة إنتاج الفلم والتصوير -3

التعليمي األبعاد الثالثية للموقف أو الظاهرة املراد تعلمها أو تعليمها، حيث يظهر الفلم  -4

  .تتحرك الكامريا لرتصد جميع جوانب الظاهرة املراد مشاهدتها وتعلمها

  معوقات استخدام اسرتاتيجية األفالم التعليمية

ة يف الـتعلم والتعلـيم، بالرغم من األهمية الرتبوية الستخدام اسرتاتيجية األفالم التعليمية والفاعليـ

  :إال أن هناك بعض املعوقات يف استخدام هذه االسرتاتيجية ومن هذه املعوقات ما يأيت
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  .صعوبة حصول املدرس عىل األفالم التعليمية-1

كثريا من املدرسني يبتعدون عن توظيف هـذه االسـرتاتيجية يف التـدريس لصـعوبة حصـولهم عـىل 

هم وحاجاتهم املعرفية والعلمية إذ ال يوجد يف كثري من املدارس واملعاهـد األفالم الالزمة والتي تخدم دروس

  . والكليات واملراكز العلمية والثقافية مكتبات خاصة باألفالم الداعمة واملرافقة للمناهج الدراسية

  عدم جاهزية الغرف الصفية لعرض األفالم -2

ض األفـالم املوافقـة ملوضـوع الـدرس مازال الكثري من الغرف الصفية غري معدة بطريقة تسمح بعر 

مبارشة، األمر الذي يرض فيـه املـدرس إىل نقـل الطلبـة واصـطحابهم مـن غرفـة الصـف إىل مكـان العـرض 

املخصص لذلك، مام يشتت انتباه الطلبة، بسبب حركة واضطراب النظام، وتحول عـرض الفـيلم إىل عمليـة 

  . ترفيهية أكرث منها تعليمية

  ية يف التعامل مع األفالمغياب الخربة الفن -3

تخلو كثري من الكليـات الجامعيـة واملعاهـد واملراكـز املعرفيـة والعلميـة مـن مسـاقات علميـة يف 

استخدام التكنولوجيا والتقنيات التعليمية، مام يجعل الخريج يف موقف حرج يف التعامل مع هذه األجهـزة 

  .دمة التكنولوجية يف تدريسهلعدم توافر املعرفة والخربة الكافية يف توظيف هذه الخ

  تخزينها واملحافظة عليها -4

إن عملية حفظ األفالم وتخزينها يختلف كثريا عن حفظ وتخزين باقي مصادر املعرفة، ملا متتاز بـه 

هذه األفالم من حساسية عالية ودقة متناهية، فأي حرارة زائدة أو رطوبـة أو تنـاثر قطـرات مـاء عليهـا أو 

  .أدوات مغناطيسية قريبة من األفالم، فإنها رسعان ما تؤدي إىل إتالفهاحولها، أو وجود أي 

لذا ينبغي توفري أماكن مناسبة لخزن وحفـظ األفـالم يف خـزائن خشـبية أو زجاجيـة تتناسـب مـع 

  .طبيعة هذه األفالم
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  إجراءات الصيانة والتصليح-5

ألعطال الفنيـة والتـي غالبـا مـا إن االستخدام املستمر ألجهزة عرض األفالم يجعلها قابلة للعطب وا

يحتاج إصالحها إىل فني متخصص يف مثل هذه األجهـزة، ومـن املعهـود بـه يف كثـري مـن املـدارس واملراكـز 

الثقافية واملعاهد العلمية أن هناك مركزا واحدا ترتبط به املدارس أو الكليـات أو املعاهـد يف املحافظـة أو 

ي، وأن هذا املركز ال يستقبل أي جهاز يحتاج تصليح إال وفق إجـراءات اإلقليم إلجراء الصيانة واإلصالح الفن

رسمية تبدأ مبخاطبات رسمية وإجراءات قانونية ابتداء من املدرسة ومرورا مبديرية الرتبيـة ألخـذ املوافقـة 

وانتظار الرد، وانتهاء مبركز الصيانة الذي يـنظم مواعيـد اسـتقبال األجهـزة ثـم إعـالم املدرسـة عـن طريـق 

ثم قيـام املدرسـة بحسـم موقفهـا املـايل وإبـالغ ) مثن القطع التالفة(املديرية بنوع العطل وتكاليفه املالية 

مـام يجعـل هـذه اإلجـراءات . مركز الصيانة عن طريق املخاطبات الرسمية باملوافقة، وتوفري القطع الالزمة

لتدريس يك ال يتعـرض إىل املسـاءلة يف سببا يف عزوف كثري من املدرسني من االعتامد عىل أجهزة العرض يف ا

  .حال حدوث مثل هذه األعطال

  موقف املعلم من األفالم التعليمية

مازال كثريا من املعلمني يعتقـدون اعتقـادات متباينـة حـول أهميـة األفـالم التعليميـة ودورهـا يف 

رها ذو تأثريات طفيفـة، التعلم والتعليم فمنهم من يعتقد برضورتها وفاعليتها، والبعض اآلخر يعتقد أن دو 

وأن التعلم من خاللها هو ضياع للوقت وهدر تربـوي، إال أن هنـاك اعتبـارات يجـب أن يـدركها املعلـم يف 

  : موقفه من األفالم التعليمية، وذلك منها

الفيلم التعليمي ليس بديال عن املدرس، فال يعترب الفيلم التعليمي بديال عن دور املدرس يف  -1

أو املوقف التعليمي، إمنا هو أسلوب ووسيلة يوظفه املعلم لتحقيق النتاجات الحصة الصفية 

  . التعليمية املقصودة للتعلم

فمن املآخذ السلبية يف التعليم تلك التي تؤخـذ عـىل املعلـم الـذي يلجـأ إىل تكليـف 

بعض الطلبة بتشغيل جهاز عرض األفالم عىل الطلبة وأمأل وقـت الحصـة بعـرض الفـيلم دون 

  املعلم مع الطلبة أثناء العرض أو قيام املعلموجود 
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بتشغيل جهاز العرض، وما أن يبدأ عـرض الفـيلم عـىل الطلبـة حتـى ينشـغل املعلـم  

  . ببعض األعامل الكتابية أو يغادر قاعة العرض ألغراض أخرى يقضيها داخل املدرسة

فسية أو الصحية، مام يجعل استخدام أسلوب األفالم التعليمية مرهون مبزاج املعلم وحالته الن -2

العرض ترفيهيا أكرث منه تعليمية، وقد يلجأ املعلم إىل العرض حينام يشعر أن استعداده 

املعريف لتغطية املبحث أو الدرس ضعيفا أو غري مكتمل االستعداد الالزم للتعليم، لذا ينبغي 

قا تحقق نتاجات للمعلم أن يستخدم أسلوب األفالم التعليمية وفق خطة مدروسة معدة مسب

  .الدروس بأسلوب األفالم التعليمية املعدة لتحقق مثل هذه النتاجات

طبيعة املادة العلمية واملعرفية املسجلة، حيث يختار املعلم أفالما تتوافق مع توجهاته  -3

االعتقادية ونشأته الفكرية لعرضها أمام الطلبة، بقطع النظر عن دقتها العلمية وسالمتها 

إن هذه . هذا ما يحجب عن الطلبة كثريا من الحقائق الثابتة واملتداولة يف العاملاملعرفية، 

االختيارات كثريا ما تكون مفيدة لهؤالء النشء الذين مازالوا غري قادرين عىل متييز ما يبنى 

مام يهدم، ولكن ال بأس عىل املعلم إذا اختار األفالم ذات العالقة املبارشة بالدرس، وإن مل 

مع التيار أو االتجاه الذي يؤمن به، مع رضورة بيان املعرفة املخالفة للعقيدة أو  تتوافق

  .للرتبية مثال الدين، وتصويبها بحقائق من الرشيعة وأصول الرتبية
  مجاالت استخدام األفالم يف التدريس

  : تستخدم األفالم يف التدريس مبواقفه املختلفة والتي منها

دة جديدة وذلك كنشاط استهاليل يفتتح به املدرس الوحدة التمهيد لدرس جديد أو وح -1

  .الجديدة، وذلك إلثارة اهتامم املتعلمني باملادة التعليمية الجديدة

  لتأكيد بعض الحقائق واستيعاب املفاهيم واملصطلحات التي تعلمها الطلبة يف  -2
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  .مواقف تعليمية سابقة

فيها لعرض الفيلم آنذاك، فيحرص املعلم عىل مراجعة عامة لدروس سابقة، مل تسنح الفرصة  -3

  .عدم تضييع فرصة االنتفاع من الفيلم وإن جاء الحصول عليه متأخرا

تزويد الطلبة بخربة متكاملة، فعند مشاهدة الطلبة العرض، فإنهم يستزيدون خربة جديدة يف  -4

م، مام يؤدي ذلك إىل التعلم إضافة إىل الخربة املستفادة من املعلم، وجهدهم الذايت يف التعل

  . تكامل املعرفة والخربة لديهم

عرض مواقف معرفية كالفيضانات والجبال الثلجية وتجمد املياه، وثوران الرباكني والعواصف  -5

  .الرملية والثلجية، أو إطالق الصواريخ واألقامر الصناعية

و يف النبات أو تكون إيضاح بعض العالقات أو العمليات التي يصعب متابعتها، كمراحل النم -6

الجنني وتطوره أو عملية امتصاص الغذاء يف الجهاز الهضمي، أو حدوث التفاعالت الكيميايئ 

  .بني العنارص واملواد

تفصيل الظواهر الرسيعة، والتحكم يف رشح تفصيالتها  الدقيقة، كحركة اآلالت امليكانيكية،  -7

ات والقطارات، وإقالع وهبوط الطائرات، إذ وحركة أجنحة الطيور عند طريانها، وتصادم املركب

ميكن من خاللها التحكم البطيء بتلك الظواهر الرسيعة جدا وذلك بإعادة الحركة مرات 

ومرات من خالل جهاز عرض الفيلم إليضاح تلك الظاهرة موضع الدراسة والتأمل يف آلية 

  . حركتها

تها بالعني املجردة وهي تتحرك وتتغذى رؤية األجزاء والحيوانات الدقيقة التي ال ميكن رؤي -8

  .وتتكاثر يف بيئاتها الطبيعية



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

94  
 
 

 

  إجراءات توظيف األفالم التعليمية يف التدريس

ليست هناك طريقة واحدة ميكن أن نعتربها االسرتاتيجية املـثىل يف اسـتخدام األفـالم التعليميـة يف 

ذه االسرتاتيجية، وتحمسه إليصـال املعرفـة التدريس، إمنا يعتمد ذلك عىل فهم املعلم لدوره الحقيقي يف ه

املنهجية لطلبته بهذه االسرتاتيجية دون غريها، وهناك قواسم مشرتكة بني املعلمني ميكن أن تندرج جميعها 

  :يف خطوات متتابعة متسلسلة كام يأيت

  التخطيط-1

س وتحديـد ويشمل التخطيط إطالع املعلم عىل كامل املنهاج الدرايس وتقسيمه إىل وحـدات ودرو 

األزمنة املوافقة لتدريسها عىل مـدى فصـل أو عـام درايس، واطـالع املعلـم عـىل مـا يتـوافر يف مدرسـته أو 

منطقته التعليمية من أفالم، ثم يقوم بحرص أسامء هذه األفالم ومبا يتوافـق مـع أسـامء وحـدات أو دروس 

ا لعرضها يف الوقـت املناسـب املوافـق املبحث الدرايس، ومتابعة كيفية الحصول عليها وتوفريها حال حاجته

  .لزمن عرض الوحدة الدراسية أو الحصة الصفية وفق الخطة السنوية أو الفصلية

  اختيار الفيلم-2

إن أول اهتامم املعلم بعد أن يحسن التخطيط لدروسه ويحرص األفالم التي ميكن اإلفادة منها هـو 

نوعها يف املوضوع الواحد من خالل معالجتهـا للموضـوع حسن اختيار الفيلم بدقة وعناية، لكرثة األفالم وت

الواحد بجوانب مختلفة يف الفكرة والطرح واإلخراج واللغة، وذلك مبا يتناسب مع مسـتوى الطلبـة العقـيل 

  .والعمري، وخرباتهم السابقة، ومدى مالءمة الفيلم للنتاجات املنشود تحقيقها برس وسهولة

  ه عىل الطلبةمشاهدة املعلم للفيلم قبل عرض-3

ينبغي للمعلم قبل عرض الفيلم عىل طلبته أن يشاهده كامال ويـدون بعـض مالحظاتـه الرضـورية 

  .إذا كان له مالحظاته عىل بعض جوانب العرض ليلفت انتباه طلبته أثناء العرض
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ومن محاسن مشاهدة املعلم للفيلم أنه يخترب صالحية الفيلم قبـل أن يفاجـأ بخللـه أمـام الطلبـة 

ثري اضطرابهم وتنترش الفوىض بينهم، كام أن مشاهدته للفيلم يجنبه الحرج يف الرد  عـىل أسـئلة الطلبـة في

وذلك باستعداده لإلجابة مسبقا، كام أن مشاهدة املعلم للفيلم قبل طلبته تبني له تلك املشـاهدة مـواطن 

واالهتامم، ورمبا يكـون يف عـرض  األفكار الرئيسة يف الفيلم لريكز عليها عند العرض ويتوقف عندها بالرشح

الفيلم بعض املفاهيم واملصطلحات الغامضة والجديدة، فمعرفتهـا مسـبقا تجعـل املعلـم يتحـرى معانيهـا 

ودالالتها مام يعزز ثقة املعلم بنفسه بسعيه يف االستزادة من املعرفة، وثقة طلبته به لسـعة علمـه وتنـوع 

  .ثقافته

  إعداد مكان العرض-4

اختيار املعلم للغرفة املناسبة للعرض من حيث اإلضـاءة والتهويـة وتـوافر الثقـوب  ويتم من خالل

الكهربائية املعدة للوصالت الكهربائية، ووجود الستائر السوداء عىل النوافذ، وتوافر املقاعد بعـدد الطلبـة، 

لها ألغـراض وسعة الغرفة الستيعاب أعداد الطلبة، وإعالم اإلدارة عن موعـد العـرض لحجزهـا وعـدم أشـغا

  .أخرى، أو يف عرض أفالم لحصص أخرى

  تهيئة الطلبة ملشاهدة الفيلم-5

ينبغي للمعلم أن يطلع طلبته عىل موضوع الفـيلم وعنوانـه قبـل عرضـه، وتحديـد مكـان وزمـان 

العرض، وإرشاد الطلبة وتوجيههم إىل رضورة االلتزام بالنظام والهدوء أثناء الدخول والخروج من وإىل قاعة 

رض، وإرشادهم إىل أهمية تدوين مالحظاتهم أثناء العرض ملناقشـتها الحقـا يف نهايـة العـرض أو حصـة الع

  .تالية للعرض

  عرض الفيلم -6

عند عرض الفيلم ينبغي عىل جميع الطلبة االلتـزام بالصـمت والهـدوء واالسـتامع لعـرض الفـيلم، 

للـتحكم بـالعرض عنـد الحاجـة ) وتالرميـ(ويحسن باملعلم أن ميسك بيده جهاز ضـبط الصـوت والصـورة 

لذلك، ويستحسن بقاء العرض مستمرا دون توقف يك ال ينقطع تسلسل األفكـار وحـامس الطلبـة ملواصـلة 

  .املشاهدة
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  التقويم-7

بعد انتهاء العرض يقوم املعلم مبناقشة الطلبة مبضمون الفيلم وبجوانبه الرئيسية ملعرفة مدى فهم 

، والقدرة عىل التعبري بلغاتهم الخاصة عن ما حصـل لـديهم مـن معرفـة واستيعاب الطلبة ملوضوع العرض

  .جديدة وربطها باملعرفة السابقة

  املتابعة-8

يستحسن أن ال ينتهي التعلم بانتهاء عرض الفيلم، وإمنا البد من توظيف املعرفة الحاصلة للمتعلم 

وانـب موضـوع الفـيلم أو  عمـل يف مواقف حياتية جديدة، وتكليف الطلبة بكتابة أبحـاث ذات عالقـة بج

قامئة ببليوغرافية بأسامء أفالم أخرى ذات عالقة مبوضوع الفيلم أو مبصادره املعرفيـة املتعـددة مـن كتـب 

  .ودوريات ومواقع إلكرتونية
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  اسرتاتيجية الرحلة

يـة الرحلة من االسرتاتيجيات املهمة التي تؤثر يف حياة األمم واألفراد، وهي من أهم األنشطة العلم

والثقافية والرتفيهية التي عرفهـا اإلنسـان ورافقـت حياتـه قـدميا وحـديثا، وجـاء اهـتامم العلـامء بالرحلـة 

  :لفوائدها الجّمة، ومن هذه الفوائد

التحقق والتثبت من املعلومات التي تصل إىل العلامء، فقد كان العلامء املسلمون يرتحلون من  -1

أو ) نصه(ثبت من حديث والتحقق من دقة متنه بلد إىل بلد وبخاصة علامء الحديث للت

  ). رواته(سنده 

نرش العلم، فقد انطلق العلامء يف أنحاء املعمورة ينرشون علومهم بإلقائها عىل طلبة العلم يف  -2

  . كل مكان يصلون إليه وهم يرتحلون من بلد إىل بلد

لعامل وتتفتح مداركه الثقافية التمكن من الجوانب العلمية واملعرفية، إذ بالرحلة يتسع أفق ا -3

والعلمية باالطالع عىل علم اآلخرين وعاداتهم وتقاليدهم الثقافية واالجتامعية، فتثبت له 

  . حقائق وتتبدل لديه أخرى

  األغراض الرتبوية السرتاتيجية الرحلة

  : السرتاتيجية الرحلة وتوظيفها يف عملية التعلم والتعليم أغراض تربوية عدة منها

  . مية اتجاهات إيجابية لدى املتعلمني نحو البيئة املحيطة بهمتن -1

تزويد املتعلمني بخربات جديدة يصعب توافرها يف الغرف الصفية أو البيئة املدرسية مثل  -2

مشاهدة األنهار، واألشجار، والجبال، واآلثار التاريخية والتضاريس الجغرافية، واملصانع، 

   .واملراكز العلمية أو الثقافية

  .إكساب املتعلمني مهارات تعليمية كاملالحظة الدقيقة، والتأمل، واملناقشة -3

  .توفري خربات معرفية وحركية وانفعالية متكاملة يتفاعل بها املتعلم مع واقع الرحلة -4

  تزويد املتعلمني بخربات حسية واقعية تثري لديهم حب االكتشاف واالستقصاء -5
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  .وحله املشكالت 

لقدرة عىل تحمل املسؤولية انطالقا من مرحلة التخطيط ثم التنفيذ، وتذليل العقبات تنمية ا -6

  .إىل نهاية الرحلة والعودة

  . تعزيز استمرارية التعلم مدى الحياة لدى املتعلمني -7

إعداد املتعلم ألخذ املبادرة يف قيادة الحياة وإيجاد موقع فيها يناسب قدراته واستعداداته  -8

  . نفسية والجسدية واالجتامعيةالعقلية وال

  .توظيف املعرفة النظرية يف واقع الحياة واختبار صدقها وثباتها -9

  دور املعلم يف اسرتاتيجية الرحلة

  :للمعلم دور مهم يف اسرتاتيجية الرحلة، ومن ذلك

  .تحديد أهداف الرحلة وأغراضها العلمية الرتبوية -1

  .الرحلة، وإقرار موافقته النهائية مشاورة الطلبة يف اختيار مكان وزمان -2

موافقة أولياء األمور، : (متابعة اإلجراءات الرسمية، والتحقق من سريها وفق األصول مثل -3

  ).واملوافقة األمنية عىل املركبة، وعدم املامنعة بزيارة املوقع

  .إعداد برنامج الرحلة بشكل متكامل وبالتنسيق مع الطلبة -4

  .وبات املتوقع حدوثها وإعداد خطة عالجية ألي أمر مفاجئ أو طارئرصد العقبات والصع -5

إرشاد وتوجيه الطلبة مبتطلبات الرحلة من حيث التكلفة املادية للرحلة واملواد الغذائية اآلمنة  -6
  .أخذها وتناولها أثناء الرحلة

  .التواجد املستمر بني الطلبة طيلة مدة الرحلة -7

  . ت متجانسة يف األعامر وتحت إرشافه املبارشتوزيع الطلبة إىل مجموعا -8

تنبيه الطلبة إىل االلتزام بربنامج الرحلة وتحذيرهم من الوقوع يف املخالفات أو االقرتاب من  -9
  .األماكن الخطرة
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  .تكليف املتعلمني بكتابة تقرير عن رس وإجراءات الرحلة - 10
  دور املتعلم يف اسرتاتيجية الرحلة

املتعلم يف اسرتاتيجية الرحلة باعتباره هـو محـور الرحلـة، ويتمثـل دوره يف املهـام تأيت أهمية دور 

  :اآلتية

  .تحديد موقع ومكان الرحلة وبشكل جامعي ومن خالل التشاور بني فريق املتعلمني -1

  . التنسيق املستمر مع املعلم وفق اإلجراءات الرسمية والقانونية -2

  .الطلبة وأخذ موافقتهم عىل مكان وزمان الرحلة إعالم األهل وجميع أولياء أمور -3

  .االلتزام بربنامج الرحلة وفق أعداده املسبق واملوافق عليه -4

املناقشة وطرح األسئلة عن كل األمور التي تحتاج إىل معرفة أثناء سري الرحلة من خالل الحوار  -5

  .مع املعلم أو مسؤول املوقع أو باقي املتعلمني

  .الئه ويتواصل معهم بروح الفريق الواحديتفاعل مع زم -6

  .يحرص عىل االستمتاع بالرحلة وفق الضوابط األخالقية والرتبوية والقوانني واألنظمة املدرسية -7

  .يكتب تقريرا عن سري الرحلة وإجراءاتها والنتاجات التي حققتها الرحلة -8

  .ني يف املدرسة عند العودةإحضار بعض العينات إن أمكن ذلك وعرضها أمام بقية املتعلم -9

  مميزات اسرتاتيجية الرحلة

  :من مميزات استخدام اسرتاتيجية الرحلة يف التعلم والتعليم ما يأيت

  .إثارة دافعية املتعلمني للتعلم -1

  .دراسة الظواهر والحقائق يف بيئاتها الطبيعية -2
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السمع، والبرص، والعقل، والشم، : توظيف جميع وسائل التعلم أو أغلبها يف عملية التعلم مثل -3

  . وغري ذلك. والذوق، واإلحساس

  .تجعل التعلم أكرث دميومة واستمرارية مع املتعلم -4

  .تدعوه إىل التأمل والتفكر واالكتشاف واالستنتاج وغري ذلك من مستويات التفكري العليا -5

  .تكوين صدقات حميمة وطويلة األمد بني األقران -6

  .فاعل مع املجتمع والبيئة املحيطة باملتعلمالتواصل والت -7

  . الرتفيه وإزالة امللل من نفوس املتعلمني -8

  .زيادة ثقة املتعلم بنفسه يف اتخاذ القرارات واالعتامد عىل الذات -9

  . متكن املُعلم من التعرف عىل استعدادات طلبته ومواهبهم وقدراتهم الفردية - 10

  .املتخالفني يف الرأي والفكر أو املنافسة العلمية واملعرفية تقارب وجهات نظر املتعلمني - 11

  .التكافل االجتامعي والتعاون بني أفراد املتعلمني - 12

  .زيادة ثقة املتعلمني بعلمهم وتحببهم إليه - 13
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  اسرتاتيجية العروض العملية

تجـاه، وهـي إن هذه االسرتاتيجية تعتمد يف حقيقتها عـىل عـرض توضـيحي لفكـرة، أو مهـارة، أو ا

إيضاح وبيان عميل لظاهرة، أو فكرة، أو جهاز، أو عمل ما، يف حني أن التجربة العمليـة وسـيلة هامـة مـن 

  .وسائل االسرتاتيجية العلمية يف البحث

  أغراض اسرتاتيجية العروض العملية

  :تحقق اسرتاتيجية العروض العملية أغراضها الرتبوية والتعليمية من خالل الجوانب اآلتية

  إثارة االهتامم -1

حني يقوم املعلم بعرض فـيلم، أو مشـهد أو تجربـة تتضـمن مشـكلة معينـة دون مناقشـتها، يثـري 

اهتامم املتعلمني بها مـام يـدفعهم إىل االستفسـار واالستيضـاح عنهـا، وبـذلك يكـون هـذا العـرض مـدخال 

  .للموضوع أو الدراسة املراد تعلمها

  توضيح الحقائق العلمية -2

ملعلم ببعض الصور والرسومات التوضيحية الالزمة لتوضيح بعض الحقـائق العلميـة التـي يستعني ا

يصعب عىل املتعلم معرفتها أو االطالع عليها إال من خالل بعض العروض املصـورة مثـل األجـزاء الداخليـة 

  .للجسم أو بعض الصور ملوجودات سطح القمر أو ثوران الرباكني أو الزالزل أو الفيضانات

  إلجابة عن األسئلةا -3

يلجأ املعلم إىل تقديم بعض العروض العملية كإجابة لبعض األسئلة املتوقعـة مـن قبـل املتعلمـني، 

  . حيث يقدم املعلم العرض املناسب للدرس الذي سيقدمه لرييح نفسه عناء اإلجابات الدقيقة أو العملية

يف شكل النبات، وما هي مسـميات  كأن يعرض املعلم مراحل منو النباتات وما يصاحبها من تغريات

  .جزئياته، والظروف املالمئة لنموه وتكاثره
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  إرشاد املتعلمني الكتساب املهارات الدقيقة -4

حيث يعرض املعلم أمام الطلبة موقفا معا بغية إرشـاد املتعلمـني إىل كيفيـة مامرسـة العمـل مـن 

أمام املتعلمني مركزا عىل كيفية اسـتخدام بعده وبشكل فردي أو جامعي، فقد يقوم املعلم بترشيح ضفدع 

املرشط، أو طريقة برت األجزاء الداخلية والتعامل الدقيق معها، أو كيفية اإلمسـاك مبيـزان الحـرارة، وكيفيـة 

  .قياس درجة حرارة الجسم، والتعرف عىل القراءة الصحيحة ملدرج ميزان الحرارة

  التعريف باألجهزة والوسائل التعليمية -5

د للمتعلم من التعرف عىل األجهزة التكنولوجيـة والوسـائل التعليميـة التـي سيسـتخدمها يف إذ الب

تعلمه، وبذلك فإن دور املعلم يقـوم بعـرض بعـض األجهـزة أو الوسـائل أمـام املتعلمـني ويبـدأ بتشـغيلها 

ال حـال واستخدامها بالعرض وإيقافها، ثم فك بعض أجزائها التـي ميكـن فكهـا ألغـراض الصـيانة واالسـتبد

تلفها، ثم تكليف بعض املتعلمني بتطبيق خطوات املعلم التي شاهدها وبتوجيه املعلم حتى يتمكن جميع 

  .الطلبة من إتقان التعامل مع األجهزة والوسائل التعليمية

  مميزات اسرتاتيجية العروض العملية

 الـتعلم والتعلـيم، ومـن تتميز اسرتاتيجية العروض العملية مبزايا تؤكد فاعلية هذه االسرتاتيجية يف

  :هذه املزايا

إثارة دافعية املتعلمني للتعلم من خالل تشويقهم للتعلم بتقديم بعض العروض املثرية  -1

  .لتفكريهم وحامسهم املعريف

  .تفعيل دور املعلم بتقديم كل جديد للمتعلم بخصائصه الطبيعية -2

  .تواصل مبختلف صوره الرتبوية والثقافيةكرس جمود التعلم بني املعلم واملتعلم، وفتح سبل ال -3

تعزيز ثقة املعلم واملتعلم باملعرفة الحاصلة من العرض العميل القامئة عىل مصادر علمية  -4
  .ومعرفية دقيقة
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  .إقبال املتعلم عىل التعلم بشكل ملحوظ العتامده عىل املهارات الحركية واملشاهدة الحسية -5

رؤية علمية معرفية واحدة، من خالل التخطيط املوحد والتنفيذ تقارب وجهات نظر املتعلمني ب -6

  .املشرتك، والوصول إىل نتائج واحدة

اجتناب املخاطر والحوادث الخطرية، فمشاهدة فلْم متلفز عن حيوانات مفرتسة يغني عن  -7

  .التعايش مع هذه الحيوانات واالقرتاب منها

ب أو العروض املبارشة حيث ميكن للمعلم أن يعرض االقتصاد يف جهد املعلم بعدم تكرار التجار  -8

برنامجا مصورا له أو لغريه عن كيفية إجراء تجربة ويف أكرث من مكان واحد، ويف أزمنة 

  .مختلفة

التغلب عىل املتغريات البيئية كاملطر أو الثلوج أو العواصف أو الحر الشديد، فإن العرض  -9

عية ميكن اإلفادة منه رغم تحديات البيئة العميل املصور واملسجل بأجهزة مرئية سم

الطبيعية، وبذلك تتحقق الفائدة من املادة العلمية أو املعرفية يف جميع األحوال الزمانية 

  .واملكانية

  سلبيات اسرتاتيجية العروض العملية

رغم فاعلية اسرتاتيجية العروض العملية يف التدريس إال أن هناك بعض املحددات تجعـل يف هـذه 

  :سرتاتيجية بعض السلبيات والتي منهااال 

عدم متكن جميع املشاهدين من رؤية العرض بدرجة واحدة وبصورة شاملة، فالطلبة  -1
الجالسون يف املقاعد األمامية تكون لديهم الرؤية أكرث وضوحا وأكرث انسجاما مع العرض من 

  .الطلبة الجالسون يف املقاعد الخلفية

ت املتوقع تحقيقها من خالل هذه االسرتاتيجية فبعض النتاجات يصعب تحقيق جميع النتاجا -2
  .يحتاج تحقيقها إىل مامرسة عملية أو حفظ وتسميع واستذكار

عدم توظيف جميع الوسائل الفسيولوجية للتعلم فحاسة الشم أو اللمس قد ال تتحقق يف كثري  -3
  .من مواقف العروض العملية
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ات واستعدادات املتعلمني وبذلك ال تراعي الفروق عدم مناسبة رسعة العرض لجميع قدر  -4

  .الفردية

عدم تفاعل جميع املتعلمني مع العرض باملناقشة والسؤال، وإمنا يسود الصمت واالستامع فقط  -5

  .معظم املتعلمني
  مقرتحات لتحسني اسرتاتيجية العروض العملية

يف العملية الرتبوية، البد مـن األخـذ لتاليف واجتناب القصور يف تطبيق اسرتاتيجية العروض العملية 

  :باالقرتاحات اآلتية لتحسني فاعلية هذه االسرتاتيجية وذلك كام يأيت

توجيه التعلم والتعليم يف اسرتاتيجية العروض العملية توجيها استقصائيا وذلك من خالل إثارة  -1

ت من عروض اهتامم املتعلمني بجوانب معرفية معينة والسعي إىل جمع معلومات وبيانا

  .عملية مختلفة مستقصيا تغطيتها من جميع الجانب

اشرتاك املتعلمني مع املعلم يف تنفيذ العروض، واألفضل أن يقوم الطلبة أنفسهم بتقديم  -2

  .العروض العملية رجاء تحقق شمولية التعلم والتعليم الذايت املستمر

، أو التي تثري اهتامم وتفكري العامل لحظتها االهتامم بالقضايا ذات االهتامم املبارش من املتعلمني -3

  .لحداثة املعلومات املنشورة فيها والعروض الجديدة املتضمنة لها

اإلعداد والتخطيط املسبق للعروض العملية واإلجراء األويل للتجارب والعروض قبل عرضها عىل  -4

ن املعرفة حال إعادتها مرة املتعلمني الكتساب الخربة واملهارة وزيادة الثقة بالنفس والتمكن م

  .أخرى أمام املتعلمني الذين يشاهدونها ألول مرة

  اختيار األجهزة ذات الكفاءة العالية من حيث الصوت والصورة، واختيار -5
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  . األماكن املناسبة للعروض من حيث التهوية والتدفئة، وارتداد الصوت املناسب 

  .رح أسئلة للنقاش حول الفكرة املعروضةتوقيف العرض عند نهاية كل فكرة رئيسة وط -6
  خطوات اسرتاتيجية التدريس بالعروض العملية

ينبغي للمدرس الذي يدرس مباحثه أو دروسه باسرتاتيجية التـدريس بـالعروض العمليـة أن يسـري 

  :وفق الخطوات اآلتية

  التخطيط واإلعداد: أوال

  :ويتمثل التخطيط واإلعداد بالنقاط التالية

  .وضوع العرض وتحديده بشكل دقيقاختيار م -1

  .تحديد نتاجات التعلم والتعليم املراد تحقيقها من العرض -2

  .تجهيز املواد واألدوات والوسائل واألجهزة الالزمة للعرض -3

قيام املعني بالعرض بإجراء عرض عميل منفردا قبل القيام به أمام املتعلمني للتأكد من صحته  -4

  .األجهزةللعمل وسالمة الوسائل و 

  .التأكد من جاهزية غرفة العرض من من حيث اإلضاءة والتهوية والتدفئة أو سالمة مقاعدها -5

  أداء العرض: ثانيا

إن خطوة أداء العرض هي من أهم خطوات اسرتاتيجية العـروض العمليـة، لـذا البـد مـن مراعـاة 

  :الجوانب التالية أثناء أداء العرض، وذلك كام يأيت

  .لمني بالنتاجات املرغوب تحقيقها من العرض أو كتابتها عىل لوحة العرضإعالم املتع -1

  ضبط زمن العرض بشكل دقيق، وتوزيع فقرات العرض عىل زمن العرض -2
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  .ومبا يتناسب مع أهمية ووزن كل فقرة يف العرض 

مرار إرشاف املعلم املبارش عىل أداء العرض وتوجيهاته املستمرة لفريق العرض مبا يضمن است -3

  .العرض بالشكل املخطط له

متابعة املعلم املستمرة لحضور املتعلمني وضبط النظام والنقاش وإدارة توجيه األسئلة  -4

  . وإجاباتها بني املتعلمني

تكليف املتعلمني بكتابة بعض املالحظات أو األسئلة أثناء سري العرض ملناقشتها حال توقف  -5

  .العرض مؤقتا أو نهائيا

  اية العرضنه: ثالثا

  :عند نهاية العرض يلزم عىل الجميع االلتزام باإلجراءات اآلتية

  .إقفال أجهزة العرض بهدوء وفصل أجهزة التيار الكهربايئ عنها -1

إبقاء الجميع يف أماكنهم إال إذا أقتضت طبيعة املكان إجراء تغريات مفيدة رشيطة الهدوء  -2

  .التام

  .ة نقاط النقاش الرئيسة عىل لوحة العرض أو السبورةفتح باب النقاش والحوار، وكتاب -3

  .االحرتام املتبادل لوجهات النظر املختلفة وإدارة الحوار بنظام وهدوء -4

  .عمل خالصة شاملة ملوضوع العرض والخروج بتعميم أو قاعدة أو مبدأ أو نظرية علمية -5

  .رضتحديد موضوع العرض القادم، وفريق العرض، ومكان وزمان الع -6

  .فتح أبواب غرفة العرض، وتنظيم خروج الطلبة بهدوء ونظام -7

  .إغالق نوافذ وأبواب غرفة العرض بعد إطفاء األنوار وأجهزة التكييف املستخدمة فيها -8
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  اسرتاتيجية التجريب املعميل

إن معظم العلوم ترتكز يف مجملها عىل أسـاس مـن نتـائج التجريـب، إضـافة إىل أنهـا جـاءت مـن 

ب متناسق من نظريات وضعت موضع االختبار الدقيق املضبوط املحكـم، وأن التقـدم العلمـي الـذي تركي

  .يحدث لهذه العلوم يأيت غالبا من استخدام النظرية للتنبؤ بنتائج التجربة

ومام يجدر باالنتباه إىل أن العامل ويف مختلف العلـوم البـد لـه مـن التوجـه نحـو املختـرب املعمـيل 

  .بالتجريب من صدق نظرياته وأفكاره العلمية للتحقق العميل
  دور اسرتاتيجية التجريب يف التعلم

للتجربة دور رئيس يف حصول املعارف والعلـوم للمـتعلم واملعلـم معـا، ومـن األدوار التـي تسـهم 

  :مبارشة يف التعلم ما يأيت

  . استهاجمع معلومات تساعده عىل تكوين فرض أو نظرية تفرس الظاهرة التي يقوم بدر  -1

  .تساعد عىل تفهم الظاهرة التي يقوم بدراستها يف املخترب، ومعرفة الظروف املرتبطة بحدوثها -2

  .اختبار صحة فرض أو اقرتاح لحل مشكلة علمية أو عدم صحته -3

الوصول إىل استدالالت استنتاجية تتوقف صحتها عىل صحة الفرض عند وضعه موضع االختبار  -4

  .جربة العمليةاملبارش عن طريق الت

  .التوصل إىل فرض عام يفرس الحقائق املعرفية والعلمية ويربط بينها -5

  .تأييد فرض مل بكن له قيمة علمية راسخة قبل أن تدعمه التجارب -6
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  أهمية املالحظة العلمية السرتاتيجية التجريب

رة يف الطبيعـة إن الباحث يف اسرتاتيجية التجريب العلمي املعمـيل ال ينتظـر حتـى تحـدث الظـاه

  .ليدرسها، إمنا يحاول أن يجعل حدوث الظاهرة يف مختربه ويف نفس الظروف التي تحدث بها يف الطبيعة

وبذلك تأيت أهمية املالحظة للباحث يف مختربه املعميل بتزويده مبا يلزمـه مـن اسـتخدام لحواسـه 

ها يف املختـرب، كـام تحـدث يف الطبيعـة، املختلفة للتوصل إىل املعلومات والبيانات عن الظاهرة املراد دراست

  .ودومنا تأثري برشي أو بيئي عليها

ومن هنا فإن املالحظة أعم شمولية وأكرث دقة من التجربة املعملية يف املخترب، وما التجربة إال أحد 

حظـة مالمح الظاهرة املراد دراستها، إذ يكتسب املتعلم واملعلم من خالل املالحظة الدقـة والشـمول، فاملال 

ـها يف  هي وسيلة الباحث يف التوصل إىل معلومات دقيقة وحيّة للظاهرة املـراد رصـدها يف الطبيعـة وحرص

  .املخترب املعميل من خالل التجريب

ولتدريب الطلبة عىل دقة املالحظة ونظرتها الشمولية ال ضري من إحضار املعلـم شـمعة، ومـن ثـم 

ة، ثم يطلب املعلم من الطلبة كتابة مالحظاتهم عـىل احـرتاق يثبتها عىل الطاولة وجعلها تحرتق أمام الطلب

  .الشمعة كال عىل حدا، ومن ثم تكليف عددا منهم بقراءة ما كتب أمام بقية الطلبة

أو يحرض املعلم قفصا فيه عصفورا ويطلب من الطلبة رصد مالحظاتهم عنه، أو يحرض املعلم باقة 

بة لكتابة ما يالحظونه عن هذه الباقـة أو الـوردة، أو تعليـق من الزهور أو وردة واحدة ويضعها أمام الطل

أمام الطلبـة ورصـد مالحظـاتهم عليهـا، مـع رضورة تحديـد زمـن املالحظـة مبـا ) الرسومات(أحد اللوحات 

  .يتناسب مع أهمية املوضوع ودقته، فقد تستغرق املالحظة من دقيقة إىل ساعة

سـتختلف مـن شـخص آلخـر وذلـك حسـب سـعة  وبالتأكيد فإن رصد املالحظات للمشهد الواحـد

ثقافته وحدة ذكائه ونفاذ بصريته، فاألشخاص العاديون سريصـدون الظـواهر العامـة الظـاهرة للعيـان مـن 

  أما األشخاص األذكياء فإنهم . املنظر املشاهد
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سريصــدون إضــافة إىل ذلــك األمــور الدقيقــة والجزئيــات الخفيــة التــي ال يلتفــت إليهــا األشــخاص 

  .يونالعاد
  مميزات اسرتاتيجية التجريب املعميل

  :السرتاتيجية التجريب واملامرسة العملية املخربية فوائد جمة، وميزات عدة نذكر منها

تكسب املتعلمني الخربة العملية الحسية املبارشة، من خالل توظيف جميع الحواس يف التعلم  -1

  .رة املراد دراستهامن حيث اللمس والذوق، والسمع، والبرص، والشم يف الظاه

زيادة ثقة املتعلمني بأنفسهم بإجراء التجارب، والتفاعل املبارش مع األجهزة واألدوات، ووضع  -2

  .الفروض والتوصل إىل نتائج ومناقشتها واالقتناع بصحتها

النقد البناء، واملوضوعية يف مناقشة النتائج واستخالص : تنمية اتجاهات علمية لدى الطلبة مثل -3

  .عميامت، والتسلسل املنطقي لألفكار، وتقدير العلم والعلامءالت

تنمية اتجاهات اجتامعية إيجابية مثل التعاون، وااللتزام واإلخالص يف العمل، احرتام أراء  -4

  .اآلخرين والرتتيب والنظام

  .يسهم يف إكساب الباحث مهارة استخدام التفكري املنطقي للتوصل إىل االستنتاجات املنطقية -5

  .يدفع املتعلم أو الباحث إىل اإلقبال عىل التعلم -6

يضفي عىل جو التعلم واملعلومات املستنتجة واقعية وحيوية من خالل املامرسة العملية  -7

  .والتجريب

  .التدرب واملراس عىل استخدام األجهزة واألدوات املخربية والعناية بها -8

عرف عىل بعض األجهزة ومحاكاتها أو تصميم بدائل تنمية روح اإلبداع واالبتكار من خالل الت -9

  لها أو التطلع واملثابرة بتطويرها وتوظيفها يف مجاالت علمية 
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  .أخرى
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  :االلتزام باإلجراءات اآلتية

  ضبط األمن والسالمة -أ
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  .عدم دخول الطلبة إىل املخترب املعميل دون وجود املعلم أو املرشد املختص باملخترب -1
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  .تأخري

  .توفري التهوية  والتدفئة الالزمة للمخترب -4
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  .توفري صيدلية داخل املخترب تحتوي عىل اإلسعافات األولية الالزمة -7

  .وضع لوحة تعليامت الستخدام مقتنيات املخترب -8
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  :ينبغي عىل الطلبة مراعاة األمور اآلتية

  .ول إىل املخترب بانتظام وهدوءالدخ -1

  .عدم اإلرساف يف استخدام املاء والكهرباء داخل املخترب -2

  .عدم العبث باألجهزة واألدوات املخربية -3

  .استشارة املعلم واالسرتشاد بتوجيهاته أثناء إجراء التجارب -4

  .لتجارب املخربيةإعادة ترتيب األجهزة واألدوات املخربية يف مكانها بعد استخدامها يف ا -5

  .عدم تذوق أو شم أو ملس املركبات الكيامئية لخطورتها عىل اإلنسان -6

  .االبتعاد بالوجوه قليال عند إجراء التفاعالت الكيميائية -7

  .ارتداء املالبس والقفازات الالزمة إلجراء التجارب -8

  املعلم الباحث -جـ

  :ومن األمور التي ينبغي عىل املعلم االلتزام بها

  .اإلجراء املسبق للتجربة قبل عرضها أمام الطلبة -1

  .التواجد يف املخترب الستقبال الطلبة قبل دخولهم -2

  .الوقوف أمام الطلبة ومتابعة انتباههم لسري التجربة -3

  .وجود مسافة بني املعلم والطلبة عند إجراء التجربة -4

الضحك املفرط ألن ذلك يثري االضطراب  اجتناب االنفعاالت غري املضبوطة كالغضب الشديد أو -5

  .والشغب داخل املخترب

كتابة امللحوظات الالزمة عىل لوحة العرض أو اللوح خطوة بخطوة وأثناء إجراء التجربة أو  -6

  .تلخيص الخطوات مبشاركة الطلبة بعد االنتهاء من إجراء التجربة وكتابتها عىل لوحة العرض
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  .يع الطلبةإجراء التجربة أمام مرأى جم -7

  األجهزة واألدوات -د

  :يجب أن تتوافر األمور اآلتية يف األجهزة واألدوات، وذلك كام ييل

  ).كعدم ترسب املاء أو الغاز من أنابيبها، وسالمة وصالتها الكهربائية(سالمتها من العيوب  -1

  .كتابة اسم الجهاز أو األداة عليها مبارشة -2

  .وحفظه مع الجهاز) كرت(عىل بطاقة كتابة طريقة استعامل الجهاز  -3

  .وضع الجهاز أو األداة عىل رف أو يف خزانة ويكتب عىل الرف أو الخزانة اسم الجهاز أو األداة -4

كتابة رقم الجهاز أو األداة يف السجالت الرسمية عىل الجهاز أو األداة نفسها بالصق صغري  -5

  .ض الجرد السنوي أو الفصيل أو الشهريوكذلك عىل موضعه يف الخزانة أو الرف وذلك ألغرا

تفقد صالحية األدوات واألجهزة من فرتة ألخرى وتشغيلها لدميومة حركتها، ألن توقفها ملدة  -6

  .رمبا يؤثر عىل تشغيلها وحركتها) رطوبة، غبار(طويلة مكشوفة يف ظل ظروف البيئة املحيطة 
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  اسرتاتيجية االكتشاف 

ف إىل وجود اإلنسان األول عىل هذه األرض، وذلك بعـدما هـبط آدم تعود بدايات التعلم باالكتشا

تعاىل األسامء كلها، فام كان من آدم وذريتـه إال كشـف حقيقـة هـذه األشـياء  الـلـهمن السامء، وقد علمه 

  .ومعرفة خصائصها

وقد عرف االكتشاف بتعريفات مختلفة تتفق مع طبيعة عمل الباحثون، وحقيقة ذلك العلم الذي 

  .ل االكتشاف فيه جانبا مهام من جوانب تلك العلوم، ومن الذين عرفوا االكتشافميث

  : ، الذي قال أن االكتشاف هو)Glaser(جالسري  -

تدريس ارتباط أو مفهوم أو قاعدة ما بطريقة تتضمن اكتشاف الطالب لهذا االرتباط "

  ".أو املفهوم أو القاعدة

يجية التي تتم فيها تأجيل الصياغة اللفظية للمفهوم أو االسرتات: "بأنه) Worthen(وعرفه ورثن  -

  ".التعميم املراد تعلمه حتى نهاية املتابعة التي تتم من خالل تدريس املفهوم أو التعميم

ومن متطلبات هذه االسرتاتيجية هـو أن ال يـتم فـرض املـادة التعليميـة عـىل الطلبـة لحفظهـا أو 

أمنا تتطلب هذه االسرتاتيجية أن يكلف املتعلم بتنظيم هـذه املـادة أو  تحليلها أو تركيبها يف شكلها النهايئ،

  .تحويلها من هيئة إىل أخرى ساعيا بذاته إىل صياغتها بشكلها النهايئ

فالتعلم باالكتشاف يحدث نتيجة معالجة املتعلم للمعلومات من خـالل قيامـه بتحليلهـا وتركيبهـا 

بنفسه إىل معلومات جديدة بالنسبة له، وبذلك فإن املتعلم  وتحويلها من شكل إىل آخر حتى يصل املتعلم

من خالل هذه املعالجة يكون محور عملية التعلم والتعليم، وذلك ألنه يالحـظ ويصـف ويصـنف ويفرسـ 

ويستنتج ويتنبأ ويخطط وينفذ، وهو بذلك ميارس العمليات العقليـة املختلفـة بذاتـه، وال يعطـى املـتعلم 

هذه االسرتاتيجية إال إذا بذل الجهد يف الحصول عليها واكتسـابها مـع مـا يلـزم مـن  خربات التعلم كاملة يف

  توجيه 
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وإرشاف ومساعدة من قبل املعلم أو املرشف عىل تعلم املتعلم كلام كان تدخله رضوريا وفـاعال يف 

  .التوجيه واإلرشاد

اختيـار املـواد التعليميـة  ودور املوجه أو املرشف أو املعلم يف تنفيذ الـتعلم باالكتشـاف يتمثـل يف

املناسبة ملسـتوى طلبتـه وتنظـيم عنارصهـا مـن حيـث تسلسـلها يف الصـعوبة، مـن األسـهل إىل األصـعب، 

وتقــدميها بطريقــة تثــري اهــتامم الطلبــة وتــدفعهم إىل النشــاط والتفكــري، والعمــل عــىل جــذب انتبــاههم 

  .مع املواقف التعليمية الجديدةوتشويقهم، وزيادة استعدادهم لالندفاع نحو التعلم واالنسجام 

ودور املعلم يتطلب أن يدرب املتعلم أساليب اكتشاف العالقة والسـامت املشـرتكة بـني األشـياء أو 

العنارص وكيفية الربط بينها، واستخالصهم النتائج ومناقشتها وربطها مع نتائج دراسـات أخـرى أو أحـداث 

ام طلبتـه يف كيفيـة مامرسـة الـتعلم باالكتشـاف، لنقـل مشابهة، وميكن للمعلم أن يجري بنفسه مترينا أمـ

  .خرباته إىل طلبته من خالل املامرسة العملية والتطبيق الفعيل للتعلم باالكتشاف

ال يستطيع املتعلم أن يتبع جميع إجراءات التعلم باالكتشـاف نفسـها يف كـل املواقـف التـي يريـد 

ف إىل آخر إال أن هنالك سامت مشرتكة تجمع جميع اكتشافها، فسامت املواقف التعليمية تختلف من موق

  .املواقف، كاملالحظة، والوصف، والتخطيط، والتحليل والرتكيب

وتقوم هذه االسرتاتيجية عىل رضورة تنظيم املادة املراد تعلمها أو يقـوم املـتعلم بإعـادة صـياغتها 

افر منهـا يف بيئتـه وبأبسـط صـورة عىل نحو يستوعبه، أو إعادة ترتيبها وفق حاجاتـه ومتطلباتـه، ومـا يتـو 

ووفق إمكاناته املادية أو العقلية أو االجتامعية من غري فرضها عليه كام خاض تجربتها اآلخرون، بـل عليـه 

  .أن يتمثل املعرفة يف وجدانه يجعلها يف ذاته فيصبح مخططا ومنظام ومجربا ومستنتجا

عملية التعليمية التعلمية وذلك من خالل وبذلك فإن التعلم باالكتشاف يجعل املتعلم هو محور ال

معالجته للمعلومات والبيانات بالتحليـل والرتكيـب والوصـف والتحويـل والتصـنيف والتفسـري واالسـتنتاج 

  والتنبؤ، وهذا ال يعني أن املتعلم وحده يبذل الجهد 
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ملعلـم يف ويصوب ويجتهد ويكرر الخطأ من غري إرشاد أو توجيه أو مساعدة، بل ينبغي أن يبقـى ا

يقظة وانتباه ملا يقوم به املتعلم ومصوبا له األخطاء مبارشة حتى ال يتعمق يف األخطاء ويضيع جهـده دون 

فائدة، مراعيا املعلم يف ذلك عدم نقل خرباته كاملـة إىل املـتعلم، وإمنـا دفعـه نحـو الخـربات وفـق رغباتـه 

  .هوإمكاناته للحصول عىل املعرفة واكتسابها ومتثلها يف حيات

ودور املعلم يف عملية التعلم باالكتشاف، يتمثل أحيانا يف اختيار الخربات التعليميـة التـي مـر بهـا 

املتعلم، والعمل عىل تهذيبها وتنظيم عنارصها للمتعلم، ألن ذلك يثـري اهـتامم املـتعلم واالعتـزاز مبخـزون 

الـدؤوب يف اكتشـاف العالقـات  خرباته وفاعلية جهوده السابقة لتعلم الحق، مام يدفعه للنشاط والسـعي

  . والسامت املشرتكة بني عنارص املادة

وإلتاحة الفرصة للمتعلم للوصول إىل التفكري املستقل من خالل حصوله عىل املعرفة بنفسه ينبغي 

أن توضع أمامه مشكالت تحتاج إىل حلول من خالل قيامه بعمليات التخطـيط والتنظـيم وإعـادة الرتتيـب 

تجريـب والتنقيـب للوصـول يف النهايـة إىل حلـول مقنعـة ونتـائج مرضـية واكتشـافات غـري واالجتهاد يف ال

  .متوقعة

ويحدد نوع االكتشاف يف ضوء تدخل املعلم يف نشاط املتعلم، فإذا تدخل املعلم يف نشاط املـتعلم 

ى ذلــك بالتوجيــه واإلرشــاد وإعــداد املواقــف التعليميــة املناســبة لطبيعــة الــتعلم واملــتعلم، عندئــذ يســم

وإذا تـرك املـتعلم يكتشـف األشـياء بنفسـه ويختـرب ) Guided Discovery(االكتشاف بــ االكتشـاف املوجـه 

 Free(البيانات بذاته دومنا إرشاف أو توجيـه مـن املعلـم فيسـمى االكتشـاف عندئـذ بــ االكتشـاف الحـر 

Discovery.(  

ويده بالبيانات الالزمة الكتشافه وباالستقراء ميكن للمتعلم أن يكتشف الحقائق وذلك من خالل تز 

ثم تكليفه بصياغة مالحظاته ومشاهداته بعد تحليلها وتفسريها متوصال من خاللهـا إىل التعمـيم املناسـب 

  .بعد قيامه مبعالجة عدد كاف من الحاالت الفردية التي متثل هذا التعميم ويف مختلف الظروف املتشابهة

مبجموعة تعميامت معروفة لديه وذات صـلة بـالتعميم املـراد  وباالستنباط االستداليل يبدأ املتعلم

  اكتشافه، إذ من خالله يبدأ البحث عن أمثلة تطبيقية تدعم التعميم
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  .املكتشف وتدلل عىل صحته 

ودور املعلم يف االكتشاف االستقرايئ أو االستنباطي يبقى رضوريا إذ شـعر أن املتعلمـني ال يجـدون 

نت أسئلتهم حـول موضـوع يـراد اكتشـافه غـري مجديـة، وذلـك بتقدميـه مواقـف ما يبدأون منه، أو إذا كا

جديدة تقود إىل االكتشاف املرغوب من املتعلمـني، مـع رفـدهم بـالخطوط العريضـة للموضـوعات املـراد 

اكتشافها وتزويدهم مبا يلزم من توجيهات وإرشادات، وقد يتدخل املعلم يف صـياغة نتـائج اكتشـافاتهم يف 

  .ية رصينةعبارات علم
  األهمية الرتبوية للتعلم بطريقة االكتشاف

إن نقل املعرفة من املعلم إىل املتعلمني مل تعد غاية الرتبية ومنتهـى مقاصـدها ألن عمـر الحقـائق 

املعرفية بات قصريا أمام املتغريات العلمية املعرفية الرسيعة والتناقضات بني املستجدات اآلنيـة والحقـائق 

  . بناته املكتشفون لحقائق غفل عن إدراك حقائقها املاضون املاضية فلكل عرص

ومبا أن اهتامم املربون متثل يف كشف مبادئ التعلم الفعـال وحقـائق فاعليتـه، لـذا جـاء االهـتامم 

باملتعلم كعنرص رئيس يف تنشيط حركة التعلم الفعال يف العملية الرتبوية، فاملتعلم هو املراد للقيام بجميع 

علمية التعليمية، مام يعزز لديه اكتساب مهـارة االعـتامد عـىل الـنفس والسـعي الحثيـث إىل العمليات الت

كشف الحقائق بذاته، ومهارة حسن السلوك وطلب العون من األقران عند الحاجة الالزمة والرضورة لذلك، 

كـل عـىل جهـود وبذلك يعتاد املتعلم عىل املثابرة والبحث والتجريب واختبار الحقـائق بنفسـه دومنـا التوا

  .اآلخرين

وال يضري املتعلم بطريقة االكتشاف اإلفادة من جهود من سبقوه، الختصـار املسـافة ومنعـا لتكـرار 

الخطوات، وإضاعة الجهد يف كشف حقائق كشفها غريه من قبله، إال أن هناك أشياء يجب عىل املـتعلم أن 

، بـل وقـد يتسلسـل املـتعلم باالكتشـاف ال يأخذ مسلامتها كام هي أن كان لديه شـك يف تضـارب مبادئهـا

بخطوات من سبقوه فيرثي عندئذ تجربته الشخصية ويوقن بسـالمة خطـوات مـن سـبقه، ورمبـا يكتشـف 

  .الخلل يف تنفيذ بعض الخطوات املؤثرة يف نتائج أبحاث من سبقوه
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الطفـل ينظـر ومبا أن اهتامم الوالدين بتنشئة طفلهام بإرشاده وتوجيهه بالعبارات واألوامر ويبقى 

إليهام دومنا أن يعـي مـا يقوالنـه إال إشـارات التحـذير والتخويـف، إال أن الطفـل ال يصـدق ذلـك كلـه إال 

باكتشاف الحقائق بنفسه، فرغم تحذير الوالدين لطفلهام بخطورة مالمس إبريـق املـاء السـاخن إال أنـه ال 

ندما يشعر بحرارة املاء تصيل يده عندئـذ يتجنب االقرتاب منه قطعيا إال باكتشافه حقيقة ذلك، بلمسه، وع

  .يكتشف أن االقرتاب من املاء الساخن يؤذي يده

أن امليزة الرئيسية للـتعلم باالكتشـاف هـي أن املـادة التعليميـة ال تقـدم ) 1968(وقد ذكر أوزبل 

هي اكتشاف  للمتعلم بل عليه اكتشافها قبل أن يستوعبها، ومن هنا فاملهمة الرئيسة يف التعلم باالكتشاف،

  .يشء ما، وبعد إمتام عملية االكتشاف، يتم استيعاب املادة التعليمية وإدخالها يف البنية املعرفية

إىل رضوريـة اسـتخدام طريقـة االكتشـاف يف حـل املشـكالت، حيـث أن ) 1968(وقد أشار أوزوبل 

 املراحل األوىل من حياة التعلم باالكتشاف رضوريا لتنمية القدرة عىل حل املشكالت، ويكون ذلك مفيدا يف

أن انتقال أثر التعلم يـزداد عنـدما تكـون التعمـيامت قـد تـم اكتشـافها بواسـطة ) أوزوبل(املتعلم، ويرى 

  .املتعلم ومل تقدم له يف شكلها النهايئ

أن التعلم األفضل يتأىت عن طريق تفاعل املتعلم بنفسه مع املواقف لالستبقاء ) 1961(ويرى برونر 

واالنتقال وأقدر عىل تلبية حاجات املتعلم، وهو بذلك يؤكد عىل أهمية مساعدة املتعلمني عىل  واالستدعاء

اكتشاف البنية واملبادئ األساسية للـامدة ألن الحقـائق التـي يكتشـفها املتعلمـني بأنفسـهم تجعلهـم أكـرث 

ثباتـا مـن الحقـائق  استفادة منها واستخداما لها، حيث تبقى الحقائق املكتسبة عن طريق االكتشاف أكـرث

  .التي يحصلون عليها من الطرائق األخرى

أن التعرف عىل اليشـء أثنـاء الـتعلم باالكتشـاف معنـاه أن نضـعه يف ) Bronr, 1961(ويؤكد برونر 

الفئة املناسبة له، وأن الخطأ يف التعرف عىل ذلـك اليشـء يـؤدي إىل تصـنيف خـاطئ يف املعلومـات، ولـيك 

  حا فإن ذلك ال يتطلب ندرك شيئا ما إدراكا صحي
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وضــعه يف الفئــة املناســبة فحســب، وإمنــا يجــب أن نعــرف الــدوافع واملــؤثرات التــي نســتخدمها 

للتصنيف ويساعدنا عىل ذلك معرفة أن هذه األشياء موجودة يف البيئة املحيطـة بنـا مـن خـالل اكتشـافها 

  .بطريقة االكتشاف

الكتشاف ليس الحصول عـىل املعرفـة فحسـب، أن الهدف من التعلم با) Bronr, 1961(ويرى برونر 

إمنا هو الحصول عليهـا بطريقـة تـدرب قـدرات املتعلمـني وإمكانـاتهم العقليـة وتسـتثري دوافعهـم لحـب 

االستطالع ورغبتهم يف اكتساب املعرفة، حيث أن املعرفة الحاصلة للمتعلمني والناتجة من الـتعلم بطريقـة 

  .علمية ال النتاج املعريفاالكتشاف تشكل العملية التعليمية الت

وبذلك يدعو برونر إىل أن املتعلمني يجب أن ينظمـوا مـادتهم التعليميـة بأنفسـهم نتيجـة إلتاحـة 

الفرص لهم الكتشاف العالقة الكامنة بني أجزاء تلك املادة، ويكون دور املعلم التوجيه واإلرشاد عند حاجـة 

  .املتعلم لذلك
  دور املعلم يف طريقة االكتشاف

الرغم من ارتكاز طريقة االكتشـاف يف الـتعلم عـىل املـتعلم، إال أن للمعلـم دور يسـاهم مـن  عىل

  :خالله يف تعزيز تعلم املتعلم بهذه االسرتاتيجية، وذلك من خالل ما ييل

عرض املعلم لعينات من واقع الحياة التعليمية تثري تفكري املتعلمني للبحث عن مصادرها  -

  .وكشف خفايا أرسارها

رض صور ورسومات وخرائط عىل املتعلمني مع إعطائهم بعض اإلرشادات الرضورية للتعامل ع -
مقياس الرسم واإلحداثيات، واأللوان، ودالالت : (مع مفاتيح هذه الرسومات والخرائط مثل

  ).التضاريس املتضمنة فيها

ىل أسامعهم لالهتامم إثارة تفكري الطلبة قبل التعلم بطريقة االكتشاف، بتوجيه أسئلة وتكرارها ع -

  .بها وإثارة اهتاممهم للبحث واالكتشاف لتحقيق ذلك الهدف

إثارة التفاعل بني املتعلمني، وإثارة دافعيتهم للتعلم، من خالل وعدهم بعالمات ودراجات أو  -
  .أوسمة خاصة للمتفوقني منهم
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متعلمني بعمليات تنمية روح املبادرة واالكتشاف يف نفوس املتعلمني من خالل مشاركته لل -

  .استكشافية، أو نقل خرباته وتجاربه السابقة للمتعلمني لإلفادة منها واالقتداء بها

يشحذ الهمم املتباطئة ملواصلة السعي بهمة ونشاط، ومعالجته املستمرة لنقاط الضعف   -

  .املستعصية عىل بعض الطلبة عند يأسهم وظهور عجزهم
  مزايا التعلم بطريقة االكتشاف

  :لفوائد التي يجنيها املتعلم بطريقة االكتشاف ما ييلمن ا

  .إكساب املتعلم أساليب البحث العلمي الدقيق -1

  .توظيف مهارات البحث واالكتشاف يف جوانب الحياة العملية -2

  . تحفز املتعلم لالستمرار يف التعلم وتشوقه إىل اكتشاف املزيد من خفايا العلم -3

  . العوائق واإلرصار عىل كشف الحقيقة تدرب املتعلم الصرب عىل -4

تزويد قدرة املتعلم العقلية عىل النقد والتحليل ورؤية العالقات من حيث التشابه واالختالف  -5

  .بني حقائق األشياء وتصنيفاتها

  .دوام أثر التعلم لفرتة أطول يف ذهن املتعلم ملامرسته الذاتية يف كشف الحقائق وحل املسائل -6

املتعلم بنفسه عند اكتشافه لحقائق تتشابه مع مساعي غريه أو تناقضها مع نتائج  تعزز ثقة -7

  .غريه وخروجه بنتائج جديدة تلفت االهتامم واالنتباه إليه

مراعاتها للفروق الفردية، من خالل توزيع املهام االكتشافية بني الطلبة كل حسب ميوله  -8

  .واهتامماته

  .اتيجية الواحدة املكررة والتمرين املجرد األصمتخلص املعلم من روتني االسرت  -9

إعداد علامء بتدريب عقولهم عىل التفكري بطريقة رياضية منطقية تحايك األمور عىل  - 10

  .حقيقتها
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تعزز دور املتعلم بجعله مركز العملية التعليمية التعلمية يف كشف الحقائق بنفسه بدال من  - 11

  .أن يأخذها جاهزة من املعلم

  .التحليل، والرتكيب، واالفرتاض والتقويم: مي يف املتعلم مهارات التفكري العليا، مثلتن - 12

تكوين صداقات، وتحمل املسؤولية، : تعمل عىل تنمية الذكاء االجتامعي لدى املتعلم، مثل - 13

  .واإلفادة من اآلخرين وتوظيف أفكارهم

  .لة لالنتقال والتطبيقتجعل التعلم ذا معنى عند املتعلم إلنتاجها معرفة قاب - 14
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  اسرتاتيجية املرشوع

  :مفهوم املرشوع

نشاط هادف، تصـاحبه حامسـة نابعـة مـن الفـرد ويجـري يف محـيط "عرف كلباترك املرشوع بأنه 

  ".اجتامعي

وبذلك فإن املرشوع هو تصميم مخطط يجـزم الفـرد القيـام بـه لتحقيـق غـرض أو هـدف محـدد 

رشوع تقـوم عـىل ميـول املتعلمـني وحاجـاتهم وتحقيـق أغراضـهم واسرتاتيجية امل. بشكل فردي أو جامعي

  .باالعتامد  عىل نشاطاتهم املتضمنة الحقائق واملعلومات واملبنية عىل خرباتهم
  تطبيقات اسرتاتيجية املرشوع

يعتــرب تنظــيم املنــاهج الدراســية وبنائهــا أكــرث املجــاالت مناســبة لتطبيــق نشــاطات اســرتاتيجيات 

  :املدارس التي اعتمدت مناهجها املدرسية عىل اسرتاتيجية املرشوع مدارس منها املرشوع، ومن أشهر

متخذها حقال . 1896مدرسة ديوي النموذجية يف مدينة شيكاغو الذي أنشأها جون ديوي عام  -1

  . لتجاربه الرتبوية يف التعلم والتعليم

امعة ميسوري عام امللحقة بج) Merriam Lebrotory School(مدرسة مريام التجريبية  -2

1904.  

  ).Coulings Experimental School(مدرسة كولينز التجريبية  -3

  خطوات اسرتاتيجية املرشوع

  :عند اختيار اسرتاتيجية املرشوع كاسرتاتيجية تدريس، البد من السري وفق الخطوات اآلتية
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  اختيار موضوع املرشوع: أوال

الخطوات، ألنه األساس الذي تبنى عليه الخطوات  إن حسن اختيار موضوع املرشوع يعترب من أهم

اآلتية، وعادة ما يتم اختيار موضوع املرشوع من خالل الحوار الجامعي بني أعضاء الفريق الواحـد، أو مـن 

خالل املناقشة الثنائية بـني الطالـب واملعلـم، أو بـني املعلـم وفريـق الطلبـة، وذلـك إلبـراز النقـاط اآلتيـة 

  :املرشوع وهي ومراعاتها يف موضوع

  .أهمية املرشوع املقرتح للمتعلم وللمبحث الدرايس -1

  .الفائدة املرجوة من تنفيذ املرشوع، أي بيان مدة وظيفية املرشوع -2

  .مساندته مليول الطالب واهتامماتهم -3

  .مشبعا لحاجات املتعلمني يك ال يضعف نشاطهم وحامسهم أثناء العمل -4

  .علمني اليوميةمرتبطا بواقع حياة املت -5

  .غنيا بالخربات الرتبوية املربية املتنوعة -6

  .تغطيته ألجزاء متعددة من املجاالت الدراسية واملباحث املدرسية املختلفة -7

  .ترابطه مع املرشوعات السابقة، وتكملة النقص فيها، وإمتام جوانبها وتواصله معها -8

  .الجتامعية واملاديةمراعاة إمكانات الطلبة الجسدية والعقلية وا -9

) توافر املشاغل، والساحات، والغرف، واملختربات: (مراعاة إمكانات املدرسة البيئية مثل - 10

  .واإلمكانات املادية الكافية لإلنفاق عىل املرشوع وتغطية احتياجاته

  .تحديد املدة الزمنية املستغرقة ووقت تنفيذ املرشوع، وعدم تعارضه مع الربنامج الدرايس - 11

  .صياغة النتاجات املرجو تحقيقها بشكل واضح ودقيق - 12
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  خطة املرشوع: ثانيا

يقوم الطالب أو مجموعة الطلبة بوضع خطة لتنفيذ املرشوع ومبشاركة املعلم، وذلـك مـع مراعـاة 

  :األمور اآلتية

  .إعداد املحاور الرئيسة للموضوع وتقسيامتها الفرعية والجزئية -1

  .لية دقيقة ولجميع جزئيات املرشوعإعداد ميزانية تفصي -2

  .توزيع األدوار بني الطالب كل حسب قدراته وميوله -3

  .تحديد املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ املرشوع، وبيان جوانب األمن والسالمة فيها -4

  .تحديد املدة الزمنية الالزمة لتنفيذ كل محور من املحاور الرئيسة للمرشوع -5

  .نشاطات الالزمة لكل محور من محاور املرشوع، ومتطلباتها البرشية واملاديةتحديد سلسلة ال -6

  تنفيذ املرشوع: ثالثا

يقوم املتعلمون يف هذه الخطوة بتنفيذ جزئيات العمـل املنـاط بكـل مـنهم بـالخطوة السـابقة إذ 

هذه الخطوة مـا  تعترب هذه الخطوة أهم خطوات اسرتاتيجية املرشوع، ومن األمور التي ينبغي مراعاتها يف

  :يأيت

حركة املعلم الدامئة والتجوال املستمر بني املجموعات أو األفراد لتوجيه اإلرشادات الالزمة،  -1

  .وضبط استمرار الفريق يف تنفيذ املرشوع من خالل املراقبة

ن تريث املعلم يف توجيه أخطاء الطالب الكتشافها بأنفسهم، وإمنا يتدخل املعلم فورا إذا وجد أ  -2

  .الخطأ يشكل خطرا عىل املتعلمني أو يفقد ضوابط األمن والسالمة

  يعالج املعلم مشكالت التنفيذ من خالل مساعدة  الطالب بطريقة غري مبارشة  -3
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 .إلكسابهم مهارات التنفيذ املفيدة

  .تسجيل املعلم ملراحل سري املجموعات يف التنفيذ -4

  .رشوع كام هو موزع عىل األفراد أو املجموعاتالتزام املتعلمني بتنفيذ جزئيات امل -5

  .عمل املجموعات بروح الفريق الواحد وضمن أخالقيات التعاون -6

  .تسجيل الطلبة لنتائج خطواتهم ومناقشتها ضمن الفريق الواحد -7

  تقويم املرشوع: رابعا

ي نفـذ املرشـوع بعد االنتهاء من تنفيذ املرشوع، يقوم املعلم بناقشـة فريـق العمـل أو الفـرد الـذ

  :لتقويم املرشوع املنتج يف ضوء املعايري اآلتية

  ).نتاجاته(هل حقق املرشوع جميع أهدافه  -1

  .هل كانت خطوات املرشوع منظمة ومتسلسلة -2

  .هل التزم الفريق بالزمن املخصص للمرشوع -3

  .هل كانت خطة املرشوع واقعية ومرنة وقابلة للتطبيق -4

  .رتابطة وذات صلة باملوضوع وجزئيات املرشوعهل كانت األنشطة م -5

  .هل العمل جاء بروح الفريق الواحد املتعاون -6

  .هل تكون لدى الطالب اتجاهات وقيم إيجابية أثناء تنفيذ املرشوع وبعده -7

  كتابة تقرير املرشوع: خامسا

فـه املبـارش وتوجيهـه بعد االنتهاء من الخطوات األربع املاضية يقوم الطلبة مبشاركة املعلـم وإرشا 
  :بإعداد تقريرا نهائيا شامال جميع مجريات املرشوع ومتضمن األمور اآلتية

  .أهداف ونتاجات املرشوع -

  .املدة التي استغرقها املرشوع -

  .أهمية املرشوع وفوائده العلمية والرتبوية -
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  .موضوع املرشوع -

  ).الفئة املستهدفة من املرشوع(محددات املرشوع  -

  .إجراءات املرشوع وخطوات التنفيذ بشكل موجز سري -

  .نتائج املرشوع ومناقشتها بإيجاز -

  .التوصيات واملقرتحات لتحسني املرشوع أو التواصل لتنفيذ مشاريع أخرى -
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  درس تطبيقي يف اسرتاتيجية املرشوع

  "األعشاب الطبية"اختيار املرشوع : أوال

مدريس، بحيث يبـني أهميـة املرشـوعات املدرسـية يف  يناقش املعلم مع الطلبة فكرة إقامة مرشوع

  .التعلم والتعليم

بعدما يصبح لدى الطلبة قناعات إيجابية ملموسة بأهمية املرشوعات وقد تحمس الطلبـة إلقامـة 

مرشوع ناجح يف مدرستهم، يطلب املعلم من الطلبة تقديم موضوعات عىل شـكل مرشـوعات جامعيـة أو 

  . املشاريع ذات عالقة مبارشة مع املناهج املدرسية املقررة فردية، ويفضل أن تكون هذه

وبعدما يقدم الطلبة مجموعة من املشاريع يناقشهم املعلـم يف هـذه املوضـوعات الختيـار أكرثهـا 

أهمية للطلبة وتوافقا مع املنهاج املدريس وقدرات املدرسة املادية وانسجامها مـع البيئـة املحليـة، ليسـهل 

  .و توظيفها يف خدمة البيئة املحيطة، ومدى حاجتها لذلكتسويق املنتجات أ 

وقـد اتفـق الجميـع ) زراعة األعشاب الطبيـة(وبعد املناقشة لنفرض أن االختيار وقع عىل موضوع 

  . عىل املرشوع بحامس ودافعية

  خطة مرشوع األعشاب الطبية: ثانيا

وع خاص بإقامة حقل باألعشـاب يقوم الطلبة مبشاركة املعلم بوضع الخطوات الالزمة لتنفيذ املرش 

  :الطبية، وذلك كام يأيت

  .مخاطبة الجهات املسؤولة عن املدرسة للموافقة عىل املرشوع املقرتح -1

  .إعداد ميزانية مالية بتكاليف املرشوع بشكل دقيق -2

  .حرص املواد واألدوات الالزمة للمرشوع، ومصادرها -3

  .عةتحديد األدوار التي تقوم بها كل مجمو  -4
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  .ضبط الزمن الالزم لتنفيذ املرشوع بداية ونهاية -5

اإلفادة الخطية املدونة كتابة من ذوي االختصاص وأصحاب الخربات كاملهندسني والفنيني  -6

  .والعاملني يف نفس تخصص موضوع املرشوع

هندسني جمع معلومات عن أنواع األعشاب الطبية املناسبة لرتبة حديقة املدرسة بالتعاون مع م -7

  .زراعيني من مراكز اإلرشاد الزراعي القريبة من املدرسة

قراءات معرفية وندوات علمية حول األعشاب الطبية وسبل نجاح مرشوعها وطرق العناية بها  -8

  .وزراعتها

املاء، البيوت الزجاجية أو البالستيكية، : توفري البيئة املناسبة لحياة منو األعشاب الطبية مثل -9

  .الخ... بذور، اإلضاءة الكافية من شمس وكهرباء، التهوية والتدفئة املناسبةأحواض ال

  تنفيذ مرشوع األعشاب الطبية: ثالثا

  :يقوم الطلبة بإرشاف املعلم بالخطوات اآلتية

توعية طالب املدرسة بأهمية مرشوع األعشاب الطبية للمدرسة واملجتمع املحيل من خالل  -1

اعة املدرسية أو نرشات رسيعة، وإعالنات يف لوحة اإلعالنات كلامت إذاعية تقدم يف اإلذ

  .ومجالت الحائط

  .تحديد أماكن زراعة األعشاب الطبية -2

  .تحديد أماكن مرور املشاة واملرشفون عىل العناية باألعشاب الطبية -3

  .حفر أماكن زراعة األعشاب الطبية -4

  .عإجراء متديدات املياه الالزمة والكافية للمرشو  -5

زرع بذور األعشاب يف األحواض املخصص لذلك، أو زراعة أشتال األعشاب الطبية يف أماكنها  -6

  .املخصصة يف الحفر

  .رصد العقبات والصعوبات أوال بأول وإيجاد الحلول العلمية والرسيعة لها -7



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

128  
 
 

 

والتهوية  العناية الدامئة واملستمرة للبذور أو األشتال الصغرية من حيث ريها وتوفري الشمس -8

  .املناسبة، أو إزالة الحشائش املحيط باألشتال

تسجيل بعض املالحظات ومناقشتها مع املعلم أو املجموعة أو املرشف املختص باألعشاب  -9

  .الطبية

  تقويم املرشوع: رابعا

يقوم املعلم أو املرشف عىل املرشوع بتقـويم نتاجـات املرشـوع وأداء فريـق العمـل وفـق الخطـة 

  : لنتاجات املرجو تحقيقها والتي منهااملعدة وا

  .الجدوى االقتصادية من املرشوع، وتحقيقه لألرباح املتوقعة -

  .تغطيته للتكلفة والنفقات األولية لإلنتاج -

  .إقبال الطلبة عىل تنفيذ املرشوع بحامس -

  .تكون اتجاهات وقيم معرفية بني الطلبة -

  .ملرشوعتحقيقه لألهداف املرصودة ولجميع جوانب ا -

  .عدم وجود مخلفات للمرشوع تؤذي املدرسة والبيئة املحلية املحيطة -

  .عدم وجود آثار سلبية جانبية مرافقة للمرشوع -

  كتابة تقرير عن مرشوع األعشاب الطبية: خامسا

يقوم املعلم أو املرشف املختص بعـد االنتهـاء مـن عمليـة التقـويم بكتابـة تقريـر مفصـل وشـامل 

طوات املرشوع مبينا الجوانب اإليجابية يف املرشوع والجوانب السلبية مـن حيـث عيـوب لجميع مراحل خ

املرشوع ونواقصـه وسـبل معالجتهـا يف املسـتقبل، والتوصـيات واملقرتحـات لتطـوير املرشـوع مسـتقبال أو 

ضـافة التوصية باالستمرار يف املرشوع أو إجراء بعض التعديالت عىل خطواته، أو بعض أعشابه من حيث اإل 

  .أو االستغناء، وذلك حسب يرس سبل إنتاجها وبيعها وجدواها االقتصادية وأثارها الرتبوية



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

129 
 
 

  اسرتاتيجية الحوار

وهـو فيلسـوف يونـاين أول مـن اسـتخدام اسـرتاتيجية الحـوار، حيـث تقـوم هـذه " سقراط"يعترب 

  : االسرتاتيجية عىل مرحلتني هام

  مرحلة التهكم: املرحلة ا ألوىل

راط من خالل هذه املرحلة يزعزع مـا يف نفـس صـاحبه مـن اليقـني الـذي يعتقـده حيث كان سق

  .ويؤمن

فقد كان سقراط يسري يف أنحاء طرق أثينا عاصمة اليونان مدعيا الجهل، وأن شـعوره بهـذا الجهـل 

  .يدفعه إىل البحث عن املعرفة حيثام كانت

ام، فيحـاور سـقراط صـاحبه وكان سقراط يتحدث مع صاحبه يف أي مشكلة تـأيت عرضـا يف حـواره

ويناقشه بالبحث والتحليل حتى يتبني لصاحبه خطؤه، وينتهي به إىل حقيقة ثابتة ال تقبل الشك يف صحتها 

  .أو نقدها

  مرحلة توليد األفكار: املرحلة الثانية

وهي املرحلة التي يصل إليها سقراط مبينا لصاحبه مقدار عجزه عن كشف الحقيقة، حيـث يأخـذ 

  .قاء أسئلة عىل صاحبه حتى تنكشف بوساطتها الحقيقة النهائيةسقراط بإل

بأنه كان يولد األفكار من محاوريه، كام كانت أمـه تولـد الجنـني : "وهذا ما دفع سقراط إىل القول
  ".من الحوامل

  مراحل اسرتاتيجية الحوار
  :مير املحاور يف اسرتاتيجية الحوار بثالث مراحل متتابعة، هي

  الخاطئ مرحلة  اليقني-1

وهي مرحلة اليقني الذي ال أساس له من الصـحة، وهـي مرحلـة يـراد منهـا إظهـار جهـل الخصـم 
  باملعرفة الحقيقية لقبوله األفكار واقتناعه بها من غري أن يستند فيها إىل العقل
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  .واملنطق والفهم السليم الناضج 

  مرحلة الشك-2

رية واالرتبـاط نتيجـة أسـئلة املحـاور وهي الحالـة التـي يعيشـها الخصـم مـن حيـث الـرتدد والحـ

كـان " سـقراط"، فيبدأ الخصم بالتشاؤم ويأخذه الغضـب فتظهـر عليـه الحـدة والعصـبية، إال أن "سقراط"

يقابل هذا الغضـب بالصـرب الجميـل والهـدوء املتـزن، وهـو يتـدرج بصـاحبه إىل حقيقـة املوضـوع بـالرأي 

بالضعف، ويوقن بأنه جاهـل مغـرور، وتبـدأ لديـه  الصائب، وال يزال سقراط عىل ذلك حتى يشعر الخصم

  .الرغبة يف التخلص من الجهل ثم تشتد لديه الرغبة أكرث يف طلب العلم وكشف الحقيقة

  مرحلة اليقني بعد الشك-3

وهي مرحلة تدفع الخصم إىل البحث من جديد يف الحقيقـة الصـحيحة للمعرفـة بعـدما أصـبحت 

قد اقتنع بفسادها، وبطالن حججها وبراهينها، ليصل بذلك إىل اليقني معرفته السابقة عن املوضوع باطلة و 

  .الثابت بالحقائق الجديدة بعد الشك املضطرب بثقافته السابقة

وبذلك فإن هذه املرحلة تقوم عىل أساس اإلدراك العقـيل املنطقـي، ولـيس عـىل أسـاس التصـديق 

  .الساذج املوروث دون حجج وبراهني سليمة ثابتة
  اتيجية الحوارمزايا اسرت 

  :السرتاتيجية الحوار مزايا عدة نذكر منها

  .تنزع الغرور من نفس املتعلم، وتجعله متواضعا يف علمه وتعلمه -1

  . يعتاد املتعلم عىل تعزيز إجاباته وثقته باملعرفة بالحجج والرباهني -2

  .تشوق املتعلم للتعلم وتدفعه الكتشاف املعرفة وإن طال أمدها -3

  .ملعلم يتحسس حاجات املتعلمني ودوافعهم للتعلمتجعل ا -4

  .يتدرج املعلم مع املتعلم حيثام كان مستوى معرفته وثقافته مبوضوع التعلم -5
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  .تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني ومستوياتهم العمرية والتحصيلية -6

  .تثري عقل املتعلم لنقض كثري من األخطاء الشائعة يف مجتمعه وبيئته -7

  سلبيات اسرتاتيجية الحوار

رغم مزايا اسرتاتيجية الحوار وفاعليتهـا الرتبويـة، إال أن هنـاك بعـض السـلبيات تشـوب دورهـا يف 

  : عملية التعلم والتعليم، ومن هذه السلبيات

  .إحجام كثري من املتعلمني عن الدخول يف حوار مع املعلم، بدواعي الخجل، أو ضعف ثقافته -1

  .بثقافته السابقة تجعله نافرا من إقدام اآلخرين عىل تصويبها اعتداد املتعلم -2

  .حاجتها إىل معلم محاور بارع ذو ثقافة واسعة، وهذا غري متوافر دامئا يف مجتمعاتنا التعليمية -3

تغري املعرفة وتطورها مام يصعب السيطرة عىل كامل مستجداتها من حيث االكتشافات  -4

  .املعلم املحاورواالخرتاعات الجديدة من قبل 

لو أن سقراط موجـودا بيننـا ثـم : "بقوله" The New Teaching"يف كتابه " سري جون آدمز"وقد ذكر 

أخذ كعادته يتجول يف األماكن العامة، فصادف أثناء تجواله طالب علم يف أحـد املتنزهـات العامـة، وعليـه 

دل معـه أطـراف الحـديث عـن جـامل دالئل الغرور بعلمه وثقافته، فتقدم منه سقراط بلطف، وهـو يتبـا

الطبيعة وما فيها من أشجار ونباتات وأزهار وطيور وحرشات، فلـام تـآلف االثنـان معـا وأنـس كـل مـنهام 

  :باآلخر، سأل سقراط طالب العلم سؤاال ال يبدو لطالب العلم أن فيه اختبارا، حيث سأل سقراط قائال

ون عن الحرشات كثريا، وأين مشتاق إىل معرفة ما الذي يراد بالحرشة يا صديقي؟ فالناس يتحدث -

  .املزيد منها معرفة صحيحة

  : فرد عليه طالب العلم قائال بزهو

  .الحرشة حيوان صغري له أجنحته -

  :فرد عليه سقراط بهدوء
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  .البد أن الدجاجة حرشة -

ب العلـم وما يزال الحوار دائرا بني سقراط وطالب العلم مبثل هذه االسـرتاتيجية حتـى يـدرك طالـ

ضعفه، فيتدارك خطأه، إال أن طالب العلم يبقى يحاول أن يجيب إجابة أخرى يظن أنها صائبة وخالية من 

أي نقص أو عيب، إال أن سقراط رسعان ما يرد عليه بأسـئلة وإجابـات أخـرى تظهـر ضـعف طالـب العلـم 

لمـه ومعرفتـه بحقيقـة وقصوره يف فهم حقيقة الحرشة ووصـفها، فـال يجـد أمامـه إال االعـرتاف بقصـور ع

  . الحرشة كام كان يظن يف بداية الحوار مع سقراط

عندئذ يبدأ سقراط بطرح أسئلة أكرث عمقا وإثارة لعقل طالب العلم مـام تدفعـه إىل البحـث مـن 

ـات مبنهـاج يقـوم عـىل  الجديد والسعي الدؤوب يف تحصيل املعرفة الصحيحة والحقيقة الثابتة عـن الحرش

  .يلأساس اإلدراك العق
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  اسرتاتيجية املناقشة

ــذكر  ــاج إىل الت ــي تحت ــيم املباحــث واملوضــوعات الت ــم وتعل تســتخدم هــذه االســرتاتيجية يف تعل

واالستيعاب والفهم والتحليل والرتكيب، أي تتناسب مع الطلبة ذوي القدرات العقليـة املتوسـطة والجيـدة، 

الكهـا مـن املـتعلم قبـل إدارة النقـاش معـه ألن املناقشة تحتاج إىل قدر مقبول من املعلومات الواجب امت

  .والتفاعل بها مع أقرانه أو املعلم

وغالبا ما يخرج املتعلم بعد إدارة النقاش بقدر كاٍف مـن املعرفـة الجديـدة التـي تؤهلـه للتعمـق 

 بالفهم والقدرة عىل تحليل املفاهيم والقواعد واألنظمة أو القدرة عىل الربط بني األجزاء للخـروج برتكيـب

جديد للمعرفة، ورمبا يخرج املتعلم بعد املناقشة مبا يعزز ما لديه من معرفة وأفكار اكتسبها قبـل دخولـه 

  .املناقشة
  متطلبات نجاح اسرتاتيجية املناقشة

إلنجاح طريقة املناقشة يف تحقيق مقاصدها الرتبوية، البد من اإلعداد الدقيق لعدد من املتطلبات 

  :ت جدوى وفائدة لجميع أفراد املناقشة، ومن هذه املتطلباتالرضورية لجعل املناقشة ذا

  التخطيط للموضوع -1

حيث يتطلب ذلك من املعلم التخطيط املتقن من حيث اختيار املوضوع ومالءمته ملستوى الطلبة 

  . وأعامرهم، ومدى توافر املراجع الرافدة للموضوع

  تحديد األهداف -2

املرغوب تحقيقهـا، مـع مراعـاة قابليتهـا للقيـاس والتقـويم  وذلك من خالل إعداد قامئة بالنتاجات

  .املبارش، واالهتامم ببعض األهداف الوجدانية املتوافقة مع أهداف املوضوع

  إعداد املادة التعليمية وتحديد مراجعها ومصادرها -3

  حيث يقوم املعلم بإعداد املادة التعليمية للمتعلمني، بتحديدها يف الكتاب املدريس 



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

134  
 
 

 

مبراجع معينة، أو تحديد مجموعة من الصفحات من كتاب أو مرجع إضايف،  وقد يقـوم املعلـم أو 

بتكليف طالب أو مجموعة من الطلبة باختيار املراجع والكتب اإلضافية التي تغطي املادة الدراسـية التـي 

  .تم االتفاق عىل تعلمها

  تقديم املادة التعليمية للمتعلمني -4

م املادة التعليمية التي اختارها للمتعلمني لقراءتها قراءة شاملة ومتعمقة حيث يقوم املعلم بتقدي

  .وملناقشتها مع املجموعة يف وقت الحق

  إدارة النقاش -5

حيث يقوم املعلم أو رئيس املجموعـة بكتابـة عنـوان موضـوع املناقشـة أمـام نـاظري الجميـع أو 
املناقشـة أي النقـاط الرئيسـة التـي سـيتم  املجموعة، ثم يكتب أو يعرض األهـداف املرجـو تحقيقهـا مـن

مناقشتها يف الجلسة الواحدة ويبدأ أفراد املجموعة أو طلبـة الصـف مبناقشـة األهـداف أو النقـاط املثبتـة 
أمامهم، مع قيام املعلم أو رئيس املجموعة بكتابة البنود الرئيسة التي تم االتفاق عليها أثنـاء النقـاش، مـع 

  . عرضها أمام الجميع

  ختام املناقشة -6

بعد أن قام الطلبة مبناقشة جميع األهـداف، وقـد قـام املعلـم أو رئـيس املجموعـة أو أحـد أفـراد 

الطلبة بكتابة خالصة األفكار عىل لوح العرض، وقد وافق الجميع عىل قبولها، يطلـب املعلـم مـن الجميـع 

ودة إليهـا أو االستشـهاد بأفكارهـا يف تدوين هذه الخالصات يف دفاترهم الستذكارها واالستعانة بها عند الع

  .جلسات أخرى
  مزايا اسرتاتيجية املناقشة

  .تفسح املجال الشرتاك أكرب عدد ممكن من الطلبة يف املناقشة -

  .تجعل الحصة الصفية أكرث فاعلية وحيوية -

  .إثراء موضوع الدرس بوجهات نظر مختلفة وأفكار بناءة -

  .واجدها املستمر يف تلك اسرتاتيجياتتعزز إنجاح اسرتاتيجيات أخرى بت -

  .تجعل املتعلم محور التفاعل والعنرص الفاعل يف التعلم -
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  .تعود املتعلم حسن تبادل اآلراء واحرتام أراء اآلخرين -

  .تجعل الحياة املدرسية أقرب إىل الحياة االجتامعية املألوفة لدى الطالب -

  .ني املتعلمني واملعلمتزود املتعلم بأحدث املعلومات املتناقلة ب -

  .تدرب املتعلم عىل إثبات الحجة وإقناع اآلخرين بالدليل الجازم بالحقيقة -

  .امتداد النقاش إىل خارج الحصة واستمراره مع املتعلمني يف البيئة املدرسية واالجتامعية -

  عيوب اسرتاتيجية املناقشة

  .قد تتشعب املناقشة بعيدا عن هدف الدرس -

  .ليها بعض األفراد بطرح أفكار مثرية للجدل والتساؤل يصعب اقفالها برسعةقد يسيطر ع -

  .تنعكس أثارها السلبية بالنفور والكراهية بني املتعلمني ذوي اآلراء املتناقضة -

  .تثري الضجة والفوىض يف الفصول ذات األعداد الكبرية من الطلبة -

  .الثقافات املتعددة تحرج املعلم ذو الثقافة املحدودة أمام طلبته ذوي -

  .امتداد النقاش إىل خارج الحصة رمبا يثري النزاعات بني الطلبة -
  كيفية تفعيل اسرتاتيجية املناقشة

تكليف املعلم لطلبته باالستعداد املسبق ملوضوع املناقشة والرجوع إىل املصادر واملراجع ذات  -

  .العالقة مبوضوع املناقشة

  .لحر والجرأة يف الحديثتشجيع الطلبة عىل التعبري ا -

  .طرح أسئلة مثرية للتفكري -

  .تقبل املعلم وجهات النظر املختلفة وتصويب الخاطئ منها بهدوء وروية -

  .إفساح املجال للمتكلم أن يتم حديثه دون مفاجئته بقطع مناقشته -

  . قيام املعلم بتدوين األفكار الرئيسة عىل اللوح أثناء املناقشة -
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  .لم أسئلة املتعلمني ذات العالقة بهدف الدرس وعدم إهاملهاكتابة املع -

تذكري املتعلمني املستمر باألهداف املرجو تحقيقها يف الحصة ومن خالل كتابتها عىل اللوح منذ  -

  .بداية الحصة

  . محاولة املعلم دفع املتعلمني إىل العمليات العقلية العليا كالتحليل والرتكيب والتقويم -

  .جهات نظر الطلبة وعدم السخرية منها مهام كانت بسيطة وساذجةاحرتام و  -

عدم إهامل الطلبة الضعاف أثناء املناقشة والعمل عىل مساعدتهم يف الوصول إىل اإلجابة  -

  .وتحديد موقفهم من النقاش

  .التعزيز املستمر إلجابات الطلبة املفيدة يف بناء نقاش تربوي وعلمي هادف -

  . تي تشتت أذهان الطلبة ببعدها عن أهداف الدرسإهامل األسئلة ال -

وقوف املعلم أمام املتعلمني أثناء املناقشة ووجهه الدائم للمتعلمني، وأن تكون حركته بخطى  -

  .خفيفة أمامهم، تجنبا لحدوث نقاش جانبي وراء ظهره
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  اسرتاتيجية األسئلة السابرة

اب القيم الرتبويـة، وقـد كـان للسـؤال يف القـرآن يعترب السؤال أسلوبا فاعال للتعلم والتعليم واكتس

ومازال رئيسا يف تربية املسلمني وحجة بالغة يف اإلقنـاع واإلفهـام، وقـد تنوعـت األسـئلة يف القـرآن الكـريم 

  . بتنوع مقاصدها وقيمها الرتبوية ومواقفها التعليمية

  :تعاىل الـلـهقال 

  ].43النحل، [} فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{

  ].، الحجر92[} فوربك لنسئلنهم أجمعني{

  ].186البقرة، [} وإذا سألك عبادي عني فإين قريب{

  ].39الزمر، [} الـلـهولنئ سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولّن {

  ].37الصافات، [} وقفوهم إنهم مسئولون{

  .لفظا) 129(وقد بلغ لفظ مفهوم السؤال بأشكاله وصوره املتعددة يف القرآن الكريم 

عليه وسـلم عـن اإلميـان واإلسـالم واإلحسـان وعلـم السـاعة  الـلـهكام أن سؤال جربيل النبي صىل 

  .عليه وسلم له، دليل قاطع عىل أهمية السؤال يف الرتبية والتعليم الـلـهوبيان النبي صىل 

  فعن

تها الدينية، فعن عبـد عليه وسلم يعلم أصحابه املفاهيم اإلسالمية ودالال  الـلـهوبالسؤال كان صىل 

  : عليه وسلم قال الـلـهبن عمر عن النبي صىل  الـلـه

 -بن عمر الـلـهعبد –قال ) إنَّ من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنّها مثل املسلم حدثوين ما هي(

ثنا الـلـهفوقع الناس يف شجر البوادي، قال عبد  مـا هـي  فوقع يف نفيس أنَّها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدِّ

  ). 60البخاري، حديث رقم ) (هي النخلة(، قال الـلـهيا رسول 

عليـه وآلـه وسـلم تعلـيام، فعنـدما عجـز الصـحابة عـن  الـلـهصىل  الـلـهوبذلك جاء سؤال رسول 
  .عليه وآله وسلم إجابة شافية الـلـهصىل  الـلـهاإلجابة، أجابهم رسول 
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  مفهوم السؤال السابر

مبعنى خرب، حيث يقال سرب الجرح، أي قاس غوره باملسبار، وسرب ) 1998دي، الفريوز أبا(السرب لغة 

  .فالنا أي خربه ليعرف ما عنده، ويأيت مبعنى البحث والتوغل بعمق يف أشياء غري مادية

مـام . والسرب اصطالحا هو السؤال الذي ييل إجابة الطالب الضعيفة لتوجيهه نحو اإلجابة الدقيقـة

  .ه الطالب بسؤال آخر ييل إجابته األولية ليقوده نحو اإلجابة الصحيحة بذاتهيتطلب من املعلم توجي

  :املتطلبات الرضورية للسؤال السابر املتميز

  : للسؤال املتميز ضوابط البد من توافرها عند صياغه السؤال السابر والتي منها

  .وضوح لغة السؤال وتناسبها مع مستوى الطلبة املعريف -

  .واملصطلحات الواردة يف نص السؤال وتوافقها مع مخزون الطلبة الثقايفوضوح املفاهيم  -

اإليجاز يف الصياغة وعدم اإلطالة، فاإلطالة يف الصياغة تشتت الرتكيز وتفقد االهتامم واالنجذاب  -

  .نحو الفكرة الرئيسة للسؤال

  . الصعبتدرج األسئلة من العام إىل الخاص ومن املعلوم إىل املجهول ومن السهل إىل -

  .التسلسل والتتابع حول فكرة املوضوع وتركيز األسئلة حولها -

  .يثري املزيد من املناقشات الصفية حول الفكرة الرئيسية -

ويف نفس . يؤدي باملتعلم إىل االنتقال الفوري من اإلجابة األولية السطحية إىل فكرة أعمق منها -

  .املوضوع

  . الهتاممالعفوية يف طرح األسئلة املثرية ل -

  صياغة األسئلة بطريقة استقصائية تثري اهتامم املتعلم بالتدرج من إجابته األولية -
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  . إىل إجابة أعمق منها 

االهتامم باملتعلم وعدم إحباطه عند إجابته األولية لضامن شجاعته يف االستمرار يف الحوار  -

  .وشوقه للتدرج بالتعمق يف إجابة األسئلة التالية

  لرتبوية الستخدام األسئلة السابرة يف التعليماملزايا ا

  :مزاياها للمتعلم

يجني كل من املعلم واملتعلم العديد من املزايا الرتبوية عند توظيف األسـئلة السـابرة يف املواقـف 

  : التعليمية والتي من مزاياها للمتعلم

  .لضعيفةتساعد املتعلم يف اتخاذ موقف ناقد إلجابته وإجابة الطلبة السطحية وا -

  .تجعل املتعلم يرتيث يف االبتداء باإلجابة عىل السؤال -

  . تنمي قدرة املتعلم عىل التقويم الذايت إلجابته وإجابة اآلخرين -

  . تجعل املتعلم هدف العملية التعليمية واملعلم هو املرشد واملوجه -

  .تجعل البيئة الصفية نشطة تخلو من امللل والروتني املعتاد -

  .ثقة الطالب بنفسه من حيث مشاركته للطلبة يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحةتعزز  -

  .تشعر املتعلم بقيمة إجابته وثقافته التي ساهمت يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة -

  .تنمي مهارة التفكري عند املتعلم والرتكيز يف اإلجابة -

  : مزاياها للمعلم

  .ملية التعليميةتجعل املعلم موجها ومرشدا ومنظام للع -

  . تزيد من مهارة املعلم يف انتقاء األسئلة وحسن صياغتها -

يتعود املعلم الصرب واإلناءة يف التدرج بالطالب الضعيف حتى يصل بنفسه إىل الحقيقة واإلجابة  -

  .الصحيحة
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 تغنى املعلم عن العقاب البدين الذي يسبب له توترا نفسيا وخشية من عواقبه السيئة من حيث -

بغض املتعلم معلمه أو حدوث أرضار جسدية للمتعلم يعاقب عليها املعلم قانونيا يف 

  .املحاكم

  . تعزز ثقة املعلم بنفسه عند شعوره باملحبة واملودة من قبل املتعلمني له -

سعي املعلم الدؤوب يف تثقيف نفسه مبختلف العلوم وثقافات الشعوب، تعمل عىل رفع كفاءته  -

  .رارالعلمية وباستم

تدربه عىل ضبط وإدارة الصف بأساليب مختلفة تتناسب مع مستوى الطلبة العمري والعقيل  -

  .من خالل طبيعة األسئلة ونوعية الطلبة الذين يجيبون عىل األسئلة

  .تدربه عىل رسعة البديهة واالستجابة الرسيعة لطبيعة إجابات الطلبة عىل أسئلته -

  .ية درسه ومدى فهم الطلبة واستجاباتهم لطبيعة أسئلتهالتقويم الرسيع واملستمر لفاعل -

يكتشف سلبيات طلبته وثغرات تدريسه أول بأول مام يفيده يف عالجها واجتناب الوقوع بها  -

  .مرة أخرى

  أنواع األسئلة السابرة

لألسئلة السابرة أنـواع وتوزيعـات تعطـى املعلـم خيـارات يعـالج مـن خاللهـا املواقـف التعليميـة 

  :د تحقيقها، ومن أنواع هذه األسئلة ما ييلاملنشو 

  السؤال السابر التشجيعي -1

وهو السؤال الذي يسأله املعلم بعد إجابة الطالب األولية الخاطئة، أو عندما يقف املـتعلم عـاجزا 

متاما عن اإلجابة، والهدف من استخدام هذا النوع من األسئلة هـو حـث املـتعلم وتشـجيعه عـىل اإلجابـة 

  .ة يف التفاعل مع املوقف التعليميواملشارك
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  :مثال تطبيقي

  ما مفهوم التقوى؟: املعلم

  .ال أعرف: الطالب

  .هل شاهدت أو سمعت رجال يرسق: املعلم

  .نعم: الطالب

  .هل تتمنى أن تكون مثله: املعلم

  .ال: الطالب

  !وملاذا؟: املعلم

  .تعاىل الـلـهخوفا من : الطالب

  عاىل؟ت الـلـهوملاذا تخاف : املعلم

  .أمرنا بعدم الرسقة الـلـهألن : الطالب

  .إذن ما التقوى: املعلم

  .وااللتزام بأوامره الـلـهخشية : الطالب

  أحسنت، إذن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل: املعلم

  السؤال السابر التوضيحي -2

توسـع يف اإلجابـة أو إثـراء وهو السؤال الذي يسأله املعلم للطالب بعد إجابتـه األوليـة وبقصـد ال
إجابته األولية مبعلومات أخرى إضافية، أو الرتكيز عىل جزء من اإلجابة الصحيحة واالهتامم به دون األجزاء 

  .األخرى، أو التدرج بإجابة املتعلم للوصول إىل املنعمقة العميقة والتامة اإلتقان

  :مثال تطبيقي

   حياة املسلم؟الرازق يف الـلـهما أثر مفهوم اسم : املعلم

  .تعاىل الـلـهيجعل املسلم يوقن بأن الرزق كله بيد : الطالب
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  تعاىل؟ الـلـهملاذا يجب أن يؤمن املسلم أن الرزق بيد : املعلم

  .ليتحرر من املخاوف: الطالب

  الرازق؟ الـلـهما املخاوف التي يحررها اإلميان باسم : املعلم

  يحرره من الخوف عىل رزقه: الطالب

  كيف يتحرر من الخوف عىل رزقه؟: ماملعل

  .تعاىل الـلـهفال زيادة أو نقصان فيه إال بأمر  الـلـهيوقن أن الرزق بيد : الطالب

  وماذا يرتتب عىل اإلنسان حينئٍذ؟: املعلم

حق التوكل وبذلك يريح قلبه وعقله من التفكر  الـلـهيبذل الجهد يف السعي ويتوكل عىل : الطالب
  .يف الرزق

  ال السابر املحّولالسؤ  -3

وهو السؤال الذي يحوله املعلم من الطالب الـذي عجـز عـن اإلجابـة عجـزا تامـا إىل طالـب آخـر 
  .يرغب يف اإلجابة

  مثال تطبيقي

  عليه وآله وسلم إىل املدينة املنورة؟ الـلـهملاذا هاجر الرسول صىل : املعلم

  هربا من بطش قريش: الطالب

  هل هناك أسباب أخرى؟: املعلم

  ال أعرف: لطالبا

  .من يذكر أسباب أخرى: املعلم

  .إلقامة الدولة اإلسالمية يف بيئة آمنة: طالب آخر

  .أحسنت: املعلم

  السؤال السابر الرتكيزي -4

  هو السؤال الذي يسأله املعلم بعد إجابة الطالب األولية والصحيحة بهدف ترسيخ
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إلجابة املبعرثة للخروج بتعميم عـام مشـرتك اإلجابة وتأكيدها يف أذهان الطلبة أو لربط جزئيات ا 

  .أو لربط التعليم القبيل بالتعليم البعدي

  :مثال تطبيقي

  كيف عالج اإلسالم مشكلة البطالة؟: املعلم

  .أوجب العمل عىل القادرين: الطالب

  .أوجب تكافؤ فرص العمل للجميع: طالب آخر

  .رضورة االلتزام بأحكام النفقات: طالب آخر

  .يجب تطبيق أحكام املرياث: طالب آخر

  أحسنتم: املعلم

  ما هي أفضل هذه السبل ملعالجة البطالة؟: املعلم

  السؤال السابر التربيري -5

هو السؤال التربيري الذي يسأله املعلم بعد إجابة الطالب الصـحيحة والدقيقـة والتـي تحتـاج إىل 

 إجابتـه للوصـول بـه إىل مراتـب الحكمـة تربير من الطالب نفسه لزيادة وعيه وإدراكه الناقد والثاقـب يف

  .واملنطق

  : مثال تطبيقي

  من هم أويل العزم من الرسل؟ : املعلم

  .نوح، وإبراهيم، وموىس، وعيىس، ومحمد عليهم الصالة والسالم: الطالب

  ملاذا سمي هؤالء الرسل بأويل العزم؟: املعلم

  .تعاىل الـلـه الدعوة إىل ألنهم أكرث األنبياء والرسل صربا عىل أقوامهم يف: الطالب
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  اسرتاتيجية التقويم التشخييص

تعتمد طريقة التقويم التشخييص عىل مبدأ التعامل مـع طلبـة الصـف الواحـد، وفـق مسـتوياتهم 

التعلمية التعليمية، وقدراتهم التحصيلية والتفكريية، ويرتكـز الـتعلم والتعلـيم يف هـذه االسـرتاتيجية عـىل 

لصف الواحد ليسوا يف مستوى واحد، إذ البد من مراعاة الفروق الفردية بـني الطلبـة افرتاض أن الطلبة يف ا

وذلك من خالل إعداد مجموعة من األنشطة مبستويات مختلفة، بحيث يناسب كل نشـاط مسـتوى معـني 

  .من قدرات الطلبة

اجـات كام يجب أن تكون األنشطة ملبية لحاجات وقدرات الطلبة األكرث ذكاء، كـام هـي ملبيـة لح

الطلبة الضعاف، غري أن الهدف من التعلم أو التعليم يجب أن يتحقـق عنـد جميـع الطلبـة ومبسـتوياتهم 

  .املختلفة

وليك ينجح املعلم يف تدريسه باسرتاتيجية التقويم التشخييص البد لـه أن يكـون ملـام املامـا جيـدا 

الخوض يف التخطيط لدروسه، ليتسنى لـه مبستويات املتعلمني، وقدراتهم وإمكاناتهم املادية واملعنوية قبل 

وضع الخطط املناسبة ملستويات املتعلمني املختلفة وما يالمئها من أنشطة وتدريبات تتالءم مـع حاجـاتهم 

  .وقدراتهم للحصول عىل نتاجات تحصيلية مرغوبة

رارا مع ويحسن باملعلم الجديد أن يتدرب تدربا كافيا عىل اسرتاتيجية التقويم التشخييص مرارا وتك

زمالئه يف املهنة، ألن هذه اسرتاتيجية تحتاج إىل تدريب جيد وامتالك  مهارة عالية قبل الخوض بها، وذلـك 

أنها تجرب املعلم عىل إعداد أنشطة متفاوتة القدرات بحيث ال تثقل كاهل املتعلم الضعيف إذا مـا قـدمت 

تميـز إذا مـا قـدمت لـه بأسـلوب يتحـّدى له بأسلوب يتفق مع قدراته وال تضيع وقت املتعلم املتفـوق امل

  .تفوقه ويثري قدراته للتميز

ومن األمور التي يحسن عىل املعلم التدرب عليها واالهتامم بها قبل خوضه سـبل التـدريس بهـذه 
االسرتاتيجية، إدارة الصف، حيث تختلف إدارة الصف بهذه االسرتاتيجية عن إدارة املعلم التقليدي لدروسه 

خرى، فالبد يف هذه االسرتاتيجية أن يتحرر الطالب من الصـمت الرهيـب والجمـود الثابـت يف التقليدية األ 
  املقعد، والسكون وعدم الحركة، 
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فبام أن املتعلم يتعلم بهذه االسرتاتيجية من خالل العمل مبجموعات أو منفردا، فالبد له أن يكـون 
قـديم املسـاعدة لزمالئـه يف املجموعـة، ولكـن ميسور الحركة عند التحـدث أو املناقشـة أو املسـاهمة يف ت

  .برشط الهدوء والهمس الخفيض غري املشوش عىل سري املجموعات األخرى

ومبا أن املتعلم بهذه االسرتاتيجية قد يتطلب منه الحركة، فال يظن املعلم يف نفسه أنه أصبح فاقـد 

عتاد عىل ذلـك مـن املتعلمـني، إذ دوره السيطرة عىل املتعلمني لديه، بل عليه أن يتمثل الصرب والحكمة وي

هنا هو دور املرشد واملوجه واملقّوم واملعزز، فلم يعد دوره كام كان سابقا يف التعليم التقليدي الـذي كـان 

فيه املعلم هو سيد املوقف، فهو الذي يتكلم ويكتب ويرشح ويحلل عىل اللوح وحده والطلبـه أمامـه بـال 

وال يسمح لهم بالسـؤال أو املناقشـة إال يف نهايـة الحصـة وبالقـدر الـذي حركة، يسمعون وأحيانا يكتبون، 

  . يسمح به املعلم

  دور املعلم قبل التدريس باسرتاتيجية التقويم التشخييص

إن التدريس باسرتاتيجية التقويم التشخييص يتطلب من املعلم القيام بأنشطة وتـدريبات وخطـط 

  : ذلك قبل التدريس، والتي منهامتثل دوره الرئيس يف هذه االسرتاتيجية و 

التحديد القبيل ملستوى اإلتقان األدايئ للمتعلم أو مجموعة املتعلمني، ويتم ذلك من خالل  -

  .املالحظة املبارشة أو غري املبارشة أو االختبارات الكتابية أو املقابالت الشفهية

م العقلية واتجاهاتهم توزيع املتعلمني يف مجموعات صفية وفق مستويات األداء، وقدراته -

  .الذاتية

  .تحديد األهداف املتوخى تحقيقها، وتعريف كل مجموعة بها -

إعداد األنشطة املالمئة لكل مستوى رشيطة أن تحقق األهداف املنشودة من الدرس عند جميع  -

  .أفراد املجموعات أو األفراد
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  دور املعلم أثناء التدريس باسرتاتيجية التقويم التشخييص

  :تنفيذ املعلم درسه باسرتاتيجية التقويم التشخييص، فعليه أن يأخذ مبا ييلعند 

  .التمهيد للدرس مبقدمة مشوقة تثري دافعيتهم للتعلم الجديد -

  .اختبار التعلم القبيل للمتعلمني لربطه بالتعلم الالحق -

دقائق  10-5بني تكليف املتعلمني بقراءة الدرس قراءة صامتة ورسيعة محددا ذلك بزمن يرتاوح  -

  .تقريبا

يناقش املعلم األفكار العامة الرئيسة للدرس مع املتعلمني من خالل طرح األسئلة، وإثارة  -

  .تفكريهم للمناقشة واإلجابة

يقرأ املعلم الدرس قراءة منوذجية، متلوة بقراءات أخرى لعدد من املتعلمني املتفوقني، إذا كان  -

لتالوة، أو يقوم املعلم بعرض القاعدة أو حل أمثلة عىل  ذلك يف دروس اللغة العربية أو ا

القاعدة املراد الوصول إليها وذلك يف دروس القواعد أو الرياضيات أو العلوم، أو عرض وسائل أو 

خرائط أو أفكار رئيسة ومناقشتها مع الطلبة يف دروس الرتبية الوطنية واالجتامعية أو االقتصاد 

  .أو العلوم الطبيعية

ف املعلم الطلبة بقراءة فقرات متتابعة من الطلبة مناقشا كل فقرة وما فيها من معاين يكل -

ألفاظ أو أفكار رئيسة وذلك يف دروس اللغة العربية والتالوة، أو يكلف بعض الطلبة بحل أمثلة 

أو جزئيات عىل القاعدة املراد الوصول إليها وذلك يف دروس العلوم والرياضيات والقواعد، أو 

يف الطلبة بتحديد مواقع عىل الخريطة أو استنتاج نقاط رئيسة من عرض الدرس وكتابتها تكل

  .عىل السبورة وذلك يف حصص العلوم الطبيعية أو االجتامعية

يلفت املعلم أنظار املتعلمني إىل طبيعة األنشطة التي ستوزع عليهم، وكيفية تنفيذها، ومحددا  -

  .شاط، وذلك قبل توزيع األنشطة عىل املتعلمنيالزمن الالزم واملطلوب لتنفيذ كل ن
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  . يوزع املعلم األنشطة عىل املتعلمني أو املجموعات، ويطلب إليهم تنفيذها -

يتجول املعلم بني املتعلمني ومجموعاتهم مسجال األخطاء الشائعة واملشرتكة بني املتعلمني أو  -

  .املجموعات، وموجها ومقوما أداءهم

شطة من املتعلمني بعد تنفيذها، ثم يناقش أمامهم األخطاء الشائعة التي يجمع املعلم األن -

  .وقعوا فيها موجدا حلوال جذرية لها

يوزع املعلم عىل املتعلمني النشاط الثاين، عىل أن يبقوا يف نفس مجموعاتهم دومنا تغيري، واملعلم  -

  .يتجول ويسجل األخطاء ويوجه ويقّوم

من الطلبة ويناقشهم يف األخطاء املشرتكة بينهم وهكذا يفعل املعلم  يجمع املعلم النشاط الثاين -

  .يف كل نشاط

بعد االنتهاء من جميع األنشطة املحددة للحصة األوىل، يقّوم املعلم أداء املتعلمني التقويم  -

  .الختامي

كتبة، م(تكليف املتعلمني ببعض األنشطة كواجبات بيتية أو بالرجوع إىل مصادر التعلم األخرى  -

  ).حاسوب، مقابالت شخصية

  خطة درسية باسرتاتيجية التقويم التشخييص

  السابع: الصف

  قراءة جهرية: املوضوع

  جابر عرثات الكرام: الدرس

  : األهداف* 

  .أن يحدد املتعلمني األفكار الرئيسة للنص من خالل القراءة الصامتة -1

الرتكيـز عـىل إظهـار نـربة االسـتفهام أو  أن يتقن املتعلم قراءة النص قـراءة جهريـة معـربة مـع -2
  : التعجب عند قراءة الجمل التالية

  ما منعك من النهوض إلينا؟ -
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  فبم نهضت؟ -

يق والحديد -   !كافأته بالحبس والضِّ

  !!وإنَُّه لَُهوَ ! واسْوأتاه -

  :أن يتعرف املتعلمني إىل معاين املفردات والرتاكيب التالية -3

  الغرماء -

  الجزيرةعقد له عىل  -

  فضوال -

  واَسْوأتاه -

  ما أعقب هذا ِمنك -

  .ان يستخدم املتعلمني املفردات السابقة يف جمل مفيدة -4

  : التهيئة* 

يهيئ املعلم املتعلمني للدرس مبقدمة مناسبة كإحضار شجرة الخالفة اإلسالمية وذلك مـن عهـد أيب 
اقف املروءة لبعض الصحابة أو التابعني وباختصـار بكر إىل نهاية الخالفة العثامنية، أو ذكر املعلم لبعض مو 

موجز وذات عالقة بالـدرس، أو اسـتدراج املعلـم لـذكريات املتعلمـني املاضـية ذات العالقـة مبواقـف ذات 
  .مروءة ونعمة وحكمة

  التعلم القبيل* 

نصـوص يخترب املعلم التعلم القبيل للمتعلمني، واستعدادهم للتعلم الجديد، وذلك بتكليفهم قراءة 
من دروس سابقة وذات عالقة بالدرس الجديد، كأن يطلب املعلم من املتعلمني قراءة نص الحـديث الرابـع 

  درس ) الوحدة الثانية(من الوحدة السابقة 

  :حيث يقرأ أحد املتعلمني الحديث التايل -عليه وسلم الـلـهمن أحاديث الرسول صىل  -

املـؤمن للمـؤمن : عليـه وسـلم الـلــه، صىل الـلـهسول قال ر : قال -عنه الـلـهريض  –عن أيب موىس 
  ".كالبنيان يشدُّ بعضه بعضا
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وبعد أن يتأكد املعلم أن املتعلمني وبخاصة الذين يشكون ضعفا قرائيا، أنهم أتقنوا القراءة وتـدبر 

 املعنى العام للحديث أو النص، ينتقل املعلم ممهدا للـدرس الجديـد مـن خـالل ربطـه بخـربات املتعلمـني

السابقة، من خالل إثارة أسئلة تربط الدرس السابق بالدرس الجديد وتثري اهـتاممهم السـتقباله ومتابعتـه، 

  :ومثال ذلك، يسأل املعلم

  ملجتمع اإلميان؟ -عليه وسلم الـلـهصىل –ما الصورة التي رسمها الرسول  -

  من يذكر أسامء الخلفاء الراشدون -

  ألمويةمن يذكر اسم بعض خلفاء الدولة ا -

  القراءة الصامتة* 

بعدما يصل  املعلم من خالل مناقشة املتعلمني باألسئلة السابقة إىل إمارة سليامن بن عبـد امللـك، 

، للتعـرف عـىل )26(وهو من الوحدة الثالثة، الصفحة رقـم  -جابر عرثات الكرام–يطلب إليهم قراءة درس 

  .بعض مواقف املروءة عند املسلمني

  الصامتة مناقشة القراءة* 

بعد انتهاء املتعلمـني مـن القـراءة الصـامتة، ينـاقش املعلـم املتعلمـني بأسـئلة تقـيس مـدى فهـم 

  : املتعلمني ملا قرأوا، ومثال ذلك

  ملاذا لزم خزمية بيته، وانقطع عن الناس؟ -

  عالم يدل إخفاء عكرمة اسمه عن خزمية؟ -

  ما الذي فعله خزمية حني علم خرب جابر؟ -

  يامن بن  عبد امللك عكرمة عىل صنيعه؟بم كافأ سل -

  القراءة الجهرية* 

  .يقرأ املعلم الدرس قراءة جهرية، مركزا عىل الجمل موضوع األهداف -

  .يقرأ املتعلمني املجيدين النص بعد املعلم -

  .يقسم املعلم الدرس إىل فقرات متكاملة املعنى -
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  .يد تنفيذ وقت كل نشاط عن أربع دقائقيطلب إىل  كل مجموعة تنفيذ األنشطة، عىل أن ال يز -

يكلف املعلم بعض املتعلمني الذين مل يقرأوا من قبل بقراءة فقرات الدرس، عىل أن يتبع كل  -

فقرة مناقشة عامة وموضحا معاين املفردات واملصطلحات الجديدة عىل املتعلمني، وحبذا أن 

  .ا ذلك عىل اللوحيأخذ املعلم معاين املفردات من املتعلمني أنفسهم ومثبت

يكلف املعلم بقية الطلبة الضعاف يف القراءة بقراءة كل فقرة قراءة متواصلة من غري مناقشة أو  -

انقطاع باستثناء  التصويب املبارش من الطالب نفسه أو غري املبارش من الطلبة وإذا عجزوا 

  .يصوب املعلم

 ألفراد املجموعة وذلك من خالل خربته يقسم املعلم الطلبة إىل مجموعات وفق املستوى االتقاين -

  :مبستوياتهم أثناء القراءة واملناقشة، بحيث تكون مستوى املجموعات كام ييل

  مجموعة املتفوقون* 

  مجموعة املتوسطون* 

  مجموعة الضعاف* 

يعنّي املعلم لكل مجموعة من املجموعات السابقة قائدا، ولكل مجموعة أنشطة تتناسب مع  -

  :ل ذلكمستواها، مثا

  النشاط األول ملجموعة املتفوقني* 

القراءة التعبريية للفقـرة األوىل مراعيـا عالمـات التعجـب، واالسـتفهام، واللفـظ السـليم للحركـات 

  .اإلعرابية وتشكيل جميع الكلامت الواردة يف الفقرة األوىل

  النشاط األول ملجموعة املتوسطني* 

  . التشكيل الدقيق ألواخر الكلامت الواردة يف الفقرة الثانيةقراءة الطلبة للفقرة الثانية بالرتكيز عىل
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  النشاط األول ملجموعة الضعاف* 

  .قراءة الطلبة للفقرة الثالثة بالرتكيز عىل التهجئة الصحيحة للحروف والنطق السليم للكلامت

  النشاط الثاين* 

  مجموعة الطلبة املتفوقني -

يا عالمات التعجب، واالسـتفهام، واللفـظ السـليم القراءة التعبريية للفقرة الثانية مراع

  .للحركات اإلعرابية وتشكيل جميع الكلامت الواردة يف الفقرة الثانية

  مجموعة الطلبة املتوسطون -

قراءة الطلبة للفقرة الثالثة بالرتكيز عىل الضبط الدقيق لحركة أواخر الكلامت الـواردة 

  .يف الفقرة الثالثة

  مجموعة الضعاف -

ة الطلبة للفقرة األوىل بالرتكيز عىل النطق السليم لحركات الكلامت التي وضـعتها قراء

  .مجموعة الطلبة املتفوقون يف النشاط األول

  النشاط الثالث* 

  مجموعة الطلبة املتفوقون -

القراءة التعبريية للفقرة الثالثة مراعيا عالمات التعجب، واالسـتفهام، واللفـظ السـليم 

  .ة وتشكيل جميع الكلامت الواردة يف الفقرة الثالثةللحركات اإلعرابي

  مجموعة الطلبة املتوسطون -

  .قراءة الطلبة للفقرة األوىل والثانية بالرتكيز عىل النطق السليم لحركات الكلامت
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  مجموعة الطلبة الضعاف -

ا قراءة الطلبة للفقرة الثانية بالرتكيز عىل النطق السليم لحركات الكلامت التي وضعته

  .مجموعة الطلبة املتفوقون يف النشاط الثاين

  النشاط الرابع* 

  .مجموعة الطلبة املتفوقون، تكوين أسئلة عىل الفقرات الثالث دون أسئلة الكتاب -

مجموعة الطلبة املتوسطون، وضع خط تحت املفردات املوجودة يف الفقرات الثالث، وكتابة  -

  .بمعانيها التي تقابلها كام وردت يف الكتا

  .مجموعة الطلبة الضعاف، قراءة الطلبة للفقرات األوىل، والثانية، والثالثة -

  النشاط الخامس* 

  :مجموعة الطلبة املتفوقون -

متثيل، قصة، حكاية، (تكليفهم بإعادة صياغة فقرات الدرس بطريقة جديدة أو أسلوب جديد مثل 

  ).مقالة، خاطرة، حوار، موعظة، حكمة

  :توسطونامل الطلبةمجموعة  -

  .املتفوقون الطلبةتكليفهم باإلجابة عن األسئلة التي كونتها مجموعة 

  الضعاف الطلبةمجموعة  -

ملفـردات ومعـاين الكلـامت التـي ) معاكسـة(تكليفهم بإحضـار كلـامت ومعـان مضـادة 

  .املتوسطون خط تحتها الطلبةوضعت مجموعة 
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  اسرتاتيجية القياس

ا العمليات العقلية التي ينتقل بها العقل أثناء عملية التفكري من يقصد باالسرتاتيجية القياسية بأنه

التعميامت والقواعد العامة إىل الوقائع واألحداث الجزئية املفردة، وفيها يكتب املعلم القاعدة أو  التعميم 

و لينتقل إىل إثبات صحتها من خالل األمثلة التي تنطبق عليهـا، وهـي اسـرتاتيجية شـائعة يف تـدريس النحـ

  .والجغرافيا

  سامت االسرتاتيجية االستنتاجية أو القياسية

تتميز االسرتاتيجية االستنتاجية أو القياسية بسامت متيزها عن غريها من االسرتاتيجيات ومـن هـذه 

  :السامت

  .ينتقل فيها التعلم من الكل إىل الجزء، ومن العام إىل الخاص -1

  .سهلة ال تحتاج إىل مجهود عقيل كبري -2

  .سهلة التطبيق يف جميع املباحث الدراسية -3

  .يتقن استخدامها معظم العاملون يف التدريس -4

  .تتناسب مع مختلف املستويات العقلية للطلبة -5

  سلبيات اسرتاتيجية االستنتاج أو القياس

رغم ما تتميز به اسرتاتيجية االستنتاج أو القياس مـن سـامت عـدة، إال أن هنـاك بعـض السـلبيات 

  :تعيق استخدامها يف بعض املواقف التعليمية أو التعلمية، ومن هذه السلبيات ما يأيتالتي 

صعبة التطبيق يف املراحل التعليمية األوىل، ألن مدارك الطلبة يف مراحل التعلم األوىل قد ال  -1
  . تتحمل استيعاب التعميم أو القاعدة

  .لتعلمال تأخذ بعني االعتبار قدرة الطلبة واستعداداتهم ل -2

  .ال تنمي عادة االعتامد عىل النفس واملبادأة بالعمل -3
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القانون الذي ال يشرتك املتعلم يف الوصول إليه ويكتشفه بنفسه يكون أثره يف التعلم أقل من  -4

  .القانون الذي يتوصل إليه املتعلم بنفسه

  مثال تطبيقي عىل اسرتاتيجية القياس

  جمع املذكر السامل: الدرس

جمع املذكر السامل اسم يدل عىل أكرث من اثنني مذكرين عاقلني، ويَْسلَم مفرده مـن أي تغيـري  ):1( القاعدة

  .عند جمعه

  : األمثلة التطبيقية

  .يحرتمون مهنتهم ويخلصون لها املعلمون -1

  .إخوة املؤمنونإمنا  -2

  يرفع جمع املذكر السامل بالواو ):2(القاعدة 

  : األمثلة التطبيقية

  .بارعون يف إصالح الثياب اؤونالرفّ  -1

  .املؤمنونقد أفلح  -2

  ينصب جمع املذكرالسامل بالياء ):3(القاعدة 

  :األمثلة التطبيقية

  .145سورة النساء، اآلية } يف الدرك األسفل من النار املنافقنيإن {: تعاىل الـلـهقال  -1

  .الصادقنييحب  الـلـهإن  -2

  . بالياءيجر جمع املذكر السامل ):4(القاعدة 

  :األمثلة التطبيقية

  }سبيال املؤمننيعىل  الكافرين الـلـهولن يجعل {: تعاىل الـلـهقال  -1

  }األخيار املصطفنيوإنهم عندنا ملن {: تعاىل الـلـهقال  -2
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  اسرتاتيجية االستقراء

الكـل، حيـث تقوم اسرتاتيجية االستقراء عىل مبدأ االنتقال من األمثلة إىل القاعدة، ومن الجـزء إىل 

يتم بهذه اسرتاتيجية عرض األمثلة أمام املتعلمـني ومـن ثـم مناقشـتها مـع الطلبـة ورشحهـا بـالرتكيز عـىل 

العنرص الرئيس املراد تعلمه من خالل الربط بني جزئيات العنرص أو القاعدة واملوازنة بني األمثلة، ومحاولة 

ن األمثلة والجزئيات املعروضة أمامهم واملنبثقة من استدراج املتعلمني الستنتاج األحكام والقاعدة العامة م

  .خالل املناقشة والرشح واملوازنة بني األمثلة، ومن ثم كتابة القاعدة املستخلصة

وبعدما يالحظ املعلم أن املتعلمني قد فهموا األمثلة، وقـد امتلكـوا مهـارة الرتكيـب وربـط األجـزاء 

يق أمثلة جديدة عـىل القاعـدة مـن خـالل تكليـف املتعلمـني للوصول إىل القاعدة الكلية، تبدأ عملية تطب

أنفسهم بإحضار أمثلة تنطبق مع القاعدة وكتابتها عىل اللوح ومناقشتها أمام باقي املتعلمني لبيان جوانـب 

  .توافقها مع القاعدة وقبولها، أو تعارضها مع القاعدة ومن ثم رفضها

موضوع الدرس عىل زاويـة اللـوح أو شاشـة العـرض، ويقوم املعلم بحرص األمثلة املوافقة للقاعدة 

  .وإخفاء األمثلة الخاطئة غري املتوافقة مع قاعدة الدرس

وتتوافق اسـرتاتيجية االسـتقراء مـع اسـرتاتيجية الفيلسـوف األملـاين فردريـك هربـرت الـذي حـدد 
  :خطوات خمس للتعليم والتعلم فيها، وهي

  التمهيد -

  العرض -

  املناقشة والربط -

  )االستنباط(ستنتاج اال  -

  التطبيق -

  ومام يرس استمرار هذه االسرتاتيجية يف التدريس هو منهجها الطبيعي املتوافق مع 
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التفكري السليم يف كشف الحقائق الغامضة من خالل الـربط بـني جزئيـات متنـاثرة يربطهـا نسـيج 

  .تتوافق فيه بخصائصها املشرتكة

  خطوات التدريس باسرتاتيجية االستقراء 

  :عند التدريس باسرتاتيجية االستقراء يسري املدرس وفق خطوات منتظمة ومتتابعة، وذلك كام يأيت

  التمهيد -1

ويسمى كذلك التهيئة للدرس، والهدف من التمهيـد هـو تـوفري البيئـة الصـفية املناسـبة لتلقـي * 

  .املعرفة الجديدة

  ومن أساليب التمهيد* 

  .لدرسمناقشة الطلبة باألفكار السابقة ل -

  ).املعرفة الجديدة(ربط التعليم السابق بالتعليم الالحق  -

  .قراءة خرب أو حدث من أحداث الساعة -

  .إعادة ترتيب غرفة الصف ومقاعد الطلبة -

  .فتح النوافذ للتهوية، وتفقد اإلنارة وإضاءة الغرفة الصفية -

  .قيام املعلم بحركة متثيلية ذات عالقة بالدرس الجديد -

  .صة قصرية أو فكاهة تشوق الطلبة للدرس، وحبذا أن تكون ذات عالقة بالدرسرسد ق -

  .تكليف أحد الطلبة برسد قصة قصرية أو فكاهة أمام بقية الطلبة -

  .عرض صورة ثابتة أو متحركة أمام الطلبة ذات عالقة بالدرس الجديد -

مام الطلبة أو وضعها وعرضها أ , إحضار كتاب أو مجلة أو صحيفة ذات عالقة مبوضوع الدرس -
  .أمام ناظريهم

  إسامع الطلبة صوت من جهاز تسجيل أو حاسوب، أو تكليف أحد الطلبة  -
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  .بتقليد أحد األصوات ذات العالقة مبوضوع الدرس

  .إحضار وسيلة متوافرة وذات عالقة مبوضوع الدرس -

  .إحضار مجسامت ذات عالقة مبوضوع الدرس -

  .لوح العرض ذات عالقة مبوضوع الدرس رسم إشارات أو رسومات عىل -

  . توزيع نرشات أو عبارات مكتوبة عىل الطلبة ذات عالقة مبوضوع الدرس -

  .دعوة الطلبة للنظر من النوافذ إىل منظر طبيعي أو صناعي ذو عالقة مبوضوع الدرس -

  :ومن رشوط التمهيد

  .أن يكون ذو عالقة مبوضوع الدرس -

  .يحة ومفهومه لجميع الطلبةيستخدم فيه لغة عربية فص -

  .مناسبا ملستوى الطلبة العقيل والعمري -

  .أال يستغرق وقتا طويال -

  .غري مثري للفزع والخوف والصدمة أو  الدهشة الشديدة -

  . غري مثرية للسخرية أو االستهزاء أو التطاول باإلساءة عىل اآلخرين -

  .عدم املبالغة يف العرض -

  . بعة انفعاالت الطلبة أثناء التمهيدحضور ذهن املعلم ومتا -

  . رسعة بديهة املعلم يف التخلص من املواقف املحرجة أو غري املتوقعة -

  .أثناء التمهيد) الغرفة الصفية(عدم إثارة الفوىض داخل الفصل الدرايس  -

  .حرص املعلم عىل التعرف املسبق عىل طبيعة الطلبة االجتامعية واألخالقية -

  .لحاجات طلبته النفسية والرتبوية تفهم املعلم -

  . معرفة املعلم املسبقة مبستويات طلبته الثقافية والعلمية -

  .عدم تكرار أحداث التمهيد نفسه يف أكرث من حصة صفية -
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  .استعداد املعلم املسبق للتمهيد واجتناب اإلرتجال قدر املستطاع -

  .هيداستغالل املواقف واألحداث الجارية أثناء عرض التم -

  : العرض -2

  .وهي املرحلة التالية للتمهيد، ويتم فيها طرح األمثلة موضوع الدرس عىل الطلبة بوسائل عدة

  .وسائل عرض األمثلة* 

  :يتم عرض األمثلة عىل الطلبة من خالل الوسائل اآلتية

  .اللوح، وذلك بكتابتها عىل اللوح بالطباشري أو األقالم امللونة القابلة للمسح -

  .ز العرض الرأيس، من خالل كتابتها عىل ساليدات شفافةجها -

جهاز الحاسوب، وذلك من خالل تخزينها عىل قرص مرن، أو قرص صلب، أو الجهاز نفسه، عىل  -

  .أن يتوافر لكل طالب أو مجموعة من الطلبة جهاز خاص بهم

ثبتها أمام الطلبة، لوح كرتون، حيث يكتبها املعلم مسبقا عىل لوح كرتون أو ورق مقوى، ويتم ت -

  .ثم ينقلها املعلم معه إىل شعبة أخرى

  .ورق،حيث يكتب املعلم أو يطبع األمثلة عىل ورق ثم يوزعها عىل جميع الطلبة -

  .لوحة جيوب، وهي لوح كرتون مقوى بداخله جيوب تتسع لبطاقات كرتونة كتبت عليها األمثلة -

  .رشيطة أن يتقن الطلبة مهارة الكتابة. دفاترهم إمالء األمثلة عىل أسامع الطلبة لكتابتها يف -

  .قراءة األمثلة من الكتاب املدريس من قبل املعلم أو بعض الطلبة والبدء بالطلبة املتقنني للقراءة -
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  رشوط عرض األمثلة* 

يتطلب عرض األمثلة عىل الطلبة رشوط تضبط العرض وأمثلتـه وتسـاهم يف تحسـني أداء فاعليتـه، 

  : لضابطة لألمثلة ما يأيتومن الرشوط ا

  . أن تكون ألفاظ األمثلة سهلة االستيعاب واضحة الداللة -

  .أن تكون ألفاظ األمثلة من لغة العرص الدارجة بعيدة عن  التشدق بألفاظ معقدة -

  .أن تكون األمثلة ذات مقاصد تربوية وغايات نبيلة وتدعو إىل الفضيلة -

  . دروس سابقة، وبذلك تكون أكرث تشويقا وإثارة للتعلمأن تكون األمثلة جديدة مل تذكر يف -

االهتامم أوال بأمثلة القرآن الكريم، ثم الحديث الرشيف، ثم الشعر العريب الفصيح ونصوصه  -

  . األدبية

  . أن يحرض املعلم األمثلة مسبقا دون أن يرتجلها ويبدأ يف تدوينها أمام الطلبة -

  .ة صياغة األمثلة وأخذها من مصادرها األصليةينبغي أن يتأكد املعلم من سالم -

  . أن متثل األمثلة القاعدة املرجو تعليمها للطلبة أصدق متثيل -

أن يتجنب املعلم األمثلة التي تحتوي أكرث من قاعدة أو قانون، وإمنا يركز اهتامم الطلبة بأمثلة  -

  . تتضمن قاعدة أو قانون واحد

  .دريس األمثلة الطويلةأن يتجنب املعلم أو الكتاب امل -

  .اختيار األمثلة ذات الكلامت املرتابطة التامة املعنى -

  : ومن الرشوط الضابطة للعرض ما يأيت

  . يبدأ املعلم بعرض األمثلة مثاال مثاال، مع إخفاء باقي األمثلة لحني وقت عرضها -

  فظانتقال الطلبة إىل مكان العرض خريا له من نقل العرض إليهم، وذلك لح -



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

160  
 
 

 

أدوات العرض من التلف خاصة إذا كانت مثينة أو كبرية الحجم أو رسيعة التلـف، كـام أن عمليـة انتقـال  
الطلبة من غرفة الصف إىل مكان العـرض يشـوقهم ويثـري رغبـتهم واهـتاممهم يف الـتعلم، ويخـرجهم مـن 

  .ظروف وبيئات الغرف الصفية الجامدة

املرافق لعرض األمثلة، يك ال يشتت أذهان الطلبة بكرثة قيام املعلم بالرشح املوجز أو الهادف  -

  .الحديث

ترك املجال للطلبة لطرح أسئلتهم واإلجابة الفورية عليها، إال إذا كان العرض التايل سيجيب عن  -

  .هذه األسئلة واإليضاحات

  .رضورة إبقاء املعلم وجهه نحو الطلبة، مع متابعة عرض األمثلة بباقي حواسه األخرى -

استعامل مؤرش أو أداة تشري إىل النقاط الرئيسة يف األمثلة، عىل أن يتحرك املؤرش مع رشح املعلم  -

  .املتوافق مع عرض األمثلة

استعامل وسيلة واحدة فقط أثناء العرض ولجميع املتعلمني، وميكن االنتقال الجامعي من وسيلة  -

  .إىل أخرى أثناء العرض الواحد

ارشة إذا حدثت فوىض، أو إذا أظهر الطلبة عدم الرغبة يف متابعة رضورة إيقاف العرض مب -

  . العرض، والرسعة يف معرفة أسباب ذلك ملعالجتها باالسرتاتيجية املناسبة للجميع

  الربط -3

ويقصد به الربط بني أفكار الدرس الجديدة واألفكـار السـابقة ذات العالقـة املتشـابهة والتـي قـد 
  :الربط بني العنارص املشرتكة يف األمثلةدرسها الطلبة، إضافة إىل 

  : ومن األساليب الفاعلة والتي تيرس عملية الربط بني األمثلة ما يأيت

  .إتاحة املجال للطلبة أنفسهم بالقيام بعملية الربط -

  .إتاحة الفرصة للطلبة أنفسهم بعملية التقويم -
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  .أنفسهم تدخل املعلم املستمر لتصويب ما يعجز عن  تصويبه الطلبة -

القيام بعملية الربط عىل النصف اآلخر من اللوح أو بطاقات العرض أو شاشات أجهزة  -

  .الحاسوب، ليسهل الرجوع املبارش إىل األمثلة وإجراء املقابلة بني األمثلة والربط بينها

ة أو كتابة األفكار الرئيسة املستخلصة من عملية  الربط مبارشة عىل الجهة املقابلة من األمثل -

  . أسفل منها

  . كتابة بعض األفكار الرئيسية عىل اللوح أو جهاز العرض من قبل الطلبة أنفسهم -

  .االهتامم باللغة العربية الفصيحة عند عملية الربط والكتابة -

  التعميم -4

وهو عملية استنباط القواعد والقوانني واملفاهيم والتعريفات من األمثلـة املعروضـة بعـد تحليلهـا 

  . ان أوجه الشبه واالختالف بينهاوبي

  : ومن رشوط التعميم أن يتوافر فيه ما يأيت

  .أن يتوصل الطلبة أنفسهم إىل التعميم -

  .أن يستنبط التعميم من األمثلة املعروضة -

  .أن تتضمن األمثلة التعميم املراد تعلمه -

  .كتابة إجابات الطلبة األولية عىل اللوح وأمام الطلبة -

  .التعميم من إجابات الطلبة أن يصاغ -

  .يصاغ التعميم يف عبارة موجزة بأحكام -

  .يصاغ التعميم بلغة مفهومة لجميع الطلبة -

  .تكليف أحد الطلبة بكتابة صياغة التعميم النهايئ أمام الطلبة -

  . قراءة الطالب الذي كتب التعميم عىل اللوح بصوت يسمعه الجميع -
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  .قية الطلبةتكرار قراءة التعميم من ب -

  التطبيق -5

وهي الخطوة األخرية من خطوات التدريس باسرتاتيجية االسـتقراء والتـي يقـف فيهـا املعلـم عـىل 

مدى فهم الطلبة للتعميم واستيعابهم ملوضوع الـدرس، وهـي مبثابـة تغذيـة راجعـة للمعلـم تكشـف لـه 

  .الضعف فيهاجوانب القوة والضعف عند طلبته، لتعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب 

  : ومن األساليب التي يتبعها املعلم يف مرحلة التطبيق ما يأيت

  .املثبتة عىل لوح العرض) القاعدة(تكليف الطلبة بإحضار أمثلة خارجية عىل التعميم  -

  .طرح أسئلة عىل الطلبة حول األمثلة السابقة واملعروضة أمام الطلبة -

مدرجة مع أمثلة ال عالقة لها بالتعميم وتكليف الطلبة عرض املعلم ألمثلة ذات عالقة بالتعميم  -

  .بتضيق األمثلة ذات العالقة بالتعميم من غريها من األمثلة التي ال عالقة لها بالتعميم

الكتاب املدريس، مكتبة املدرسة، مخترب (تكليف الطلبة بالرجوع إىل مصادر املعرفة املختلفة  -

واستخراج أمثلة تطبيقية ....) ات العلمية، املراجع األصيلةاملدرسة، املجالت الثقافية، املوسوع

  .عىل التعميم الذي تم تعلمه مسبقا

االهتامم باألمثلة الخاطئة التي يقدمها الطلبة، وتكليف بقية الطلبة بتصويب هذه األمثلة وفق  -

  .التعميم، أو بيان مواضع الخطأ فيها

  مزايا اسرتاتيجية االستقراء
  :ية االستقراء مبزايا عدة، نذكر منها ما يأيتامتازت اسرتاتيج

  .اهتاممها بالتنظيم والتسلسل املنطقي يف عرض املادة -

  تتضمن عنارص التشويق واإلثارة لدى املتعلم، كالتمهيد للدرس مبا يتناسب معه  -
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سـتجد مـن من أحداث وقصص ومناسبات وغريها، ووسائل العرض املتنوعة التي ترثي املادة الدراسية مبا ي
  .تكنولوجيا ومصادر تعلم

  .املحافظة عىل الوحدة املوضوعية للدرس وضبط األجزاء لتشكيل الكل املراد تعلمه -

  .تعمل عىل ربط املعرفة الجديدة بخربات الطلبة السابقة -

  .تعزز ثقة الطلبة بقدراتهم العقلية واملعرفية ملساهمتهم املستمرة يف مجريات التعلم -

  .طلبة التفكري النقاد وفق أصوله العلميةيثري يف ال -

  .يعود الطلبة تقيص الحقائق وفق أسس املنهج العلمي -

  .يزود املعلم بتغذية راجعة ومستمرة عن مستويات فهم الطلبة ملوضوع الدارس -

  .تثري الحركة والنشاط داخل الغرفة الصفية نتيجة مساهامت الطلبة املستمرة يف الدرس -

أدوار جديدة يف العملية التعليمية التعلمية، حيث يكون دوره يف هذه تعطي املعلم  -

  .االسرتاتيجية موجه ومرشد وقائد للتعلم والتعليم، إضافة إىل دوره الرئيس يف الرشح

  عيوب اسرتاتيجية االستقراء

  : رغم مزايا اسرتاتيجية االستقراء العديدة، إال أنه يشوبها بعض العيوب، والتي منها

  . امم التام باملادة الدراسية أو املعرفية الجديدة باعتبارها غاية نهائية البد من تحقيقهااالهت -

  .ال تراعي الفروق الفردية بني الطلبة ومستوياتهم العقلية -

  تعتمد عىل الجوانب النظرية من املعرفة أكرث من اهتاممها بالجوانب العملية  -
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  .املامرسة بالحواس العضوية

  .قل وتقدره عىل  حساب املهارات اليدويةتحرتم الع -

ترتكز فيها محاور النقاش والحوار عىل نخبة من الطلبة يسيطرون عىل مجريات التعلم، دون  -

  .إفساح املجال لآلخرين باملشاركة الجامعية

  . تقيد املتعلم بخطوات تراكمية للمعرفة تبدأ معه من بداية الحصة إىل نهايتها -

  . وجدانية للمتعلمني، وال تعرتف بحاجاتهم االنفعاليةتهمل الجوانب ال -

  . ال مجال فيها لإلبداع أو االبتكار لسريها بخطوات تقليدية ثابتة -

  .غري قابلة لتعديل خطواتها األساسية أو اختصارها للتوافق مع االنفجار املعريف املتسارع -

  .النشاط العام يف هذه االسرتاتيجية يكون معظمه للمعلم -

إغفال الطالب عن خطوة من خطوات هذه االسرتاتيجية تجعله يفقد املتابعة املستمرة للدرس،  -

  .ما يرتتب عىل ذلك تعرث فهمه للتعميم

  الفرق بني اسرتاتيجية القياس واسرتاتيجية االستقراء

  اسرتاتيجية القياس -أ

  .ينتقل فيها العقل من العام إىل الخاص -

  .تستعرض األمثلة تبسط القاعدة للمتعلم ثم -

  .تيرس ترتيب املعلومات لحفظها -

    اسرتاتيجية االستقراء -ب

  .العقل من الخاص إىل العام فيها ينتقل -

  .تبسط األمثلة للتوصل إىل القانون -

  .سبيال الكتشاف املعلومات -
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  :منوذج تطبيقي عىل اسرتاتيجية االستقراء

  "الَْعلَمُ "

  التمهيد: أوال

، ومدن، وقرى، وحيوانات بريـة وبحريـة، وطيـور بريـة وداجنـة، ونباتـات، أشخاص(عرض صور لـ 

  ...) وأشجار، وفواكه، وخرضاوات

  .ذلك حسب توافر وسائل العرض املتاحة. ويتم العرض بصور ثابتة أو متحركة

أو عرض مجسامت لبعض الحيوانات أو النباتات أو الطيـور، أو عـرض خريطـة جغرافيـة وتكليـف 

  .امء األقطار واملدن الواردة يف الخريطةالطلبة بذكر أس

أو تكليف بعض الطلبة بذكر أسامئهم كاملة أو أسامء جريانهم وأقربائهم، أو ذكر أسـامء مكونـات 

  .وجبات إفطارهم اليومية

يقوم املعلم أو بعض الطلبة بكتابة ما تم ذكره من أسامء عىل اللوح أو جهاز العرض، وعندما يـتم 

األسامء يقوم املعلم باستخالص عنوان الدرس من محاورة ومناقشة الطلبة حتى يـذكر تعبئة مكان العرض ب

  .عندئذ يتم تثبيت عنوان الدرس عىل لوحة العرض) العلمُ (أحدهم عنوان الدرس 

  العرض: ثانيا

  : يقوم املعلم بعرض األمثلة أمام الطلبة عىل النحو التايل

  .املسجديف  إبراهيم -1

  .رمضانشعر   فاطمةتصوم  -2

  . مكة املكرمةو  القدستسري حافالت الحج بني  -3

  .بجودة التمر العراقتشتهر  -4

  .يافاسافر أيب إىل  -5

  .من أجمل مدن الوطن العريب املدينة املنورة -6
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  .الجملأنثى  الناقة -7

  الربط: ثالثا

قـدس، ومكـة املكرمـة، إبـراهيم، واملسـجد، وفاطمـة، وال: ننظُر يف األمثلة السابقة فرنى أنَّ األسامء

ويافا، واملدينة املنورة، والناقة، والجمل، يدلُّ كلٌّ منها عىل شخص أو مكـان أو حيـوان معـروٍف لنـا، فهـذه 

  .األسامء إذا معارف

إذا بحثنا يف سبب كونها معارف، رأينا أنَّ الذي سّمى كلَّ شخص أو كـل مكـان أو حيـوان أراد مـن 

ون عالمة له، فعندما ساّمك أبوك قصد أْن يكون اسُمك خاصا بك، إذا نطـق االسم أن يدلُّ عليه بعينه، ويك

سافر أيب إىل يافا، عرفنـا أن : به أيُّ إنسان فهم السامع أنّك املقصود به دون غريك، وإذا سمعنا القائل يقول

مـن  يدل عىل مدينة من مدن فلسطني الساحلية عـىل البحـر األبـيض املتوسـط، وهـذا النـوع) يافا(االسم 

  . املعارف يُسّمى علام، وهكذا مع بقية األمثلة

  التعميم: رابعا

يتوصل املتعلم من خالل محاورة املعلم لطلبته ومناقشتهم يف األمثلة املعروضة، واستنتاج األفكـار 

  :الرئيسة املثبتة عىل لوحة العرض واملستخلصة من عمليات الربط السابقة إىل التعميم التايل

ي به شخص أو مكان أو حيوان أو نباٌت أو أيُّ يشٍء آَخرَ  اْسمٌ : الَْعلَم  .معرفٌة ُسمِّ

  التطبيق: خامسا

  :يقوم املعلم بتكليف الطلبة ببعض الواجبات الصفية والبيتية التالية

  . اذكر ثالث جمل تتضمن علم -)1(

  ).1(لنشاط رقم واستخرج منها األعالم الواردة يف ا) 12(ارجع إىل الكتاب املدريس صفحة رقم  -)2(

  : امأل الفراغ يف الجمل اآلتية بأعالٍم مناسبةٍ  -)3(
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  .......ذهبت إىل املدينة املنورة وشاهدت قرب  -1

  .عاصمة فلسطني....... مدينة  -2

  .مدينة أردنية ساحلية.......  -3

  .ورد ذكرها يف القرآن وينتفع بها اإلنسان....... شجرة  -4

  :وأصبح وإنَّ عىل األعالم التالية بحيث يكون الخرب مؤنثا، وهيأدخل كُال من كان  -)4(

  :العصافري

  : ريم

  :القاهرة

  :دمشق

  :أجب عن األسئلة اآلتية بحيث تشتمُل كلُّ إجابٍة عىل علٍم مرفوعٍ  -)5(

  ما الذي يروي منطقة الدلتا يف مرص؟ -1

  من الذي رفع قواعد البيت الحرام؟ -2

  ؟من قائد معركة القادسية -3

  من أول املسلمني من النساء؟ -4

  مثال تطبيقي باسرتاتيجية االستقراء

  جمع املؤنث السامل: املوضوع

  : األمثلة

  .}للموقنني آياتويف األرض { -1

عوات، إنك سميع مجيب واملؤمناتاللهم اغفر للمؤمنني  -2   . الدَّ

  .األمهاتالجنة تحت أقدام  -3
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  .صدى السنني الحايك الذكريات -4

  :األسامء التي تحتها خط يف األمثلة املتقّدمة هي :ناقشةامل

  .وهذه األسامء تدل عىل أكرث من اثنني"  آيات، املؤمنات، الدعوات، األمهات، الذكريات"

  :ومفرد كل هذه األسامء هو ما ييل

 املفرد  االسم
 اآلية آيات

  املؤمنة  املؤمنات
  الدعوة  الدعوات
  األم  األمهات

  كرىالذ   الذكريات 

ما َدلَّ عـىل أكـرث : األسامء املتقدمة كل منها جمع مؤنث سامل، وجمع املؤنث السامل، كام ترى، هو 

  . من اثنني بزيادة ألف وتاء عىل مفرده

  .جمع املؤنث السامل ما دل عىل أكرث من اثنني بزيادة ألف وتاء عىل مفرده :القاعدة
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  اسرتاتيجية حل املشكالت

  التمفهوم حل املشك: أوال

رغم التشابه العام بني مفهوم االستقصاء ومفهوم حل املشكالت، إال أن هناك اختالف دقيق بينهام، 

فاالستقصاء يتتبع املعرفة لتوظيفها يف حل مشكلة، إال أن هذا التتبع والبحث عن املعرفة يسـتمر إىل مـا ال 

  .يجاد حل مرض للمشكلةنهاية، أما مفهوم املشكلة فإن البحث فيه وتتبع املعرفة ينتهيان بإ 

بأنه مجموع اإلجراءات التفصـيلية التـي يضـعها املعلـم أو املـتعلم : ويعرف مفهوم حل املشكالت

لتصور مستقبيل يعتقد أنه حال ناجحا من بني حلني أو أكرث من الحلـول املتاحـة يف بيئـة الـتعلم والتعلـيم 

  .وفق خطوات علمية ومنطقية

  تيجية حل املشكالتالعلمي يف اسرتا املنهج: ثانيا

إن اسرتاتيجية حل املشكالت عمليّة تربوية تسري وفـق مـنهج علمـي، وتفكـري منطقـي يبـدأ هـذا 

املنهج بتشخيص املشكلة أو املوقف التعليمي التعلمي، وتحديد النتاج أو النتاجات، وينتهي باختيار الحـل 

  . األنسب الذي يعالج املشكلة ويحقق النتاج

حل املشكالت بخطوات علمية ومنطقية يف مراحلها وخطواتهـا، وميكـن إيجازهـا ومتتاز اسرتاتيجية 
  :.كاأليت

  تحليل املشكلة-2

يقــوم املعلــم أو املــتعلم يف اســرتاتيجية حــل املشــكالت بعــد التعــرف عــىل املشــكلة وتحديــدها 
ثارها، ويتم واإلحساس بها وتشخيصها، بالتعرف عىل أبعاد املشكلة من حيث أسباب ظهورها، وإعراضها، وآ 

  :ذلك من خالل تحليل املشكلة وفق الخطوات اآلتية

تصنيف املشكلة بتشخيصها الدقيق لتحديد طبيعة املشكلة ونوعها وحجمها وأثرها السلبي  -أ
  .وأهمية إيجاد حال جذريا لها

  جمع البيانات املطلوبة واملعلومات الالزمة لحل املشكلة من خالل دراسة  -ب
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والتقـارير والجـداول اإلحصـائية، واالسـتبيانات، وتقـارير الزيـارات امليدانيـة وتفحـص  الوثائق والسـجالت
  .املقابالت الشخصية، ومالحظة السلوكات الحية لعنارص املشكلة

دراسة البيانات واملعلومات بعد جمعها وتحليلها لتحديد أسباب املشكلة، والتعرف عىل  -حـ

  .دوثهاالعنارص املؤثرة فيها والتي تؤدي إىل ح

  .وضع البدائل املناسبة لحل املشكلة-3

بعدما يتم تحليل املشكلة بالتعرف عىل أسـبابها، والعوامـل املـؤثرة فيهـا يقـوم املعلـم أو املـتَّعلم 

بالبحث إليجاد بدائل يرى أنها مناسبة لحل املشكلة، وتأيت مهارة املعلم أو املتعلم يف ابتكار حلول إبداعية 

صالة ما تجزم بقدرتها عىل معالجة املشكلة من جميع جوانبهـا وخاصـة للمسـتجدات فيها من الحداثة واأل 

  .غري املتوقعة

  تقويم البدائل املتاحة-4

تتم عملية تقويم البدائل املتاحة يف ضوء معايري ضابطة يقوم بها املعلم أو املتعلم الختبار البدائل 

  : واحدا تلو اآلخر، وذلك كام يأيت

  .قابلة للتطبيق يف جميع األحوال والظروف أن تكون البديل -أ

أن يكون البديل ذو جدوى اقتصادية فاعلة لجميع أطراف املشكلة، أي غري مكلف اقتصاديا  -ب

  .وغري باهظ التكلفة

  . أن يدرك أثار البديل السلبية متجنبا حدوثها وأرضارها عىل أطراف املشكلة -جـ

  .ود تحقيقهاقدرة البديل عىل تحقيق النتاجات املقص -د

  اختيار أفضل البدائل املتاحة لحل املشكلة-5

تتم عملية اختيار أفضل البدائل املتاحة بعد تقويم جميع البـدائل املتاحـة لحـل املشـكلة، حيـث 
يقوم املعلم أو املتعلم مبقارنة بني البدائل من حيث الجوانب اإليجابية أو السلبية بينهام، فينبغـي اختيـار 

دا ونفقة، وأكرث منفعة وأعم فائدة، وأقل خطورة عىل العاملني أو أفراد وعنـارص املشـكلة، البديل األقل جه
  وأن يكون الوقت الذي يستغرق تنفيذ 



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

171 
 
 

هذا البديل أقل زمنا يف التطبيق، وأن ميتـاز هـذا البـديل بقابليـة تطبيقـه يف الكثـري مـن املواقـف 
  .املشابهة للمشكلة

  .لةمتابعة تنفيذ البديل لحل املشك-6

إن متابعة تنفيذ البديل لحل املشكلة من بني البدائل العديـدة رضورة ملحـة لكشـف الصـعوبات 

الحقيقية يف التطبيق، ومعرفة مدى تأثري هذا البديل عىل تحقيق النتاجات املرجو تحقيقها، ومدى مراعـاة 

  .هذا البديل الحتياجات املتعلمني وتوافقه مع القوانني واألنظمة الرتبوية

  مميزات استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت يف التدريس: عاراب

  :الستخدام اسرتاتيجية حل املشكالت يف التدريس ميزات عدة، نذكر منها

  .إثارة دافعية املتعلم للتعلم وتشوقه للدراسة ومواصلة البحث -1

  .تنمية مهارات البحث والدراسة يف مختلف مصادر املعرفة -2

  .د عىل الذات وتحمل املسؤوليةتنمية مهارات االعتام -3

  . توظيف الخربات السابقة يف التعلم الالحق بالربط بني موضوع التعلم وخرباتهم الخاصة -4

  .تنمية الجوانب اإلبداعية واالبتكارية لدى املتعلمني -5

  .تعزيز التعلم لدى املتعلمني وتثبيته يف أذهانهم -6

  . لهم يف خطوات حل املشكالتاستمتاع املتعلمني بالعمل أثناء تسلس -7

  .يالئم جميع املستويات واملراحل الدراسية، ومختلف القدرات العقلية والذهنية -8

  دور املعلم يف اسرتاتيجية حل املشكالت: خامسا

  :للمعلم دور بارز يف اسرتاتيجية حل املشكالت وذلك كام يأيت

  .االستجابة ألسئلة املتعلمني وأفكارهم -1

  تشارة العلمية والثقافية واملعرفية لتصميم التجارب ونقل الخربات يقدم االس -2
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  .لتجنب العقبات

  .يعترب أحد مصادر املعرفة الرئيسة ألنه األقرب واأليرس لجميع املتعلمني -3

  .يساهم يف التقويم البنايئ يف ضوء خرباته التقوميية -4

والسالمة عند إجراء تجاربهم املخربية يحافظ عىل سالمة املتعلمني بإرشادهم إىل سبل األمن  -5

  .وحل مشكالتهم العملية أو امليدانية

  .مقوما ختاميا ألعامل املتعلمني -6

مزودا املتعلمني بالتغذية الراجعة لتصويب األخطاء عند إعادة تجاربهم أو يف محاوالتهم  -7

  .األخرى لحل مشاكلهم

  دور املتعلم يف اسرتاتيجية حل املشكالت: سادسا

  :للمتعلم دور رئيس يف اسرتاتيجية حل املشكالت، ويتمثل هذا الدور يف املهام والفاعليات اآلتيةو 

  .السعي إىل تحقيق النتاجات بالرؤية التي يراها مناسبة وفاعلة -1

  .البحث عن املعلومات يف جميع مصادر املعرفة املتوافرة لديه -2

  .يف تحقيق النتاجاتيقوم بتصميم التجارب ووضع البدائل الفاعلة  -3

  .له دور أسايس يف التقويم البنايئ املستمر طيلة إجراء تجاربه وحل املشكالت -4

  .يبادر للعمل، مهام كانت مستوياته املعرفية وخرباته العملية -5
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  ) 1( الشكل رقم 

  خطوات املنهج العلمي

  يف اسرتاتيجية حل املشكالت

  

اإلحساس باملشكلة وتشخيصها -1

 ل املشكلةتحلي -2

إيجاد البدائل لحل املشكلة -3

 تقويم البدائل والحلول املتاحة -4

)أفضل الحلول(اختيار الحل املالئم -5

متابعة الحل وتقوميه -6

  .اإلحساس باملشكلة وتشخيصها-1

لـذي إن إدراك املعلم أو املتعلم للمشكلة يعترب من املهارات األساسية للمعلم أو املتعلم النـاجح، ا

يحرص عىل ترتيب املشكالت يف املواقف التعليمية أو التعلمية وفقا ألولوياتها ودرجة أهميتها، يك تتاح لـه 

  .الفرصة لالهتامم باملشكالت العاجلة والحساسة

وينبغي عىل املعلم أو املتعلم أن يكون عىل وعي تام باملشـكالت التـي تعـرتض مواقفـه الرتبويـة، 

ون من النوع الخفي غري الواضحة للعيان وال يسهل إدراكها من عمـوم اآلخـرين، وخاصة املشكالت التي تك

أو من النوع الكامن الذي يظنه الكثريون أنه من العوارض الذي رسعـان مـا يـزول مـع مـرور الوقـت دون 

  .تدخل منه، وبذلك يعمل عىل تجاهله

حظة مـؤرشات تـدلل عـىل ويستطيع املعلم أو املتعلم اكتشاف املشكلة من خالل تحسسها، أو مال 

قرب حدوثها أو حقيقة وجودها، عندئذ يسـتطيع املعلـم أو املـتعلم أن يقـدر مـا تسـتحقه املشـكلة مـن 

  .االهتامم والدراسة إليجاد الحلول املناسبة لها
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  درس تطبيقي يف اسرتاتيجية حل املشكالت

 الصف التاسع األسايسالرياضيات:املبحث

 56-53:اتالصفحاالقرتانات:الوحدة

  االقرتان العكيس:الدرس

  :النتاجات الخاصة بالدرس

  : يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من هذا الدرس أن

  .يتعرف مفهوم اقرتان واحد لواحد -

  .يستخدم اختبار الخط األفقي يف متييز اقرتان واحد لواحد -

  . القرتان واحد لواحد) 1-ق(يتعرف االقرتان العكيس  -

  .دة اقرتان عكيس القرتان واحد لواحديجد قاع -

  .1-يتوصل للعالقة بني منحنيي ق، ق -

  خطوات تنفيذ اسرتاتيجية حل املشكالت يف الحصة الصفية

  .اإلحساس باملشكلة وتشخيصها: أوال

يطرح املعلم املسألة الواردة يف بداية الدرس، ويناقش الطلبة يف املشكلة التي تتضمنها، واالسـتامع 

  .الطلبة حول املوضوعإىل آراء 

  تحليل املشكلة: ثانيا

يعرض املعلم املثال األول من الكتاب املدريس أو مثاال مشابها له يوضح كيف أنه ال يوجد لبعض  -
  .االقرتانات اقرتان عكيس

  .يعرض املعلم املثال الثاين من الكتاب املدريس ويناقش حله مع املتعلمني -

  .ع املتعلمني مستخدما لوح الرسم البياينيناقش املعلم املثال الثالث م -

يناقش املعلم املثال الرابع مع املتعلمني مع قيام الطلبة بتحليل املثال واكتشاف املشكلة الواردة  -
  .فيه
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  وضع البدائل املناسبة لحل املشكلة: ثالثا

لول يكلف املعلم الطلبة بحل التدريب األول ويتابع أعاملهم، حيث يقوم الطلبة بوضع ح -

وقد يكون العمل عىل شكل مجموعات أو بجهود . للتدريب واختيار أفضل حلول التدريب

  .فردية مستقلة

يكلف املعلم الطلبة بحل التدريب الثاين ويتابع أعاملهم، ويقول مبساعدتهم ويختار أفضل  -

  .الحلول للتدريب

ن خالل مجموعات مناسبة م(   ) يكلف املعلم الطلبة بتنفيذ النشاط الوارد يف الدرس صفحة  -

س هو االقرتان العكيس لالقرتان =انعكاس اقرتان واحد لواحد حول املستقيم ص(للتوصل للعالقة 

  ).ق

  .مع الطلبة) 5(يناقش املعلم أفضل بدائل الل للمثال رقم  -

  تقويم البدائل املتاحة: رابعا

واختبـار صـحة البـدائل  يطلب املعلم من املتعلمني تلخيص أهـم مـا تـم تعلمـه يف هـذه الحصـة

  . املختارة ومقارنة أفضل البدائل املختارة مع اختيارات الزمالء أو باقي املجموعات

  اختيار أفضل البدائل املتاحة لحل املشكلة: خامسا

تقوم املجموعة باختيار أفضل البـدائل املتاحـة واملختـارة مـن جميـع أفـراد املجموعـة، واعـتامده 
  .التدريبات أو األنشطة كأفضل الحلول لألمثلة أو

  متابعة تنفيذ البديل لحل املشكلة: سادسا

يعرض الطلبة جميع حلول األمثلة والتدريبات عىل املعلم ملتابعة صحة اختيار الطلبة للبديل  -
  .وتصويب ما يحتاج تصويبه

لحل  يكلف املعلم الطلبة بعد التأكد من حسن اختيار البديل ورشوعهم يف تنفيذ البديل األفضل -
  . كواجب بيتي) 10، 9، 8، 7(بحل التامرين ذات األرقام . األمثلة والتدريبات

  يقوم املعلم يف الحصة التالية مبتابعة حل الطلبة وتقويم اختياراتهم وبدائلهم لحل التامرين -
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  اسرتاتيجية الحقائب التعليمية

الفـردي، برتكيزهـا عـىل تحقيـق  الحقائب التعليمية من مناذج التصميم التعليمي اسرتاتيجية تعترب

  .التعلم الذايت للمتعلم، ولقيامها عىل مبادئ تربوية تعلمية محورها املتعلم

وقد اهتمت املؤسسات الرتبوية والرشكات التجارية يف إنتاج العديد من أشكال الحقائب التعليمية 

يها لتناسبها يف التعلم لجميع املراحل وتطويرها ملواكبة االنفجار العلمي املعريف، ولزيادة الطلب واإلقبال عل

  .التعليمية كافة

وبدأت الحقائب التعليمية تظهر يف املؤسسات التعليمية أوائل الستينات من القـرن العرشـين مبـا 

أطلق عليها آنذاك بصناديق االستكشاف، وقد تناولت موضوعات تهم األطفال وتلبـي حاجـاتهم، ومـن ثـم 

تعليمية تعلمية حتى أطلق عليها اسم وحدات التقابل، ومـن ثـم أجـري  أدخل عليها تحسينات وتعديالت

، وعنــدما انترشــ اســتخدام هــذه "الحقائــب التعليميــة لألطفــال"عليهــا إضــافات جديــدة حتــى ســميت 

االسرتاتيجية يف كثري من املؤسسات التعليمية يف العامل بـدأت هـذه االسـرتاتيجية تحمـل مفهـوم الحقائـب 

، بحيث ترتكز حول موضوع واحد، وبأسلوب مشـوق يثـري املـتعلم مـن )Instructional Packages(التعليمية 

  .خالل رزم النشاط التعلمي املتنوع الوسائل

ومن الجهود التي بذلتها املؤسسات التعليميـة وسـاهمت يف تطـور اسـرتاتيجية الـتعلم بالحقائـب 
والتـي ابتكـرت تصـاميم للحقائـب التعليميـة يف والية فلوريدا األمريكيـة، ) Nova(التعليمية، مدارس نوفا 

، كـام أعـد معهـد البحـوث األمريكيـة يف )Learning Activity Packages(كانت باسم رزم النشاط التعليمـي 
رزمـا " كـرتنج"، كـام أنتجـت مؤسسـة "وحـدات التعلـيم والـتعلم"والية كاليفورنيا حقائـب عرفـت باسـم 

  .طوير األنشطة الرتبويةتعليمية، أعدها املعلمون، كمرشوع معهد ت

وقد عتمدت اسرتاتيجية الحقائب التعليمية عىل مجموعة من املبادئ الرتبويـة واألسـس النفسـية، 
  :ومن هذه املبادئ واألسس

  كل متعلم له الحق يف التعلم الذي يناسب ميوله ويلبي حاجاته ويوافق قدراته  -
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  .وبالرسعة والوقت الذي يناسبهباالسرتاتيجية التي يختارها من غري أن تفرض عليه، 

املعلم هو املوجه واملرشد للمتعلم، يتدخل عند رغبة املتعلم يف ذلك دومنا أن يفرض عليه رأيه  -

  .ويجربه عىل اختياره

إعطاء املتعلم الثقة الكافية لتحمل مسؤولية التعلم، واتخاذ قراراته بناء عىل ما توافر لديه من  -

  .أو مارسها من خالل العمليات التعليميةمعلومات وبيانات اكتسبها 

إثارة دافعية املتعلم للتعلم عنرص رئيس لإلقبال عىل التعلم وتعزيزه يف ذات املتعلم، مام يؤدي  -

باملتعلم إىل التجديد واإلبداع من خالل االكتشاف املعريف والتفاعل النشط مع املادة 

  .الدراسية

لمني يف آن واحد أثناء عملية التعلم، ألن التعلم بالحقيبة ال يشرتك يف الحقيبة اثنني من املتع -

  .التعليمية من أبرز مظاهر التعلم الفردي املستقل

  مفهوم الحقائب التعليمية

وهو ما يطلق عليه املجموعة  أو الرزمة أو  Learning Packagesهناك اختالف حول تعريف مفهوم 

  . الحقيبة التعليمية

التعليمية أو الرزمة التعليمية هام اسامن للمفهوم نفسه وأنهام ترجمة  فهناك من يرى أن الحقيبة

  ). Learning Packages(للمصطلح 

وهنالك من مييز بني مفهوم الحقيبة والرزمة عىل أساس أن الرزمة هي جزء أو مكون من مكونات 

  ).Kit(مصطلح وأن الحقيبة ترجمة لل) Learning Packages(الحقيبة، وأن الرزمة ترجمة للمصطلح 

بأن الحقيبة التعليمية عبارة عـن كراسـة حـول موضـوع معـني، ) Cardarelli, 1993( كردييل ويقول

وتحتوي عىل أهداف سلوكية حول ذلك املوضوع وتقرتح أنشطة لتحقيق تلك األهـداف كـام تقـدم تقوميـا 

  .بني مدى تحقيق تلك األهداف
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نها مجموعـة مـن املـواد املربمجـة بشـكل واسـع فيعرفاها بأ  (Mc Neil & Smith)أما ماك وسميث 

كيف؟ وماذا؟ ومتى؟ وأن يتعلم الطالب أثناء اسـتخدامه : والتي ميكن أن تزود كل طالب بالبدائل املناسبة

  .الفعيل لسلسلة من النشاطات والتي غالبا ما تناسبه يف أي وقت وبحسب رسعته ومستواه كفرد

لتعليمية منط من أمناط تفريد التعليم، وأنهـا عبـارة عـن وتتفق هذه التعريفات عىل أن الحقيبة ا

نظام تعليمي يحتوي عىل مجموعة من املـواد التعليميـة املنظمـة والتـي تعـالج موضـوعا معينـا وتسـاعد 

  .املتعلم أن يتعلم ذاتيا وفق قدراته وإمكاناته ورسعته الذاتية يف التعلم لتحقيق أهداف معينة

 –األهـداف التعليميـة : بأن عنارص الرزم والحقائـب التعليميـة هـي) Kapfer, 1971(ويرى كايبفري 

وأنشطة ذاتيـة  –تقويم نهايئ و  –تقويم ذايت و  -تقويم قبيلو  –أنشطة تعليمية منوعة و  -املواد التعليمية و 

  .تزيد من تعمق الطالب

  عنارص الحقيبة التعليمية

  : يةمن العنارص الرئيسة الواجب توافرها يف الحقيبة التعليم

  .الغالف الخارجي للحقيبة

حيث يقوم املصمم بتصميم الغالف الخارجي للحقيبة التعليمية، بحيث يشـمل عـىل عنـوان تلـك 

الحقيبة واسم املصمم، ويراعي املصمم عوامل جذب املتعلم من حيث اللـون والشـكل والصـورة املناسـبة 

  .ملوضوع التعلم الذي تدور حوله الحقيبة

  املقدمة -

كتابة وتوضيح مربرات محتوى الحقيبة وبيان أهميتها للمتعلم، مع كتابة الفكرة العامـة حيث يتم 
  .أو الهدف العام الذي صممت الحقيبة من أجله

  .األهداف السلوكية -

يقوم املصمم بصياغة األهداف السـلوكية الخاصـة باملـادة التعليميـة التـي تـدور حولهـا الحقيبـة 
  توجه الطالب إىل أمناط سلوكية قابلة للتحقيق بطريقة محددة وواضحة الصياغة و 
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  .بعد االنتهاء من دراسة الحقيبة

  .بناء االختبار القبيل للحقيبة -

والهدف منه هو البحث عن الخربات املوجودة لدى املتعلم يف املجال الذي يريد أن يتعلمـه ليـتم 

وتوجيهه نحو أجزاء الحقيبة التي تحتـاج  تحديد ما إذا كان املتعلم يحتاج إىل تعلم الوحدة الجديدة أم ال،

  .منه إىل دراسة، ويجب أن تكون فقرات االختبار مرتبطة باألهداف السلوكية للوحدة

  .مكونات الحقيبة ومحتوياتها -

يقسم جسم الحقيبة أو محتواها إىل أجزاء يتوقف عددها عىل نوع األفكار الرئيسـة وعـددها مـن 

املواد والنشاطات املستخدمة من ناحية ثانية، ويتضمن كل جزء مـن أجـزاء ناحية، والعالقة بني األهداف و 

الحقيبة أهدافا سـلوكية، ونشـاطات مرجعيـة ونشـاطات تطبيقيـة خاصـة، وتهـدف النشـاطات املرجعيـة 

)Resource Activities ( ،إىل تأمني املعلومات الرضورية للحقيبة ومن األمثلة عليها، القراءة من كتـاب مقـرر

لم أو االستامع إىل رشيط أو محارضة، أو إجراء مقابلـة، أو دراسـة خريطـة مـن الخـرائط أو يهدة فأو مشا

مشاهدة برامج التلفزيـون  ، أوشكل أو رسم أو صورة، أو توزيع استبيان، أو مالحظات، أو دراسة شفافيات

  .الرتبوية

شجع الطالب عىل التعامل فيتم تصميمها بحيث ت Application Activitiesأما النشاطات التطبيقية 

مع محتوى النشاطات املرجعية السابقة، ومن األمثلـة عليهـا قـراءة مقـاالت، طـرح أسـئلة، إجابـة أسـئلة، 

  ....تعريف مفاهيم، كتابة أبحاث، عمل لوحات، حل مشكالت

  .بناء اختبارات التقويم الذايت -

التغذية الراجعـة للطالـب، حيـث وتهدف هذه االختبارات والتي عادة ما تكون قصرية، إىل تقويم 

تعرف املتعلم مبدى التقدم الذايت الذي أحرزه عند القيام بالنشاطات املتعددة للحقيبة لتوجيهه إىل أجـزاء 

  .الحقيبة التي هو بحاجة إىل مراجعتها قبل أن تقدمه إىل االختبار البعدي
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  .بناء االختبار البعدي للحقيبة -

اس مدى تحقيق املـتعلم ألهـداف الحقيبـة، وقـد يكـون االختبـار حيث يهدف هذا االختبار إىل قي

البعدي صورة عن االختبار القبيل أو قد يزيد عنه بعدد من الفقرات، وقد تتخذ فقرات هذا االختبار أمناط 

متعددة حسب نوعية األهداف واملـادة التعليميـة، وقـد يكـون االختبـار البعـدي أسـئلة مقـال، أو أسـئلة 

  .موضوعية

  .طات إثرائية مقرتحةنشا -

قد يجد بعض الطلبة اهتامم خاص بجانب معني من محتويات الحقيبة بعد االنتهـاء مـن االختبـار 

البعدي بنجاح، مام يثري دافعيتهم إىل التعمق بهذه الجوانب من خالل األنشطة اإلثرائية املقرتحة، والعمـل 

  .عىل تنفيذها واالسرتشاد بادلتها

  لم بالحقائب التعليميةمزايا اسرتاتيجية التع

السرتاتيجية التعلم بالحقائب التعليمية مزايا عدة، جعلتهـا موضـع اهـتامم وإقبـال مـن الرتبـويني 

  :واملتعلمني، وذلك ألنها

تقوم عىل املنهج العلمي بتحديدها األهداف واملواد التعليمية والتخطيط الدقيق لخطة العمل،  -

  .والتقويم املستمر لألداء

ميع حواس املتعلم للتعلم مام يؤدي إىل تكامل خربات املتعلم للنظم وتنويع مجاالت توظيف ج -
  .الخربة التي تهيؤها الحقيبة للمتعلم

اشتاملها عىل أكرث من وسيلة للتعلم، مام تؤدي إىل اختيار أوسع ألنسب الوسائل لتحقيق جميع  -
  .األهداف

لم املالمئة لتحقيق األهداف، ونوع الخربة تحديدها لألهداف مسبقا يسهل اختيار وسائل التع -
  .املالمئة، ومستوى األداء املطلوب لتحقيق الهدف

ميكن استخدامها من قبل مجموعات التعلم الكبرية واملتوسطة والصغرية لتعدد موادها  -
  .التعليمية وسهولة استخدامها

يع املراحل التعليمية سهولة حملها وحرية التنقل بها، ويرس تداولها واالنتفاع بها ولجم -
  .والعمرية
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  اسرتاتيجية التعلم التعاوين

  املبادئ العامة للتعلم التعاوين

يعتمد التعلم التعاوين عىل مجموعة مـن املبـادئ العامـة تضـبط سـلوك الطلبـة يف طلـب الـتعلم 

  : وحصوله، والتي منها

  التعاون يف الخري واالنتفاع بالعلوم املفيدة -

  ].2: املائدة[} وتعاونوا عىل الرب والتقوى{: تعاىل الـلـهقال 

  االستعانة باألكفاء والتعاون معهم -

أن يرشك معه هارون لحمل الرسالة إىل فرعون ومالئه ودعـوة عز وجل  فقد طلب موىس من ربه 

 واجعـل يل{: تعاىل عىل لسان مـوىس الـلـهبني إرسائيل إىل اإلميان باهلل، وذلك لكفاءة هارون يف حملها قال 

وزيرا من أهيل، هارون أخي، أشدد به أزري، وأرشكه يف أمري، يك نسبحك كثريا ونذكرك كثريا، إنك كنت بنا 

  ].36-29: طه[} بصريا، قال قد أوتيت سؤلك يا موىس

  اإلخالص يف التعاون والتناصح فيه -

] 29: الفـتح[} والذين معه أشداء عىل الكفـار رحـامء بيـنهم الـلـهمحمد رسوله {: تعاىل الـلـهقال 

  ]. 3اآلية : العرص[} وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرب{

البخـاري، ت " (ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه مـا يحـب لنفسـه: "عليه وسلم الـلـهوقال صىل 

  ). 1/123هـ، 463ابن عبد الرب، ت " (من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه) "هـ، 256

الرتمـذي، ت " (املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضـا: "ليه وسلمع الـلـهوقال صىل 

  ).2/118هـ، 279

  : وقال ابن عباس

  يت تناصحوا يف العلم، وال يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل يف و يا معرش أخ"
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  ).8/149هـ، 463البغدادي، ت " (علمه، أشد من خيانته يف ماله

هــ، 463ابـن عبـد الـرب، ت " (ال رجـل يسـأل فينتفـع وينفـع جلسـاءهأ : "وقال عيل بن أيب طالـب

1/114.(  

يا معرش الشباب تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم ال تدرون لعلكم ال تبلغـون : "وقول سفيان الثوري

  ).8/150هـ، 463الخطيب البغدادي، ت " (ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضا

  ملفاخرةاالبتعاد عن املنافسة واملشاحنة وا -

لقد حذر اإلسالم من املنافسة املفضية إىل املشاحنة والبغضاء ملا لها من عواقب خطرية عىل تفريق 

  .الجامعة وإفساد سبل التعاون بينهم يف سلوك الخري واالنتفاع به

  ).46سورة األنفال، اآلية ( ##وال ## وال {: تعاىل الـلـهقال 

ع بعضهم بعضا ومذاكرتهم هو  تحصيل العلـم وتثبيتـه، إذ الهدف الرئيس من اجتامع املتعلمني م

  . ال املنافسة واملشاحنة واملفاخرة

وإن اجتامعا ينبغي أن يكون هلل تعاىل، فال يليق بنا املنافسة واملشـاحنة، بـل " :وقال اإلمام النووي

هــ، 676، ت النـووي" (شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتامع قلوبنا عـىل ظهـور الحـق

  ).1/59ج

  تنوع األنشطة وتعددها أثناء التعلم -

أن عىل املتعلم أن ميارس أنشطة متعـددة يف تعلمـه، ويـذكر منهـا  )هـ 620( حيث يرى الزرنوجي

املطارحة واملناظرة، عىل أن يراعي املتعلم األصـول األخالقيـة يف هـذا، ويـرى أن مـن مسـؤولية املـتعلم أن 

إذ عليه أن يختار املجد، والـورع، وصـاحب الطبـع املسـتقيم، ويفـر مـن . التعلم يحسن اختيار الرشيك يف

  ).35هـ، ص 620الزرنوجي، (الكسالن، واملعطل، واملكثار، واملفسد، والفتان 
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  الجمع بني النظرية والتطبيق -

تقولـوا مـا ال  أن الـلــهيا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون، كرب مقتا عند {: تعاىل الـلـهقال 

  ].3-2: الصف[} تفعلون

كان الرجل منا إذا تعلم عرش آيات، مل يجاوزهن حتى يعـرف معـانيهن والعمـل : "قال ابن مسعود

حـدثنا الـذين كـانوا يقرئوننـا أنهـم كـانوا : "وذكر أبو عبد الرحمن السلمي نحـو ذلـك حيـث قـال". فيهن

إذا تعلموا عرش آيـات، مل يخلفوهـا حتـى يعملـوا مبـا  وكانوا -عليه وسلم الـلـهصىل –يستقرئون من النبي 

  ).1/3هـ، 774ابن كثري، ت " (فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا

فالتزام الجوانب النظرية دومنا أقرانها باملامرسة العملية يـورث امللـل ويضـعف الهمـم يف السـعي 

  .يان لعدم مامرسة الجوارح ما وعته العقولملتابعة العلوم واملثابرة يف تحصيلها، كام يعجل النس

وكان عيل بن أيب طالب يويص املعلمني أن يطبقوا ما يُعلّمـون ألنهـم بـذلك يجـذبون مـن حـولهم 

  ).69هـ، 450املاوردي، ت (للتعلم 

ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، لهذا عظمت زلة العامل؛ ملـا يرتتـب عليهـا مـن : "وقال الشافعي

  ). 21هـ، ص 733ابن جامعة، ت " (داء الناس بهاملفاسد القت

وبذلك أشار الشافعي إىل رضورة مامثلة التطبيق ملـا حفـظ يف العقـول، ألن سـواد النـاس يهتمـون 

مبالحظة سلوك العلامء أكرث من اهتاممهم مبالحظة نتاج عقولهم، كام ويهتمون باالقتداء بسلوكهم أكرث من 

  . االحتكام ملا قالته عقولهم

ابن جامعة، ت " (وإذا مل ينتفع العامل بعلمه، فغريه أبعد عن االنتفاع به: "ذلك قال ابن جامعة ويف

  ).21هـ، ص 733

  االنتامء للجامعة -

يكون انتامء أعضاء فريق العمل أثنـاء الـتعلم التعـاوين، كـانتامء األرسة الواحـدة املتحابـة، بحيـث 
  .سالمة أعضائه يكون حرص أعضاء الفريق الواحد كحرص الجسد عىل
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إنه ليحزنني مفارقتـك، وتؤنسـني معرفتـك، : "وقد قال يف ذلك أبو حنيفة عند مفارقة أحد تالميذه

  ).1/367، 1981امليك، " (فواصلني بكتبك، وعرفني حوائجك، وكن يل كابن، فإين لك كأب

بعض كـ) هــ113ت (كنا عند مكحـول ): "هـ167ت (وقال يف ذلك سعيد بن عبد العزيز التنوخي 

  ).7/301هـ، 571ابن عسكر، تن " (ولده

وقد كان أبو حنيفة يدعو طالبه كل يـوم جمعـة ويطـبخ لهـم أنـواع الطعـام، ويقـدم لهـم ألـوان 

  ).1/365، 1981امليك، " (الفاكهة ويقدم العون املادي لبعض الطلبة

ن يبادر املعلـم ومن محاسن االنتامء أن يتزاور أعضاء الجامعة فيام بينهم، وأحسن هذه املحاسن أ 

مـرض : "يف زيارة املتعلمني الذين يتلقون العلوم عىل يديه عند حاجتهم لذلك، فعن محمد بن الحسن قال

أن ميـت : قال -أبو حنيفة–فعاده أبو حنيفة، فلام خرج  -وهو أحد تالميذ أبو حنيفة البارزين–أبو يوسف 

  ).8/536هـ، 748الذهبي، ت " (هذا الفتى فهو أعلم من  عليها

  التواصل بني املتعلمني واملعلمني -

وهذا يتمثل يف التواصل اإليجايب واملتبادل بني املتعلمني أنفسهم وبني املتعلمني واملعلمني من جهة 

عليه وسلم يعيد كالمه ويكرره عىل املتعلمني والسامعني من الصحابة ليـدركوه  الـلـهأخرى، فقد كان صىل 

عـن  -عنـه الـلــهريض –فال يفوت أحدهم شيئا منه، فعن أنـس بـن مالـك  ويتواصلوا مع معانيه ودالالته،

هـ، 656البخاري، ت " (إنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى تفهم عنه -عليه وسلم الـلـهصىل –النبي 

1/34 .(  

لتوجيه وإذا كان املتعلمون يتواصلون فيام بينهم يف التعلم واالجتهاد، فإن تواصل املعلم لهم يأيت با

يف سـفرٍة سـافرناها،  -عليـه وسـم الـلــهصـىل –تخلف عنـا النبـي : بن عمر قال الـلـهواإلرشاد، فعن عبد 

ويل لألعقـاب مـن : فأدركنا وقد أرهقتنا الصالة ونحن نتوضأ، فجعلنا منسح عىل أرجلنا، فنادى بأعىل صوته

  ).1/23هـ، 656البخاري، ت " (النار مرتني أو ثالثا
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  .العلم التواضع يف -

من علوم ومعارف، كام ينبغي ترك العجب بالنفس،  الـلـهال ينبغي التعايل عىل املتعلمني مبا وهبه 

  .والحلم عىل هفوات املتعلمني وسقطاتهم الرتبوية إذ هم يف طور النشأة ومدارج الرتبية

  : تعاىل الـلـهقال 

: الفرقـان[} اهلون قـالوا سـالماوعباد الرحمن الذين ميشون عىل األرض هونـا، وإذا خـاطبهم الجـ{

63.[  

تعاىل بحسن خلق املعلمني واملتعلمني وهم يتواضـعون لبعضـهم مـن غـري كـرب  الـلـهوبذلك أشاد 

  .واستعالء، كام وفيها تذكري للمعلم باالناءة والعلم عىل من هم دونه بالعلم واملعرفة

  .استمرارية التعاون يف تحصيل العلوم -

وفـوق كـل ذي {: تعاىل بقولـه الـلـهظ كتاب أو اكتشاف حقيقة، لذلك أشار فالعلوم ال تنتهي بحف

ليدرك العامل إمنا علمه إال القليل، لذلك جاءت دعوة القرآن إىل اسـتمرارية طلـب ] 76: يوسف[} علم عليم

: والسبب يف ذلـك يتضـح يف قولـه تعـاىل] 114: طه[} وقل رب زدين علام{: تعاىل الـلـهالعلم والتعلم بقول 

  ] 85: اإلرساء[} وما أوتيتم من العلم إال قليال{

يا أبا : "عليه وسلم يف حثه عىل استمرارية التعاون يف نرش العلم وتعليمه لآلخرين الـلـهوقال صىل 

خري لك أن تصيل مائـة ركعـة، وألن تغـدو فـتعلم آيـة مـن كتـاب  الـلـهذر ألن تغدو فتعلم آية من كتاب 

ائة ركعة، وألن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل بـه أو مل يعمـل خـري لـك مـن أن خري لك أن تصيل م الـلـه

  ).1/76هـ، 275ابن ماجة، ت " (تصيل ألف ركعة

  الشورى -

والذين استجابوا لـربهم وأقـاموا الصـالة وأمـرهم شـورى بيـنهم ومـام رزقنـاهم {: تعاىل الـلـهقال 

  ].38: الشورى[} ينفقون
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نية دامئة الحاجة إىل األخذ بالشورى عند اتخاذ القرارات ورسم السياسـات إذ األعامل واملهام التعاو 

وتحديد املنطلقات، ملا يف الشورى من منافع تعـود بتحسـينات عـىل تلـك القـرارات، وتقليـب األمـور مـن 

  .جميع جوانبها قبل الخوض فيها واجتناب الرتدد أو الرتاجع عن تنفيذها

  علم التعاويناألهمية الرتبوية السرتاتيجية الت

عندما كانت املواقف التعلمية، والنشاطات الرتبوية والخربات التعليمية القامئة عىل الجهـد الـذايت 

والتنافس الفردي، كان الطلبة ينجزون أعاملهـم فـرادى دون إحسـاس بـروح الفريـق والتعـاون الجامعـي، 

والنفسـية للـتعلم التعـاوين يف إيجـاد روح ونظرا ألهمية اآلثار اإليجابية يف النواحي االجتامعيـة والرتبويـة 

الفريق والتعاون بني الطلبة داخل الصفوف وخارجهـا، دعـا الرتبويـون واملربـون قـدميا وحـديثا إىل رضورة 

والخطيـب . هــ360الرامهرمـزي، : (استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف اكتساب املعرفـة، وذلـك أمثـال

 .Slavin, 1988. John son, 1983. هــ733وابـن جامعـة، ت . هــ620والزرنـوجي، ت . هــ463البغـدادي، 

Deutsch, 1945. Lancaster, Bell, 1790, Back, 1993.(  

عليه وسـلم عـىل التعـاون املفيضـ إىل التكافـل إلنجـاز املهـام بـروح  الـلـهوقد حث الرسول صىل 

  : الفريق، حيث قال

عضـو تـداعى لـه سـائر  منـه لجسـد إذا اشـتىكوتعاطفهم مثل ا وتراحمهم مثل املؤمنني توادهم{
والتعاون يف طلب العلم وتحصيل النافع يعدل صـالة ) 4685مسلم، حديث رقم (} الجسد بالسهر والحمى

 الـلــهريض –النافلة عند الخليفة عمر بن الخطـاب، فقـد أىت أبـو مـوىس األشـعري إىل عمـر بـن الخطـاب 
: قـال عمـر. جئـت أتحـدث إليـك: ما جاء بك؟ قال أبو موىس :ذات ليلة بعد العشاء، فقال له عمر -عنهام

الصالة يا أمري املؤمنني، فقـال : فجلس عمر فتحدث طويال ثم إن أبا موىس قال. إنه فقه: هذه الساعة؟ قال
  ).10/253ت، .الهندي، د(إنّا يف صالة : عمر

  ة منهج التعاون يف تلقي العلم باجتامعهم وتعاونهم يف تحصيله وسلك الصحاب



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

187 
 
 

إذا اجتمعـوا  -عليـه وسـلم الـلــهصـىل – الـلــهكان أصحاب رسـول : "فعن الصحايب أيب نرضة قال

  ) 6/68هـ، 463الخطيب البغدادي، ت " (تذاكروا العلم وقرءوا سورة

لنفع املبـاح، كـام نهـى عـن التعـاون يف أوجـه تعاىل بالتعاون بني العباد يف جميع أوجه ا الـلـهأمر 

  : تعاىل الـلـهالرش والضالل، قال 

  ].2: املائدة[} وتعاونوا عىل الرب والتقوى وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان{

ومبا أن من أهداف الدين اإلسالمي الوحدة ونبذ الفرقة، فقد جاء القرآن الكـريم يـدعو إىل األخـذ 

: آل عمـران[} جميعـا وال تفرقـوا الـلــهواعتصموا بحبل {: تعاىل الـلـه، حيث قال بأسباب التجمع والتوحد

103 .[  

تعاىل مواقف األنصار يف املدينـة مـن إخـوانهم الـذين هـاجروا إلـيهم مـن مكـة  الـلـهوقد امتدح 

يـا يف املكرمة التي كانت أروع األمثلة عىل التعاون والتكافـل االجتامعـي، وقـد أصـبح تعـاونهم أمنوذجـا ح

  : تعاىل الـلـهالعلوم الرتبوية واالجتامعية، قال 

والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون يف صدورهم حاجة مام {

  ].9: الحرش[} أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون

: إىل التعاون يف املذاكرة واالجتامع عـىل دروسـها حيـث قـال) هـ360(مزي وقد أشار اإلمام الرامهر 

الرامهرمـزي، ت ". (تذاكروا الحديث ال يتفلت منكم، وإنه ليس مبنزلة القرآن إن القرآن محفـوظ مجمـوع"

  ).548هـ، 360

التعاون يف طلب العلـم مـن خـالل الـتعلم والتعلـيم وذلـك ) هـ463ت (وذكر الخطيب البغدادي 

، )8/149هــ، 463الخطيـب البغـدادي، " (وجوب املناصحة فيام يروى وإفادة الطلبة بعضهم بعضا: "لهبقو 

  .وبذلك أوىص الخطيب البغدادي برضورة املذاكرة مع األقران

  : تعاىل الـلـهوقد كانت مقاصد اآلية يف اإلمساك عن التنازع، يف قول 
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  ].46: األنفال[} وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{

االعتصام بالتعاون ونبذ الفرقة واالختالف املفيضـ إىل التنـازع، املـؤدي إىل مسـالك الفشـل، وهـذا 

حري أن يكون يف الرتبية مـن خـالل الـتعلم والتعلـيم التعـاوين، ألن املـتعلم كلـام منـا ونشـئ منـذ صـغره 

ل من خاللـه مـع مجتمعاتـه وانطالقه بدياته عىل التعاون، كان له ذلك منهجا يتكامل به مع أقرانه ويتكاف

  .األرسية واملدرسية والبيئية والوطنية والقومية والعاملية

عليه وسلم عىل االلتزام مببادئ التعلم والتعليم التعاوين يف قوله صـىل  الـلـهكام وحث النبي صىل 

  :عليه وسلم الـلـه

م إال نزلـت علـيهم ويتدارسـونه بيـنه الـلــهيتلـون كتـاب  الـلــهما جلس قوم يف بيت من بيوت "

. 1/37هــ، 256البخـاري، ت " (فـيمن عنـده الـلــهالسكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة وذكـرهم 

  ).274، 4هـ، 261ومسلم، ت 

تـزاوروا وتـذاكروا : "وقد دعا الخليفة عيل بن أيب طالب إىل التعاون يف العلـم وتعلمـه حيـث قـال

  ).545هـ، 360الرامهرمزي، ت . 1/101هـ، 463ابن عبد الرب، ت (" الحديث فإنكم إال تفعلوا يدرس علمكم

  : وقال عبد الرزاق عن َمْعمرَ 

هـ، 463البغدادي، ت " (كان ابن جريج يأخذ بيدي فيذهب يب إىل منزله فيكتب عني واكتب عنه"

  .حيث كانا يتعاونان يف كتابة العلوم وتدوينها) 273ص 

فعله الصحابة يف تتبع وحي السامء ونزولـه عـىل محمـد صـىل ومن مثار طريقة التعلم التعاوين ما 
  : عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قالفعليه وسلم وتناقله فيام بينهم بطريقة تعاونية،  الـلـه

وكنـا نتنـاوب النـزول  -وهي من عوايل املدينة–كنت أنا وجاٌر يل من األنصار يف بني أمية بن زيد "
ينزل يوما وأنزل يوما، فـإذا نزلـت جئتـه بخـرب ذلـك اليـوم مـن  -عليه وسلم هالـلـصىل – الـلـهعىل رسول 

  ).1/185هـ، 256البخاري، ت (الوحي وغريه، وإذا نزل فعل مثل ذلك 

وقد أدرك الصحايب أبو الدرداء أهمية التعلم التعاوين يف تعلـم قـراءة القـرآن حيـث كـان إذا صـىل 
ـة عريـف،  الغداة يف جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عرشة، عرشة وعـىل كـل عرش

  ويقف هو يف املحراب يرمقهم ببرصه، فإذا غلط أحدهم 
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هــ، 748الـذهبي، ت (رجع إىل عريفهم، وإذا غلط عريفهم، رجع إىل أيب الدرداء فسأله عـن ذلـك 
  ).20ص 

ا يف ذلك نفع لآلخرين، حيـث وقد قّدم اإلمام أحمد بن حنبل التعاون يف التعلم عىل أداء النافلة مل

ما صليت اليـوم : "، وقد قال ابن حنبل)هـ281ت (مع أيب زرعة ) هـ242ت (تذاكر اإلمام أحمد بن حنبل  

  ).11/228هـ، 748الذهبي، ت " (غري الفريضة، استأثرت مبذاكرة أيب زرعة عىل نوافيل

لحرام، فلم يزاال حتى أذن املؤذن واجتمع وكيع وعبد الرحمن للتعاون يف املذاكرة ليلة يف املسجد ا

  ).274هـ، ص 463البغدادي، ت (أذان الصبح 

  : وقال عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه

اليـوم يـوم غنمـي، : كان الناس فيام مىض من الزمان األول إذا لقي الرجل من هو أعلم منـه قـال"

ره، وإذا لقي من هو دونه علّمه، ومل يزُه اليوم يوم مذاكريت، فيذاك: فيتعلم منه، وإذا لقي من هو مثله قال

فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى . حتى صار هذا الزمان: "ثم قال عبد العزيز". عليه

الخطيب البغـدادي، " (يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله مل يذاكره فهلك الناس عند ذلك

عبد العزيز زمان أبيه لتامسكه بالتعاون يف طلب العلم، وذم طلبة العلـم  وبذلك امتدح). 276هـ، ص 463

  .يف زمانه لتهالكهم عىل التنافس واختصاص النفس بالعلم لئال ينتفع منه اآلخرون

إىل أهميـة التعـاون ورضورة التكافـل واالنـتامء للجامعـة والعمـل ) هــ733ت (وأشار ابن جامعة 

لرتبوية املنبثقة من الدين اإلسالمي وذلك عنـدما أهـاب مبعلـم املتعلمـني بروح الفريق عند غرس املبادئ ا

يتعاهد ما يعامل به بعضهم من إفشاء السالم وحسن التخاطب يف الكـالم، والتحابـب والتعـاون عـىل : "أن

الرب والتقوى وعىل ما هو بصدده من التعلـيم، وعليـه أن مينـع كـل أسـباب التنـافر والتبـاغض بيـنهم مـن 

  ).53هـ، ص 733ابن جامعة، ت " (سة والشحناء، ألنها سبب العداوة والبغضاءاملناف

  .لحصول العلم أن تكون املذاكرة فيه مع األقران) هـ1067ت (وقد اشرتط حاجي خليفة 
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  اسرتاتيجية املجموعات الزمرية

  مفهوم املجموعات الزمرية

حسـب حجـم الصـف وعـدد وذلـك ) 5-3(توزيع الطلبة إىل مجموعـات صـغرية متكافئـة العـدد 

الطلبة، عىل أن يكون أفراد املجموعة غري متجانسني تحصيليا، حيث يقوم أفراد املجموعـة بحـوار متكامـل 

  . يشرتك فيه جميع أفراد املجموعة حول املوضوع املراد تعلمه وفق األهداف املرجو تحقيقها

قـد قامـا يف أواخـر القـرن ) Lancaster, Bell(أن كال من النكرس وبـل ) Lcnnon, 1988(وذكر لكنون 

الثامن عرش باستخدام مكثف ملجموعات التعلم الزمري يف بريطانيـا، وقـد أدخلـت هـذه االسـرتاتيجية إىل 

  .بفتح املدرسة الالنكسرتية يف مدينة نيويورك) م1806(الواليات املتحدة عام 

زيـادة التحصـيل يف مختلـف  عـىل أن للتعلـيم الزمـري تـأثريا كبـريا يف) Slavin, 1988(وأكد سالفني 

  . املراحل التعليمية، ويف املوضوعات الدراسية املختلفة، ويف مختلف مجاالت البعد االنفعايل

  املبادئ األساسية السرتاتيجية املجموعات الزمرية

  : تقوم اسرتاتيجية املجموعات الزمرية عىل مجموعة من املبادئ الرتبوية منها

  .املهمة املوكلة إليهم بشكل جامعيمشاركة أفراد املجموعة ب -1

  .تبادل الخربات بني أفراد املجموعة الواحدة -2

  .التفاعل االجتامعي بني أفراد املجموعة الواحدة -3

  .تحمل املسؤولية الجامعية إلنجاح مهام املجموعة التي يعمل ضمنها -4

  .القدرة عىل صنع القرارات وإصدار األحكام دون رهبة أو تردد -5

  .عزيز الثقة بالنفس، فنجاح املجموعة يعني نجاح جميع أفراد املجموعةت -6
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  الخطوات اإلجرائية السرتاتيجية املجموعات الزمية

  :تتطلب اسرتاتيجية املجموعات الزمرية القيام بالخطوات اآلتية

  .تحديد األهداف وصياغتها وفق حاجات املتعلمني -1

  .متجانسة يف التحصيلتوزيع الطلبة يف مجموعات زمرية غري  -2

  ....).امللخص، املقرر: (كاآليت الواحدة أفراد املجموعة وهم توزيع األدوار عىل املتعلمني -3

  . توزيع املادة التعليمية أو املهمة املراد إنجازها عىل املجموعات -4

  .وعةتوضيح املادة التعليمية ألفراد املجموعات، وبيان املهام املراد إنجازها من كل مجم -5

  .تحديد وقت إنجاز املهام وإعالم أفراد املجموعات بالوقت املحدد قبل البدء بإنجاز املهام -6

متابعة أعامل الفرق واملجموعات ومراقبة آلية إنجازها، والتدخل املبارش من قبل املعلم حال  -7

له وجود مشكلة أو عقبة لدى إحدى املجموعات ملساعدتهم وإرشادهم يف إيجاد سبال فاع

  .لحلها

  مناذج اسرتاتيجية املجموعات الزمرية

  : اشتملت اسرتاتيجية املجموعات الزمرية عىل مجموعة من النامذج منها

  منوذج جونسون-1

أفراد، بحيـث يتعـاون جميـع أفـراد املجموعـة ) 5-3(حيث يوزع الطلبة يف مجموعات صغرية من 

  .معا يف إنجاز املهمة املوكلة للمجموعة ككل

  أرنسونمنوذج -2

يقوم هذا النموذج عىل تقسيم املادة الدراسية إىل أجزاء حسب أعـداد أفـراد املجموعـة الواحـدة، 

  وبذلك تتشابه جميع املجموعات بحصولها عىل نفس أجزاء املادة 
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الدراسية، ثم يلتقي الطلبة الذين يحصلون عىل الجـزء نفسـه مـن جميـع املجموعـات ويتنـاولون 

الخبـري إىل مجموعـاتهم ، ثم يرجع أفـراد مجموعـة )مجموعات الخبري(رى تسمى األفكار يف مجموعات أخ

  .األصلية وقد اكتسبوا معرفة أعمق وخربة جديدة

  منوذج املبارة-3

حيث يقسم املعلم املادة التعليمية إىل تعيينات ثـم يوزعهـا عـىل جميـع املجموعـات، ثـم يـدرس 

خترب بعضهم فهـم بعضـهم، ثـم يـتم اختيـار أحـد أفـراد جميع أفراد املجموعة الواحدة تلك التعيينات، وي

  .املجموعة األكرث فهام للتعيني ليتنافس مع أفراد باقي املجموعات ويف التعيني نفسه عند باقي املجموعات

  منوذج سالفني-4

املعلـم  توزع املهام يف هذا النموذج عىل املجموعات، وبعـد إتقـان أفـراد املجموعـة للمهـام يضـع

دية لجميع أفراد املجموعة، وبعد إجراء االختبار ترتجم العالمات إىل نقاط تحسب للمجموعـة اختبارات فر 

  .ككل، وتقارن هذه النقاط مع نقاط املجموعات األخرى

  منوذج املتعلم واملتعلم-5
حيث تتكون كل مجموعة من متعلمني اثنني، وعند توزيع املادة التعليمية عىل مجموعة ما، يقوم 

ل بقراءة الجزء األول منها، ثم يلخصها لزميله الثاين الـذي قـرأ كـذلك الجـزء األول الـذي يقـوم املتعلم األو 
بدوره بنقدها ومناقشة زميله مبضمونها وتصويبها، ثم يقوم االثنان بإعداد ملخص محكم للجزء  األول، ثـم 

ول الـذي يقـوم بـدوره بنقـدها يقرأ الزميل الثاين الجزء الثاين من املادة التعليمية، ثـم يلخصـها لزميلـه األ 
  .ومناقشة زميله مبضمونها، ثم يقوم االثنان معا بتلخيص الجزء الثاين تلخيصا محكام

  منوذج املتعلم واملعلم-6

حيث يقسم املادة التعليمية عىل املجموعات، عىل أن تتكون كل مجموعة مـن فـردين يقـرأ األول 

يله الثاين ويلخصها له، وقد أصبح خبريا متمكنا فيهـا، ثـم املادة التعليمية املخصصة ملجموعته ثم يدرس زم

  يقوم الزميل الثاين بتدريس الزميل األول الجزء الثاين من 



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

193 
 
 

املادة  التعليمية املخصصة ملجموعته ويجيبه عن أسئلته حتى يـتمكن مـن املـادة التعليميـة، ثـم 

  .يقوما معا بتلخيص املادة التعليمية املخصصة ملجموعتهام

  اءات التنفيذية السرتاتيجية املجموعات الزمريةاإلجر 

يقوم املعلم بتهيئة الطالب للعمل ضمن املجموعة الزمرية، وتنظيم املجموعة الزمرية، وتنظيم  -

البيئية التعليمية، وتقديم املهامت، وتحديد وقت إنجازها، كام يربز دوره يف املراقبة، والتعزيز 

  .عند الرضورة، والتغذية الراجعة ألداء املجموعة مع تقديم املساعدة

يكون دور الطلبة يف املجموعة الزمرية الواحدة املشاركة فيام بينهم يف تحليل وتفسري املحتوى  -

  .الدرايس، من خالل األنشطة املقرتحة عليهم

أفراد ويتحدد أدوارهـم بالرتتيـب، وبرشـط أن تتغـري ) 5-3(تقسم املجموعة الزمرية الواحدة إىل  -

ألدوار يف كل حصة، حتى يـتمكن الفـرد الواحـد مـن املـرور بـاألدوار جميعهـا يف الحصـص القادمـة هذه ا

  :واألدوار هي

مهمته الربط بني املعلم وأفراد املجموعة الزمرية، وتوزيع األدوار بينهم بحيث يوزع  :القائد -

  .ةالبطاقات عىل  أفراد مجموعته الزمرية ليعرف كل منهم دوره يف الحصة القادم

مهمته قراءة النص املطلوب منه، وقراءة ملخص كل مجموعة أمام أفراد مجموعته قبل  :القارئ -

  .توقيع أفراد املجموعة عىل امللخص، وتسليمه للمعلم يف نهاية الحصة

  .مهمته تحديد الخالصات وذلك بالتعاون مع أفراد مجموعته الزمرية :امللخص -

أسئلة عىل أفراد مجموعته الزمرية حول أفكار امللخص  تقويم عمل الخالصات، طرح :املقوم -

ومناقشة أفراد مجموعته الزمرية يف اإلجابة عليها، والتوصل إىل اإلجابات الصحيحة وطلب 

  .املساعدة من املعلم يف توضيح األمور التي ال تتمكن املجموعة الزمرية من اإلجابة عنها
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إلجابات الصحيحة التي توصلت إليها املجموعة مهمته تسجيل األراء واألفكار وا :املسجل -

  .الواحدة

أن تنظيم الطالب داخل غرفة الصف من أهم العوامل التي تساعد عىل إيجاد جـو مـن االنسـجام 

  .داخل غرفة الصف، وتؤدي بالتايل إىل إقبال الطالب عىل  التعلم والتعليم

 قبل موعد الحصة بيوم، ليتمكن كلمذكرة تحضري لكل فرد يف املجموعة الزمرية املعلم يسلم  -

  .عضو من املجموعة الزمرية من معرفة دوره والقيام به يف الحصة القادمة

  ):غرفة الصف(تنظيم البيئة التعليمية ** 

يخرب املعلم طالبه أنهم يف مجموعات زمرية صغرية، ويوضح الفائدة  املتوخاة من العمل يف  -

  .مجموعات، وأهمية ذلك

الظروف املناسبة لتدريس املحتوى حيث يشارك الطالب يف خرباتهم ومعرفتهم  املعلم يهيئ -

  .لتعليم بعضهم بعضا

  .يثري املعلم اهتاممات الطلبة للبحث واالكتشاف واملعرفة -

عىل النمو االجتامعي بشكل سليم، بإقامة عالقات اجتامعية طيبة مع  املعلم الطلبة يساعد -

  .زمالئه

عىل أصول املحادثة الهادفة، ويبنى لديهم التفكري الناقد البناء، ويساعدهم  يعود املعلم الطلبة -

  .عىل تقبل االنتقادات املوضوعية

  .للطالب الواحد فرصا أكرب للمشاركة مام لو كان الصف كامال املعلم يتيح -

قائد، (الطالب إىل مجموعات زمرية تتكون املجموعة الواحدة من خمسة أفراد املعلم يقسم  -
وتتوزع األدوار بينهم بالرتتيب رشيطة أن مير الطالب الواحد ) قارئ، ملخص، مقوم، مسجل

  .باألدوار كلها خالل الفرتة التجريبية

  .اختالف أفراد املجموعة الواحدة يف التحصيل -
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  .عمل بطاقات تحمل دور كل طالب ورقم مجموعته -

  1مسجل  1مقوم  1ملخص  1قارئ  1قائد

  2مسجل  2مقوم  2ملخص  2قارئ  2قائد

يفضل أن يجلس أفراد املجموعة الواحدة ): طريقة الجلوس للمجموعات(ترتيب غرفة الصف  -

وجها لوجه، وتكون املجموعات الزمرية متباعدة عن بعضها بعضا حتى يتمكن املعلم من 

  .الوصول إىل كل مجموعة زمرية

 ،ة عن طريق تعريفهم ببعضهم بعضايقوم املعلم ببناء الصلة والثقة بني أعضاء املجموعة الزمري -

ويطلب منهم السري يف الحصة بهدوء تام بحيث ال تؤثر مجموعة عىل االخرى يف الحركة 

  ".نعمل معا وننجح معا"والتنقل، ويبني لهم أن شعار املجموعة الواحدة يف العمل 

  :إجراءات تنفيذ  الحصة باسرتاتيجية املجموعات الزمرية

ات املهام التي سيقومون بها والتعليامت املطلوبة منهم إلنجاز الهدف يوضح املعلم للمجموع -

  ".وإلنجاز النشاط املعد يف الخطة مع تحديد الوقت إلنجازه

تعمل كل مجموعة زمرية عىل إنجاز املهمة املعطاة بحيث يقوم كل عضو يف املجموعة بتنفيذ  -

كام . إىل اإلجابات واآلراء الصحيحةدوره، يف املجموعة عن  طريق الحوار، واملناقشة للوصول 

أن كل طالب مسؤول عن إنجاز وعمل باقي أعضاء مجموعته، وأن  عليهم أن يتعلموا من 

  .بعضهم ويتبادلوا املعلومات واملهارات التي ميلكونها

  .فشل أي عضو يف املجموعة الزمرية يؤدي إىل فشل ملجموعة كلها -

ها، تدون فيه الخالصات واإلجابات الصحيحة التي توصل تعد كل مجموعة زمرية تقريرا خاصا ب -
إليها الفريق الواحد ومن ثم يسلم إىل املعلم الذي يقوم بتصحيحه، وحفظه يف سجل خاص 

  .باملجموعة

  يف حالة عدم متكن املجموعة الزمرية من الوصول إىل اإلجابة الصحيحة عن  -
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  .جموعة إىل املعلم وطلب املساعدة منهاملهمة املطلوبة، ال مانع من تحرك أحد أفراد امل

يكافئ املعلم املجموعة الزمرية التي تنهي املهام املطلوبة منها، وبشكل جيد بدرجات  -

تشجيعية، بإعطائها قسطا من الراحة خارج غرفة  الصف، وتكون املكافأة للمجموعة عىل 

  .مسمع املجموعات األخرى

الحظة املجموعات الزمرية أثناء انشغالهم باألنشطة، يتمثل دور املعلم مبراقبة الطالب، وم -

  .واملهام املوكلة إليهم، وتقديم املساعدة للمجموعات التي تحتاج إىل ذلك

يقوم املعلم بإعطاء التغذية الراجعة إىل املجموعات الزمرية عن طريق كتابة التقرير، أو إجراء  -

  .االختبار القصري وطرح األسئلة

ج املجموعات يستخدم املعلم بطاقات يضعها عىل املقعد أمام املجموعة التي للتقليل من إزعا  -

تظهر إزعاجا عاليا ويكون لونها أحمر ويف حالة تعديل سلوك أعضاء املجموعة، تستبدل هذه 

  .البطاقة ببطاقة أخرى ويكون لونها أزرق

حصة التي تليها بعد يف حالة إنتهاء الحصة قبل تحقيق األهداف يفضل أن يستمر املعلم يف ال -

  .أخذ إذن من اإلدارة، وإذا انتهت املذكرة يعمل املعلم تغذية راجعة حتى نهاية الحصة

  متابعة املجموعات الزمرية

أثناء عمل الواجبات وتنفيـذها، البـد أن يكـون للمعلـم دور أسـايس يف ضـبط العمليـة التعليميـة 

تحديدها واالطالع عىل النتائج التي تم التوصـل إليهـا،  ومتابعتها، وال يقترص دوره عىل إعطاء الواجبات، أو

بل يتعدى ذلك إىل التفاعل اإليجايب، واملشاركة الفعليـة يف النشـاطات، والفعاليـات املختلفـة التـي تجـري 

  : داخل الحصة الصفية وأهمها ما ييل

  .وعات الزمرية يف تحليل ودراسة الواجبات قبل تنفيذها وأثنائهاممشاركة املج -



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

197 
 
 

إثارة الطلبة، وتفعيل أدوارهم أثناء عمل الواجبات، وتطبيقها من خالل طرح األسئلة، واالستامع  -

  .إىل اإلجابات، ومناقشة العمل وإعطاء املالحظات

التأكد من أن كل طالب يف املجموعة الزمرية له دور يف عمل الواجب، ومساعدة الطالب يف  -

  .إيجاد طرق التعاون األنسب

  .لواجبات والنشاطات التعزيزية للمجموعات الزمرية رسيعة التعلم لتطوير قدراتهاتوفري ا -

ستفادة منها عند تدوين املالحظات حول عمل املجموعات الزمرية، ومستوى أداء املجموعات لإل  -

  .تقديم النصائح واإلرشادات

  .تعزيز الطالب يف املجموعات أو مساهمتهم يف نقل وتبادل الخربات -

عة التوصيات، واإلرشادات مع املجموعات الزمرية، وتعزيز ثقة الطالب واهتاممهم مبا يقدم متاب -

  .لهم من توجيهات

عدم إعطاء اإلجابات املبارشة إىل الطالب، والرتكيز عىل استخدام مصادر املعلومات املتوافرة مثل  -

  .كتاب الطالب وكتب املكتبات
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  لزمنيةدرس تطبيقي يف اسرتاتيجية املجموعات ا

  ) 1(مذكرة رقم 

  مفهوم السرية النبوية: الدرس األول

  -:الهدف

  .أن يوضح الطالب مفهوم السرية النبوية -

  -:اإلجراءات

  .طالب) 5-3(يقسم املعلم طلبة  الصف إىل مجموعات زمرية متكافئة، تتكون كل مجموعة من  -

  .يبدأ بإدارة النقاش يوزع قائد املجموعة الزمرية األدوار عىل أفراد مجموعته، ثم -

  .من الكتاب املقرر) 131(يقرأ القارئ ما جاء يف الصفحة رقم  -

عليه وسلم منذ والدته وحتى  الـلـهيبني امللخص أن السرية  النبوية ترجمة لحياة النبي صىل  -

  .التحاقه بالرفيق األعىل

شتمل عليه سريته من يصحح املقوم ما قاله امللخص مضيفا إىل تعريف السرية النبوية ما ت -

  . والدته، ونسبه، ونشأته، وبعثته، وأخالقه، ومعجزاته، ومراحل دعوته، وجهاده، ومرضه

  .يكتب املسجل ما قاله امللخص واملقوم -

  .يقرأ القارئ ما كتبه املسجل -

  .)134 (من أسئلة الكتاب صفحة رقم  )1(يجيب الطلبة عن السؤال رقم  -

  .ريرا للمعلميسلم أفراد املجموعة تق -

  :الهدف

  .عليه وسلم وطاعته الـلـهأن يحفظ دليال عىل وجوب اتباع النبي صىل  -
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  : اإلجراءات -

  .يوزع قائد املجموعة الزمرية األدوار عىل فريق مجموعته -

  .من الكتاب املقرر) 131(يقرأ القارئ ما جاء يف الصفحة رقم  -

: سورة الحرش[، }الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواوما أتاكم {: يركز امللخص عىل قوله تعاىل -

  .مفرسا ألفاظها وموضحا مقاصدها] 7اآلية رقم 

عليه وسلم هي األسوة  الـلـهأن حياة النبي صىل : يصحح املقوم ما قاله امللخص، ثم يضيف قائال -

: تباعه، ويسألتعاىل عىل الناس ا الـلـهاملثىل للمسلمني يف شؤون الحياة جميعها، لذلك أوجب 

  من يذكر الدليل مرة أخرى؟ هل هناك دليل آخر؟ من يذكره؟

  .يكتب املسجل ما قاله امللخص واملقوم -

  .يقرأ القارئ ما كتبه املسجل -

  .)134(من أسئلة الكتاب صفحة رقم  )1(يجيب الطلبة عن السؤال رقم  -

  .يسلم أفراد املجموعة تقريرا للمعلم -
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  اسرتاتيجية التعهدات

تعد عملية التخطيط لتنفيذ اسرتاتيجية التعهدات الصفية خريطة األداء الزمنـي املقـنن للمعلمـني 

واملتعلمني، إذ يهتدون بها يف تحقيق أهدافهم املنشـودة يف جـو آمـن مـن املواقـف غـري املحسـوبة وبيئـة 

  .مطمئنة تزيد من ثقتهم بأنفسهم يف تنفيذ املواقف التعليمية أو التعلمة

يجية التعهدات الصفية هي تطبيق ملبدأ تفريد التعليم، حيث يـتم فيـه عقـد اتفاقيـة بـني واسرتات

املعلم واملتعلم، يتعهد فيها املتعلم إنجاز مهمة معينة، ويتم ذلك بكتابة عقد صفي شـأنه شـأن أي تعهـد 

  . آخر

معـني، ووثيقة التعهد هي ورقة مكتوبة واتفـاق بـني طـرفني مرتاضـيني لتنفيـذ مهمـة أو مرشـوع 

  .ويحاسب عليها املتعلم عند عدم االلتزام بها أو عدم تنفيذها

إال بعـد مناقشـات ومفاوضـات  -املعلم واملـتعلم–وال يتم كتابة وثيقة التعهد الصفي بني الطرفني 

معقولة ومرضية للطرفني ويحبذ أن يكون كاتب التعهد وسيطا ثالثا بني املعلم واملتعلم ليكون شاهد عـدل 

  .د، كام يعزز وجوده همة املتعلم لتنفيذ التعهد ومكانة املعلم وعلو شأنهعىل التعه

وينبغي أن يتضمن التعهد الصفي سلوكا قابل للتنفيذ والقياس، ومعيـارا ضـابطا للسـلوك، ومعـززا 

مشوقا ودافعا للعمل، رشيطة أن تكون لغة التعهد واضحة وعباراته مكتوبة بدقة تصـف السـلوك املتوقـع 

  :ا التباس مزدوج ملعنيني يف كلمة واحدة، وفيام ييل مناذج عىل اسرتاتيجية التعهدات الصفيةتحقيقه دومن
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  تعهد

  ....................... عزيز املتعلم

  .......................: إذا قمت بعمل ما ييل

  ..........املوافق .......... دقيقة، يوم .......... خالل

  .........فإنك ستحصل عىل 

  الطرف الثاين* الطرف األول                            

  املتعلم وتوقيعه*                            املعلم وتوقيعه

 اسم شاهد ثاين وتوقيعه*                       اسم شاهد وتوقيعه 

  منوذج آخر السرتاتيجية التعهدات

  تعهد

  ...................... صديقي املتعلم

  .........قمت بإنجاز  إذا

  ........إىل ......... خالل الفرتة الواقعة من 

  فإنك ستفوز بـ 

  الطرف الثاين*                              الطرف األول

  املتعلم وتوقيعه*                             املعلم وتوقعيه

 قيعهالشاهد الثاين وتو *                    الشاهد األول وتوقيعه
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  "منوذج آخر السرتاتيجية التعهدات"

  تعهد

  ...................... عزيز الطالب

  : .........إذا رغبت القيام بالنشاط اآليت

  عالمات ........ فإنك ستحصل عىل مكافأة مقدارها 

  أيام ........ رشيطة أن تلتزم بالوقت املخصص لذلك وهو 

  وشكرا

  الطرف الثاين*                              الطرف األول

  الشاهد الثاين وتوقيعه*                   الشاهد األول وتوقيعه*       

 املتعلم وتوقيعه  *                             املعلم وتوقعيه

وميكن للمعلم أو املتعلم أو الكاتب بينهام أن يبتكر تصاميم جديدة السرتاتيجية التعهدات إال أنـه 

  :له أن يلتزم بالرشوط الواجب توافرها يف كل وثيقة تعهد وهي البد

  .السلوك املرغوب تنفيذه -

  .وهو الوقت املقنن إلنجاز العمل ,املعيار -

  .املعزز أو املكافأة -

وقد يكون زمالء املتعلم هم الشاهد األول أو الشاهد الثاين، مام يثري دوافع التنافس بينهم، ويزيـد 

  .أمام بقية الزمالء بأنهم موضع ثقة وتقدير واهتامم حامسهم يف الظهور

كام ال ينبغي أن يكون النشاط أو السلوك املرغـوب تنفيـذه هـو نفسـه عنـد جميـع الطلبـة إذ ال 

فائدة من تكرار املهمة عند الجميع وبعمـل واحـد، وكـذلك املكافـآت يجـب أن تكـون متباينـة ومتفاوتـة 

  نجازه وما يرتتب عليه حسب صعوبة العمل ودقته أو متطلبات إ 
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  .من وقت أو جهد أو نفقات

مـثال، فعـىل املعلـم أن يختـار أنشـطة متعـددة تتكامـل فـيام بينهـا " العمرة"فإذا كان الدرس هو 

رشيطة أن تتعدد األنشطة وتختلـف، ويقابلهـا إعـالن باملكافـآت " العمرة"ليشكل إنجازها يف النهاية درس 

ن العمل أو املهمة وصعوبته، كام سيأيت ذكره يف الدرس التطبيقي عـىل بحيث يتناسب وزن املكافأة مع وز 

  .هذه االسرتاتيجية الحقا

  دور املعلم يف اسرتاتيجية التعهدات

إن العملية التعليمية التعلمية مبفهومها الرتبوي هي نتاج تفاعيل قائم عـىل جملـة مـن املتغـريات 

ملـتعلم، والكتـاب املـدريس، واملنهـاج الـدرايس، والوسـائل املستقلة أو التابعة والتي تتكـون مـن املعلـم، وا

  .التعليمية واألجهزة التقنية، والغرف الصفية، والبيئة املدرسية، وغريها

ومبا أن نتاج تلك التفاعالت يسهم يف بناء منـاخ تربـوي نشـط للمـتعلم، فـإن إدراكـه لهـذا املنـاخ 

، وتقبلـه لقدراتـه، مـام يـؤدي بـه ذلـك إىل أحـداث واندماجه فيه سيؤثر عىل منوه املعريف، وفهمـه لذاتـه

  . عمليات التغرّي لديه نحو األفضل

وهذا يؤدي بالرضورة إىل معرفة الدور الـرئيس للمعلـم يف التخطـيط لهـذا العمليـة وتوجيههـا يك 

 تتحقق بها األهداف املنشودة، مام يؤدي إىل إدراك العبء األكرب الذي يقع عىل عاتقـه يف التخطـيط لهـذه

  .العملية التعليمية التعلمية

مل تعد مهمة املعلـم قـارصة عنـد حـدود نقـل املعرفـة إىل املتعلمـني بـالطرق التقليديـة كـالتلقني 
والتسميع، بل أصبح مصمام ومهندسا للعملية الرتبوية بدقتها، وبذلك أصبح دوره يف التخطـيط التدرييسـ 

  .من أبرز مهامه وأخطرها يف العملية الرتبوية

ف التخطيط بأنه التصور املسـبق للعمليـة الرتبويـة املنظمـة وفـق العالقـات االرتباطيـة بـني ويعّر 
عنــارص املــدخالت الرتبويــة والعمليــات اإلجرائيــة واألدوات التقومييــة لبلــوغ األهــداف املنشــودة بكفايــة 

  . وفاعلية

  ويأيت التخطيط كعنرص رئييس وبارز ومفيد لدور املعلم يف طريقة التعهدات
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  :ذلك يف جوانب عدة منهاو  

  .اجتناب العشوائية واالرتجال يف العمل -

  .صياغة أهداف قابلة للقياس وفق خربات تربوية سابقة -

  .تنظيم عنارص املوقف الرتبوي قبل إجراء عمليات التعلم أو التعليم -

  .إغناء خربات املعلمني املهنية واألكادميية -

  .وفق جدول املواصفات واملقاييس الرتبوية  مراعاة ثقل الوحدات وأوزان الدروس -

  .إعداد برامج تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني قبل اكتشافها -

  .اتخاذ قرارات حاسمة ذات أبعاد تربوية هادفة -

  .اختيار الطرائق واألساليب واإلجراءات التقوميية املناسبة للمعلم والفاعلة يف إنتاجية املتعلم -

  .تعلم باملعلم بإشعاره بخطط التعلم والتعليم قبل تنفيذهاتعزيز ثقة امل -

  املتطلبات الرئيسية لتنفيذ اسرتاتيجية التعهدات

ليك يتم تنفيذ اسرتاتيجية التعهدات بكفاية وفاعلية، البد من األخـذ باملتطلبـات الرئيسـية التاليـة 

  :قبل الرشوع بتنفيذ اسرتاتيجية التعهدات يف التدريس

لم التامة بالبناء الرتاكمي املعريف واملهاري والقيمي واالستعداد املفاهيمي ولجميع معرفة املع -

  .الواحد املتعلمني يف املستوى التعليمي

  .تحديد درجة النتاجات التعليمية املراد تحقيقها لدى  املتعلمني -

  .صياغة النتاجات التعليمية عىل صورة أهداف سلوكية -

تعلم ومدى توافر األدوات والوسائل الالزمة لعملية التعلم، وبيان مسح شامل لواقع مصادر ال -
  .كيفية الحصول عليها

  تحديد األساليب واالسرتاتيجيات الدقيقة يف تنفيذ اسرتاتيجية التعهدات يف  -
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ــاليب أو  ــذه األس ــن ه ــدروس، وم ــرات ال ــدات وفق ــع دروس الوح ــب م ــا يتناس ــا مب ــدريس، بتوزيعه الت
يص، األسـئلة السـابرة، الحـوار التمثـييل، العـرض النظـري، املامرسـة العمليـة، ـالقصـ الرسـد(االسرتاتيجيات 

  ).التجريب يف املخترب، العصف الذهني

تحديد أساليب التقويم الفاعلة واملناسبة لكل أسلوب أو اسرتاتيجية مستخدمة يف اسرتاتيجية  -

تطبيقات عملية،  مقالية، مالحظات،اختبارات اختبارات موضوعية، : التعهدات، مثل

  .مشاهدات مبارشة، اختبار عينات ممثلة

تحديد الزمن املناسب لكل خطوة يف االسرتاتيجية وبشكل دقيق مراعيا طبيعة العمل وإجراءات  -

  .تنفيذ وفق اإلمكانات املتوافرةال

  خطوات التخطيط للتدريس باسرتاتيجية التعهدات

تعهـدات، ينبغـي القيـام بعـدد مـن اإلجـراءات اسـرتاتيجية البعند التخطيط لتدريس موضوع مـا 

  :البنائية التي تسهم يف تحقيق األهداف املنشودة يف املنهاج الدرايس، ومن هذه اإلجراءات ما ييل

تحليل محتوى املادة الدراسية ملعرفة وحرص املفاهيم واملصطلحات واملبادئ والتعميامت  -1

  .ية، والرتكيز عليهاوالقواعد والنظريات الواردة يف املادة الدراس

صياغة محتوى املادة عىل شكل أهداف سلوكية وفق املستويات املعرفية واالنفعالية والنفس  -2

  .حركية

التعرف عىل مستويات الطلبة التحصيلية لسنوات سابقة واستعداداتهم املعرفية وأبعاد  -3

  .خرباتهم الرتبوية

االستعدادات العقلية ومبا يناسب جميع إعداد أنشطة متنوعة يف املستويات املعرفية و  -4

  .مستويات الطلبة واستعداداتهم

إرشاك الطلبة يف إعداد بعض األنشطة وفق رغباتهم واستعداداتهم لتنمية قدرتهم عىل  -5

  .التخطيط وتحمل املسؤولية وتحقيق الذات
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  .التعهدات تحديد األطر الزمنية الضابطة إلنجاز كل نشاط يجري تنفيذه يف اسرتاتيجية -6

  .صياغة الخطوات اإلجرائية التتابعية لتنفيذ كل نشاط وبلغة سليمة وواضحة لجميع املتعلمني -7

االبتعاد عن اإلجابات الحدية األحادية الجانب عند تقويم إنجاز الطلبة ألنشطة اسرتاتيجية  -8

  .التعهدات، وإتاحة السبل آلرائهم الشخصية وإبداعاتهم الذاتية
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  ي باسرتاتيجية التعهداتدرس تطبيق

  الرتبية اإلسالمية: املبحث

  التاسع: الصف

  مناسك العمرة: الدرس

يقوم معلم الرتبية اإلسالمية بعرض اإلعالن اآليت أمام طلبـة الصـف التاسـع األسـايس، وعـىل لوحـة 

  :اإلعالنات الصفية املخصصة لذلك وكام ييل

  :أعزايئ الطلبة

ألنشطة املمتعة تقابلها مجموعة من املكافـآت املغريـة، فاختـار بني أيديكم املباركة مجموعة من ا

واحدا من هذه األنشطة مبا يتناسب مع استعداداتك وميولك، واكتب التعهد مـع مدرَّسـك لـرتبح املكافـأة 

  .حال إنجازك

 املكافأة بالعالمة النشاط

 6  .إحضار مالبس العمرة. 1

  7  .كتابة تقرير عن مناسك الحج. 2

  5  .ور لألماكن املقدسة يف مكة املكرمةجمع ص. 3

  8  .كتابة نص متثييل ملناسك العمرة. 4

  8  .إجراء مقابلة مع أقدم معتمر يف املنطقة السكنية. 5

  4  .إحضار بعض الهدايا التي يحرضها املعتمرون من الحجاز. 6

  9  .صنع مجسامت لبعض األماكن املقدسة يف مكة. 7

  5  .لعمرة ومناسك الحجعمل مقارنة بني مناسك ا. 8

  6  .كتابة تقرير عن نشأة الكعبة. 9

  7  .عرض فيلم فيديو عن مناسك العمرة. 10
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  8  .تحدث بعض الطلبة املعتمرين عن رحلتهم ألداء مناسك العمرة. 11

  6  .عرض شفافيات تبني استعدادات املعتمر ألداء العمرة. 12

  8  .عمل مجلة حائط عن مناسك العمرة. 13

  4  .رسم خارطة تبني خط سري رحلة العمرة من بلدتك إىل مكة املكرمة. 14

  4  .إعداد نرشات وملصقات عن مناسك العمرة. 15

  6  .إعداد مسابقة ثقافية عن مناسك العمرة. 16

  5  .جمع آيات قرآنية تتحدث عن األماكن املقدسة يف مكة. 17

  5  .جمع أحاديث نبوية ترغب يف أداء مناسك العمرة. 18

  6  .تنظيم ميزانية كاملة لتكاليف رحلة العمرة. 19

  10  .أداء متثييل كامل لدور معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة. 20

وعندما يختار املتعلم نشاطا من قامئة األنشطة السابقة وبعلم املعلم يكتب بينهام كاتـب بالعـدل 

  :ب النموذج التايلمع شخص آخر عىل سالمة إجراءات العقد حس اشاهد الكاتب ويكون

  تعهد صفي

  )اسم الطالب: (عزيز الطالب

إحضـار مالبـس العمـرة فإنـك ستحصـل عـىل  :إذا رغبت القيـام بالنشـاط اآليت

  .عالمات 5مكافأة مقدارها 

  .أيام 3رشيطة أن تلتزم بالوقت املخصص لذلك وهو 

   اسم وتوقيع املعلم *                     توقيع الطالب و اسم 
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 اسم وتوقيع الشاهد* قيع الشاهد                       اسم وتو 

  

  تعهد صفي

  )اسم الطالب_: عزيز الطالب

كتابة تقرير عـن نشـأة الكعبـة فإنـك ستحصـل عـىل  :إذا رغبت بالنشاط اآليت

  .)عالمات 6(مكافأة مقدارها 

  .)أيام 3(رشيطة أن تلتزم بالوقت املخصص لذلك وهو 

   اسم وتوقيع املعلم *                     توقيع الطالب و اسم 

 اسم وتوقيع الشاهد* اسم وتوقيع الشاهد                       

  

  تعهد صفي

  )اسم الطالب: (عزيزي الطالب

إجـراء مقابلـة مـع أقـدم معتمـر يف املنطقـة  :إذا رغبت القيـام بالنشـاط اآليت

  .)عالمات 8(السكنية فإنك ستحصل عىل مكافأة مقدارها 

  .)أيام 3(ة أن تلتزم بالوقت املخصص لذلك وهو رشيط

   اسم وتوقيع املعلم *                     توقيع الطالب و اسم 

 اسم وتوقيع الشاهد* اسم وتوقيع الشاهد                       
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  )اإللقاء(اسرتاتيجية املحارضة 

ات أو معلومـات أو حقـائق تـم املحارضة هي اسرتاتيجية يقوم فيها املعلـم املحـارض بتقـديم بيانـ

إعدادها مسبقا إىل جمهور املتعلمني وهم يستمعون ويلخصون حتى  نهاية املحـارضة ومـن ثـم يطرحـون 

  . األسئلة عىل املحارض الذي يجيبهم دومنا حوار أو نقاش بينهم

وبذلك فإن اسرتاتيجية املحارضة هي عملية اتصال شفوي بـني فـرد واحـد ومجموعـة مـن األفـراد 

ومنا تفاعل مستمر بينهام، إذ يعتمد نجاحها عـىل براعـة املحـارض يف جـذب انتبـاه الحضـور إليـه بشـكل د

  .مستمر، وعىل هدوء الحضور وقابليتهم لالستامع والرغبة يف املتابعة

  )اإللقاء(مزايا اسرتاتيجية املحارضة 

تها تحـافظ عـىل بقائهـا يف تتميز اسرتاتيجية املحارضة عن غريها من االسرتاتيجيات بعدة مزايا جعل

  :كثري من املراكز التعليمية، ومن هذه املزايا

توفر وقت وجهد املعلم، وذلك بإلقائها عىل عدد كبري من املتعلمني، وبتكرارها عىل أكرث من  -1

  . شعبة ويف مختلف األزمان والظروف دومنا عودة لإلعداد والتحضري

يجية املحارضة يتم االستغناء عن مصادر التعلم املتعددة اقتصادية التكلفة، إذ باستخدام اسرتات -2

  .السمعية والبرصية والتي تحتاج إىل أموال لرشائها، إضافة إىل أن قيمتها الرشائية مرتفعة جدا

إثارة دافعية املتعلم للتعلم رشيطة توافر سامت إبداعية يف املحارض كاملرح والدعابة ورسعة  -3

رة عىل ربط األفكار واألحداث بيرس وسهولة ورحابة الصدر يف البديهة وحضور الذهن والقد

  .تقبل االنتقادات واألسئلة املثرية للجدل

  . تدرب املتعلم عىل تنمية مهارة حسن االستامع، والقدرة عىل املتابعة -4
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  .ترثي خربات املتعلمني بخربات وتجارب املحارض اإلبداعية والرائدة -5

ري من الحقائق واألفكار املختلفة واملتنوعة والحديثة جدا ومن جميع تقديم عروض فيها الكث -6

  .أنحاء العامل

  .تكوين اتجاهات إيجابية نحو مواقف مرغوبة واتجاهات سلبية نحو مواقف منفرة -7

وسيلة رسيعة لغرس القيم الرتبوية واالجتامعية الفاضلة وتعزيز حب العلوم النافعة يف نفوس  -8

  .الطلبة

  اتيجية املحارضةعيوب اسرت 

رغــم وجــود بعــض املزايــا الســرتايتجية املحــارضة يف التــدريس إال أن هنــاك العديــد مــن العيــوب 

  : واملساوئ تظهر يف هذه االسرتاتيجية عند توظيفها يف التدريس، ومن هذه العيوب

  . وصول الحقائق واملفاهيم واملعارف إىل أذهان الطلبة غامضة مفككة -1

جميع املراحل الدراسية والفئات العمرية، فقد غابت فاعليتها مع الطلبة ال تتناسب مع  -2

  .الصغار

  .رسعة نسيان املعارف التي يكتسبها الطلبة وبعد فرتة وجيزة من التعلم -3

  .غموض املعارف التي يتذكرها الطلبة وعدم ترابطها عند استدعائها للمناقشة أو أداء االختبار -4

لبية أثناء التعلم كالكسل العقيل، وعدم االنتباه، والتواكل يف البحث تعود الطلبة عادات س -5

  .واستخالص النتائج

تقدم هذه االسرتاتيجية الحقائق واملعلومات التي تعتمد عىل التذكر واالستظهار والذي متثل  -6

  .املستوى األول فقط من تصنيف بلوم

يف عملية التعلم والتعليم سلبيا جامدا  االعتامد الكيل عىل جهد املحارض ويبقى دور املتعلم -7

  .ومتلقيا ساكنا
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  إجراءات تفعيل اسرتاتيجية املحارضة

عند اختيار املعلم االسرتاتيجية املحارضة يف التدريس، فإن هـذه االسـرتاتيجية تحتـاج إىل إجـراءات 

  : إضافية تسهم يف زيادة فاعلية االسرتاتيجية، ومن هذه اإلجراءات

الطلبة وجذب انتباههم من اللحظة األوىل لبدء املحارضة، وذلك من خالل رسد إثارة اهتامم  -

حادثة من حوادث الساعة ذات مساس مبارش مبوضوع املحارضة، أو عرض صورة مثرية 

لالنتباه والتفكري وتحث عىل االستمرار يف املتابعة، أو نقل خرب من صحيفة أو مجلة وذو 

دعابة أو فكاهة تحرك مشاعر الطلبة لتقبل املحارض عالقة مبوضوع املحارضة أو قصة أو 

  .واالستعداد الستقبال محارضته

عند إيضاح معنى بعض الجمل أو ) حركة األيدي واألرجل(متكن املحارض من التعبري الحريك  -

  .الكلامت ومتثيلها بحركة من اليد أو القدم

عند التلفظ ببعض ) دة أو الغليظةطبقة ونربات الصوت الحا(متكن املحارض من التعبري الصويت  -

  .الكلامت ليدلل بالنربة عىل أهمية الكلمة وأبعاد معانيها

استعامل لغة واضحة ومفهومة للجميع واالبتعاد متاما عن استعامل ألفاظ أجنبية ال يتبعها  -

  .املعنى الواضح للجميع، ويحبذ اإلقالل من األلفاظ األجنبية

  .ية والرشوحات الرضورية للتغلب عىل الفروق الفردية بني الطلبةاإلكثار من األمثلة التوضيح -

استعامل الوسائل التعليمية ومعينات التعلم املتوافرة كاللوح، واألقالم، وأجهزة عرض الصوت  -
  .والصورة

قيام املحارض يف نهاية محارضته بإعطاء ملخص عام ومراجعة رسيعة للنقاط الرئيسية يف  -
  .ز عىل أبرز نتائجهااملحارضة مع الرتكي

دعوة املحارض لجمهوره بكتابة أسئلتهم عىل أوراق موثقة بأسامئهم أو غري ذلك، وتكليف أحد  -
 املساعدين بجمعها وتثبتها عىل جدار أو يف مكان بارز أمام الجميع وذلك أثناء سري املحارضة،

وترقب األجابة عن يدفع ذلك الحضور إىل االهتامم باملحارضة والحرص عىل املشاركة  مام
  .سؤاله املكتوب
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  اسرتاتيجية املنظامت املتقّدمة

ــل  ــرى أوزوب ــة ) Ausubel(ي ــنظامت املتقّدم ــرتاتيجية امل ــس اس ، أن )Advance Organizers(مؤس

اسرتاتيجيته تقوم عىل إعطاء املتعلم قبـل تعلمـه الحقـائق الكـربى أو القواعـد أو النظريـات العامـة ذات 

ته، ويكــون ذلــك يف مقدمــة الــدرس وقبــل الرشــوع يف تعلــم التفاصــيل املتعلقــة العالقــة مبوضــوع دراســ

باملوضوع، عىل تتضمن الفكرة العامة الكلية يف مقدمة الـدرس كـل التفاصـيل والرشـوحات واألمثلـة التـي 

  .تجذب انتباه املتعلم لفهم الفكرة الكلية للدرس

  مثال يف مبحث الرياضيات

  العوامل :بعنوان الدرس

  : ة الكلية التي يعطيها املعلم للمتعلمني يف بداية الحصة ويف مقدمة الدرس هيالقاعد

  هي أعداد صحيحة تقسم العدد: عوامل العدد

  : املثال التوضيحي الذي يرشحه املعلم يف مقدمة الدرس هو قوله

  2يقبل القسمة عىل العدد  6تالحظ أن العدد 
  

3   
6  2 

  3=    2÷    6أي   

إىل مجموعتني كـل  6هو عدد صحيح قسم العدد  2العدد : يف التفاصيل بقوله أن ثم يدخل املعلم

  .عنارص 3مجموعة تتكون من 

  .دون باقي 2يقبل القسمة عىل العدد  6ألن العدد  6هو من عوامل العدد  2نستنتج أن العدد 
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  مبادئ اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة

د من املبادئ الرتبوية والنفسية التي من خالل تتضـح تقوم اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة عىل عد

  :مالمح اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة كام يراها أوزوبل، وذلك كام ييل

  .يتم التعليم بواسطة املادة األكادميية املكتوبة أو امللفوظة -

  .كل مادة أكادميية تتكون من مفاهيم ومبادئ أساسية -

  .تصبح مع التكرار جزءا من بناء املتعلم الفكري اإلدرايكاملفاهيم واملبادئ األساسية  -

املفاهيم واملبادئ األساسية التي أصبحت جزءا من بناء املتعلم الفكري واإلدرايك لها قوة  -

تنظيمية واستيعابية تساعد املتعلم عىل فهم وإدراك البيانات واملعلومات الجديدة وتنظيمها 

  .يف عقله وإدراكه

  .واضحة للمواد األكادميية وتقدميها للمتعلم بصياغة منظمة وبناءة ومفيدة إيجاد مفاهيم -

  .تقديم املفاهيم املناسبة ألعامر املتعلمني واملتناسبة مع قدرة املتعلمني العقلية واإلدراكية -

أن تكون املفاهيم متدرجة يف شمولها وعموميتها من العام إىل الخاص ومن الكليات إىل  -

  . جزئياتها

  .ارتباط مفاهيم املادة التعليمية بحياة املتعلم العملية -

  .أن تكون مفاهيم املادة التعليمية ذات دالالت تربوية ومعاين مفيدة -

  .مرتابطة مع بعضها البعضو أن تكون معلومات املادة التعليمية متسلسلة  -

  .بخرباته السابقة اعتامد املعلومات األكادميية الجديدة عىل املفاهيم السابقة وارتباطها -

  البناء الفكري للمتعلم عبارة عن مجموعة من األفكار واملفاهيم العامة -
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  .املتخصصة يستوعب عىل أساسها األنواع املامثلة من املفاهيم واألفكار الجديدة 

  .البناء الفكري واإلدرايك للمفاهيم واألفكار العامة مكتسب ومتغري بتغري ظروف البيئة التعليمية -

  .مدى تعلم املتعلم ورسعته يعتمد عىل مقدار استعداده للتعلم -

تتشابه اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة مع االستنتاج باالنتقال باملتعلم من العام إىل الخاص ومن  -

  .الكل إىل الجزء

تختلف اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة عن اسرتاتيجية االستنتاج يف أن املنظامت املتقدمة ال  -

نتقل إىل الرشح والجزئيات الخاصة باملوضوع إال بعد التأكد من أن الطلبة قد اتضح يف ت

  .بنائهم اإلدرايك جوهر القاعدة الكلية وقد حفظوها

وتختلف اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة عن اسرتاتيجية االستنتاج ذلك أن اسرتاتيجية االستنتاج  -

أي اشتقاق كل مستوى  ،ن سابقاتها األكرث عموميةتتدرج املعرفة نحو القانون يف كل خطوة م

غري أن املنظامت املتقدمة ال تكون خطوات  ،معريف وإدرايك من سابقه األكرث عمومية وشموال

دامئا اشتقاقية أي كل خطوة مشتقة من سابقتها وإمنا قد تكون احتوائية  فيها مستوى املعرفة

  .ستويات مشابهة وأقل عموميةحيث تحتوي كل خطوة أو مستوى خطوات أخرى أو م

  أنواع املنظامت املتقدمة

عند اختيار املعلم طريقة املنظامت املتقدمة لتدريس بعض املباحث أو املوضوعات فإنـه يسـري يف 

  :تدريس يف إحدى األنواع اآلتية

  املنظامت املتقدمة العامة-1

تعلمني أي معلومات سـابقة عـن وهي االسرتاتيجية التي يستخدمها املعلم عندما ال يتوافر لدى امل

  املوضوع الجديد، أو أي يشء مامثل له ميكن الرجوع إليه أو اإلشارة 
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إليه عندئذ يقوم املعلم بتزويد املتعلمني مبفاهيم أو تعميامت أو قواعد عامة مبارشة والتـي هـي 

القواعـد العامـة هـو ذات عالقة مبارشة مع املوضوع الجديد، والهدف من هذه املفاهيم أو التعميامت أو 

مساعدة املتعلمني عىل ربط املعلومات الجديدة وتبويبهـا وفـق هـذه القواعـد الكليـة ليسـتوعبها بنـائهم 

  .الفكري

  :مثال

الجملة الفعلية تتكون : عند تدريس الطلبة موضوع الفعل املايض فإن املعلم يبدأ مع طالبه بقوله

إن الكلمة األوىل من الجملة الفعلية هـي فعـل، وهـذا من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول به، لذلك ف

  .مايض، أو مضارع، أو أمر: الفعل يكون واحدا من حاالت أو أزمنة ثالثة هي

وتكـون . والفعل املايض هو ما حدث يف الزمن املايض، أي يكون حالـة قـد وقـع يف املـايض وانتهـى

  . صياغته اإلعرابية هي فعل مايض مبني عىل الفتح

  ت املتقدمة املقارنةاملنظام-2

وهي االسرتاتيجية التي يستخدمها املعلم لتدريس طالبه موضوع ما، ولكن لـه ارتبـاط مبـارش مـع 

موضوع سابق درسه الطلبة، حيث يقوم املعلم مبقارنة املعلومات الجديدة التـي يقـدمها املعلـم مبـا لـدى 

  . يدةالطلبة من معلومات سابقة وذات ارتباط مبارش باملعلومات الجد

  :مثال

عند تدريس موضوع الفعل املضارع، فـإن املعلـم يقـوم بتـذكري واسـرتجاع معلومـات الطلبـة عـن 

الفعل املايض والزمن الذي وقع فيه، ثم يقارن بني زمـن حـدوث الفعـل املـايض مـع زمـن حـدوث الفعـل 

يـدرك الطلبـة الفعـل املضارع والعمل عىل املقارنة بني الحالني والزمن الذي حدث فيهام كل فعل، عندئـذ 

وبعد هـذه املقارنـة يقـوم . املضارع والحالة أو الزمن الذي وقع فيه مقارنة مع حالة أو زمن الفعل املايض

  .النصب أو الجزم للفعل املضارع واملعلم بتعريف طلبته عىل حاالت الرفع أ 
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  مزايا اسرتاتيجية املنظامت املتقدمة

دمة األثـر األكـرب النتشـارها عـىل نطـاق واسـع يف العـامل، وكـان املنظامت املتقاسرتاتيجية كان ملزايا 

  :لتوظيفها يف التدريس األثر اإليجايب املتميز يف التعلم والتعليم، ومن هذه املزايا نذكر ما يأيت

  .تنظم عملية التعلم بصيغة سلم متدرج -

  .تسهل عملية التعليم والتعلم -

  .املعلومات السابقة وتذكرهاتسهم يف تقوية ذاكرة املتعلم باسرتجاع  -

  . تتوافق مع نظريات التعلم القدمية والجديدة يف التدرج املعريف واإلدرايك -

  .تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني -

تجعل املادة الدراسية ذات عالقة ببناء املتعلم الفكري من خالل عمليات البحث واالستفسار  -

  .واألسئلة واملراجعة الفكرية

  . كن الطالب من إدراك املادة املعرفية من خالل التصور واالستظهار والتسميع املستمرمت -

تخلص املتعلم من الشعور بالقلق والتوتر النفيس من االندماج املفاجئ للامدة املعرفية   -

  .الجديدة

  .تسهم يف إعادة تصحيح املفاهيم الخاطئة للامدة املعرفية السابقة -

  .إدراك جزئيات املادة بعد إدراكها الكيل تساعد املتعلم عىل -

متكن املنظامت املتقدمة املتعلم عند متثل املحتوى العام للامدة الدراسية من استعادة سبل  -

  . املعرفة ومبادئها األساسية ذات العالقة باملادة املعرفية الجديدة لتعلمها

  . بنفسه عند عرض املادة الدراسيةتدفع املعلم إىل التعمق يف املادة الدراسية وزيادة ثقته  -

  تبرص املعلم بأفضل عرض للامدة الدراسية وأنسب الوسائل املعينة الختيارها  -
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  .عند تقديم املادة الدراسية للمتعلمني

قبل الدخول يف صلب املادة الدراسية الجديدة ) منظامت متقدمة(تقديم مفاهيم عامة مسبقة  -

  .الجديدة بربطها باملفاهيم العامة املسبقة للامدة الجديدةيسهم يف تذكر املادة الدراسية 

منظامت (متكن املتعلم من تنظيم وتبويب املعلومات املتعاقبة وفق املفاهيم العامة املسبقة  -

  ).متقدمة
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  اسرتاتيجية التدريس املبارش

وهـي ذلـك النـوع  تعترب اسرتاتيجية التدريس املبارش من االسرتاتيجيات األقدم يف التعلم والتعليم،

من التدريس الذي يعتمد عىل املعلم باعتباره مصدرا رئيسا للمعرفـة والخـربة التعليميـة، فهـو الـذي يُعـد 

املادة التعليمية وينظمها ويديرها، ويتحكم يف مجال انتباه املتعلمني واتجاهاتهم وإثارة تفكريهم، والعمـل 

البنايئ والختامي، ويتمثـل التـدريس املبـارش يف األسـاليب عىل بناء التغذية الراجعة لرصد تقويم املتعلمني 

  :واألنشطة اآلتية

  .املحارضة -1

  .األسئلة واألجوبة -2

  .العرض التوضيحي -3

  .التلقني -4

  .الضيف الزائر -5

  .حلقة البحث -6

  .أوراق العمل -7

  .التدريبات والتطبيقات -8

  .العمل يف الكتاب املدريس -9

  .القراءة املبارشة - 10

  .االستذكار والتسميع - 11
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وفيام يأيت توضيحا موجزا لهذه األساليب واألنشطة التي يستطيع املعلـم أن يوظـف أحـدهام يف 

اسرتاتيجية التدريس املبارش، وقد يستطيع أن يوظف أكرث من أسلوب أو نشاط يف هذه االسرتاتيجية وذلـك 

  . األنشطة مراعيا بذلك الفروق الفردية بني املتعلمنيحسب حاجة املوقف التعليمي لهذه األساليب و 

هي مجموع اإلجراءات التي يقوم بها املعلم يف املواقف التعليمية التي يحرضها عدد  :املحارضة -أ

كبري من املتعلمني من حيث إعداد وتنظيم املعارف واملعلومات والخربات واملهارات 

، وترغيبهم يف اكتسابها، دون أن ميلك أحد من وتقدميها للمستمعني له، بهدف إقناعهم بها

املستمعني حق مقاطعته بالسؤال أو املناقشة أو االستيضاح، إال أن يأذن له املحارض بذلك، 

وأن يبقى املستمعون يف حالة االستقبال واالستامع وتدوين املالحظات إىل أن ينتهي 

  .املحارض من تقديم محارضاته
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  :رص اآلتيةوتتكون املحارضة من العنا

وهو املادة املعرفية التي يقدمها املحارض إىل املستمعني، حيث يراعي املحارض  املوضوع، -1

حاجات املستمعني واهتامماتهم وميولهم فيجعل فكرة موضوع املحارضة موضع حاجاتهم 

  . منظمة بطريقة منطقية وعقالنية وتكون واهتاممهم وميولهم

م بدور املعلم واملدرس الذي يقّدم املحارضة للمستمعني، عىل وهو الشخص الذي يقو  املحارض، -2

أن يتمتع بثقة املستمعني، ويحظى بقبول الحارضين، مبا ميتاز به من صفات حميدة وسعة 

معرفة وعمق اختصاص يف علم، والذي يجمع بني املنهج العلمي العقالين، واملنهج العاطفي 

  .الذي يستثري العواطف ويستقطبها

وهم املستمعون الذين يلتزمون باالنضباط يف استقبال املعرفة من املحارض من خالل  ر،الحضو  -3

  .اهتاممهم باملحارضة وإنصاتهم ألقوال املحارض

وهي املوقع الذي يجتمع فيه املحارض واملستمعني ليقدم فيه املحارض  مكان املحارضة، -4

رضة واسعا، حسن التهوية، جيد محارضته ويستمع املستمعون إليها، وكلام كان مكان املحا

  .اإلضاءة، ذو تقنية عالية الجودة يف نقل الصوت والصورة، كان ذلك أكرث فاعلية

وهي مجموع اإلجراءات التفاعلية التي يقوم بها املعلم إلدارة املوقف  :األسئلة واألجوبة -ب

لبات واملهامت التعليمي، متضمنا إثارة اهتامم وانتباه املتعلمني من خالل أشغالهم بالط

  .املقصودة باألسئلة وتلقي إجابات املتعلمني عليها مشافهة أو كتابة

  :ولألسئلة الصفية أنواعا منها

وهي الطلبات أو املهامت التي يوجهها املعلم إىل املتعلمني أو من املتعلمني إىل  األسئلة العامة، -1

األفكار الرئيسة دون الدخول يف املعلم، أو من املتعلمني أنفسهم بحيث تشتمل األسئلة عىل 

  .التفاصيل الدقيقة
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وهي الطلبات واملهامت املتعمقة يف التفاصيل الدقيقة والتي يوجهها املعلم  األسئلة السابرة، -2

  .إىل املتعلمني بقصد اختبار عمق فهم املتعلمني للمعرفة والخربة املتكونة لديهم

ت الفرعية التي يطرحها املعلم عىل املتعلمني حال األسئلة التحويلية، وهي الطلبات واملهام -3

عجزهم عن اإلجابة عىل السؤال األول ليقرب لهم الوصول إىل اإلجابة الصحيحة، كأن يسأل 

فيسأل املعلم  :ما عاصمة األردن؟ فيعجز الطلبة عن الوصول إىل اإلجابة الصحيحة: املعلم

اإلجابة الصحيحة، ما أسامء املدن األردنية  األسئلة اآلتية بالتدريج متى يصل املتعلمني إىل

التي تعرفها؟ ما هي أكرث مدن اململكة ازدحاما بالسكان؟ ما اسم املدن التي تقع وسط 

  األردن؟ ما اسم املدينة التي توجد فيها السفارات والوزارات الحكومية؟

 بداية املوقف التعليمي وهي األسئلة التي يوجهها املعلم إىل املتعلمني يف األسئلة التمهيدية، -4

  .ليكونوا يف حالة ذهنية ونفسية مهيأة لتلقي املعرفة أو الخربة الجديدة

وهي األسئلة التي يوجهها املعلم للمتعلمني بقصد االستحواذ  ،)التواصلية(األسئلة التفاعلية  -5

  .عىل انتباههم وإثارة اهتاممهم لالستمرار يف التواصل والتفاعل الصفي

وهي املواقف األدائية أو الرسوم والصور واألشكال الدالة عىل املواقف وض التوضيحية، العر  -جـ

وقد يكون العروض التوضيحية برامج معدة مسبقة للمواقف . التعليمية والشارحة لها

  . التعليمية وقد تكون مواقف متثيلية أو عروض عملية يشاهدها املتعلم مواجهة

ه املعلم من خالل نقل املعرفة مشافهة إىل املتعلم، ومن ثم يقوم أسلوب قديم يقوم ب التلقني، -د

  .املتعلم برتديد املعرفة والخربة املكتسبة عىل املعلم كلمة كلمة وحرفا حرفا، وحركة حركة

  هو اإلنسان الذي تستعني به املدرسة ملا ميتاز به من علم وخربة  الضيف الزائر، -هـ
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استدعى من أجله، وقـد يكـون هـذا اإلنسـان الزائـر مـن أعضـاء الهيئـة  ودراية يف املوقف التعليمي الذي
  .التعليمية العاملة يف املدرسة أو من خارج البيئة املدرسية

هي املوقف التعليمي الذي يجتمع فيه املعلم مع املتعلمني وجها لوجه  حلقة البحث، -و

إىل نتائج مرضية لكال  يتداولون قضية من القضايا أو موقفا تعليميا إىل أن يتم التوصل

  .الطرفني

وهي الواجبات التي يعدها املعلم مسبقا للمتعلمني لإلجابة عليها بعد مرورهم  أوراق العمل، -ز

  .بالخربة التعليمية املقصودة أو حصول املعرفة العلمية لديهم

إرشادهم إىل وهي التامرين التي يقوم بها املعلم أمام املتعلمني بقصد  التدريبات والتطبيقات، -ح

أيرس السبل يف فهم املوقف التعليمي املراد تعلمه، واعتيادهم يف التعامل مع املسائل 

املشابهة بتطبيقات مامثلة للتامرين والتدريبات التي تدرب عليها املتعلم بإرشاف املعلم 

  .املدرب

بتوجيه يقوم املعلم أثناء عرضه للموقف التعليمي الصفي  العمل يف الكتاب املدريس، -ط

املتعلمني إىل الكتاب املدريس لتأكيد قول تكلم به أو ربط صورة عرضها أمام املتعلمني مع 

فقرة موجودة يف الكتاب، أو عقد مقارنة أو متاثل بني موضوعني متفرقني بني ثنايا الكتاب 

املدريس، وقد يقوم املعلم بقراءة بعض النصوص من الكتاب أو االستشهاد ببعض الشواهد 

  .ي توثق رسده لألحداث أو تعزيزه للمواقف التعليميةالت

وهي األعامل التي يقوم بها املعلم باالعتامد عىل النطق باللسان كالقراءة  القراءة املبارشة، -ي

  .الجهرية واإلنشاد للقصائد والرتتيل للقرآن بقصد تيسري قراءتها للمتعلمني

ة التي يطبقها املعلم عىل املتعلمني للتأكد من وهي اإلجراءات التقوميي االستذكار والتسميع، -ك

فهمهم واستيعابهم وحفظهم للمواقف التعليمية املقصودة بالتعلم، وقد يكون وقت 

االستذكار والتسميع بعد كل موقف تعليمي جزيئ، وقد يكون يف نهاية املوقف التعليمي 

  .بأكمله
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  منوذج درس تطبيقي وفق اسرتاتيجية التدريس املبارش 

  حث الرتبية الوطنية واملدنيةملب

  للصف الثامن األسايس

 األرسة ووظائفها: الدرس األوىل: الوحدة

 حصتان صفيتان: الزمن 17-11: الصفحات

  النتاجات الخاصة بالدرس

  :يتوقع من املتعلم بعد انتهاء هذا الدرس أن

  .يوضح مفهوم األرسة وأشكالها -1

  .ة املجتمعيةيوضح وظائف األرسة ودورها يف التنشئ -2

  .يعي حقوق األرسة وأهمية متتعها بحامية املجتمع والدولة -3

  .يوضح مفهوم الفجوة بني األجيال واختالف نظرة األباء واألبناء لبعض القيم -4

  .يوضح العوامل املؤثرة يف عملية التنشئة املجتمعية -5

  فعاليات اسرتاتيجيات التدريس املبارش* 

  .األسئلة واألجوبة -

  .العمل يف الكتاب املدريس -

  آلية تنفيذ اسرتاتيجية التدريس يف الحصة الصفية* 

  خطوات تنفيذ الدرس

  .التمهيد للدرس من خالل مراجعة التعلم السابق وربطه بالتعلم الالحق -

  :يعرض املعلم نتاجات الدرس عىل املتعلمني ويناقشهم فيها، ثم يجزئ الدرس كام يأيت -
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  ةمفهوم األرس : أوال

يفضل أن تكون عىل شكل حدث ذو مساس مبارش بحياة املتعلمني االجتامعية : مقدمة الدرس -1

سؤال الطلبة عن أهم املناسبات االجتامعية السعيدة التي شارك فيها الطلبة أخريا، فيبدأ : مثل

خطبة، عقد زواج، عرس، والدة : الطلبة بتعداد املناسبات واألحداث االجتامعية اآلتية مثل

  .…فلط

ويبدأ املعلم بكتابة هذه املناسبات عـىل اللـوح أمـام املتعلمـني، أو بتكليـف بعضـهم 

  .بكتابتها عىل اللوح أو يف لوحة العرض

  طرح األسئلة -2

  : يقوم املعلم بطرح األسئلة اآلتية عىل املتعلمني

  أين تعيش أنت؟ -1

  مع من تعيش؟ -2

  كيف تعيش يومك؟ -3

وقراءة الفقرة األوىل قراءة ) 11(ني فتح كتبهم عىل صفحة رقم يطلب املعلم من املتعلم -3
صامتة، ثم يطرح األسئلة اآلتية، ويسجل اإلجابة املتفق عليها عىل السبورة أو إعطاء الفرصة 

  :لصاحب اإلجابة أن يقوم بذلك

  مام تتكون األرسة؟ -1

  ما هدف األرسة؟ -2

  ما الحكمة من خلق الزوجة من نفس الزوج؟ -3

  تعاىل بيت الزوجني؟ الـلـهاذا جعل مل -4

أفراد أو حسب ما يراه  5-3كل مجموعة ما بني (يقسم املعلم املتعلمني إىل مجموعات  -4
  ).مناسبا، ويجعلهم يختارون لكل مجموعة مقررا

  يكلف املعلم املجموعات بصياغة اإلجابات السابقة يف جمل مرتابطة تعرض -5
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  .فيام بينها حتى يتوصلوا إىل تعريف مفهوم األرسةاملجموعات إجاباتها وتتناقش  

  أشكال األرسة: ثانيا

يعيد املعلم ترتيب املتعلمني يف مجموعتني، ثم يوزع علـيهم أشـكال األرسة عـىل املجموعـات كـام 

  : يأيت

  .األرسة النووية: املجموعة األوىل -1

  .األرسة املمتدة: املجموعة الثانية -2

ويطلب . تقرأ الشكل املكلفة به، وأن تصوغ أسئلة عىل الشكل اآلخر املطلوب من كل مجموعة أن

  .املعلم من مقرر املجموعة األوىل رشح شكل األرسة األول أمام جميع املتعلمني

عـىل املجموعـة األوىل حـول األرسة  أعدها مع مجموعته يقوم مقرر املجموعة الثانية بطرح أسئلة

ثـم يقـوم مقـرر املجموعـة الثانيـة . األوىل أو أحد أفـراد املجموعـةالنووية، ويجيب عليها مقرر املجموعة 

  . أما جميع املتعلمني) األرسة املمتدة(برشح شكل األرسة الثاين 

عىل املجموعة الثانية حـول األرسة أعدها مع مجموعته ويقوم مقرر املجموعة األوىل بطرح أسئلة 

  .د أفراد مجموعتهويجيب عليها مقرر املجموعة الثانية أو أح. املمتدة

  :يطرح املعلم عىل املتعلمني جميعهم يف الصف األسئلة اآلتية* 

  مام تتكون األرس النووية واملمتدة؟ -1

  عىل ماذا تقوم العشرية؟ -2

  حقوق أفراد األرسة: ثالثا
الذي ميثل بعض حقوق أفراد األرسة عىل السبورة، ثم يطـرح  12صفحة ) 3-1(يرسم املعلم الشكل 

  :اآلتية األسئلة

  ما أهمية الطفل يف األرسة؟ -1
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  ما حقوق الشاب يف األرسة؟ -2

  ما حقوق املريض يف األرسة؟ -3

  ما حقوق الرجل الكبري يف السن عىل أرسته؟  -4

  .يتلقى املعلم اإلجابات من املتعلمني، ومن ثم يقوم بكتابتها عىل السبورة

  حل أسئلة الدرس: رابعا* 

لواردة يف نهاية الدرس الواردة يف الكتاب املدريس عىل املجموعات بالتسـاوي، يوزع املعلم األسئلة ا

  . مع إعطاءهم فرصة للتداول يف اإلجابة ضمن املجموعة الواحدة

  واجب بيتي -خامسا

  .يكلف املعلم املتعلمني بكتابة تقرير يف إحدى حقوق أفراد األرسة
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  اسرتاتيجية االستقصاء

تربية علمية تستند إىل استخدام العقـل وتوظيفـه يف نفعهـا، حيـث جـاء  اهتم اإلسالم برتبية األمة

القرآن الكريم بآيات عديدة تخاطب العقل وتوقظ الفكر وتحرره من التقليد األعمى لآلبـاء واألجـداد مـن 

  .غري بيّنة وهدى

ملـنهج االستقصاء من أهم االسـرتاتيجيات التـي تهـدف إىل إكسـاب املتعلمـني ااسرتاتيجية وملا كانت 

العلمي يف البحث والتفكري واالستدالل، فقد اهتم القرآن الكريم بها وعمل عىل تعميقها من خـالل اآليـات 

  .الكريم الدالة عليها

أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قـبلهم كـانوا هـم {: تعاىل الـلـهقال 

  ].21: سورة غافر) [واق الـلـهبذنوبهم وما كان لهم من  هالـلـأشد منهم قوة وأثارا يف األرض فأخذهم 

تعـاىل  الـلــهوقد استخدم الرسل واألنبياء هذه االسرتاتيجية كدليل يقينـي ألقـوامهم عـىل عظمـة 

االستقصاء إىل اليقني بأن وراء هـذا الكـون اسـرتاتيجية وحقيقة وجوده، واستدراج لعقولهم ليصلوا من خالل 

  :تعاىل يوصف األثر الفاعل والناتج عن هذه االسرتاتيجية يف الرتبية والتعليم الـلـه خالق عظيم، حيث قال

وكذلك نري إبراهيم ملكوت الساموات واألرض وليكون من املـؤمنني فلـام جـن الليـل رأى كوكبـا {

مل يهدين ريب  قال هذا ريب فلام أفل قال ال أحب األفلني، فلام رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلاّم أفل قال لنئ

ألكونن من القوم الضالني، فلام رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلام أفلت قـال يـا قـوم إين بـرئ 

-75: األنعـام[} مام ترشكون، إين وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حنيفا ومـا أنـا مـن املرشـكني

79.[  

لعقـل وأشـغال الفكـر إليجـاد الحلـول عليه وآلـه وسـلم عـىل أعـامل ا الـلـهوقد حث النبي صىل 

املنطقية ملستجدات األمور، مام ليس لها نص أو فيها دليل، وذلك بدعوته إىل االجتهـاد واستقصـاء املعرفـة 

عليـه وآلـه وسـلم  الـلــهصـىل  الـلــهاإلنسان من عقل وفكر وتجربة، فعندما بعث رسول  الـلـهمبا وهب 

   الـلـهصىل  معاذ بن جبل قاضيا إىل اليمن، قال له
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عليه وسـلم حـني بعثـه إىل الـيمن فقـال  الـلـهصىل  الـلـهفعن معاذ أن رسول "  :عليه وآله وسلم

قـال فبسـنة  الـلــهقال فـإن مل يكـن يف كتـاب  الـلـهكيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقيض مبا يف كتاب 

عليـه وسـلم قـال أجتهـد  الـلـهصىل  الـلـهعليه وسلم قال فإن مل يكن يف سنة رسول  الـلـهرسول اله صىل 

" عليـه وسـلم الـلــهصـىل  الـلــهعليه وسلم ملا يُرىض رسول  الـلـهصىل  الـلـهرأى ال آلو قال فرضب رسول 

  ).، مسند األنصار21000مسند أحمد، رقم الحديث (

  مفهوم االستقصاء

املـتعلم، والتـي تهـدف إىل تعترب اسرتاتيجية االستقصاء من االسرتاتيجيات القامئة عىل جهد ونشاط 

  .إكساب الطلبة املنهج العلمي يف التفكري القائم عىل الظروف والبحث واالستدالل

االستقصاء بأنه تطوير املهارات املعرفية للبحث ومعالجـة املعلومـات، ) 1992(وقد عرف كهيالبوز 

  .واكتساب مفاهيم املنطق والسببية التي تجعل املتعلم أهال لالستقصاء

ك فإن االستقصاء هو إثارة تفكري الطلبة ملواجهـة مواقـف جديـدة مـن خـالل إعـادة تنظـيم وبذل

املعرفة املخزونـة لديـه باتبـاع املـنهج العلمـي لتوليـد األفكـار وتحليلهـا للوصـول إىل اسـتنتاجات وحلـول 

  .للمواقف الجديدة

  فوائد اسرتاتيجية االستقصاء

  :للتدريس وذلك أنها تعمل عىل لالستقصاء فوائد جعلته من الطرائق الفاعلة

  .تعزيز ثقة  الطلبة بأنفسهم واعتامدهم عىل الذات -

  .تنمية القدرة عىل كتابة التقارير والبحوث -

  .تأصيل مبدأ التعلم مدى الحياة يف نفوس الطلبة -

  .تنمية القدرة عىل التخطيط والتصور املسبق لألحداث -

  .در املعلومات ومراجع الكتب األصليةتنمية تفكري الطلبة باالطالع عىل مصا -

  .تدريب الطلبة عىل اتخاذ القرارات وإصدار األحكام وتربيرها -
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  . تنمية مهارة القراءة من حيث الفهم واالستيعاب -

  .توطيد العالقة بني الطلبة واملجتمع املحيل بالزيارات امليدانية -

  .وتوظيفها يف مواقف جديدة -التعلم السابق–متكني الطلبة من اسرتجاع املعلومات  -

  .اكتساب القدرة عىل الرتجيح بني اآلراء واملفاضلة بينها واختيار األفضل واألصوب -

  .جعل التعلم أكرث استمتاعا بالتخلص من امللل والروتني يف التعلم التقليدي -

  .متحص امليول وتكون اتجاهات فاعلة يف دافعية التعلم -

اء التعلم كمهارة املالحظة، والوصف، والتفسري، والتجريب، توظيف أكرث من مهارة أثن -

  .واالستنباط، والقياس

  .جعل املتعلم محور التعلم بحثه عىل التوصل إىل اإلجابة بنفسه، وبتوجيه طفيف من املعلم -

تنمية مهارة السيطرة عىل العمليات العقلية العليا وتوظيفها يف اكتساب املعرفة وإنتاجها  -

  .لآلخرين

  .مراعاة حاجات الطلبة النفسية واالجتامعية والجسدية والعقلية ومبا يتوافق مع فروقهم الفردية -

  خطوات التدريس باسرتاتيجية االستقصاء

  : إن من أهم خصائص التدريس باسرتاتيجية االستقصاء هو أنها تسري بخطوات متتابعة، هي

  .تحديد املشكلة -

  .صياغة الفرضية -

  .ةاختبار الفرضي -
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  :ويرى فريدريك إن مراحل التدريس بطريقة االستقصاء هي أربع، وتتم وفق الخطوات التالية

  .مواجهة موقف محري -

  .جمع البيانات واملعلومات -

  .إعادة تنظيم املعلومات -

  .تحليل االستقصاء وتقوميه -

  : خطوات االستقصاء عىل النحو التايل) Banks(وذكر بانكس 

  .تحديد املشكلة -

  .صياغة الفرضيات -

  .تعريف املصطلحات -

  .جمع املعلومات -

ومن خالل ما سبق وبناء عىل ما تم التوصل إليه من خالل التطبيق الفعيل السرتاتيجية االستقصـاء 

: يف التــدريس، فــإن خطــوات التــدريس باســرتاتيجية االستقصــاء تنحرصــ يف أربــع خطــوات رئيســية، هــي

  .ة، والخالصةالتخطيط، واإلجراءات، واملناقش

وأن هذه الخطوات الرئيسية الالزمة يف التدريس باسرتاتيجية االستقصـاء، تـتم مـن خـالل املراحـل 

  :التالية

  : التخطيط ويتم تنفيذها عرب املراحل التالية: أوال

  .تحديد املشكلة بشكل واضح ودقيق -

  ).أهداف الدراسة(تحديد أسئلة الدراسة  -

  .املستخدمة يف الدراسة) ساليب، والوسائل والتقنياتاأل (تحديد مصادر الدراسة  -
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  اإلجراءات: ثانيا

  :والهدف منه جمع املعلومات والبيانات من خالل ما ييل

  .الكتب والدوريات والصحف واملوسوعات -

  .الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة باملوضوع -

  .إعداد االستبانات أو االختبارات املقننة -

  .قابالت مع أصحاب العالقة باملوضوعإجراء امل -

  .التقاط الصور الفوتوغرافية ملجاالت املوضوع -

  .رسم الخرائط أو إعداد املجسامت -

  .مراجعة وضبط القوانني واألنظمة والتعليامت -

  املناقشة: ثالثا

  : وتتم املناقشة من خالل ما ييل

  .الدراسةتصنيف املعلومات والبيانات التي تم جمعها وفق أسئلة  -

  .عرض املعلومات والبيانات بطريقة منطقية وصوغها بأسلوب الباحث الخاص واملميز به -

  .إجراء املقارنات بني اآلراء التي تم جمعها من حيث املوافقة واالختالف -

عارضا الصور والخرائط والرسومات . مناقشة البيانات واملعلومات يف ضوء إجابة أسئلة الدراسة -

  .والجداول

  الخالصة: رابعا
  : وتتمثل الخالصة مبا ييل

  .استخالص أهم االستنتاجات من خالل عرض املعلومات والبيانات -

  .تدعيم االستنتاجات باألدلة والقرائن الصحيحة -
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  .تقديم التوصيات واالقرتاحات الفاعلة ذات العالقة بحل املشكلة موضوع البحث والدراسة -

  قصاءدرس تطبيقي باسرتاتيجية االست

  السابع األسايس: الصف

  الرتبية اإلسالمية: املوضوع

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر: الدرس

حرص اإلسالم عىل بقاء املجتمع قويا متامسكا، وحتى يكون كذلك فالبد أن يتحمل كل إنسان فيـه 

  .مسؤوليته ويؤدي فيه واجبه، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

زام أفراد املجتمع بتطبيق قاعـدة األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر وعـده وقد اهتم اإلسالم بإل

  }..ولتكن منكم أمة يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر{: تعاىل الـلـهواجبا رشعيا، قال 

وبذلك فقد جاء اختيار هذا املوضوع ملا له من أهمية كبرية يف حياة األفـراد اليوميـة واملجتمعـات 

  .مجتمعات متعاونة متحابة تسودها أخالق اإلسالم السمحة املسلمة، بجعلها

التعرف عىل مدى تطبيق األفراد والجامعات قاعدة األمـر بـاملعروف والنهـي  :وتهدف الدراسة إىل

  .عن املنكر وااللتزام بها

  :وتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

  نهي عن املنكر؟هل لدى األفراد معرفة بضوابط األمر باملعروف وال -1

  ما هي األساليب التي يستخدمها األفراد لتطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ -2

  هل هناك فرق يف تطبيق قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تبعا لدرجة التعليم؟ -3

  هل هناك فرق بني تطبيق قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تبعا للجنس؟ -4
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  ما هي اآلثار اإليجابية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ -5

  ما هي اآلثار السلبية لرتك قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع؟ -6

  اإلجراءات

  .قام الباحث بتنفيذ دراسته من خالل اإلجراء الفعيل بالرجوع إىل املصادر واملراجع املعرفية التالية

  .الكتاب املدريس -

  .الخطوط العريضة ملنهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية -

  .املراجع واملصادر الدينية اإلسالمية املتعلقة بقاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر -

  .املنشورات، والكتيبات -

  .اللقاءات الفردية مع أفراد الدراسة -

  ).االستبانة(إعداد أداة الدراسة  -

  .و، وأفالم، وصورأرشطة فيدي -

مــن خــالل طــرح األســئلة، بحيــث يــوزع الطلبــة عــىل ســت  مبعالجــة املعلومــاتوقــام الباحــث 
مجموعات، تعطى كل مجموعة سـؤاال واحـدا مـن أسـئلة الدراسـة وتزويـدهم بـاملراجع واملصـادر، وتـتم 

ائـد كـل مجموعـة اإلجابة عىل ورقة تحتفظ بها املجموعة إىل أن يتم عرضها عىل بقية الطلبة من خـالل ق
  .وعىل مسمع من الجميع

  املناقشة

وتصويب بعضها للوصـول إىل عىل مسمع من الجميع مناقشة جميع إجابات املجموعات، وتداولها 
  . اإلجابة النموذجية لكل سؤال

  الخالصة

  تكليف كل طالب بكتابة استنتاجاته املدعمة باألدلة والقرائن الصحيحة من خالل
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 -املعلـم–بـات املجموعـات، وتقـوم جميـع املجموعـات بـإرشاف الباحـث استعراضه لجميـع إجا 

  : بتقديم التوصيات واالقرتاحات الناجعة يف حل املشكلة يف ضوء دور املؤسسات التالية

  ).مدارس، جامعات(املؤسسات الرتبوية  -

  ).صحافة، فضائيات ومرئيات(املؤسسات اإلعالمية  -

  ).م، دور كبار السندور األيتا(املؤسسات االجتامعية  -

  ).املساجد، مراكز تحفيظ القرآن والسنة(املؤسسات الدينية  -
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  اسرتاتيجية املخططات املفاهيمية

تعترب املخططات املفاهيمية الرابط األمثل بني العالقـات ذات املعنـى املشـرتك واملتامثلـة الداللـة، 

ت ذات وحـدة يف املعـاين املتشـابهة الداللـة وتتمثل الداللة يف اسمني أو شيئني وأكرث ملفهوم يـرتبط بكلـام

  .يربطهام كلمة وصل لعمل مفهوم أو اسم جديد ذو داللة

ومن أبرز مهام مخططات املفهوم أنها توضح األفكار الرئيسة من خـالل مسـارات وممـرات تـربط 

ط تعليمي ملا بني معاين املفهوم إلنجاز مهمة تعليمية تعلمية محددة، حيث يخلص املعلم أو املتعلم مبخط

  .تم إنجازه وتحصيله

ـها يف هـذه االسـرتاتيجية، ينبغـي أن  وليك يتحقق التعلم الهادف لدى املتعلم بأرسع السبل وأيرس

تكون املفاهيم الجديدة أكرث شمولية، وأعم معنى يف الداللـة، كـام وينبغـي أن تكـون مخططـات املفهـوم 

املفاهيم األكرث عمومية وشمولية ويهـبط إىل أسـفل ذات طبيعة هرمية، بحيث يتدرج املخطط من األعىل ب

  .باملفاهيم واملفردات األقل شمولية وأكرث تحديدا يف الداللة واملعنى

ومتتاز اسرتاتيجية املخططات املفاهيمية بالصفة املطاطية التي تجعل إمكانية أن يصبح أي مفهـوم 

  .فرعي مفهوما رئيسيا يف مخطط مفاهيمي آخر

  :املفهوم لغة

فهم املثال  واملفاهيم جمع مفردهـا : ويقال  ،ذ املفهوم لغة من الفهم وهو حسن تصور املعنىأخ

  .والفهم يأيت من إدراك األشياء واستيعابها) 646، ص 1997األصفهاين، (مفهوم 

  :واملفهوم اصطالحا

إىل أجزاء ال املفهوم هو تعبري موجز ملجموعة من الحقائق أو األفكار املتقاربة التي ميكن تجزيئتها 

  .متناهية أو جمع أجزائها املتفرقة يف لفظ أو تعبري عام وشامل
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  املقاصد الرتبوية من تدريس املفاهيم

  : لتدريس املفاهيم مقاصد تربوية وفوائد متعددة منها

  .االرتقاء مبستوى التفكري -أوال

وكلـام صـعد املـتعلم يف عندما يبدأ اإلنسان تعلمه لألشياء فإنه يبـدأ باملحسوسـات التـي يـدركها، 

النمو الجسدي فإن قدراته اإلدراكية لألشياء املحيطة به تبدو إليه مألوفة وحاجتـه إىل اختصـارها مبفـاهيم 

تصبح رضورة ملحة وكلام صعد يف النمو كلام مال إىل التجريد أكرث وبذلك يرتقي املـتعلم مبسـتوى تفكـريه 

  .نحو األعىل

  .بقة يف مواقف جديدةاإلفادة من الخربات السا: ثانيا

فمن خالل تعلم املتعلم ملفهوم املثابرة الذي كـان يـؤدي بـه دومـا إىل الفـوز والنجـاح يف مواقـف 

  . مواقف جديدةيفسابقة، أصبح من املؤكد له أن االستمرار يف املثابرة سيؤدي به إىل نتيجة مرضية 

  انتقال أثر التعلم: ثالثا

 ذهـن املـتعلم إىل انتقالهـا معـه حـني تنقلـه إىل الصـفوف حيث يفيد تعلم املفاهيم وتخزينهـا يف

  .األعىل أو املرحلة الدراسية التالية، وبذلك يسهل عليه االندماج يف صفوفه العليا

  تشكل مفاهيم جديدة: رابعا

إن العيش املستمر يف عامل متغري يحتاج إىل استيعاب لكل األلفاظ والحقائق التـي تظهـر وتسـتجد 

  .لك إىل تشكل مفاهيم تبنى عليها مفاهيم أخرى مشتقة منها أو متممة لهافيه مام يؤدي ذ

  تهيئة فرص التعلم الذايت: خامسا

إن املفاهيم التي يتعلمها املتعلم يف كل موقف تربوي تحفزه إىل البحث عـن مضـامينها ودالالتهـا 

  من خالل بحثه يف مصادر املعرفة املتنوعة حوله، وبذلك ساهمت
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  .هيئة فرص التعلم الذايتاملفاهيم بت 

  بناء منهاج تربوي تراكمي منفرد: سادسا

حيث يستطيع كل طالب أن يشكل منهاج خاص به وذلك من خالل تـراكم املفـاهيم ودالالتهـا يف 

ذهنه وقدرته عىل ربـط هـذه املفـاهيم بعالقـات ارتباطيـة تشـكل يف خالصـتها مواضـيع فكريـة متنوعـة 

  .واتجاهات تربوية مختلفة

  تنمية القدرة العقلية عىل التحليل والرتكيب: اسابع

إن عمليات التحليل والرتكيب من العمليـات العقليـة العليـا التـي تسـهم يف بنـاء قـدرات املـتعلم 

العقلية، وهذا يتم من خالل ربط األجزاء لتشكيل الكل، وتجزيء الكل إىل أجزاء، وهذه العملية التعليميـة 

  .االتي تتشكل املفاهيم من خالله

  العوامل املؤثرة يف تعلم وتعليم املفاهيم

  وضوح القاعدة املفاهيمية: أوال

فكلام عرف املتعلم القواعد الضابطة والروابط املشرتكة بني املفردات التي تندرج تحت مفهـوم مـا 

وتساهم يف تشكيله، كلام سهل عليه تعلم ذلك املفهوم، فالبد أن يعرف املتعلم أن مفهوم الشـجرة تشـكل 

ن مفاهيم جزئية كاألوراق واألغصان والجذور، وأن هذه املفـاهيم مرتبطـة ارتباطـا مبـارشا مـع مفـاهيم م

  .الخ...أخرى تساهم معه يف تشكيل مفاهيم أخرى كمفهوم األرض، واملياه، والهواء، والسامء

  استمرارية التغذية الراجعة: ثانيا

هيم الجديـدة مـن خـالل الكيفيـة التـي سـيتم إن االستمرار يف التغذية الراجعة يعزز دالالت املفا

التعامل بها مع هذه املفاهيم الجديدة، فاملقارنة املستمرة بني ما يستجد عىل املتعلم من مفاهيم وبني مـا 

اكتسبه من مفاهيم ماضية متشابهة يف دالالتهـا فـإن هـذه املفـاهيم الجديـدة ترسـخ يف ذهنـه الـدالالت 

  .الجديدة لوجود بيئة سابقة تتالءم ومنو هذا املفهوم الجديد وتنسجم معه املاضية ويتقبل دالالت املفهوم
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  طبيعة املفهوم: ثالثا

إن وضوح املفهوم يف ذهن املتعلم يسهل عليه التعلم ويشوقه لإلقبال عليه، كام أن املفهـوم العـام 

املفـاهيم املجـردة فـتعلم  أيرس عىل الفهم من املفهوم املتجزئ، واملفاهيم املادية أكرث إدراكا للمتعلم مـن

مفهوم جبل أيرس من تعلم مفهوم العوملة، كام أن أحجام املفاهيم الكبرية أيرس فهام من األحجام الصغرية 

وذلك ألن األطفال يتعلمون األشياء من الكل إىل الجزء حيث إقبـالهم عـىل الـتعلم بـالحروف الكبـرية أكـرث 

  .ريةالحروف الصغبحامسا من إقبالهم عىل التعلم 

واملفاهيم ذات األلوان الالمعة والفاقعة أكرث إثارة النتباه املتعلم من املفاهيم ذات األلوان الهادئة 

  .أو املعتمة

  أنواع املفاهيم

  :تتعدد املفاهيم حسب طبيعتها والعالقة التي تتشكل من أجزائها، ومن هذه األنواع نذكر منها

  مفاهيم املكان -1

لفهم واالستيعاب لالتصـال املبـارش بهـا، ويحبـذ أن يبـدأ طلبـة املرحلـة وهي أيرس املفاهيم عىل ا

بيت، قرية، مدينة، بستان، جبـل، سـهل، حديقـة، : األساسية الدنيا ورياض األطفال بها، ومن هذه املفاهيم

نهر، بحر ويستطيع املعلم أن يتدرج باملتعلمني إىل مفاهيم مكانيـة أكـرث صـعوبة كلـام ارتقـى املـتعلم إىل 

بـؤرة األرض، أو مركـز األرض، خـط االسـتواء، خطـوط الطـول وخطـوط : لصف أو مرحلة أعىل، كمفـاهيما

  . الخ... املريخ، عطارد، املشرتي: العرض، القطب الشاميل، القطب الجنويب النجوم، الكواكب مثل

  مفاهيم الزمان -2

أصـعب املفـاهيم عـىل الفهـم  وهي املفاهيم األنسب لطلبة املرحلة األساسية العليا والثانوية ألنها

  .واالستيعاب مليلها إىل التجرد والتخيل أكرث من ميلها إىل االتصال املحسوس واملامرسة العملية
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  مفاهيم حديثة -3

وهي مفاهيم جاءت من تطور الحياة ومستجداتها، والبـد للمعلـم مـن إيضـاحها للمتعلمـني مـع 

  : هاالتدرج يف بيان دالالتها الثقافية، ومن أمثلت

طفل األنابيب، االستنساخ، أقامر صناعية، الصهيونية، دول نامية، العوملة، اإلرهاب، العصيان املدين، 

  .حركات اإلصالح

  مراحل تعلم املفهوم

إن املراحل التي مير بها املتعلم لتعلم املفاهيم تتحكم يف بنائها عوامل بيئية تسهم يف تعلم املتعلم 

  :توافق مع النمو الجسدي والعقيل للمتعلم، ومن هذه املراحلللمفهوم بيرس وتدرج منطقي ت

  .املرحلة الحسية املبارشة -1

حيث يبدأ املتعلم يف مراحل حياته األوىل يتعرف إىل طبيعة األشياء املحيطة به ومفهـوم  حقيقتهـا 

ب أكـرث املوروث ممن يسمعهم ويتفاعل معهم كالوالدين واألقرن، وترسـخ هـذه املفـاهيم يف ذهـن الطالـ

عندما تكون أكرث حسية للمتعلم، وأكرث التصاقا بحياته اليومية وبشكل مبارش عن طريـق ربطهـا بأفعـالهم 

  .وأعاملهم املتناسبة مع قدراتهم العقلية ومستوياتهم العمرية

  املرحلة التخيلية -2

ء وتصـورها، يف هذه املرحلة التالية للمرحلة السابقة يكون املـتعلم أكـرث قـدرة عـىل تخيـل األشـيا

فتجده يحب قصص الخيال واألساطري، وبـذلك يبـدأ بتشـكيل صـورة مقبولـة لعقلـه ومتوافقـة مـع بيئتـه 

  .سنة) 12-9(الثقافية للمفاهيم املرغوب تدريسها له ومتتد هذه املرحلة من عمر 

  :املرحلة الرتميزية -3

ا يف ألفاظ أو أشـكال تـوحى يف هذه املرحلة يستطيع املتعلم أن يتمثل املفاهيم من حوله برتميزه

  له بدالالت يفهمها ويتخاطب بها مع أقرانه وأفراد بيئته الرتبوية، فهموم 
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هو الشخص الذي يوفر النقود ألفراد أرسته ومفهوم املـرأة ) 18-12(الرجل يف املرحلة العمرية بني 

ملرحلـة تصـبح مثـل هـذه عندهم هي التي تصنع الطعام وتغسل املالبس ألفـراد األرسة، ويف نهايـة هـذه ا

هـو ) 18-12(املفاهيم أكرث نضوجا يف أذهانهم حيـث يبـدو مفهـوم الرجـل عنـد أفـراد املرحلـة العمريـة 

الشخص األكرث قدرة عىل قيادة األرسة نحو األفضل، واملـرأة هـي الشـخص األكـرث حنانـا وعطفـا بـني أفـراد 

ة هـي مـديرة شـؤون األرسة، وهكـذا بقـي األرسة، بعد ذلك يصبح مفهوم الرجل هـو حكـيم األرسة واملـرأ 

  .املفهوم بنفس التسمية إال أنه كان يف كل خطوة يرمز له بدالالت تنضج أكرث كلام مىض به العمر إىل األمام

  مرحلة التحليل والرتكيب -4

سـنة وهـي املرحلـة الجامعيـة األوىل أن  22-18حيث يستطيع املتعلم يف املرحلة املمتدة مـا بـني 

وم إىل دالالته ومعانيه التي استطاع املتعلم يف مراحله السابقة أن يشكلها يف ذهنه ويكتسبها يف يحال املفه

  . تعلمه، كام أنه يستطيع أن يربط الجزئيات املتفرقة واملتشابهة يف الدالالت واملعنى لتشكيل املفهوم العام

  مرحلة التطبيق والتعميم -5

حيث يبدأ املـتعلم ) 22(الجامعية األوىل أي ما بعد سن وهذه املرحلة هي مرحلة ما بعد الدراسة 

بتنفيذ اإلجراءات التطبيقية لدالالت املفهوم يف حياته اليومية أو يف مجاالت دراسته العليـا، وذلـك ليخـرج 

  .بتعاميم تكون نتاجات تطبيقاته املهنية أو توصيات دراساته العلمية
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  " الطيور"خطة صفية لتدريس مفهوم 

  باسرتاتيجيات املخططات املفاهيمية

  ).صور متحركة، صور ثابتة(يعرض املعلم صورا مختلفة لطيور مختلفة  -

صـحراوية، :  اللـوح مثـلكتابة الكلامت التي يلفظها الطلبة عند مشـاهدتهم صـور الطيـور عـىل -

مائية، الديدان، األسامك، برية، ريش، شعر، أليفة، الصقور، الحامم، الوطـواط، الـدجاج، الحسـون، النـورس، 

  .األعشاب، اللحوم، البيض، الوالدة، طائر

يطلب املعلم من الطلبة إحضار أفعال تستخدم مـع قامئـة املفـاهيم املثبتـة عـىل اللـوح، فيبـدأ  -

  :األفعال التاليةالطلبة بذكر 

  .تعيش، تعمل، تأكل، تنمو، تتكاثر، تعتمد، تكىس

عىل، إىل، له تسـمى كلـامت ربـط، : يبنّي املعلم لطلبته أن هذه األفعال وغريها من الكلامت مثل -

  .نستخدمها يف اللغة للربط بني الكلامت

  .حيطلب املعلم من طلبته إعطاء املزيد من كلامت الربط وكتابتها عىل اللو  -

  : اطلب من الطلبة تركيب جمال تتكون من مفهومني أو أكرث وكلمة ربط، مثل -

  .الوطواط له شعر

  .الدجاج تتكاثر بالبيض

  .النورس يأكل األسامك

يشارك املعلم طلبته برتتيب قامئة املفاهيم حسب املفاهيم األكرث عمومية وشمولية إىل مفـاهيم  -

  :أقل عمومية وأكرث تحديدا كام ييل
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  امئة املفاهيمق

  الطيور

  أليفة

  ريش

  البيض

  أعشاب

  ديدان

  دجاج

  حامم

  برية

  صحراوية

  شعر

  وطواط

  اللحوم

  الصقور

  مائية

  النورس

  األسامك
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  : كام ييل) كلامت الربط(عرض قامئة املفاهيم بجانب قامئة األفعال واألحداث  -

 قامئة كلامت الربط قامئة املفاهيم

 تعيش الطيور

  عىل  أليفة

  ملتع  ريش

  له  البيض

  تأكل  أعشاب 

  تنمو  ديدان

  تتكاثر  دجاج

  تعتمد  حامم

  -تكىس  بريو

أنشئ مخططا مفاهيميا فارغا من الكلامت عىل اللوح أو جهـاز العـرض، ومـن ثـم اعرضـه عـىل  -

  .اللوح أو الجدار أمام الطلبة

  .بةاعرض قامئة املفاهيم وقامئة أدوات الربط بجانب مخطط املفاهيم أمام الطل -

اطلب من بعض الطلبة تعبئة الفراغات املعروضة أمامهم مبفهومني أو أكرث مع توظيـف كلـامت  -

  .الربط بينهام

  .امسح ما قام به الطلبة بعدما وضحت الفكرة يف أذهانهم -

  .اطلب من الطلبة بنقل مخطط املفاهيم الفارغ عىل دفاترهم -
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م مـن قامئـة املفـاهيم وقامئـة أدوات الـربط كلف الطلبة بتعبئة مخطط املفـاهيم عـىل دفـاتره -

  .املعروضة أمامهم

تجول املعلم بني الطلبة أثناء تعبئـة املخطـط ومسـاعدة مـن يحتـاج إىل مسـاعدة أو توجيـه أو  -

  .إرشاد كل حسب قدراته مراعيا بذلك الفروق الفردية بني الطلبة

ا مخططـاتهم عـىل اللـوح أو اطلب من بعض الطلبة الذين اتقنوا تعبئـة مخططـاتهم أن يعرضـو  -

  .الجدر أمام بقية الطلبة

ألصق املخططات الجيدة عىل اللوح أو الجدران ليقوم بقية الطلبة بتصـويب أخطـائهم يف ضـوء  -

  .أحد املخططات امللصقة عىل اللوح أو الجدار

  .كلف الطلبة بتشكيل جميل مفيدة من املفاهيم وأدوات الربط التي شكلتها مخططاتهم -

  .ف الطلبة بتشكيل فقرة موجزة ومعربة من املفاهيم وأدوات الربط التي شكلتها مخططاتهمكل -

اطلب من الطلبة العودة إىل دروسهم لتتبع املفـاهيم وأدوات الـربط الـواردة فيهـا، وعمـل كـل  -

اص طالب قوائم للمفاهيم وأدوات الربط التي استخرجها متدرجا يف ترتيبها من العموم والشـمول إىل الخـ

  .والجزئية

اطلب مـن كـل طالـب إعـداد مخطـط مفـاهيمي يتناسـب مـع املفـاهيم وأدوات الـربط التـي  -

  .استخرجوها

  .تكليف كل طالب بتعبئة املخطط باملفاهيم وأدوات الربط التي استخرجها من الدرس -

  .جمع مخططات الطلبة وتدقيقها ووضع العالمة التي يستحقها كل مخطط -

  .إىل الطلبة للتعرف عىل أخطائهمإعادة املخططات  -

  .االحتفاظ باملخططات يف ملفات الطلبة -
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أو خطة ) Personalized System of Instruction(اسرتاتجية التعليم الشخيص 

  ).Keller Plan(كيلر 

بفردية التعلم أكرث من اهتاممه بالتعلم الجمعـي، وقـد نـادى مببـدأ ) Fred Keller(اهتم فرد كيلر 

تعلم الذي يعتمد عىل إتقان املتعلم للوحدة التي بني يديه رشطا رئيسيا لتقدمه نحو تعلم الوحدة إتقان ال

الالحقة أو االنتقال إىل غريها، معتمدا يف دراسته عىل تقسـيم املـواد إىل خطـوات متسلسـلة منطقيـا وفـق 

  . األهداف السلوكية الواضحة واملحددة

خاصـة بهـذه االسـرتاتيجية تتبلـور يف عنارصهـا األساسـية بدأت السامت الرتبويـة ال 1965ويف عام 

عرض املادة عىل شكل وحدات قصرية وبأهداف سلوكية محددة، وتقديم التغذية الراجعـة الفوريـة : اآلتية

  . التي تعزز التعلم، وتدفع املتعلم للتعلم بأقىص رسعته، واالبتعاد عن العقوبات النفسية والجسدية

ساعد كيلر يف نرش االسرتاتيجية من خالل عـرض أوراق عمـل وبالتعـاون وقد ساهم شريمان وهو م

، وخاصة بعد أن نرش كيلر مقالته املشـهورة بعنـوان )1968(مع كيلر وتقدميها إىل مؤمترات مهنية منذ عام 

بإعداد نرشة متخصصة يف نظام التعليم الشخيص، ويف عـام  )1971(، ثم قام شريمان عام "وداعا أيها املعلم"

عقد مؤمتران ملناقشة نظام التعليم الشخيص، عقد األول يف فصل الربيع يف جامعة داي، واآلخـر يف  )1972(

الخريف يف جامعة كاليفورنيا، وقد تلت هذان املؤمتران ورش عمل حول هـذا النظـام وإجـراءات تطبيقيـة 

املكسيك : يكا الالتينية مثلبشكل متقن، وقد بدأت الورش أعاملها يف الواليات املتحدة ودول أخرى من أمر

  .)1973(وعام  )1971(وفنزويال والربازيل، وذلك ما بني عام 

وكان أعضاء الكليات يف تلك البالد يفدون إىل الجامعات التي كانت تعقد الورش التي كان يقودهـا 

يف شريمان وروبرت راسكن يف جامعة جورج تاون، وبن جرين يف جامعة ميت وجيم مستس، وبـيل كـويني 

  . جامعة تكساس يف أوسنت

  حول هذا النظام وقد ) 1976(وعام  )1974(وقد عقدت ستة مؤمترات بني عام 
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يف  )1976(خرجت تلك املؤمترات مبا يزيد عىل ثالمثائة دراسة وتقريـر، كـام وعقـد يف صـيف عـام 

التعلـيم جامعة تكساس يف أوسنت مـؤمتر نظـام التعلـيم الشخيصـ والـذي خـرج بتقـويم محـددات نظـام 

  .الشخيص

  )خطة كيلر(ضوابط اسرتاتيجية التعليم الشخيص 

  : متيزت اسرتاتيجية التعليم الشخيص عن اسرتاتيجية التعليم والتعلم األخرى مبزايا عدة منها

تقسيم املادة الدراسية إىل عدد من الوحدات الصغرية، بحيث تتكون كل وحدة دراسية من ثالثة  -

تدريسـية خاصـة ومحـددة، وخطـوات منظمـة ومتتاليـة تبـني مسـار الـتعلم، أهـداف : أجزاء أساسية هي

  .ونشاطات تعليمية متنوعة من التعيينات والتامرين والتي يعدها املعلم للمتعلمني قبل البدء بالتعلم

  . ضبط انتقال املتعلم من وحدة إىل أخرى تليها مبحك معني أو معيار محدد -

  .علمه وحسب رسعة تعلمهإعطاء املتعلم الوقت الالزم لت -

  .حرية تقدم املتعلم يف املادة التعليمية وحسب رغبته ورسعته الذاتية -

  . اعتامد الدروس املكتوبة والوحدات الصغرية من أجل إيصال املعرفة -

  .رضورة اعتامد أدلة تعليمية إرشادية إليصال املعرفة للمتعلمني -

طلبة املتميزين لتصحيح االختبارات وتقديم املساعدة إعداد وتدريب مجموعة من املراقبني أو ال -
  .والتغذية الراجعة الفورية للمتعلمني عند الحاجة لذلك

  مبادئ اسرتاتيجية التعليم الشخيص
مبادئ تربوية تحدد مكونات االسرتاتيجية، إذ ميكن حرصها فيام ) خطة كيلر(السرتاتيجية التعليم الشخيص 

  :ييل

  .اإلتقان -1

  ملتعلم للوحدة الدراسية الصغرية قبل انتقاله إىل دراسة الوحدة الدراسية إن إتقان ا
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األخرى التي تليها تبعا ملعيار أو محك محـدد بعالمـة هـو األسـاس الضـابط لهـذه االسـرتاتيجية أو 

  %.85الخطة، وغالبا ما يكون هذا املعيار أكرث من 

  االختبارات -2

  :وميكن تقسيمها إىل ما ييل

ت األولية، وهي األسئلة التي تيل الوحدة الدراسية الصغرية ويجيـب عليهـا الطلبـة بعـد االختبارا -

االنتهاء من دراسة الوحدة، عىل أن تركز هذه األسئلة عىل جميع املفاهيم واملصطلحات الواردة يف الوحدة، 

ة املوضوعية، والرتكيز ويكون هذا االختبار يف عدة صور مختلفة أقلها ثالثة، ويفضل االبتعاد فيها عن األسئل

عىل األسئلة اإلنشائية بإجابات قصرية موجزة ومحكمة، بحيث ال ينتقل الطالب مـن الوحـدة الدراسـية إال 

محددة ولجميع الطلبة دومنـا اسـتثناء، بحيـث يحـتفظ ) عالمة(بعد أن يجيب عىل أسئلتها بنجاح ومبعيار 

لتـي اجتازهـا أو أعادهـا املـتعلم ثـم نجـح فيـه املعلم بسجل خاص يظهر فيه عدد الوحـدات التعليميـة ا

  . من العالمة النهائية لهذه االختبارات واألنشطة% 35واألنشطة التي قام بتنفيذها، ويخصص 

  االختبار النهايئ -

يقوم املعلم املرشف عىل تـدريس الطلبـة وفـق خطـة كيلـر بإعـداد اختبـار نهـايئ شـامل لجميـع 

رسها الطلبة ونجحوا يف اإلجابة عىل اختباراتهـا وفـق املعيـار املحـدد مستويات األهداف وللوحدات التي د

، وقد يشرتك هيئة من املعلمني يف وضـعها أو مراجعتهـا مـن حيـث مراعاتهـا ملسـتويات )العالمة املحددة(

املعرفة أو سالمة اللغة وتغطيتها لجميع الوحدات الدراسية مبـا فيهـا مـن مفـاهيم ومصـطلحات معرفيـة، 

االختبارات النهائية عادة بعد االنتهاء مبارشة من دراسـة الوحـدات التعليميـة املقـررة ونجـح  وتعقد هذه

  . من العالمة الكلية% 65فيها الطلبة، ويخصص لهذا االختبار النهايئ 

اختبارات املتابعة، وهي االختبارات التي يعقدها املعلم للطلبة بعد اجتيازهم متطلبات االختبـار  -

  وذلك بعد مدة زمنية متتد بني مثانية أيام إىل النهايئ بنجاح
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ثالثني يوما، وغالبا ما يكون اختبار املتابعـة هـو نفسـه االختبـار النهـايئ أو اختبـارا آخـر وبصـورة  

  .مشابهة له

  الوحدة التعليمية املجزأة  -3

اسية صـغرية حيث يقوم املعلم بتقسيم الوحدة التعليمية العامة إىل املقرر الدرايس إىل وحدات در 

ومتسلسلة األفكار من خالل نصوص مكتوبة ومحفوظة يف حقيبـة تعليميـة يسـهل . الحجم مرتابطة املعاين

الحصول عليها والوصول إليها، بحيث يوزع الطلبة أوقاتهم عىل دراسـتها، وتصـويب األخطـاء التـي وقعـوا 

اجتنـاب الوقـوع فيهـا مـرة أخـرى يف ها االختبارات األولية، مـام يـؤدي ذلـك إىل تفيها مبارشة بعد أن كشف

  .االختبارات النهائية

  دليل الوحدة الدراسية -4

يتضمن دليل الوحـدة الدراسـية أهـداف الوحـدة الدراسـية املنشـود تحقيقهـا، وإجـراءات تنفيـذ 

األنشطة والتدريبات املرافقة لكل وحـدة دراسـية مجـزأة يف املقـرر الـدرايس أو الوحـدة الدراسـية الكليـة 

ة، إضافة إىل الوسائل التعليمية ومصادر الـتعلم املسـاعدة وطرائـق تشـغيلها واسـتخدامها وتوظيفهـا العام

لإلفادة منها يف تنفيذ الوحدة، كـام يتضـمن الـدليل آليـة تنفيـذ االختبـارات الذاتيـة وكيفيـة التعامـل مـع 

د للنجـاح واإلتقـان يف تعلـم حـدات التعليميـة، واملعيـار أو املحـك املعتمـو االختبارات األولية والنهائيـة لل

الوحدة الدراسية، ويشتمل الدليل عـىل املصـادر األساسـية واملراجـع األوليـة الثانويـة املعتمـدة يف صـياغة 

  .الوحدة الدراسية

  املراقبون -5

يقوم املعلم باختيار مجموعة من املراقبني يعتمـد عـددهم حسـب الحاجـة لهـم، وغالبـا مـا يـتم 
التدريس الذين يدرسون املقرر الدرايس نفسه أو من الطلبة الذين أنهوا الوحدة  اختيارهم من أعضاء هيئة

الدراسية بنجاح ورسعة وإتقان وقد انتقلوا إىل دراسة وحدة دراسية جديدة، ومن أبرز مهام املراقـب أثنـاء 
م الطلبة وفـق خطـة كيلـر توضـيح املفـاهيم واملصـطلحات وتقـديم املسـاعدة لفهـام، وتصـحيح لسري تع

  االختبارات األولية للمتعلمني
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بشكل منفرد ووجها لوجه، وقيادة مجموعات الطلبة يف تنفيذ النشاطات وحل التامرين واألسـئلة  
التي تحتاج إىل خربات ومهارة إضافية وذلك قبل التقدم لالختبارات األولية، كـام يقـوم املراقـب باسـتقبال 

التي يـدونها يف الوحـدات الدراسـية املجـزأة مـن حيـث  املالحظات والشكاوي من املتعلمني حول الثغرات
طبيعتهــا املعرفيــة وطريقــة عرضــها وارتباطهــا املبــارشة باألهــداف املنشــودة وطبيعــة االختبــارات األوليــة 

  .املتعاقبة حال انتهاء الطلبة من دراسة الوحدة الدراسية املجزأة

  مقياس اتجاهات الطلبة -6

) خطـة كيلـر(ة ملعرفة اتجاهات نحو اسرتاتيجية التعلم الشخيصـ حيث يقوم املعلم بإعداد استبان

اسرتاتيجية تعلمية للوحدة الدراسية، وميكن التعرف عىل اتجاهات الطلبة نحـو خطـة كيلـر كاسـرتاتيجية ك

تعلمية واملؤثرات التي ساهمت يف تعلمهم أو أخرت تقدمهم من خالل املقابالت الشخصـية التـي يجريهـا 

من خالل الرجوع إىل سـجل االختبـارات األوليـة لكـل طالـب والتعـرف عـىل  وقبون معهم، أ املعلم أو املرا

  .طبيعة األهداف ونوعية األسئلة التي يتكرر الخطأ فيها

  )خطة كيلر(إجراءات اسرتاتيجية التعليم الشخيص 

يف تأيت عملية التدريس باسـرتاتيجية التعلـيم الشخيصـ يف خطـوات متتاليـة، وتتطلـب وقتـا كافيـا 

إعدادها مبا يتناسب مع موضوع الوحدة الدراسية مع التزام الدقة واملوضـوعية يف اإلعـداد، وتسـري عمليـة  

  :اإلعداد وفق الخطوات التالية

اختيار وتحديـد املقـرر الـدرايس أو الوحـدة الدراسـية وتحليلهـا مـن حيـث تحديـد املفـردات  -1

الـتعلم الواجـب توافرهـا لـتعلم الوحـدة الدراسـية،  والرتاكيب واملفـاهيم، والقـيم واالتجاهـات، ومصـادر

والحقائق والتعميامِت، واملهارات الرضورية للتعلم من حيث القراءة، والكتابة، واستخدام املصادر واملراجع 

كاملعاجم واملوسوعات، والربط بني الحقائق والتعميامت، وتحليل األفكـار وعمـل الخالصـات وامللخصـات، 

ة واألنشطة املتضمنة يف الوحدة مـن حيـث أنهـا مبـارشة أو مفتوحـة أو موضـوعية أو وبيان طبيعة األسئل

  إنشائية، إضافة إىل بيان طبيعة األنشطة من 
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  .حيث تركيزها عىل تنمية مهارة ما، أو التعلم الذايت، أو القدرة عىل استثامر مصادر التعلم

  تحديد األهداف -2

لدراسية أو الوحدة الدراسية، املرجو تحقيقهـا يف نهايـة حيث يتم تحديد األهداف العامة للمقرر ا

املقرر الدرايس مع مراعـاة مسـتوياتها املعرفيـة واالنفعاليـة والـنفس حركيـة، ومـن ثـم تحديـد األهـداف 

السلوكية التعليمية الخاصة بكل وحدة دراسية صغرية واملنشود تحقيقها حـال انتهـاء املـتعلم مـن دراسـة 

  .هذه الوحدة الصغرية

تقسيم املقـرر الـدرايس أو الوحـدة الدراسـية إىل وحـدات دراسـية صـغرية مسـبوقة بأهـدافها  -3

الخاصة بها، عىل أن يتم تنظيم كل وحدة دراسة صغرية مبا يتناسـب مـع التعلـيم الـذايت الفـردي، عـىل أن 

م الذايت واجباتها تشتمل كل وحدة دراسية صغرية عىل األنشطة اإلثرائية والتدريبات الفردية وأسئلة التقوي

النموذجية، إضافة إىل بعض التعزيزات اإليجابيـة الفرديـة املرافقـة لألنشـطة والتـدريبات املنجـزة بنجـاح 

  .وإتقان

  إعداد الدليل الدرايس -4

يقوم املعلم بإعداد وتجهيز دليال للطالب يتضمن تعليامت وتوجيهات إرشادية للطالـب تيرسـ لـه 
جراءات تنفيذ األنشطة والتدريبات ومعيار اإلتقان الالزم لالنتقال من وحـدة عملية التعلم من حيث بيان إ 

إىل أخرى، وكيفية االستعداد والتعامل مـع االختبـارات األوليـة والنهائيـة، إضـافة إىل اإلجابـات النموذجيـة 
  .لالختبارات الذاتية املبثوثة يف الوحدات الدراسية الصغرية

  إعداد االختبارات -5

م بإعداد صور متعددة من االختبارات األولية ولكل وحدة دراسية صغرية، بحيث تتغـري يقوم املعل
صور االختبارات إذا أخفق الطالب يف اجتياز صورة االختبار األول وأعاد دراسة الوحـدة فالبـد مـن تقـديم 

ادتـه للوحـدة صورة اختبار آخر وبنفس صورة االختبار األول، ومينع تقديم االختبار األول نفسه له عنـد إع
املحدد، ألنه يكون قد عرف األسـئلة واسـتعد عـىل ) املعيار(مرة أخرى بسبب إخفاقه بنجاحها وفق املحك 
  إجاباتها من غري أن يستوعب مضمون الوحدة 



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

253 
 
 

الصغرية، وبذلك تفقد االختبارات صدقها وموضوعيتها، كام ويقـوم املعلـم بإعـداد صـور متعـددة 
وبذلك يصبح لدى املعلم بنك مـن ) اختيار من متعدد(شكل أسئلة موضوعية   لالختبار النهايئ ويكون عىل

  .  األسئلة املتنوعة واملتقاربة املستوى

 استالم املتعلم املادة التعليمية  -6

يتسلم املتعلم املادة التعليمية عىل شـكل وحـدات تعليميـة قصـرية، إضـافة إىل اسـتالمه لـدليلها، 

العلمية ورسعتـه الذاتيـة ويف الزمـان واملكـان الـذي يريـد، وبعـدما يشـعر والبدء بالدراسة حسب قدراته 

املتعلم بفهمه للامدة الدراسية واستيعابها ملفاهيمها يخترب نفسه بذاته من خالل االختبار الذايت املرفق مع 

الوحـدة الوحدة أو الـدليل، وبعـد نجاحـه يخـرب املعلـم أو املراقـب برغبتـه للتقـدم إىل االختبـار األويل يف 

الصغرية التي انتهى من دراستها، عندئذ يقوم املعلم أو املراقب باختباره ومناقشته باألخطاء التي وقع فيها 

وذلك يف جلسة تجمع املتعلم واملراقب وجها لوجه، فإذا اجتاز املتعلم درجـة النجـاح واإلتقـان يف الوحـدة 

حـدة التعليميـة الصـغرية الثانيـة، وهكـذا مـع بـاقي الصغرية األوىل يخربه املراقب باالنتقال إىل دراسـة الو 

الوحدات حتى يجتاز بدرجة اإلتقان جميـع الوحـدات الصـغرية، فيتقـدم إىل االختبـار النهـايئ، رشيطـة ان 

يجتازه بدرجة اإلتقان، فإن مل ينجح يعيد مراجعة جميع الوحدات الصـغرية، ومـن ثـم يتقـدم إىل االختبـار 

رة وأسئلة مختلفة عن االختبار األول رشيطة أن تكون بنفس املستوى، وهكذا النهايئ مرة أخرى ولكن بصو 

  %.85يبقى يعيد ويراجع حتى ينجح يف االختبار النهايئ وبإتقان ال يقل عن 
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  )التعيينات  املنهجية(اسرتاتيجية دالتون 

ا عرفهــا اســرتاتيجية قدميــة جــد) Curriculum Assignments(إن اســرتاتيجية التعيينــات املنهجيــة 

املعلمون قدميا وقد استخدموها يف تدريس الطالب يف  األديرة واملساجد والكتاتيـب واألروقـة، حيـث كـان 

البيتية إلنجازها من قبل الطالب أنفسـهم عنـد العـودة ) التعيينات(املعلم يكلف الطالب ببعض الواجبات 

الطالب والتأكـد مـن إنجـاز جميـع الطـالب  إىل البيوت، وقيام  املعلم يف اليوم  التايل بالتفتيش عىل جميع

لجميع الواجبات ومعاقبة الذين مل ينجزوا واجباتهم عىل حـد سـواء، دومنـا معرفـة األسـباب أو  املعوقـات 

  .التي منعتهم من إنجاز واجباتهم

حفظ السـور القرآنيـة أو القصـائد الشـعرية أو (رغم قدم اسرتاتيجية التعيينات بصبغتها الحفظية 

إال أن كثريا من املدرسني يقومون بتطبيقهـا ) نسخ الدروس يف الدفاتر(والنسخية ) ل واألناشيد الدينيةالرتاتي

يف كثري من دروسهم الصفية، بإعطاء الطالب يف نهاية كل حصة صـفية واجبـات بيتيـة كحـل بعـض أسـئلة 

البيانات اإلحصـائية، أو الكتاب املدونة يف نهاية الدرس الذي تم رشحه يف الصف أو رسم بعض الخرائط أو 

  .حفظ بعض السور أو اآليات القرآنية أو القصائد واألناشيد الشعرية كواجبات بيتية

ضعف هذه االسرتاتيجية يف إيصال كامل املعرفة للمـتعلم توبذلك بدت األنظار كثري من  الرتبويني 

  : أو حصولها لديه بيرس وسهولة وإتقان، وذلك للعيوب الرتبوية اآلتية فيها

ـف الرتبـوي املخـتص  - عدم وجود التوجيه واإلرشاد املستمر للمتعلم من قبل املعلم أو املرش

  .باملادة العلمية

عدم مراعاتها للفروق الفردية بني املتعلمني بسبب توحيد الواجبات البيتية لجميع الطـالب  -

  . دومنا مراعاتها لخصائص املتعلمني املختلفة

قدرات العقلية أو التحصـيلية البطيئـة عنـد أول عقبـة يف إحباط الطلبة الضعاف أو ذوي ال -

  حل الواجب وعزوفهم عن متابعة باقي الواجبات أو إعادة املحاولة
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  .مرة أخرى 

سهولة غش الطلبة للواجبات بنقلها من بعضـهم دومنـا متكـن املعلـم مـن اكتشـاف ذلـك،  -

  .خاصة إذا كان إعداد الطلبة كثري

أبنائهم أو مبسـاعدتهم بطريقـة غـري تربويـة مـام يجعـل  تدخل األهل بحل الواجبات عند -

  .املتعلم يف كثري من األحيان إتكاليا عىل أهله يف حل الواجبات املكلف بها

  .ترسب الطلبة من املدارس خشية العقاب لعدم حل واجباتهم البيتية -

بـاتهم االنحرافات النفسية والجسدية للطلبة بالتذلل والخضوع والخنوع ألقرانهم لحـل واج -

  .البيتية دومنا رقيب من األهل أو املدرسة أو املتابعة الرتبوية

نفور الطلبة من املعلم ويأسهم من السعي الدائم للـتعلم بسـبب التقليـد اليـومي الـدائم  -

  . بحل الوظائف البيتية ولجميع املباحث الدراسية

اجبات البيتية بسـبب الظروف املادية لكثري من األطفال الفقراء واملحتاجني تعيق حلهم للو  -

عدم قدرتهم عىل رشاء القرطاسية الكافيـة والدامئـة لحـل الواجبـات املسـتمر طيلـة العـام 

  .الدرايس

فقدان الطالب لكتابه أو دفرته لسبب ما يجعله عاجزا عن أداء واجباتـه البيتيـة، ومـن ثـم  -

الكتـاب  تعرضه لعقاب عدم حل الواجب البيتي، إال أن العقاب حقيقة كان بسبب فقـدان

  .أو الدفرت وبذلك مل يحقق العقاب أغراضه الرتبوية املقصودة واملحددة بدقة

مطالبة املتعلم بالتعلم والتعليم املدريس حيثام كان يجعل املدرسـة ترتسـخ يف ذهنـه بإنهـا  -

  . يشء مخيف ومرعب وأنها كل يشء يف الحياة

ال يكافئ ثقل العقاب الجسـدي تصحيح املعلم للواجبات املتقنة من قبل الطلبة املتميزين  -

  .والنفيس للطلبة الذين مل ينجزوا الواجبات البيتية
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  تطور اسرتاتيجية التعيينات

بدراسة االسرتاتيجيات الرتبوية وطرق الـتعلم ) هيلني باركهرست(قامت العاملة  الرتبوية األمريكية 

ا، فوصـلت بـذلك إىل قناعـة بعـدم ، وتشخيصـه1919والتعليم السائدة يف الواليات املتحدة من قبـل عـام 

فاعلية تلك االسرتاتيجيات والطرق التعليمية يف النهـوض مبسـتوى تحصـيل الطلبـة، وأن هنالـك رضورة إىل 

  .إيجاد طريقة تسهم إسهاما فاعال يف النهضة التعليمية للطلبة

مس أدغـار جـي(ومن خالل قـراءات هيلـني باركهرسـت لـألدب الرتبـوي املعـارص تـأثرت بكتابـات 

الذي أثار تفكريها وأوحى لها مببادئ اسرتاتيجيتها التي اشـتهرت فـيام ) بناء العقل(وخاصة كتابه ) سويفت

  .بعد بطريقة دالتون النابعة من طريقة التعيينات متجنبة بذلك عيوبها وسيئات تطبيقاتها الرتبوية

  مبادئ اسرتاتيجية دالتون

ت عـىل مجموعـة مـن املبـادئ الرتبويـة والنفسـية تقوم طريقة دالتون كام تراها هيلـني باركهرسـ

  :والفلسفية نذكر منها اآليت

  . تواصل العمل املبارش بني املعلم والطلبة -

  .توظيف أسلوب النقاش يف التعلم بني املعلم واملتعلم -

  .استخدام أسلوب البحث والتجريب الشخيص من قبل املتعلمني -

  .توضيح األراء وتبادلها بني املعلم واملتعلمني -

  .الحرية الفردية للمتعلمني يف التعلم -

  .تقدم املتعلم حسب قدراته الذاتية -

  .التعاون املستمر بني املعلمني يف إنجاح املشاغل التعليمية املشرتكة -

  .التعاون املستمر بني املتعلمني أنفسهم -

  . تحويل غرفة الصف إىل معمل تجريبي -



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

257 
 
 

أو معلمة متخصص يف املعرفة  من قبل معلم) املعمل التجريبي(إدارة غرفة  الصف  -

  .األكادميية والرتبوية ملوضوع الدرس

تتمثل مهمة املدرسة يف تهيئة الفرص للمتعلم ليامرس هواياته ورغباته التعليمية حسب  -

  .حاجاته وقدراته الذاتية

استغالل الوقت املحدد بدقة وااللتزام بالزمن املحدد إلنجاز األعامل التي اختارها املتعلم  -

  .وافقة مع قدراتهواملت

  .صياغة املناهج املدرسية بصيغ تنسجم مع حالة املتعلم النفسية وقدراته العقلية -

  .تسهيل املدرسة للمتعلم فرص االستمتاع بالحرية الشخصية -

  .إلغاء املدرسة ألنظمتها التقليدية ومناهجها القدمية -

  .إلغاء نظام الحصص الصفية وجدول الدروس اليومي -

  .قرارات الثابتة املحددة بالتواجد املدريس واملغادرةاالستغناء عن ال -

  .تهيئ املدرسة بيئة أكرث مالءمة ملختلف فروع دراسة املتعلمني -

اختيار املناهج التي تعمل عىل مالءمة درجة صعوبة املادة الدراسية مع االستعداد الذي  -

  .ميلكه الطلبة

  . مادة دراسية إنشاء مراكز األنشطة واملعامل املتخصصة واملستقلة بكل -

  .التواجد املستمر ملرشف املركز أو املعمل ولطوال الوقت  -

  .استقبال مرشف املركز أو املعمل للمتعلمني جامعات وفرادى -

  .قيام املعلم أو املرشف عىل  املعمل بتوجيه الطلبة إىل إنجاز واجباتهم الفردية -

  .املتعلمني وكلام لزم ذلكمبادرة املعلم أو املرشف إىل تقديم املساعدة ملن يحتاج من  -

رضورة توافر مصادر املعلومات والوسائل واألدوات والخرائط والرسومات والصورة املعينة  -

  .عىل التعلم داخل املعمل الصفي
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حرص املدرسة عىل تنمية  العالقات االجتامعية بني املتعلمني وربطهم بالحياة والحاجات  -

  .اليومية وتحمل املسؤولية

  .ل متعلم يوضع فيه التعيني املناسب لهتخصيص صندوق لك -

  .يبادر املتعلم وحسب قدراته واختياراته الذاتية باختيار ما يناسبه من الصندوق الخاص به -

  .اعتامد التعيينات عىل الواجبات املكتوبة فقط دومنا االعتامد عىل الواجبات الشفوية -

  .تجزأة التعيينات الصعبة إىل واجبات متتالية متسلسلة  -

  .ات الكافية للمتعلم إلنجاز الواجب بيرس وسهولةهاق اإلرشادات والتوجيإرف -

  .كتابة الواجبات بلغة املتعلمني املناسبة إلفهامهم وإدراكهم اللغوي -

التخطيط املشرتك بني معلمي الفصل لعدم تكرار الواجبات املكلف بها املتعلم، وقبول  -

  .ل املعلومات والبياناتالواجبات البديلة التي تغطي أكرث من موضوع متداخ

  مكونات خطة التعيينات

حسب اسرتاتيجية ) هيلني باركهرست(يتضمن كل تعيني مجموعة من املكونات األساسية كام تراها 

  :دالتون، وذلك كام يأيت

  )التمهيد(املقدمة * 

حيث تتكون املقدمة من فقرة أو فقرات قصرية وموجزة متهد للمـتعلم قبـول التعيـني مـن حيـث 

  .يته له وارتباطه بحياته ومقاصد أهدافه املرجو تحقيقها من خاللهأهم

  املبحث واملوضوع* 

يحدد املبحث الذي سيدرسه الطلبة أو املتعلم جامعات أو فرادى ويعلن عنه بشكل واضح، إضافة 

  .إىل تحديد املوضوع املراد دراسته ضمن خطة املبحث
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  التامرين واملسائل واألنشطة* 

وق املتعلم، أو التعيني املحدد مجموعة التامرين أو املسـائل أو األنشـطة التـي حيث يتضمن صند

  . تحقق أهداف املبحث واملوضوع الدرايس

تكليـف املـتعلم بإنجـاز  حيـث يـتم ومن أمثلة ذلك يف الرتبية اإلسالمية موضـوع غـزوة الخنـدق،

  :الواجبات اآلتية

  .ارسم خريطة اململكة العربية السعودية -

  .صور توضح حدود وجهات املدينة املنورة قدميا وحديثااجمع  -

  .عليه وسلم يف الدفاع عن املدينة الـلـهوضع خطة الرسول صىل  -

  .اعمل قامئة باألحزاب وأسامء القبائل من املرشكني الذي حارصوا املسلمني يف املدينة -

  .حدد فئات السكان التي كانت تسكن املدينة املنورة عىل الخريطة -

  .صف مجريات أحداث حصار املدينة خارج املدينة وداخلها -

  .استنتج نتائج الغزوة* 

  األعامل التحريرية الكتابية* 

  : حيث تتضمن هذه األعامل إنجازات املتعلمني الكتابية والتي منها

  . اكتب تقريرا عن القبائل اليهودية التي كانت تسكن املدينة مبا ال يزيد عن صفحة واحدة فقط -

اعمل مقارنة بني القوة العسكرية لجيوش األحزاب وجيوش املسلمني ومتثيل ذلك برسومات  -

  .بيانية

  .اكتب أهم ثالثة نتائج لغزوة األحزاب -

  .اكتب موجزا عن ما يستفاد من الغزوة مبا ال يزيد عن نصف صفحة -
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  واجبات االستذكار* 

م يدلل بها عىل فهمه وحفظه للمبحث أو وتتضمن واجبات االستذكار مهامت تعلم يقوم بها املتعل

  : املادة الدراسية وذلك من خالل عمليات التسميع واستذكار املعلومات التي تم حفظها، وذلك مثل

  .ذكر القبائل اليهودية التي كانت تسكن املدينة أثناء غزوة األحزاب -

  .تسميع أهم ثالثة نتائج لغزوة األحزاب غيبا -

  .لزمالء عن أهم ما يستفاد من غزوة األحزابالتحدث شفهيا أمام ا -

  االجتامعات* 

وهي اللقاءات التي تجمع املعلم وطلبته فـرادى أو  جامعـات ملناقشـة الخطـة العامـة والخاصـة 

باملبحث أو املوضوع الدرايس، أو لالستفسار وإزالة الغموض عن بعض األسـئلة أو الـتامرين أو رشح بعـض 

  .علم، وقد تكون هذه االجتامعات اسبوعية أو يومية أو أكرث من مرة يف اليومالواجبات لتيسريها عىل املت

  املراجع واملصادر* 

يلزم لكل واجب وتعيني ما يكفيـه مـن املراجـع واملصـادر املعرفيـة والعلميـة ورضورة توافرهـا يف 

  .وتحت يد املتعلم للرجوع إليها عند الحاجة برس وسهولة) املعمل(املشغل 

جع واملصادر من حيث الكتب، والدوريات، والسـمعيات، والبرصـيات، واإللكرتونيـات، وتتنوع املرا

  .وكل ما يحتاجه املتعلم إلنجاز التعيني بنجاح

  التنسيق واالستقطاعات* 

عندما تتداخل بعض املواد واملباحث وتتشابه بعض موضوعاتها فـإن الواجبـات ستتشـابه بـذلك ال 
واجبا يف مبحث ما بنجاح وإتقان، وظهر له واجبا آخر يف مبحث أو مادة  محالة، لذلك فإن املتعلم إذا أدى

أخرى قريب الشبه بالواجب الذي أنجزه فإن بعض مـن إنجـاز الواجـب الثـاين الـذي يشـبه إىل حـد كبـري 
الواجب األول يعفى منها ويعطى بذلك واجبات أخـرى ويحسـب لـه الواجـب الثـاين وإن مل يؤديـه ثانيـة 

  هو والسبب يف ذلك 
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عدم إرهاق املتعلم بواجبات متكررة، ويتم قبـول الواجبـات مـن قبـل املعلمـني أو املرشـفني عـىل 
  .املشغل أو املعمل يف غرفة الصف

  التقويم* 

يف نهاية كل إنجاز للمتعلم وأدائه للواجب املقرر له، فإنه يقدم واجبه للمرشف أو املعلم املسؤول 

تعلم الواجب منها، عندئـذ يقـوم املعلـم مبـنح التقـدير والدرجـة التـي عن املبحث أو املادة التي اختار امل

يستحقها املتعلم، وبذلك يتقرر تقدم املتعلم وانتقاله إىل أداء وإنجاز تعيني جديد أو عودته إلنجاز التعيني 

  .السابق لعدم قدرته عىل اجتياز عالمة النجاح املقرر للتعيني
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  توبةاسرتاتيجية النصوص التعليمية املك

صاحب اسرتاتيجية النصوص املكتوبة ورائدها الذي يؤكـد فيهـا أن مـا ) Rothkopf(يعترب روتكوف 

يتعلمه املتعلم هو ما يبذله من جهـد ونشـاط، وأن التعلـيم يبقـى دوره محـدودا بالنسـبة للـتعلم، ورأى 

نشـاط املولـد ال"روتكوف أن النشاط والجهد الذي يبذلـه املـتعلم هـو األهـم وقـد أطلـق عليـه مصـطلح 

  ".للتعلم

وأن النشاط املولد للتعلم هو نشاط املتعلم املالئـم لتحقيـق هـدف تربـوي محـدد يف موقـف، أو 

  .مكان محدد

  مستويات النشاط املولد للتعلم

عندما يقوم املتعلم بالتعلم باسرتاتيجية النصوص املكتوبة، فإن النشاط املولد للتعلم ميـر يف ثـالث 

  :مستويات هي

  .يئة واالستعداد لقبول النصوص التعليميةالته -1

  .انتقاء النصوص التعليمية املراد تعلمها واملقصود باألهداف املرجو تحقيقها -2

لفهم واستيعاب النصوص ) التحليل، والرتكيب، والتقويم: (توظيف العمليات العقلية العليا مثل -3

  .املكتوبة ومتثلها داخليا

  النصوص املكتوبة املبادئ الرتبوية السرتاتيجية

تقوم اسرتاتيجية النصوص املكتوبة عىل مبـادئ تربويـة وأسـس نفسـية تجعلهـا مميـزة يف آثارهـا 

  :الرتبوية، ومن هذه املبادئ واألسس

صياغة األهداف املرجو تحقيقها صياغة واضحة يفهمهـا املـتعلم قبـل البـدء بدراسـة النصـوص  -1
  .املكتوبة

  .وص املكتوبة بطريقة تثري العقل للتفكري وتجعله إيجابيا للتعلمصياغة األسئلة التالية للنص -2

  .إثراء النصوص املكتوبة بأنشطة متنوعة -3
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  .اختيار نصوص تثري اهتامم املتعلم لجعلها موضع اهتاممه -4

  .إثارة دافعية املتعلم للتعلم الذايت -5

والتي هي شكل الكلمـة املكتوبـة  )NoNinal - Stimuli(االهتامم باملؤرشات االسمية أو الرمزية  -6

  .وحجمها ونوعها، والجمل، والفقرات عند بناء النصوص التعليمية املكتوبة

  .يحول املتعلم من خالل النشاطات التعليمية التي يقوم بها املؤثرات االسمية إىل مؤثرات فعالة -7

لتي عرفهـا يف النصـوص إن أداء املتعلم هو نتاجات حصلت للمتعلم نتيجة للمؤثرات االسمية ا -8

  .التعليمية املكتوبة

  عنارص اسرتاتيجية النصوص التعليمية املكتوبة

  املحتوى: أوال

يعترب املحتوى مبنزلة الوعاء الذي يشتمل جميع عنارص النصـوص التعليميـة، ويتميـز املحتـوى مبـا 

  :يأيت

  .وفق موضوعاتها التسلسل املنطقي لألفكار الرئيسة وارتباط األفكار الفرعية بالرئيسة -

  .الدقة العلمية للمعلومات والبيانات املتضمنة يف النصوص -

  .انسجام رسد املعلومات والبيانات مع األهداف املرجو تحقيقها وارتباطها به -

األنشطة اإلثرائية املشوقة للتعلم واملتوافقة مـع مضـمون النصـوص املكتوبـة املحققـة ألهـداف  -

  .التعلم

  العرض: ثانيا

  :ثل العرض يف إجراءات تقديم النصوص التعليمية للمتعلم، ويتميز العرض مبا يأيتويتم
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اختيــار الفقــرات والجمــل والكلــامت البســيطة املناســبة ملســتوى املــتعلم العقــيل والتحصــييل  -

  .والعمري

  .اختيار املفاهيم واملصطلحات واملفردات الواضحة لجميع املتعلمني، والتي يسهل عليهم فهمها -

  .استخدام جمل قصرية، وفقرات مرتابطة بإيجاز واضح محكم -

  .صياغة أسئلة تقوميية بنائية وختامية تكسب املتعلم قدرة عىل تقويم أدائه وقدرته عىل التعلم -

  الشكل: ثالثا

وهو الديكور الجاميل الذي يزين النصوص التعليمية بعباراته وكلامته وتراكيـب نصوصـه وأشـكاله 

  .يشوق املتعلم للتعلم، ويدفعه ملواصلة التعلم إىل النهاية التوضيحية، مام

  .دور املعلم يف اسرتاتيجية النصوص املكتوبة: سادسا

  : للمعلم دور رئيس يف اسرتاتيجية النصوص املكتوبة وذلك كام ييل

  .صياغة أهداف النصوص التعليمية وفق احتياجات املتعلمني -1

  .لتعلم الجديد، وتقديم التعلم القبيل الالزم للتعلم الجديدتقدير مدى احتياجات املتعلمني ل -2

  .اختيار نصوص تعليمية تلبي احتياجات املتعلمني -3

  .توفري بيئة تعليمية فاعلة لفهم النصوص واستيعابها -4

  .إثراء نصوص املحتوى بوسائل وأساليب تشويقية الستثارة اهتامم املتعلمني وجذب انتباههم -5

ســتمر إلنجــازات املتعلمــني مــن خــالل األســئلة البنائيــة أو الختاميــة والتــدريبات التقــويم امل -6

  .واألنشطة املتنوعة
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  .دور املتعلم يف اسرتاتيجية النصوص املكتوبة: خامسا

يعترب املتعلم هو النتاج الرئيس الذي تسـعى اسـرتاتيجية النصـوص املكتوبـة إىل تحقيقـه وإشـباع 

  .حاجاته الفكرية واالنفعالية

  إجراءات التعلم بالنصوص املكتوبة

  :تسري خطوات التعلم بالنصوص التعليمية املكتوبة من خالل املراحل اآلتية

  تحديد األهداف التعليمية -1

حيــث يقــوم املعلــم بصــياغة األهــداف التعليميــة املرجــو تحقيقهــا مــن أداء املــتعلم، مــع األخــذ 

  .رات القبليةباحتياجات املتعلمني، ويتم ذلك من خالل االختبا

  إعداد النصوص التعليمية -2

حث يقوم املعلم باختيار نصوص تعليمية تلبي احتياجات املتعلمني وتناسب قدراتهم وإمكاناتهم، 

  .مع رضورة تنظيم النصوص بطريقة منطقية

  األنشطة اإلثرائية -3

بنائيـة أو تـدريبات  حيث يقوم املعلم بإثراء النصوص التعليمية املكتوبة بأنشطة إثرائية أو أسـئلة

  .ومتارين ذهنية ووسائل تعليمية ورسومات توضيحية إلثارة اهتامم املتعلم وتشويقه للتعلم

  التقويم -4

ويف هذه املرحلة يقوم املعلم بصياغة أسـئلة تقومييـة يف نهايـة النصـوص التعليميـة تقـيس مـدى 

  .تحقيق املتعلم لألهداف املرجو تحقيقها
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درس تطبيقــي عــىل اســرتاتيجية النصــوص . لصــف األول الثــانوي الشــاملدرس الســرية النبويــة ا

  .املكتوبة

  األهداف العامة للوحدة

أن نـزودك باألهـداف العامـة  -وحـدة السـرية النبويـة–ينبغي قبل امليض يف تدريس هذه الوحدة 

طة والتقـويم، الرتبوية والتدريسية املستوحاة من الوحدة ، ليساعدك ذلك يف التعامل مع الطرائـق واألنشـ

ويحدد لك املسار الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه ليسهل عليك عملية التعليم وعىل الطلبة عملية الـتعلم 

  :وبعد انتهائك من تدريس هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قد حقق األهداف التعليمية التالية

  األهداف املعرفية

  .يعرّف مفهوم السرية النبوية -1

  .العلمي الذي متيّزت به رواية السرية النبوية يوضح املنهج -2

  .يسمي ثالثة من املبادئ اإلسالمية التي عملت السرية النبوية عىل تجسيدها -3

  .عليه وسلم الـلـهيصف كيف كانت سرية الصحابة مرتبطة بسرية الرسول صىل  -4

  .يكشف الحكمة من إجراء أحداث السرية النبوية عىل مشهد من أصحابه -5

عليـه وسـلم وذات العالقـة  الـلــهيسمي ثالثة من األحداث التـي جـرت يف زمـن النبـي صـىل  -6

  .بالسرية النبوية

  .يستنتج أهمية متيز السرية النبوية بالواقعية -7

  .عليه وسلم الـلـهيصنف جوانب اإلقتداء بسرية الرسول صىل  -8

  158: االعراف.}م تهتدونواتبعوه لعلك{يذكر الحكم الرشعي الوارد يف قوله تعاىل  -9



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

267 
 
 

  

  .يكشف كيف متثل السرية النبوية الجانب التطبيقي من الدين -10

  .عليه وسلم بناء العقيدة عىل الدليل اليقيني الـلـهيعلل طلب النبي صىل  -11

بـن عمـرو بـن  الـلــهعليـه وسـلم لعبـد  الـلــهيستنبط قاعدة رشعية من نهي الرسول صىل  -12

  .العبادةالعاص عن الغلو يف 

  .عليه وسلم منذ بداية الدعوة عىل الصالة وقيام الليل الـلـهيذكر سبب حرص النبي صىل  -13

  .عليه وسلم للمعامالت الفاسدة لدى املرشكني الـلـهيتتبع خطوات محاربة النبي صىل  -14

ألحكـام يعطي أمثلة من الكتاب عىل أهمية السرية النبوية يف تقديم الفهم السـليم والـدقيق  -15

  .اإلسالم يف املعامالت

  .يسمي املجاالت التي حث اإلسالم فيها عىل رعاية الجسد -16

  .عليه وسلم للحبشة عىل التدرب يف املسجد الـلـهيخمن الحكمة من إقرار النبي صىل  -17

  .يكشف عن األدلة القرآنية التي تحث عىل استخدام العقل والفهم والتدبر -18

  .عليه وسلم يف الحث عىل التعلم الـلـهي صىل يطبق طرائق النب -19

  .يربر الحكمة من ترشيع العبادات -20

  .عليه وسلم يف مكة يطهر القلوب من الرشك الـلـهيذكر املدة التي مكث فيها النبي صىل  -21

  .عليه وسلم املسلمني عىل أن يكونوا أمة واحدة الـلـهيوضح كيف حث النبي صىل  -22

  .عليه وسلم الـلـهأن الرتبية النبوية اجتهادات من الرسول صىل : القائلةيفند الفقرة  -23

  .عليه وسلم ببناء املسجد بعد الهجرة الـلـهيفرس اهتامم النبي صىل  -24

تعـاىل يف املسـجد يف  الـلــهيوظف اآلثار املرتتبة عىل وقوف املسلمني صـفا واحـدا بـني يـدي  -25
  .حياتنا اليومية

بة الصحيفة عند بداية الهجرة النبوية، وحاجة الناس إىل تنظيم حياتهم آنذاك يف يربط بني كتا -26
  .املدينة

  .يذكر الحكم الرشعي عىل قبول املسؤول أو الوايل الهدية -27
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  .يستنتج العرب املستفادة من إرسال الرسل إىل ملوك األرض -28

  .يعدد خصائص السرية النبوية -29

  .اإلسالمية وإرسال الرسل إىل ملوك األرض يربط بني عاملية الدعوة -30

  :األهداف االنفعالية

  .يقيّم أهمية السرية النبوية يف حياتنا اليومية -1

  .يعزز حرص علامء السرية النبوية عىل اتباع منهج علمي دقيق يف نقل السرية النبوية وتدوينها -2

  .رية النبويةيتقبل القيام بكتابة مقالة موجزة عن خاصية الشمول يف الس -3

  .يثمن جهود العلامء املسلمني يف تدوين السرية النبوية -4

  .يتطوع بالبحث يف كتب السرية عن عدد من األدلة تدعم واقعية السرية النبوية -5

  .عليه وسلم واالقتداء بالصحابة الـلـهيوازن بني االقتداء بالنبي صىل  -6

  .إلسالميعظم أهمية السرية النبوية يف فهم أحكام ا -7

  .يستجيب للقيم واالتجاهات املتمثلة يف تطبيق العقيدة -8

  .يقيّم موقف الرسول يف إرصاره عىل التصدي للمعامالت الفاسدة والسائدة يف املجتمع الجاهيل -9

  :عليه وسلم الـلـهيبدي اهتامما بالقيم واالتجاهات الواردة يف قول الرسول صىل  -10

  ).، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليلالـلـهني كاملجاهد يف سبيل الساعي عىل األرملة واملسك(

  .يهتم بالنصوص الرشعية التي تحث عىل النظافة والصحة وتقوية الجسم -11

  .يصغي باهتامم عند إيضاح مفهوم الرتبية العقلية -12

  .يشارك يف إعطاء الحكم الرشعي يف كتامن العلم -13
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  .املنهج النبوي يف تأليف القلوبيبدي اهتامما يف معرفة  -14

  .عليه وسلم كأسوة حسنة للمسلمني يف جميع شؤون حياتهم الـلـهيعظم مكانة النبي صىل  -15

  .يلتزم بدور املسجد باعتباره مدرسة للمسلمني يتلقون فيها أحكام دينهم -16

  .يثمن دور األنصار يف رعاية إخوانهم املهاجرين وحاميتهم -17

  .ءة كتب من حياة الصحابة وثباتهم عىل الدينيهتم بقرا -18

  .يدرك شمولية الدين اإلسالمي لجميع جوانب الحياة اإلنسانية املختلفة -19

  .يوازن بني خصائص املنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية يف املرحلة املكية -20

  .س كافةعليه وسلم يف حمل اإلسالم وتبليغه للنا الـلـهيثمن دور النبي صىل  -21

  .يقيّم أهمية هداية الناس إىل اإلسالم -22

  .تعاىل الـلـهيستجيب للقيم املستفادة من االسرتاتيجية النبوية يف الدعوة إىل  -23

  .يقدر جهود الصحابة يف حمل اإلسالم ونرشه -24

  .ينظم جمعية للمحافظة عىل السرية النبوية -25

  :األهداف النفس حركية

  .رض مواقف كانت السرية النبوية متثل فيها النموذج األمثل لتجسيد العقيدةيبدي استعدادا لع -1

  .عليه وسلم الـلـهينظم قامئة بأسامء معامالت فاسدة لدى املرشكني حاربها النبي صىل  -2

يـا بنـي آدم خـذوا زينـتكم عنـد كـل {تعـاىل  الـلـهيستخدم كتاب صفوة التفاسري لتفسري قول  -3
  .}مسجد

  .رائق التي حرر اإلسالم بها العقل من قيود الجهل والضالليحايك الط -4

  .يلتزم آداب الطريق -5

  عليه وسلم عىل تنمية شخصية املسلم  الـلـهيصمم وسيلة تبني الجوانب التي حرص النبي صىل  -6
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  .فيها

  .عليه وسلم يف تربية األفراد الـلـهيتمثل منهج الرسول صىل  -7

  .للمسجد يف بناء األخوة واملحبة بني املسلمنييعّدل األدوار الجديدة  -8

  .يرسم خريطة تتضمن أهم عنارص أطراف املعاهدة -9

  .يعيد تنظيم املبادئ التي يقوم عليها النظام اإلداري يف العهد النبوي -10

  .ميثل دور الوالة يف أداء الواجبات التي كانوا يقومون بها يف العهد النبوي -11

  .كتب التفسري عن سبب نزول سورة املسديتطوع للبحث يف  -12

  .تعاىل الـلـهيصمم نصا مرسحيا عن سرية مصعب بن عمري يف تحمل أعباء الدعوة إىل  -13

  الوحدة التعليمية املقرتحة

  :أخي الطالب

هذه الوحدة التعليمية التي بني يـديك، هـي مـن كتـاب الثقافـة اإلسـالمية للصـف األول الثـانوي 

وهـذا مـا ) السـرية النبويـة(وموضـوعها ) الذي طوره الباحث( 2002/2003ام الدرايس واملقرر تدريسه للع

  فلنبارش ذلك... سنحاول توضيحه لك، ولتحاول أنت معنا تعلمه بنفسك 

  :عىل عنرصين رئيسيني) السرية النبوية(وتشتمل وحدة 

  مفهوم السرية وخصائصها

  املنهج النبوي

وص يسبق كـل نـص األهـداف املـراد تحقيقهـا متبوعـا تم عرض كل عنرص يف صورة عدد من النص
بعدد من األسئلة التي ستجيب عنها بنفسك، مستعينا مبادة النص أوال ومبقدرتك الخاصة ثانيا كام ختمـت 
الوحدة بعدد من األنشطة والتدريبات يتطلب القيام بهـا قـدرا مـن الـوعي واإلدراك واالسـتعانة مبعلمـك 

  .وزمالئك



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

271 
 
 

  أقسام الوحدة 

د أن توقفت عند قامئـة األهـداف السـابقة، وشـغلت فكـرك مبـا تنطـوي عليـه، أمـال أن تكـون بع

مستعدا لدراسة أقسام هذه الوحدة التي تنسجم وتتسق مع أهدافها حيث تشتمل عىل قسـمني رئيسـيني 

لة اشتمل كل منها عددا من النصوص، يسبقها األهداف املتوقع تحقيقها من خاللها متبوعا بعدد من األسـئ

  املحددة التي متيز تفكريك إضافة إىل مجموعة من األنشطة التفكريية 

  :هذان القسامن هام

  مفهوم السرية وخصائصها: القسم األول

مفهوم السرية النبوية، ومن خصائص السـرية دقـة نقـل السـرية (ويتناول مفهوم السرية وخصائصها 

ص السـرية النبويـة الوضـوح، ومـن خصـائص وتدوينها، ومن خصائص السرية النبوية الشمول، ومـن خصـائ

، وأهميـة السـرية النبويـة يف "القـدوة"السرية النبوية الواقعية، وأهمية السرية النبوية يف الحيـاة اإلسـالمية 

، وأهمية "العبادة:التطبيق"، وأهمية السرية النبوية يف الحياة اإلسالمية "العقيدة: التطبيق"الحياة اإلسالمية 

  ").املعامالت: التطبيق"يف الحياة اإلسالمية  السرية النبوية

  املنهج النبوي: القسم الثاين

املـنهج النبـوي يف الرتبيـة الجسـدية، واملـنهج النبـوي يف الرتبيـة العقليـة، (ويتناول املنهج النبـوي 

الرتبيـة النبويـة،  يف واملنهج النبوي يف الرتبية الروحية، واملنهج النبوي يف الرتبية االجتامعية، والشمول والتوازن

، واملنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع ))بناء املسجد((واملنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع 

، واملنهج النبـوي يف تخطـيط وتنظـيم ))كتابة الصحيفة((، واملنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع ))املؤاخاة((

، واملرحلة ))املرحلة املكية((، واملنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية ))تنظيم اإلداري يف العهد النبويال((مؤسسات املجتمع 

  )).خصائص املنهج((، واملنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية ))املرحلة املدنية((النبوية يف نرش الدعوة اإلسالمية 
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  ما نحتاج إليه يف دراسة هذه الوحدة

  ...لبعزيزي الطا

إن ما نحتاج إليه يف دراسة هذه الوحدة هو استعدادك الذهني وقيامك بحل التـدريبات واإلجابـة 

  .عىل أسئلة التقويم الذايت، ألنها خري معني لك يف مراجعة موضوعات الوحدة الرئيسية

لذلك  ويحبذ أال تنتقل من نص إىل آخر، ومن جزء إىل آخر، إال إذا أجبت عىل أسئلة التقويم الذايت

  .الجزء، وتدريباته وأنشطته بشكل جيد
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  القسم األول

  مفهوم السرية النبوية وخصائصها 

  الدرس األول

  مفهوم السرية النبوية

1-1  

يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق 

  :األهداف التدريسية التالية

  .توضح مفهوم السرية لغة -1

  .تبني مفهوم السرية النبوية اصطالحا -2

  .تستخلص األفكار الرئيسية من النص -3

  .تذكر دليال رشعيا عىل وجوب اتباع النبي وطاعته -4

  .تقيم أهمية السرية النبوية يف حياتنا اليومية -5

  :اقرأ النص التايل

الحيـاة جميعـا، وقـد عليه وسلم هي األسوة املثىل للمسلمني يف شـؤون  الـلـهإن حياة النبي صىل 

عليه وسلم وطاعته، واالقتداء به، ونهانا عن مخالفته وعدم السـري عـىل  الـلـهباتباع النبي صىل  الـلـهأمرنا 

وهـذا يتطلـب ] 21: الحرشـ[} وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فـانتهوا{تعاىل  الـلـهمنهجه، فقال 

  .تفاصيلها ويفهم خصائصهامن املسلم أن يعرف السرية النبوية، ويحيط ب

السـنة واالسـرتاتيجية والهيئـة، أمـا يف : تطلق السـرية النبويـة يف اللغـة عـىل: مفهوم السرية النبوية
ترجمة لحيـاة النبـي صـىل : ترجمة لشخص ما أو لتاريخ حياته، فالسرية النبوية هي: االصطالح فتطلق عىل

األعىل وتشمل والدته، ونسبه، ونشأته، وبعثتـه، وأخالقـه،  عليه وسلم منذ والدته إىل التحاقه بالرفيق الـلـه
  .ومعجزاته، ومراحل دعوته، وجهاده، ومرضه

  :واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية
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  وضح مفهوم السرية لغة؟ -1

  استنتج مفهوما للسرية النبوية من خالل النص؟  -2

  ضع عنوانا آخر للنص؟  -3

  بني مفهوم السرية  النبوية اصطالحا؟ -4

  أعط دليال رشعيا عىل وجوب اتباع النبي وطاعته؟ -5

  أعد صياغة النص السابق بلغتك الخاصة؟ -6

  الدرس الثاين

  من خصائص السرية النبوية دقة نقل السرية وتدوينها

1-2  

 أن تحقـق يتوقع منك عزيـزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص واجباتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت
  :األهداف التدريسية التالية

  .تربهن عىل متيز السرية النبوية عن سري القادة والزعامء -1

  .تحلل املنهج العلمي التي متيزت به رواية السرية النبوية -2

تستخلص الغاية من حرص علامء السرية النبوية عىل إتباع منهج علمـي دقيـق يف نقـل السـرية  -3
  .النبوية وتدوينها

  .تكتشف أهم الكتب التي تعترب من أدق ما كتب يف السرية النبوية -4

  .تثمن جهود العلامء املسلمني يف تدوين السرية النبوية -5

  :اقرأ النص التايل

اهتم املسلمون بتدوين السرية النبوية كاهتاممهم بتدوين الحـديث الرشـيف، ومـن أشـهر كتـب 
مـن ) عليه وسلم الـلـهصىل ( الـلـهشام الذي فيه سرية رسول السرية التي وصلت إلينا كتاب السرية البن ه
هـ، ويعد هذا عند علامء املسـلمني مـن أدق مـا كتـب يف 152املغازي والسري ملحمد بن اسحق املتوىف عام 

  .السرية النبوية

  وقد متيزت رواية السرية النبوية وتدوينها باعتامدها عىل منهج علمي دقيق مل 
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ب تاريخ ورواته يف األمم األخـرى، وهـو املـنهج الـذي اعتمـد لروايـة الحـديث يوجد مثله عند كتا

الرشيف وتدوينه، والذي متثـل بقواعـد علـم مصـطلح الحـديث املتعلقـة بالسـند واملـنت، وقواعـد الجـرح 

والتعديل املتعلقة بالرواة وتراجمهم وأحوالهم وحرص علامء السرية النبوية عىل إتباع هذا املـنهج العلمـي 

من التحريف  -الذي يتمثل يف السرية النبوية–دقيق، بهدف حفظ التطبيق النبوي العميل لتعاليم اإلسالم ال

  .والتبديل

وقد أدى علامء السـرية  النبويـة أمانـة نقلهـا، وتبليـغ هـذا التطبيـق العمـيل لتعـاليم اإلسـالم إىل 
الغائـب فـإن الشـاهد عىسـ أن  الشاهد ليبلغ((عليه وسلم   الـلـهاملسلمني والناس كافة، عمال بقوله صىل 

رب ((عليـه وسـلم  الـلــهصحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صىل )) (يبلغ من هو أوعى له منه
، بل كانوا حرصني عـىل روايـة األخبـار كـام سـمعوها مـن غـري زيـادة أو نقصـان، )))مبلغ أوعى من سامع

امرءا سمع منا شيئا فبلغه كام سـمع  الـلـهنَرضَّ : (( قولهعليه وسلم يف الـلـهمتمسكني بحديث النبي صىل 
جامع الرتمذي، كتاب العلم، باب ما جاء يف الحث عىل تبليغ السـامع، وقـال )) (فربَّ ُمبلَّغ أوعى من سامع

  ).هذا حديث حسن صحيح: الرتمذي

جـزء مـن الـدين ال ومام دفع علامء املسلمني إىل هذا املنهج العلمـي الـدقيق، أن السـرية النبويـة 

  .تحتمل إال التدوين الصحيح الذي ال يشوبه وهم وال خطأ

  : واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  مباذا متيزت السرية النبوية عن سري القادة والزعامء؟  -1

  وضح املنهج العلمي التي متيزت به رواية السرية النبوية؟  -2

اية من حرص علـامء السـرية النبويـة عـىل اتبـاع مـنهج علمـي دقيـق يف السـرية النبويـة ما الغ -3
  وتدوينها؟

  اذكر اسم اثنني من الكتب التي تعترب من أدق ما كتب يف السرية النبوية؟  -4

  الدرس الثالث

  )الشمول(من خصائص السرية النبوية 

  ة التقويم الذايتيتوقع منك عزيز الطالب بعد قراءتك النص وإجابتك عن أسئل
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  :تحقق األهداف التدريسية التالية أن 

  .تتبني خاصية الشمول يف السرية النبوية -1

  .تستنتج كيف كانت السرية النبوية مجسدة ملجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه -2

  .عليه وسلم الـلـهتقرر إن كانت سرية الصحابة كانت مرتبطة بسريته صىل  -3

  .يسية من النصتستخلص الفكرة الرئ -4

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم شاملة لنـواحي الحيـاة اإلنسـانية جميعهـا، فهـي تحـيك لنـا سـرية محمـد  الـلـهصىل  الـلـهسرية رسول 

تعاىل بالحكمة واملوعظـة  الـلـهالداعية إىل  الـلـهبالرسالة، كام تحيك سرية رسول  الـلـهالشاب األمني املستقيم قبل أن يكرمه 

ة امللتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته، الباذل منتهى طاقته وجهده يف إبالغ رسالته للناس وتحيك سريته رئـيس دولـة الحسن

  .يسوس رعيته بحذق وحكمة بالغة، ويحميها بيقظته وإخالصه وصدقه مبا يكفل لها النجاح

نه مربيا ومرشدا يرشف عىل تربية وتوضح لنا سرية حياته زوجا أبا يف حسن املعاملة وحنان العاطفة، كام تتحدث ع

أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إىل أرواحهم ومـن نفسـه إىل نفوسـهم مـام يجعلهـم يقـدون بـه يف دقيـق األمـور 

وكبريها، وتحيك لنا سرية الصديق الذي يقوم بواجبات الصحبة ويفي بالتزاماتها وآدابها، فأحبه أصحابه كحبهم ألنفسـهم بـل 

ذلك، وتحيك سريته املحارب الشجاع، والقائد املتبرص والسيايس الناجح والجار األمني واملعاهد الصادق، وهكذا كانت أكرث من 

عليه وسلم شاملة للنواحي اإلنسانية جميعا مجسدة ملجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه، وقد الزمـه الصـحابة  الـلـهسريته صىل 

لقـد كـان {: سـبحانه وتعـاىل الـلـهأحواله واقتدوا به وساروا عىل نهجه امتثاال لقول عنهم يف إقامته وسفره وسائر  الـلـهريض 

  .عليه وسلم الـلـهفكانت سريهم مرتبطة بسريته صىل } أسوة حسنة الـلـهلكم يف رسول 

  : واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  ية؟ وضح خاصية الشمول يف السرية النبو -1
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  بنّي كيف كانت السرية النبوية مجسدة ملجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه؟  -2

  . عليه وسلم الـلـهكانت سرية الصحابة مرتبطة بسرية الرسول صىل : علل -3

  ضع عنوانا للنص السابق حسب ما تراه مناسبا؟  -4

  الدرس الرابع

  .من خصائص السرية النبوية الوضوح 1-4

الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع منك عزيزي 

  :األهداف التدريسية التالية

  .تستخلص الحكمة من إجراء أحداث السرية النبوية عىل مشهد من أصحابه -1

عليـه  الـلــهتربط بني نصوص السرية النبوية واألحداث التي كانت تجري يف زمـن النبـي صـىل  -2

  .وسلم

عليه وسلم يف تبليـغ رسـالة اإلسـالم عـىل وضـوح  الـلـهكيف ساهمت طريقة النبي صىل  تتبني -3
  .سريته

  .تستخلص الفكرة الرئيسة من النص -4

  :اقرأ النص التايل

مل تكن أحداث السرية النبوية تجري يف غياب املسلمني، وبعدا عـنهم، ومل تكـن حيـاة النبـي صـىل 
حابه، وإمنا جرت أحداث السـرية عـىل مشـهد مـنهم، فعايشـوها يف عليه وسلم يف عزلة عن حياة أص الـلـه

عليـه وسـلم كـانوا عـىل  الـلــهوالسوق، حتى األمور الخاصة بالنبي صـىل  الليل والنهار، والسلم والحرب، ويف املسجد
  .علم بها

والسرية النبوية سهلة ميرسة، ال تحتوي عىل نظريات فلسفية جافة، أو رموز واصطالحات غامضـة، 
ومل تكن موجهة لفئة من املجتمع، وال لطبقـة مـن املثقفـني واملتعلمـني، بـل كانـت للنـاس جميعـا، يـدرك 

  .أحداثها، ويعيش يف ظاللها كل مسلم عىل اختالف مستواه العلمي والثقايف واالجتامعي

  عليه وسلم واضحة املعامل يف كل حلقاتها، منذ والدته  الـلـهإن سرية النبي صىل  
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ه، ال ترى فيها إال تكامال وانسجاما، تتسلسل فيها األحـداث والوقـائع بشـكل منطقـي، ال حتى وفات

  .تجد فيها جانبا مبهام أو معقدا

ومام زاد يف وضوح السرية أن نصوصها ارتبطت باألحداث التي كانـت تجـري يف زمـن النبـي صـىل 

تدرجـة باألمـة يف بنائهـا سياسـيا عليه وسلم، فلم تأت وقـائع السـرية دفعـة واحـدة، وإمنـا جـاءت م الـلـه

  .واجتامعيا واقتصاديا وخلقيا وغري ذلك

عليه وسلم طريقة مميزة يف تبليغ رسالة اإلسالم من خـالل مـا يصـدر  الـلـهوقد كانت للنبي صىل 

كان يتأىن يف كالمـه حتـى يحفـظ عنـه، بل  عنه، مام ساعد عىل وضوح سريته، فلم يكد يرسد الحديث رسدا،

ر يف أفعاله، فقد صىل يوما عىل املنرب أمام املسلمني، ثم أخربهم أنه فعل ذلـك يتعلمـوا صـالته، وكذلك األم

  : وليتقيدوا به، وخاطبهم قائال

تعاىل  الـلـه، وكذلك يف حجه، وسائر التكاليف الرشعية، ألنه املكلف من "صلوا كام رأيتموين أصيل"
  .ببيان القرآن الكريم، وتفصيل أحكامه للمسلمني

  :واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  ما الحكمة من إجراء أحداث السرية النبوية عىل مشهد من أصحابه؟ -1

  الـلــهوضح كيف كانت نصوص السرية النبوية ترتبط بأحداث كانت تجري يف زمن النبي صـىل  -2
  عليه وسلم؟

عليـه وسـلم يف تبليـغ رسـالة اإلسـالم عـىل وضـوح  الـلـهبني كيف ساهمت طريقة النبي صىل  -3

  سريته؟ 

السرية النبوية سهلة ميرسة، ال تحتوي عىل نظريات فلسـفية جافـة، : (أعد صياغة الفقرة التالية -4
  بلغتك الخاصة؟) أو رموز واصطالحات غامضة

  "الدرس الخامس"

  .من خصائص السرية النبوية الواقعية 1-5

لطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع منك عزيزي ا

  :األهداف التدريسية التالية
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  .تتبني خاصية الواقعية يف السرية النبوية -1

  .تستنتج رضورة متيز السرية النبوية بالواقعية -2

  .تتعرف عىل عدد من األدلة عىل واقعية السرية النبوية -3

  . }الـلـهفاتبعوين يحببكم  الـلـهقل إن كنتم تحبون {: ادة من قوله تعاىلتستخلص العربة املستف -4

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم   الـلـهإن دراستنا للسرية النبوية يجب أن تكون من خالل الهوية التي قّدم النبي صىل 

اس كافـة بشـريا ونـذيرا، تعاىل بالرسالة، وبعثـه للنـ الـلـهوهي أنه نبي أكرمه . نفسه إل العامل عىل أساسها

ولذلك مل تكن سريته سرية رجل فكر أو مذهب أو مصلح اجتامعي، وإمنـا نجـد سـريته تحـيك حيـاة رسـول 

عاش ظروفا عادية، وحياة طبيعية مارس من خاللها تعـاليم  اإلسـالم ومبادئـه، ومل يكتفـي بالنظريـة فـيام 

قى أفكارها يف بطون الكتـب لـيس لهـا نصـيب يف يدعو كام نرى بعض املذاهب يف عاملنا املعارص، والتي تب

عليه وسلم القـدوة والنمـوذج ألصـحابه واألسـوة املـثىل الحسـنة يف  الـلـهأرض الواقع، بل كان النبي صىل 

  .تعاىل الـلـهتطبيق أوامر 

عليه وسـلم تتعامـل مـع طبيعـة اإلنسـان، وقدراتـه، وإمكاناتـه، وظـروف  الـلـهوسرية النبي صىل 

تلفة، بحسب الزمان واملكـان، إذ ميكـن للمسـلم أن يتـأىس بالسـرية النبويـة يف مجـاالت الحيـاة حياته املخ

عليـه وسـلم  الـلـهجميعها وإن اختلفت ظروف العرص، وتطورت طرائق الحياة، ويف هذا يقول النبي صىل 

فضـائل، بـاب صحيح مسـلم كتـاب ال) (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم(

  ).عليه وسلم الـلـهوجوب اتباعه صىل 

قـل إن كنـتم تحبـون {: عليه وسلم يف قوله عز وجل الـلـهتعاىل باتباع النبي صىل  الـلـهوقد أمرنا 
  ].31: الحرش[} غفور رحيم و الـلـهويغفر لكم ذنوبكم  الـلـهفاتبعوين يحببكم  الـلـه

  عليه وسلم املأمور به يف اآلية الكرمية دليل عىل قدرة  هالـلـومام ال شك فيه أن اتباع النبي صىل 
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  . املسلم عىل تطبيق السرية النبوية يف كل زمان ومكان

ومام يبني واقعية السرية النبوية أنها مل تكن سرية لشخص أسطوري بل كانت حياة إنسان من برشـ 

  .التي يتصف بها كل واحد منا يأكل ويرشب، وميرض ويتعب، ويحب ويكره، إىل غري ذلك من صفات البرش

تعاىل عىل املرشكني استغرابهم أن يكون الرسول برشا كبقيـة النـاس وذلـك يف قولـه  الـلـهوقد أنكر 

  ].7: الفرقان[} وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ومييش يف األسواق{: تعاىل

ظروف اإلنسان كان لزاما عـىل  وملا كانت السرية النبوية تتميز بهذا اليرس يف التطبيق، وتتعامل مع

تعاىل، فيغفر لهـم ذنـوبهم، ويهـديهم  الـلـهكل مسلم أن يتأىس بها، ويتبع ما جاء بها، ليكون ممن يحبهم 

  .سواء السبيل

  :واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  .وضح خاصية الواقعية يف السرية النبوية -1

  من كون السرية النبوية تتميز بالواقعية؟ ماذا تستنتج -2

  .اذكر ثالثة من األدلة عىل واقعية السرية النبوية -3

  ؟}الـلـهفاتبعوين يحببكم  الـلـهقل إن كنتم تحبون {: ما العربة املستفادة من قوله تعاىل -4

  "الدرس السادس"

  ).القدوة(أهمية السرية النبوية يف الحياة اإلسالمية  1-6

نك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع م

  :األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم الـلـهتصنف جوانب االقتداء بسرية الرسول صىل  -1

  .تستنتج أهمية السرية النبوية يف مجال االقتداء بها -2
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علـيهم  الـلــهلم واالقتـداء بالصـحابة رضـوان عليـه وسـ الـلــهتفرق بني االقتداء بـالنبي صـىل  -3

  .أجمعني

  .}واتبعوه لعلكم تهتدون{: تقرر الحكم الرشعي الوارد يف قوله تعاىل -4

  .عليه وسلم يف رسالته الـلـهتربهن كيف تعد السرية النبوية دليال عىل صدق النبي صىل  -5

  :اقرأ النص التايل

ول يف العقيدة والترشيع، ومام ال شك فيه أن النبـي صـىل القرآن الكريم أساس اإلسالم، ومصدره األ 

عليه وسلم هو أعلم الناس بـالقرآن الكـريم، وهـو  الـذي يبـني للمسـلمني أحكامـه ومعانيـه ورشح  الـلـه

مقاصده وغاياته من خالل السنة النبوية الرشيفة، وطبقت تعاليمه من خالل سـريته الطـاهرة التـي متثـل 

  .مالتطبيق العميل لإلسال 

  :أهمية السرية النبوية يف مجال االقتداء بها

  :كانت السرية النبوية ومازالت قدوة املسلمني وتنبع هذه األهمية من األمور اآلتية

متثل السرية النبوية تطبيقا عمليا ألحكـام اإلسـالم وترشـيعاته، حيـث بينـت مـا أجملـه القـرآن  -1

هـا مـام ال يسـتطيع املسـلم أن يعرفهـا عـن الكريم من العبادات، واملعامالت واألخـالق، وغري 

طريق االجتهاد، فمثال نرى الصالة وردت يف القرآن الكريم مجملة من غري بيان لعدد ركعاتها، 

أو أركانها، أو رشوطها أو سننها وكل ذلك يحتاج إىل بيان فتكفلت السرية النبويـة ببيـان ذلـك 

  .ج، والزكاة، والصيام، وغريهاعىل أفضل ما يكون البيان، وكذلك األمر ألحكام الح

عليه وسلم وصدق رسالته مـام  الـلـهتعطي السرية النبوية دليال ملموسا عىل صدق النبي صىل  -2

عليه وسلم واالقتداء به يف حياته، ويظهر  الـلـهيجعل املسلم حريصا عىل االلتزام بسريته صىل 

لذي يؤمن باهلل وكلامتـه واتبعـوه لعلكـم فأمنوا باهلل ورسوله النبي األمي ا{ذلك يف قوله تعاىل 

وهذا األمر يف اآلية الكرمية هو من باب الفـرض الـذي يـأثم املسـلم ] 158: األعراف[} تهتدون

  .عىل تركه ويعاقب عليه يوم القيامة



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

282  
 
 

 

إن اإلنسان يحب بطبيعته البرشية أن يقتـدي بـالنامذج الفاضـلة مـن البرشـ، والسـرية النبويـة  -3

  .موذج العميل األعىل الذي ينري الطريق له، فاألجدر به أن يقتدي بهاتقدم للمسلم الن

تفرز السرية النبوية قناعة املسلم بأن أحكام اإلسالم وترشـيعاته ميكـن تطبيقهـا يف حيـاة الفـرد  -4

والجامعــة، عــىل اخــتالف العصــور واألزمــان، ودليــل ذلــك انتشــار اإلســالم يف مشــارق األرض 

  .قبل يف العهد النبوي والعهود اإلسالمية الالحقةومغاربها، وتطبيقها من 

ــة  -5 ــة والعقلي ــا العقدي ــة بصــياغة الشخصــية اإلســالمية يف شــتى جوانبه تكفلــت الســرية النبوي

والعاطفية واألخالقية، وقدمت للعامل مناذج برشية رائدة يف الثبـات عـىل العقيـدة والتضـحية 

  .يك واملدينمن أجل املبدأ، ويظهر ذلك جليا يف العهدين امل

عليه وسلم محاطة بإطار مـن العصـمة والرعايـة اإللهيـة عـىل  الـلـهولهذا كانت حياة النبي صىل 

  .نحو حقق لها النقاء والبقاء

  :واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  .عليه وسلم الـلـهبنّي جوانب االقتداء بسرية الرسول صىل  -1

  ثالثة أمور تبني أهمية السرية النبوية يف حياتنا املعارصة؟ أذكر -2

عليه وسلم واالقتداء بالصحابة من حيث العصمة والرعايـة  الـلـهقارن بني االقتداء بالنبي صىل  -3

  .اإللهية

واتبعـوه لعلكـم {: عليـه وسـلم الـوارد يف قولـه تعـاىل الـلــهما حكم األمر باتبـاع النبـي صـىل  -4

  : ديفي} تهتدون

  الندب -أ

  اإلباحة -ب

  الوجوب -ج
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  الجواز -د

  عليه وسلم يف رسالته؟  الـلـهكيف تعد السرية النبوية دليال عىل صدق النبي صىل  -5

  "الدرس السابع"

  )العقيدة: التطبيق(أهمية السرية النبوية يف الحياة  اإلسالمية  1-7

لة التقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئ

  :األهداف التدريسية التالية

  .تستنتج كيف متثل السرية النبوية الجانب التطبيقي من الدين -1

  .توضح أهمية السرية النبوية يف فهم أحكام اإلسالم -2

  .عليه وسلم فيها تجسيدا للعقدية الـلـهتعرض مواقف كانت حياة الرسول صىل  -3

  .عليه وسلم بناء العقيدة عىل الدليل اليقيني الـلـهصىل طلب النبي : تعلل -4

  .تتمثل القيم واالتجاهات الواردة يف النص -5

  :اقرأ النص التايل

تقدم السرية النبوية صورة عملية تطبيقية لإلسالم يف جميع نواح الحيـاة، حيـث كـان النبـي صـىل 

عليـه وسـلم متثـل  الـلــه، فجاءت سريته صىل  عليه وسلم يتمثل اإلسالم يف حياته الشخصية والعامة الـلـه

  . الجانب التطبيقي من هذا الدين، فقد قرن القول بالعمل، وعلم أصحابه أحكام اإلسالم عمليا

وال ميكن للمسلم أن يستغني بالقرآن الكريم عن السنة النبوية املطهرة فهي املبينة واملوضـحة لـه 
ه، وتخصص عامه، وترشح أحكامه وأهدافـه، فـإذا مـا أراد فهي تفرس مبهمه، وتفصل مجمله، وتقيد مطلق

 الـلــهتعاىل فإنه يجـد ذلـك يف سـرية النبـي صـىل  الـلـهاملسلم أن يفهم أحكام دينه فهام سليام كام أراده 
  . عليه وسلم

قدمت السرية النبوية الفهم السليم ألحكام اإلسالم ومقاصده، وقد متثـل ذلـك يف اعتنـاق عقيدتـه 
  :أنظمته وبيان ذلك كام يأيتوالتقيد ب
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قدمت السرية النبوية صورة من الرصاع العنيف بني الكفر واإلميان، والرشك والتوحيـد الـذي قـاده 

عليه وسلم لتأصيل عقيدة التوحيد يف نفوس الناس، والقضاء عىل مظاهر الرشك والكفـر،  الـلـهالنبي صىل 

للعقيدة، فدعى إىل اإلخالص هلل تعاىل ونبذ الريـاء، وطالـب بالتوكـل وسلم تجسيدا  عليه الـلـهولهذا كانت حياته صىل 

واألخذ باألسباب، وحذر من التواكل والكسل، كام طالب ببناء العقيدة عىل الدليل اليقيني الذي ال يعرتيه شـك، ونعـى عـىل 

  :تعاىل الـلـهاملرشكني تقليدهم آلبائهم كام قال 

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوا كان أباؤهم ال يعقلـون  الـلـهوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل {

  ]170: البقرة[} شيئا وال يهتدون

عليه وسلم عمق إميانـه بـاهلل تعـاىل، وتوكلـه  الـلـهومن هنا فإننا نرى بوضوح يف سرية النبي صىل 

اسـتنفذ الوسـائل يف إعـداد  عليه، والتجائه إليه عند الشدائد، طالبا منه العون والنرص، بعـد أن يكـون قـد

وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة {: تعاىل الـلـهالجيش، واتخاذ أقىص ما يستطيع من أسباب القوة كام أمر 

: األنفال[} يعلمهم الـلـهوعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم  الـلـهومن رباط الخيل ترهبون به عدو 

60.[  

  : أسئلة التقويم الذايت التالية واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن

  كيف متثل السرية النبوية الجانب التطبيقي من الدين؟ -1

  وضح أهمية السرية النبوية يف فهم أحكام اإلسالم؟ -2

  .عليه وسلم لتجسيد العقيدة يف املرحلة املكية الـلـههات ثالثة أمثلة دعا إليه الرسول صىل  -3

  .، ناقش هذه الفقرةالـلـهكل عىل األخذ باألسباب ال ينايف التو  -4

  .عليه وسلم بناء العقيدة عىل الدليل اليقيني الـلـهطلب النبي صىل : علل -5

  "الدرس الثامن"

  ))العبادة: التطبيق((أهمية السرية النبوية يف الحياة اإلسالمية  1-8

  يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت 
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  :أن تحقق األهداف التدريسية التالية

بـن عمـرو بـن العـاص  الـلـهعليه وسلم لعبد  الـلـهتشتق قاعدة رشعية من نهي الرسول صىل  -1

  .عن الغلو يف العبادة

  .عليه وسلم منذ بداية الدعوة عىل الصالة وقيام الليل الـلـهتحلل سبب حرص الرسول صىل  -2

  .عليه وسلم قدوة ألصحابه ـلـهالتبني كيف كان الرسول صىل  -3

  .تحدد الدليل الرشعي الذي يحرم الزيادة يف الدين أو اإلقاص منه -4

  .عليه وسلم الـلـهتقّوم سامت عديدة النبي صىل  -5

  :اقرأ النص التايل

تعـاىل  الـلــهعليه وسلم متثل التطبيق العمـيل للعبـادة التـي رشعهـا  الـلـهكانت سرية النبي صىل 

يـا أيهـا {: تعـاىل يف قولـه الـلـهفكان منذ بداية الدعوة حريصا عىل الصالة وقيام الليل، امتثاال ألمر لعباده، 

وقد تبعـه ] 41: املزمل[} أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال. نصفه أو انقص منه قليال. قم الليل إال قليال.املزمل

عليه وسلم قدوة  الـلـهأقدامهم، وكان صىل عليهم، فأكرثوا من الصالة حتى انتفخت  الـلـهأصحابه رضوان 

بـن عمـرو بـن العـاص  الـلــهألصحابه يصوم ويفطر وينهى عن الغلو يف العبادة يتمثل ذلك يف قوله لعبد 

أمل أخرب أنك تصوم النهـار وتقـوم الليـل، فـإن لجسـدك عليـك حقـا، وأن  الـلـهيا عبد : ((عنهام الـلـهريض 

صحيح البخـاري، كتـاب الصـلح، بـاب )) (ليك حقا، وإن لزورك عليك حقالعينيك عليك حقا، وأن لزوجك ع

إذا اصطلحوا عىل صلح حور فالصلح مردود، وصحيح مسلم، كتاب األفضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد 

عليه وسلم من أحكام فيه كفاية للمسـلمني فـال تجـوز  الـلـهفام بينه النبي صىل ). محدثات األمور بنحود

من أحدث يف أمرنا هـذا مـا لـيس فيـه : ((عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهوال اإلقاص منها، قال رسول الزيادة 

  ).صحيح البخاري، كتاب األدب، باب السعي عىل األرملة)) (فهو رد

 الـلـهعليه وسلم تتسم بالتوازن واالعتدال ولهذا فقد نهى صىل  الـلـهوقد كانت عبادة النبي صىل 

  نقطاع للعبادة والتفرغ لها من ترك العمل والسعي يف طلب الرزق، من ذلك ما رويعليه وسلم عن اال 
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عليـه  الـلـهجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي صىل : ((عنه قال الـلـهعن أنس بن مالك، ريض  

وسـلم  عليـه الـلـهوأين نحن من النبي صىل : فقالوا. وسلم يسألون عن عبادته، فلام أخربوا كأنهم تقالوها

أنـا أصـوم : أما أنا فأصيل الليل أبدا، وقال آخر: له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم الـلـهفقد غفر 

: عليه وسلم فقال الـلـهصىل  الـلـهأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول : الدهر وال أفطر، وقال آخر

وأتقاكم له، لكنـي أصـوم وأفطـر، وأصـيل وأرقـد، وأتـزوج  إين أخشاكم هلل و الـلـهأنتم قلتم كذا وكذا؟ أما 

واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسـئلة التقـويم الـذايت )).النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

  -:التالية

  بن عمرو بن العاص عن الغلو يف العبادة؟  الـلـهعليه وسلم لعبد  الـلـهعلل نهي الرسول صىل  -1

  عليه وسلم منذ بداية الدعوة عىل الصالة وقيام الليل؟ الـلـهص الرسول صىل استنتج سبب حر  -2

  عليه وسلم قدوة ألصحابه؟ الـلـهبنّي كيف كان الرسول صىل  -3

  هات دليال رشعيا يحرم الزيادة يف الدين أو اإلنقاص منه؟ -4

  ال؟عليه وسلم تتسم بالتوازن واالعتد الـلـهوضح كيف كانت عبادة النبي صىل  -5

  "الدرس التاسع"

  )املعامالت: التطبيق(أهمية السرية النبوية يف الحياة اإلسالمية  1-9

يتوقع منك عزيزي الطالب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـىل أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق 

  : األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم الـلـهتبني أمثلة عىل معامالت فاسدة لدى املشرتكني حاربها النبي صىل  -1

  .عليه وسلم للمعامالت الفاسدة لدى املشرتكني الـلـهتوضح كيفية محاربة النبي صىل  -2

  .تستنتج أهمية السرية النبوية يف تقديم الفهم السليم والدقيق ألحكام اإلسالم يف املعامالت -3

مالت الفاسـدة عليـه وسـلم يف إرصاره عـىل التصـدي للمعـا الـلــهتقدر موقف الرسـول صـىل  -4

  .والسائدة يف املجتمع الجاهيل
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الساعي عىل األرملـة : ((عليه وسلم الـلـهتتمثل القيم واالتجاهات الواردة يف قول الرسول صىل  -5

  )).، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليلالـلـهواملسكني كاملجاهد يف سبيل 

  :اقرأ النص التايل

عليـه وسـلم وهـو يواجـه أحـوال  الـلــهياة النبي صـىل قدمت السرية النبوية صورة مرشقة من ح

الجاهلية وعاداتها يف املعامالت، فقد كـان الربـا والقـامر وتطفيـف الكيـل وامليـزان والتعـدي عـىل أمـوال 

اليتامى، وحرمان املرأة  من حقوقها املالية، وكانت هذه األمور وغريهـا سـائدة يف املجتمـع الجـاهيل وقـد 

عليه وسلم لهذه املعامالت واألحوال وبني فسـادها وأرضارهـا ودعـى إىل الـتخلص  ـهالـلتصدى النبي صىل 

منها، فأحل البيع وحرم الربا، وحث عىل الزواج، وحـرم الزنـا، أوجـب إعطـاء النـاس حقـوقهم يف املكاييـل 

حسـان إىل واملوازين، وحرم التطفيف فيهام، ودعا إىل إنصاف املرأة، ورعاية اليتامى، وصيانة حقـوقهم، واإل 

السـاعي عـىل األرملـة : ((الضعفاء واملساكني من أبناء املجتمع واعترب ذلك نوعا مـن العبـادة كـام يف قولـه

صـحيح البخـاري، كتـاب األدب، )) (أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليـل الـلـهواملسكني كاملجاهد يف سبيل 

  ).باب السعي عىل األرملة

عليه وسلم زاخرة باألحداث واألمثلة التي تدل بوضـوح عـىل أن  الـلـهولذلك فإن سرية النبي صىل 

  . السرية العطرة تقدم الفهم السليم والدقيق ألحكام اإلسالم جميعا

  : واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  عليه وسلم؟  لـهالـاذكر ثالثة أمثلة عىل معامالت فاسدة لدى املرشكني حاربها النبي صىل  -1

  املرشكني؟عليه وسلم املعامالت الفاسدة لدى  الـلـهوضح كيف حارب النبي صىل  -2

استنتج ثالثة أمثلة تبني أهمية السرية النبوية يف تقديم الفهم السليم والـدقيق ألحكـام اإلسـالم  -3
  يف املعامالت؟

  اإلسالمية؟ من خالل النص ضع تعريفا لإلحسان كخلق من أخالق املعامالت  -4

أن هذه السرية العطرة تقـدم الفهـم السـليم والـدقيق ألحكـام اإلسـالم ( -:ناقش الفقرة التالية -5
  ) جميعها
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  "القسم الثاين"

  "الدرس العارش"

  املنهج النبوي -2

  )1(املنهج النبوي يف الرتبية الجسدية  2-1

تقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة ال

  -:األهداف التدريسية التالية

  .توضح مدى اهتامم اإلسالم بنظافة الجسد مستشهدا بدليل رشعي -1

  .عليه وسلم عىل االهتامم بالجسد الـلـهتستنتج الغاية من حرص النبي صىل  -2

  .}يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{: تفرس معنى الزينة يف قوله تعاىل -3

  :رأ النص التايلاق

عليه وسلم املسلمني إىل االهتامم بأجسـامهم مخالفـا بـذلك مـا عـرف مـن  الـلـهوجه النبي صىل 

أفكار عند األمم األخرى من إهاملها لهذا الجسد املاد اكتفاء بالروحيات يف حياة اإلنسان، مبا يحقق للجسد 

ا يعود بالخري عىل صاحبه وعىل املجتمع الذي القوة والنشاط، ويوجه طاقاته وقدراته نحو العمل والبناء مب

 كام نهى اإلسالم عن كل مظـاهر الخمـول والكسـل واالنقطـاع للعبـادة عـىل حسـاب واجباتـه. ينتمي إليه

  : عليه وسلم عىل الرتبية الجسدية يف مجاالت متعددة منها الـلـهوحياته، فقد حرص النبي صىل 

حافظـة عـىل نظافـة الجسـم، والثيـاب، وأن يلـبس املسـلم عليه وسلم إىل امل الـلـهدعا النبي صىل 

أوجـب االغتسـال، } يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسـجد{: تعاىل الـلـهأجمل ثيابه وأنظفها امتثاال ألمر 

وسن تقليم األظافر، وغسل اليدين قبل األكل وبعده، وأمر بالسواك فهو مطهرة للفم مرضـاة للـرب، وبـني 

مـن : (اىل يحب أن يرى أثر نعمته عىل عبده، وأمر بالعناية بالشعر فقال ألحـد أصـحابهتع الـلـهكذلك أن 

  ). كان له شعر فليكرمه
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  :واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  وضح مدى اهتامم اإلسالم بنظافة الجسد، مستشهدا بدليل رشعي؟ -1

  عليه وسلم عىل االهتامم بالجسد؟ ـلـهالما الغاية من حرص النبي صىل  -2

  .}يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{: فرس معنى الزينة يف قوله تعاىل -3

  "الدرس الحادي عرش"

  ). 2(املنهج النبوي يف الرتبية الجسدية  2-2

يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق 

  :التدريسية التالية األهداف

  .عليه وسلم للحبشة عىل التدرب يف املسجد الـلـهتربر الغاية من اقرار النبي صىل  -1

  .تثبت باألدلة الرشعية مرشوعية العالج والتداوي، ولبس الثياب النظيفة املرتبة -2

  . تعاىل الـلـه عليه وسلم إىل التداوي ال تتناىف مع الرضا بقدر الـلـهتبني أن دعوة النبي صىل  -3

  :اقرأ النص التايل

ما مـأل : "عليه وسلم بالصحة وحث عىل االعتدال يف الطعام والرشاب، فقال الـلـهاهتم النبي صىل 

آدمي وعاء رشا من بطنه بحسب ابن آدم أكالت يقمن صـلبه، فـإن كـان ال محـال فثلـث لطعامـه، وثلـث 

  ".لرشابه، وثلث لنفسه

 الـلــهليه وسلم إىل التداوي، وبني أن ذلـك ال يتنـاىف مـع الرضـا بقـدر ع الـلـهكام دعا النبي صىل 
ادعوا له طبيب بنـي فـالن، : (عليه وسلم رجال من الصحابة به جرح فقال الـلـهتعاىل، فقد عاد النبي صىل 

داء  مـن الـلـهوهل أنزل ! الـلـهسبحان : ويغني الدواء شيئا؟ فقال الـلـهيا رسول : فدعوه، فجاء فقال: قال
  ).يف األرض إال وجعل له شفاء

. وقد حرم اإلسالم املأكوالت واملرشوعات الضارة بصحة اإلنسان كلحم الخنزير والخمـر واملخـدرات
عليه وسلم يف مجال التداوي والطب يف كتب مستقلة عرفت باسـم  الـلـهوقد جمعت أحاديث النبي صىل 

  ".الطب النبوي"
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ىل تـدريب الجسـد مبـا يكفـل لـه القـوة والنشـاط فقـد أقـر عليه وسلم عـ الـلـهحث النبي صىل 

الحبشة عندما كانوا يتدربون عىل السالم يف املسجد، وفـرض عـىل املسـلمني التـدرب عـىل أنـواع األسـلحة 

  .ليكونوا دوما قادرين عىل مواجهة أعدائهم

  ".عليكم بالرمي، فإنهم خري لعبكم: "عليه وسلم الـلـهقال صىل 

جيه النبوي لالهتامم بالجسد يهدف إىل بناء جسم املسلم بناء سليام ليكون قويا ومن هنا فإن التو 

تعاىل مـن  الـلـهقادرا عىل القيام مبسؤولياته يف الحياة تجاه نفسه وأمته، فإن املؤمن القوي خري وأحب إىل 

عـاء، مبـا املؤمن الضعيف، وحتى يسخر طاقاته يف طاعة ربه ومرضاته وخدمة مجتمعه بـل واإلنسـانية جم

  .يعود عليهم بالخري الوافر يف الحياة الدنيا واآلخرة

  :واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  عليه وسلم للحبشة عىل التدرب يف املسجد؟ الـلـهعىل ماذا يدل إقرار النبي صىل  -1

  :هات دليال رشعيا عىل مرشوعية ما ييل -2

  .اويالعالج والتد -أ

  .لبس الثياب النظيفة املرتبة -ب

 الـلــهعليه وسلم إىل التـداوي ال تتنـاىف مـع الرضـا بقـدر   الـلـهبني كيف أن دعوة النبي صىل  -5

  .تعاىل

  الدرس الثاين عرش

  )1(املنهج النبوي يف الرتبية العقلية 2-3

ذايت أن تحقـق يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـ
  :األهداف التدريسية التالية

عليه وسلم عىل الصحابة الذين ظنوا أن كسوف الشمس كـان بسـبب  الـلـهتبني رد النبي صىل . 1
  .موت إبراهيم عليه السالم

  توضح موقف اإلسالم من التقليد األعمى لآلخرين مؤيدا إجابتك بدليل. 2
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  .رشعي 

  .التفكريتستنتج مبادئ املنهج اإلسالمي يف . 3

  :اقرأ النص التايل

اهتم اإلسالم برتبية العقل أميا اهتامم، فكرثت اآليات القرآنية الداعية إىل النظر والتفكري والتدبر يف 

  .تعاىل الـلـهتعاىل، واستعامل العقل باعتباره الوسيلة األساسية املوصلة إىل معرفة  الـلـهمخلوقات 

دعو ملبـدأ جديـد يحـث عـىل نبـذ التقليـد األعمـى، وعـدم ي" عليه وسلم الـلـهصىل "وجاء النبي 

االنسياق وراء اآلخرين، وتجنب العواطف والشهوات والظنون، واإلرصار عىل العناد واملكابرة التي تحجـب 

إن يتعبون إال الظن ومـا تهـوى األنفـس ولقـد {: فتعمي بصريته، وتغلق قلبه، قال تعاىل. الحق عن صاحبها

  ].23: النجم[} جاءهم من ربهم الهدى

وقد قام املنهج اإلسالمي يف التفكري عىل البحث العلمي، واعتمد عـىل املحاكمـة العقليـة واملوازنـة 

عليـه وسـلم  الـلــهقاعدة أساسية يف التفكري عند املسلمني يف شؤون الحيـاة جميعهـا، فوجـه النبـي صـىل 

ل اإلنساين، وبني لهم أن لكل يشء سببا، وأن أصحابه إىل نبذ الخرافات واألساطري واألوهام التي علقت بالعق

 الـلــههذا الكون محكم الخلق، متقن الصنعة، وما عـىل املسـلم إال أن يكتشـف بعقلـه وجهـده مـا أودع 

 الـلــهتعاىل فيه من قوانني وسنن تحكم سريه، ويتجىل هذا الفهم النبوي يـوم مـوت إبـراهيم ابـن رسـول 

إن ذلـك بسـبب مـوت : شمس يف ذلك اليوم، فقال بعض املسـلمنيعليه وسلم حيث كسفت ال الـلـهصىل 

عليه وسـلم موجهـا املسـلمني إىل نبـذ هـذه الخرافـات ودعـاهم إىل فهـم  الـلـهإبراهيم، فقال النبي صىل 

ال ينخسـفان  الـلــهإن الشمس والقمـر آيتـان مـن آيـات ((تعاىل  الـلـهالسنن الكونية باعتبارها من آيات 

صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب الصدقة )) (وكربوا وصلوا وتصدقوا الـلـهاته فادعوا ملوت أحد وال لحي

  ).صحيح مسلم، كتاب الكسوف. يف الكسوف

  :واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  ان سبب عليه وسلم عىل الصحابة الذين ظنوا أن كسوف الشمس ك الـلـهبني رد النبي صىل  -1
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  .موت ابنه إبراهيم

  .وضح موقف اإلسالم من التقليد األعمى لآلخرين مؤيدا إجابتك بدليل رشعي -2

  .ما املبادئ التي يقوم عليها املنهج اإلسالمي يف التفكري -3

  "الدرس الثالث عرش"

  )2(املنهج النبوي يف الرتبية العقلية  2-4

بتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق األهـداف يتوقع منك عزيز الطالب بعد قراءتك للنص وإجا

  :التدريسية التالية

  .تذكر دليال يحرم عىل املسلم كتامن العلم -1

  .توضح ثالثة طرائق للمنهج النبوي يف تربية العقل -2

  .تبني حكم اإلفتاء بغري علم -3

  .سب املنهج النبويتستنتج ثالثة مبادئ البد من مراعاتها يف التفكري للوصول إىل املعرفة ح -4

  -:اقرأ النص التايل

عليه وسلم من اإلنسان بطلب العلم وبلوغ غايته، بـل طالبـه بإيصـال  الـلـهومل يكتف النبي صىل 

من سـئل عـن علـم ثـم كتمـه الجـم يـوم : "ما تعلمه لآلخرين وحذر من احتكار العلم وحرم كتامنه فقال

حـديث : لعلم، باب ما جاء يف كتامن العلم، وقال الرتميـذيجامع الرتميذي، كتاب ا" (القيامة بلجام من نار

  ).حسن

عليه وسلم أنه ال يجوز للمسلم أن يفتي بغري علم، أو يرص يف إجابته عن  الـلـهكام بني النبي صىل 
جهل، فإن من فعل ذلك كان إمثا، فقـد حـدث أن جـرح رجـل مـن املسـلمني يف رأسـه، وكـان مسـافرا مـع 

مـا نجـد رخصـة، وأنـت : هل تجدون يل رخصة يف التـيمم فقـالوا: ((غسل فسألهمأصحابه، فوجب عليه ال
قتلوه قتلهم : عليه وسلم أخرب بذلك فقال الـلـهتقدر عىل املاء، فاغتسل فامت، فلام قدمنا عىل النبي صىل 

  أال سالوا إذ مل يعلموا فإمنا شقاء العّي  الـلـه
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حديث (داود، كتاب الطهارة، باب يف املجروح متيمم سنن أيب )) (السؤال، إمنا كان يكفيه أن يتيمم
  ).الجهل: والعي). حسن

وقد حث اإلسالم الناس عىل توظيف حواسهم يف الكشف عن خواص األشياء بتسخريها واالسـتفادة 

وال تقف ما ليس لـك بـه علـم {: منها، والوصول إىل املعرفة العلمية التي تفيد اإلنسان يف حياته، قال تعاىل

عليـه  الـلــه، كـام حـرص النبـي صـىل ]36: اإلرساء[} مع والبرص والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالإن الس

عليـه  الـلـهوسلم عىل توجيه العقل بطرائق متنوعة، فرتاه تارة يطرح سؤاال عىل أصحابه كام يف قوله صىل 

وا منـه، فقـد صـىل يومـا عـىل ، وأحيانا ميارس العمل أمامهم ليتعلمـ"أتدرون ما اإلميان باهلل وحده: "وسلم

وتـارة كـان يسـتخدم اإلشـارة والرسـم " صـلوا كـام رأيتمـوين أصـيل: "املنرب أمام املسلمني ثم خاطبهم قائال

: والتوضيح؛ فقد كان بيده يوما عصا فخّط خطا مستقيام وخط من حوله خطوطا جانبية ثم تال قوله تعاىل

  ].153: األنعام[} السبل فتفرق بكم عن سبيلهوإن هذا رصاطي مستقيام فاتبعوه وال تتبعوا { 

: عليه وسلم املثل عىل مسمعهم ليتعلمـوا مـن خاللـه كـام يف قولـه الـلـهوتارة يرضب النبي صىل 

به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضـا فكـان منهـا نقيـة قبلـت املـاء  الـلـهمثل ما بعثني (

بها الناس فرشبوا وسقوا وزرعوا،  الـلـهنها أجادب أمسكت املاء فنفع فأنبتت الكال والعشب الكثري، وكان م

 الـلــه، فذلك مثـل مـن فقـه يف ديـن منها طائفة أخرى إمنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل توأصاب

) الذي أرسلت بـه الـلـهبه فعلم وعلّم، ومثل من مل يرفع بذلك رأسا ومل يقبل هدى  الـلـهونفعه ما بعثني 

  ).77العلم، رقم الحديث : صحيح البخاري، الكتاب(

ومام مييز املنهج يف تربية العقل، ذلك املرياث العلمي الذي تركه أسالفنا يف صنوف العلم املختلفـة، 

  .والتي عادت بالخري عىل الحضارة اإلنسانية

  :الطالب حاول أن  تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  ليال رشعيا يحرم عىل املسلم كتامن العلم؟اذكر د. 1

  اذكر ثالثة طرائق للمنهج النبوي يف تربية العقل؟. 2
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  ما حكم اإلفتاء بغري علم، اذكر دليال رشعيا عىل ذلك؟ . 3

  استنتج ثالثة مبادئ البد من مراعاتها يف التفكري للوصول إىل املعرفة حسب املنهج العلمي؟. 4

  "الدرس الرابع عرش"

  املنهج النبوي يف الرتبية الروحية 2-5

يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق 

  :األهداف التدريسية التالية

  .تعاىل الـلـهتذكر رشوط قبول األعامل عند . 1

  .الـلـهتربر الحكمة من كون الرتبية النبوية وحيا من . 2

من حيث أثر كل مـنهام يف دفـع اإلنسـان " الضمري"ومفهوم " اإلخالص"فهوم تثبت الفرق بني م. 3

  .للقيام بواجباته

  .تتمثل مبدأ اإلخالص يف األقوال واألفعال. 4

عليه وسلم يف مكة ثالث عرشة سنة يطهـر القلـوب مـن الرشـك،  الـلـهتعلل مكوث النبي صىل . 5

  . سننيبينام مل يأخذ منه بناء الدولة يف املدينة سوى عرش

  :اقرأ النص التايل

كان للجانب الروحي الحظ األمثل يف التوجيه النبوي، حيث حـدد لإلنسـان غايتـه يف هـذه الحيـاة 
تعاىل من كل عمل يقوم به، وبني القيم التي توجـه سـلوكه تجـاه الكـون  الـلـهوهي الحصول عىل رضوان 

عليه وسلم  الـلـهواإلنسانية ولهذا نجد النبي صىل واإلنسان والحياة هي القيم املادية واألخالقية والروحية 
مكث يف مكة ثالث عرشة سنة يطهر القلوب من الرشك ويغرس أصول اإلميان، بينام مل يأخذ بناء الدولـة يف 
املدينة سوى عرش سنني، وهذا يدل عىل أن رعاية الجوانب املعنوية مـن اإلنسـان تتطلـب جهـدا مضـاعفا 

    .ومتابعة متميزة

ات يف اإلسالم عىل تنوع صورها وأشكالها، إمنا رشعت لتهـذيب الـروح، وضـمن هـذا اإلطـار والعباد
  ال ينظر إىل أجسادكم وال إىل صوركم الـلـهإن : "عليه وسلم الـلـهنفهم قول النبي صىل 
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صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، واآلداب، باب . (ولكن ينظر إىل قلوبكم وأشار بأصبعه إىل صدره 
  ).م املسلم وحذله واحتقارهتحريم ظل

إمنـا : ((عليه وسـلم إىل مبـدأ اإلخـالص يف األقـوال واألعـامل حيـث قـال الـلـهوقد دعا النبي صىل 

صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بـدء الـوحي )) (األعامل بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى

ص هو امليزان الذي من خالله تقبل أعـامل املسـلم، أو وهذا اإلخال ) عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهإىل رسول 

  .تعاىل أو يعاقب عليها إن كانت مخالفة الـلـهال تقبل، ويثاب عليها إن كانت موافقة لرشع 

وقد متثل املسلمون هذا املبدأ العظيم الذي ارتبط بعقيدتهم يف كل شـأن مـن شـؤون حيـاتهم، يف 

اإلحسـان أن : ((عليه وسلم يف قوله ملا سئل عن اإلحسان قال الـلـه الرس والعلن، امتثاال لتوجيه النبي صىل

صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النبي )) (كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك الـلـهتعبد 

  ).عليه وسلم الـلـهصىل 

ـاع أصبحت لدى املسلم رقابة داخلية تبعده عن املعصية ومتنعه من الظلم وبذلك ت حرر مـن الرص

  .النفيس، واطأمن يف حياته

  :الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  تعاىل، اذكرهام؟ الـلـههناك رشطان لقبول األعامل عند . 1

  ؟الـلـهماذا تستنتج من كون الرتبية النبوية وحيا من . 2

من حيث أثر كل منهام يف دفع اإلنسـان للقيـام " الضمري"، ومفهوم "اإلخالص: "قارن بني مفهوم. 3

  .بواجباته

  .اذكر ثالثة من آثار الرقابة الداخلية يف حياة املسلم. 4

عليه وسلم يف مكة ثالث عرشة سنة يطهر القلوب مـن الرشـك، بيـنام مل  الـلـهمكث النبي صىل . 5

  .علل ذلك. يأخذ منه بناء الدولة يف املدينة سوى عرش سنني
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  "س الخامس عرشالدر "

  املنهج النبوي يف الرتبية االجتامعية 2-6

يتوقع منك عزيزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق 

  :األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم املسلمني عىل أن يكونوا أمة واحدة الـلـهتستنتج كيف حدث النبي صىل . 1

إن الرفق ال يكـون يف يشء إال : "عليه وسلم الـلـهرفق يف حديث الرسول صىل تستخلص معنى ال. 2

  ".زانه وال ينزع من يشء إال شانه

  .عليه وسلم عىل تأليف القلوب الـلـهتوضح كيف حث النبي صىل . 3

  .تتعود إعطاء الطريق حقه. 4

  :اقرأ النص التايل

ه عىل أن يكونوا أمـة واحـدة، فنهـاهم عـن عليه وسلم املسلمني يف توجيهات الـلـهحث النبي صىل 
كل أسباب الفرقة واالختالف وأكد عىل التامسـك والتكافـل بيـنهم، حتـى يكونـوا كالجسـد الواحـد يشـعر 

جـامع الرتمـذي، " (ال يحل ملسلم أن يهجر مسـلام فـوق ثـالث: "عليه وسلم الـلـهبعضهم ببعض قال صىل 
: وقـال). هذا حديث حسن صحيح: كراهية الهجر للمسلم، وقالكتاب الرب والصلة واآلداب، باب ما جاء يف 

صـحيح مسـلم، كتـاب الـرب والصـلة واآلداب، بـاب " (املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا"
  ).تراجم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم

ودة عليـه وسـلم عالقـة املسـلم بأهلـه، والتـي يجـب أن تكـون مثـاال للمـ الـلــهوبني النبي صىل 
عليه وسلم تطبيقا واقعيا لذلك، فام رضب يف حياته امرأة وال خادما وال  الـلـهوالرحمة، وكانت سريته صىل 

صبيا؛ بل كان يدعو دامئا إىل الرفق وأن يكون هذا الخلق االجتامعي سمة بارزة يف عالقة املسلم بـاآلخرين، 
صـحيح ". (زانـه وال ينـزع مـن يشء إال شـانه إن الرفـق ال يكـون يف يشء إال: "عليـه وسـلم الـلـهقال صىل 

  ).مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق

  عليه وسلم عىل بر الوالدين ورعايتهام، واإلحسان إليهام، وبخاصة عند  الـلـهوحث النبي صىل 
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: معليـه وسـل الـلــهقـال رجـل للنبـي صـىل : عنه قـال الـلـهبن عمرو ريض  الـلـهالكرب، فعن عبد 

صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ال يجاهد إال بـإذن " (ففيهام فجاهد: نعم: لك أبوان؟ قال: أجاهد، قال"

  ).األبوين

وأما عالقة املسلم بغريه من أبناء املجتمع فهي عالقة التكامـل واالنسـجام، ال مجـال فيهـا للحسـد 

خيـه مـا يحـب لنفسـه، ومـن هنـا نجـد والتباغض أو العداوة، فإن من عالمات اإلميان أن يحب املسـلم أل 

الحرص النبوي عىل تأليف القلوب من خالل الحث عىل حسن الخلق الذي اعتربه من أفضل األعـامل التـي 

  .يثاب عليها املسلم يوم القيامة

أما عالقة املسلم مع جريانه فهي عالقة مميزة مـن خـالل بـره وصـلته ومسـاعدته والحفـاظ عـىل 
وأن من حسن الخلق أال يجلس اإلنسان يف الطرقات إال لحاجة، وإن فعـل فـإن . همشاعره والبعد عام يؤذي

يا رسول : إياكم والجلوس يف الطرقات قالوا: "عليه وسلم حيث قال  الـلـهعليه حقوقا كام أخرب النبي صىل 
فـأعطوا  إن أبيـتم: عليـه وسـلم الـلــهصـىل  الـلــهما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال رسـول  الـلـه

غـض البرصـ، وكـف األذى، ورد السـالم، واألمـر : ؟ قـالالـلـهوما حق الطريق يا رسول : قالوا. الطريق حقه
فـال يجـوز إيـذاء ). سنن أيب داود، كتـاب األدب، بـاب الجلـوس يف الطرقـات" (باملعروف والنهي عن املنكر

صة الضعفاء واملساكني واليتـامى مـن اآلخرين، وال تتبع عوراتهم، بل يجب عليه مساعدتهم وإعانتهم، وخا
ويف عالقة أفراد األرسة املسـلمة . تعاىل باإلحسان إليهم واالهتامم مبصالحهم الـلـهأبناء املجتمع الذين أمرنا 

وعالقات املسلمني يف مجتمعهم فقد دعـا اإلسـالم إىل التعـاون والتكافـل االجتامعـي ونبـذ أسـباب الفرقـة 
عليه وسلم ذلك  الـلـهاالنشقاق والضعف يف املجتمع، وقد صور النبي صىل  والخالف والتغلب عىل عوامل

مثل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتىك منـه عضـٌو تـداعى لـه سـائر : "بقوله
  ".الجسد بالسهر والحمى

  :الطالب حاول أن تجيب عن  أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  عليه وسلم املسلمني عىل أن يكونوا أمة واحدة؟  الـلـهدث النبي صىل كيف ح. 1

  إن الرفق ال يكون يف يشء إال : "عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهوضح معنى الرفق يف حديث رسول . 2
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  ".زانه وال ينزع من يشء إال شانه

  قلوب؟عليه وسلم عىل تأليف ال الـلـهعليه وسلم  الـلـهوضح كيف حث النبي صىل . 3

  :هات دليال رشعيا عىل ما يأيت. 4

  .تحريم مقاطعة املسلم ألخيه املسلم -أ

  .بر الوالدين -ب

  .الحرص عىل متاسك املجتمع -ج

يـا : إياكم والجلوس يف الطرقـات قـالوا: (عليه وسلم الـلـهصىل  الـلـهأعد صياغة حديث رسول . 5

إن : عليه وسـلم الـلـهصىل  الـلـهرسول  ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، فقال الـلـهرسول 

غـض البرصـ، وكـف : ؟ قـالالـلــهوما حق الطريق يا رسول : قالوا. أبيتم فأعطوا الطريق حقه

  بلغتك الخاصة؟) األذى، ورد السالم، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

  "الدرس السادس عرش"

  الشمول والتوازن يف الرتبية النبوية 2-7

يزي الطالـب بعـد قراءتـك للـنص وإجابتـك عـن أسـئلة التقـويم الـذايت أن تحقـق يتوقع منك عز
  :األهداف التدريسية التالية

  . عليه وسلم عىل تنمية شخصية املسلم فيها الـلـهتتبني الجوانب التي حرص النبي صىل . 1

  .تستنتج الحكمة من حرص النبي عىل تحقيق النمو السليم والسوي لإلنسان. 2

  .عليه وسلم يف تربية األفراد الـلـهطق الرسول صىل توضح من. 3

  .تفرق بني مفهومي الشمول والتوازن يف الرتبية النبوية. 4

  .عليه وسلم كإسوة حسنة للمسلمني يف جميع شؤون حياتهم الـلـهتستشعر مكانة النبي صىل . 5

  :اقرأ النص التايل

سـلم يف جميـع جوانبهـا، الجسـمية عليـه وسـلم عـىل تنميـة شخصـية امل الـلــهحرص النبي صىل 

  والعقلية 
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والروحية، عىل نحـو يحقـق لإلنسـان النمـو السـليم والسـوي، ليكـون قـادرا عـىل تحقيـق رسـالة 

  .تعاىل بها الـلـهاالستخالف التي كلفه 

عليه وسلم يف تربيته لألفراد األفكار البرشية أو التقاليد السائدة  الـلـهومل يكن منطق الرسول صىل 

تعـاىل، يجـب عـىل الفـرد أن  الـلــهه، أو الخربات العملية والثقافية االجتامعية، بل هي وحيـا مـن يف عرص 

عليه وسلم يف كل ما أمـر  الـلـهيكيف شخصيته بجميع أبعادها وفق هذا املنهج الرباين، ويتبع النبي صىل 

عىل املؤمنني إذ بعث فيهم  ـلـهاللقد من {: به أو نهى عنه ألنه  أسوة للمسلم يف حياته جميعها، قال تعاىل

رسوال من أنفسهم يتلوا عليهم آيته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمـة وإن كـانوا مـن قبـل لفـي ضـالل 

  ].164: آل عمران[} مبني

عليه وسلم يف تربيتـه أفـراد املسـلمني عـىل جانـب دون آخـر، بـل  الـلـهكام مل يقترص النبي صىل 

فاهتمت بالجسد والعقل والروح، وهي مكونات اإلنسان، وقد لبت حاجـات متيزت هذه الرتبية بالشمول، 

  .الجسد جميعها املادية منها واملعنوية، وكذلك األمر بالنسبة للعقل والروح

كام متيزت الرتبية النبوية يف رعاية جوانب حيـاة اإلنسـان املختلفـة؛ فـال تطغـى حاجـات اإلنسـان 

ية وال الحاجات العقلية أو الروحية عىل غريها، بل جعل لكل واحد الجسمية عىل حاجاته العقلية أو الروح

منها نصيبه الذي يرتقي لتحقيق االنسجام والتكامـل بـني هـذه املكونـات، وليعـيش اإلنسـان عابـدا لربـه، 

 الـدار اآلخـرة وال الـلــهوابتغ فيام أتاك {: مطبقا ألوامره، من غري انتقاص لدوره يف الحياة الدنيا، قال تعاىل

ال يحـب  الـلــهإليـك وال تبـغ الفسـاد يف األرض إن  الـلــهتنس نصـيبك مـن الـدنيا وأحسـن كـام أحسـن 

  ].77: القصص[} املفسدين

  :واآلن عزيز الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  ؟عليه وسلم عىل تنمية شخصية املسلم فيها الـلـهبنّي الجوانب التي حرص النبي صىل . 1

  عليه وسلم عىل تحقيق النمو السليم والسوي لإلنسان؟ الـلـهاستنتج الحكمة من وراء حرص النبي صىل . 2

  عليه وسلم يف تربيته لألفراد؟ الـلـهوضح منطلق النبي صىل . 3

  .يف الرتبية النبوية" التوازن"و " الشمول"وضح الفرق بني مفهومي . 4
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سابق استبدلها بكلمة أخرى بلغتك الخاصـة بحيـث تـؤدي يف النص ال" االستخالف"وردت كلمة . 5

  نفس املعنى؟

  الدرس السابع عرش

  "بناء املسجد"املنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع  2-8

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق 

  : األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم عندما وصل املدينة املنورة الـلـهأول األعامل التي قام بها النبي صىل تتبني . 1

  .توضح أهمية املسجد يف بناء املجتمع اإلسالمي. 2

  .تستنتج دور املسجد يف بناء األخوة واملحبة بني املسلمني. 3

  .ىل يف املسجدتعا الـلـهتستخلص اآلثار املرتتبة عىل وقوف املسلمني صفا واحدا بني يدي . 4

  .تقدر دور املسجد كمدرسة أوىل للمسلمني يتلقون فيها أحكام دينهم. 5

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم إىل املدينة كانت أول خطوة قام بها هي بناء املسجد، وهذا  الـلـهملا وصل النبي صىل 
سجد مكانا ألداء الصلوات يدل عىل أن املسجد ميثل أهم ركيزة يف بناء املجتمع اإلسالمي، ومل يكن امل

  : فحسب، بل كانت له أهمية كبرية متثلت يف الجوانب اآلتية

تنمية األخوة واملحبة بني املسلمني، حيث يلتقون فيه يوميا خمـس مـرات، وتلغـى فيـه فـوارق  -أ
  .الجاه واملال واللغة وغريها

من خالل وقوفهم صـفا  تحقيق روح املساواة والعدل يف شؤون املسلمني جميعها، ويظهر ذلك -ب
تعاىل، ال فرق بني قويهم وضعيفهم أو غنـيهم وفقـريهم، فالكـل يتوجـه  الـلـهواحدا بني يدي 

  .إىل إله واحد يطلب عونه ويرجو رحمته

جمع املسلمني عىل اختالف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، لينصهروا يف بوتقة واحدة، حتى يصبح  -ج
  .اىلكل فرد منهم مسلام خالصا هلل تع
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ميثـل املســجد للمســلمني دارا للقضــاء، وملتقــى لهـم يتشــاورون يف شــؤونهم، وقاعــدة إلعــداد  -د

  .الجيوش وانطالقها

  : الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  ؟عليه وسلم عندما وصل املدينة املنورة الـلـهبنّي أول األعامل التي قام بها النبي صىل . 1

  وضح أهمية املسجد يف بناء املجتمع اإلسالمي؟ . 2

  استنتج دور املسجد يف بناء األخوة واملحبة بني املسلمني؟. 3

  تعاىل يف املسجد؟  الـلـهاستخلص اآلثار املرتتبة عىل وقوف املسلمني صفا واحدا بني يدي . 4

  ه املدينة املنورة؟عليه وسلم عىل بناء املسجد منذ وصول الـلـهعلل حرص النبي صىل . 5

  اذكر ثالثة آثار إيجابية للمسجد يف املجتمع اإلسالمي؟. 6

  الدرس الثامن عرش

  " املؤاخاة"املنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع  2-9

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق 

  :األهداف التدريسية التالية

عليـه وسـلم بـني  الـلــهتستنتج املبدأ الـذي قامـت عليـه املؤاخـاة التـي عقـدها النبـي صـىل . 1

  .املهاجرين واألنصار

عليه وسلم عىل املؤاخاة بني املسلمني عامة واملهـاجرون واألنصـار  الـلـهتتبني حرص النبي صىل . 2
  .خاصة

  .سباب االختالف بني املسلمنيعليه وسلم عىل إزالة أ  الـلـهتوضح سبب حرص النبي صىل . 3

  .تستخلص أثر العقيدة اإلسالمية يف تحقيق معنى املؤاخاة بني املسلمني. 4

  .تتمثل مبدأ املؤاخاة يف حياتك اليومية. 5

  : اقرأ النص التايل
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ال ميكن ألي دولة أن تنهض وترتقي إال عىل أساس وحدة األمة وتساندها، وتعترب املؤاخاة التي 

عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار عامال رئيسيا لتحقيق ذلك، وقد قامت هذه  الـلـهصىل عقدها النبي 

املؤاخاة عىل العقيدة اإلسالمية التي تجمع أفراد املسلمني، وتلغي ما بينهم من فوارق تقوم عىل اللون أو 

  .رها وأنظمة حياتهاالجنس أو املال أو السلطان، وتصهرهم جميعا ليكونوا أمة واحدة يف أفكارها ومشاع

عليه وسلم كذلك عىل املؤاخاة بني املسلمني عامة واملهاجرين  الـلـهوقد حرص النبي صىل 

  .واألنصار خاصة، وعىل إيجاد مبدأ التعاون والتنارص ليصل إىل مجتمع العدل واملساواة

. ني أفراد املجتمعومن هنا فإن إيجاد العدل تسبقه إزالة الفرقة والنزاع، وبناء التعاون واملحبة ب

عليه وسلم من املؤاخاة أساسا ملبادئ التكافل االجتامعي، ولذلك مل تكن  الـلـهوقد اتخذ النبي صىل 

املؤاخاة شعارا عىل األلسنة فحسب، وإمنا تجسدت فعليا يف واقع الحياة وكانت مسؤولة حقيقية تشيع بني 

وال تباغضوا وال تدابروا وال يبيع بعضكم  اال تناجشو ال تحاسدوا و : "عليه وسلم الـلـهاملسلمني، فقال صىل 

ا إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، التقوى ه الـلـهعىل بيع بعض وكونوا عباد 

هنا، ويشري إىل صدره ثالث مرات، بحسب امرئ من الرش أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم عىل املسلم 

صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم املسلم وخذله " (رضهحرام دمه وماله وع

  ).واحتقاره

  :الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

عليـه وسـلم بـني املهـاجرين  الـلــهما املبدأ الذي قامت عليه املؤاخاة التي عقدها النبي صـىل . 1

  واألنصار؟

عليـه وسـلم عـىل املؤاخـاة بـني املسـلمني عامـة واملهـاجرين  الـلـهحرص النبي صىل بني سبب . 2
  واألنصار خاصة؟

  عليه وسلم عىل إزالة أسباب االختالف بني املسلمني؟  الـلـهعلل حرص النبي صىل . 3

  وضح أثر العقيدة اإلسالمية يف تحقيق معنى املؤاخاة بني املسلمني؟. 4

  عليه وسلم من املؤاخاة أساسا ملبدأ التكافل االجتامعي، ناقش ذلك؟ الـلـهاتخذ النبي صىل . 5
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  الدرس التاسع عرش

  "كتابة الصحيفة"املنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسات املجتمع  2-10

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق 

  : األهداف التدريسية التالية

عليه وسلم عىل مبادرته لوضع املعاهدة عنـد وصـوله إىل املدينـة  الـلـهتتبني حرص النبي صىل  .1

  .املنورة

  .تتعرف عىل أهم عنارص أطراف املعاهدة. 2

  .تذكر أهم بنود املعاهدة. 3

  .تؤمن بشمولية الدين اإلسالمي لجميع جوانب الحياة اإلنسانية املختلفة. 4

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم بتنظيم شؤون املسلمني فحسب بل أخذ يؤسس الدولة  الـلـهالنبي صىل  مل يكتف

اإلسالمية الجديدة، ويضع لها املعامل التي تكفل لها البقاء واالستمرار ألداء رسالتها يف رعاية شؤون الناس 

ساعد يف تحقيق وتهيئة العيش الكريم لهم، وتنظيم العالقات بني فئات املجتمع، وإنشاء املؤسسات التي ت

  .أهداف اإلسالم يف الحياة

يلتزم بها أهل . عليه وسلم بعد وصوله إىل املدينة املنورة إىل وضع معاهدة الـلـهبادر النبي صىل 
وقد وضعت هذه املعاهدة الخطوط العامة لنظام . املدينة املنورة جميعا، أنصار ومهاجرون وغريهم

لخارج، فقد بينت قواعد العالقات بني املسلمني أنفسهم، كام الدولة اإلسالمية الجديدة يف الداخل وا
حددت أسس التعامل بني املسلمني وغريهم ممن كانوا يعيشون يف املدينة املنور بصورة عامة واليهود 
بصورة خاصة، عىل نحو حقق العدل واملساواة أمام القانون بني األطراف جميعا، وتعهد الجميع  بالدفاع 

لجديدة، وحاميتها من أي خطر، وجعلت السيادة فيها اإلسالم، فأي خالف يحدث بني عن هذه الدولة ا
ورسوله، فكانت دليال واضحا عىل أن اإلسالم دين شامل إمنا جاء لينظم  الـلـهأفرادها وفئاتها فإن مرده إىل 

  جوانب
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  .الحياة اإلنسانية املختلفة 

  :الذايت التالية واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم

عليه وسـلم عـىل مبادرتـه لوضـع املعاهـدة عنـد وصـوله إىل  الـلـهبني سبب حرص النبي صىل . 1

  .املدينة املنورة

عليـه وسـلم ألهـل  الـلــهاذكر ثالثة من املبادئ التي وردت يف الصحيفة التي كتبها النبي صىل . 2

  املدينة؟

  دة؟وضح أسامء الجامعات التي وقعت عىل املعاه. 3

  استخلص الفائدة املرجوة للمسلمني من تنفيذ بنود املعاهدة؟. 4

    ضع عنوانا للنص السابق؟. 5

  الدرس العرشون

يتوقـع " التنظـيم اإلداري يف العهـد النبـوي"املنهج النبوي يف تخطيط وتنظيم مؤسسـات املجتمـع  2-11

ايت أن تحقق األهداف التدريسـية الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذ يمنك عزيز 

  :التالية

  .تحفظ دليال رشعيا يحرم عىل املسؤول قبول الهدية. 1

  .تتعرف عىل أهم الواجبات التي كان يقوم بها الوالة عىل األقاليم يف العهد النبوي. 2

  . تستنتج اآلثار املرتتبة عىل عدم توافر الكفاءة لدى املوظف. 3

  .}وشاورهم يف األمر{: قوله تعاىلتكتشف مواطن الشورى يف . 4

  .تحرص عىل توظيف الشورى يف حياتك. 5

  : اقرأ النص التايل

عليه وسلم مبلغا عن ربه، وإماما للمسلمني تجتمع إليه كلمتهم، وقاضيا  الـلـهكان النبي صىل 

  بينهم 
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  . يف مشكالتهم وقائدا لهم يف الجهاد ضد أعدائهم، وإعدادا أو تنظيام وقتاال

عليه وسلم نواة النظام اإلداري فعني الوالة والقضاة وقادة الرسايا  الـلـهضع النبي صىل وقد و 

والجيوش، وكاتبا لكل مصلحة من مصالح املسلمني يكون مسؤوال عن إدارتها ورعاية شؤون املسلمني فيها، 

ات األخرى، وهناك وكان له من يرتجم رسائله إىل اللغ. فهناك كتاب الوحي والرسائل، والعهود واملواثيق

كتاب للجيش والقضاء، وكانت أسامء مستحقي العطاء تضبط وتقيَّد يف قوائم خاصة، فكان الزبري بني 

وقد قام . العوام كاتبه عىل الصدقات فإن غاب أو اعتذر كتب له جهم بن الصلت وحذيفة بن اليامن

ة مبادئ   .حكمه عىل عدَّ

سلم من الشورى أسلوبا مميـزا يف حيـاة املسـلمني، ويف عليه و  الـلـهجعل النبي صىل  -:الشورى -أ

  .شتى مجاالت الحياة، وعىل اختالف الظروف سلام وحربا

عليه وسلم يستعني بأصحابه يف ترصيف أمور الدولة، وقضاء مصالح الناس،  الـلـهوكان النبي صىل 

ي التنبيه هنا إىل أن الشورى إمنا ، وينبغ]159: آل عمران[} وشاورهم يف األمر{ -:تعاىل الـلـهالتزاما ألمر 

  . تعاىل وإمنا تركت الجتهاد املسلمني الـلـهكانت يف األمور التي مل ينزل بها وحي من 

عليه وسلم عىل مبدأ الشورى مع أنه نبي يوحى إليه يدل بوضوح  الـلـهوإن حرص النبي صىل 

  .عىل أهمية الشورى يف كل عرص من العصور

 الـلــهعليه وسلم بكفاءة من يستعني بهم، فعن أيب ذرٍّ ريض  الـلـهبي صىل اهتم الن -:الكفاءة -ب

يا أبـا ذرٍّ : فرضب بيده عىل منكبيه ثم قال: "أال تستعملني؟ قال الـلـهقلت يا رسول : عنه قال

إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامـة، إال مـن أخـذها بحقهـا وأدى الـذي 

  ). ح مسلم، كتاب األمارة، باب الكراهية، األمارةصحي" (عليه فيها

عليه وسلم تسند إىل األكفاء من أصحابه؛ فكان يبعث  الـلـهوكانت األعامل يف عهد النبي صىل 
عامله ووالته إىل املدن والقبائل الكبرية يف الحجاز واليمن وغريها، وكانت وظائف الوايل تتمثل يف األمامة 

) عليه وسلم الـلـهصىل (وتوزيعها، وإعداد الرسايا وتعيني أمرائها، فقد ويل النبي  يف الصالة، وجمع الزكاة
  عنهام عىل اليمن، وعتاب بن الـلـهمعاذا وأبا موىس ريض 
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أسيد عىل مكة وسعيد بن العاص عىل سوقها وكان إذا خرج من املدينة املنورة استخلف واحدا  
  .من أصحابه

عليه وسلم يويص عامله بالرفق، والعدل واملسـاواة بـني  الـلـهصىل كان النبي : العدل واملساواة -ج

رعيته، وأن يكون نزيها يف واليته، بعيدا عن مـواطن الشـبهات، فقـد حـدث أن اسـتعل رجـال 

أفال قعدت يف : "عليه وسلم الـلـههذا لكم وهذا أهدي إيل، فقال النبي صىل : فجاء مباله فقال

صحيح مسـلم، كتـاب األمـارة، بـاب تحـريم هـدايا (ك أم ال بيت أبيك وأمك تنتظر أيهدي إلي

  ).العامل

عليه وسلم أهمية الطاعة يف النظام اإلداري، واعتربها واجبا رشعيا  الـلـهبني النبي صىل : الطاعة -د

، ومن أطاع الـلـه، ومن عصاين فقد عىص الـلـهمن أطاعني فقد أطاع "عىل كل مسلم يف قوله 

صحيح مسلم، كتاب األمارة، بـاب وجـوب " (من عىص أمريي فقد عصاينأمريي فقد أطاعني، و 

  ).طاعة األمراء يف غري معصية

عليه وسلم يبارش اإلرشاف والرقابة عىل عامله بنفسه أو مبعاونيه أو برسله  الـلـهوكان صىل 

  . ومبعوثيه

استطاع أن يبني عليه وسلم يف املدينة  الـلـهوخالل السنوات املحدودة التي قضاها النبي صىل 
دولة ثابتة األسس، راسخة املبادئ، تأخذ مبا يستجد من طرائق يف مجال التنظيم اإلداري الذي يساعد عىل 

  .حسن رعاية شؤون الناس

  :الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  هات دليال رشعيا يحرم عىل املسؤول قبول الهدية؟. 1

  الواجبات التي كان يقوم بها الوالة عىل األقاليم يف العهد النبوي؟ ما أهم. 2

  .استنتج أثرين يرتتبان عىل عدم توافر الكفاءة لدى املوظف. 3

  .}وشاورهم يف األمر{: بني مواطن الشورى يف قوله تعاىل. 4

لكنهـا قابلـة عليه وسـلم دولـة ثابتـة راسـخة املبـادئ  الـلـهبنى النبي صىل : (ماذا نعني بقولنا. 5
  ).للتطور يف تنظيامتها اإلدارية
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  الدرس الحادي والعرشون

  )املرحلة املكية(املنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية  2-12

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق 

  :األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم دعوته إىل اإلسالم رسا الـلـهىل تعلل ملاذا بدء النبي ص. 1

  .تتبني عدد املسلمني يف نهاية الدعوة الرسية. 2

  .عليه وسلم بالجهر بالدعوة الـلـهتعاىل لنبيه صىل  الـلـهتحفظ اآلية الدالة عىل أمر . 3

  .عليه وسلم يف املرحلة املكية الـلـهتوضح موقف أيب لهب من دعوة النبي صىل . 4

  .ثبات النبي وصربه عىل تحمل األذى يف سبيل الدعوة تقدر. 5

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم للناس كافة، وأمره بحمل هذا الدين وتبليغه، فقال  الـلـهنبيه محمدا صىل  الـلـهبعث 

  ].67: املائدة[} يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسالته{: تعاىل

عليه وسلم هذه األمانة العظيمة، وبلغها للناس، ملتزما منهجا ربانيا  الـلـهالنبي صىل وقد حمل 

فريدا، استطاع من خالله نرش الدعوة اإلسالمية يف ربوع الجزيرة العربية عىل مدار عقدين من الزمان 

  .ونيف عرب املرحلتني املكية واملدنية

  املرحلة املكية* 

لم دعوته إىل اإلسالم رسا، فآمن به أهل بيته وبعض أقاربه وأصدقائه عليه وس الـلـهبدأ النبي صىل 
الذي كانت تربطه بهم  عالقات وثيقة، ومل يرد إطالع قريش بداية األمر عىل هذه الدعوة الجديدة، خوفا 
من وقع املفاجأة عليها، والتي كانت مستعصية لرشكها ووثنيتها، وهي أيضا نوع من الحيطة واألخذ 

التي تعود بالنفع عىل الدعوة واتباعها، وحتى تتمكن الدعوة من نفوس نفر قادرين عىل تحمل  باألسباب
  .أعباء الدعوة يف املراحل الالحقة
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عليه وسلم رسا، وإذا ما أراد أحدهم  الـلـهوكان هؤالء املسلمون األوائل يلتقون بالنبي صىل 

  .رعبادة ربه ذهب إىل شعب من شعاب مكة ليستخفي عن األنظا

عليه وسلم دار األرقم لحاجات  الـلـهوملا جاوز عدد املسلمني الثالثني اختار لهم النبي صىل 

تعاىل  الـلـهثم أمر . اإلرشاد والتعليم وكانت حصيلة الفرتة الرسية من الدعوة حوايل أربعني رجال وامرأة

} تؤمر وأعرض عن املرشكنيفاصدع مبا {: قوله تعاىل عليه وسلم أن يجهر بدعوته يف الـلـهنبيه صىل 

  ].214الشعراء، [} وأنذر عشريتك األقربني{: ، وقوله تعاىل]94: الحجر[

عليه وسلم يدعو أهل مكة إىل اإلسالم حيث صعد عىل الصفا يوما وجعل  الـلـهفرشع النبي صىل 

أن يخرج يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا مل يستطع " -:ينادي

أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري : أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال

نعم، ما جربنا عليك إال صدقا، قال فإين نذير لكم بني يدى عذاب شديد، : عليكم أكنتم مصّدقي؟ قالوا

ما أغنى عنه ماله وما ) 1(يدا أيب لهب وتب  تّب {فنزلت ! ألهذا جمعتنا. تبا لك سائر اليوم: فقال أبو لهب

  ).يف سورة املسد) 1،  2(صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب وأنذر عشريتك األقربني، واآليتان (} كسب

تعاىل بصرب وثبات، وانطلق يبحث عن ميادين  الـلـهعليه وسلم يدعو إىل  الـلـهواستمر النبي صىل 

يعرض دعوته عليهم، لكنهم صدوه وآذوه، وأغروا صبيانهم لرضبه، جديدة للدعوة، فذهب إىل الطائف 

ولكنه، عليه السالم، تحمل األذى منهم، ثم عاد إىل مكة املكرمة وأخذ يعرض نفسه عىل القبائل التي 

تعاىل له نفرا من  الـلـهتقصد البيت الحرام يف موسم الحج، يعرض عليها هذه الدعوة الجديدة حتى هيأ 

ا به يف بيعة العقبة األوىل، وبعث معهم مصعب بن عمري يعلمهم القرآن الكريم، وأحكام الخزرج، آمنو 

  .اإلسالم حتى انترش اإلسالم يف املدينة عىل يديه، فكان مثاال لكل داعية من املسلمني

ثم كانت بيعة العقبة الثانية التي ترتب عليها األمر بالهجرة فهاجر املسلمون إىل املدينة املنورة 
تعاىل  الـلـهعليه وسلم بعدما رفضت قريش اإلسالم، ومل تعد قابلة إلقامة حكم  الـلـهبعهم النبي صىل وت

  . فيها
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  :الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  .عليه وسلم دعوته إىل اإلسالم رسا الـلـهبدأ النبي صىل : علل. 1

  هاية الدعوة الرسية؟كم كان عدد املسلمني يف ن. 2

  عليه وسلم بالجهر بالدعوة، ما اآلية الدالة عىل ذلك؟  الـلـهتعاىل نبيه صىل  الـلـهأمر . 3

  .عليه وسلم يف املرحلة املكية الـلـهوضح موقف أيب لهب من دعوة النبي صىل . 4

  .ام يف موسم الحجما اآلثار املرتتبة عىل عرض النبي دعوته عىل القبائل التي تقصد البيت الحر . 5

  الدرس الثاين والعرشون

  )املرحلة املدنية(املنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية  2-13

يتوقع منك عزيزي الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت أن تحقق 

  :األهداف التدريسية التالية

  .عليه وسلم للناس كافة الـلـهي صىل تحفظ دليال من املرحلة املدنية يبني أن دعوة النب. 1

  .تستنتج فاعلية دور الصحابة يف نرش الدعوة اإلسالمية. 2

عليه وسلم عامله ووالتـه  الـلـهتوضح بعض األوامر والتوجيهات التي كان يويص بها النبي صىل . 3

  .عندما كان يبعثهم من املدينة إىل األقاليم والواليات

  .ة واملرحلة املدنية من حيث طريقة الدعوة إىل اإلسالمتقارن بني املرحلة املكي. 4

  .تبني أهمية صلح الحديبية يف الدعوة اإلسالمية. 5

  .تقدر تضحيات الصحابة يف سبيل الدعوة اإلسالمية. 6

  :اقرأ النص التايل

عليه وسلم املدينة املنورة بعد هجرته مركزا للدولة اإلسالمية وقاعدة  الـلـهاتخذ النبي صىل 

  .لدعوة، تنبعث منها كتائب الجهاد لتزيل العوائق التي حول دون وصول الدعوة اإلسالمية إىل الناسل
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عليه وسلم إىل رسوخ قدم املسلمني يف هذا الدين، واستيعابهم  الـلـهوما أن اطأمن النبي صىل 

  . الناس كافة ألحكامه وأنظمته حتى بدأ بإرسال املسلمني أفرادا وجامعات يبلغون دعوة اإلسالم إىل

كان يبعث بعض الصحابة إىل القبائل يؤموهم يف الصالة، ويعلمونهم القرآن الكريم، ويفقهونهم يف 

وبرئ ) هـ3(الدين وقد لقي منهم مرصعه يف سبيل نرش الدعوة اإلسالمية كام حصل يف حادثتي يوم الرجيع 

رعاياهم، واإلحسان إليهم، وعدم  وكان يبعث كذلك عامله ووالته، ويأمرهم بالرفق يف). هـ4(معونة 

يّرسا وال تعّرسا، وبرشا وال تنفرا، ((التشدد عليهم، فقد بعث معاذا وأبا موىس إىل اليمن وقال لهم موجها 

  ).صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب ما يكره من التنازع يف الحرب)) (وتطاوعا وال تختلفا

عليه وسلم تحمل كتبه إىل ملوك األرض  لـهالـوبعد صلح الحديبية انطلقت رسل النبي صىل 

  . وقادتها، فقد خرج يف يوم واحد ستة نفر كل منهم يتكلم بلسان قوم الذي بعث إليهم

  :واآلن عزيزي الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية

  . ناس كافةعليه وسلم لل الـلـههات دليال من املرحلة املدنية يبني أن دعوة النبي صىل . 1

عليـه وسـلم عاملـه  الـلــهوضح اثنني من األوامر والتوجيهات التي كان يويص بها النبـي صـىل . 2

  .ووالته عندما كان يبعثهم من املدينة إىل األقاليم والواليات

  .قارن بني املرحلة املكية واملرحلة املدنية من حيث طريقة الدعوة إىل اإلسالم. 3

  .ية يف الدعوة اإلسالميةبني أهمية صلح الحديب. 4

  .اذكر حادثني من الحوادث التي استشهد فيها بعض الصحابة يف سبيل الدعوة اإلسالمية. 5

  الدرس الثالث والعرشون

  املنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية 2-14

  الطالب بعد قراءتك للنص وإجابتك عن أسئلة التقويم الذايت ييتوقع منك عزيز 
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  :التدريسية التالية أن تحقق األهداف 

  .باعتباره أسلوبا نبويا يف نرش الدعوة اإلسالمية" التدرج"توضح مفهوم . 1

  .تحفظ دليال رشعيا يبني عظم ثواب هداية الناس إىل اإلسالم. 2

  .تبني خصائص املنهج النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية. 3

  ". إىل عظيم الروم: هرقل بقولهعليه وسلم  الـلـهتستخلص الحكمة من مخاطبة النبي صىل . 4

عنـه قتـل زعـيم  الـلــهعليه وسلم طلب عمـر بـن الخطـاب ريض  الـلـهتعلل رفض النبي صىل . 5

  .املنافقني

  .عليه وسلم عىل دعوته رغم ما واجهه من اإليذاء الـلـهتقدر ثبات النبي صىل . 6

  :اقرأ النص التايل

تعاىل، وميكننا  الـلـهلم يرى متيز منهجه يف الدعوة إىل عليه وس الـلـهإن املتتبع لسرية النبي صىل 

  : أن نستخلص أهم هذه الخصائص عىل النحو اآليت

 الـلــهالصرب عىل األذى، والتحمل يف سبيل الدعوة، فلم تكن العقبات واملحن تعيق النبي صـىل  -1

  . دعوتهعليه وسلم عن دعوته إىل اليأس والرتاجع، بل كانت تزيده إرصارا وثباتا عىل

الدعوة بالحكمة واملوعظـة الحسـنة، واسـتخدام طرائـق الخطـاب املحببـة للنفـوس مـن أجـل  -2
عليه وسلم يخاطب بعـض القـادة يف  الـلـهترغيب الناس يف اإلميان، ولذلك وجدنا النبي صىل 

  )).إىل عظيم الروم: ((عرصه مثل هرقل بقوله

ل عـىل صـدقه، فقـد واجهـت قـريش النبـي صـىل الثبات عىل املبدأ والتمسك به، ويف ذلك دلي -3
عليه وسلم بألوان من الرتغيب والرتهيب يف سبيل الرتاجع عن دعوته، فام زاده إال ثباتـا  الـلـه

  .عىل دعوته

استغالل السبل املتاحة كافة يف نرش الدعوة، حتى يف أشـد الظـروف حرجـا، حيـث وىص النبـي  -4
عنه يوم خيرب بأن يعرض علـيهم اإلسـالم  الـلـهب ريض عليه وسلم عيل بني أيب طال الـلـهصىل 

بك رجال واحدا خري لك من أن يكـون لـك حمـر  الـلـهلنئ يهدي  الـلـهفو : ((قبل قتالهم قائال
  صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب )) (النعم



 اسرتاتيجية التدريس

 
 

312  
 
 

 

  ).عنه الـلـهمناقب عيل بن أيب طالب ريض 

ىل اإلقناع بالحجة يف نرشـ الـدعوة، وعـدم إعطـاء األعـداء استخدام العقل واملنطق واالعتامد ع -5

و : بـن أيب سـلول الـلــهفرصة للنيل من اإلسالم واملسلمني، فعندما قـال زعـيم املنـافقني عبـد 

دعنـي أرضب عنـق هـذا : لنئ رجعنا إىل املدينـة ليخـرجن األعـز منهـا األذل، قـال عمـر الـلـه

دعه ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل : ((وسلم معلام عليه الـلـهاملنافق، فقال له النبي صىل 

، رغم أنـه )صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما)) أصحابه

  .كان يعلم نفاقه

عليـه وسـلم  الـلــهالرحمة، والعفو والصفح عمن أساء، وقد متثل ذلك يف معاملة  النبـي صـىل  -6

اذهبـوا فـأنتم : (وموقفه مع املرشكني يوم فـتح مكـة ملـا خـاطبهم قـائال للمنافقني يف املدينة،

  .فإن العفو من موضع االقتدار ملن يستحقه قد يحوز به عقله وقلبه) الطلقاء

عليـه وسـلم  الـلـهالصدق واإلخالص والوفاء بالعهود واملواثيق مع األعداء، ومل يكن النبي صىل  -7

  .، ويف ذلك داللة عىل صدق هذه الرسالة ومتيزهاهو البادئ بنقض العهود يف يوم ما

عليه وسلم بدعوته أهله وأصدقائه وعشـريته ثـم  الـلـهالتدرج يف التبليغ، حيث بدأ النبي صىل  -8

أهل مكة حتى أسس قاعدة لهذه الدعوة الجديدة، وانطلق من خاللها يبلغ دعوته إىل النـاس 

  .كافة

أو استالب كرامته أو هدر حقوقه، وعدم استخدام القوة إىل  االبتعاد عن الظلم وإهانة اإلنسان -9

يف موضعها الذي حددته النصوص الرشعية عـىل أال تـؤول تلـك النصـوص مبـا يصـادم مبـادئ 

عليه وسلم عن قتـل األطفـال والنسـاء والشـيوخ  الـلـهاإلسالم وقواعده، فقد نهى النبي صىل 

  .ان وقطع الشجر من غري مصلحة رشعيةوالعبيد والضعفاء، حتى لقد نهى عن قتل الحيو 

  :الطالب حاول أن تجيب عن أسئلة التقويم الذايت التالية يواآلن عزيز 

  .باعتبارها أسلوبا نبويا يف نرش الدعوة اإلسالمية" التدرج"وضح مفهوم . 1
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  .هات دليال رشعيا يبني عظم ثواب هداية الناس إىل اإلسالم. 2

  النبوي يف نرش الدعوة اإلسالمية؟ اذكر أربعا من خصائص املنهج. 3

  ؟"إىل عظيم الروم: "عليه وسلم هرقل بقوله الـلـهماذا نستخلص من مخاطبة النبي صىل . 4

عنـه قتـل  الـلــهعليه وسلم طلب عمر بـن الخطـاب ريض  الـلـهرفض النبي صىل : علل ما يأيت. 5

  .زعيم املنافقني

  ه وسلم عىل دعوته رغم ما واجهه من اإليذاء؟ علي الـلـهعىل ماذا يدل ثبات النبي صىل . 6

  :األنشطة والتدريبات

واآلن عزيزي الطالب من خالل ما سبق من نصوص وبعد إجابتك عىل أسئلة التقويم الذايت 

  وباستعانتك مبدرسك وزمالئك

  :قم بحل األنشطة والتدريبات التالية

]. 44: النحـل[} ما نزّل إليهم ولعلهم يتفكـرونوأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس {: تعاىل الـلـهقال . 1

ارجع إىل أحد كتب التفسري، ثم بني كيفية ارتباط هذه اآلية بخصيصة الشمول من سرية النبي 

  .، واكتب ذلك يف دفرتك)عليه وسلم الـلـهصىل (

ارجع إىل مكتبة املدرسـة ودون يف دفـرتك أسـامء خمسـة كتـب مـع مؤلفيهـا كتبـت يف السـرية . 2

  . ويةالنب

  .ناقش مع زمالئك أمثلة لحكمني وردا يف القرآن الكريم مجملني بينتهام السرية النبوية. 3

وأطيعـوا الرسـول وأويل األمـر مـنكم فـإن  الـلــهيا أيها الـذين آمنـوا أطيعـوا {: تعاىل الـلـهقال . 4

ري وأحسـن والرسول إن تؤمنـون بـاهلل واليـوم اآلخـر ذلـك خـ الـلـهتنازعتم يف يشء فردوه إىل 

  :ارجع إىل أحد كتب التفسري ثم أجب عام ييل] 95: النساء[} تأويال

  مع الرسول مرة أخرى؟ " أطيعوا"ما سبب تكرار الفعل  -
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  .}والرسول الـلـهفردوه إىل {: فرس قوله تعاىل -

عليـه وسـلم خـالل هجرتـه تـدل عـىل مبـدأ األخـذ  الـلــههات ثالثة أمور قام بها النبي صـىل . 5

  .تعاىل، واكتب ذلك يف دفرتك الـلـهباب ثم التوكل عىل باألس

عليه وسلم عىل العبـادات واكتـب  الـلـههات مثاال من السرية النبوية يوضح حرص النبي صىل . 6

  .ذلك يف دفرتك

اذكر ثالثة أمثلة عىل معامالت فاسدة مازالت موروثة من العرص الجاهيل مبينا كيفية محاربتك . 7

  .لها

  .عني من األطعمة حرمهام اإلسالم مبينا الحكمة من تحرميهام واكتب ذلك يف دفرتكاذكر نو . 8

قم بزيارة إىل أحد الحقول املجاورة، واكتب تقريرا عن أحد األعشاب الطبية مرفقـا عينـات مـن . 9

  .أوراقها

وي عليه وسـلم يف مجـال التـدا الـلـهماذا يوحي إليك قيام العلامء بجمع أحاديث النبي صىل . 10

  ".الطب النبوي"والطب يف كتب مستقلة عرفت باسم 

  .ارصد بعض العادات املوروثة من التقليد األعمى، مبينا كيفية التخلص منها. 11

  .قم بزيارة املكتبة، واكتب تقريرا عن خسوف القمر وكسوف الشمس مرفقا مع ذلك بصور. 12

، واكتب يف دفرتك ثالث آيات وردت فيها ارجع إىل كتاب املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم. 13

  .كلمة عقل أو مشتقاتها

  .هات ثالثة آثار للرقابة الذاتية عند الطالب يف مدرسته، واكتب ذلك يف دفرتك. 14

  .تعترب ظاهرة دور املسنني من الظواهر الحديثة يف عرصنا، بني رأيك فيها مع األدلة. 15

  ة يف األرياف، هل لك أن تقرتحمازالت ظاهرة الجلوس يف الطرقات منترش .16
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  .حلوال لتنظيمها 

قم بإجراء مقابلة مع إمام أحـد املسـاجد يف مكـان سـكنك مـربزا فيهـا أهـم النشـاطات التـي . 17

  .يقدمها املسجد ألهل الحي

من سورة البقـرة، ثـم بـنّي كيـف ربطـت بـني جانـب التعامـل مـع ) 282(ارجع إىل آية الّدين . 18

  .وحي لإلنسان واكتب ذلك يف دفرتكاآلخرين والجانب الر 

  .ماذا تقرتح لتفعيل مبدأ املواخاة كأساس ملبادئ التكافل االجتامعي يف محيطك االجتامعي. 19

  .عليه وسلم إليها الـلـهارسم خريطة متثل التجمعات السكنية أبان وصول النبي صىل . 20

  .ارض، واكتب ذلك يف دفرتكاذكر املؤسسات التي تعمل عىل مبدأ الشورى يف وقتنا الح. 21

عليـه وسـلم  الـلــهسول صـىل ر اصنع مجلة حائط تحمل أسامء العامل والوالة الذين عينهم ال. 22

  .عىل املدن والقبائل الكبرية مع ملحة موجزة عن حياتهم

اكتب تقريرا عن الحسبة من حيث مفهومها، وواجبات املحتسب يف اإلسالم مستعينا بـاملراجع . 23

  :التالية

  .األحكام السلطانية للاموردي -1

  اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب ملحمد كرد عيل -2

  .الرتاتيب اإلدائية للكتاين -3

  .ناقش مع زمالئك مربرات الدعوة رسا يف املرحلة املكية. 24

عليه وسلم إىل ملوك األرض، خارج الجزيرة العربية واكتـب  الـلـهاذكر أسامء رسل النبي صىل . 25
  .ك يف دفرتكذل

عليـه وسـلم إىل ملـوك األرض  الـلــهابحث يف كتب السرية عن نص ألحد رسـائل النبـي صـىل . 26
  .وقادتها واكتبه يف دفرتك

  عد إىل أحد كتب السرية النبوية، لخص منها وقائع حادثتي يوم الرجيع وبرئ . 27
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  .معونة واكتب ذلك يف دفرتك

وال  الـلــهب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبـد إال قل يا أهل الكتا{: تعاىل الـلـهقال . 28

فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا  الـلــهنرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضـا أربابـا مـن دون 

ارجـع إىل واحـد مـن كتـب التفسـري، ولخـص تفسـري هـذه اآليـة ]. 64: آل عمران[} مسلمون

  .الكرمية، واكتب ذلك يف دفرتك

  .............. .آية املنافق ثالث{:  كتب األحاديث الصحاح وأتم كتابة الحديث اآليتعد إىل. 29

  .ماذا تقرتح لتفعيل تأثري السرية النبوية يف حياتنا اليومية. 30
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  اسرتاتيجية التعلم اإلتقاين

 تقاين،يوجد يف تاريخ الرتبية العربية اإلسالمية منهجا يشبه إىل حد بعيد ما يسمى اليوم التعلم اإل 

عليه وسلم  الـلـهصىل  الـلـهعلمني رسول : (عنه قال الـلـهبن مسعود ريض  الـلـهكام فعل عبد  وذلك

  ).1/172 2561مسلم، .......) (التشهد، كفي بني كفيه كام يعلمني السورة من القرآن 

ونا أنهم كانوا إنا أخذنا القرآن عن قوم أخرب : (تعاىل قال الـلـهوعن أيب عبد الرحمن السلمي رحمه 

إذا تعلمو عرش آيات مل يتجاوزهن إىل العرش اآلخر حتى يعلمو ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به 

  ).6/172ت، . ابن سعد، د.........) (

عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصىل،  الـلـهأن النبي صىل (عنه  الـلـهوعن أيب هريرة ريض 

ارجع فصل فإنك : عليه وسلم فقال الـلـهعليه وسلم، فرد النبي صىل  الـلـه ثم جاء فسلم عىل النبي صىل

) ثالثا(عليه وسلم فقال، ارجع فصل فإنك مل تصل  الـلـهمل تصل، فصىل، ثم جاء فسلم عىل النبي صىل 

إذا قمت يف الصالة فكرب، ثم اقرأ ما تيرس معك : قال. والذي بعثك بالحق فام أحسن غريه فعلمني: فقال

من القرآن، ثم اركع حتى تطمنئ راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قامئا، ثم اسجد حتى تطمنئ ساجدا، ثم ارفع 

  ).1/200، 256البخاري، ) (حتى تطمنئ جالسا، ثم اسجد حتى تطمنئ ساجدا، ثم افعل ذلك يف صالتك كلها

خاطبه مبا يفهم دون أن وطلب اإلمام الغزايل من املعلم أن يراعي املقدرة املعرفية عند املتعلم في

يثقل عليه وال يكلفه ما ال يقدر عليه فريهقه، كام يوىص املتعلم بأن ال يخوض يف فن حتى يستويف الفن 

ويصف الغزايل العلوم بأنها يجب أن تكون مرتبة ترتيبا منظوميا تدريجيا فإن تعلم بعضها . الذي قبله

  ).1/57. ت.الغزايل، د(انتقل إىل تعلم آخر 

أن تعليم العلوم يكون مفيدا إذا كان عىل التدريج شيئا فشيئا وقليال فقليال، "بن خلدون فريى أما ا

إذ أن امللكة تحصل بتتابع حدوث ". بحيث يراعي املعلم قوة عقل املتعلم واستعداده لقبول ما يلقى عليه

عىل املعلم أن ال يجعل الفعل وتكراره، ويرى ابن خلدون أن يكون التعليم عىل ثالث تكرارات كام ويؤكد 

  املعرفة تتداخل عىل املتعلم دفعة
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واحدة، ألن ذلك يسبب للمتعلم العجز والكلل فيتشتت فكره وتضعف همته لطلب العلم  

  ).58هـ، 808ابن خلدون، (والتعليم 

 1954وضع فكرة التعليم املربمج سنة ) Skinner(يف دراسته أن سكرن ) Blook, 1971(وأورد بلوك 

إىل أن تعلم أي سلوك معقد نوعا ) "Programmed Blearing(التعلم املربمج "ذا النوع من التعلم ويشري ه

ما يعتمد عىل تعلم سلسلة من املكونات السلوكية األقل تعقيدا، ولضامن إتقان املتعلم لكل حلقة من 

ريق تحليل السلوك السلسلة فإنه يكون من املمكن ألي تلميذ أن يتقن حتى املهارات املعقدة وذلك عن ط

إىل مكونات سلوكية مرتبة عىل نحو هرمي، ثم يستجيب املتعلم إىل سؤال تشخييص بسيط يشري إىل إتقان 

أو عدم إتقان السلوك املعروض ويعطى تغذية راجعة فورية عىل كل استجابة غري صحيحة بحيث يصحح 

  .عىل أثرها خطأه فورا لذلك فإن فهمه الخطأ لن يتزايد

منوذج التعلم املدريس الذي يقوم عىل افرتاض أن الطلبة قادرون عىل ) Carool, 1963(ل ووضع كارو 

  .تحقيق األهداف التعليمية بقدر ما يسمح لهم ذلك

بتوضيح طريقة إتقان التعلم معتمدا عىل دراسات سابقة مستخلصا ) Bloom, 1968(وقام بلوم * 

  :منها ما ييل

  .الطبيعياستعداد الطالب يتمثل باملنحنى . 1

  .التحصيل الدرايس للطالب يتمثل باملنحنى الطبيعي. 2

أن معامل االرتباط بني االستعداد والتحصيل يكون دامئا عاليا مام يـدل عـىل أن ذوي االسـتعداد . 3

  .املنخفض تكون عالماتهم متدنية

فيعطـي  حيث التعليم الجيـد يعطـي تحصـيال عاليـا أمـا التعلـيم غـري املناسـب: نوعية التعليم. 4

  .تحصيال منخفضا

الزمن الالزم والكايف للتعلم والظروف األنسب للتعلم فإن التحصيل : ذلك أنه إذا توفر رشطان هام

  يزداد بشكل كبري ولن يتمثل هذا التحصيل يف التوزيع الطبيعي، بل 
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ية ينتج منحنى جديدا ذا التواء سالب نتيجة لزيادة عدد الطالب الذين يحصلون عىل عالمات عال

  .ونقصان عدد الطالب الذين يحصلون عىل عالمات منخفضة

والذي هدفه ) Formative Tests(مفهوم االختبارات التكوينية ) Arisian, 1969(واقرتح ارزيان 

األسايس بناء عملية التعلم وليس الحكم عىل الطالب، كام توظف االختبارات التكوينية ملعرفة مدى فعالية 

لقيام بعملية التدريس، لبيان ما إذا كان املتعلم يتقدم كام هو متوقع منه أم هناك التدريس وتتم أثناء ا

  .ضعف يف جانب ما من جوانب التعلم

إن طريقة التعلم اإلتقاين الذي وضع مبادئها بلوم من أجل تحقيق األهداف املرجوه فقد تم 

وقد تم تعريف . بتا نسبياتصميمها لتوظف يف غرفة الصف، حيث يكون الوقت املسموح به للتعلم ثا

يحلل  ، حيثاإلتقان من خالل مجموعة األهداف الرئيسية املتوقع أن يتم تحقيقها عند إكامل املوضوع

املوضوع إىل عدد من الوحدات التعليمية األصغر وتحدد أهداف الوحدة ومستوى اإلتقان الرضوري 

تكوينية عند إكامل كل وحدة، بحيث يغطي  لتحقيق إتقان األهداف الرئيسية، عىل أن يتبع ذلك اختبارات

  ما تم تعلمه من كل تلميذ وإىل ماىلكل اختبار جميع أهداف تلك الوحدة، عىل أن يشار يف سجل خاص إ

يتم تعلمه أيضا، ثم يبدأ بتطبيق التعليم اإلضايف العالجي ملساعدة التلميذ الضعيف للتغلب عىل  مل

  .ن تستمر املجموعة يف التعلماملشكالت التعليمية الخاصة به قبل أ 

  أهمية اسرتاتيجية التعلم اإلتقاين* 

باسرتاتيجية التعلم اإلتقاين ملا لها من تأثري فعال يف رفع ) Slavin & Karweit, 1984(اهتم الرتبويون 

كام أن مردود هذه . االسرتاتيجيات التقليديةمستوى تحصيل الطالب يفوق تحصيلهم عند تطبيق 

يفوق جميع االسرتاتيجيات األخرى من حيث تقليل التكلفة الالزمة لتطبيقها يف التعليم، كام  االسرتاتيجية

أن استخدام اسرتاتيجية التعلم اإلتقاين يف التدريس أدى إىل رفع قدرات الطالب للتعلم الالحق يف املحتوى 

  .التعليمي، وإىل زيادة كمية التعلم عند البعض اآلخر
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  م اإلتقاينصفات اسرتاتيجية التعل

  ): Salvin & Karweit, 1984(تتصف اسرتاتيجية التعلم اإلتقاين بعدد من الصفات ذكر منها 

تؤكد عىل إتقان تعلم املواد التعليمية مام يساعد املتعلمني عـىل تعلـم مـواد تعليميـة جديـدة . 1

تحصـيل بعد تعلمهم للمواد التعليمية التي تعترب متطلبات سابقة، وهـذا يسـهل عـىل ذوي ال

  .املتدين يف الوصول إىل مستويات تعليمية، متقدمة كام ويسهم يف رسعة تعلم بطيئي التعلم

تعتمد عىل محكات محددة كمسـتوى التحصـيل، هـذا مـام يـؤدي إىل أن يسـود جـو التفاعـل . 2

واملشاركة بني التالميذ بدال من روح التنافس عند استخدام االسرتاتيجيات العادية وقد أشـارت 

ئج دراسات عديدة إىل أن مستوى تحصيل التالميذ عنـد تطبيـق الـتعلم اإلتقـاين يف الـتعلم نتا

  .يفوق تحصيلهم عند تطبيق االسرتاتيجيات التعليمية األخرى

تفيد يف زيادة اهتامم املتعلم باملـادة الدراسـية، وذلـك ألن الخـربات التعليميـة الناجحـة التـي . 3

هم بقـدراتهم وترفـع مـن مسـتوى طموحـاتهم ملزيـد مـن يوفرها ملعظم الطلبة تزيد من ثقت

  .التعلم واإلنجاز

تكوين اتجاهات إيجابية بسبب ما توفره هذه االسرتاتيجية من نجاح، حيـث أن الطالـب الـذي . 4

  .يواجه خربات تعليمية ناجحة يطور مفهوما إيجابيا نحو تعلم املادة التعليمية املرجوه

  :خطوات التعلم اإلتقاين* 

لتعلم اإلتقاين يهدف إىل رفع مستوى تحصيل الطلبة إىل حد أىن يعرف مبستوى اإلتقان، وقد إن ا

  .الخطوات التالية لهذه االسرتاتيجية التعليمية) Bloom, Hastings & Madaus, 1971(وضع بلوم ورفيقاه 

  التحديد املسبق ملستوى اإلتقان، وتحديد نسبة الطلبة الذين سيصلون إىل هذا. 1
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أو أكــرث يف االختبــارات % 80مــن الطلبــة أو أكــرث عــىل عالمــة % 80توى، وهــو أن يحصــل املســ 

  .التكوينية حد اإلتقان

  .تحليل املادة الدراسية وتحديد األهداف املرجو تحقيقها. 2

  .تقسيم املادة الدراسية إىل وحدات، وتحديد الزمن الالزم لكل وحدة. 3

  .الزمة يف تدريس الوحدةإعداد الوسائل واملواد التعليمية ال. 4

  .تجهيز الخطط العالجية الفاعلية التي تستخدم يف حصص املعالجة. 5

تدريس الوحدة التعليمية باالسرتاتيجية الجمعية، ثم إعطـاء الطلبـة االختبـار التكـويني، حيـث . 6

يتم يف ضوء نتائجـه تصـنيف الطلبـة إىل متقنـني للـتعلم وغـري متقنـني، ثـم تعطـى الحصـص 

ة املناسبة لغري املتقنني، ثم يعطى هؤالء الطلبة اختبار تكويني آخر، وهكذا حتى يـتم العالجي

  .الوصول إىل نسبة إتقان التعلم املطلوب

  اإلجراءات التنفيذية السرتاتيجية التعلم اإلتقاين

يقوم املعلم بإعداد مذكرات تحضري للامدة التعليمية التي تشتمل عـىل املفـاهيم واملصـطلحات،  -

  .هداف السلوكية، واالسرتاتيجيات التعليمية، ومصادر التعلم، والقيم، واالتجاهاتواأل 

يقوم املعلم بإعداد اختبار بنايئ لكل درس يطبقه املعلم يف نهاية كـل حصـة تدريسـية، للوقـوف  -

  .عىل ما تم تعلمه يف هذا املجال

فمـن ) عرشـ عالمـات(بنـايئ  يقوم املعلم بتصحيح أوراق االختبار، حيث تبلغ عالمة كـل اختبـار -

 يكتـب) مثان عالمات(يكتب له ممتاز، ومن يأخذ ) تسع عالمات(أو ) عرش عالمات(يحصل عىل 

  .ومن يأخذ دون ذلك ال يكتب له يشء) فأكرث% 80(له جيدا جدا عىل اعتبار أنه وصل مستوى اإلتقان املحدد 

  ىل مستوى اإلتقان بعد االنتهاء من تصحيح االختبار فإن الطالب الذي وصل إ -
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فام فوق ينتقـل يف الحصـة التاليـة إىل درس جديـد، والطالـب الـذي مل يصـل إىل مسـتوى %) 80(

  .اإلتقان، توضع له خطة لحصة عالجية

يقوم املعلم بتفريغ إجابات الطالب الخطأ عىل جـدول يبـني رقـم السـؤال وعـدد األخطـاء فيـه،  -

األهداف التي مل يتم إتقانها عىل اعتبـار أن الخطـأ وبعد جمع األخطاء الواردة يف كل سؤال تحد 

فـام دون %) 20(يعرب عن عدم تحقيق الهدف والذي يقيسه السـؤال، فـإذا كـان عـدد األخطـاء 

حكم عىل الهدف الذي يقيسه هذا السؤال بأنه قد اتقن تعلمه ويعطى أهميـة أقـل يف حصـص 

ة لعـدد الطـالب، يحكـم عـىل الهـدف بالنسـب%) 20(املعالجة، وإذا كان عدد األخطاء يزيد عن 

الذي يقيسه بأنه غري محقق ملستويات اإلتقان، ويتم الرتكيز عىل الهـدف أثنـاء حصـة املعالجـة، 

ويعطى أهمية كبرية وعىل ضوء األخطاء الواردة يف إجابات الطالب عىل االمتحان البنايئ، تتعـدد 

  .الطرائق واألنشطة الالزمة لحصة املعالجة

حصة املعالجة يؤدي جميع الطالب غـري املتقنـني االختبـار البنـايئ واملكـافئ لالختبـار  بعد انتهاء -

البنايئ األول، ثم يصحح هذا االختبار وتسري اإلجراءات فيه بـنفس االسـرتاتيجية السـابقة نفسـها، 

مستوى اإلتقان، توضع خطـة لحصـة معالجـة ثانيـة %) 80(ويف حالة عدم حصول بعض الطلبة 

  : السابقة نفسها، ويوضح ذلك يف املخطط التايل وباإلجراءات
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الدرس األول

االختبار البنايئ

الدرس الثاين

االختبار البنايئ

االختبار التحصييل النهايئ

 متقنون
 حصص املعالجة

 غري متقنون

 غري متقنون

 حصص املعالجة
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  :اسرتاتيجية التفكري الناقد

  مفهوم التفكري الناقد* 

التفكري الناقد هو نشاط عقالين هادف، توجهه رغبة قوية لتقويم صدق وثبات حقائق وأشياء 

  .موجودة، وفق ضوابط معيارية قابلة للتطبيق

تفكري مرادفا للتذكر، إال أن التفكري أشمل من التذكر، حيث أن التذكر يقوم وقد يبدو للقارئ أن ال

بعملية استدعاء املعارف والخربات واملهارات السابقة فقط، غري أن التفكري يقوم بعمليات استدعاء 

للمعارف والخربات واملهارات السابقة للعمل عىل ربطها باملعارف والخربات واملهارات الجديدة إلصدار 

  .األحكام عىل قبول املعرفة أو رفضها

ويختلف التفكري الناقد عن التفكري اإلبداعي يف أن التفكري اإلبداعي يعتمد عىل البحث عن حلول 

ملسائل مل يعرف لها إجابات، أو التوصل إىل تفسريات جديدة مل تكن معروفة من قبل لحقائق ثابتة، احتار 

  .اآلخرون يف تفسريها أو كشف أرسارها

ما التفكري الناقد فإنه يتلو التفكري اإلبداعي ويخترب صدق تفسرياته وتحليالته الجديدة أو عدم أ 

صدقها مبعايري علمية ومنطقية ثابتة، ومع هذا االختالف إال أنهام يلتقيان ويتشابهان بامليول واالستعدادات 

  .نفسها، فام أوجه التشابه واالختالف بينهام

  اقد والتفكري اإلبداعيالفرق بني التفكري الن* 

قد يبدو التفكري اإلبداعي قرينا للتفكري الناقد، ألن كال من املبدع والناقد يتطلب منهام االبتكار 

والتجديد واالستقاللية، إضافة إىل ما يتصفان به من خصائص عقلية ونفسية كالطموح والتحدي واإلرصار 

  :ابه واالختالف بينهام كام يف الرسم اآليتوامليول واالستعداد، لذا البد من إيضاح أوجه التش
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  مقارنة بني التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي

 التفكري اإلبداعي التفكري الناقد املجاالت 

يتطلب خصائص عقلية  -1 أوجه التشابه
الرغبة، : (ونفسية مميزة مثل

امليول، االستعداد، الطموح، 
 )اإلرصار، التحدي الدافعية

ص عقلية يتطلب خصائ -1
الرغبة، : (ونفسية مميزة مثل

امليول، االستعداد، الطموح، 
 ). التحدي، اإلرصار، الدافعية

استخدام قدرات تفكريية عليا  -2 
التحليل والرتاكيب، والتقييم : مثل

إلعطاء قيمة لألشياء، والتقويم 
 .إلصدار حكم عىل األشياء

استخدام قدرات عقلية  -2
ليل، التح: وتفكريية عليا مثل

والرتكيب، والتقييم إلعطاء قيمة 
لألشياء، والتقويم إلصدار حكم 

 .عىل األشياء

االعتامد عىل الذات يف حل  -3 
 .املشكالت واتخاذ القرارات

االعتامد عىل الذات يف حل  -3
 .املشكالت واتخاذ القرارات

 .االستقاللية يف التفكري -4 .االستقاللية يف التفكري -4 

التفكري املتشعب غري  -1 التفكري املنطقي املتسلسل -1 فأوجه االختال 
 .املتسلسل

يسعى إىل التحقيق من صدق  -2 
وثبات نظريات وقوانني معروفة 

 .ومألوفة

يسعى إىل حلول جديدة  -2
 .وابتكارات غري معروفة أو مألوفة

يسري وفق ضوابط علمية،  -3 
 .ومعايري مرجعية

 ال يسري وفق معايري مرجعية -3
وضوابط علمية معروفة ومتفق 

 .عليها

ميكن التنبؤ بالنتائج مسبقا  -4 
من خالل استقراء األحداث 
واإلفادة من الخربات السابقة 

 .بربط األسباب باملسببات

ال ميكن التنبؤ بنتائج الحلول  -4
 .مسبقا

  دور املتعلم يف التفكري الناقد 

  : قد يف مواقف عدة نذكر منهايربز دور املتعلم يف اسرتاتيجية التفكري النا

  .جمع األفكار وتنظيمهاتاالعتامد عىل مصادر املعرفة املختلفة ل -1
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  .وضع خطة عملية لتنظيم اإلجراءات التعليمية بشكل مفصل -2

  .التفاعل اإليجايب مع مصادر املعرفة دومنا قيود -3

  .تقبل أفكار اآلخرين واالستامع إليها باهتامم -4

  .لضوابط العلمية واملعايري املقننة يف إثبات الحقائق وصحة املعارف بالدليل العلميااللتزام با -5

  .يتعاون مع اآلخرين بحيوية ونشاط -6

  .السعي الدؤوب ملتابعة مستجدات املعرفة واستطالع الجديد منها -7

  دور املعلم يف اسرتاتيجية التفكري الناقد

  : ناقد، ومن أبرز هذه  األدوار ما يأيتللمعلم دور رئيس يف اسرتاتيجية التفكري ال

  .تنظيم النتاجات املرجو تحقيقها وفق تسلسلها املنطقي -1

  .يساعد يف تحليل النتاجات لتحديد املفاهيم واملصطلحات الواردة فيها -2

ــارشة  -3 ــة مب ــار رئيســة ذات عالق ــاهيم واملصــطلحات إىل مفــردات وأفك ــل املف يســاعد يف تحلي

  .حات الواردة يف النتاجاتباملفاهيم واملصطل

يدرب الطلبة عىل اسرتاتيجية التفكري الناقد من خالل التطبيقات العملية عـىل بعـض الـدروس  -4

  .ويف الصفوف الدراسية

يطرح قضايا وأفكار تثري تفكري الطلبة وتشجعهم عىل البحث والدراسة وفق اسرتاتيجية التفكري  -5

  .الناقد

اتجاهات إيجابية نحو مواقـف واقعيـة مـن املحـيط االجتامعـي مـن  يثري اهتامم الطلبة لتبني -6
  .خالل اسرتاتيجية التفكري الناقد

يستذكر من خرباته السابقة رسوم وأشكال بيانية وعروض مرئيـة تيرسـ عـىل الطلبـة اسـتيعاب  -7
  .املفاهيم واملصطلحات الجديدة وربطها مبا لديهم من خربات ومعرفة سابقة

  .ىل التفاعل الجامعي يف بناء اسرتاتيجية التفكري الناقديشجع الطلبة ع -8



  اسرتاتيجية التدريس

 
 

327 
 
 

  منوذج تطبيقي يف اسرتاتيجية التفكري الناقد

  .الرتبية اإلسالمية: املبحث

  األول األسايس: الصف

  عليه وآله وسلم الـلـهأنشودة نسب سيدنا محمد صىل : الدرس

ٌد   أبُوُه َعبُْدهللاْ   نبيُّنا ُمحمَّ

 كاَن عظيَم الَجاهْ   طلْبوالَجدُّ َعبُْد املَّ 

ُه آِمنةٌ   َما أَنْجبَْت ِسَواْه  َوأُمُّ

 َصىلَّ َعلَيِْه ْهللا  إِىل قَُريٍْش يَْنتَِمي

  خطوات تنفيذ اسرتاتيجية التدريس

  .عليه وسلم الـلـهصىل ) محمد(يعرض املعلم أمام الطلبة بطاقة مكتوب عليها اسم  -1

  ) .........محمد(هم باسم الرسول يسأل املعلم الطلبة عن معرفت -2

  .عليه وآله وسلم يف لوحة الجيوب الـلـهصىل ) محمد(يضع املعلم بطاقة اسم الرسول  -3

  ).عبدهللا، عبد املطلب، آمنة، قريش: (يعرض املعلم البطاقات اآلتية منفردة -4

  .ة الجيوبيسأل املعلم الطلبة عن معرفتهم بكل اسم يعرضه أمامهم ثم يثبته عىل لوح -5

  :عليه وآله وسلم اآلتية الـلـهيرسم املعلم شجرة نسب سيدنا محمد صىل  -6
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يطلب املعلم من الطلبة إلصاق بطاقات األسامء املوجودة يف لوحة الجيوب يف مواقعها املناسبة  -7

  .عىل الشجرة

  :يطلب املعلم من الطلبة ابتكار رسم آخر للشجرة كاآليت -8

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يطلب املعلم من الطلبة إلصاق بطاقات األسامء األخرى عىل الرسم الجديد -9

يساعد املعلم الطلبة عىل إيجاد عنارص مشرتكة بني الرسمني من خالل عصـف ذهنـي بتبـادل  -10
  .مواقع بطاقات األسامء عىل الشجرتني رغم اختالف تصميم الشجرتني

  .رتتيبها عىل شكل خط أفقي، وآخر عىل خط عمودييكلف املعلم الطلبة برتتيب آخر لألسامء، ك -11

اسم الرسول

اسم أبوه

اسم جده

اسم قبيلته

اسم قبيلته

اسم جده

اسم أبوه

اسم الرسول
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  اسرتاتيجية الحاسوب

اهتم الرتبويون باستخدام الحاسوب كاسرتاتيجية ووسيلة تعليمية تعلمية يف املدارس، وقد دخل 

الحاسوب معظم املجاالت وامليادين محدثا تغريات يف حياة األفراد والجامعات يف املجاالت االجتامعية 

  .والسياسية والرتبويةواالقتصادية 

وقد استحوذ الحاسوب عىل اهتامم الرتبويني النتشاره الرسيع يف العامل، ومليزاته وإمكاناته الرتبوية 

الفاعلة يف العملية التدريسية، وإلنخفاض كلفته نتيجة التقدم يف تقنيات إنتاجه من معدات وبرمجيات 

عالجة التعليمية التعلمية والحصول الفوري عىل تطبيقية وبرمجيات تعليمية، ولرسعته العالية يف امل

النتائج، ولدقته العالية رغم عمله املتواصل ولفرتات طويلة، وإلمكانياته الهائلة يف التخزين، وسهولة 

  .التعامل معه

ومبا أن الرتبية الحديثة تسعى جاهدة إىل إكساب الفرد خربات ومهارات تساعده يف التفاعل 

وبيئته وبخاصة العيش يف عرص يتميز باالنفجار السكاين الذي نتج عنه زيادة هائلة بإيجابية مع مجتمعه 

يف إعداد املتعلمني، جعل املدرسة تواجه قضايا هامة يأيت يف طليعتها قضية تطوير طرائق التدريس 

م تكنولوجيا واملناهج والكتب املدرسية والبناء املدريس مبا يواكب االنفجار املعريف والتطور التقني باستخدا

  .التعليم، للحاجة امللحة إىل تحسني نوعية التعليم وتحديث أساليبه وتقنياته

إن إدخال الحاسوب يف عمليتي التعلم والتعليم ليس كإدخال بقية اآلالت السمعية البرصية التي 

األهداف مل تحدث ثورة عظيمة عند توظيفها يف العملية الرتبوية، هذا مام أدى بالرتبويني إىل تحديد 

السلوكية املنشودة عند املتعلم، وتحليل دقيق ملحتوى املادة الدراسية، وإيجاد عنرص التشويق يف عملية 

نقل املعرفة إىل املتعلم، لتزداد بذلك فاعلية املتعلم يف عملية التعلم، فيقبل عىل التعلم بحامس وفاعلية 

  .ونشاط
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  الوظائف الرتبوية السرتاتيجية الحاسوب

  :أن للحاسوب ثالث وظائف تربوية هي) Iuehrmann, 1982(ان يرى يورم

  Learning about computersالتعلم عىل الحاسوب  -1

وهو ما يعرف عامة بربامج محو األمية الحاسوبية العامة، وذلك بتزويد الطلبة بلمحة موجزة عن 

  .مكونات الحاسوب وعملياته األساسية وبرامجه العامة

  Learning with computersالتعلم بالحاسوب  -2

حيث يشرتك املتعلم مع الحاسوب يف تنفيذ لعبة تعليمية معينة، أو يستخدم املتعلم الحاسوب 

من خالل تنفيذ برمجية بالحاسوب من خالل محاكاتها وتقليدها، وميكن أن يكون دور املتعلم يف هذه 

  .وتحليلهااملرحلة موظفا للحاسوب بجعله أداة يف جمع البيانات وتنظيمها 

  Learning from computersالتعلم من  الحاسوب  -3

حيث تكون وظيفة الحاسوب هنا وعاء ومستودع للمعلومات يستخدمها املتعلم وقت حاجته 

  .إليها، وقد تكون وسيلة يخترب من خاللها املعلم قدراته التعليمية، كمخترب اللغات والقراءات

ونية أخذت تسري وفق نظامني يرتكزان عىل التعلم والتعليم كام أن أنظمة التعلم والتعليم االلكرت 

  : وهامـ

  :إدارة الحاسوب، والذي يتم من خالله القيام باملهام اآلتية - أوال

  .إعداد الخطط السنوية، والفصلية، واليومية -

  .تنظيم الربامج الدراسية وفق املباحث املدرسية -

  .عليات الرتبويةالجدولة الزمنية لألنشطة املدرسية والفا -

  .كتابة التقارير اليومية، واألبحاث املرجعية -
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  .إعداد الخطط العالجية املقرتحة -

  ).سنوات سابقة، أسئلة مقرتحة، أسئلة متوقعة(االحتفاظ ببنك األسئلة  -

  : مساعدة الحاسوب، والذي يتم من خالله القيام باإلجراءات اآلتية: ثانيا

  .تب املدرسية املتطورة يف العاملاالطالع عىل املناهج والك -

  .صياغة املناهج والكتب املدرسية املحلية وفق أنظمة حديثة -

  .إثارة املتعلم للتعلم بأساليب تشويقية -

  .تقديم برمجيات مبستويات عقلية أو عمرية أو تحصيلية تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني -

  أنواع اسرتاتيجيات الحاسوب

  :ات التي ميكن توظيفها واالستفادة منها من خالل الحاسوب ما ييلمن االسرتاتيجي

  )Drill and practice(اسرتاتيجية التدريب واملامرسة  -

حيث يقدم الحاسوب برامج يتدرب من خاللها املتعلم عىل متارين يف الرياضيات أو ترجمة لبعض 

النمو اللغوي، وزيادة الرثوة اللغوية  اللغات أو التدرب عىل نطق بعض الحروف واأللفاظ الصعبة من أجل

من  خالل املامرسة الفعلية لهذه األلفاظ والتامرين التي يعقبها التعزيز املتتابع أو التصويب املبارش 

  .لألخطاء إلعادة املحاولة وإمتام املامرسة الحقيقية للتمرين حتى إتقان املهارة

م من حني آلخر، كام أنها تفسح املجال أمام وكثريا من هذه الربامج تقوم بتغذية راجعة للمتعل

املتعلم بإعطائه بدائل إلجابته الخاطئة أو إعطائه محاوالت أخرى عند اإلجابة الخاطئة، أو تزويده 

  .مبعلومات إضافية تقرب إىل ذهنه اإلجابة الصحيحة

  (Tutorial)) الشخيص(اسرتاتيجية التعليم الخصويص  -

  حاسوب للمتعلم املعلومات يف وحدات صغرية متتابعة يف هذه االسرتاتيجية يقدم ال
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يعقب كل وحدة مجموعة من األسئلة يطلب من املتعلم اإلجابة عليها، فإذا فشل املتعلم يف 

الوصول إىل اإلجابة الصحيحة يزوده الحاسوب بتغذية راجعة حتى يهتدي من خالل محاوالته إىل اإلجابة 

  .االسرتاتيجية بدور املعلم الصحيحة، وبذلك يقوم الحاسوب يف هذه

  Prollem Solvingاسرتاتيجية حل املشكالت  -

حيث يقوم املتعلم بتحديد املشكلة واختيار أحد الربامج املخصصة لحل مثل هذه املشاكل، وقد 

  .يطرح برنامج الحاسوب عدة اختيارات أو بدائل يختار منها املتعلم أنسبها لحل مشكلته

هذه االسرتاتيجية لحل بعض املعامالت اإلحصائية، كتحديد النسب وقد يُستخدم الحاسوب يف 

التكرارية، والوسط، والوسيط، واالنحراف املعياري، وغريه وقد يقوم املتعلم مبعالجة واحد أو أكرث من 

  .املتغريات املستقلة أو التابعة يف اإلحصاء التحلييل

  Simulationاسرتاتيجية املحاكاة  -

حاكاة التجارب املخربية التي تعرض أمامه خطوة بخطوة، أو تقليد األشياء حيث يقوم املتعلم مب

وحركتها وأصواتها كام تعرض يف جهاز الحاسوب، وهذه االسرتاتيجية تجنب املتعلم خطورة االقرتاب من 

الية األشياء أو الحيوانات عىل حقيقتها وذلك لخطورة االقرتاب منها، كام أنها تغني املتعلم عن األعباء امل

  .الباهظة التي قد يتكبدها املتعلم إذ رغب محاكاة األشياء عىل أرض واقعها

  Instructional Gamesاسرتاتيجية األلعاب التعليمية  -

ينبغي أن تتميز األلعاب التعليمية بعنارص التسلية والتشويق واإلثارة وفق قوانني قابلة للتغري 
ك لزيادة دافعية املتعلم وإقباله عىل التعلم برىض وقبول والتعديل حسب قدرات املتعلم وحاجاته، وذل

  .ورغبة

  Instructional Dialogueاسرتاتيجية الحوار  -

حيث يتم حوار تفاعيل بني املتعلم والحاسوب، إذ يقوم الحاسوب بطرح أسئلة عىل املتعلم 

  متبوعة مبموهات بدائلية، يختار املتعلم البديل الصحيح منها، فإذا أخطأ
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تعلم االختيار نبهه الحاسوب إىل أخطائه إلعادة املحاولة مرة أخرى، أو لحجب العالقة عنه امل 

  .واالنتقال إىل السؤال التايل

  مزايا التعلم بطريقة الحاسوب

جعلته موضع اهتامم وإقبال من معظم  عدة للتعلم والتعليم باسرتاتيجية الحاسوب مزايا

ياه التي أكسبته شهرة وانتشار رسيع يف مختلف مجاالت الحياة، والتي املتعلمني ويف جميع أنحاء العامل ملزا

  : منها

إتاحة الفرصة للتعليم الفردي املبارش حسب القدرات الفردية املستقلة واالستعدادات التعليميـة  -

  .الذاتية

  . قدرة الحاسوب العالية عىل تخزين املعلومات، ورسعة اسعادتها وسهولة التعامل مع إجراءاتها -

القيــام بجميــع األعــامل الروتينيــة التكراريــة وتــوفري الوقــت الكــايف للمعلــم واملــتعلم لالهــتامم  -

  .باإلجراءات الرئيسية

  .برامجه التشويقية واملثرية للدافعية -

  .تنوع مستوياته التعليمية، وتناسبه مع جميع املستويات الثقافية -

  .التكنولوجية، والنظريات الرتبويةقابلية تحديثه وتطويره الستيعاب املستجدات  -

  .االنخفاض املستمر يف أسعار أجهزته لتنافس الرشكات عىل إنتاجه -

  .توافر قطع غياره وبأسعار مرضية ومقبولة -

  .ازدياد عدد الفنيون املاهرون يف إجراء ما يلزم لصيانته -

  )املتفرعة(اسرتاتيجية الربمجة املتشعبة 

والتي ) نورمان كراودر(التطبيقات الرتبوية ألبحاث العامل األمرييك   تعترب هذه االسرتاتيجية من

تقوم عىل تقسيم املبحث أو املادة الدراسية إىل عدة موضوعات أو أفكار رئيسة ذات موضوع واحد، ومن 

  ثم يتقدم املتعلم بعد دراسة كل موضوع أو فكرة رئيسة 
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ل سؤال من أسئلة االختبار بدائل مموهة إىل اختبار يف ذلك املوضوع أو الفكرة بحيث يتضمن ك

عززت إجابته بإشارة ) اإلجابة الصحيحة(إحداها فقط اإلجابة الصحيحة، فإذا اختار املتعلم البديل الصائب 

) (أو صوت تصفيق أو تشجيع ثم يعطى تغذية راجعة إثرائية.  

عندئذ الرجوع إىل وإذا اختار املتعلم بديال من  املموهات وكان خاطئا يطلب منه الحاسوب 

صفحة معينة من الكتاب تبني أسباب اختيار املتعلم للبديل الخاطئ، ولكن دون أن تعطيه اإلجابة 

  .الصحيحة ليحاول مرة أخرى يف اختيار أحد البدائل

وبذلك يكون لكل بديل من املموهات تحويل وإرشاد للمتعلم بالتوجه إىل صفحة ما من الكتاب 

لم وإن اختياره مناسب فقط لسؤال أو نشاط تلك الصفحة من الكتاب، دومنا أن تربر خطأ اختيار املتع

  .يعطى إشارة إىل اإلجابة الصحيحة أو البديل الصحيح من بدائل السؤال الرئيس يف االختبار

  : وذلك كام ييل) املتفرعة(يوضح مراحل التعلم باسرتاتيجية الربمجة املتشعبة )  3(  والشكل رقم 
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  ) 3(  الشكل رقم 

  )املتفرعة(مراحل التعلم باسرتاتيجية الربمجة املتشعبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)1(املوضوع أو الفكرة الرئيسة رقم

أو مجموعة األسئلة حول املوضوع أو )1(السؤال رقم
 الفكرة الرئيسة

.البدائل التي تختار منها املتعلم اإلجابة الصحيحة
1- ..............................  
2- ..............................  
3- .............................. 

وقـد ورد هـذا يف صـفحة...هو إجابة للسؤال أو النشـاط اآليت)2(اإلجابة خاطئة، ألن البديل رقم
 ) 360(رقم 

مرة أخرى أو اخرت بديال آخـر مـن بـدائل السـؤال ) 1(ارجع لقراءة املوضوع أو الفكرة الرئيسة رقم 
  ) 1(رقم 

)علومات إثرائية  إضافيةيزود الحاسوب املتعلم مب(اإلجابة صحيحة 
  ) 2(انتقل إىل املوضوع أو الفكرة الرئيسة رقم 

)2(املوضوع أو الفكرة الرئيسة رقم

أو مجموعة األسئلة حول املوضوع أو )2(السؤال رقم
 )2(الفكرة الرئيسة رقم 

البدائل التي يختار املتعلم منها اإلجابة الصحيحة
1-  ..............................  
2- ..............................  
3- ..............................  

إذا اختــار املــتعلم البــديل 
ـــم  ـــه ) 3(رق ـــيظهر ل فس

 املربع اآلتية

إذا اختار املتعلم 
) 2(البــديل رقــم 

مثال فسيظهر لـه 
 املربع اآليت

ـــتعلم ـــع امل يرج
ـــديل  ـــار ب الختي
ـــب  ـــر وتحس آخ
عليه عدد مـرات 

بــدائل اختيــار ال
الخاطئــة وتــؤثر 
عـــىل مجمـــوع 

 عالقاته الهائية
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  اسرتاتيجية الربمجة األفقية املتتابعة

وتقوم هذه ) سكيرن(تعترب هذه االسرتاتيجية من التطبيقات الرتبوية ألبحاث عامل النفس األمرييك 

عملية التعلم الذاتية عىل هيئة خط مستقيم أفقي، بحيث يقوم مبدأ تقدم املتعلم يف  عىل االسرتاتيجية

املعلم أو املربمج بتقسيم املوضوع أو املبحث الدرايس املراد تعلمه إىل فقرات أو جمل أو خطوات صغرية 

جدا، حيث يطلب من املتعلم أن يستجيب لكل خطوة واملكونة من فقرة أو جملة، بحيث تكون 

حقق هدف الفقرة أو الجملة أو الخطوة أو من خالل استنتاج القاعدة أو االستجابة مبامرسة نشاط ي

  . الهدف أو ما ترشد إليه الفقرة

ثم ييل استجابة املتعلم تغذية راجعة يظهرها الحاسوب كإجابة منوذجية للنشاط الذي قام به 

اإلجابة النموذجة التي املتعلم كاستجابة، وبذلك يقارن املتعلم إجابته أو نشاطه أو خالصة فهمه للفقرة ب

  .يعرضها الحاسوب أمامه

  : مراحل سري التعلم باسرتاتيجية الربمجة األفقية املتتابعة)  4(  والشكل رقم 
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  )  4( شكل 

  مراحل سري التعلم باسرتاتيجية الربمجة األفقية املتتابعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفقرة أو الجملة
 )1(رقم 

 )1(استجابة املتعلم للفقرة أو الجملة رقم 

اإلجابة النموذجية أو
 التغذية الراجعة

 )2(الفقرة أو الجملة رقم 

 )2(الفقرة أو الجملة رقم استجابة املتعلم 

 )2(م استجابة املتعلم للفقرة أو الجملة رق

اإلجابة النموذجية أو
 التغذية الراجعة
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  اسرتاتيجية الربمجة األفقية الترسيعية

سرتاتيجية عىل نفس مبدأ اسرتاتيجية الربمجة األفقية املتتابعة من حيث تقسيم تقوم هذه اال 

املوضوع أو املبحث إىل دروس أو فقرات أو جمل قصرية يقرأها املتعلم ثم ييل ذلك استجابة املتعلم من 

من  خالل نشاط أو سؤال أو  استنتاج الهدف أو الحكمة أو ما ترشد إليه الفقرة استجابة املتعلم وذلك

  خالل 

السابقة التي قرأها، ثم ييل ذلك اإلجابة النموذجية أو التغذية الراجعة للنشاط الذي قام به 

املتعلم أو االستنتاج أو ما ترشد إليه الفقرة لتصحيح إجابته إذا كانت خاطئة أو تزويده مبعلومات تعزز 

  .فهمه أو ترسخ املعنى واألفكار الرئيسة للفقرة يف ذهن املتعلم

 أن الفرق الرئيس بني اسرتاتيجية الربمجة األفقية املتتالية أو اسرتاتيجية الربمجة األفقية إال

الترسيعية هو أن املتعلم يف اسرتاتيجية الربمجة األفقية الترسيعية عند سري تعلمه عىل شكل خط أفقي 

علم بنجاح بسبب خربته أو ميكن أن يعطي املعلم أو املربمج له سؤاال أو اختبارا قبليا فإذا اجتازه املت

ثقافته الواسعة أو قدراته العقلية العالية يستطيع املتعلم أن يتخطى فقرات وجمل الحقة تضمنها 

  .االختبار أو السؤال

ويوجه بذلك إىل فقرات أو جمل أعىل تناسب ثقافته وحصوله عىل املعرفة أو مستواه العقيل، ويف 
ملعلومات أو البيانات التالية فإذا اجتازها يوجه إىل فقرات كل خطوة يعطى سؤاال أو اختبارا يغطي ا

وجمل أعىل وهكذا حتى ينتهي من املبحث أو الدرس، ولكن إذا مل يستطيع املتعلم اإلجابة عىل األسئلة أو 
النجاح يف االختبار فيبقى يسري يف تعلمه خطوة خطوة كام هو الحال يف اسرتاتيجية الربمجة األفقية 

  .املتتالية

إن هذه االسرتاتيجية تعالج الفروق الفردية بني الطالب وتراعي مستوياتهم وقدراتهم املعرفية 
والعقلية، وبذلك تشبع حاجات املتفوق بالرسعة يف اإلنجاز والتخلص من ملل التكرار املعريف، وتريض 

ن أن تسبب له قدرات الطالب العادي أو املتوسط أو الضعيف بالسري وفق حاجاته وقدراته الشخصية دو 
  .اإلحباط والضجر بسبب عدم قدرته عىل موازاة قدرات باقي زمالئه يف اكتساب املعرفة والتعلم

  .يظهر مراحل سري التعلم باسرتاتيجية الربمجة األفقية الترسيعية(   ) والشكل اآليت رقم 
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  )  5( شكل رقم 

  مراحل سري التعلم باسرتاتيجية الربمجة األفقية الترسيعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختبار قبيل يحقق أهداف فقـرة أو 
)1(الفقرة أو الجملة رقم )1(جملة رقم 

استجابة املتعلم للفقـرة أو الجملـة 
)1(رقم

اختبار قبيل يحقـق أهـداف الفقـرة 
 قبل دراستها) 2(أو جملة رقم 

اإلجابة النموذجية أو
قرة رقم التغذية الراجعة لف

)1( 

اختبار قبيل يحقق أهداف فقـرة أو 
 )2(جملة رقم 

اختبار قبيل يحقق أهداف فقـرة أو 
 )3(جملة رقم 

)3(الفقرة أو الجملة رقم

استجابة املتعلم للفقـرة أو الجملـة 
 )3(رقم 

اإلجابة النموذجية أو
 التغذية الراجعة 

)4(الفقرة أو الجملة رقم

اف فقـرة أو اختبار قبيل يحقق أهد
 )4(جملة رقم 

إذا نجح املسلم ينتقل إىل فقرة رقم 
مبارشة دون دراسـة فقـرة رقـم ) 3(
)2(

رمبا يرغب املتعلم التقدم إىل اختبار 
آخر أو أعىل مستوى يحقق أهـداف 

مـثال ) 4(أو ) 3(فقرة أو جملة رقـم 
فإذا نجح عندئذ ميكن له أن ينتقـل 

) 5(أو ) 4(إىل فقــرة أو جملــة رقــم 
 وهكذا حسب قدرته
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  اسرتاتيجية برمجة املاثتيك

فكرة ) T. Gilbert(يف أوائل الستينات من القرن العرشين أدخل العامل األمرييك توماس غيلربت 

  ).تكنولوجيا الرتبية(برمجة املاثتيك إىل ميدان الرتبية من خالل مقالة نرشت بعنوان 

اثتيك بالتدرج بأجزاء املادة الدراسية بدءا بأصبعها ويتم بناء املادة الدراسية باسرتاتيجية برمجة امل

  .ومنتهيا بأسهلها

فعند تعليم املتعلم جدول الرضب باسرتاتيجية برمجة املاثتيك فإن املتعلم يجب أن يبدأ تعلمه 

وبعد إتقانه ينتقل إىل األسهل ) 8(وبعد إتقانه ينتقل إىل  الجدول رضب العدد ) 9(من جدول رضب العدد 

  ).1(وهكذا إىل أن ينتهي املتعلم إىل جدول رضب العدد ) 7(ل رضب العدد وهو جدو 

مثال فيجب عليه أن يبدأ تعلمه تنازليا، أي يبدأ ) 9(كام أن املتعلم عند تعلم جدول رضب العدد 

وبعد إتقانه للخطوة األوىل ينتقل إىل تعلم الخطوة  108=12×9خطوة التعلم األوىل بالعدد األصعب وهو 

ثم ينتقل إىل تعلم  9=1×9وهكذا إىل أن يصل إىل خطوة  90=10×9ثم إىل  99=11×9ة وهي الثاني

هي ) 8(، بحيث تكون الخطوة األوىل يف تعلم جدول رضب العدد )8(وإتقان جدول رضب العدد 

، ثم ينتقل إىل 8=1×8إىل أن يصل إىل خطوة  88=11×8، ثم ينتقل إىل عملية الرضب اآلتية 96=12×8

، وهكذا إىل أن يصل تعلمه وإتقانه إىل آخر خطوة يف عمليات الرضب وهي 7الرضب العدد عمليات 

  .يوضح تعلم عمليات الرضب باسرتاتيجية برمجة املاثتيك(   ) والشكل رقم  1=1×1

ومثال آخر يف تعلم اللغة باسرتاتيجية برمجة املاثتيك، حيث يستطيع للمتعلم يف نهاية مرحلة 

بداية الصف األول أن يبدأ تعلمه للقراءة والكتابة بقراءة وكتابة الجملة أوال، ثم ينتقل رياض األطفال أو 

  :إىل الكلمة ثم إىل مقاطع الكلمة ثم إىل الحرف، وذلك كام ييل
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  : يقرأ الحاسوب أو املعلم ويردد املتعلم خلفه جملة: الخطوة األوىل

  )لبنى تحب الحياة(

لبنى تحب (املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق جملة  يقوم الحاسوب أو: الخطوة الثانية

  :، املنقطة كاآليت)الحياة

  )لبنى تحب الحياة(

يقرأ الحاسوب أو املعلم كلمة لبنى ويضع إشارة حولها أو تحتها يف الجملة : الخطوة الثالثة

  .واملتعلم يردد خلفه

، املنقطة )لبنى(لتمرير القلم فوق كلمة  يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم: الخطوة الرابعة

  :وذلك ضمن جملة لبنى تحب الحياة، وذلك كاآليت

  لبنى تحب الحياة

  .من كلمة لبنى واملتعلم يردد خلفه) لبـ(يقرأ الحاسوب أو املعلم مقطع : الخطوة الخامسة

  ).لبـ(ع يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق مقط: الخطوة السادسة

واملتعلم يردد ) ىن(يقرأ الحاسوب أو املعلم املقطع الثاين من كلمة لبنى وهو : الخطوة السابعة

  .من خلفه

  ).ىن(يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق مقطع املنقط : الخطوة الثامنة

  .د من خلفهواملتعلم يرد) لـ(يقرأ الحاسوب أو املعلم حرف : الخطوة التاسعة

  .املنقط) لـ(يقرأ الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق حرف : الخطوة العارشة

  .واملتعلم يردد من خلفه) بـ(يقرأ الحاسوب أو املعلم حرف : الخطوة الحادية عرش
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) ـب(يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق حرف : لخطوة الثانية عرشةا
  .املنقط

أو املعلم حرف ـنـ واملتعلم يردد من خلفه: الخطوة الثالثة عرشة   .يقرأ الحاسوب ِ

) ـنـ(يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق حرف : الخطوة  الرابعة عرشة

  .املنقط

  .واملتعلم يردد من خلفه) ي(يقرأ الحاسوب أو املعلم حرف : الخطوة الخامسة عرشة

) ي(يقوم الحاسوب أو املعلم بتوجيه املتعلم لتمرير القلم فوق حرف : الخطوة السادسة عرشة

  .املنقط

  .وهكذا يتم العمل مع جميع الجمل والكلامت والحروف* 
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  اسرتاتيجية الكورت لتعليم التفكري

ثة التي من أهم الوسائل الحدي) إدوارد ديبونو(يعد برنامج الكورت لتعليم التفكري والذي أعده 

  .تعني عىل التفكري وتوسيع مجال اإلدراك والتدريب عىل التفكري اإلبداعي

وال يتسع هنا املجال للتعريف بها جميعا عىل ) ستون أداة(وألن دروس هذا الربنامج ستون درسا 

) توسيع مجال اإلدراك(وهو ) كورت(وجه التفصيل، فقد جاء الرتكيز بشكل رئييس عىل الجزء األول من 

  .و الدرس الرئييس واألسايسوه

  التعريف مبصمم الربنامج

الدكتور إدوارد ديبونو املتخصص يف علم األدوية هو مؤلف برنامج الكورت للتفكري، وقد وصف 

الصادر عام ) ميكانيكية العقل(الدكتور ديبونو الكيفية التي يعمل بها الدماغ كشبكة عصبية يف كتاب 

أن تحقق تنظيام ذاتيا عن طريق مناذج اإلدراك وبعد ذلك تتجه الخربات  ، والتي بدورها تتيح للخربة1969

الجديدة واملعلومات إلنتاج النامذج اإلدراكية، والتي تثبت من خالل الخربة السابقة والعاطفة، وقد ألف 

  . لغة 24كتابا مرتجام إىل ) 32(الدكتور ديبونو 

املؤمتر العاملي للتفكري واملجلس العاملي : دعي الدكتور ديبونو إىل مؤمترات تربوية كبرية مثل

والجمعية الرتبوية للواليات املتحدة، للحديث حول تعليم ) ASCD(لألطفال املوهوبني واملؤمتر الوطني 

  .التفكري وتوسيع مجال اإلدراك

وقدم الدكتور ديبونو مشورته يف التفكري اإلبداعي الذي يتطلبه التغيري والتخطيط االسرتاتيجي 

ورشكة جرنال العاملية، ورشكات أخرى  IBMرشكة : توجهات العاملية الحديثة لكثري من الرشكات، أمثالوال

  .عديدة

  مفهوم الكورت

) مؤسسة البحث املعريف(والتي تعني ) Cognitive Resarch Trust(هي اختصار لـ ) Cort(كلمة 
  ). إنجلرتا(التي أنشأها ديبونو يف كامربج 
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صميم برنامج الكورت هي تطوير نظرة إبداعية أكرث إبداعا يف التفكري وحل وقد كان الغاية من ت

  .املشكالت بغري أمناط التفكري املتعارف عليها، ليصبح الطلبة بفضل هذا الربنامج مفكرين متشعبني

  أهداف برنامج الكورت

  : ألهداف برنامج الكورت أربع مستويات ميكن تلخيصها فيام ييل

ميكن للربنامج مـن خاللهـا أن يعـالج التفكـري بشـكل مبـارش وبحريـة ) حيّز( يف املنهاج منطقة -1

  .مناسبة

ينظر الطلبة إىل التفكري عىل أنه مهارة ميكن تحسينها باالنتبـاه والـتعلم والتـدريب مـن خـالل  -2

  .الربنامج

  .جعل الطلبة ينظرون إىل أنفسهم عىل أنهم مفكرون -3

متحركـة تعمـل بشـكل جيـد يف جميـع املواقـف ويف كـل  جعل الطلبة يكتسبون أدوات تفكـري -4

  .نواحي املنهاج

  أداة الكورت

قد و يستخدم برنامج الكورت طريقة األداة منهجا يف تعليم التفكري، بهدف توسيع مجال اإلدراك، 

تم تقديم مهارات تفكري مصممة بعناية للطلبة كأدوات عملية، وبعد ذلك يتدرب الطلبة  عىل استخدام 

  .ت يف مواقف متنوعة جديدةاألدوا

  : ينبغي إعداد فقرات تدريبية كثرية للمتعلم، عىل  أن يتوافر فيها عنرصان رئيسيان هام

  .التنوع يف الفقرات التدريبية -1

  .الرسعة يف إنجازها -2

كام يجب أن تبقى األدوات ثابتة بينام تتغري املواقف، وبهذه االسرتاتيجية ينمي الطلبة مهارة ما يف 

  ستخدام أدوات التفكري، وبعد وذلك باستطاعتهم نقلها يف أي من ا
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  . مجاالت املنهاج أو يف حياتهم العملية

  برنامج الكورت

يتكون برنامج الكورت من ستة أجزاء يحتوي كل جزء منها عىل عرش أدوات، وبذلك يحتوي 

  :كام يأيت ، وهي)1998(الربنامج عىل ستني أداة، كام ترجمتعها نادية الرسور وآخرون 

  : توسيع مجال اإلدراك) 1(كورت 

  )PMI(أداة معالجة األفكار : الدرس األول

  . الجوانب اإليجابية يف فكرة ما يطرحها الطلبة أو املعلم): Plus(موجب * 

  الجوانب السيئة يف فكرة ما، ملاذا ال تحبها؟ ): Minus(سالب * 

يف الفكرة املطروحة للنقاش، وذلك من خالل إجابة  املثريات التي تجذب االنتباه): Interest(مثري * 

  ما الذي تجده ممتعا يف الفكرة؟ : سؤال

ولالستغناء عن جملة بأنك تحب فكرة ما، أو أنك ال تحبها، باستطاعتك استخدام درس معالجة 

ضوع حول فكرة ما أو مو ) الجيدة(، والذي من خالله تستطيع التعرف عىل النقاط املوجبة )PMI(األفكار 

  ).السيئة أو الرديئة(ما، أو التعرّف عىل النقاط السالبة 

كأن يقوم الطلبة مبعالجة فكرة مرشوع إنشاء متنزهات وحدائق سياحية داخل املدن الرئيسية، 

حيث يناقش الطلبة الجوانب اإليجابية والسلبية وأهمية املرشوع ومدى إثارة مثل هذه املشاريع 

  .املحيط باملرشوع الهتاممات الناس يف املجتمع

  )CAF(أداة اعتبار جميع العوامل : الدرس الثاين

عند اتخاذ قرار ما، أو التفكري بيشء ما، فهناك دامئا عدة عوامل يجب أن تأخذها بعني 

وإذا تركت بعض هذه العوامل أو أهملتها فإن القرار الذي سوف تتخذه قد يبدو صحيحا يف حينه، .االعتبار

  بأن قرارك كان خاطئا وذلك بعد مرور فرتة إالّ أنه سيظهر لك 
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  .من الوقت عىل اتخاذك للقرار

فعندما نطلب من الطلبة البحث يف العوامل التي البد من مراعاتها إذا أردنا حفظ قصيدة شعرية 

  :أو نصا أدبيا، فإن الطلبة يذكرون العوامل اآلتية التي تساعد يف حفظ القصيدة الشعرية أو النص األديب

  .اءة القصيدة الشعرية أو النص األديب من قبل املدرسقر  -1

  .قراءة القصيدة الشعرية أو النص األديب من قبل الطلبة -2

  االستامع إىل القصيدة الشعرية أو النص األديب من جهاز الحاسوب أو التسجيل  -3

  .فيه فهم النص أوال من خالل التعرف عىل معاين املفردات والرتاكيب اللغوية الواردة -4

  .ترديد الطلبة للنص الشعري أو األديب خلف املعلم بشكل جامعي -5

  .ترديد الطلبة للنص الشعري أو األديب من خالل املجموعات -6

  .تسميع الطلبة للنص الشعري أو األديب بشكل فردي -7

  .تسميع الطلبة للنص الشعري أو األديب بشكل ثنايئ أو جامعي -8

امل السابقة لحفظ النص الشعري أو األديب بعني االعتبار سوف وبذلك إن أخذك لجميع العو 

يجعل قراراتك سليمة يف حفظ القصيدة، ولن تتم عىل أي قرار تتخذه، ويف الوقت نفسه تستطيع النظر 

إىل تفكري الناس اآلخرين ومعرفة العوامل التي تركوها ومل يأخذوها بعني االعتبار، لعدم جدواها وفائدتها 

  . املعرفةيف اكتساب 

  القوانني: الدرس الثالث

: بعض القوانني يتم وضعها ملنع االضطراب أو  الفوىض ولتسهيل حياة الناس وتنظيمها مثال* 

  .القانون الذي يستوجب تحرك السيارات عىل جانب واحد من الطريق

  قوانني ألعاب الكرة وغريها، لجعلها : مثال. بعض القوانني توضع لالستمتاع* 
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  .كرث تسليةممتعة، وأ

قانون وجوب ارتداء الجنود : توضع القوانني أحيانا من قبل املؤسسة ألعضاء تلك املؤسسة، مثال* 

عند القيام بواجباتهم، أو ارتداء طلبة أحد املدارس الخاصة الزي املوحد ) بدالت خاصة(اللباس املوحد 

  .الخاص باملدرسة ليتميز طلبتها عن باقي طلبة املدارس األخرى

قانون منع : مثال. وضع بعض القوانني ملنع بعض الناس من أخذ امتيازات أو ممتلكات اآلخرينت* 

  .الرسقة، أو التزوير، أو قوانني امللكية الفكرية، أو قوانني الرضائب الحدودية

كام ميكن وضع قوانني لحفظ اآليات والسور الكرمية والنصوص النرثية، كام وميكن وضع قواعد 

  .بة واملسائل الحسابية، وقوانني لضبط الغش واالنضباط املدريسوقوانني للكتا

  : النتائج املنطقية: الدرس الرابع

إن اكتشاف املحرك الذي يعمل مبشتقات النفط يف تشغيل املركبات والطائرات والصناعات 

يف ذلك الوقت  ولو كان التنبؤ بجميع النتائج املرتتبة عىل استخدام النفط. النفطية، أدى إىل تلوث البيئة

رضرا عىل البيئة كاستخدام اآلالت الكهربائية أو البخارية  تكون أقل دقيقا فرمبا تم الرتكيز عىل بدائل

وذلك لتشغيل املركبات، لذلك فإن أي اخرتاع جديد أو سن قانون أو إصدار قرار مفاجئ أو جديد، فإنها 

أي  عمل ترغب القيام به يجب أخذ نتائجه جميعها لها نتائج تستمر لوقت طويل، لذلك فإن التفكري ب

  : بعني االعتبار، وميكن تقسيم النتائج إىل األنواع التالية

  .النتائج الفورية* 

  ).سنوات 5-1(النتائج قصرية املدى * 

  ).سنوات 25-5(النتائج متوسطة املدى * 

  ). سنة 25أكرث من (النتائج طويلة املدى * 
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  األهداف : الدرس الخامس

يد الهدف املراد تحقيقه من قبل املعلم أو املتعلم ومعرفتهام املعرفة التامة بذلك الهدف إن تحد

قبل الخوض يف أي عمل يسهل إنجاز املهمة، ومينع إهدار الوقت أثناء إنجاز العمل، ألن اإلجراءات كلها 

  .التسري يف اتجاه واحد لتحقيق الهدف بأقرص الطرق وأقلها تكلفة يف الجهد والوقت وامل

وقد تعمل إنجازا عارضا خارجا عن العادة ألنه رّد فعل ملوقف صادفك يف الحياة، إال أنك عندما 

تقوم بعمل يشء ما ليك تحقق غرضا أو هدفا ما، فإنه يخدم تفكريك إذا عرفت بالضبط ما الذي ترغب 

  .تحقيقه وكذلك فإنك تستطيع فهم تفكري اآلخرين إذا استطعت التعرف عىل أهدافهم

ام أن مناقشة الطلبة يف أهداف حفظ القرآن الكريم أو األحاديث النبوية مثال، ينمي الدافعية ك

  .عندهم نحو التعلم ويحدد غايتهم يف الحياة

  :التخطيط: الدرس السادس

التخطيط عبارة عن عملية التفكري املسبق لألمام، وذلك لتحديد االسرتاتيجية التي ميكنك من 

ان ما، أو عمل يشء ما وإنك عندما تخطط، فإنك تضع برنامجا ملا ستقوم بعمله، خاللها الوصول إىل مك

وقد يكون األمر عبارة عن تنظيم األشياء، ليك تكون هذه األشياء . وينبغي أن تكون لديك خطة واضحة

  .واضحة ومتقنة

ويستطيع املعلم أو املتعلم وضع خطة منوذجية لحفظ القرآن الكريم يحرص عىل تنفيذها 
استمرار، كام يستطيع املعلم الطلب من كل مجموعة وضع خطة لحفظ جزء من القرآن الكريم خالل ب

  .فصل درايس

  : األولويات: الدرس السابع

هناك بعض األفكار أهم من أفكار أخرى، وهناك بعض املهام أهم من مهام أخرى، كام أن هناك 
، وذلك بعد أن تكون قد وضعت عددا من بعض األهداف أهم من غريها، وبعض النتائج أهم من غريها

  .األفكار، فعليك أن ترتب تنفيذها حسب األولويات
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  أداة البدائل واالحتامالت والخيارات : الدرس الثامن

عند اتخاذ قرار ما أو التّرصف نحو موقف ما، فقد ال تتوفر لديك جميع الخيارات والبدائل لهذا 

لكن مع استمرارك يف التفكري وبحثك عن هذه . التفكري القرار أو الترصف، ويحدث ذلك عند بداية

الخيارات فإنك تجد أن هناك الكثري من الخيارات والبدائل أخذت تتدفق عىل أفكارك، ومل تكن يف ذهنك 

  .عند بداية اتخاذ القرار

  القرارات: الدرس التاسع

ة وأخرى مؤقتة ومن تتنوع القرارات يف طبيعتها من حيث السهولة والصعوبة وهناك قرارات دامئ

ارتداء املعطف يف الشتاء، وقرار النوم مبكرا لالستيقاظ مبكرا، ومن القرارات : "أمثلة القرارات الدامئة قرار

، وأي األرشطة نشرتي، هل نخرج أو نبقى داخل البيت، ماذا، أتناول نأكل أي صنف من الطعام: املؤقتة

عندما تصل إىل : "بدائل، وأحيانا يفرض القرار من الواقع مثاليكون القرار أحيانا خيارا من ال. عىل الغداء

مفرتق طرق، وتجد أن عليك أن تقرر أي طريق من الطرق املختلفة سوف تسلكه حسب حاجتك لتلك 

  .الطريق

  وجهات نظر اآلخرين : الدرس العارش

و عبارة عن جزء هناك من املواقف التفكريية التي يشرتك فيها الناس، وما يفكر به هؤالء الناس ه

من املوقف الذي أنت بصدد التفكري به، وقد يكون عند هؤالء الناس وجهات نظر مختلفة ذلك عىل الرغم 

وبذلك . من وجودهم يف نفس املوقف الواحد الذي أنت بصدده، فالكل ينظر إىل األحداث بصور مختلفة

اولة رؤية األشياء من وجهة نظر ينبغي التعرف عىل الكيفية التي يفكر بها اآلخرون، وهذا يعني مح

  .اآلخرين

فحني الرد عىل أصحاب العقائد الباطلة واألفكار املنحرفة، ينبغي قبل محاورتهم ومناقشتهم، 

التعرف عىل وجهات نظرهم واالسرتاتيجية التي يفكرون بها، إلقناعهم بالحجج والرباهني املنطقية املفندة 

  .آلرائهم ومعتقداتهم
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  :يمالتنظ): 2(كورت 

وتتم من خالل التعرف عىل أمناط املشكالت واملواقف لفهمها  :Recognizeتعرف : الدرس األول

  .بطريقة أحسن

يتعلم الطلبة طريقتني يف تجزئة املشكالت الصعبة إىل عنارص أصغر : Analyzeحلل : الدرس الثاين

  .ميكن التعامل معها

ارنة املقصودة بني شيئني مختلفني قد تؤدي يتعلم الطلبة أن املق :Compareقارن : الدرس الثالث

  .لظهور أفكار إضافية حولهام

يتعلم الطلبة تحديد املعامل الرئيسية ملتطلبات املوقف ووضع الحلول  :Selectاختار : الدرس الرابع

  . أو التفسريات املتعددة لهذا املتطلبات، وبعد ذلك اختيار الحل أو التفسري األنسب

يبني أن الجهد املوجود إليجاد وجهات نظر  :Find other waysطرقا أخرى  أوجد: الدرس الخامس

  .بديلة ألي موقف قد ينجم عنه أفكار مبدعة وجديدة ال ميكن أن تظهر بغري ذلك

يتعلم الطلبة التفكري يف مشكلة ما باالختيار الواعي ألساليب النظر  :Startابدأ : الدرس السادس

  .وليس باالندفاع الرسيع إىل املشكلة من أي جهة كانت) لكورت السابقإحدى مهارات ا(لتلك املشكلة 

تؤكد عىل أهمية تنظيم الظروف واملشاكل بخطة قابلة للتفكري  :Organizeنظم : الدرس السابع

  .والحل

ما "؟ أو "ما  الذي ننظر له اآلن: "يحث الطلبة عىل توجيه السؤال التايل: Focusركز : الثامندرس ال

  .وذلك لتحديد ذلك الجانب من املوقف الذي ينبغي أن تضعه يف عني االعتبار" ز عليه؟الذي نرك
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يسرتجع الطلبة تفكريهم لتحديد ما تم إنجازه وما إذا كان  :Concolidareادمج : الدرس التاسع

  .هناك نقاط يجب أن تؤخذ بعني االعتبار

تؤدي إىل استنتاج  بهدف الوصول تؤكد أن املحاولة يجب أن  :Concludeاستنتج : الدرس العارش

  .إىل نهاية لكل ما تم التفكري فيه

  :التفاعل): 3(كورت 

ويتطلب ذلك من الطلبة فحص مسألة معارضة حتى ): EBS(التحقق من الطرفني : الدرس األول

  .يتمكنوا من تصويب املسائل بأنفسهم

قة والرأي حتى يتمكنوا فحص الدليل يفرق التالميذ بني الحقي :أنواع األدلة –الدليل : الدرس الثاين

  .بتمعن وبأسلوب مقبول وطبيعي

يحث التالميذ عىل تقييم الدليل الذي يطرحه أحد األفراد  :قيم الدليل –الدليل : الدرس الثالث

  .وذلك ألهميته بالنسبة للمسألة ككل

بنية عليها آراؤهم وما يفحص الطلبة بناء املسألة لتحديد األدلة امل :البنية –الدليل : الدرس الرابع

  .قامت عيها آراء اآلخرين

يستخدم الطلبة هذه األداة للتعريف : االتفاق واالختالف وانعدام العالقة: الدرس الخامس

  .بجوانب املوافقة والرفض وعدم االتصال باملسألة

ة يحدد وسيلتني ملناقشة نقطة، السبب يف قبول الفكر ": 1"أن تكون عىل صواب : الدرس السادس

  .أو عدمه، والرجوع للمصادر الخارجية متضمنا الحقائق واألرقام واملشاعر
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  .يحدد وسيلتني ملناقشة نقطة غالبا ما يتم استبعادها ":2"أن تكون عىل صواب : الدرس السابع

يتعلم الطلبة معرفة مواقع املبالغة يف النقاط التي ": 1"أن نكون عىل خطأ : الدرس الثامن

  . يثريونها

، )عاملية أو غريها(يركز عىل املسائل التي ال تخلو من األخطاء  ":2"أن تكون خطأ : التاسع الدرس

  .وكذلك القامئة عىل التحيز

يقيم الطلبة ما تم إنجازه يف املناقشة حتى لو مل تتم املوافقة  :املحصلة النهائية: الدرس العارش

  .عليه

  :اإلبداع): 4(كورت 

واملقصود باألخرية هو اإلشارة إىل أن الفكرة ليست بالرضورة يف  :ينعم وال وإبداع: الدرس األول

  . تلك الدقة أو الصحة ولكنها أداة لفتح آفاق وقنوات جديدة يف التفكري

يخطو الطلبة خارج األمناط النموذجية للتفكري بالنظر إىل أفكار  :الحجر املتدحرج: الدرس الثاين

  .يف سبيل مصلحتهم وإمنا للحث عىل إنتاج أفكار جديدةمختلفة وأحيانا مبالغ فيها، ولكن ليس 

وهو أداة إلنتاج أفكار جديدة حول املشكلة باإلظهار املتعمد  :مدخالت عشوائية: الدرس الثالث

  .ألفكار عشوائية وغري مرتابطة

يتحدى الطلبة أفكارا مسلام بها ولكن ليست إلثبات خطأها وإمنا  :معارضة الفكرة: الدرس الرابع

  .حديد السبل البديلة يف التعامل مع األشياءلت

تحث الطلبة عىل التعرف عىل الفكرة املسيطرة عىل املوقف : الفكرة الرئيسية: الدرس الخامس

  ومن ثم تقرير قيمة الهروب من تلك 
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  .الفكرة للخروج بأفكار جديدة

شكلة وذلك وتعلم الطلبة البذل يف سبيل تعريف دقيق للم: تعريف املشكلة: الدرس السادس

  .لتسهيل حلها

يتعلم الطلبة تطوير فكرة معينة، وذلك بإزالة جميع األخطاء التي  :إزالة األخطاء: الدرس السابع

  .تدور حول هذه الفكرة

  .تبني أن األفكار الجديدة تخلق من خالل صهر األفكار املوجودة يف األصل :الربط: الدرس الثامن

ية تتميز متطلبات املشكلة وإعطائها األولوية وذلك عند تظهر أهم :املتطلبات: الدرس التاسع

  .محاولة وضع الحلول لها

عبارة عن تنمية لدرس سابق، وذلك برتك الطلبة يحكمون عىل األفكار  :التقييم: الدرس العارش

  .املوجودة فيها فيام إذا كانت تلتقي مع متطلبات الحلول املتعلقة بها أم ال

  : واطفاملعلومات والع): 5(كورت 

يتعلم الطلبة تحليل املعلومات وذلك لتحديد ما تعنيه بالضبط وما يتم : املعلومات: الدرس األول

  .استبعاده منها

تركز عىل توجيه األسئلة والفرق بني األسئلة التفسريية واألسئلة التي تتطلب : األسئلة: الدرس الثاين

  .اإلجابة بنعم أم ال

الطلبة عىل اختيار الحلول وتقييم كل حل عىل حدة، وأخريا  تحث :مفاتيح الحل: الدرس الثالث

  .تقييم مضامني كل الحلول مجتمعة

  . يفحص الطلبة املعلومات لتحديد التناقضات والنهايات الخاطئة: التناقضات: الدرس الرابع

  تبني الفرق بني التخمينات الصغرية): التخمني(التوقع : الدرس الخامس
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، وذلك للحث عىل جمع املعلومات التي تخفض حجم  )املراهنات( والكبرية) االفرتاضات( 

  .التخمني

يحث الطلبة عىل التفريق بني االعتقادات املبنية عىل التجربة : االعتقادات: الدرس السادس

  .الذاتية أو العواطف وتلك املبنية عىل اعتقادات اآلخرين

ة استخدام االعتقادات وخصوصا يركز عىل كيفي :اآلراء والبدائل الجاهزة: الدرس السابع

  .االقرتاحات التي تستخدم فيها األحكام االعتباطية، واألفكار املبتذلة التي عفى عليها الزمن كبديل للتفكري

يركز هذا الدرس عىل أثر العواطف عىل التفكري وتفرق بني العواطف : العواطف: الدرس الثامن

ف الذاتية كالكربياء والرغبة يف أن يكون الشخص دامئا العادية كالحب والكره والخوف والفرح والعواط

  .عىل حق

تؤكد عىل أهمية القيم وتحث الطلبة عىل تقرير األولوية يف القيم القامئة يف : القيم: الدرس التاسع

  .موقف معني

تبني الفرق بني العمليتني، وتركز عىل رضورة التفريق بني  :التبسيط والتوضيح: الدرس العارش

  .األوىل والثانية العملية

  العمل): 6(كورت 

يتعلم الطلبة . هو األول من ثالث خطوات باتجاه التفكري يف مسألة ما :هدف) T: (الدرس األول

  . توجيه تفكريهم نحو أهداف معينة والتزامها، والتعرف عىل أهداف التفكري عند اآلخرين

ها توسيع أهدافهم مبا يف ذلك تحليل يبني السبل التي يستطيع الطلبة ب :توسع) E: (الدرس الثاين

  الهدف ذاته وفحص كيف 
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  .سبل بديلة إلدراك الهدف/والبحث عن وسائل. ترتبط بحلول أكرب تكون هي جزءا منها

ويتعلم الطلبة من خاللها سبل توسيع دائرة األفكار، ويضيق الطلبة  :اخترص) C: (الدرس الثالث

  .أو نهايات/ودائرة التفكري بتبسيطها إىل نقاط رئيسية 

يتدرب الطلبة عىل استخدام املهارات الثالثة  ):TEC) (اخترص- توسع-هدف: (الدرس الرابع

  .السابقة عىل التوايل وبالنظر لها عىل أنها خطوات من عملية متكاملة

هذه املرحلة األوىل من خمس مراحل، وتركز عىل أهمية تعريف  ):P(الهدف : الدرس الخامس

  ". مباذا أريد أن أنتهي: "ؤال التايلالهدف النهايئ بالس

يبني أنواع املدخالت املطلوبة قبل أن يرشع الفرد بتفكري فاعل كجمع  ):I(ُمدخل : الدرس السادس

وتقييم املعلومات والنظر إىل اآلخرين والعواقب املحتملة والتعرف عىل الضغوط الشخصية وقيود الوقت 

  .واالستثامرات

مبرحلة تفكري نشطة وحقيقية وحلول بديلة تتضمن الحلول األكرث تبدأ  ):S: (الدرس السابع

  . وضوحا، تلك التي اكتشفوها وحسنوها يف أنفسهم

يف املراحل السابقة كان املعلم يطلب من الطلبة التفكري يف أكرب قدر  :)C(االختيار : الدرس الثامن

تفكري لتقترص عىل حل واحد يأخذ يف عني ممكن من التوسع يف األفكار أما اآلن فعليهم أن يضيقوا دائرة ال

  .االعتبار أداءهم الخاص والبساطة واللياقة والعواقب املحتملة

  وهي آخر املراحل الخمسة يف حل املشكلة حيث  ):O(العملية : الدرس التاسع
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يتعني عىل الطلبة تفصيل الخطوات التي ميكن أن يبنى عليها الحل الذي تم اختياره ويوضع يف 

  .العملية

 5-1يتعلم التالميذ استخدام الدروس من ): TEC-Pisco(جمع العمليات السابقة : الدرس العارش

) 3-1من ) (TEC) (اخترص-توسع-هدف(كهيكل كامل للنظر إىل املشكالت املستعصية ولتطبيق عملية 

، Iل ، ُمدخPالهدف (، وذلك من الدرس الخامس إىل الدرس التاسع )RISCO(وعند أي نقطة يف عملية 

  ). O، العملية C، االختيار Sالحلول 
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  املصادر واملراجع

  املصادر واملراجع العربية: أوال

  .القرآن الكريم* 

، فتح البـاري يف رشح صـحيح البخـاري، بـريوت، دار )ت.د(ابن حجر العسقالين، أحمد بن عيل  -1

  .الرتاث العريب

  .1958لجنة البيان العريب، املقدمة، القاهرة، ) هـ808(ابن خلدون، عبد الرحمن  -2

  .1982، تفسري القرآن الكريم، دار املعرفة، القاهرة، )هـ747(ابن كثري، عامد الدين  -3

  .، لسان العرب، بريوت، دار املعارف)هـ711(ابن منظور، أبو الفضل جامل الدين  -4

  .ر الفكر، سنن أبو داود، بريوت، دا)هـ275(أبو داود، سليامن بن األشعث السجستاين  -5

  .، الجامع الصحيح، بريوت، دار الكتب العلمية)هـ279(الرتمذي، محمد بن عيىس  -6

  .مسند اإلمام الحافظ أحمد بن حنبل، الرياض، بيت األفكار الدولية) هـ241(حنبل، أحمد بن  -7

  .، إحياء علوم الدين، بريوت، دار املعرفة)ت.د(الغزايل، أبو حامد بن محمد  -8
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