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الكميػػإ إلػػ  ت ايػػؽ التليػػز كالريػػلدة تػػي لوػػلؿ التىمػػيـ كالػػتىمـى كال  ػػث الىملػػي  مػػ   تسػى 
يف تػػػػي وليػػػػ  اللىملػػػػاللوتلػػػػ  لػػػػف  ا تيلوػػػػلتاللسػػػػتكيلت الل ميػػػػإ كاإلاميليػػػػإ كالاكليػػػػإى لتم يػػػػإ 

 .التخصصلت
 
 

 
 

طبلب لىمليف ك ل ثيف ل د يف كلشلركيف لينيلن كأكلديليػلن كثالتيػلن كأخبلايػلن ك  ثيػلن  إ داد
تي ضكء اللىليير ك لل يتنلسػب لػ  اػيـ اللوتلػ  اللصػرم لتم يػإ ا تيلوػلت سػكؽ الىلػؿ الل مػي 
كاإلاميلػػي كتػػكتير الخػػدللت التر كيػػإ اللتخصصػػإ كتاػػديـ االستشػػلرات كالػػد ـ ال نػػي  لػػل يسػػيـ تػػي 

 اللوتل  الل مي كاإلاميلي. تنليإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسسانتهاانكهيح  سؤيح
 

 انكهيح: سؤيح
 

 :انكهيح سسانح
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 ياليح اسرتاتيجيح انتعهيى وانتعهى
 كهيح انرتتيح ـ جايعح املُيا

 
ىنلؾ ارت لط كثيؽ  يف استراتيويإ التىميـ كالتىمـ كرؤيإ الكميإ كرسللتيل كاللىليير  

لتليزيفى كلل أف الكميإ تىلؿ لىمليف  الاكليإ  لل يسل د  م  تزكيد الليداف التر كم االكلديليإ 
 م  تنليإ الليلرات الشخصيإ لمطبلب كتىليؽ االنتللء الكطني كالل لتظإ  م  ل لدئ اللوتل  

 لف خبلؿ لللرسإ األنشطإ اللختم إ.
كتيدؼ استراتيويإ التىميـ كالتىمـ إل  تلكيف الطبلب لف ال صكؿ  م  خ رة تىميليإ  

ا تيلولت الطبلبى كلل تيدؼ إل  اشتراؾ أ ضلء ىيئإ لتليزة كت سيف ىذه الخ رة تي ضكء 
 التدريس كالييئإ اللىلكنإ تي تن يذ ىذه االستراتيويإ كد ـ التليز كالت كؽ تي التدريس.

 

 وانتعهى انتعهيى السرتاتيجيح انشئيسيح انسًاخ
 

 الفكرية قدراتيم تنمية في الطالب تمكين عمى والتعمم التعميم استراتيجية تركز
 :االتية االىداف تحقيق خالل من والشخصية

 يصلـ خطإ لمتدريسى ك يئلت تر كيإ تنلسب تنكع اللتىمليف. .1
يط ؽ طرائؽ التدريسى لكظ لن تكنكلكويل التىميـى لرا يلن خصلئص اللتىمليف كأنللط تىميليـ  .2

 كتىمليـ.
 كالتىمـ.يستخدـ أسلليب كأدكات لنلس إ لتاكيـ الوكانب اللختم إ لىلميتي التىميـ  .3
 يتىللؿ  لينيإ ل  ذكم اال تيلولت الخلصإ الال ميف لمدلج التىميلي. .4

 :والتطويرالتحديث  مجاالت
 الل لضرات داخؿ اللستخدلإ التدريس طرائؽ لطل اإ لدل الطبلب آراء است تلء 

 .كالتىمـ التىميـ  لستراتيويإ
   اسيى ك رض تولرب لراوىإ االستراتيويإ لف خبلؿ المالءات الدكريإ تي الىلـ الدر

  ىض أ ضلء ىيئإ التدريس تي تكظيؼ ىذه االستراتيويإ ككي يإ تط يايل.
 ترص تاييـ لكضك يإ ك لدلإ لولي  الطبلب. تكتير 
 الدراسي ال صؿ نيليإ لارر كؿ تارير ككذلؾ اللاررات تكصي لت ت ص. 
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 وانتعهى انتعهيى اسرتاتيجياخ
 

 :إلى تنقسم
 

 :مثل الكبيرة االعداد استراتيجياتػ 1
 

 ػ الىصؼ الذىني. ػ اللنلاشإ كال كار. ػ الل لضرة.      
 

 :مثل الصغيرة األعداد استراتيجيات. 2
 

 ػ التىمـ التىلكني. ػ  ؿ اللشكبلت. ػ الىركض الىلميإ.      
 ػ الىصؼ الذىني. ػ اللنلاشإ. ػ خرائط الل لىيـ.

 

 :مثل الفردي التدريس استراتيجيات. 3
 

 ػ التىمـ الذاتي. التىمـ االلكتركني.      ػ 
 

 الدراسة وطبيعة تخصصاتيا لنوعية طبقاً  المؤسسة تحددىا اخرى استراتيجيات إلى)إضافة 
استراتيويإ التىميـ كالتىمـ كتؽ ط يىإ نكاتج التىمـ اللاصكدةى كاد تتشل و  اللىمـر تلخكي (.فييا

 ىض النكاتج تي استخداـ االستراتيويإ الكا دة كاد تختمؼ ط الن للل ين غي أف يكتس و الطللب. 
 كلل ىك لكضح  م  س يؿ اللثلؿ تي اللص كتإ التلليإ.
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 استراتيجيات التعليم والتعلم

 الميارات العامة الميارات المينية الميارات الذىنية المعرفة والفيم
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                                              المحاضرات
   

    
         

   
     

                                             المناقشة والحوار
                

       
          

                      العصف الذهني
    

       
            

                التعلم الذاتي
      

      
         

          
      

    تعلم األقران والتعاوني
          

           
       

             
       

      مشروعات التعلم
                 

   
     

             
         

   التفاعل االلكتروني
          

          
      

         
           

       لعب األدوار
                  

      
          

       

 وانتعهى انتعهيى واسرتاتيجيح انتعهى َىاتج يصفىفح
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تركز عمى المتعمم عمم وأخرى الم عمى تركز التي االستراتيجيات من العديد وىناك 
 :يمي ما االستراتيجيات ىذه ومن التعمم لعممية مركزاً  وتجعمو

 

 احملاضشج اسرتاتيجيح: أوالا 
 

 إلالء اللىمكللت ل  استخداـ الس كرة تي  ىض  اللىمـىي استراتيويإ تىتلد  م  ايلـ  
األ يلفى تي الكات الذم ياكـ تيو الطبلب  لالستلتلع  يدكء إل   ديثوى كاد يدكنكف  ىض 

  ى لرة "أم أسئمإ" اللىمـاللبل ظلت ال سيطإى ك لدة 
 مميزات استراتيجية المحاضرة:ـ 
 :ااتصلديإػ 1

 لف تغطيإ وزء ك ير لف اللنيج. اللىمـكثير لف اللىمكللت تي كات اصير ػ تلكف  تاديـ . أ
 ال تتطمب إنشلء لىللؿ  مليإ كشراء لكاد كلىدات تىوز  ف تكتيرىل إلكلنيلت الوللىإ.. . ب

 .لىيف ك ترتيب اللىمكللتى لف الطبلب لولي  ادن   د تكتيرػ 2
 وك لف اليدكء كالنظلـ تي اللدرج  يث تتطمب اإلنصلت الويد. ػ تكتير3
 ػ تىت ر استراتيويإ لشكاإ نس يلن إذا:4

  رض نلوح شخصيإ اكيإ وذا إ النت له الطبلب. كأسمكب مغإ خطل يإ ويدة  اللىمـ تلت  . أ
 تد يليل  للكسلئؿ التىميليإ السلىيإ كال صريإ اللنلس إ. اللىمـاستطلع  . ب

  دد ك ير لف الطبلب تي زلف ل دد. ػ تىميـ5
 

 عيوب استراتيجية المحاضرة:ـ 
 ىك اللرسؿ كلماف كل كر الىلميإ التىميليإ. اللىمـف أيككف الطللب تييل سم يلنى  يث  .1
 التركيز  م  التىمـ اللىرتي ك خلصإ أدن  لستكيلتو كىك التذكر. .2
 كالتركيز  م  الىرض الم ظي.إىللؿ أىليإ استخداـ الكسلئؿ التىميليإ تي التىمـ  .3
 تؤدم تي كثير لف األ يلف إل  شركد الطبلب ذىنيل. .4
 ال تسل د  م  لكاويإ ال ركؽ ال رديإ  يف الطبلب. .5
 ال ت اؽ  ىض أىداؼ التدريس الليلإ لثؿ الت كير الىملي. .6
 ال تكتر الولنب الىملي التط ياي. .7

 واحلىاس املُاقشح اسرتاتيجيح: ثاَياا 
االستراتيويلت الم ظيإى  يث تسلح  ت ل ؿ ل ظي  يف طرتيف أك أكثر داخؿ تىت ر لف  

كتكوييو(  اللىمـى  يف  دد لف الطبلب أن سيـ ت ت إشراؼ اللىمـالل لضرةى ) يف الطللب ك 
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كىي  ذلؾ تتيح لمطبلب تيـ أ لؽ لمللدة الىمليإ كتتيح ليـ نشلط كتل ميإ ال تتكاتر تي 
 استراتيويإ الل لضرة.

 والحوار المناقشة استراتيجية اتخطو ـ 
 المقدمة أو التمييد . أ

  يث يتصؼ  لنلاشإ كاللىمكللت ل  إ طلء ترص لمطبلب لبلستنتلج كالت سير  العرض: . ب
 كالتىميـ.

لف خبلؿ اللالرنلت  يف اللكضك لت السل اإ كاللكضك لت الوديدة كاستكشلؼ         الموازنة:ج.    
 أكوو التشل و كاالختبلؼ  ينيلل للل يتيح لمطللب تيـ ال الئؽ.

كىي خطكة ليلإ يستطي  الطبلب  ىد دراستيـ لمدرس الوديد التكصؿ لل يكللت شللمإ  التعميم:د.    
 لف األتضؿ إتل إ ترص استنتلج التىليللت لمطبلب.ى ك جأك تىليللت  ف طريؽ االستنتل

كتييل يست يد الطبلب لف استنتلولتيـ لمتىليللت كالل لىيـ الوديدة كذلؾ  تط يايل  م   التطبيق:ق.   
 لكااؼ كلشكبلت تكاوييـ تي اللوتل .

 مزايا استراتيجية المناقشة والحوارـ 
 لملشلركإ أثنلء الدرس. إثلرة انت له الطبلب كوذ يـ .1
اكتسلب الطبلب الكثير لف اللىمكللت كالادرة  م  الت كير كالليكؿ كاالتولىلت كالتادير الىلـ  .2

 لمىمللء.
  م  لىرتإ طبل و كالتليز تيلل  ينيـ لف  يث الت كؽ أك الضىؼ. اللىمـلسل دة  .3
للنلاشإ يلكف لملىمـ تاكيـ توىؿ التاكيـ يسير ون لن إل  ونب ل  التدريسى تىف طريؽ االسئمإ كا .4

طبل وى ك للتللي يستطي  تاكيـ طرياتوى للل يسل ده  م  االستلرار تي ن س االستراتيويإ أك 
 التىديؿ تييل.

 ى ير  ف الرأم.تتنلي  ند الطبلب الليلرات االوتلل يإى لثؿ الادرة  م  اللنلاشإ كال .5
 م  اللشلركإ كال يـ كالت ل ؿ  تنلي لدل الطبلب ل يكـ الذات لف خبلؿ إ سلسيـ  للادرة .6

 االوتلل ي.
 لسل دة الطبلب  م  تىميـ  ىضيـ  ىضلنى  يث يست يدكف لف إول لت زلبلئيـ. .7
 كطبل و. اللىمـكالصمإ  يف  تسل د تي تاكيإ الركا ط .8

 

 والحوار المناقشة استراتيجية عيوبـ 
 دكف الم ظيإ المغإ  م  غلل يتو تي يىتلد  يث التوريد لف  لليإ دروإ  م  ال كار يككف اد .1

 .ل سكسإ لكاد استخداـ
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دكف   لألسئمإتككف االسئمإ لكز إ تكزيىلن غير  لدؿ  م  الطبلبى تاد يتأثر  دد اميؿ لنيـ  اد .2
 غيرىـ.

 اد تصلغ االسئمإ  طرياإ غير سميلإ أك غير كاض إ. .3
 ت تلج إل  كات طكيؿ ك خلصإ  ند التطرؽ للنلاشلت ولن يإ خلرج اللكضكع. .4
 ت تلج إل  لىمليف ذك دروإ  لليإ لف الليلرة تي إدارة الل لضرة. .5
 تليؿ إل   د ك ير التىمـ الليلرل الخلص  ليلرات استخداـ األدكات كاألويزة اللىلميإ. .6
دروإ  لليإ تي صيلغإ األسئمإ كطر يل   يث يلكف لملىمـ أف يىيد  مت تلج إل  لىمليف ذك  .7

 صيلغإ السؤاؿ الكا د  أكثر لف صكرة للرا لة ال ركؽ ال رديإ.
 

 انزهُي انعصف اسرتاتيجيح: ثانثاا    

 

م  إنتلج  دد ك ير لف االتكلر  يدؼ تنليإ ادراتيـ الىاميإ   الطبلب تشوي   م  تاـك 
تكليد األتكلر اللتتل ىإ كاللتنك إ تي ن س الكات  كؿ اضيإ للى أك لف خبلؿ التدريب  م  

 لشكمإ لل تطرح  مييـ وليىلن تي أثنلء الل لضرة.
كىي   لرة  ف لؤتلر إ دا ي ذم ط يىإ خلصإ لف أوؿ إنتلج الئلإ لف األتكلر يلكف 

 استخداليل كل لتيح تاكد إل   مكرة اللشكمإ كلف ثـ تؤدم إل  تككيف  ؿ ليل.
كتىتلد  م  أتكلر ولل يإ لت ررة لف الايكد كال رجى كتسل د الطبلب  م  أف يككنكا  

أكثر استرخلء كأاؿ ت  ظلنى ك للتللي زيلدة الادرة  م  التخيؿ كتكليد األتكلر تي ظؿ تخ يؼ 
 ضغكط الناد كالتاكيـ.

 

 انزهُي انعصف تاسرتاتيجيح انتعهى يف يهًح يثادئ
 

 ـ المبدأ االول:
م إل  تمالئيإ األتكلر ك نلئيلى كلف ثـ  دـ يؤد الذم األلر :األفكار عمى الحكم تأجيل 

الخكؼ لف الناد كىذا يسل د  م  اكتسلب الطبلب اتولىلت إيول يإ ن ك الولل إ كيامؿ لف 
 اإل سلس  لل رديإ أك التنلتس ال ردم.

 يقوم عمييما ىذا المبدأ، ىما:  مسممتين وىناك
 الولل يإ.                     ػ األىداؼ

 ػ األىداؼ ال رديإ.
 

 الثاني: المبدأـ 
الكـ يكلد الكيؼى  يث يتـ انتالء األتكلر الىديدة التي يطر يل الطبلب تي أثنلء الومسإى  

 كلف ثـ يسل د تدتؽ األتكلر  كـ ك ير  م  إنتلج  ىض األتكلر التي تتليز  للودة كاألصللإ.
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 :الذىني العصف تراتيجيةباس التعمم قواعدػ 
 قواعد أربع الذىني العصف استراتيجية الستخدام السابقين المبدأين عمى يترتب 
 :يمي فيما تتمخص

ضركرة تونب النادى أك التاييـ تي أثنلء ومسلت الىصؼ الذىنيى  يث إف الناد يؤدم إل  ال د  .1
 لف الخيلؿ  كتكليد األتكلر 

إطبلؽ  ريإ الت كير كالتر يب  كؿ األتكلر للدالت لتصمإ  لللشكمإ كىذا الوزء لف الت كير  .2
اإل دا ي يسل   للطبلاإ ال كريإى كالغرض لف ذلؾ لسل دة الطللب أف يككف أكثر استرخلءى 

 كأكثر تخ  لن لف ضغكط الناد كالتاييـ. 
دة األتكلر اللطرك إ لف لولك إ الكـ اللطمكبى  يث تؤكد ىذه االستراتيويإ  م  لىن  زيل .3

 الطبلبى كيؤدم ذلؾ لمكصكؿ إل  أك ر ادر لف األتكلر األصميإ.
تطكير اتكلر اآلخريف:  يث تيتـ استراتيويإ الىصؼ الذىني  أتكلر اآلخريفى   يث يتـ ال نلء  .4

 أك ا د الطبلب(. اللىمـ مييلى كتطكيرىلى كت سينيل. كيلكف ذلؾ لف خبلؿ لسوؿ الومسإ ) 
 انزهُي انعصف جهسح يشاحم

  :المشكمة صياغة مرحمةـ 1
تي ومسإ الىصؼ الذىني  طرح سؤاؿ اللشكمإ كشرح كلنلاشإ كؿ وكان يل  اللىمـياكـ  

  ت  يتأكد لف تيـ كؿ الطبلب لملشكمإ.
 :المشكمة صياغة إعادة مرحمةـ 2

لا كلإ ل ؿ اللشكمإ إف إ لدة صيلغإ اللشكمإ يزيدىل كضك لن ك للتللي يتـ تاديـ  مكؿ  
 كاست ىلد ال مكؿ التي ال تاكد إل   ؿ.

 العصف الذىني لممشكمة: مرحمةـ 3
ىي خطكة ىللإى ألنيل تادـ كللن لف األتكلر التي يطر يل الطبلب تي الومسإى كىذا الكـ  

 يكلد الكيؼ الذم ياكد إل   ؿ اللشكمإ اصبلن.
 تقييم األفكار: مرحمةـ 4

ييـ األتكلر كال مكؿ التي ادليل الطبلبى لف ىذه اللىليير: الودة تستخدـ لىليير تي تا 
كاألصللإ كال داثإ كاللن ىإ كاللنطؽ كالتكم إ كالىلئد كاالداء...إل  غير ذلؾ. كتي ضكء ىذه 

 اللىليير تختلر األتكلر كال مكؿ الويدة.
 

 انزهُي انعصف جهسح شكم
الومسإى كيسوؿ استول لت الطبلب ) أك  اللىمـبلب تي ومسإ  م  شكؿ دائرةى كياكد طيومس ال .1

 يكمؼ أ دىـ  يذا التسويؿ (.
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  طرح الاضيإ أك اللشكمإ اللراد إيولد  ؿ ليل. اللىمـي دأ  .2
 ي دأ الطللب األكؿ تي طرح تكرتو أك  مو. .3
 ثـ يأتي الطللب الثلني ليناح تكرة أك  ؿ زليمو األكؿى اك ليطرح تكر وديدة أك  بلن وديدان. .4

ينتيي كؿ الطبلب. ثـ ي دا الطللب األكؿ لف وديد تي طرح   ت ىكذا  األلكر كتستلر
 .كىكذاالطللب الثلني...  ثـكآراء االخريف.  ألتكلرأتكلره اك  مكلو  ىدلل سل  

كيلكف أف يتكرر ىذا الىلؿ  دة لرات  ت  يتـ التكصؿ إل  آراء كأتكلر ك مكؿ يرضلىل 
األتكلر كال مكؿ ولءت نتيوإ لتركيز ال كر الولل ي لكؿ  كؿ الطبلبى كىذه اآلراء كتمؾ
 الطبلبى كليس ل كر كا د لنيـ.

 :الذىني العصف استراتيجية مميزاتـ 
 ول  اللىمكللت  صكرة سريىإ. .1
 تشوي  كؿ طللب  م  اللشلركإ. .2
 االول لت التمالئيإ ال رة لف الطبلب. .3
 .اللىمـكؿ طللب  لنلاشإ االستول لت كتايليل ت ت تكويو  ايلـ .4

 :الذىني العصف استراتيجية سمبياتـ 
 تسويؿ  ىض االستول لت غير لتىماإ  لكضكع. .1
 تؤدم أ يلنلن إل  تشتيت األتكلر كتاداف التركيز. .2
 اد تس ب ا يلنل سيطرة ال رد  م  اللولك إ. .3

 سيانتُاف انتعهى اسرتاتيجيح: اتعاا س
اللكاؼ التىميلي الذم يىلؿ تيو الطبلب ضد  ىضيـ ال ىضى كينلضؿ كؿ لنيـ  ىك 

ليككف أ سف لف زلبلئوى كال لئدة تىكد  م  أ د الطبلب دكف غيرهى كيككف تيو االرت لط سلل لن 
  يف ت ايؽ ال رد ليدتو كت ايؽ لآلخريف ألىداتيـ.

 التعمم التنافسي: مميزاتـ 
  م  إثلرة الداتىيإ لدل الطبلب.تىلؿ لكااؼ التىمـ التنلتسي  .1
 تسل د لكااؼ التىمـ التنلتسي  م  الشىكر  لللتىإ  ىيدان  ف اللكسب كالخسلرة. .2
 تسل د لكااؼ التىمـ التنلتسي  م  زيلدة لستكل الطللب تي  لمو. .3
 يسل د اللنلخ التنلتسي  م  استابلليإ الطللب تي  لمو. .4
 الليلرات التي يتطمب أدائيل سر إ.يؤدم التنلتس إل  زيلدة لستكل األداء تي  .5
 يسل د التنلتس  م  تاكيإ الدكات  الداخميإ كالخلرويإ لتىميـ الطبلب. .6
 يسل د التنلتس  م  ت ايؽ النولح كزيلدة اإلنولز كاإل داع. .7
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 التعمم التنافسي: مظاىرـ 
 أداء الطبلب ترادم لمىلؿ  للكللؿ. .1
 لشخصيإ لو. ذؿ الطللب ألاص  ويد لت ايؽ ىدتو كال لئدة ا .2
 اال تللد اللت لدؿ السم ي ك دـ  دكث أم ت ل بلت أك لسل دات لف ولنب التبلليذ ك ىضيـ. .3
 لكلتأة الطللب ال لئز تي ت صيؿ أ م  الدرولت كتولىؿ ويكد اآلخريف. .4
 ل لكلإ الطبلب التشكيؿ تي ادرات زلبلئيـ  يدؼ التأثير السم ي  مييـ. .5
اإى ككلد شىكر الكراىيإ كالصراع  يف الطبلب نتيوإ زيلدة لىدؿ الامؽ كانخ لض لىدؿ الث .6

 اال  لط.
 إصدار تىميالت ىدالإ لف ولنب الطبلب لتث يط  زائـ اآلخريف. .7
 اختيلر كؿ طللب  ل ردة لايلس ت صيمو أنللط التىمـ التنلتسي. .8

 

 : أسهىب انتعهى انتُافسي اجلًاعي )تني انفشق(أوالا 
 

 م  تىمـ اللولك إ الكا دة تىلكنيلن لت ايؽ أ م  دروإ تي الت صيؿى أك ىدؼ  يىتلد 
اللولك إ ثـ التنلتس ل  اللولك لت األخرل ل يلف أم اللولك لت أكثر ت صيبلن أك ت ايالن 

 لميدؼ  نلء  م  اللالرنإ  يف طبلب اللولك لت.
 

 ( اجملًىعح داخم)  انفشدي انتُافسي انتعهى أسهىب: ثاَياا 
 

ياـك  م  تنلتس الطبلب داخؿ اللولك إ الكا دةى ك ذؿ كؿ ترد ألاص  ويده لدراسإ اللكضكع  .1
 الل دد  ل رده  يدؼ أ م  دروإ.

ل  لبل ظإ أف أىداؼ الطللب تتىلرض ل  أىداؼ اآلخريف تىندلل ي كز الطللب يخسر 
 اآلخريف.

 لل يإ الىظل  لف الطبلب.كي سر التنلتس ال ردم  ف تلئز كا د كتككيف خ رات تلشمإ لدل الغ
ينتاؿ الطللب تي كؿ لكضكع لف لولك إ إل  أخرل تتشل و لىو تي الدرولت أك اللركز الذم  .2

 ااوى األلر الذم يزيد لف  دة التنلتس التي تزيد لف إ لاإ الطللب لآلخريف ن ك ت ايؽ 
 أىداتيـ.

دة الويكد التي تكلد لدل الطبلب يزيد التنلتس ال ردم لف داتىيإ التىمـ كيكلد  ل ثلن ذاتيلن لزيل .3
 لشل ر الىداء كال اد كالضغينإ.

 : اسرتاتيجيح انتعهى انتعاوَيخايساا 
 

ىي استراتيويإ تدريس تاكـ  م  الت ل ؿ االيول ي  يف اللتىمليف داخؿ اللولك إ  يث  
ة يظير كؿ لتىمـ كىضك نشط يؤثر كيتأثر  آراء اآلخريف ك ذلؾ تتلح لملتىمليف لسل إ ك ير 
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لملنلاشإ كا  داء الرأم ل ؿ لشكمإ لل أك الايلـ  نشلط لل  يث يتـ تيو تاسيـ الطبلب إل  
لولك لت صغيرة غير لتولنسإ )تضـ لستكيلت لىرتيإ لختم إ(ى يتراكح  دد أتراد كؿ لولك إ 

 أترادى كيتىلكف طبلب اللولك إ الكا دة تي ت ايؽ ىدؼ أك أىداؼ لشتركإ. 6-4لل  يف 
 :التعاوني التعمم استراتيجية مميزاتـ 

 لسل دة اللتىمليف  م  تنليإ ادراتيـ  م  الىلؿ الولل ي كتا ؿ آراء اآلخريف. .1
 التكصؿ إل  استنتلولت ايلإ لف خبلؿ اللنلاشإ الولل يإ. .2
 التخمص لف  ىض اللشكبلت الشخصيإ لثؿ الخوؿ الزائد لدل  ىض اللتىمليف. .3
ـ ك دـ استا لليـ  صكرة سم يإ لف اآلخريف ككذلؾ الادرة  م  ايلـ اللتىمليف   نلء اللىرتإ  أن سي .4

 اتخلذ الارار.
 لنح ال رصإ لملىمـ للرا لة ال ركؽ ال رديإ  يف اللتىمليف. .5
 زيلدة داتىيإ اللتىمليف ن ك انولز الليلـ اللطمك إ ك للتللي اكتسلب الثاإ  للن س. .6

 

 انتعاوَي انتعهى اسرتاتيجيح تُفيز خطىاخ
 

 ما يمي:  وفقيتم التعمم التعاوني بصورة عامة  ـ
 .الترف مرحمة: االولى المرحمةـ 

كتييل يتـ ت يـ اللشكمإ أك الليلإ اللطرك إ كت ديد لىطيلتيل كاللطمكب  لمو إزاءىل كالكات 
 اللخصص لمىلؿ اللشترؾ ل ميل.

 الثانية: مرحمة بمورة معايير العمل الجماعي. المرحمةـ 
 تاللسئكليلتي ىذه اللر مإ االت لؽ  م  تكزي  األدكار ككي يإ التىلكفى كت ديد  كيتـ 

الولل يإ ككي يإ اتخلذ الارار اللشترؾى ككي يإ االستول إ آلراء أتراد اللولك إ كالليلرات البلزلإ 
 ل ؿ اللشكمإ اللطرك إ.

 نجاح العمل التعاوني: عناصرـ 
د ترتيب ومكس الطبلبى تتىييف الطبلب تي أكثر لف لور  ءإف التىمـ التىلكني شي 

لولك لت كا  بلغيـ  أف يىلمكا لىلن ال يؤديلف  للضركرة إل   لؿ تىلكنيى تيلكف لثبلن أف 
يتنلتس الطبلب  ت  لك أومسنلىـ  للارب لف  ىضيـ ال ىضى ككذلؾ يلكف أف يت دثكا  ت  لك 

ركس  م  ن ك يوىؿ الطبلب يىلمكف طم نل إلييـ أف يىلؿ كؿ لنيـ  ل ردهى كلذا تإف  نلء الد
 لل ىؿ  شكؿ تىلكني ل   ىضيـ  ىضلن يتطمب تيللن لمىنلصر التي توىؿ الىلؿ التىلكني  لبلن 

أف ي نكا  كضكح تي كؿ  اللىمـنلو لن. كلكي يككف الىلؿ التىلكني  لبلن نلو لن تإنو يوب  م  
 الدركس  نلصر الىلؿ التىلكني االسلسيإى كىذه الىنلصر ىي:
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 :االيجابي المتبادل االعتماد .1
كىك أىـ  نصر تي ىذه الىنلصرى يوب أف يشىر الطبلب  أنيـ ي توكف ل ىضيـ  ىضلنى لف 

 أوؿ ليلإ اللولك إى كيلكف أف يككف لثؿ ىذا الشىكر لف خبلؿ: 
 كإ.كض  أىداؼ لشتر  . أ

 إ طلء لكلتآت لشتركإ. . ب
اللشلركإ ؼ اللىمكللت كاللكاد) لكؿ لولك إ كراإ كا دة أك كؿ  ضك ي صؿ  م  وزء لف  . ت

 اللىمكللت البلزلإ ألداء الىلؿ (.
 تىييف االدكار. . ث
 :والرمزية الفردية المسئولية .2

 ف ت ايؽ اىداتيل ككؿ  ضك تي اللولك إ يوب  إاللولك إ التىلكنيإ يوب أف تككف لسئكل
أف يككف لسئكالن  ف االسيلـ  نصي و تي الىلؿى كتظير اللسئكليإ ال رديإ  ندلل يتـ تاييـ أداء 

 كؿ طللب كتىلد النتلئج إل  اللولك إ ترد لف أوؿ التأكد للف ىك تي  لوإ إل  اللسل دة.
 المباشر: التفاعل .3

لؿ  اياي لىلى يىلمكف لف خبللو  م  زيلدة نولح  ىضيـ  ىضلنى ي تلج الطبلب إل  الايلـ  ى
 لف خبلؿ لسل دة كتشوي   ىضيـ  م  التىمـ.

 عمل المجموعة: معالجة .4
ت تلج اللولك لت إل  تخصيص كات ل دد للنلاشإ تادليل تي ت ايؽ أىداتيل كتي   لظيل 

لرة لىللوإ  لؿ اللولك إ اف ي نكا لي اللىمـ م   بلالت  لؿ تل مإ  يف األ ضلء كيستطي  
 لف خبلؿ تىيف ليلـ لثؿ:

 سرد ثبلثإ تصرتلت  م  االاؿ الـ  يل الىضك كسل دت  م  نولح اللولك إ. . أ
 سرد سمكؾ كا د يلكف إضلتتيل لوىؿ اللولك إ اكثر نول لن غدا.  . ب

ايضلن  ت اد اللولك لت كا  طلئيل تغذيإ راوىإ  كؿ تادـ اال ضلء تي  لميـ ل   اللىمـكياكـ 
  ىضيـ ال ىض تي اللولك إ كذلؾ الىلؿ  م  لستكل الصؼ.

 

 تعاوَي: انغريتني انتعهى انتعاوَي وانتعهى  انتًييز
 

 :اآلتيتميز  عمىبين نوعي التعمم المذين نتحدث عنيما، البد أن نكون قادرين  لمتمييز
الذم  اللىمـالذم  ن  االىداؼ التىميليإ لطبل و  م  اسلس تىلكنيى ك يف  اللىمـأف نليز  يف  .1

  نلىل  م  اسلس تنلتسيى أك تردم.
أف نليز  يف الطبلب المذيف يىلمكف  م  شكؿ لولك لت تىميليإ زائ إى أك تاميديإى ك يف  .2

 الطبلب المذيف يىلمكف  م  شكؿ لولك لت تىميليإ تىلكنيإ.



14 

 

تلييز  يف كؿ  نصر لف  نلصر التىمـ التىلكني االسلسيإ التي تـ تن يذىل تي الدرس  للصكرة ال .3
 النلو إ.

 الذم يستخدلو ك ني. اللىمـالتلييز  يف اللدرس الذم يستخدـ التىمـ التىلكني كليندسى ك يف  .4
 لىللوإ  لؿ اللولك إ: .5

لكنيـ الت سف  لستلرار تي كتيو ينلاش الطبلب لدل تل ميإ لولك تيـ التىميليإى ككيؼ ي
 لميـ  م  الليلإى كويكدىـ تي الىلؿ الولل يى كاللشلركإ  سب ادراتيـ كادكارىـ تي التىمـ 

 كالت صيؿ.
كتشلؿ ىذه اللشلركإ ت ايؽ اىداؼ لك دة لمتىميـى كتي الايلـ  ليلـ تر كيإ لتكللمإى كاستخداـ 

نكلكويل التىميـ اللسل دة إلنولح الىلميإ الكسلئؿ التىميليإ اللىينإى كاالويزة البلزلإى كتك
 التىميليإ.

 

 االساسيح نهتعهى انتعاوَي انعُاصش
 

 المتبادل االيجابي:  االعتماد . أ
 كيىني إدراؾ الطبلب  أنيـ سيوتلزكف لىلنى أك سي شمكف لىلن.

 :الفردية المسئولية . ب
 كؿ طللب لسئكؿ  ف تىمـ الللدة اللىينإ كلسل دة أ ضلء اللولك إ اآلخريف  م  تىمليل. أف

 الت ل ؿ اللشو  كويلن لكوو: . ج
كياصد  و الىلؿ  م  اللزيد لف إنولح الطبلب  ىضيـ  ىضلنى لف خبلؿ لسل دة كت لدؿ كد ـ 

 ويكدىـ  أن سيـ ن ك التىمـ.
: شخصيإ ال يفخداـ اللنلسب لمليلرات الرلزيإى أك االوتلل يإى أك لل يىرؼ  لالست الليلرات  . ح

 لمىلؿ البلزلإ اللنلز لت ك ؿ الثاإى ك نلء الارارى كاتخلذ الايلدة ليلرات الطبلب يادـ  يث
 .  ل ميإ

 

 انتعهًيح اجملًىعح تشكيم
 

أو  المجموعة تمك تتبنى أن البد بل مصادفة، يأتي ال تعممية مجموعة أي تشكيل إن
 في االسس ىذه حصر ويمكنالمجموعات المطموبة عمى أسس وقواعد ضرورية وميمة، 

 :التالي
 الشىكر  لالنتللء كالا كؿ كاالىتللـ  للىلؿ تي إطلر اللولك إ. .1
نلل  .2 إف إلاللإ الىبلالت ل  اآلخريف الذيف يادلكف لؾ الد ـ كاللسل دة ال ي ث  طرياإ س ريإى كا 

 ي تلج إل  لزيد لف التض يإ لكي تتكاءـ كويلت النظرى كاألتكلر البلزلإ ل ؿ اللشكمإ.
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  م  اللدرسإ ن سيل أف تىد  ىنليإ خ رات الطبلب  يدؼ  نلء لوتل  تىميلي. .3
ف ينتلكا إل  نظلـ  يف شخصيى كأف يككنكا وزاء لف ىذا النظلـى يتىيف  م  الطبلب أ .4

 ليسل دىـ  م  الت صيؿ كالنلك  طرؽ ويدة.
األخذ  ىيف اال ت لر لل يىرؼ   ركيإ الولل إ كل لدئيلى كىي تىني الكشؼ  م  لدل اختبلؼ  .5

 سمكؾ األتراد  ندلل يص  كف أ ضلء تي ولل لتى ك ف سمككيـ كىـ ترادم.
 كالؿ البلزلإ كالضركريإ التي تسل د  م  ت ايؽ لزيد لف االنتلج.لرا لة الى .6
 ات لع االسلليب ال ىللإ لملنلاشإ كالتخطيطى كالتاكيـ الولل ي. .7
لىلكنإ األتراد  م  تيـ لل ي دث  للولل إى كت لؿ لسؤكليلتيـ كأ ضلء تييلى كتىمـ أسلليب  .8

 الايلدة الولل يإ.
ىلؿ الولل ي ال ىلؿ الالئـ  م  أسلس لشلركإ كؿ ترد تي لىرتإ الل لدئ كالظركؼ األسلسيإ لم .9

الولل إى كتتلثؿ ىذه الل لدئ تي كض  الولل إ ألىداتيلى كت ديد األنشطإ التي ستىلؿ  م  
 ت ايايلى كاإليللف  ادرة الولل إ  م   ؿ لشلكميل.

 

 انزاتي انتعهى اسرتاتيجيح: سادساا 
 

التىميـ   يث يندلج اللتىمـ  ليللت تىميليإ ىك لولك إ لف اإلوراءات إلدارة  لميإ  
 تتنلسب ك لولتو كادراتو الخلصإ كلستكيلتو اللىرتيإ كالىاميإ.

 التعمم الذاتي  مبرراتـ 
الطبلب أ وزت اللدرسإ  ف الايلـ  لسؤكليلتيل كلل ين غيى كلل أف ضىؼ  كثرة إف 

يف كخريوي الوللىلت الىملي كالليني أثلر تكرة تىميـ الطللب ن سإ  ن سإى اللىمللستكيلت 
 لسؤكليلت ك لمتو الركتينيإ كاو لتولف  اللىمـإل  أف التر يإ اللىلصرة  دأت تي إ  لء   لإلضلتإ

 .أخرل
 

 التعمم الذاتي: أىدافـ 
 

 .كاستىداداتوالتىمـ كتكيي و لمطللب  سب ادراتو  تطكي  .1
 لملىرتإ خم يتو  يث لف ينلس و الذم النشلط اختيلر تتيح لختم إ  شكميلت اللىمكللت  رض .2

 .التىمـ تي كأسمك و تىملو كسر إ  لللكضكع السل اإ
 لف ل دكدت ايؽ األىداؼ التر كيإ كالتىميليإ اللرغكب تييل إل  دروإ اإلتالف ت ت إشراؼ  .3

 .اللىمـ
 

 التعمم الذاتي: مبادئـ 
 لمطللب ل نلء خ رات ال اإ.الخ رة السل اإ ضركريإ  .1
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 ت ديد نالط الاكة كالضىؼ لتىزيزىل كلىللوتيل ليسيؿ التىمـ. .2
 التغذيإ الراوىإ ذات أثر ك ير تي تث يت كتىلليإ التىمـ. .3
 إتالف التىمـ السل ؽ شرط إلتالف التىمـ البل ؽ. .4

 األسس الىللإ لمتىميـ الل رلج:
التىميليإ تي صيغإ سؤاؿ أك   لرة تكوو إل  الطللب :  يث تـ صيلغإ الللدة واالستجابة المثير .1

 ك ميو أف يويب  مييل  صكرة ص ي إ ينتاؿ  ىدىل الطللب إل  التىزيز.
كذلؾ لف خبلؿ لىرتإ الطللب ال كريإ استول تو لتشويىو لبلنتالؿ إل  الخطكة التلليإ  :التعزيز .2

   للس شديد.
 تو تي  لميإ التىمـ  يث ال ي دد لدة زلنيإ كتيو يسير الطللب كتؽ سر  الطالب الخاصة: قدرات .3

 ثل تإ لدراسإ كتيـ ال رالج ألنيل تختمؼ لف طللب إل  آخر ت ىلن لم ركؽ ال رديإ.
 يث ياكـ كؿ طللب ن سإ  ن سإ خبلؿ تىرتو  أخطلئو التي كا  تييل كيىمـ أف  :الذاتي التقويم .4

 لرنو أك أنو  زلبلئو.لدل تىملو لشركط  لستول تو لملثير اللىركؼ  ميو دكف لا
 

 المبرمج التعميم في البرنامج إعداد إجراءاتـ 
 

 ت ديد اللكضكع الدراسي كأىداتو الىللإ كالسمككيإ. .1
 ت ديد خصلئص الطبلب لف  يث خ راتيـ السل اإ ك لولتيـ التىميليإ كاستىداداتيـ. .2
الرئيسيإ كأتكلرىل الثلنكيإ  ت  ت ميؿ خصلئص الللدة التىميليإ إل   نلصرىل ال ر يإ ثـ أتكلرىل  .3

 أصغر وزء تي الللدة الىمليإ للكضكع الدرس.
 ترتيب السمككيلت تي صكرة تسمسميإ تؤدم إل  ت ايؽ اليدؼ السمككي. .4
إ داد األنشطإ اللسل دة التي يرو  إلييل الطللب ا ؿ كأثنلء دراسإ األداة لثؿ اراءة الدرس أك  .5

 تي.لشلىدة تيمـ تصكيرم لو أك تسويؿ صك 
 ت ديد نكع ال رلوإ اللستخدلإ ثـ كتل إ اإلطلرات التي تتنلسب ل  نكع ال رلوإ. .6
 توريب ال رنللج  م   ينإ لف الطبلب لمتأكد لف داإ صيلغإ الى لرات كترتيب الخطكات. .7
 إ داد ال رنللج تي صكرتو النيلئيإ. .8
ج كاالخت لرات ال ىديإ التي إ داد االخت لرات التىميليإ التي يلر  يل الطللب ا ؿ دراستو لم رنلل .9

 يتـ تاييـ ت صيؿ الطللب النيلئي تيو ا ىد دراستو لم رنللج.
 كتل إ اإلطلرات التي تشلؿ الللدة الىمليإى اللثيرى االستول إى كالتىزيز. .11

 
 
 

 



17 

 

 :اآللي الحاسب باستخدام والتعمم التعميمـ 
  لرة  ف  رالج تي لولالت التىمـ يلكف لف خبلليل تاديـ اللىمكللت كتخزينيلى ثـ  كىي 

يىلؿ الطللب  م  اراءتيل كتيليل كيويب  م  األسئمإ  ن سو. إال أف تكلليؼ ىذه ال رالج 
غ لليل لىنصر الت ل ؿ ال شرم أدل إل  التاميؿ لف أىليتيل.  كا 

 

 :أَىاعها
 

لمطللب سمسمإ لف األلثمإ لمتط يؽ  م  اتتراض أنو س ؽ أف ارأ  يادـالتمرين والممارسة:  .1
كؿ إول إ ينتيي لنيل الطللب إلل  للصح أك  للخطأ كىك تىمـ  كتىززالدرس كتيـ ال دتو. 

 .اللر يإ الخ رة  م  الطللب  صكؿ ألشللؿ
لص ثـ ياـك كذلؾ  تاديـ اللىمكللت تي ك دات صغيرة يت   كؿ ك دة سؤاالن خالبرامج التعميمية:  .2

ال لسكب  ت ميؿ استول إ اللتىمـ كيالرنيل  لإلول إ الص ي إ كىك تىمـ ال تكائو  م  لىمكللت 
 كلىلرؼ وديدة تاد لمطللب.

كلنت تىميليإ تيي ذات كااىيإ اكيإ  تإفاد تككف تىميليإ أك ترتيييإ.  كالتيبرامج األلعاب:  .3
 كيلكف استخداليل تي لولؿ التدريب اإلدارم.

تي ال يلة الىللإ كتدري لن  ايايلن دكف  يكاويوتكتر لملتىمـ لكا لن ش ييلن للل  كىيالمحاكاة:  برامج .4
 أك أ  لء للليإ. ألخطلرالتىرض 

  م  لملشكمإ  مو  ىدىل يكتب الطللب يكت يل لشكمإ نك يف  م  كىيبرامج حل المشكالت:  .5
 . خطئو أك  ؿال  ص إ إلل الراوىإ التغذيإ ال لسكب لو يادـ ثـ. ال لسكب

 م  نك يف لشكمإ يكت يل الطللب يكتب  ىدىل  مو لملشكمإ  م   كىيبرامج حل المشكالت:  .6
 . خطئو أك ال ؿ  ص إ إلل الراوىإ التغذيإ ال لسكب لو يادـ ثـال لسكب. 

ب  طرح اللشكمإ كتككف كظي إ الطللب  لىللوتيل  طرح ال لسك  ياكـ أف تيك اآلخر الكع لأل
 لولك إ لف ال مكؿ.ال ؿ أك 

كىك لف أ دث أدكات التىمـ الذاتي كالذم تـ تيو دلج ال لسكب كال يديك تي  :التفاعمي الفيديو .7
تانيإ  ديثإ لتسويؿ دركس تىميليإ  م  شرط تيديك كيككف ويلز ال يديك لكصكالن  لل لسكب 
الذم يىلؿ  م  ض ط  ركإ ال يديك كيتطمب استول إ  ف طريؽ لك إ ل لتيح كلل يسلح لو 

 لو ال يديك لف دركس تىميليإ تتنلسب كادراتو كلستكاه اللىرتي. لالشتراؾ   ل ميإ تيلل ياد
كيلكف لم يديك الت ل مي التشىب ا تللدان  م  استول إ الطللبى كا  طلء دركس  بلويإ  دالن لف 
الىكدة إل  اللىمكللت األصميإ. ك ند إا لؿ الطللب الدرس يت رع ال يديك الت ل مي إل  دركس 

 وديدة أكثر تادللن.
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كلكضك لت يتـ تسويميل سلىيلن ثـ تدار إلل تي  ماإ  دركس كىياإلشراف السمعي:  نظام .8
دراسيإ تي لركز لصلدر التىمـ )لنلىؿ اللىرتإ( أك يستل  إلييل الطللب كينلاشيل ل  زلبلئو 

كتكض  أنشطإ الدراسإ  شكؿ لتسمسؿ كلل تىرض األىداؼ  م  الطبلب لف خبلؿ كراإ  اللىمـك 
 لكتك إ.

كيتمخص تي إ طلء الطبلب اخت لر لستكل ا مي لمتىرؼ  م  لستكاىـ  لموصوف:التعمم ا .9
الت صيميى ثـ يكتر لكؿ طللب الك دة اللنلس إ لمتىمـ  سب ادراتو ياكـ  دراستيل ثـ يىط  لو 

 اخ لر  ىدم  ىد إتللـ دراستو الك دة لمتىرؼ  م  لدل التادـ الذم أ رزه.
 

 املشكالخ حم اسرتاتيجيح: ساتعاا 
 

ىي لولك إ الىلميلت التي ياكـ  يل ال رد لستخدللن اللىمكللت كاللىلرؼ التي س ؽ لو  
تىمليلى كالليلرات التي اكتس يل تي التغمب  م  لكاؼ  شكؿ وديدى كغير لألكؼ لو تي السيطرة 
 ميوى كالكصكؿ إل   ؿ لو. كىذه االستراتيويإ تض  اللتىمليف تي لكاؼ  اياي يىلمكف تيو 

 يدؼ الكصكؿ إل   للإ اتزاف لىرتيى كتىت ر  للإ االتزاف اللىرتي ىذه  للإ داتىيإ أذىلنيـ 
 يسى  اللتىمـ تييل إل  ت ايايل كتتـ ىذه ال للإ  ند كصكلو إل   ؿ أك إول إ أك اكتشلؼ.

 

 المشكالت أنواعـ 
 

 لشكبلت ت دد تييل اللىطيلت كاألىداؼ  كضكح تلـ. .1
 تكضح تييل اللىطيلتى كاألىداؼ غير ل ددة  كضكح. لشكبلت .2
 لشكبلت أىداتيل ل دد ككاض إى كلىطيلتيل غير كاض إ. .3
 لشكبلت ت تار إل  كضكح األىداؼ كاللىطيلت. .4
لشكبلت ليل إول إ ص ي إى كلكف اإلوراءات البلزلإ لبلنتالؿ لف الكض  الالئـ إل  الكض   .5

 ت صلر.النيلئي غير كاض إى كتىرؼ  لشكبلت االس
 المشكالت حل طرقـ 

 

كىي طرياإ أارب إل  أسمكب ال رد  :النمطي أو االتفاقي العادي باألسموب المشكالت حل طريقة .1
 تي الت كير  طرياإ  مليإ  ندلل تكاويو لشكمإ لل.

 ذلك تعرف بأنيا: وعمى
نشلط  امي ىلدؼ لرف يتصرؼ تيو ال رد  شكؿ لنتظـ تي ل لكلإ ل ؿ اللشكمإ كتؽ  كؿ

 الخطكات التلليإ:
 إثلرة اللشكمإ كالشىكر  يل. . أ

 ت ديد اللشكمإ. . ب
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 ول  اللىمكللت كال يلنلت اللتصمإ  لللشكمإ. . ت
 ترض ال ركض الل تلمإ. . ث
 اخت لر ص إ ال ركض كاختيلر األكثر ا تللالن ليككف  ؿ اللشكمإ. . ج
 طريقة حل المشكالت باألسموب االبتكاري، أو اإلبداعي. .2
ت تلج إل  دروإ  لليإ لف ال سلسيإ لدل اللتىمـ أك )لف يتىللؿ ل  اللشكمإ( تي ت ديدىل  . أ

كت ديد أ ىلدىل ال يستطي  أف يدركيل الىلديكف لف التبلليذ/ أك االترادى كذلؾ لل أطمؽ  ميو أ د 
 ال ل ثيف ال سلسيإ لملشكبلت.

ت تلج أيضل إل  دروإ  لليإ لف استن لط الىبلالت كاستن لط اللتىمالت سكاء تي صيلغإ كلل  . ب
 ال ركض أك التكصؿ إل  النلتج اال تكلرم.

 :المشكمة حل خطواتـ 
إف نشلط  ؿ اللشكبلت ىك نشلط ذىني لىرتي يسير تي خطكات لىرتيإ ذىنيإ لرت إ كلنظلإ 

 كخطكاتيل  لل يمي:تي ذىف الطللب كالتي يلكف ت ديد  نلصرىل 
كىذه الخطكة تتلثؿ تي إدراؾ لىكؽ أك  ا إ ت كؿ دكف الكصكؿ إل  ىدؼ  :بالمشكمة الشعور .1

 ل دد.
 ىك لل يىني كص يل  داإ للل يتيح لنل رسـ  دكدىل كلل يليزىل  ف سكاىل.  تحديد المشكمة: .2
التي تتلثؿ تي تىرؼ ال رد/ التمليذ  م  الىنلصر األسلسيإ تي لشكمإ للى  المشكمة: تحميل .3

 كاست ىلد الىنلصر التي ال تتضلف لنيل اللشكمإ.
كتتلثؿ تي ادرة التمليذ  م  التلييز كالت ديد لىدد لف ال ركض اللاتر إ ل ؿ الحمول:  اقتراح .4

 لشكمإ لل.
 يككف كاد ا تللدهى تيتـ كلألكتلن  كاض لنى ال ؿ يككف كىنلدراسة الحمول المقترحة دراسة نافذة:  .5

 .ن ددىل لىليير  م   نلءن   ينيل الل لضمإ تيتـ للكنإى أ داؿ لىدة ا تللؿ ىنلؾ
اد ال تتكاتر ال مكؿ اللألكتإ أك ر لل تككف غير لبلئلإ ل ؿ اللشكمإى كلذا الحمول اإلبداعية:  .6

لمتكصؿ ليذا ال ؿ تللرس لنيويلت اإل داع يتىيف الت كير تي  ؿ وديد يخرج  ف اللألكؼى 
اللىركتإ لثؿ )الىصؼ الذىني ػ التىمـ التىلكني ػ التىمـ الذاتي ػ التىمـ  لستخداـ استراتيويإ 
اللشرك لت التىميليإ ػ استراتيويإ التىمـ  لستخداـ لدخؿ  ؿ اللشكبلت ػ استراتيويإ األلىلب 

 .التىميليإ(
 

 :وانتعهى: املستىياخ املعياسيح نطشق انتعهيى ثانثاا 
 

 ـ المعيار األول: 
 .اللنيج أىداؼ ت ايؽ تي كالتىمـ التىميـ طرؽ إسيلـ
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 التىميـ كالتىمـ تي ت ايؽ أىداؼ اللنيج. طرؽ تسيـ
 .التىميـ كالتىمـ تي ت ايؽ األىداؼ اللىرتيإ لملنيج طرؽتسيـ  1.ـع

 

 المؤشرات:
 التىميـ كالتىمـ تي اكتسلب اللتىمـ الل لىيـ األسلسيإ لل تكل اللنيج. تسيـ طرؽ .1
 تسيـ تي التنليإ الشللمإ لشخصيإ اللتىمـ. .2
 تسل د  م  اكتسلب اللتىمـ الخ رات التر كيإ. .3

 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي ت ايؽ األىداؼ: الليلريإى كالكودانيإ لملنيج. 2ع.ـ
 

 :المؤشرات
 التىميـ كالتىمـ تي تنليإ ليلرات اللتىمـ لمتىللؿ ل  ال يئإى ك ؿ لشكبلتيل. تسيـ طرؽ .1
 تنليإ الادرة  م  التىمـ طكاؿ ال يلة.  م  تسل د .2
 تسل د  م  اكتسلب الايـى كاالتولىلت اإليول يإ. .3

 

  الثاني: المعيارـ 
 إتل إ طرؽ التىميـ كالتىمـ  يئإ لكاتيإ لت ايؽ التىمـ ال ىلؿ.

 لتدريس( كالتىمـ  يئإ لكاتيإ ت اؽ التىمـ ال ىلؿ.االتىميـ )تتيح طرؽ 
 تتيح طرؽ التىميـ كالتىمـ إدارة ص يإ ت اؽ تىمللن تىلالن. 1ع.ـ

 

 :المؤشرات
 تكتر طرؽ التىميـ التىمـ لنلخلن ص يلن آلنل لولي  اللتىمليف. .1
 تكتر ا تراللن لملتىمـ ك اكاو. .2
 ؛ لمايلـ  لألنشطإ: الىلميإ كالتط يايإ.حلتتسل د  يئإ التىمـ  م  تكظيؼ الكات الل .3
 تكتر  يئإ تىمـ تنظـ سمكؾ اللتىمليف داخؿ الصؼ الدراسي. .4
 تتيح  يئإ تىزز الىبلالت االوتلل يإى كأخبلايلت اللكاطنإ. .5

 تتل كر طرؽ التىميـ كالتىمـ  كؿ اللتىمـ. 2ع.ـ
 

 :المؤشرات
 الذاتي. تىلؿ طرؽ التىميـ كالتىمـ  م  تنليإ ليلرات التىمـ .1
 تسل د  م  ت ديد أىداؼ اللتىمـ. .2
 تسل د اللتىمـ  م  التاكيـ الذاتي. .3
 تشو  اللتىمـ  م  اإلدارة الذاتيإ كت لؿ اللسئكليإ. .4
 تىمـ  م  الت ل ؿ كاالندللج تي  لميإ التىميـ كالتىمـ.لت  ز ال .5
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 التىمـ  م  ت ايؽ ك دة اللىرتإ.ك تسل د طرؽ التىميـ  3ع.ـ
 

 :المؤشرات
 طرؽ التىميـ كالتىمـ لكااؼ لتىددة لت ايؽ التكللؿ  يف اللولالت اللختم إ لملىرتإ.تتيح  .1
 تسيـ تي تنليإ خ رات اللتىمليف كادراتيـى لف خبلؿ تنلكليـ لشكبلت كااىيإ. .2

 

 الثالث:  المعيارـ 
 تنكع طرؽ التىميـ كالتىمـ كلبلءلتيل لت ايؽ أىداؼ اللنيج.

 .اللنيج أىداؼ لت ايؽ تبلئـتك  كالتىمـى التىميـ طرؽ تتنكع
 تتبلءـ طرؽ التىميـ كالتىمـ ل  أىداؼ اللنيج. 2ع.ـ

 :المؤشرات
 تكتر طرؽ التىميـ كالتىمـ  يئإ تىمـ لبلئلإ لت ايؽ أىداؼ اللنيج. .1
 تتنلسب ل  أىداؼ اللكاؼ التىميلي. .2
 تتبلءـ ل  خصلئص ذكم اال تيلولت الخلصإ: اللت كايفى كاللكىك يفى كاللىلايف. .3

 

  :الرابع المعيارـ 
 دلج طرؽ التىميـ كالتىمـ لمتكنكلكويل اللتادلإ.

 للتكنكلكويل اللتادلإ. تدج طرؽ التىميـ كالتىمـ 
 تسل د طرؽ التىميـ كالتىمـ  م  استخداـ التكنكلكويل اللتادلإ. 1ع.ـ

 

 :المؤشرات
 التىميـ كالتىمـ تي استخداـ لصلدر لتىددة لملىرتإ كالتكنكلكويل اللتادلإ. تسيـ طرؽ .1
 تسل د  م  تكظيؼ التكنكلكويل اللتادلإ تي تنليإ ليلرات التىمـ اللستاؿ. .2

 يت اؽ الدلج  يف طرؽ التىميـ كالتىمـى كالتكنكلكويل اللتادلإ. 2ع.ـ
 

 :المؤشرات
 لتادلإ تي الىلميإ التىميليإ.تكظؼ طرؽ التىميـ كالتىمـ التكنكلكويل ال .1
 يتيح استخداـ التكنكلكويل اللتادلإ لكاك إ التطكر اللتسلرع تي اللىرتإ كتكظي يل. .2

 

  الخامس: المعيارـ 
 لبلءلإ طرؽ التىميـ كالتىمـ لمتاكيـ الشللؿ لملتىمـ.

 تبلئـ طرؽ التىميـ كالتىمـ التاكيـ الشللؿ لملتىمـ. 
 كالتىمـ أسلليب التاكيـ اللتنك إ.تتيح طرؽ التىميـ  1ع.ـ
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 :المؤشرات
 تستخدـ طرؽ التىميـ كالتىمـ أسلليب كلصلدر لتنك إ لتاكيـ أداء اللتىمليف. .1
 تيتـ  ول  األدلإ  كؿ تىمـ اللتىمليفى كت ميؿ ال يلنلت لتاييـ  لميإ التىميـ كالتىمـ كتطكرىل. .2

 التىميـ كالتىمـ التاكيـ األصيؿ )الكااىي(. تد ـ طرؽ 2ع.ـ
 

 :المؤشرات
 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي ت ايؽ التاكيـ الشللؿ ألداء اللتىمليف. .1
 تكسب اللتىمليف ليلرات إ داد كاستخداـ لمؼ اإلنولز )ال كرت كليك(. .2
 تتيح إ داد تالرير لتنك إ  ف أداء اللتىمليف. .3

 

  المعيار السادس:ـ 
 طرؽ التىميـ كالتىمـ لليلرات الت كير.تنليإ 

 تنلي طرؽ التىميـ كالتىمـ ليلرات الت كير.
 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي اكتسلب ليلرات الت كير األسلسيإ. 1ع.ـ

 

 :المؤشرات
 تىلؿ طرؽ التىميـ كالتىمـ  م  تنليإ ليلرات ال  ثى كاالستاصلء لدل اللتىمـ. .1
 إى كالتصنيؼى كاالتصلؿى كالتن ؤى كاالستدالؿ.تسيـ تي تنليإ ليلرات: اللبل ظ .2

 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي اكتسلب ليلرات الت كير الىميل. 2ع.ـ
 

 :المؤشرات
 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي تنليإ ليلرات الت كير: النلادى كاسمكب  ؿ اللشكبلت لدم اللتىمـ. .1
 الارار لدل اللتىمـ.تشو   م  تنليإ الت كير اإل دا يى كليلرات اتخلذ  .2

 .ةتسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي تنليإ الذكلءات اللتىدد 3ع.ـ
 

 :المؤشرات
 تسيـ طرؽ التىميـ كالتىمـ تي تنليإ الذكلء: المغكمى كاللنطاي )الريلضيلتي( لدل اللتىمـ. .1
 تسيـ تي تنليإ الذكلء: ال نيى كاللكسيا ى كال ركي لدل اللتىمـ. .2
 الشخصيى كاالوتلل يى كالكودانيى....لدل اللتىمـ. تسيـ تي تنليإ الذكلء: .3
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انتعهيى وانتعهى نهطالب روي انقذساخ  أسانية
 احملذودج

 
 :أـ استراتيجية النمذجة

لف أاكل استراتيويلت التىمـ لف  يث األثرى تإف   لرة "تكر  تىد استراتيويإ النلذوإ 
كلل تراني أتكر"ى ىي أاكل لف   لرة "ا لؿ لل أاكلو" كلل أف التبلليذ يتىملكف كثيران  ف طريؽ 

 م  أف يككف نلكذول ويدان تي ت كيره كي يككف  اللىمـالتاميدى لذا كلف لف األودل أف ي رص 
 ك ليلرة الت كير السميـى كالىلؿ  م  تنليتيلى كلف ثـ اكتسلب التبلليذ ادكة لتبلليذهى كتكويييـ ن

لبلتولىلت الص ي إ التي تكوو سمككيـ تي لكااؼ ال يلة لستا بلنى كيلكف أف تص ح تىمـ 
ى كىك ىنل النلكذج  للتى ير  ف استراتيويلت الت كير  مغإ اللىمـليلرات الت كير أيسر  أف يككف 

 التبلليذ  ينلل ياكـ   ؿ لشكمإ لل.كاض إ ك صكت يسلىو 
 

كلف ىذا اللنطمؽ يىد التىمـ  للنلذوإ صيغإ لف صيغ التىمـ التي تستخدـ كإوراء تىلؿ  
تي تىميـ السمككيلت الوديدةى كتييل يككف ال رد اللبل ظ ىك اللتىمـى كياـك  لبل ظإ السمكؾ لف 

إ يلكف تىمليل لف خبلؿ التىمـ نلكذج يؤدم ىذا السمكؾ. كالكثير لف السمككيلت اإلنسلني
  للنلذوإ  ف طريؽ التىمـ الل لشر.

 

وديدة أك تىديؿ استول إ لكوكدة ػ  سمككيلت كىك أيضلن ذلؾ التىمـ الذم يتـ تيو اكتسلب 
ىذه االستول لت اد تككف لىرتيإى أك ليلريإ أك كودانيإ ػ نتيوإ اللبل ظإ لنلكذج يستطي  أداء 

  سيلنى أك ل ظيلنى أك رلزيلن. السمكؾ سكاء أكلف نلكذول
 

كتي ال اياإ أف ل يكـ النلذوإ أشلؿ لف الكصؼ كالتلثيؿ الللدم اللوسـ كأكثر اتسل لن  
لف أشكلؿ التلثيؿ اللختم إ سكاء كلنت تلثيبلت للديإ لوسلإ أك تلثيبلت ل ظيإ أك تلثيبلت 

  كسلئط  صريإ أك تلثيبلت  صيغ لختم إ.
 

تستند إل  أف التىمـ نتلج لىلميإ  اميإ لتركيب أنكاع لختم إ لف كلل أف  لميإ النلذوإ  
 اللىمكللت كاألتكلر كاللىرتإ كالثالتإ.

 

كالنلذوإ أيضلن لولك إ األتكلر التي تصؼ كتشرح الىلميإ كالظكاىر الط يىيإ كيلكف  
 لىللوتيل  ظكاىر أك  لميلت وديدة.
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أك  دث أك ظلىرة نكد تيليل  طرياإ  ءكلل تىرؼ النلذوإ  أنيل  لميإ ت سيط كتاميد شي 
خصلئص الظلىرةى  ؿ تتح  كأ ءأتضؿ. كىذا التىريؼ ال ي يد  لميإ النلذوإ  تاميد شكؿ الشي

اللولؿ لتاميد ليكلنيكيإ  دكث الظكاىر كارت لطيل  ظكاىر كأ داث أخرل داخؿ السيلؽ الذم تتـ 
 تيو.

 

تر ط  يف أشيلء أك ظكاىر أك أ داث أك ىك  لميإ تككيف تصكر  امي لمىبلالت التي  
  لستخداـ تلثيبلت كأشكلؿ لمل لكلة تيسر شرح كت سير ىذه األشيلء كالظكاىر كالتن ؤ  يل.

 

 أنيل: لولك إ األنشطإ  كلف خبلؿ لل س ؽ يلكف تىريؼ استراتيويإ النلذوإ 
كاإلوراءات كالخطكات التىميليإ/ الىمليإ التي تاكـ  يل الليسرة كالدراسلت كت دث  شكؿ لتسمسؿ 
كلنظـ أثنلء التىللؿ ل  النص الارائي كتؽ خطكات  لميإ ل ددة تتضلف اكتسلب استول لت 

 لتي تاتدم  يل الدراسإ.وديدة أك تىديؿ استول لت اديلإ نتيوإ رؤيإ أك لبل ظإ سمكؾ الادكة ا
 
 

 النمذجة أنواع
 

نلذوإ لىرتيإى كنلذوإ لل كراء اللىرتإى تللنلذوإ اللىرتيإ تاكـ  م   نوعان: النمذجة 
كىك ي كر  صكت لسلكع  اللىمـالتىمـ  لللبل ظإى  ينلل النلذوإ لل كراء اللىرتيإ يستخدليل 

ظيلر ت كيره لطبل وى أللـ الطبلب  يف ي ؿ اللشكمإى كيكوو ن سو ل ظيلن ل   الك ي  للت كير كا 
 لكض لن لسلره تي الت كير.

 
 

 نوعان: والنمذجة
 

 المادية النمذجة أـ
ة ليتـ استخداـ كسلئؿ أك لىينلت للديإ أك  صريإ أك رسكـ لشرح كتلثيؿ كل لك  يث 

كلل ي دث  ند استخداـ اللوسللت تي تلثيؿ الاكانيف الكراثيإ للندؿ.  ىشيءظلىرة أك  لميإ أك 
 سيؿ  م  اللتىمـ كأاؿ تكم إ  للنس إ لو. النلذوإالنكع لف  كىذا
 المفاىيمية النمذجةـ  ب

لألكؼ أك استىلرة  ءكياكـ ىذا النكع لف النلذوإ  م  إ طلء لىن  لألكؼ أك تش يو شي 
ي دث  ند تش يو التيلر الكير ي  سريلف الللء أك الخبليل الشلسيإ   بلط  لىن  يارب لم يـ. كلل

 ال ورة أك كصؼ االلكتركنلت  كؿ النكاة كلل لك أنيل تي ط الت.
كىذا النكع لف النلذوإ ي سط تيـ الظلىرة كالىبلالت  يف لككنلتيل كلل يتضح تي كض   

 .نللذج لتكزي  السكلف أك الغذاء أك اللنلخ تي الىللـ
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 انًُزجحاسرتاتيجيح  خطىاخ
 

  لميإ النلذوإ تتضلف ثبلث خطكات اسلسيإ ىي كللتللي:
 وذجمالن تكوين .1

 :يمي ما خالل من المتعمم لموضوع عقمي نموذج بتكوينىذه المرحمة يقوم المتعمم  وفي
 ػ ت ديد اللكضكع الذم سياـك  دراستو أك اللشكمإ التي يريد  ميل.

يسى  لت ايايل لف دراسإ اللكضكعى كتلثؿ ىذه األىداؼ ت ميؿ  يػ ت ديد األىداؼ الت
 لوكانب لكضكع التىمـ اللركب إل   نلصره ال ر يإ ال سيطإ.

ػ طرح تسلؤالت  مكؿ كي يإ ت ايؽ األىداؼ أك دراسإ  نلصر اللكضكع لف خبلؿ  لميإ 
  صؼ ذىني لكي يإ دراسإ وكانب اللكضكع.

لضركرم لئلول إ  ف التسلؤالت التي طر يل اللتىمـ كالتي ػ تككيف خريطإ لمل تكل اللىرتي ا
 تتكللؿ أوزائيل لتغطي لكضكع التىمـ األسلسي.

 النموذج تمثيل .2
 ىد أف يتكصؿ اللتىمـ إل  أنسب تلثيؿ لنلكذووى كيرل أف ىذا التلثيؿ يكضح تكرة كلكضكع 
ك نلصر النلكذج كيشرح الىبلالت  يف لككنلتوى ياكـ اللتىمـ  لستخداـ ىذا التلثيؿ تي اإلول إ 
 ف تسلؤالت  كؿ لكضكع النلكذج أك ت سير الظكاىر أك  بلالت لرت طإ  للنلكذج أك التكصؿ 

 منلكذج أك التن ؤ  تغيرات أك آثلر تترتب  م  النلكذج.لاستخداـ كتط يالت  لميإ إل  
 كلل تتضلف  لميإ النلذوإ الخطكات التلليإ:

 النموذج:  تقديم . أ
 ىرض تلييدم تي صكرة لمخص  لـ كتوريدم لمللدة التىميليإى كيادـ لمطللب لكاد  اللىمـياـك 

 ف  نيإ اللكضكع أك الخ رات التي يراد لىللوتيل لليدة لختصرة تي  دايإ اللكاؼ التىميلي 
 يدؼ تسييؿ  لميلت تىمـ الل لىيـ كاألتكلر كالخ رات كالاضليل اللرت طإ  يلى كين غي أف يرا ي 

 تي تاديـ النلكذج لل يمي: اللىمـ
ػ تككيف خريطإ الل تكل اللىرتي لئلول إ  ف التسلؤالت التي يطر يل الطللب كالتي تتكللؿ 

 ل لتغطي لكضكع التىمـ األسلسي.أوزائي
 ػ ت ديد األىداؼ التي يسى  لت ايايل لف دراسإ اللكضكع.

ػ طرح تسلؤالت كي يإ ت ايؽ األىداؼ أك دراسإ  نلصر اللكضكع لف خبلؿ  لميلت  صؼ 
 ذىني لكي يإ دراسإ وكانب اللكضكع.

 لس إ.ػ استخداـ اضليل لألكتإ لدل اللتىمـ كيشتلؿ  م  تكضي ل كتشل يلت لن
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 النموذج: تمثيل . ب
ـ اللككنإ ل نيإ اللكضكع  ىنليإى كتزكيد التمليذ  ألثمإ  م  ذلؾى يتكضيح اللبللح الرئيسإ لمل لى

يدؼ ىذه اللر مإ إل  ر ط الللدة التىميليإ الوديدة تي ال نلء اللىرتي اللكوكد لدل الطللب تك 
كلة أك تخطيط أك ت سيف النلكذج لمنلكذج الل لىيليى تي ىذه اللر مإ ياكـ الطللب  ىلؿ ل ل

الل لىيلي تاد يستخدـ الطللب لوسللت أك أشيلء لصغرةى أك رسكـ  يلنيإ كأشكلؿ تخطيطيإ 
لتكصيؼ أ ىلد ك نلصر النلكذج كشرح الىبلالت  يف لككنلت النلكذج؛ لتسييؿ تيـ الل تكل 

 اللىرتي لمنلكذج.
 النموذج: تطبيق .3

تيدؼ إل  تد يـ التنظيـ اللىرتي لمطللب لف خبلؿ لسل دتو تي استخداـ التلثيؿ لمنلكذج 
كلئلول إ  ف التسلؤالت اللطرك إ  ميوى كذلؾ  لستخداـ صكر أك رسكللت أك لخطط ل لىيلي 
ك دة اطل لت  يلنيإ كتخطيطيإ ل  لرا لة تككيف ال نيإ الل لىيليإ لملكضكع الدراسي كاد 

يف اللر متيف الثلنيإ كالثللثإى لذا تاد يتـ دلويل لف أوؿ تكضيح لكضكع يصىب ال صؿ  
النلكذج أك ت سير الظكاىر أك  بلالت لرت طإ  للنلكذج أك التكصؿ إل  استخداـ تط يالت 

  لميإ لمنلكذج أك التن ؤ  تغيرات أك أثلر تترتب  م  النلكذج.
 النموذج: تقويم .4

 التقويم منصبًا عمى: وفي ىذه الخطوة يكون نظام
 ػ التأكد لف تيـ كاستيىلب الل لىيـ اللرت طإ  لللكضكع.

دللويل لدل اللتىمليف.  ػ التأكد لف دروإ تكاتر الخصلئص الل لىيليإ لؤل نيإ التي يراد تىمليل كا 
 ػ التأكد لف شلكليتو اللىرتيإ كاالستيىلب تي أذىلف التبلليذ. 

 ليذ التمالئي لمتىمـ.ػ التأكد لف استلرار انت له التبل
 فيما يمي: النمذجةخطوات  وفيمبسيحدد كل من ولن  كما 

 لمميارات  التقديم .1
ل لشرةى أك  تىمـ الطبلب ذاتيلن لف خبلؿ للدة تىميليإ لاركءة يىدىل  اللىمـكيتـ ذلؾ  كاسطإ 

 كؿ الليلرة اللراد دراستيلى ل ينلن تييل تىريؼ الليلرةى كأىليتيلى ك لميلت الت كير  اللىمـ
 اللتضلنإ تييلى كالصىك لت التي يتكا  كاكع الطبلب تييلى ككي يإ التغمب  مييل.

 المعممبواسطة  النمذجة .2
ر  صكت نلكذول لمىلميلت الىاميإ اللتضلنإ تي الليلرةى تيتظلىر  أنو ي ك اللىمـ يث يادـ 

ى كيكوو ن سو ل ظيلن ككأنو ي كر زلبلئولرت   أللـ الطبلبى كاد يارأ ويران لاطىلن لف الكتلب أللـ 
  صكت لسلكع لستخدللن االستوكاب الذاتي؛ ليى ر ل ظيلن  لل يدكر تي رأسو.
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 بواسطة المتعمم النمذجة .3
الطللب  لميلت النلذوإ  لف الطبلب الايلـ  نلذوإ الليلرة لثملل تىؿى ثـ يالرف اللىمـيطمب 

التي ات ىيل  ىلميلت زليؿ لو يومس  وكارهى   يث يى ر كؿ لنيلل لآلخر  لل يدكر تي ذىنوى 
 يتأكد لف تيلو  نلء  م  لل ياكلو. اللىمـك ذلؾ يص ح اللتىمـ لدركلن لىلميلت ت كيرهى ك 

 وفق الخطوات التالية: النمذجةاستراتيجية  وتسير
 العرض: مرحمة .1

يتـ تىريؼ الدراسلت  ليلرات تيـ اللاركء اللراد إ طلء النلكذج ليلى  يث يتـ شرح ذلؾ  كتييل
 لمدراسلت   يث يركنو كيسلىكنو.

 :االنتباه مرحمة .2
 ل.يي يتـ شر تكتييل يتـ تكويو االنت له إل  التركيز  م  الليلرات ال

 الممارسة: مرحمة .3
 الليسرة ترصإ لمدراسلت للللرسإ الليلرات. كتييل تىط 

 :التصحيحية الراجعة التغذية تقديم مرحمة .4
كتييل تادـ الليسرة لمدراسلت التغذيإ الراوىإ اللتكررة كالنك يإى الل لشرة كال كريإ لتىزيز السمكؾ 

 اللنلسب كالص يح كيتـ تص يح السمكؾ الخلطئ.
 التطبيق: مرحمة .5

يسرة لمدراسلت األنشطإ كاللكااؼ تي  ورة الدراسإ لتط يؽ لل تىملكهى كتي ىذه اللر مإ تكتر الل
 كلل أف ىذه اللر مإ تلكف الدراسلت لف استخداـ ليلرات تيـ اللاركء تي لكااؼ وديدة.

كالودير  للذكر أف الليسرة  ندلل تاكـ  للنلذوإى تإنيل تشرح  شكؿ  لـ كؿ ليلرة لف ليلرات 
سلت لف أوؿ تاييـ تيليـ لمليلراتى ثـ ت لكؿ استخراج ألثمإ لف تيـ اللاركءى ثـ تسأؿ الدرا

الدراسلت أن سيف  م  كؿ  نصر لف النلكذجى  م  أف تادـ الليسرات ل ىضيف ال ىض تغذيإ 
 راوىإ  م  وكدة لل يأتكف  و لف ألثمإ.

 

لف أنوح  للل س ؽ يتضح أف النلذوإ تشكؿ ال دة رئيسإ لملتىمـى تللتىمـ  للنلذوإ 
أثنلء ايللو  اللىمـأسلليب التىمـ كأكثرىل تل ميإى  ندلل تاترف  إيضل لت كتىميالت يادليل 

 للىلؿى كلل تىد النلذوإ ليلإ تي تنليإ الليلرات اللىرتيإى تللنلذوإ اللىرتيإ تاكـ  م  التىمـ 
أثير ألف التبلليذ  لللبل ظإى كىذا النكع لف النلذوإ لف أاكل استراتيويلت التىمـ لف  يث الت

أثنلء تدريسو ليلرات ال يـ الارائي  اللىمـيتىملكف كثيران  ف طريؽ التاميد. لذا لف األودل  رص 
أف يص  يل  نللذج ارائيإ ويدة يىرضيل  م  تبلليذه  ت  يككف ادكة لل لكلتيلى ألف الاراءة ال 

 ات الىاميإ السميلإ. يكت ي تييل  لورد الداإ كالكضكح  ؿ تتىدل ذلؾ إل  إتالف الىلد
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 األدوار: تمثيل

يىرؼ تلثيؿ األدكار  أنو: لشلركإ الطللب تي لكااؼ ت لكي اللكااؼ الكااىيإ؛  يدؼ  
إلالء الضكء  م  األدكار كلللرسإ المغإ تي وك ياترب لف لكااؼ ال يلة الىلديإ التي يىيشيل 

كلل يىرؼ  م  أنو: اللدخؿ  الطللبى كيللرس المغإ لف خبلليلى كيؤدم كظلئ يل تي ال صؿ.
الذم يلكف لف خبللو ت كيؿ ال صؿ إل  لسرح يللرس تيو كؿ تمليذ دكرانى كيتصرؼ  سب أ ىلد 

 ىذا الدكر سكاء كلف الدكر لشخصيإ تلريخيإى أك يلثؿ كااىلن اوتلل يلنى أك سيلسيلن أك  ضلريلن.
ذ ل ىض اللكااؼى أك خؿ  م  تلثيؿ األدكار  م  أسلس تلثيؿ التبلليدياكـ ىذا الل 

ى تيك نلكذج للكاؼى أك  دث اللىمـاأل داثى أك الشخصيلت التلريخيإ ت ت إشراؼى كتكويو 
أك شخصيإ تلريخيإى يسند لكؿ لف يسيـ تيو دكر ل ددى كىذا يتيح ترصإ لملشلركإ ال ىللإ لف 

 اللتىمليف تي اللكاؼ التىميلي.
 

 تمثيل األدوار: أسس
 ركايلت الختيلر كاالوتلل يإ األد يإ الكتب إل  الروكع :ىو األدوار تمثيل في األساس 
 تنليتيل اللراد المغكيإ الليلرات ل  كتتنلسب كاللوتل  ال يئإ تبلئـ اوتلل يإ لكضك لت أك أد يإى
 لت ىيؿ األدكار تلثيؿ اختيلر  ند لرا لتيل يوب التي اال ت لرات  ىض كىنلؾ الطبلبى لدل

 :لنيل األنشطإ
اختيلر اللكااؼ التي ستلثؿ أدكارىل اختيلران خلصلن ت اؽ لف خبللو األىداؼ التىميليإ كيتبلءـ  .1

ل تكاه ل  تمؾ األىداؼى كأيضل ل  لستكل  لر طبلب اللر مإ اال تدائيإ كثالتتيـى كيست سف 
 أف تككف تمؾ األدكار لألكتإ لدييـ تي ال يئإ الل ميإ أك اد لرت  خ راتيـ السل اإ.

تن يذ الدكر يرا ي  دـ انتيلئو ا ؿ أف تلثؿ تيو ولي  النكا ي الليلإ كوكانب الليلرات  ند  .2
 المغكيإ اللراد تنليتيل أك إكسل يل لمطبلب.

لنلاشإ  رة ل  الطبلب  ىد انتيلء تلثيؿ الدكر ل لشرة كت لدؿ اآلراء  كؿ لضلكف الدكر  إوراء .3
 تييل كا  التي األخطلء كاستخراج تنليتيل رادالل المغكيإ لمليلرات الللثؿ الطمبكلستكل أداء 

 .كتصكي يل
 تي  للإ تىدد األدكار التي يتـ تن يذىل ين غي لرا لة: .4

 ػ أف تككف األدكار تي لولميل  سيطإ اصيرة.
 ػ أف تككف الشخصيلت األسلسيإ اللشتركإ اميمإ الىدد.

 ػ أف تككف األدكار لثيرة الىتللللت الطبلب.
 تتكللؿ الشخصيلت تي أداء الليلرات المغكيإ اللراد تنليتيل. ػ أف
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 ألداءلملىمـ أف يض  الئلإ  شركط األداءى يتـ اطبلع ولي  الطبلب  مييلى كتتخذ لىيلران  يلكف .5
 .الدكر صل ب الطللب

 اللتل ىإ تي أثنلء التن يذ كالتاكيـ اللستلر ألر ليـ. .6
 استخذاو متثيم األدواس: مميزاخ

 اللطمكب كسللت خصلئص لى و اللراد لدكرال سلسيإ كالك ي؛  يث يتضلف تىريؼ ا تنليإ ػ
 .ل لكلتيـ

ػ اكتسلب التبلليذ الىديد لف الليلرات كلألداء اللى رى كالنطؽ الص يح الكاضحى كاإللالء الويدى 
 كتنكي  الصكت.

 لتىددة. إػ اكتسلب ايـ إيول ي
 ػ يتـ تث يت اللىمكللت  ند توسيدىل.

 ىذا اللدخؿ  م  اللكاؼ التلثيميى كال صؿ الدراسي شيئلن لف اللرح.يض   
ػ يارب ال ىد الزللني كاللكلني تي التدريسى تيك يدخؿ ال يكيإ  م  اللكاؼ التدريسي تيارب إل  
أذىلف التبلليذ لكااؼى كأ داثلنى كشخصيلت  ىيدة  ف اللشلىدةى كىك  ذلؾ يثير الداتىيإ لدل 

 اللتىمـ.
 تىميإ لمسمكؾ السميـ.ػ لللرسإ 

 ػ وؿ اللىمكللت التي يكتس و اللتىمـ أش و  للكااىيإ أللـ اللتىمليف.
تي اإلاداـ كالخطل إ كال  ث  بػ  للطرياإ التلثيميإ تثرل الدركسى كتييأ ترصإ ك يرة لمطبل

 كالكتل إ كاال تللد  م  الن س كت لؿ اللسئكليإ.
 ش تييل التبلليذ.ػ يسل د  م  الت ل ؿ ل  ال يئإ التي يىي

 ػ كسيمإ لت ريد التىميـى كاال تللد  م  الن س.
ػ اللركر  خ رة الضغكط التي تخمؽ األدكار؛  يث يكتر تلثيؿ األدكار للدة لمدراسإ  ف الطرياإ 

 كالظركؼ التي تخمؽ لف خبلليل األدكار.
 ي يض  للداتىيإ لمىلؿ كالتىمـ. لشكالن ػ يكتر تلثيؿ األدكار تىميللن 

لكف ىذه الطرياإ الطبلب لف التولكب ل  اللشكمإ كتالص  ىض الشخصيلتى كلف رؤيإ ػ ت
أن سيـ كلل يراىـ غيرىـى كلف تلريف  سيـ األد ي كذكايـ المغكمى  ف طريؽ األداء السمككي 

 اللتىمؽ  للدكر.
 :األدواس متثيم تُفيز إجشاءاخ

الطبلب الذيف ياكلكف  للتلثيؿى كيتـ االختيلر تي اللرا ؿ األكل  الستخداـ لدخؿ تلثيؿ  اختيلر .1
ى كتككف األكلكيإ لمطبلب ال لىليف لملكضكع ذكم الادرة  م  لكاويإ اللىمـاألدكار لف ا ؿ 
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ال صؿ  شول إى دكف خكؼ أك خوؿى ألل  ىد لراف الطبلب تيككف االختيلر  م  أسلس 
 التطكع.

 م  دكره   لالطبلعللشتركيف لمتلثيؿ أك األداءى كيسلح تي ىذه اللر مإ لكؿ لشترؾ ا تييئإ .2
 لك كلل اللشلىديفتيو كتي كي يإ  رضو كالايلـ  و أللـ ال صؿ؛  ت  ي دك األداء أللـ  كالت كير

 .تلثيبلن  كليس  اياإ كلف
تي ىذه التييئإ  ت صير طبل و  أنيـ لف يتكاىكا إنتلولن لغكيلن  اللىمـتييئإ ال صؿ لملشلىدة كياكـ  .3

لكتلبلن كيطمب لنيـ لبل ظإ أداء كؿ لشترؾ  داإى كأف ي كركا كيؼ سيؤدكف تمؾ األدكار لك 
لنيـ االسترشلد  الئلإ لكاص لت األداء كالليلرات المغكيإ  اللىمـطمب لنيـ ذلؾى كلل يطمب 

 اللراد تن يذىل.
ار: كياكـ الطبلب الذيف كا   مييـ االختيلرى كاستىدكا لذلؾ  تن يذ أدكارىـى سكاء تن يذ األدك  .4

أك ال صؿى إال إذا خرج الطللب اللؤدم  ف  اللىمـ صكرة ترديإ أك ولل يإ دكف لالطىإ لف 
اللكضكع أك اليدؼ أك ا تلج للسل دةى....ت ي ىذه ال لؿ ي ؽ لملىمـ التدخؿ كتكويو 

لمطبلب الذيف يؤدكف األدكار  لتل ىإ أدكارىـ لف خبلؿ  طلاإ لكتكب الطللب... كاد يسلح 
 مييل نص الدكرى كتىد لدة  شر دالئؽ لدة كلتيإ للثيؿ الدكرى كاد تاؿ أك تزيد ىذه اللدة 

  سب ط يىإ كلستكل األداء.
يىيـ ال رصإ لطبلب ال صؿ ول اللىمـالتىميؽ  م  التلثيؿ كيتـ  ىد االنتيلء لف التن يذى كيىط   .5

 لملنلاشإ كشرح استول لتيـ كلنلاشإ أتكلرىـ كتصكيب أخطلء زلبلئيـ.
يلكف لملىمـ إذا سلح الكات أف يىط  ال رصإ لطبلب آخريف  تكرار أداء األدكار  ىد انتيلء  .6

أنو لف الخير تأويؿ تكرار التلثيؿ  ت  تتلح  اللىمـالىرض األكؿ كالتىميؽ  ميوى كاد يرل 
 ل  اللزيد لف اللىمكللت  نيل.ترصإ الت كير تييل كو

 :انزاتي انتساؤل اسرتاتيجيح
 التساؤل الذاتي: مفيوم .1

التسلؤؿ الذاتي  أنو   لرة  ف سمسمإ لف الخطكات التي يت ىيل الطللب لتكويو  يىرؼ
ت كيره كالتن ؤ كالتكضيح كاإلول إ  لل يطر و لف تسلؤالت تيك  لميإ تكويو األسئمإ ا ؿ كأثنلء 

 ك ىد الاراءة كيستخدـ ل يـ النص اللاركء تيك ي ن   م  أسلس ل لتيح النص.
 ف األسئمإ التي يكوييل الطللب لن سو أثنلء لىللوإ اللىمكللت كيىرؼ أيضلن  أنو   لرة  

  مييل للل يوىمو أكثر اندللولن ل  اللىمكللت كأكثر ك يلن  ىلميلت الت كير. اللىمـك ىد أف يدر و 
كيلكف تىريؼ استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي  أنيل لل ياـك  و الطللب تي أثنلء تىملو لف  

ف أسئمإ  ف لضلكنو تسل د  م  االستيىلب الدايؽى ل نلء  بلالت ت ص النص اللاركءى كتككي
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 يف أوزاء الللدة اللاركءة لثؿ الكمللت كالولؿ كال ارات كالك دات األك ر ك يف لىمكللت الطللب 
كخ راتو كلىتاداتو لف ولنب كاللكضك لت كالدراسإ لف ولنب آخرى ك نلء  بلالت  يف 

 اللىمكللت الوديدة.اللىمكللت اللختزنإ تي الذاكرة ك 
 التساؤل الذاتي لممعاقين بصريًا:  استراتيجية أىمية .2

نتلئج  كاد أكض ت ليذليل دكر ليـ تي تنليإ ليلرات الت كير لدل التبل األسئمإ
آراء  ك يف. اللىمـالدراسلت كوكد ارت لط تلـ  يف لستكيلت الت كير التي تظير تي إول لت أسئمإ 

 ىض التر كييف  كؿ ايلإ السؤاؿى كدكره تي الىلميإ التىميليإ: األسمإ الويدة تىني التدريس 
 الويد.
 .تي ليلرة األسئمإ لن ذ إل  ال كر ال ر 
 إنو ركح الىلميإ التىميليإ. ءتي السؤاؿ كؿ شي 

 الللىر ىك الذم ي رص  م  تدريب الطبلب  م  ليلرة طرح األسئمإ لف خبلؿ اللىمـك  
تييئإ لكااؼ تىميليإ غير ل تىمإى كيلكف تكظيؼ ىذه اللكااؼ تكظي لن إيول يلن لكي يستطي  

 الطبلب طرح أسئمإ ليل ايلإ   يث تىلؿ  م  تنشيط الت كير لدييـ.
ثلرة   كتيدؼ استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي إل  الدراسإ  ف لىمكللت  ف طريؽ تككيف كا 

 لكف أف يسأليل اللتىمـ لن سإ أثنلء لىللوإ اللىمكللت.االسئمإ كتشلؿ لولك إ لف االسئمإ ي
لذا ين غي ضركرة استخداـ استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي تي التدريس لمطبلب اللىلايف  

  صريلن؛ ألنيل تنلسب ادراتيـ.
كيتيح استخداـ استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي لطبلب الصؼ األكؿ اللىلايف  صريلن ترصلن  

تل إ الكات الكلتي لمت كير تي اإلول إ الص ي إ كالتكصؿ إلييل تيذه  لمتى ير  ف أن سيـ كا 
االستراتيويإ  ذلؾ ت ث الثاإ تي ن كس الطبلب كتكود لدييـ الرغ إ تي إث لت الذاتى كتسل د 
استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي تي تطكير الك ي الذاتي لىلميإ ال يـ للل يسل د الطبلب اللىلايف 

 ليـ   يث يص  كف  م  ك ي  للذا يتىملكف؟ ككيؼ يتىملكف؟ صريلن  م  ت ص تي
كلف ثـ تخمؽ الك ي  ىلميلت الت كير لدييـ كتوىميـ أكثر اندللولن ل  اللىمكللت التي  

يتىملكنيلى كلل أف أسئمإ الطبلب تزكدنل  لىمكللت  ف طرياإ تكاتايـ كت ل ميـ تي ال صؿى كىي 
 ب اللىلايف  صريلن.وزء لف لككنلت التىمـ لدل ىؤالء الطبل
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 :الذاتي التساؤل باستراتيجية التدريس ومراحل خطوات .3
 تلر استراتيويإ التسلؤؿ الذاتي  ثبلث لرا ؿ رئيسيإ:ػ

 ما قبل التعمم: مرحمة . أ
 ىرض لكضكع الدرس  م  التبلليذى ثـ يلرنيـ  م  استخداـ أسلليب التسلؤؿ  اللىمـ يث ي دأ 

الذاتي )أف األسمإ التي يلكف لمتمليذ أف يسأليل لن سو( كذلؾ  يدؼ تنشيط  لميلت لل كراء 
 اللىرتإ كلف ىذه االسئمإ:

 .)للذا أتىؿ؟  يدؼ خمؽ ناطإ لمتركيز )يسل د الذاكرة اصيرة اللدل 
 ىدؼ غرض خمؽ ىذا؟  أتىؿ لللذا. 
 التىرؼ  م  اللولؿ اللنلسبى كالىبلاإ  يف اللىرتإ الوديدة   غرضىذا ليللن؟  يىد لللذا

كاللىرتإ السل اإ أك لىرتإ اللكااؼ اللتشل يإ كر ط اللىرتإ الوديدة  للذاكرة  ىيدة اللدل. 
لف لىرتإ سل اإ  وكالغرض لف ىذه االسئمإ التي يكوييل التمليذ لن سو ىك التىرؼ  م  لل لدي

ثلرة اىتللللتو  يث إف ىذه اللىرتإ  أك التصكرات الا ميإ تالـك  اللس اإ كؿ لكضكع الدرس كا 
االخت لء إذا لل استخدلت لىيل استراتيويلت التدريس التاميديإى كالتىرؼ  م  ىذه التصكرات 

  الكصكؿ إل   م التبلليذيد تشكيؿ خ رات التىمـى كلسل دة دتي ت  اللىمـالا ميإ يسل د 
 دليؿ لدييـ كتخمؽ التبلليذ لدل لىيفن   اميلن  تكويلن  تختمؽ األسئمإ تيذه  مليلنى اللا كؿ الل يكـ
 .اللىمكللت لىللوإ كتي التىمـ تي يكوييـ

التىرؼ  م  لل لدل التبلليذ لف ل لىيـ ا ميإ  ف طريؽ اللال مإ اإلكمينيكيإ أك خرائط  كيتـ
 . يكتر كاستخداـ األسئمإ الل تك إالل لىيـ أك الل لكلة  للكل

 :ب ـ مرحمة التعمم
  اللىرتإالتبلليذ  م  أسلليب التسلؤؿ الذاتي لتنشيط  لميلت لل كراء  اللىمـيلرف   يث

 :األسئمإىذه  كلف
 ؟غرض اكتشلؼ الوكانب غير اللىمكلإ األسئمإ التي أكوييل تي اللكاؼ ؟  للأ ػ 

 ؟تىملو ؟  غرض تصليـ طرياإ لمتىمـأك  ىذاأ تلج خطإ لىينإ ل يـ  ىؿب ػ 
 ؟التي كضىتيل لنلس إ ل مكغ اليدؼ الخطإ ىؿػ  ج

 ؟ مكغ اليدؼ  لتولهىؿ لل الت  و  ت  اآلف ينسوـ ل  الخطإ ى كيشير  د ػ 
 ف ىذه األسئمإ تسل د التمليذ  م  تنظيـ لىمكللتو كتذكرىل كتكليد أتكلر وديدة  كاإلول إ 

للختم إ للل يوىميل الخطكات التي تسل ده تي  ؿ اللشكمإ لف وكان يل ا يللل يوىمو ي كر ت
 .أسيؿ تي ال ؿ
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 مرحمة ما بعد التعمم: -ح
ىذه اللر مإ  م  أسلليب التسلؤؿ الذاتي لتنشيط  لميلت لل كراء  يت التبلليذ اللىمـ يلرف  يث

 :اللىرتإ ى كلف ألثمإ ىذه األسئمإ
 أخرللكااؼ  يت  للتط يؽ االىتللـ  غرض ؟تي وكانب  يلتي اللىمكللت ىذه استخدـ كيؼأ ػ 

  ىيدة اللدل.
 .ىذه الىلميإ؟  غرض تاييـ التادـ تي ك لءتيلدل  للب ػ 
 .لل إذا كلف ىنلؾ  لوإ إلوراء آخرلتل ىإ   غرض ؟ىؿ أ تلج  ذؿ ويد وديد -ج
 ؟ؿ أستطي   ؿ اللشكمإ  طرياإ أخرمى -د
 ؟ىذا لل أريد الكصكؿ إليو  للض ط ىؿ - ىػ
 ؟كيؼ يلكف الت اؽ لف ص إ ال ؿ -ك
 

تكصؿ إلييل  يك اإلول إ  ف ىذه األسئمإ تسل د التبلليذ  م  تنلكؿ كت ميؿ اللىمكللت الت     
 د  مي ر ط اللىرتإ لثـ تكللميل كتاييليل  ك كي يإ االست لدة لنيل كأيضلن إول إ ىذه األسئمإ ال تس

نلل تؤدل إلي ت ميميل  ىلؽ كتنظيـ للل ي ؤدم إل  اكتسلب السل اإ  لللىمكللت الوديدة تاط ى كا 
لىرتإ السل اإ كالخ رة الوديدة كىكذا ي دث  نلء لملىني نتيوإ الت ل ؿ  يف ال ىاللىرتإ كتكللميل

أف يدرب اللتىمـ  م  أف يتل   تىملو  اللىمـللل يؤدم إلي استيىلب الللدة الدراسيإ ك مي 
ك الشىكر ك ذلؾ تت اؽ نتلئج إيول يإ تي تنليإ الداتىيإ  ىكيبل ظ كيرااب  لميلت ت كيره

 للل أتضؿ  طرياإ كالتىمـ كاالستيىلب ال يـ  م  اللتىمـ تسل د أنيل كلل ى لللسئكليإ لدل اللتىمـ
 .اللىمـ لف ولىزة اللىمكللت أخذ لك

التساؤل من خالل تحقيق  استراتيجيةأن يتم تدريب الطالب عمى استخدام  ويمكن
 الخطوات التالية :

 :التنبؤ وتنشيط  المعرفة السابقة .1
لتنشيط  لميلت لل ت التسلؤال  ىض إثلرة  م  كيشوىيـ ى الدرس لكضكع  ىرض اللىمـ ي دأ ػ

 .لف خ رات سل اإ  كؿ لكضكع الدرس يدؼ تىرؼ لل لدييـ  ىكراء اللىرتإ
 : ن سوي كر كؿ طللب تي  نكاف لكضكع الدرس ثـ يسأؿ  ػ

 ؟يتل كر ىذا اللكضكع  نلءن  م   نكانو شيءأم   ف 
 ؟لؾذ أتكا  لللذا 

ك كتل إ تارة تمخص أ ىايلـ الطبلب  ىلؿ خرائط لمل لىيـالكسلئؿ الل يدة تي ذلؾ  كلف
 .لىمكللتيـ  نو
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 :تقويم التنبؤ والتأمل الذاتي .2
طبل و  كؿ اللىمكللت اللتكترة لدييـ  ف لكضكع الدرس كيشوىيـ  م  إثلرة  اللىمـ ينلاش     

 اللشكبلت كت ديد ىكتنظيـ اللىمكللت كتكليد أتكلر ىيتضلنيل لكضكع الدرس يالتسلؤالت الت
 .كتاكيليل النتلئج إل  كالكصكؿ كتن يذىل  نيل لئلول إ البلزلإ لؤلنشطإ كالتخطيط

 

ن سو إل  أم لدل  ك لىني آخرى يارأ كؿ طللب لكضكع الدرسى كتي أثنلء اراءاتو لوى يخت ر   
كلف تن ؤ الطللب ص ي لنى تإنو يكاصؿ التن ؤ  كلنت تن ؤاتو  كؿ ىذا النص ص ي إ؟ تإذا

كالت كير  كؿ لل ي دث تي  ايإ لكضكع الدرسى ثـ يسأؿ ن سو: لل ال ؿ اللاترح لملشكمإ لثبلن؟ 
ذا لـ تكف التن ؤات لطل اإ أك لتالر إ للكضكع الدرس تىم  الطللب  أك لل النيليإ اللتكاىإ ليل؟ كا 

ؤاتي غير ص ي إ؟ ككيؼ يلكنني  لؿ تن ؤات أك تكاىلت أف يسأؿ ن سو: لللذا تكاىلتي أك تن 
 لختم إ؟

 :الخاتمي التقويم.3
طبل و تي النتلئج التي تكصمكا إلييل لف خبلؿ إثلرة  ىض التسلؤالت التي  اللىمـينلاش  

تسل د الطبلب  م  تنلكؿ اللىمكللت التي تكصمكا إلييل كت ميميل كتاييليلى كت ديد كي يإ 
تي لكااؼ  يلتيإ أخرل كيلكف أف يتـ ذلؾ  ف طريؽ لالرنإ اللىمكللت الوديدة االست لدة لنيل 

 لللىمكللت السل اإى كا  لدة تنظيـ خرائط الل لىيـ أك اللمخصلت التي س ؽ كتل تيل تي  دايإ 
الدرسى ك ذلؾ يككف الطللب لىن  نتيوإ الت ل ؿ  يف اللىمكللت السل اإى كالخ رات الوديدة 

غير  ء  استخداـ اللىمكللت الوديدة تي لكااؼ لختم إى ألل إذا كلف ىنلؾ شيكيص ح الدران  م
 كاضح تي ذىف الطللب تلف األتضؿ أف ياكـ  دراسإ اللكضكع لرة أخرل.

 

 :األقشاٌ مبساعذج انتعهيى
 

 تدريس األقران: معنى: أوالً 
 

 :كاالتي يعرف
ىك استخداـ األاراف تي األنشطإ اللنظلإ إلتل إ اللزيد لف ال رص أللـ التبلليذ ػ  

للللرسإ لل يككنكا اد تىملكه تي الل تكلى كيختمؼ  ف التىميـ التىلكني تي أنو يتطمب أف ياـك 
  تىميـ التبلليذ كيؼ يلكنيـ أف ياكلكا  أداء األنشطإ اللطمك إى كيتطمب أف يسمؾ التبلليذ اللىمـ

  م  أنيـ لتدر يف كلدر يف.
 

ىك أ د طرؽ التدريس التي يتـ  كاسطتيل تدريس ػ  Peer tutoringتدريس األاراف  
التمليذ  كاسطإ زلبلئو تي الصؼ الدراسي أك اللدرسإ. كاد كود أنو يسيـ  شكؿ تىلؿ تي تنليإ 
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ذم ياكـ  ىلميإ ليلرات الطللب تي لىظـ الوكانب األكلديليإ خلصإ إذا تـ تكويو الطللب ال
 التدريس إل  كي يإ التىللؿ ل  الطللب اللتىمـ.

 

كلل ىك   لرة  ف استخداـ األاراف تي األنشطإ إلتل إ اللزيد لف ال رص أللـ التبلليذ  
 للللرسإ لل يككنكا اد تىملكه تي الل تكل.

 

ليذ ػ كف التبلاللىملكلل ىك ل لكلإ لزيلدة الكات اللستغرؽ تي  لميإ التىمـى يشرؾ  
يزيد لف  لميإ  اللىمـلىيـ تي التدريس تي اللر متيف اال تدائيإ كالثلنكيإى كايلـ التمليذ  دكر 

الت ل ؿ  يف التبلليذ. كياصد  يل اف ياكـ التمليذ اللت كؽ دراسيلن  لللسل دة تي تىميـ تبلليذ 
 أصغر لنو ػ سنلن أك أاؿ لنو تي اللستكل الدراسي.

 

 استخذاو تهك انطشيقح: ششوط
  شكؿ تىلؿ كتي أكالت لنلس إ. اللىمـتدخؿ  
  لمدرس ككض  خططو ثـ يت ىيل التبلليذ  للتن يذ. اللىمـت ديد 
  كالتمليذ اللتىمـ. اللىمـلبل ظإ أداء كؿ لف التمليذ 
  كالتبلليذ اللتىمليف أىداؼ ىذه الطرياإ. اللىمـأف ي يـ اللدرس كالتمليذ 
 أسس الللدة التي سياكـ  تدريسيل لزلبلئو. اللىمـ أف يتاف التمليذ 
  إ طلئو شيلدة تادير لثبلن. اللىمـال د لف إثل إ التمليذ اللت كؽ  

 من أيضاً  المتفوق تفيد التعمم بطئ لمتمميذ فائدتيا عن فضالً  الطريقة ىذه أن ثبت وقد
 :التالية النواحي

 اتوله إيول ي ن ك اللدرسإ. تككيفػ  
 لستكل طلكح أ م . ػ اكتسلب

 ػ اكتسلب خ رات تي لسل دة اآلخريف.
 اللادرة  م  ت لؿ اللسئكليإ كزيلدة الثاإ  للن س.

 

 تذسيس األقشاٌ: خطىاخ
 

تدريس األاراف يض   لشخص ىك أف تدرسو أخر. أف ءأف لف أتضؿ طرؽ تىمـ شي 
لسئكليإ التىمـ  م   لتؽ التمليذى كىذا تغيير اكل لو أثر  للنس إ لمتبلليذ ذكم نكا ي الىوز 

يـ نرااالخ يؼ الذيف كثيران لل يككنكا لتىمليف سم ييف. كالتبلليذ ل  تكاتر لىمـ خصكصي لف أ
يومسكا  ل ردىـ  م   يندلوكف  م  ن ك ل لشر تي تىمليـ ىؤالء التبلليذ الذيف تىكدكا أف

 لال دىـ لنتظريف تكويو اللدرس. 
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كتدريس األاراف يكتر تىميللن إتراديلن. كىك يشو  التبلليذ  م  اال تراؼ  اصكر تي ال يـ دكف 
 اىتللـ تكويو الراشديف. كالىلؿ ل  تمليذ أخر يكتر تغذيإ راوىإ ل لشرة.

 كىنلؾ س   خطكات لتن يذ  رالج تدريس األاراف:
 

د التبلليذ ي تلوكف إل  تدريس خصكصي لف األاراف: ا دأ  ىدد اميؿى ا أ  أر ىإ  د 
ل رنللج التدريس الخصكصي يتيح لملدرس  ءتبلليذ ي  كف الىلؿ ل  أط لؿ آخريف. النـ ال طي

ال رص إل لدة تشكيؿ ك نلء التدريس الخلص كتؽ ال لوإ. كىك ال يصمح لولي  األترادى 
لشكبلت سمككيإ  لدة ال يستوي كف  م  ن ك ويد لمىلؿ ل  زلبلئيـ  تللتبلليذ الذيف لدييـ

 التبلليذ.
 

لتدريس األاراف: ين غي أف يككف لدير اللدرسإ كاللدرسكف اللندلوكف تي ال رنللج  اللدرسإ ىيئإ
لاتنىيف  أف  رنللج تدريس األاراف لف يخؿ  أنشطإ اللدرسإ اللىتلدة النظلليإ. ككوكد خطإ 
لاتر إ لكتك إ تمخص كت دد اإلوراءات كالىلميلت كودكلتيل كلراا تيل تضلف الكضكح ال كرم 

 لركيف  ف دكر كؿ شخص لشلرؾ تي الىلؿ.لدل ولي  اللش
 

 دد كاتلن لمتدريس الخصكصي: كالومسلت اليكليإ للدة نصؼ سل إ ت اؽ أتضؿ نتلئج تدريس 
األاراف. كتدريس األاراف ال يلثؿ صىك لت تي الودكؿى تمؾ التي ت دث  يف يشلرؾ تييل 

 تصبلف لختم لف.
 

ل  كف لبلستطبلع تيلل يتىمؽ  رنللج اللدرسإ التي أ مـ كأخ ر الكالديف   رنللج الىبلج: تلآل لء 
 تختمؼ  ف التدريس التاميدم الذم ياكـ  و اللدرس.

 

صلـ دركسلن كنظلللن لمايلس:  دد الل تكل الذم سياكـ األاراف  تدريسوى كتصؿ تي طرؽ 
 التدريس كالتدريس.

 

الئـ  للتدريس كاض لن تيلل درب التبلليذ الذيف سياكلكف  للتدريس لزلبلئيـ: ين غي أف يككف كؿ 
يتصؿ  لالنض لط كالنظرة االيول يإ للف ياـك  للتدريس لو. كي تلج التمليذ اللدرس أف ي يـ كيؼ 
يايس تادـ زليمو الذم يدرسو. كالمك لت ال يلنيإ اليكليإى كنسب اإلول لت الص ي إ كالىينلت 

ذيف ياكلكف  يذا التدريس لف األاراف الىشكائيإ لف السمكؾ ألثمإ لم يلنلت التي تطمب  لدة لف ال
  مييـ أف يتل ىكا كي لتظكا  مييل.

 

ال  لظ  م  استلرار اندللج اللدرس الخصكصي أك اللرشد ك م  استلرار اىتلللو: إف تكرار 
تذكير اللرشد  إسيلللتو اإليول يإ يلكف التكصؿ إلييل لف المك لت ال يلنيإ التي تكضح تادـ 

لخلص اللىمف تي االوتلل لت كلف خبلؿ لنح شيلدات تخدـ غرضلن ثنلئيلن اللتدرب. كالتادير ا
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 يث تكلتئ اللرشديف أك اللدرسيف الخصكصييف كتشو  التبلليذ األخرييف  م  االندللج تي 
 ال رنللج.

ين غي  ميو أف يىط  ليلللن ل ددة لكؿ لولك إ لف اللولك لتى  اللىمـكلف اللبل ظ أف 
أف يسل د زليمإ  م   لؿ الليلـ اللطمك إ كيوب أف يض  تي ا ت لره  اللىمـكيطمب لف الط ؿ 

أف ىذه األزكاج أك اللولك لت الثنلئيإ ستىلؿ ل   ىضيل ال ىض ل ترة ل ددة لف الزلف لتونب 
لىمللن ل ترة طكيمإ كالتمليذ تمليذان دائللنى كلل لذلؾ لف أثر غير لرغكب  م   اللىمـأف يظؿ 

كتنليطيل كوىؿ تاسيـ األدكار تاسيللن وللدان ال تتغير تيو. كلل يلكف أف الىبلالت االوتلل يإ 
 لبلن ثايبلن إذا ظؿ يللرسو دكللن. كلتونب ذلؾ يوب  اللىمـالذم يمى و الط ؿ  اللىمـيككف دكر 

تي  ىض اللكااؼ الل ددة. كىذا  اللىمـأف تتغير األدكار  أف ياكـ الط ؿ التمليذ  دكر الط ؿ 
 لشىكر  ايلتو كأىليتو كىنصر تل ؿ ل  اآلخريف تي ال صؿ.يسل د  م  ا

 

يوىؿ أنشطإ التىمـ لركزة  كؿ اللتىمليف  دالن لف تركيزىل  كؿ اللتىمليف   يث يص ح 
 اللتىمليف أكثر إيول يإ تي اللشلركإ ال ىللإ تي  لميإ التىمـ.

 ت سب.يف لللىملكىذا يؤكد أف لسئكليإ التىميـ تي ال صؿ ليست لنكطإ  
كت يد تي تكويو االىتللـ ال ردم لماريف  إتل إ ترصلن أتضؿ لو لمتىمـ كتالن لادرتو كسر تو تي أداء 
الليلـ التي ياكـ  يلى كغلل لن لل يككف شرح الاريف لارينو لتنلسب ل  لستكاه الت صيميى كتي ىذه 

ات الارنلء. كتمىب اللستلرة لتص يح لويكد Feed backالطرياإ تتلح ترصإ التغذيإ اللرتدة 
 يف دكران ليللن تي ت ايؽ أىداؼ التىمـ.اللىملالىبلالت الشخصيإ الاكيإ  يف األاراف ك 

 

كي يد  شكؿ خلص ل  التبلليذ ذكم لستكيلت الطلكح اللنخ ضإ كالذيف تاؿ ثاتيـ  أن سيـ ألف 
إنو لف السيؿ ىذه الطرياإ تنلي لدييـ انل إ  لنو إذا كلف اريف كؿ لنيـ الدر  م  التىمـ ت

  مييـ أف يتىملكا أيضل كيثاكا أكثر تي ادرتيـ  م  التىمـ.
 

 :األقران بطريقة التعمم عمى المؤثرة العوامل
 ونس الاريف: إذا كلف األاراف لف ن س الونس تإف ىذا اد ييسر  لميإ التىمـ.

 

كلف األاراف لف ن س اللستكل االوتلل ي الثالتي تإف تىمـ األاراف يككف أتضؿ لنو  ندلل  إذا
 تت ليف ىذه اللستكيلت.
 ف  لر الاريف اللتىمـ أدل ذلؾ إل  ت سيف التىمـ   يث ال يزيد  اللىمـكملل زاد  لر الاريف 

 سنكات. 3ىذا ال رؽ  ف 
لكلنيإ ت ايؽ أىداؼ التىمـ كيككف التىمـ أكثر كملل تكررت ومسلت تىميـ األاراف كملل زادت إ

تلئدة  ف الومسلت األاؿ تكرارا تي خبلؿ تترة ل ددة لف الزلف ألل  للنس إ لطكؿ الومسإ تإنو 
 يت لكت كتالن لط يىإ الللدة الدراسيإ ك لر األاراف.
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دراسيإ لثؿ التىميـ اللزدكج أكثر تل ميإ  ف التىميـ تي لولك لت صغيرة تي  ىض اللولالت ال
الاراءة. ألل  للنس إ لتىميـ الكتل إ تاد يككف التىميـ  طرياإ اللولك لت الصغيرة أتضؿ لف التىميـ 

 اللزدكج.
ا كؿ األاراف ل ىضيـ ال ىض. كملل ازداد التكاتؽ الشخصي كاالوتلل ي  يف األارافى ككملل 

ئص الشخصيإ كملل زادت اشترككا لىلن تي  ىض الليكؿ كاالتولىلت كالايـ كاآلللؿ كالخصل
 ترص االست لدة التر كيإ  ف ت ل ميـ لىلن.

يف ي سف لف تل ميتيـ اللىمللمتدريب تلئدة ك يرة  للنس إ لتىميـ األاراف  يث أف تدريب األاراف 
 تي ىذا النكع لف التىميـ.

 

: اسرتاتيجياخ انتقىيى  ثاَياا
إ التي نسى  لت ايايلى كألف التاكيـ تتىدد أدكات كأسلليب التاكيـ  تىدد األىداؼ التىميلي 

لذا  لف النل يإ اللىرتيإ كالكودانيإ كالليلريإ  لميإ شللمإ تتنلكؿ ولي  وكانب شخصيإ اللتىمـ
تإنو لف الضركرم استىللؿ أسلليب لتنك إ للال مإ ىذه الوكانب كللل كلنت االلت لنلت لف أىـ 
أسلليب تاكيـ اللولؿ اللىرتي كأكثرىل شيرة كشيك لنى تسكؼ ن صؿ تييل الاكؿ أكالن ثـ نختـ ىذا 

 ي.اللكضكع  لل ديث  ف النك يف اآلخريف لف أسلليب التاكيـ لملولؿ الليلرم كالكودان
 خ انكتاتيح ـ االختثاساخ انشفىيح:اوالا ـ االيتحاَاخ: وتشًم االختثاسا

 :االختبارات الكتابية 
يكلد يككف ىنلؾ إوللع  م  أف االخت لرات التي يىدىل اللىمـ ال تزاؿ ىي األداة 
الرئيسيإ التي نىتلد  مييل تي تاكيـ التبلليذى ذلؾ  م  الرغـ لف تىدد األدكات 

يلكف استخداليل ليذا الغرضى كيرو  ذلؾ إل  أس لب لت لينإى يتىمؽ  كاألسلليب التي
لكلنيلت السيلؽ الذم   ىضيل  ثالتتنل  ف التاكيـى كيرت ط ال ىض اآلخر  لىطيلت كا 
نللرس تيو التىميـ كالتىمـى ك م  أيو  لؿ تإف سىينل لتطكير ثالتتنلى كليلرتنل تي لولؿ 

لننلاش ل يكـ ىذه األداة كشركطيل كتصني لتيل  تاكيـ الطبلب يستد   أف نتكاؼ اميبلن 
 ككي يإ استخداليل تي لولؿ تاكيـ التبلليذ:

ل يكـ االخت لرات: طرياإ لنظلإ لت ديد لستكل ت صيؿ الطم إ للىمكللت كليلرات تي 
للدة دراسيإ تـ تىمليل لس النى كذلؾ لف خبلؿ إول لتيـ  م  لولك إ لف ال ارات تلثؿ 

 دراسيإ.ل تكل الللدة ال
 لف ص لت االخت لر الويد:

 الصدؽ ػ أف يايس االخت لر تىبلن لل كض  لايلسو. .1
 الث لت ػ ىك  صكؿ التمليذ  م  النتلئج ن سيل  ند إ لدة االخت لر أكثر لف لرة. .2
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 اللكضك يإ ػ ىك االخت لر الذم يىط  ن س النتلئج إذا اختمؼ اللص  كف. .3
 كض  كتادير  بلللت التبلليذ( )ليس ىنلؾ تأثير لشخصيإ اللص ح  م 

 الشلكؿ: أف يككف االخت لر شللبلن لؤلىداؼ التدريسيإ اللراد ايلسيل. .4
 تصنيف االختبارات:

 االخت لرات  سب الكظي إ: (1)
 تشلؿ اخت لرات الذكلءى الت صيؿى االستىدادى شخصيإى الليكؿى الايـ كاالتولىلت.

 االخت لرات  سب األداء )نلط اإلول إ(: (2)
 اإلول إ اللصلغإ ػ االخت لرات لف نلط اإلول إ اللختلرة.خت لرات لف تشلؿ اال

 االخت لرات  سب اإلوراء: (3)
 كتشلؿ االخت لرات ال رديإ أك الولل يإ.

 االخت لرات  سب اللرو : (4)
 كتشلؿ اخت لرات لىيلريإ اللرو ى كاخت لرات ل كيإ اللرو .

  أداء زلبلئو.كياصد  لىيلريإ اللرو : ت سير أداء الطللب لالرنإ  
ألل االخت لرات ل كيإ اللرو : ياصد  يل ت سير أداء الطللب  لستكل أداء لتكا  كل دد   

  لألىداؼ السمككيإ.
 كسكؼ نركز تي ىذا ال لب  م  تصنيؼ االخت لرات لف  يث األداء كنلط اإلول إ:

 )نلط اإلول إ اللصلغإ ػ نلط اإلول إ اللختلرة(
 منط اإلجاتح املصاغح )املُشأج(: أوالا االختثاساخ يٍ

وىي التي يقوم الطالب فييا بصياغة وكتابة اإلجابة من نفسو وىناك عدة أنماط ليذا النوع 
 من االختبارات:

كىي ولمإ خ ريإ غير لكتلمإ اللىن ى كيطمب إل  الطللب أف يكلميل  أسئمة اإلكمال: .1
لراـ. كيىت ر ىذا الشكؿ لف أكثر  كض  الكملإ اللنلس إى أك ش و الولمإ أك الرلزى أك ا

أشكلؿ تارات اإلول إ اللصكغإ تاييدان ل ريإ الطللب تي صيلغإ اإلول إ. كيلتلز  لل 
 يأتي:

 ػ سيكلإ الصيلغإ.
 ػ تشوي  الطللب  م    ظ اللىمكللت.

 ػ شلكليإ نس يإ.
 ػ سيكلإ التص يح.
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 لرات يض  ايكدان  م  ىذا النكع لف االخت االختبارات المقالية المقيدة )المحددة(: .2
كال يسلح تييل  لإلول لت اللطكلإ كت لؿ إول إ تاراتيل نالط ل ددة  اإلول إ اللطمك إ

 لثؿ:  دد أس لبى أذكر لككنلت...
تي ىذا النكع لف األسئمإ اللالليإ يىط   االختبارات المقالية الحرة )غير المحددة(: .3

لزيد لف ال ريإ تي إ طلء اإلول إ تبل يايد  ىدد األسطر أك  دد الص  لت  لمطللب
للل يسلح لو  ترتيب أتكلره   ريإ أك رى كيسل د ذلؾ  م  ايلس ادرة الطللب تي 

 الت كير اال تكلرم كالت كير اللنطاي كالت كير االستداللي.
 

 مميزات األسئمة المقالية:
ات لف أىليل إتل إ ال رصإ لمتمليذ إلظيلر إلكلنيإ لف  يث تتليز األسئمإ اللالليإ  ىدة لليز 

  دة ألكر لف أىليل:
 ػ تنظيـ األتكلر كترتي يل تي سيلؽ لتسؽ.

 ػ ناد األتكلر كتاكيليل.
 ػ التى ير  ف كويلت نظرة.

 ػ اإلول إ دكف تخليف.
 ػ  للنس إ لملىمـ ال تتطمب كاتلن تي اإل داد.

 عيوب األسئمة المقالية:
نلل تركز  م  أوزاء ل دكدة للل ي سح اللولؿ ػ غير  شللمإ ال تغط  كال تشلؿ أوزاء اللنيج كا 

 أللـ الطللب كاللصلدتإ ك ذؿ الويد تي تكا  أسئمإ االلت لف.
ػ غير لكضك يإ كغير  لدلإ  يث يختمؼ تادير اللص  يف تي إ طلء الدروإ  ؿ اد يختمؼ 

 اللص ح ن سو ل  ن سو لف كات آلخر.
 ؽ كاتلن طكيبلن تي تادير الدروإ  مييل.ػ تستغر 

ػ ال تككف صيلغتيل كاض إ تي كثير لف األ يلف للل يكا  الطللب تي التخليف  لل ىك لطمكب 
 لنو  داإ.

: االختثاساخ يٍ منط اإلجاتح املختاسج )االَتقائيح(:  ثاَياا
 ىناك عدة أنماط ليذا النوع من االختبارات ومن أكثرىا شيوعًا:

 أسئمة الصواب والخطأ: .1
تتككف أسئمإ الصكاب كالخطأ لف لولك إ لف الى لراتى كيطمب لف اللتىمـ تييل أف يارأ 

( إذا ×( إذا كلنت الى لرة ص ي إى ك بللإ )√كؿ   لرة ويدانى كيض  أللليل  بللإ )
كلنت الى لرة غير ص ي إى كتتليز تمؾ األسئمإ  أنيل تغطي لسل إ ك يرة لف الل تكلى 
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سيمإ اإل داد كالصيلغإى لكضك يإ التص يحى كلكنيل  لليإ التخليف كلتونب ىذا ك 
 الىيب للكف  أف ُيطمب لف اللتىمـ ت ريره لئلول إ الصكاب أك الخطأ..

 أسئمة المزاوجة )المطابقة(:  .2
سكاء تذكر الخصكصيلت أك تذكر طرؽ ككسلئؿ تنلكؿ  تايس لستكل اللىرتإ

لر مإ التىمـ اال تدائي كذلؾ  غرض تذكر األشيلء التي الخصكصيلت كتستخدـ  كثرة تي 
 ينيل  بلاإ )لل( لثؿ األ داث كالتكاريخ كاللصطم لت كلىلنييلى كيتككف سؤاؿ اللطل اإ 
لف الئلتيف )أ ػ ب( تي  للكديف لتال ميف  ينيلل  بلاإ لل أ داىلل تىرؼ  الئلإ 

كغلل لن لل يككف  دد تارات الئلإ اللادللت أك الاضليل كاألخرل تىرؼ  الئلإ اإلول لت 
اإلول لت أك ر لف  دد تارات الئلإ اللادللتى كيطمب لف التمليذ اراءة كؿ   لرة لف 
  لرات الالئلإ األكل  ثـ يختلر لل ينلس يل لف   لرات الالئلإ الثلنيإ ثـ يصؿ  ينيلل أك 

 يكتب الراـ.
 أسئمة االختيار من متعدد: .3

يىد ىذا النكع لف األسئمإ أتضؿ أنكاع األسئمإ اللكضك يإى كأكثرىل لركنإى إذ يلكف 
استخداليل لايلس أم لف األىداؼ السمككيإ التي يلكف تاكيليل  لالخت لرات اللالليإى لل 

  دا األىداؼ التي تتطمب ليلرة تي التى ير الكتل ي.
ك اللادلإ أك اللتف الذم يطرح كيتألؼ سؤاؿ االختيلر لف لتىدد لف وزأيف: الوذر أ

اللطمكب لف السؤاؿى ثـ الئلإ اإلول لتى أك ال دائؿ الللكنإ لئلول إى كالال دة الىللإ أف 
يككف ىنلؾ  ديؿ كا د ص يحى أك يىد أتضؿ اإلول لتى كال دائؿ األخرل خطأ. كيرا ي 

ائؿ  ف ثبلثإ أال ياؿ  دد ال دائؿ  ف ثبلثإى كىذا الت ديد لو أىليتوى تإف امت ال د
ذر السؤاؿ أك لادلتو أك لتنو أص  ت ضلف اخت لر الصكاب كالخطأى كين غي صيلغإ و

  طرياإ سميلإ ال تر ؾ الطللبى كال تك ي لو  لإلول إ.
 أسئمة إعادة الترتيب: .4

يىط  اللتىمـ تي ىذه األسئمإ  ددان لف الكمللت أك اللصطم لت أك اإل داث أك 
 ىل ... كيطمب لنو ترتي يل كتؽ نظلـ لىيف.التكاريخ أك الىلميلت كغير 

 مزايا استخدام االختبارات من نمط اإلجابة المختارة )االنتقائية(
 ػ ال تتأثر  ذاتيإ اللص ح.

 ػ تستطي  أف تغط  وزءان ك يران لف ل تكل اللارر الدراسي خبلؿ زلف ل دد.
 ػ سيكلإ التص يح لف خبلؿ استخداـ ل لتيح التص يح ككات تص ي يل اصير.

 ػ تلن  الطللب لف التيرب أك الت ليؿ  م  اإلول إ.
 ػ دروإ الث لت كالصدؽ تييل  لليإ.
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 عيوبيا استخدام االختبارات من نمط اإلجابة المختارة )االنتقائية(
 ػ تتطمب كاتلن كليلرة تنيإ تي إ دادىل.

 للديلن.ػ لكم إ 
 ػ تسلح  للتخليف تي اإلول إ.

 ػ يستطي  التمليذ الغش لكف يلكف التخمص لف سيكلإ الغش تي  ف طريؽ:
 إخراج  دة صكر لبلختيلر ػ تغيير أللكف اإلول إ.

 اسرتاتيجياخ تقىيى انطالب
 التقويم المعتمد عمى األداء

 تي لكااؼ  يلتيو  ايايإى أكالتىريؼ: ايلـ اللتىمـ  تكضيح تىملوى لف خبلؿ تكظيؼ ليلراتو 
ؼ ت لكي اللكااؼ ال ايايإى أك ايللو  ىركض  لميإ يظير لف خبلليل لدل إتالنو للل لكاا

 لراتى تي ضكء النتلولت التىميليإ اللراد إنولزىل.اكتسب لف لي
 خصائص التقويم المعتمد عمى األداء 

 :يتصف التقويم المعتمد عمى االداء بمجموعة من الخصائص منيا
تاكيـ ل لشر لؤلدكار كلل ىك تي كاا  ال يلة أك ي لكييل  يث تاكيـ تيو الليلرات  .1

 اللىرتيإ كاألدائيإ كالكودانيإ ك ذلؾ يستلد لصداايتو كصداو.
 تاكيـ لتكللؿ يركز  م  تاكيـ الىلميلت كالنكاتج. .2
 للوتيل.يتيح لملتىمـ دكران ايول يلن كتىلالن تي ال  ث  ف اللىمكللت لف  دة لصلر كلى .3
 يلكف اللتىمـ لف الايلـ  ىلميإ التاكيـ الذاتي أثنلء تن يذ ليلإ أك  لؿ أك لشركع. .4
يشترؾ اللتىمـ ل  اللىمـ تي كض  لىليير تاكيـ األداء كلستكيلت األداء  م  ىذه  .5

 اللىليير.
يىط  اللتىمـ كاللىمـ ترصإ تىديؿ إوراءاتى كليلـ التاكيـى  نلءان  م  التغذيإ الراوىإ  .6

 ف أم لنيلل؛ ك ذلؾ تشو  اللتىمـ  م  الكصكؿ إل  لستكل  لؿ لف الوكدة.ل
 يىط  اللتىمـ لولالن لمدتلع  ف أدائو  لل وجى كال راىيف لت ريرىل لنطايلن ك مليلن. .7

 خطوات تصميم التقويم المعتمد عمى األداء
 تمر عممية تصميم التقويم المعتمد عمى األداء بالخطوات اآلتية:

 الغرض لف التاكيـ  شكؿ كاضح.ت ديد  .1
 ت ديد النتلولت لف التاكيـ  شكؿ كاضح. .2
ت ديد لل يراد تاكيلو  شكؿ كاضح لف ليلرات لىرتيإى ككودانيإى كاوتلل يإى كأدائيإى  .3

 كنكع اللشكبلت اللراد  ميل لف ا ؿ اللتىمليف.
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 ترتيب النتلولت  سب األكلكيإ كاألىليإ. .4
 ت كالىلميلت اللطمكب تاكيليل.كتل إ الالئلإ النيلئيإ لمليلرا .5
 انتالء الليللت التاكيليإ اللنلس إ كاللنسولإ ل  النتلولت. .6
 ت ديد كات اإلنولز. .7
 ت ديد اللىليير كلستكيلت األداء. .8
انتالء األداء: سمـ تادير ػ كالئلإ رصد كسمـ تادير ل ظي ػ كالسوؿ الاصصي )سوؿ  .9

 اللىمـ( ػ كسوؿ كصؼ سير التىمـ )سوؿ اللتىمـ(.
 ت ديد ظركؼى كشركط األداء لثؿ: األويزة كاللىدات كاللكاد اللطمك إ. .11

 دور المعمم في تطوي واستخدام التقويم المعتمد عمى األداء
 تحديد نتاجات التعمم )العامة والخاصة( التي يجب أن يظيرىا المتعمم:

 .إ داد الئلإ  للليلرات اللطمكب إظيلرىلى كا  بلـ اللتىمـ  يل 
  إذا كلف األداء ترديلن أك ولل يلن.ت ديد تيلل 
 .لشلركإ اللتىمليف تي  نلء لىليير التاكيـ 
 يلكف لشلىدتيل. التى ير  ف األداء  أنكاع لف السمكؾ 
 .كض  ودكؿ زلني لئل داد كاألداء 
 .االطبلع  م  خطط اللتىمليف  كؿ األداء اللراد تط ياو 
 اللتىمليف تي لرا ؿ لختم إ أثنلء أداء الليللت. لراا إ 
 .تزكيد اللتىمليف  تغذيإ راوىإى كااترا لت  كؿ تطكرىـ  ىد تاديليـ األداء 

 دور المتعمم في التقويم المعتمد عمى األداء
 يول يإ تي كض  لىليير األداء.اللشلركإ اإل 
 .اللشلركإ االيول يإ تي كض  لستكيلت األداء 
 .إظيلر الوديإ تي التىللؿ ل  ااترا لت كلبل ظلت اللىمـ 
 .ت لؿ لسؤكليإ إظيلر التىمـ كلدل التادـ 
 .ول  األدلإ كاللىمكللت كال يلنلت اللتىماإ  للليلإ 
 .اللشلركإ تي تاكيـ اآلخريف  تسويؿ اللبل ظلت 
 .اللشلركإ تي تطكير ال رنللج التاكيلي لف خبلؿ التغذيإ الراوىإ 
 الزلبلء كا تراـ الرأم كالرأم اآلخر.التكاصؿ ل   
 .التىلكف ل  الزلبلء تي ل لكالت ال  ث  ف اللىمكللت كال يلنلت 
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 االختبارات التحصيمية )الورقة والقمم( .1
تىد استراتيويإ التاكيـ الالئلإ  م  الامـ كالكراإ اللتلثمإ تي االخت لرات  أنكا يل لف 
االستراتيويلت اليللإ التي تايس ادرات كليلرات اللتىمـ تي لولالت لىينإى كتشكؿ 
وزءان ىلللن لف  رنللج التاكيـ تي اللدرسإى كتيدؼ ىذه االستراتيويإ إل  ايلس لستكل 

لمليلرات الىاميإ كاألدائيإ اللتضلنإ تي النتلولت التىميليإ للكضكع أك  اللتىمليفالتبلؾ 
 لستخداـ أدكات لىدة كا كلـ. كلف الللكف اف تظير ىذه االستراتيويإ  ل  ث لىيف

التاكيليإ ال لوإ إل  إ لدة التىميـ لت ك لن  لخت لر آخر يلكف لملتىمـ لف خبللو اف 
لف ا ؿ لـ اللتىمليف تي نك يإ األسئمإى كأكزانيل يظير تىملو لليلرات لـ يكف يتانيل 

النس يإ كتزكيد اللتىمليف  ودكؿ لكاص لت االخت لر؛ تللل دأ األسلسي أف ال تككف ىنلؾ 
 ل لوآت تي االخت لرات.

طرياإ لنظلإ لت ديد لستكل ت صيؿ الطم إ للىمكللت كليلراتى تي للدة  مفيومو:
بلؿ إول لتيـ  م  لولك إ لف ال ارات التي تلثؿ دراسيإ تـ تىمليل لس النى كذلؾ لف خ

 ل تكل الللدة الدراسيإ.
 :أىميتو

 ػ تىرؼ لكاطف الاكة كالضىؼ لدل الطم إ.
 ايلس ت صيؿ الطم إ كلدل تادليـ.ػ 

 ػ إثلرة داتىيإ الطم إ لمتىمـ.
 ػ تاييـ طرائؽ التدريس.

 ػ تاييـ اللنلىج الدراسيإى كلدل لبلءلتيل ل لولت الطم إ.
تزكيد الطللب ككلي األلر كأص لب الارار  للتغذيإ الراوىإ  ف لستكل ت صيؿ ػ 

 الطم إ.
 ػ تاييـ ال رنللج التىميلي.

 أَىاع فقشاخ االختثاس
 أوالا: انفقشاخ راخ اإلجاتح املُتقاج

كيلتلز ىذا النكع لف ال ارات  لللكضك يإ  يث يتـ تادير الىبللإ  ىيدان  ف ذاتيإ 
طللب اختيلر اإلول إ الص ي إ لف  يف  دد لف ال دائؿ كتاسـ إل  اللص حى ك م  ال

 األنكاع اآلتيإ:
 فقرات الصواب والخطأ: .1

ال ارة تي ىذا النكع لف األسئمإ   لرة  ف ولمإ خ ريإى يطمب إل  الطللب أف يويب 
  نيل  للصكاب.
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لثؿ إذا كلنت الولمإ ص ي إى كالخطأ إذا كلنت الولمإ خلطئإى أك أم صيغإ أخرل 
 (×ى√)نىـى ال( )

سئمإ إل  ايلس ادرة الطللب  م  التلييز  يف اللىمكللت األ كييدؼ ىذا النكع لف
 الص ي إ كاللىمكللت الخلطئإى كيستخدـ لايلس اللستكيلت الدنيل لف اللولؿ اللىرتي.

 ويمتاز ىذا النوع من الفقرات بما يأتي:
 ػ لكضك يإ التاييـ.
 ػ سيكلإ التص يح.

 النس يإ. ػ الشلكليإ
 ػ سيكلإ الصيلغإ.

 ػ ايلس التذكر كالتشوي   م  ال  ظ كالتخليف.
 لذا فإن من الواجب مراعاة ما يأتي عند كتابة ىذا النوع من الفقرات:

ػ أف تككف الولؿ كاض إ كاصيرةى كأف ال تستخدـ الى لرات كلل كردت تي الكتلب 
 اللدرسي.

يوكز الول   يف الصكاب كالخطأ تي  ػ أف تككف الولمإ إلل ص ي إ أك خلطئإى كال
 الولمإ ن سيل.

 ػ  دـ استخداـ كمللت لثؿ: الى لطمالى أ دانى أ يلنلنى تاطى دائللن.
ػ أف تككف الولؿ لرت إ  شكائيلنى كأف يككف  دد الولؿ الص ي إ لسلكيلن لىدد الولؿ 

 الخلطئإ.
 فقرات االختيار من متعدد: .2

ىذا النكع لف األسئمإ لف أتضؿ أنكاع األسئمإى كأكثرىل صدالن كث لتلن كاستخداللن تي  يىت ر
االخت لرات تتككف ال ارة تي لثؿ ىذا النكع لف األسئمإ لف اللتف الذم يكضح اللشكمإى 
كيت ىو  دد لف ال دائؿ(الللكىلت(. إ داىل ىك اإلول إ الص ي إ كيطمب إل  الطللب 

ي إى كيستخدـ ىذا النكع لايلس لىرتإ ال الئؽ الىمليإ كاستيىل يلى اختيلر اإلول إ الص 
 كتط يؽ اللىرتإ الىمليإ تي لكااؼ وديدى كيتصؼ ىذا النكع لف األسئمإ  لل يأتي:

 ػ تغطيإ ل تكل الكتلب اللدرسي.
 ػ سيكلإ التص يح.

 ػ صىك إ اإل داد كالتصليـ.
  دا يإ.ػ صىك إ ايلس الادرات التى يريإ كاألدائيإ كاإل

 ػ ارت لع تكلليؼ إ داده.
 كلف األلكر الكاوب لرا لتيل  ند كتل إ ىذا النكع لف ال ارات لل يأتي:
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 كيككف أ د ال دائؿ  بلن لملشكمإ.ػ اف ي دد تي لتف السؤاؿ لشكمإ كاض إى 
 ( لتاميؿ نس إ التخليف.5-4ػ أف يككف  دد ال دائؿ )

 تككف الللكىلت وليىيل ل تلمإ لف كويإ نظر الطللب. ػ أف
ػ لرا لة كضكح المغإ تي نص السؤاؿ   يث ن تىد  ف صيغإ الن يى كنتونب الكمللت 

 التي.
 ػ ت لؿ  دة لىلني.

 ػ اال تىلد  ف استخداـ الكمللت: أ دانى دائللنى لطمالنى إطبلالن.
 لل ذكر.ل ءػ  دـ استخداـ كمللت لثؿ: ولي  لل ذكرى ال شي

 فقرات المطابقة )المزاوجة(: .3
تألؼ ىذا النكع لف األسمإ لف لولك تيف )الئلتيف( لف الكمللت أك الى لراتى كتسل  
الالئلإ األكل  )اللادللت(ى كالالئلإ الثلنيإ )اإلول لت(   يث يككف لكؿ لادلإ تي 

كؿ كملإ أك   لرة الالئلإ األكل  إول إ تي الالئلإ الثلنيإى كيطمب إل  الطللب أف ير ط 
تي الالئلإ األكل   لل ينلس يل لف كمللت أك   لرات تي الالئلإ الثلنيإ. كيستخدـ ىذا 

 النكع لايلس ادرة الطللب  م  ر ط الل لىيـ كالل لدئ كالتىليللت الىمليإ.
 ىذا النكع لف األسئمإ  لل يأتي:كيتصؼ 

 ػ سيكلإ اإل داد كالصيلغإ.
 التاييـ.ػ لكضك يإ 

 لولؿ التخليف تيو.ػ امإ 
 ػ لنلس تو لمطم إ تي اللر مإ األسلسيإ.

 ػ لنلس تو لايلس ادرات الطم إ اللتىماإ  ذر ال الئؽى كالتىليللتى كالل لىيـ الىملي.
 ػ تشويىو  م    ظ اللىمكللت كتذكرىل.

يتطمب كوكد  دد لف الىبلالت اللتنلظرة لف اللىلرؼى كأف يككف  دد  دائؿ  ػ استخدالو
 الالئلإ الثلنيإ )الئلإ اإلول لت( أكثر لف  دد الالئلإ األكل  )اللادللت(.

 خصلئص ال ارات ذات اإلول إ اللنتالة:
 ػ ذات كم إ للديإ  لليإ نس يلن.

 ػ سيكلإ التص يح.
 ػ سيكلإ الغش.

 تخليف.ػ ا تللدىل  م  ال
 ػ لكضك يتيل  لليإ.
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 ترتيب الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة:
 الطرق اآلتية:إحدى يمكن ان ترتب بحسب 

 ػ دروإ صىك إ ال ارة؟   يث تككف أكل  ال ارات أسيميلى كأخر ال ارات أصى يل.
 يث يتـ ت ديد لستكل صىك إ ال اراتى إلل  للطرياإ اإل صلئيإ التي يستمـز تط يايل 

 لنى أك  للطرؽ اللنطايإ إذا لـ يتـ تط يايل.توري 
 ػ نكع ال ارةى  ف طريؽ تولي  ال ارات لف النكع الكا د تي االخت لر.

ػ لستكل األىداؼ اللالسإ  كض  ال ارات التي تايس لستكل لىينلن لف األىداؼ  شكؿ 
 م   لتسمسؿى ل  إلكلنيإ لبل ظإ اف لستكل األىداؼ اد يستخدـ لتدريج ال ارات  نلء

 صىك تيل.
: انفقشاخ راخ اإلجاتح املصىغح:  ثاَياا

يطمب إل  الطللب تي ىذا النكع لف ال ارات أف يصكغ اإلول إ  كمللتو ك أسمك وى كلكف 
 درولت لت لكتإ لف ال ريإى   سب دروإ ت ديد اإلول إ التي تختمؼ  لختبلؼ نكع 

 اآلتيإ:ال ارةى كتشلؿ ال ارات ذات اإلول إ اللصكغإ االنكاع 
 فقرات التكميل: .4

كىي ولمإ خ ريإ غير لكتلمإ اللىن ى كيطمب إل  الطللب أف يكلميل  كض  الكملإ 
اللنلس إى أك ش و الولمإى أك الرلزى أك الراـى كيىد ىذا الشكؿ لف أكثر أشكلؿ تارات 

 اإلول إ اللصكغإ تاييدان ل ريإ الطللب تي صيلغإ اإلول إ. كيلتلز  لل يأتي:
 الصيلغإ.ػ سيكلإ 

 ػ تشوي  الطللب  م    ظ اللىمكللت.
 ػ شلكليإ نس يإ.

 ػ سيكلإ التص يح.
 ػ االختبلؼ  م  اإلول إ تي  ىض األ يلف )إذا لـ ي سف صيلغتيل(.

 فقرات اإلجابة القصيرة: .5
تىطي دروإ أ م   اإلول إ  ف ىذا النكع لف ال ارات أطكؿ لف إول إ تارة التكليؿى تي 

لف ال ريإ لمطللب تي اإلول إ  نيلى خلصإ إذا ظيرت ال ارة  م  شكؿ سؤاؿ لف ولمإ 
 غير تللإ اللىن .

 ال ارات اإلنشلئيإ الل ددة ك ؿ اللسلئؿ: .6
ىذا النكع لف األسئمإ يىط  الطللب  ريإ أك ر لف أسئمإ التكليؿى كاإلول إ الاصيرةى 

 كياسـ ىذا النكع إل  اسليف:
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ال ارات اإلنشلئيإ ل ددة اإلول إى ك ؿ اللسلئؿ ال سل يإ )الريلضيإ( ال ارات التي  . أ
ت تلؿ إول تيل نالطلن ل ددةى كأف يىدد أس ل لنى أك يذكر لككنلتى أك ي ؿ لسللإ 

  سل يإ.
رة ال ارات اإلنشلئيإ ل تك إ: ال ارات التي تىط   ريإ لمطللب  أف يويب  ف ال ا . ب

 ول إ أك تنظيليل أك زلف اإلول إ.دكف ايكد  م  طكؿ اإل
 معايير صياغة الفقرة الجيدة:

 ىؿ الل تكل اللراد ايلسو لغط  تي اللنيلج؟ػ 
 ػ ىؿ األىداؼ اللراد ايلسيل لكوكدة تي اللنيلج؟
 ػ ىؿ ال ارة كاض إ كلستكل لغتيل لبلئـ لمطم إ؟

 ػ ىؿ إول إ ال ارة ل ددة؟
 الكتلب؟ػ ىؿ صيلغإ ال ارة ويدة كلختم إ  ف نص 

 طرياإ  رض ال ارة غير لبلئلإ؟ػ ىؿ 
 ػ ىؿ اللىمكللت اللتضلنإ تي ال ارة ضركريإ؟

ػ ىؿ ىنلؾ ترتيب لنطاي تي ال ارات الر يإ لمسؤاؿ؟ لثؿ: تسمسميل   سب لستكل 
 األىداؼى أك التدرج تي الصىك إى أك ترتيب لكضك ل الكتلب.

 كاألشكلؿى كال يلنلت األخرل؟ػ ىؿ ترت ط ال ارات ال ر يإ وليىيل  لللكضكعى 
ػ ىؿ تىميللت ال ارة كاض إ كخلليإ لف االزدكاويإ كالتكرار لثؿ: صؼ كاذكر كاشرح تي 

 آف كا د.
 ػ ىؿ تـ ت ديد الىبللإ الكميإ كال ر يإ لكؿ سؤاؿ كتارة؟

 ػ ىؿ تـ تونب الكمللت كاللصطم لت التي ت لؿ أكثر لف لىن ؟
 للت اليللإ تي ال ارة  طرياإ كاض إ؟ػ ىؿ تـ تسميط الضكء  م  اللىمك 

 راغلت اللخصصإ لئلول إ كلتيإ؟ ػ ىؿ ال
 مجاالت التقييم:

 تقسم مجاالت التقييم إلى مجالين رئيسين ىما:
 معرفة والفيم:ـ مجال ال

 كياصد  و تذكر كاستد لء اللىمكللتى أك ترولتيل كت ميميل لف شكؿ إل  آخر.
 لف الليلرات لنيل: كيندرج ت ت ىذا اللولؿ لولك إ

التىرؼى كالتذكرى كالكصؼى كاللالرنإ اللودكلإى كا  طلء األلثمإى كالت سيرى كا  طلء 
 الدليؿ.....الخ
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 مجال العمميات )القدرات( العقمية العميا:
يولد الشكاىدى كاألدلإ  م   كىي اللتصمإ  ادرة الطللب  م  الت سيرى كالتط يؽى كا 

لىرتتوى كاستخداـ لل تىملو تي لكااؼ  يلتيإ وديدة كغير لألكتإى كلف الليلرات التي 
 تندرج ت ت ىذا اللولؿ:

 ػ تكظيؼ اللىمكللت.
 ػ  ؿ اللشكبلت.

 ػ التاكيـ.
 ػ االستاصلء.

 ل دائؿ كال مكؿ.ػ إصدار ال كـى كااتراح ا
 ػ التذكؽ األد ي كالناد كا  داء الرأم.

 ػ إنشلء كاراءة الرسـك اليندسيإ كالوداكؿ كاألشكلؿ كالخرائط ....الخ
كتي لولؿ المغلت ىنلؾ أر   ليلرات أسلسيإ تسى  االخت لرات الت صيميإ لايلسيل كىي 

 الل لدثإى االستللعى كالكتل إى كالاراءة.
  نلء االخت لر

راإ االخت لر تط يالن  مليلن لتاكيـ ت صيؿ الطم إى كيتـ  نلؤىل  لت لع خطكات  لميإ تىد ك 
  مليإ لنظلإ كتؽ لل يأتي:

ت ديد الغرض لف االخت لر: يوب أف تككف أسئمإ االخت لر ل ااإ لمغرض الذم  ني  .1
 االخت لر لف أومو.

تصنيؼ الللدة ت ميؿ الل تكل: لولك إ األسلليب كاإلوراءات ال نيإ التي صللت ل .2
 الدراسيإ إل  لكضك لت رئيسيإى ثـ توزئتيل إل  أىداؼ ال مإ لمايلس.

 تحليل المحتوى

 مالحظات االهداف سم الوحدة/ الفصل رقم الوحدة

    

    

 بناء جدول مواصفات .3
ير ط الىنلصر األسلسيإ لمل تكل  لولالت التاييـ كليلراتيل  ودكؿ اللكاص لت: لخطط

 ال ر يإى كي دد األكزاف النس يإ لكؿ لنيل.
 كيفية بنائو:

 لبناء جدول المواصفات نتبع الخطوات اآلتية:
 ت ميؿ الل تكل الدراسي لك دات الكتلب اللدرسي اللارر. .1
 ت ديد لولالت التاكيـ كليلراتيل ال ر يإ. .2
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 كزف كؿ ك دة دراسيإ ا تللدان  م : ت ديد .3
 ػ  دد األىداؼ الدراسيإ.

 ػ  دد الص  لت.
 ػ  دد ال صص اللخصصإ.

 ت ديد كزف كؿ لولؿ لف لولالت التاكيـ. .4
 طرق تحديد أوزان الوحدات الدراسية في جدول المواصفات: 

ود  دد األىداؼ تي الك دات الدراسيإى ثـ ااسلو  م   دد األىداؼ الكميإ  الطريقة األولى:
 %111لمكتلب )ال صؿ الدراسي( كاضرب النلتج تي 

 مثال
 المجموع 4 3 2 1 رقم الوحدة في الكتاب

 01 21 15 25 11 عدد أهداف الوحدة

 %111 %22 %22 %25 %14 وزن الوحدة

ود  دد ص  لت الك دة الدراسيإ ثـ ااسلو  م  لولكع ص  لت الكتلب  الطريقة الثانية:
 %111)ال صؿ الدراسي( كاضرب النلتج تي 

 المجموع 4 3 2 1 رقم الوحدة في الكتاب

 155 31 41 51 35 عدد أهداف الوحدة

 %111 %12 %26 %32 %23 وزن الوحدة

ود  دد ال صص اللاررة لتدريس الك دة الدراسيإ ثـ ااسلو  م  لولكع  الطريقة الثالثة:
 111ال صص اللاررة لمكتلب )ال صؿ الدراسي( كاضرب النلتج تي 

 المجموع 4 3 2 1 رقم الوحدة في الكتاب

 45 8 12 15 8 عدد أهداف الوحدة

 %111 %22 %20 %33 %18 وزن الوحدة

لملىمـ إيولد كزف ك دة دراسيإ ت ىلن ألىليإ ىذه الك دةى كلرا لة ذلؾ  ند  سلب أكزاف  كيلكف
 لك دات اللختم إ  للطرؽ السل اإ كزيلدة نس إ لئكيإ  سيطإ لكزف الك دة األكثر أىليإ

 جدول مواصفات االختبار

 %111الوزن اسم الوحدة م
  نواتج التعمم المستيدفة

  الميارات العامة الميارات المينية الميارات الذىنية المعرفة والفيم
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 كيفية تصحيح الورقة االمتحانية
 نموذج اإلجابة )نموذج التصحيح(:

ين غي  م  كاض  األسئمإ كتل إ نلكذج اإلول إى كاالول لت اللتكاىإ كاللا كلإى كتكزي  الىبلللت 
 اللست اإ  مييل ك يلف اإلول لت غير اللا كلإ. كاد يككف التص يح يدكيلن أك أليلن.

 فوائد نماذج اإلجابات )نماذج التصحيح(:
 ليل. ػ تىت ر ل كلن للدل كضكح األسئمإ ككوكد إول لت ل ددة

ف كلنت  ػ تضلف كوكد  مكؿ يلكف التكصؿ إلييل  للنس إ ل ؿ اللشكبلت كاللسلئؿ ال سل يإ.ى كا 
 كي يإ تكزي  الىبلللت  مييل.ىنلؾ طرؽ أخرل لم ؿ ي يف النلكذج 

 ػ تؤكد  م  أف األىداؼ اللنكم ايلسيل اد اخت رت.
 عند إعداد نموذج اإلجابة يراعي ما يأتي:

 اإلول إ  ند كتل إ السؤاؿ. ػ ت ضير نلكذج
 ػ كاض  االسئمإ ىك أتضؿ لف ياـك  كض  اإلول إ النلكذويإ.
 ػ تاييـ نلكذج اإلول إ  للطرياإ ن سيل للراوىإ كراإ األسئمإ.

 ػ تكزي   بللإ السؤاؿ  شكؿ يتكاتؽ كلتطم لتو.
 عند التصحيح يراعي ما يأتي:

 يح.ػ لنلاشإ دليؿ التص يح ا ؿ ال دء  ىلميإ التص 
 ػ التزاـ اللص  يف وليىيـ  دليؿ التص يح.

تىليـ كؿ ارارى أك إوراء يتـ اتخلذهى  م  اللص  يف وليىيـ  ند  دكث تىديؿ  م  اإلول إ 
 أك كوكد إول إ  ديمإ أخرل

 المالحظة .2
يىتلد التاكيـ  لللبل ظإ  م  ول  اللىمكللت  ف سمكؾ اللتىمـ ككص و كص لن ل ظيلنى كىك لف 

لف ا ؿ اللىمـ أك اللرشد التر كمى أك األارافى كيـ النك يى تدكف تيو سمككيلت اللتىمـ أنكاع التا
أك كلي ألر اللتىمـ. إف ىذا النكع لف التاكيـ يتطمب تكرار اللبل ظإ خبلؿ تترة زلنيإ ل ددةى 
كتنكي  لصلدر اللىمكللت؛ لملسل دة تي التىرؼ  م  اىتللللتى كليكؿ كاتولىلت اللتىمليفى 

اللبل ظإ دالئؿ ل لشرة  ف تىمـ اللتىمليفى كتشلؿ لل  ىطيل ميـ االوتلل ي ل  زلبلئيـ. ت  كت 
يىلمكف كلل يستطيىكف  لمو كلل ال يستطيىكف  لموى  يث تكتر ىذه اللىمكللت ال رصإ لملىمـ 

 لكض  خطإ الستثللر ادرات اللتىمليف كال دء  تىزيز نالط الاكة لدييـ.
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 التعريف االجرائي:
 لميإ يتكوو تييل اللىمـ أك اللبل ظ   كاسو اللختم إ ن ك اللتىمـ؛  اصد لراا تو تي لكاؼ  

نشطى كذلؾ لف أوؿ ال صكؿ  م  لىمكللت ت يد تي ال كـ  ميوى كتي تاكيـ ليلراتو كايلو 
 كسمككو كاخبلايلتو كطرياإ ت كيره.

 أنواع المالحظة:
 يا:يمكن تقسيم المالحظة إلى أنواع عديدة من أىم

 المالحظة البسيطة: .1
دة كاالستللع   يث ياكـ اللبل ظ تييل  لبل ظإ السمككيلت  ف صكر ل سطإ لف اللشلى  لرة 

 كلل ت دث تمالئيلن تي اللكااؼ ال ايايإ:
 المالحظة المنظمة: .2

كي دد تييل ظركؼ اللبل ظإ كىي اللبل ظإ اللخطط ليل لس الن كاللض كطإ ض طلن دايالنى 
 كاللىليير الخلصإ لملبل ظإ خطكات تصليـ اللبل ظإ: كللزللف كاللكلف

 ت ديد الغرض لف اللبل ظإ. .1
 ت ديد نتلولت التىمـ اللراد لبل ظتيل. .2
 ت ديد اللللرسلت كالليللت اللطمك إ كلؤشرات األداء. .3
 ترتيب اللللرسلت كالليللت كلؤشرات األداء تي ودكؿ  سب تسمسؿ لنطاي. .4
 ت كاللؤشرات لثؿ )سمـ تاديرى الئلإ شطب .....(تصليـ أداة تسويؿ ليذه اللللرسل .5
 االختبارات الشفوية .3

ىك اخت لر غير لكتكب يادـ لملشلركيف تي صكرة أسئمإ ل ظيإ ش كيإ كيطمب لنيـ اإلول إ 
 مييل ش كيلنى أم دكف كتل إ. تستخدـ  لليلن لتاكيـ الىمكـ تي الص كؼ الدنيل كاللكاد الش كيإ 

 .كالثلنكيإتي اللر متيف اللتكسطإ 
 الشروط الواجب توافرىا عند صياغة األسئمة الشفوية:

 ػ التسمسؿ اللنطاي أثنلء  رض األسئمإ.
 ػ إ طلء الكات الكلتي لمتمليذ لمت كير تي اإلول إ  ف األسئمإ.

ػ  دـ التسرع تي لالطىإ إول لت التبلليذ سكاء  غرض التص يح أك كنكع لف التغذيإ 
 الراوىإ.

 رات الشفوية:مميزات االختبا
 تستطي  التىرؼ الل لشر  م  ادرة الطللب تي التى ير  ف ن سو. .1
 يتما  الطللب تغذيإ راوىإ تكريإ. .2
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التىرؼ  م   ىض خصلئص شخصيإ الطللب لثؿ )التى ير  ف آرائوى ا تراـ اآلخريفى  .3
 ت كلو تي سمككو تي لكااؼ لىينإ.

 االختبارات الشفوية: عيوب
 الدروإ  ذاتيإ اللىمـ. ػ تأثر

ػ يتأثر تادير الدروإ الش كيإ ولي  ادرات الطللب. كال يسيؿ اال ت لظ  لألسئمإ إل لدتيل لرة 
أخرل كال ودكل تر كيإ ليل إذا كلف  دد الطم إ ك يرانى أضلتإ إل   دـ تك يد لستكل األسئمإ 

  يف ولي  الطم إ.
 مراجعة الذات .4

 التقويم الذاتي
المتعمم لنفسو، وتدعو إليو التربية الحديثة في كل مراحل التعميم ولو  ويقصد بو تقويم

 ميزات نستطيع أن نوجزىا فيما يمي:
ل   . أ كسيمإ الكتشلؼ ال رد ألخطلئو كنالط ضى و كىذا يؤدم  دكره إل  تىديؿ تي سمككو كا 

 سيره تي االتوله الص يح.
ألنو  خ رتو اد أدرؾ أف لكؿ ترد أخطلءه  يوىؿ ال رد أكثر تسلل لن ن ك أخطلء اآلخريف . ب

 كليس لف ال كلإ استخداـ ىذه األخطلء لمتشيير أك التأنيب أك التيكـ.
 تقويم األقران ـ

يتضلف ايلـ كؿ طللب  تاكيـ يرت ط تاكيـ األاراف ارت لطلن كثيالن  للتاكيـ الذاتيى  يث 
أك األ للؿ التي أداىل كؿ لنيللى  أ للؿ أارانو. إذ يلكف لطلل يف لثبلن أف يت لدال الليلـ

كياكـ كؿ لنيلل  تاكيـ وكدةى أك داإى أك لبلئلإ  لؿ اآلخر. غير أف ىذا يتطمب 
 تنظيللن كا  دادانى لكي يككف تاكيـ األاراف لتسالنى كاأل كلـ النلتوإ  ند صلئ إ.

 االختبارات العممية .5
 الواجبات المنزلية .6
 االختبارات االلكترونية .7
 إنجاز الطالب ممف .8

كىك أ د األدكات التي  لتت ت تؿ لكاىلن ليللن  يف أدكات التاكيـ األصيؿى كيى ر ىذا 
اللمؼ  ف  لوتنل إل  تكتير أداة أك كسيمإ تىيننل  م  التاكيـ التككيني اللستلر ألداء 

 الطللبى كتاديـ أدلإ أك شكاىد لكثاإ  م  لدل تادـ تىملو.
 محتوى ممف إنجاز الطالب

 يشتمل عمى عينة من انجازات المتعمم وأنشطتو التي يختارىا بنفسو مثل:
 ػ سيرة ذاتيإ  ف الطللب.
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 ػ نتلئج االلت لنلت كأدكات التاكيـ.
  ينلت لف كتل لت الطللب كلالالتو.ػ 

 ػ  ىض التالرير التي تتضلف لمخصلت لم  كثى كالتولرب كاألنشطإ.
 لتي الـ  يل.ػ لمخص اللشرك لت ال رديإ كالولل يإ ا

 كيفية إعداد جدول المواصفات:
 تاسيـ الللدة لكضك لت ك نلكيف رئيسيإ )تكزي  اللنيج(. .1
 ت ديد نس إ االىليإ لكؿ لكضكع. .2
ت ديد األىداؼ التىميليإ لمللدة الدراسيإ )لىرتي ػ كوداني ػ ليلرم( ثـ ناسليل إل   .3

 لستكيلت أاؿ أم تصنيؼ  مكـ.
 لستكل.ت ديد نس إ األىليإ لكؿ  .4
 ت يد  دد أسئمإ االخت لر اللراد كضىيل. .5
 ت ديد  دد األسئمإ لكؿ خميإ. .6

 أىمية استخدام ممف إنجاز الطالب
 :يعد ممف االنجاز وسيمة تقويم مفيدة لمطالب، حيث يسيم في 

 ػ تنليإ ليلرات الت كير النلاد كاإل دا ي كليلرات التنظيـ كاالستابلؿ الذاتي لدل الطبلب.
الطبلب تي تاكيـ تادليـ تي  لميإ التىمـ كلثلؿ ذلؾى تإف  ينلت الكتل إ يلكف أف تكثؽ دلج ػ 

ىذا التكثيؽ يلكف استخدالو كأسلس للسل دة التغيرات التي ت دث   ر تصؿ دراسي كللؿى ك 
 الطبلب  م  لبل ظإ تادليـ كتاكيـ أداءىـ ذاتيلن.

أ للؿى  يث يسوؿ الطللب تىميالتو  م  ػ لللرسإ الطبلب  لميلت التألؿ تيلل ياكلكف  و لف 
األ للؿ اللتضلنإ تي اللمؼ ككذلؾ استول لتو  م  الىديد لف األسئمإ التي لف  ينيل: لل الذم 

 ...؟ تىملتو لف ىذا الىلؿ


