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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  ،بعد أن تم تدقيقها من قِبل األعضاءبتوفيق من اهللا وقد اعتمدت 

  ثم  تدقيقها من قِبل األستاذ الشارح للحلقات 
  . Aمد الب�ي. د

  ، يكون هناك اختالف بسيط ب8 ا�حا6ات الصوتية وما هو موجود 1 هذه ا�ذكرةوقد             
  .وهو من تعديالت األستاذ جزاه اهللا خDًا 

  نرجو عند وجود خطأ أو مالحظة 
  كتابة تنبيه N ا�وضوع ا�خصص Pلك N منتدى ا�ستوى اLاص با�ذكرة     

  N : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  
  بل القائم` _ إعداد ا�ذكرات وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد اZنبيه عليها من قِ      

  ونسأل اهللا جزيل اdواب لc من يع` _ ذلك ويشارaنا فيه 
  

  )تساب مطورiموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة ان  (                          
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 ااmلقات بعد تنسيقه
 

  مقدمــة الطــالب 
 

  بسم اهللا الرWن الرحيم
م اإلنسان ما يعلم ، ويn op سبل اZعلم

ّ
َمَك َما لَْم تَُكْن َيْعلَمُ {القائل سبحانه ، اmمد هللا اPي عل

]
  }َوَعل

ا كيف نعلم ونت
o
م األول اPي د�

t
م القرآن وعلمه(علم القائل وصu اهللا وسلم _ ا�عل

]
  )خaDم من تعل

  :أما بعد 
  :فإنه من أهم األهداف �دريس العلوم ال(عية 1 مراحل ا�عليم العام 

 أن يnود ا�تعلم بالعلم ال(m ا�ناسب �راحل اkمو الj يعيشها

 jال oحث العلqوا rاsعلم ا�السليم وا Dفك�االستفادة من مصادر وأن يكتسب ا�تعلم مهارة ا u تعينه
  .ا�علومات وفق الضوابط ال(عية

ألن العملية اZعليمية لم تعد تعتمد _ تلك الطريقة الوحيدة ال{ � طريقة اإللقاء بل أصبحت علًما وفنyا يُدرoس ، 
األنسب ويفصل الطريقة  وا�علم ا�اهر هو اPي �تار الطريقة. �ا أهدافها ووسائلها و�اربها وطرقها ا�ختلفة

  .اZدريسية _ قامة ا�يئة اZعليمية
  

  للمستوى اdامن) طرق اZدريس اLاصة(وبعد هذا اZقديم اليس� ن�aكم مع صفحات مذكرتكم 
  ) االنتساب ا�طور(ال{ قام بإعدادها إخوانكم وأخواتكم طالب وطا�ات 	ية ال�يعة 

  مية تفريًغا ومراجعة وتنسيًقا وتدقيًقا�امعة اإلمام Aمد بن سعود اإلسال
  ونسأل اهللا بمنه وaرمه أن يتقبلها و�علها علًما ينتفع به إ� يوم نلقاه ، 

ا حصل فيها من نقص وخلل إنه جواد كريم oوأن يرزقنا اإلخالص ، وأن يتجاوز عم.  
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                                                                                                           )y(اxلقة 

  بسم اهللا الر�ن الرحيم
  اmمد هللا والصالة والسالم _ سيد األنبياء وا�رسل` نبينا Aمد و_ آn وصحبه أ�ع`،  

 .مقرر طرق اZدريس اLاصة ا�قررة لطالب وطا�ات 	ية ال�يعة -

 .���ترب : رمز ا�قرر  -

 ات مهمة وا�فهوممقدم

  تمهيــــــــد

قبل اmديث عن مقرر طرق اZدريس اLاصة البد من اZذك� بما سبق دراسته N مقرر ا�ناهج وطرق اZدريس 
  .واPي يرaز _ Aتويات وعنا� ا�نهج

Aتوى ، وأسا¡ب : فا�نهج يتكون من عدة عنا� تبدأ باألهداف وتنت  باZقويم ، ويتخلل هذه األهداف واZقويم 
  .وأنشطة يقدم فيها هذا ا�حتوى

  z األهداف " إذن هناك سؤال �اذا ؟ اإلجابة عليه."  
  " .ا�حتوى " وهناك سؤال يبدأ بماذا ؟ اإلجابة عليه هو 

   . وهناك سؤال يبدأ بكيف ؟  z األسا�ب واألنشطة الj من ضمنها طرق ا�دريس
  ".األهداف " يه z و هناك سؤال �اذا ؟ اإلجابة عل

  " .ا�حتوى " وهناك سؤال يبدأ بماذا ؟ اإلجابة عليه هو 
  . وهناك سؤال يبدأ بكيف ؟  z األسا�ب واألنشطة الj من ضمنها طرق ا�دريس

  إ� أي حد ومدى هذا السؤال يتعلق باZقويم ؟
  صميمنا n؟ إ� أي حد ومدى ¤ققت األهداف ال{ رسمناها N بداية بنائنا للمنهج وت

كيف سنقدم هذه ا�ادة العلمية وهذا ا�حتوى بشc §م اPي يشتمل _ قيم ومهارات ومعلومات " كيف"فـ
وا�اهات، كيف سنقدم هذا ا�حتوى؟ هو عن طريق طرق اZدريس اZنفيذية ال{ يقوم بها ا�علم ل¨ يقدم هذا 

ومª ما »نت طرق اZدريس واألسا¡ب ال{ يستخدمها مناسبة ا�حتوى لطالبه،ومª ما ©ح ا�علم N طرق اZدريس 
القاعة اراسية والوسائل : ومراعية للمادة نفسها وللطالب نفسه ومراعية للبيئة اZعليمية بشc §م ال{ تشتمل _

  .وا�ساعدات وا�عينات واألنشطة ال{ تساعده _ تقديم ا�حتوى
  : فهذا ا�قرر �يب عن 

  صد بطرق اZدريس ؟ ماذا يق
  وهل طرق اZدريس �تارها ا�علم قبل بداية اmصة؟ 
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  وهل هناك طرق تدريس معينة ؟ وهل هناك طريقة تدريس ناجحة فقط ؟ 
  وهل هناك معاي� لطريقة اZدريس ؟ 

  وهل هناك مرا§ة لألهداف عند اختيار طريقة اZدريس ؟ 
 عن األهداف وعن طريقة 

ً
إعداد ا�روس بما يس� ا�حضD الكتا� وا�حضD اsه� وسيكون اxديث أيضا

Dحض�خطيط وأنواعه وطرق ا�وا.  
  . والبد أن نعرف العالقة ب8 طرق ا�دريس وب8 عنا� ا�نهج األخرى 

فطريقة اZدريس � عن² من عنا� ا�نهج ، نبدأ باألهداف ثم نأ± با�حتوى ثم نأ± بطريقة اZدريس ثم نأ± 
فهناك عالقة ب` طريقة اZدريس  ب8 طريقة ا�دريس وب8 بقية العنا� ،" عالقة تفاعلية " ، إذن هناك Zقويم با

 .وب` األهداف ، وهناك عالقة ب` طريقة اZدريس وب` اZقويم ، وهناك عالقة ب` طريقة اZدريس 

 1 طرق ا�دريس ا�اصة عن ا�هارات ا�اخل
ً
ية 1 طريقة ا�دريس وما اsي ينب� أن يراعيه وسيكون اxديث أيضا
  .وأنواع األسئلة الصفية  –N األسئلة الصفية  –N اLاتمة  –N ا�قدمة : مثال  ا�علم 1 طريقة ا�دريس

وعل ا�علم كذلك أن يتعرف _ نظريات اZعلم ونظريات اZعليم ، ال بد أن يتعلم كيف يب´ ا�تعلم معلوماته  
ويتعلم األسا¡ب اµيدة ال{ يمكن أن �اطب بها ، ويتعلم الفروق الفردية ب` الطالب ، وأنواع الطالب، هومهارات

، ويتعلم كيف يربط الطالب ببيئته، ويتعلم كيف يستثمر خ¶ة 
ً
 متماس¸

ً
عقل الطالب ºيث يكون بناءه اZعلي¹ قويا

  .ديمةالطالب عندما يعلم، ويربط اL¶ة اµديدة باL¶ة الق
  هذا ا�قرر يناقش طرائق ا�دريس ا�اصة ا�تعلقة بتدريس العلوم ال(عية  

  :والعلوم ال�عية «تلف N مناهجها وتصميمات هذه ا�ناهج
-  �بل منفصلة ، أن تقدم العلوم ال(عية ليس كجزء واحد: بمع�" ا�ناهج ا�نفصلة : " هناك بعض ا�ناهج تس

Dفس�وحيد الفقه، ، القران الكريم، ا�ديث، اxا ،� ، الفرائض بتفصيالتها بموادها ا�نفصلة،  ف� مادة �ا مس

منهج العلوم " وهناك بعض ا�ناهج تقوم بدمج وربط العلوم ال(عية بوحدة واحدة و�ت مس� واحد  -
  .وذلك ½تاج إ� طرق تدريس خاصة لطبيعة هذه ا�ادة "ال(عية 

فيدمج مثال القرآن الكريم مع اZفس� ، ويدمج اZوحيد مع الفقه ،  -:دمج مادت` وهناك تصميم آخر للمناهج ي
ويدمج  اmديث مع الفرائض لكن هذه تصميمات ¾تلفة ©دها _ حسب طبيعة ا�رحلة ، وهل ا�ادة «صصية وهل 

  .مية� من ا�واد األساسية أو من ا�تطلبات العامة، À هذا يقتضيه نظام ا�ؤسسة اZعلي
  : هناك من يفرق  ب8 طرق ا�دريس وأسلوب ا�دريس واس�اتيجية ا�دريس

 Áدريس بعيدة ا�دى، و½تاج ¤قيقها إ� زمن فتحتاج إ� تآزر ف  تسZفمعناها أنها " اس�اتيجية " اس�اتيجيات ا
  تتحقق بعد وقت أما طريقة اZدريس ف  � أقل من االس�اتيجية 

    Zدريس ويو أسلوب اZمن أسلوب تدريس ونسميه طريقة تدريس دريس أقل من طريقة ا Ãمكن ©مع أك
 Áمن طريقة تدريس وتس Ãاس�اتيجية تدريس " ويمكن أن ©مع أك."  

ل� معلم طريقته وأسلوبه ا�اص، ولكن هناك طرق �مة �تار منها ا�علم ما يشاء ولكن تظل طريقة ا�علم و 
  .بغة العامة والظاهرة من طريقة ا�علم ؟ ربما تنتo إلحدى الطرق ا�عروفة ا�اصة، لكن ما الص
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ً
وتستخدم من ضمن أسا¡بها  "الطريقة اإللقائية " من أشهر الطرق طريقة اإللقاء وا�حاÆة اسمها : فلو Æبنا مثاال
سل والطالب مستقبل`، هذه طريقة بأن يلÈ ا�علم _ طالبه إلقاء _ شA cاÆة يكون هو ا�ر: طريقة ا�حاÆة 

فبعض ، ولكن يظل ا�علم هو اPي يعطي هذه الطريقة نكهتها بأسلوبه هو، شائعة ومنت�ة وقديمة وليست حديثة
وا�عض األخرى يستخدم اإللقاء بأسلوب Êتع ومشوق ال ، ا�علم` يستخدم طريقة اإللقاء ولكن بطريقة باردة Êلة

  .هيمل السامع من
  :ا�دريس ترتكز u ثالث �اور رئيسةطرق  ����
فا�علم هو ا�حور األساس " طريقة اإللقاء" مثلبمعË أن ا�حور هو ا�علم،  هناك طرق تدريس ترتكز u ا�علم .١

 .وهو الصوت األكN Ã الفصل وعليه اµهد األك¶

جراءات داخل الصف أي أن نشاط بمعË أن الطالب هو اPي يقوم بأكÃ اإل هناك طرق تدريس �ورها هو الطالب .٢
طريقة اZعلم اZعاوÎ ، طريقة حل ا�شÍت ، :  من طرقهاأكÃ من اµهد اPي يبذn ا�علم و  - الطالب–ا�تعلم 

 .الطريقة االستكشافية 

ريقة الطريقة اmوارية، وطريقة ا�ناقشة، والطريقة االستقرائية، الط: مثلهناك طرق مش�aة ب8 ا�علم والطالب  .٣
دور ا�رسل ودور : القياسية إذا »نت عن طريق جهد موزع ب` الطالب وب` ا�علم، الطالب يكون فيه بدورين

 .ا�ستقبل

  :إذن ¤ هذه الطرق مطروحة 1 الطريق كما يقال، ولكن u ا�علم أن �تار الطريقة ا�ناسبة وz £ضع لعدة أمور
 .قدرات ا�علم  .١

 .ه اللغوي ونموه اللغوي واµس¹ وا�فÑ واالجتماÐ وا�عرÏمناسبتها للطالب ولعمر .٢

 .البد أن  تتناسب مع طبيعة ا�ادة العلمية .٣

 .مناسبة الطريقة لإلم¸نيات الفÒيقية و� ا�يئة اZعليمية  .٤

 :§¦ات أو أسس طريقة ا�دريس ا¥يدة من  ����

  اZدريس N أسلوبه أو هطريقت �عل ال{ باألسس معرفة _ يكون أن ا�علم _ �ب •
ً
 منها ¡تخذ ، جيدا

 :  األسس من ، طريقته وتعديل ، أسلوبه تقويم _ تساعده معاي�

  .  اdقافية وخلفياتهم ، اZالميذ لسن مناسبة الطريقة تكون أن •
  .  منها وتستفيد ، ظرياتهنو اZعلم قوان` ، الطريقة تراÐ أن •
  . االكتشاف ،أو ا�حث ،أو للسؤال تدفعهمو اZالميذ اهتمام الطريقة تث� أن •
  .  اZالميذ ب` الفردية بالفروق الطريقة تهتم أن •
 والنشاط، للعمل حقيقية فرص وتوف� ، اإل�ابية ا�شارaة _ وحثه ، اZلميذ �اسة N ، الطريقة تسهم أن •
ªعلم يكون حZا Õأب  

ً
  .  أثرا

 .  ارس عن واالن²اف ، ا�مل إ� تؤدي قد ال{ ، الرتابة عن وتبتعد ، منوعة خطوات الطريقة تشمل أن •

  .  مفاجئة ظرف أي مع للتكيف وقابلة ، مرنة الطريقة تكون أن •
  .  لترس ا�تاح الوقت به يسمح بما منظمة الطريقة خطوات تكون أن •
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  .  الميذللت اPا± االنضباط تنمية _ تعمل وأن ، الفصل داخل ا�ظام _ الطريقة ¤افظ أن •
  .  وتشجيعه ، اZعلم تعزيز بمعË ، اZالميذ استجابات تدعيم _ الطريقة تعمل أن •
  .  تنفيذها ا�علم مقدور N يكون   وأن ، ا�درسة وÙم¸نات ، ا�علم إلم¸نات مناسبة الطريقة تكون أن •
  .  األهداف ¤قق مدى وقياس Zحديد ، واضحة معاي� الطريقة توفر أن •

 طرق ا�دريس تصنيف ����

  :بناء u نشاط الطالب : أوال 
  ) .حل ا�شÍت ( طرق ترaز 	يا _ نشاط اZلميذ  -
  ) .طريقة ا�حاÆة ( طرق تهمل نشاط اZلميذ  -
  )ا�ناقشة ( طرق ترaز جزئيا _ نشاط اZلميذ  -

 
ً
  :بناء u نوع ا�علم وعدد الطالب : ثانيا
-  Úمµدريس اZت ، ا�ناقشة اإلل( طرق اÍقاء ، حل ا�ش.  (  
  )  .اZعليم ا�¶مج ( طرق اZدريس الفردي  -

 
ً
  :بناء u نوع االحتªك ب8 الطالب وا�علم : ثاJا
  )  .يرى ا�علم طالبه مثل اإللقاء ( طرق تدريس مباÛة  -
  )  .ية ال يرى فيها ا�علم طالبه مثل اائرة اZلفزيون( طرق تدريس غ� مباÛة  -

 
ً
  :بناء u مدى استخدام ا�علم8 �ا : رابعا
  )  .½تاجها معلمو �يع اZخصصات ( طرق تدريس §مة  -
  )  .يستخدمها معلمو À «صص بذاته ( طرق تدريس خاصة  -

                                                                                              )»(اxلقة  
  ����ا�خطيط واإلعداد للتدريس����

  ا�خطيط واإلعداد للتدريس قبل عملية ا�دريس - ١
  حينما تسنَد للمعلم مهمة اZدريس البد أن يتعرف _ 

 ا�ادة العلمية ال{ سيدرسها -

 يتعرف _ الطالب ويعرف الفروق الفردية بينهم وخلفياتهم -

 _ ا�¸ن اPي سينفذ فيه طريقة ا -
ً
 Zدريسيتعرف أيضا

  باإلعداد الف� لتروسثم يبدأ اZخطيط أو  مايعرف -
  :وسنتحدث فيه عن " خطة"ويسÁ كذلك باZحض�، وÞها تشملها اسم  
  ا�فهوم .١
  أهداف اإلعداد الف´ لتروس .٢
  مستويات اإلعداد الف´ لتروس .٣
  خطوات اإلعداد الف´ لتروس .٤
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  ا�فهوم  .١
دراسية تتضمن مواقف تعليمية بما تشمله هذه العملية من عمليات هو تلك العملية الj تؤدي إ وضع خطة 

  .أخرى تقوم u �ديد األهداف واختيار األسا�ب واإلجراءات الj تساعد 1 �قيقها وتقويمها وتنفيذها
  األهداف  -»

  :�عليميةواجهة ا�واقف امساعدة ا�علم u مواجهة ا�واقف ا�عليمية بدرجة ��ة من اJقة �: أوالً 
�واقف اZعليمية أثناء اZدريس ¤تاج إ� إبراز اL¶ة، و¤تاج إ� توظيف الطالب فيما بينهم،و¤تاج إ� ربط فا

 إ� أمثلة واقعيةو ¤تاج إ� حل بعض ا�سائل 
ً
  .الطالب بواقعه،و¤تاج أيضا

  ب، أو ا�واقف الj ت³ز فيها ا�ش±ت الصفيةمساعدة ا�علم 1 °نب الكثD من ا�واقف ا�حرجة أمام الطال: ثانًيا 
فقد يقوم بعض الطالب ببعض ا²Zفات ال{ قد تربك ا�علم إذا لم ½á خاصة إذا لم ½دد ا�علم ا�دة الزمنية ال{ 

 �واجهة هذه ا�واقف
ً
  .يبدأ بها ارس وينت  بها ارس فال بد أن يكون _ ثقة ويكون مستعدا

   :عداد الف� يساعد ا�علم u اkمو ا�ه� ا�ستمر وا�طوير اsاrاإل: ثاJًا 
ألن ا�علم حينما يقوم باZحض� واZخطيط فإنه س�اجع ا�ادة العلمية، وس�جع إ� مصادر، وسيدخل إ� مواقع 

دة لسنوات، ربما إلك�ونية عن طريق االن�نت ، وPلك ©د أن اPين ال �ططون وال ½áون تستمر طريقتهم واح
ولم يتغ� مستواه ولم يتطور ولم ، يُدرtس ع�ين سنة ثالث` سنة أربع` سنة وهو بنفس الطريقة أو بنفس األسلوب

، وPلك اZحض� واالستعداد يساعد _ ذلك
ً
  .يتحسن ولم يتجدد ولم يتطور ذاتيا

) �علم والطالب وا�³ة ا�عليمية واqيئة الصفيةا(مساعدة ا�علم u تنظيم عنا� ا�وقف ا�عليo وz : رابًعا 
  : ¶يث تعمل µيعها u تنظيم تعلم الطالب

� تتآزر فيما بينها وتتفاعل فيما بينها ) ا�علم، الطالب، اL¶ة اZعليمية، ا�يئة الصفية: (هذه العنا� ا�جتمعة
اب الطالب ا�هارات ا�طلوبة وا�علومات ا�طلوبة ºيث تعمل À هذه وتتفاعل وتساعد _ ¤قيق ا�دف و_ إكس

  .وتوصيلها بشc دقيق
 تساهم N تنظيم تعلم الطالب، ألن الطالب يستقبلون ا�علومات ويالحظون ويقرؤون ويستمعون، لكن 

ً
وأيضا

 عميلة يقوم  بها ا�علم و إذا خطط ا�علم بشc ج
ً
يد واستعد رسه بشc عملية تنظيم هذه ا�عرفة وبنائها بناء متماس¸

 وفاعالً 
ً
  .جيد فإنه باZاã سيكون تدريسه ناجحا

  :مساعدة ا�علم 1 �قيق األهداف ا�عليمية عند الطالب بسهولة وي¸ وبأبسط الطرق: خامًسا 
ظهر ألن ا�علم حينما �طط يأ± رسه واألهداف واضحة أمام عينيه، و� ال{ تقوده ل¨ ½ققها، فباZاã كيف ست

قبل أن يأ± إ� ، وÙذا لم يقرأها ويت�بها، وaيف ستكون واضحة إذا لم �طط �ا و إذا لم يستعد �ا! األهداف أمامه
حجرة الصف وقبل أن يأ± أمام الطالب، ف  ستقود عمله إذا »نت أهدافه واضحة ومنظمة ودقيقة وÙجرائية سلوaية 

 بمعË أنه يمكن أن يقيسها أي يستطيع أن يق
ً
  .يسها N نهاية اmصة، وعليه سيكون عمله باZاã إذا لم �طط عشوائيا

   :أن اإلعداد وا�خطيط يساعد ا�علم 1 �س8 و¹ثراء وتطوير ا�ناهج ا�راسية: سادًسا 
 ا�ناهج اراسية ºاجة إ� تطوير وهناك عدة جهات تساعد _ تطويرها من ضمنها ا�علم، وا�علم رÒaة أساسية

وهو اPي ، وهو اPي يعرف مواطن القوة N ا�ناهج، وفاعلة N تطوير ا�ناهج ألنه هو اPي يتلمس الضعف N ا�ناهج
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وباZاã هو ، وسيضع ا�حتوى أمام ا�علم، ينفذ هذا ا�نهج، وباZاã فإن اZخطيط للتدريس سيضع ا�نهج أمام ا�علم
ما اPي ينقصه؟ وما اPي يمكن أن يسهم N تطويره؟ وهل هذا ا�نهج  وسيعرف، سيتلمس نقاط الضعف ونقاط القوة

مناسب �ؤالء الطالب أو مناسب �ذه ا�يئة؟ وهل ربطهم ببيئتهم؟ وهل وظف اL¶ة؟ وهل اL¶ة بنائية عند الطالب؟ 
  .À هذه اPي يساهم فيها هو اZخطيط

   :ا�دريº تمك8 ا�علم من الوقوف u أولويات العمل:  سابًعا 
ما ا�هم وما األهم؟ هل ا�قطة -حينما يقوم ا�علم باZخطيط واإلعداد لترس فإنه سيحدد األولويات، ما اPي يبدأ به 

 يبدأ بنقطة ثم نقطة أخرى ثم يعود للنقطة األوæ ثم يأ± 
ً
هذه قبل هذه؟ ألن اPي ال �طط وال يستعد فسيأ± عشوائيا

  بنقطة وباZاã سوف يكون
ً
  .ارس مبعÃا

ومثال _ يمكننا القول أن ارس فيه çسة عنا� ولكن هناك بعض العنا� ¤تاج إ� عمق وترÒa و وقت  
أطول، فباZاã حينما نقول أنه مثًال N ارس çسة عنا�  فال يع´ أن À عن² يأخذ فيه نفس الوقت، ربما أن 

 يأخذ فيه çس دقائق وعن²ا آخر ي
ً
  .أخذ فيه ع� دقائق، وهذا اPي ½دده ا�علم عند اZخطيط لترسعن²ا
  مستويات اإلعداد الف� لتروس - ٢

حينما يقوم ا�علم بعملية اZخطيط واإلعداد سيقوم بوضع خطة إما تكون خطة فصلية أو خطة دراسية وسنوضح 
  .-:الفرق بينهما 

  :يكون فيها : ا�طة الفصلية
 .كعدد اmصص موزعة _ األسابيع :ةمعلومات أو�ة خاصة با�اد -

   :الj يمكن أن يقوم بها ا�علم z نو�ن  :األهداف -
 تأ± مكتوبة داخل الكتاب أو داخل وثيقة ا�ادة أو : أهداف خاصة  

ً
� خاصة با�ادة كc، إما أنه هو يكتبها أو أحيانا

  .داخل كتاب ا�علم
ا�علم بصياغتها لc درس سواء حينما يقوم èطة فصلية أو حينما يقوم األهداف السلوaية اإلجرائية � ال{ يقوم   

 éحض� ا¡وZبا. 

 .و ال يقصد به ا�حتوى كc، إنما يقصد إشارات للمحتوى مفردات هذا ا�حتوى وعنا� هذا ا�حتوى :ا�حتوى  -

هل � زيارات ميدانية واقعية؟ هل � فيتسأل ا�علم  ما � األنشطة ال{ سيقوم بها؟  :األنشطة والوسائل ا�عليمية -
وسائل سمعية؟ هل � وسائل ب²ية؟ هل � وسائل سمعية ب²ية؟ هل � وسائل Aسوسة؟ هل سيخرج ا�علم 
باألنشطة إ� خارج الصف أو خارج ا�درسة؟ هل سيذهب للمصu؟ هل سÒور مؤسسة تعليمية؟ هل سÒور وزارة 

، ما � الوسيلة اZعليمية كما أسلفنا؟ نوع الوسيلة  ك الوسائل ا�عليميةكذلمعينة؟ هل سÒور شخصا بعينه؟ و
 اZعليمية �طط �ا، نوعها هل � Aمولة

فيستآءل  هل  سيستخدم االختبارات كوسائل تقويم؟ ونوع هذه االختبارات هل � اختبارات  :أسا�ب ا�قويم -
 كذلك هل سيستخدم ا�الحظة كأداة  أو اختبار بعدي أو اختبار قبê - تقويم مستمر- مستمرة 

ً
أو اختبار ختاé؟ أيضا

؟ هل 
ً
 ¤ريريا

ً
 أم كتابيا

ً
 شفهيا

ً
من أدوات اZقويم؟ هل سيستخدم ا�قابلة كأداة من أدوات اZقويم؟ سيستخدم تقويما

 سيستخدم تقويم تطبيÈ عمê أداë؟ هل ا�ادة تقتì أن اZقويم أداë عمê؟
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 ؟من ¤ حصة وaم أسبوعالزمن وهو كم حصة وز  -

ألن À ما يقوم ا�علم  مالحظات ا�علم -
ً
فمالحظات ا�علم أو ا�¸ن اPي يدون فيه ا�علم مالحظاته مهم جدا

باZنفيذ قد يطرأ عليه تعديالت وأف¸ر و� ال{ تؤدي إ� نموه ا�ه´ وPلك ال يستغ´ ا�علم عن كتابة ا�الحظات 
ستطيع أن يرجع إ¡ها حª يستطيع أن يستفيد منها N سنوات قادمة  فيتطور أداءه فتكون مكتوبة ومدونة حª ي

ÑدريZا ،Ãونشاط أك Ãو�عل تدريسه يتم بفاعلية أك.  

                                                                                                   )¼(اxلقة  
     ����األهداف ا�عليمية����

  هل االهتمام باألهداف ا�عليمية 6ورة أم ترف؟ :هناك سؤال مهم 
 
ً
  اإلجابة باZأكيد Æورة وملحة أيضا

 :مستويات األهداف  - ١

  

  
  مستويات األهداف

ا�ؤرة اائرة الصغ�ة � األهداف السلوaية ، األهداف السلوaية � ال{ يقوم ا�علم بصياغتها هو بنفسه قبل أن 
  األهداف السلوaيةاZدريس ،وتكون Aددة ،ºيث يمكن قياسها N نهاية اmصة  يقوم بعملية

تس� األهداف اإلجرائية الj تقود ا�علم إجرائيا يقوم بالعمليات واإلجراءات الj يمثلها ا�علم من أجل أن ½قق  
  شيئا من الطالب 

أن يتوضأ الطالب بطريقة سليمة صحيحة (،) الوضوءأن يتعلم الطالب كيفية (،) أن يعدد الطالب أرïن اإلسالم(مثل 
  )أن يقارن الطالب ب` كذا وaذا (، )

  " .أهداف بعيدة ا�دى"ثم " األهداف ا�رحلية"ثم " األهداف اLاصة"ثم تتوسع اائرة إ� 
   :خصائص ا�علم النشط - ٢

  -: خالل اZخطيط  وn اLصائص ا�علم حينما يقوم بعملية اZعليم فإنه البد أن يوجد تعلما نشطا وهذا من 
 : أوال •

ً
  دور ا�تعلم 1 ا�علم النشط إÀابيا

  .Pلك عند اZخطيط البد أن ½دد ا�علم أدواره و½د أدوار ا�تعلم : ا�علم مي¸ ومع8 وموجه للتعلم : ثانًيا •
  . ئيات½رص ا�تعلم �دة u فهم ا�ع� اإلµاÁ للموضوع وال يتوه 1 ا¥ز:   ثاJًا •
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  .�صص ا�تعلم اsي هو الطالب وقتا Âفيا للتفكD بأهمية ما يتعلمه :رابًعا •
  .½اول ا�تعلم ربط األفªر ا¥ديدة بمواقف اxياة الj يمكن أن تنطبق عليها:  خامًسا •
  .يربط ا�تعلم اsي هو الطالب ¤ موضوع جديد يدرسه با�وضو�ت السابقة ذات العالقة :سادًسا •
  .½اول ا�تعلم الربط ب8 األفªر 1 مادة ما مع األفªر األخرى ا�قابلة 1 ا�واد األخرى : ا سابعً  •
  يتعلم ا�تعلم باإلضافة للمعرفة مهارات ا�فكD العليا ، ويتعلم كيف يتعلم : ثامًنا  •

أيضا البد  ا�حضD واإلعداد ا�تعلم ربط األفªر ا¥ديدة بمواقف اxياة الj يمكن أن تنطبق عليها 1 إذن ½اول  
يمكن أن  أن تكون أمام ا�تعلم ا�واقف اxياتية الj يساعد ا�علم ا�تعلم اsي هو الطالب بربطها بمواقف اxياة

  .تنطبق عليها وال يكون هناك عزلة ب` ا�درسة وب` الصف اراð وب` ا�يئة اLارجية البد أن هناك ربط
 ، يربط ا�وضوع تعلم 1 ا�علم النشط يربط ا�رس ا¥ديد با�رس القديمأيضا البد أن يكون ا�

  ½اول ا�تعلم الربط ب8 األفªر 1 مادة مع األفªر األخرى ا�قابلة 1 ا�واد و
و يعرف كيف ½لل ؟ كيف يرaب؟  وأيضا يتعلم ا�تعلم باإلضافة للمعرفة مهارات ا�فكD العليا ويتعلم كيف يتعلم

م ؟كيف يستنبط ؟ كيف يالحظ ؟ كيف يقارن؟ كيف يستنتج ؟ كيف  tيقو  
  .وaيف بË معلوماته ؟ كيف ربطها ؟وأيضا يتعلم ا�علم اsاr وهو يتعلم كيف يتعلم ؟

  :الربط ب8 ا�فكD وب8 ا�علم  - ٣
 Áعرفةبمهارات ما وراء احينما  ا�تعلم  يفكر كيف يتعلم ، فإنه يستخدم مهارات تفك�ية و� تس�   Áفك� ،تسZا

  ،وينبñ _ ا�علم أن يساعد ا�تعلم عليها وينميها ى ا�تعلم باZاã يعرف ا�تعلم كيف يتعلم ؟   N اZفك�
  : اkاجحة معايD طريقة ا�دريس - ٤
  :طريقة اZدريس ا�اجحة �ا معاي� و ضوابط من ضمنها  

أي  أن طريقة اZدريس ا�اجحة � ال{ �عل ا�تعلم Aور العملية  جعل ا�تعلم �ور العملية ا�عليمية ،: أوال
  .اZعليمية وال يكون ا�علم Aور العملية اZعليمية 

يكون ف أن يكون ا�تعلم يشارك N عملية اZعلم وليس مستقِبال فقط مشارaة ا�تعلم 1 عملية ا�علم ،  أي :ثانيا 
لم بأنه يفكر يستنتج ،يقارن ،يربط ، يسأل ، يتساءل ، يبدي رأيه ،يوافق ،�الف ، ا�تعلم يبذل جهدا أثناء عملية اZع

أن ا�علم هو اsي يربط الطالب بواقعه ويتيح Ä فرصة إنتاج :وsلك اال°اهات اxديثة 1 ا�دريس تقول يناقش ،
تعطيه مفهوم الرقية أن يقوم هو يربطها  كيف إنتاج ا�عرفة ؟ مثال ، عن الرó مثال بأنك تتيح للمتعلم حينماا�عرفة ، 

  قرأت ،رأيت N حّينا N مدينتنا ، سمعت ، وباZاã أنت تثق كمعلم أن ا�فهوم وصله:بالواقع يقول 
طريقة اZدريس ا�اجحة � ال{ تعتمد _  ، .تعتمد طريقة ا�دريس اkاجحة u نشاطات ا�تعلم8 : ثاJًا 

زع  ا�علم طالبه _ iمو§ت مثال ،يتشارك طا�ان N إنتاج أو N حل �سألة رياضية أو مثال  نشاطات ا�تعلم` بأن يو
  .توزع عليهم مسائل N الفرائض ،i Àموعة ،أو À اثن` أو À ثالثة يبحثون هذه القضية 

  هل تكفيه حصة واحدة ام أكÃ .تالئم الوقت ا�خصص لترس : رابًعا 
  .ة موضوع ا�رس تالئم طبيع: خامًسا 



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

- íô - 

 

هناك مثال من طرق اZدريس لعب األدوار، قد تكون لعب األدوار تنفع لألطفال تالئم الصف ا�راÆ ف: سادًسا 
للصغار للشباب ولكنها ال تنفع للكبار، طريقة اإللقاء، وطريقة ا�حاÆة، وطريقة ا�ناقشة ربما أنها تناسب كبار 

  .ولكنها ال تناسب الصغار
  .ال يكون فيها ما �ل باألمور ال�عيةلو من ا�خالفات ال(عية ف£: سابًعا 
  .تسهم 1 �قيق أهداف ا�رس :  ثامًنا

                                                                                                     )Ç(اxلقة  
     ����األهداف ا�عليمية����

 N عملية اZدريس ،وõن سنتحدث عن من ضمن اإلعداد للتدر
ً
 مهما

ً
يس األهداف ، وصياغة األهداف تعد أمرا

  تصنيف هذه األهداف ،كيف يمكن أن نصنف األهداف اZعليمية ، وما مستويات األهداف اZعليمية ؟
 ب -وباPات معلم العلوم ال�عية  -معرفة ا�علم 

ً
الغ األهمية؛ ألن Zصنيف هذه األهداف وأنواعها ومستوياتها أمرا

 و�دداً 1 صيغة األهداف عملية اZدريس ال{ سيقوم بها ستنطلق من هذه األهداف ،
ً
وÈما Âن ا�علم مرaزاً ودقيقا

  .ألن األهداف � ا�وصلة ال{ تقود عملية اZدريس سينعكس u أداؤه ا�دريº بش� جيد،
 أهمية األهداف   - ١

í(     ا�داية نقطة � األهداف N خطيطZا�عيد أو القريب ا�دى _ سواء ال�بوي للعمل ا. 

ô( للمعلم كد¡ل تستخدم N دريس عمليةZا. 

l( ا�ناسبة لالختبارات أسئلة وضع _ تساعد. 

 .صغ�ة أقسام إ� ا�حتوى �زئة _ يعمل اPي اإلطار األهداف تمثل )�

 .اZعليمية العملية تقويم _ تساعد )�

Å( حقيق ا�طلوبة النشاطات نوع إ� تش�Z علمZا�اجح ا. 

  .اZدريس طرق أفضل الختيار مناسبة معاي� تمثل )�
  .تصنيف األهداف ا�عليمية - ٢

  : وz ثالثة Êاالت 1 تصنيفها تم وقد وتصنيفها ال�بوية باألهداف ال�بوي` من كث� اهتم لقد
•  

ً
  .ا�جال ا�عرÏ:  أوال

•  
ً
  . )اmرø اZطبيÈ(ا�جال ا�هاري : ثانيا

•  
ً
  . ا�جال الوجداú العاطù: ثاdا

���� Ëا�جال ا�عر  
بدءاً من تذكرها وانتهاًء ، األهداف ا�عرفية z الj تهتم با¥انب اإلدراÌ من اkمو ، وتؤaد مستوياتها ا�عرفية الستة

�ذكر ثم الفهم حيث يبدأ با، باxكم عليها u ترتيب هرÎ متدرج من السهل إ الصعب ومن البسيط إ ا�رaب
  . ثم ا�حليل ثم ال�aيب وينتÏ با�قويمثم ا�طبيق 
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 Ïا�جال ا�عر N دريسية تتم وفق هذه ا�ستويات الستة، و� ستة مستوياتZلب العملية اûثالثة منها تهتم ، و
تويات اZفك� انيا و� وثالثة منها ترaز _ مس، ) اZحليل ، ال�aيب ، اZقويم(بعملية اZفك� العليا ال{ � 

  .و تصنف ضمن ا�جال ا�عرÏ ، وتسÁ ا�جال ا�عرÏ عند بلوم ورفاقه، ) اZذكر ،والفهم ، واZطبيق(
ثم نرتÈ ، هذه ثالثة دنيا، ثم اZطبيق، ثم نرتÈ الفهم، وا�جال ا�عرÏ مقسم إ� ستة مستويات ، تبدأ باZذكر 

� _ شc هرم وتهتم باµانب  اإلدراø من ا�مو وتؤaد �يع مستوياتها _ اµانب اZحليل ،ال�aيب ،اZقويم، و
 Ïا�عر.  

  
وال يمكن أن يتم اmفظ بدون الفهم ، وال اZطبيق بدون فهم ، وال ¤ليل بدون تطبيق ، وال ترaيب بدون ¤ليل ، 

  . الشc اZقويم N األخ� ال يمكن أن يتم بدون ما قبله ف  صاعدة بهذا
 والعمليات الفكري ا�يدان يتضمنون اL¶اء وأن كما اZعلم من ا�توقعة العقلية ا�تائج تؤaد ال{ األهداف ويتضمن
 : وz تقسيمات عدة u ا�جال هذا ويشمل ، ا�فاهيم و�ريد واZميÒ اÑm »إلدراك ا�ختلفة الفكرية

  .�ا البسيط اmرÏ با�فهوم لألف¸ر ا�تعلم راكإد مدى تب` ال{ العمليات ويع´:  ا�ذكر •
  .جديدة أخرى مواقف إ� تعلي¹ موقف N يتعلمة ما نقل _ ا�تعلم قدرة تب` ال{ العمليات يع´:  ا�طبيق •
  .بينها ما العالقات و¤ليل عنا�ها إ� األشياء ¤ليل _ ا�تعلم قدرة تع´:  ا�حليل •
  .بعضها مع واألجزاء العنا� تنظيم _ تعلما� قدرة يع´:  ال�aيب •
  واألعمال واألشياء األف¸ر _ األح¸م إصدار _ ا�تعلم قدرة يع´:  ا�قويم •

 ا�جال ا�هاري����

  .اmرïت ب` واZنسيق اmرaية اµسمية اµوانب بتنمية يتصل ما هو ا�هاري ا�جال
  . العضالت ب` قاتناس تتطلب ال ال{ النشاطات يشمل:  ا�قليد •
  .تعليمات وفق العمل أو ، توجيهات باتباع تتعلق ال{ النشاطات تشمل : ا�ناول •
  .فيه تعديالت إدخال _ القدرة وأيضا العمل üعة زيادة _ القدرة : ا�دقيق •
  .اmرïت من العديد ب` اZنسيقات _ القدرة و�:  ا�نسيق •
  الفرد جعل تع´ و� : ا�طبيع •

ً
  آ¡ا

ً
  .روتينيا

øا�فس حر Áآخر يس Áمس nسم العملية ،  وµكوين وتنمية ا�هارات ال{ تتطلب استخدام  أو تناسق عضالت اZ
N أثناء العمل وaث� من اL¶ات اZعليمية ال{ تصنف كمهارات فسيولوجية اإلبداع وÊارسة الفنون يمكن أن 
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 مهارة، تصنف N هذا ا�جال
ً
الكتابة ، كذلك اZحدث وا�هارات ا�عملية سواًء N العلوم الطبيعية أو  كما يشمل أيضا

ا�ندسية أو اZكنولوجية أو ال�بية األüية واالقتصاد ا�ýþ حيث يشتمل _ ست مستويات  N ال�تيب ا�رé من 
وصالة ، وÏ صالة اLوف، وÏ العمرة، جوÏ اm، ، و N الصالة،وÏ اZيمم، البسيط إ� ا�عقد إ� ا�رaب  كما N الوضوء

  .ففيها جوانب أدائية عملية ال تعتمد فقط _ اmفظ واZذكر، وصالة الكسوف واLسوف، االستسقاء
  

  
نقول الحظ ثم قت ثم جرب ثم مارس ثم أتقن ثم أبدع ، ف  مهارات متسلسلة م�ابطة   تبدأ با�الحظة ثم ا�قليد
وبعد ا�مارسة تأ± ، أ الطالب يالحظ ثم يقت ، تعطيه فرصة أنه يقت ثم �رب ثم يمارسبعضها مرتبط ببعض ، يبد

ثم عملية اإلبداع تتيح n فرصة اإلبداع بأنه يأ± ب�ء جديد، فمثًال أنت حينما تعلمه اZالوة ، عملية اقة واإلتقان
ثم ينتقل إ� ا�رحلة ، ثم يصل إ� مرحلة اإلتقان، رسثم هو يما، ثم �رب نفسه، ثم يبدأ ½اø يقت، أنه يستمع، كمهارة

ويظهر فيها بصوته ا�مÒ، ، األ_ و� مرحلة اإلبداع بأن يستطيع أن يتلو تالوةً جيدًة متقنًة iودًة تظهر فيها شخصيته
ولكن ، يدوربما يقصد أن يتقن فقط اZجو، وربما يقصد أن �رب،  ربما يكون N ا�داية قت وربما يكون حا�

يتمÒ ، ويأ± ب�ء جديد، يكون أفضل من غ�ه، حينما تأ± مرحلة اإلبداع تتيح n فرصة بأنه ال يكون مثل غ�ه
  .ونقيس عليها أي مهارة وأي درس Êكن أن يقدم للطالب..وغ�ها، ويتمÒ ب�تيل مع`، بالصوت

����ºفkا Ðا�جال الوجدا 

  .ا�ستويات هذه ومن والقيم واال�اهات االهتمام N تغ�ات يصف اPي ا�جال هوالوجداÐ ا�جال
هو مستوى االنتباه إ� ال�ء أو ا�وضوع ºيث يصبح ا�تعلم مهتما بـه ويبـدأ هـذا ا�سـتوى N :  قبال  -١

  .فضل وقت يكون _ ا�علم أن �ذب انتباه ا�تعلم إ� موقف يكون _ ا�تعلم نفسه أن يوý اهتماما بموضوعه ا�
  .هو مستوى الرضا والقبول أو الرفض وا�فور وتزداد الفاعلية هنا عن ا�ستوى السابق: االستجابة   -٢
 Zقـدير الفـرد : االعnاز بقيمة  -٣

ً
يعË هذا أن الفرد يرى أن ال�ء أو ا�وضوع أو الظاهرة n قيمة ويكون سببا

  .�ذه القيمة 
٤-   oمتعـددة و� أنـه إذا بلـغ يكتسب الفرد من تفاعال: تكوين نظام قي 

ً
ته مع اmياة ا�جتمع واdقافة قيمـا

  .القيم خاصة به ت�تب فيه قيمه  درجة من ا�ضج »فية فإنه يبدأ N بناء نظام �ذه
ويشتمل هذا ا�صنيف Ñ uسة مستويات 1 ترتيب هرÎ تبدأ ، ومن أشهر تصنيفاته تقسيمه إ مستويات Ñسة

  ق با¥وانب اkفسية الوجدانية،ويتعل، من إ ا�رaب
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� بهذه القيمة  ، ثم  يَُكوtن نظام قي¹، تبدأ باالستقبال ثم االستجابة ،بمعË أنه  استقبل ثم استجاب تفاعل ثم يبدأ يع

 بهذه القيمة ،وÏ هذا ا�جال الوجداú من أفضل أنواع اZدريس  أن يكون من اµوانب الغ� مباÛة 
ً
ثم يكون متصفا

 ،Ûدريس الغ� مباZة،  اÛيث تتيح للطالب بأن تعطيه قدوة معينة ولكن بطريقة غ� مباº ، يراه 
ً
وتعطيه نموذجا

 ، ثم يستجيب ثم يبدأ حينما يميل يع� بالقيمة نفسها، ويستمع إ¡ه وينظر إ¡ه بطريقة غ� مباÛة
ً
ثم يَُكوtن نظاما

؛ ويكون صفًة دائمًة يتصف بهذه القيمة
ً
  .وتكون هذه القيمة مستمرة معه كصبغة أساسية n أو كصفة أساسية ، قيميا
  :معايD اختيار األهداف ا�عليمية - ٣
  ))اتساق / اجتماعية / واقعية / صحة / توازن / شمول ((  
 .الشمول أن تكون شاملة µميع متطلبات ا�قرر -١

 .متوازنة ºيث ال يط� �ء _ �ء -٢

 .ء خاطئةتكون صحيحة ال يكون فيها أشيا  -٣

 .تكون واقعية مرتبطة بالواقع   -٤

 .تكون اجتماعية �ا عالقة بمحيط الطالب -٥

٦-   
ً
 �الف شيئا

ً
 أو شيئا

ً
 يعار� شيئا

ً
 عن �ء آخر تكون متسقة فيما بينها ال يكون فيها شيئا

ً
 ¾تلفا

ً
  .، أو شيئا

نصب عينيه عند اختياره لألهداف  والبد أن يضعها، هذه ا�عايD الj ُحددت 1 األهداف البد أن يراعيها ا�علم
 عند صياغته لألهداف ا�عليمية اإلجرائية، ا�عليمية

ً
   .خاصة األهداف السلوaية، وأيضا

Ìوط ا�دف السلوÔ  
  Aددا يكون أن -١

ً
  .تفس�ه N االختالف إ� يؤدي ا�دف وضوح عدم ألن ، وواضحا

 .نتا	ه وÏ ذاته N ا�دف مالحظة سهولة -٢

 .اZلميذ تعلم مدى قياس يمكن بمعË ، قياسه يمكن -٣

 .اZعليمية العملية Aور باعتبار اZلميذ مستوى أساس _ ا�دف ½دد أن -٤

  .كمية أو كيفية بطريقة إما ، األداء من األد�  اmد _ ا�دف ½توي أن -٥
  :معايD صياغة األهداف - ٤

  :اغة األهدافحينما يريد ا�علم أن يقوم بصياغة األهداف، هناك عدة معاي� لصي
 : االقتصاد   .١

ً
 كب�ا

ً
 طويًال وال تأخذ جهدا

ً
  .أهداف اقتصادية بمعË أنها ال تأخذ وقتا

  .-القصد -ºيث تكون واضحة Aددة العرض : تفرد الغرض  .٢
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  .عدم اZكرار .٣
ا نقصـد إنم، 	مة سلوaية ال نقصد بها السلوك بمعناه اPي يتبادر إ� اPهن، ومعË سلوaية إجرائية، السلوaية .٤

 :سلوaية بمعË إجرائية بمعË أنها يمكن أن تُقاس

، أن يستنبط، أن يقارن، أن يعدد، أن ½فظ الطالب، هذا إجراë ألنّا نريده أن يكتب، أن نقول  أن يكتب الطالب
 ، أن ½كم _، 	ها أشياء سلوaية إجرائية Êكن أن نقيسها N نهاية اmصة، أن يطبق، أن يستنتج

  .معاي� صياغة األهداف السلوaية هذه أبرز
  . وهناك فعل، وتكون متعلقة بالطالب، "أن"واألهداف السلوaية البد أن تبدأ بـ

  : مثال 
  أن يربط الطالب، أن يستنتج الطالب، أن ½فظ الطالب، أن يكتب الطالب 

  .وÙنما نقصد سلوك الطالب نفسه، فال نقصد با�دف سلوaنا õن
  : وهذا مثال

 للفعل الالزم و أن يقارن بينه وب` الفعل ا�تعديأن يعطي  •
ً
 .الطالب مثاال

 .أن يعتقد الطالب بأهمية ا�اء N حياته  •

 .أن ي�ح ا�علم تعريف الرياح ا�وسمية  •

  طرق صياغة األهداف ا�عليمية - ٥
  : األهداف لصياغة طريقة من أكÃ هناك
   ا�علم به يقوم سوف اPي اZعلي¹ النشاط توضح بصورة األهداف صياغة -١

  للتالميذ ا�علم يوضح أن:  الكيمياء N كما فمثالً 
ً
  .معمê جهاز ترaيب طريقة عمليا

 : تعليمية نتائج صورة N اZعليمية األهداف صياغة -٢

  Zالميذه ا�علم يوضح أن بعد مثال
ً
 ي يكون أن نتوقع أن الáوري فمن ا�عمل N ما جهاز ترaيب كيفية عمليا

  : _ القدرة اZالميذ
 .العمê اZوضيح N ا�ستخدمة واألدوات األشياء معرفة �

 . اµهاز ل�aيب تتبع ال{ اLطوات وصف  �

  .اµهاز ترaيب عند مرا§تها ينبñ ال{ االحتياطات كتابة  �
  :هناك عدة أخطاء 1 صياغة هذه األهداف ونÕب بهذه األمثلة

 للفعل الالزم وأن ي ⇐
ً
   .قارن بينه وب` الفعل ا�تعديأن يعطي الطالب مثاال

  :  مثاالً آخر
 لإلدûم وأن يقارن ب` اإلدûم وب` اإلظهار ⇐

ً
  .  أن يعطي الطالب مثاال

  :وا�طأ هنا
 وأن يقارن؛ وال بد أن يكون ا�دف ، مرaب ألنه عبارة عن هدف` N هدف أن ا�دف

ً
أن يعطي الطالب مثاال

، هذا ا�ثال اLطأ فيه أنه دم
ً
  .ج هدف` N هدفAددا
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  :مثال 
  .أن يعتقد الطالب بأهمية ا�اء N حياته ⇐

 ال يمكن أن يقول أن هذا 
ً
 إجرائيا

ً
ما ا�ش�ة N هذا ا�دف؟ ال يمكن أن يقاس االعتقاد ال يمكن أن يقاس، هدفا

، ألنه يقال أن يعتقد الطالب بأهمية ا�اء، كيف نعرف بأن أهمية ا�اء من اعتقا
ً
 إجرائيا

ً
 الصياغة هدفا

ً
ده؟ ال يمكن، إذا

  .خاطئة
  :مثال 

  .أن ي�ح ا�علم تعريف الرياح ا�وسمية ⇐

  .أن ي�ح ا�علم تعريف اZيمم ⇐

  .أن ي�ح ا�علم تعريف الط�ة ⇐
  ما ا�ش�ة N هذا ا�دف؟ 
تعلم وليس وا�دف السلوø اإلجراë �ب أن يصف أداء ا�، ا�ش�ة N صياغة هذا ا�دف أنه يصف أداء ا�علم 

  : ا�علم، _ õو من 
  أن يطبق الطالب، وال نصف ا�علم،  ، أن يعدد الطالب، أن يقارن الطالب، أن يمÒ الطالب، أن يكتب الطالب

٦ - Ìمكونات ا�دف السلو   :  

  أن
الفعل 
Ìالسلو  

  ا�تعلم
جزء من ا�ادة 

  ا�عليمية
الظرف أو ال(ط اsي 
  يتم 1 ضوئه �قيق ا�دف

آلداء أو مستوى ا
  ا�حقق ا�طلوب

  الطالب  يتلو  أن
 æاآليات الع� األو
  من سورة الر�ن

  بقراءة ورش عن نافع
بنسبة صواب ال 

  %�åتقل عن 

، هذه )ÚÛ%أن يتلو الطالب اآليات الع( األوØ من سورة الرWن بقراءة ورش عن نافع بنسبة صواب ال تقل عن ( 
ال�ط اPي يكون N ، اµزء ا�قصود فيه، الطالب،  الفعل، أن:ن فيها صياغة ا�دف السلوø الصحيحة أن يكو

 . مستوى األداء ا�طلوب، ضوئه

 يوضع بفعل مضارع 
ً
والفعل هو ا�حك األساN ð عملية  ا�دف السلوø، الفعل هذا بصياغته بفعل مضارع دائما

  هو ا�حك هو األساس N عملية اZدريس 
، ونعرفه _ آداب اZالوة، ونعلمه اZالوة، ندربه _ اZالوة، نطلب منه اZالوة، "أن يتلو"فنحن مثًال حينما نقول 

øالوة، ونعطيه أمثلة ½اZي .ويستمع، ويطبق، و�رب، وطريقة اPالقابل للقياس وهو ا ëهو اإلجرا øوالفعل السلو
  . يدرب عليه الطالب

 وتكون مهارة ا�علم N صياغة األهداف السلو 
ً
وال يمكن أن يقوم ا�علم بصياغة األهداف ، aية مهمة جدا

و ما لم يضع أمامه األهداف العامة واألهداف ،وما لم �طط، السلوaية بشc جيد ما لم يتمكن من ا�ادة العلمية
،  دريسال{ _ ضوئها ستتم  عملية اZ، اLاصة ال{ تن� n الطريق N عملية صياغة األهداف السلوaية اإلجرائية

  .وÙجراءات اZدريس وخطواته والعمليات اZدريسية أثناء ا�حاÆة مربوطة باألهداف السلوaية
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  فإن عملية اZقويم اPي سيتم N نهاية اmصة 
ً
، أو نهاية الفصل اراð، أو N نهاية السنة، أوÏ نهاية الوحدة، أيضا

Ùذا ما أخفق ا�علم N صياغة ا�دف السلوø فإنه سيؤثر _ أداؤه و، سينطلق من هذه األهداف السلوaية ال{ تم بناؤها
ÑدريZية ويقوم ، اaيث أنه يأخذ منها األهداف السلوº فمعلم العلوم ال�عية البد أن يقوم بتحليل ا�ادة  وتفكيكها

بق؟  تقتì أن ½لل؟ أن بصياغة األهداف السلوaية �ذه ا�ادة، مثُال هل هذه ا�ادة تقتì أن ½فظ؟ تقتì أن يط
أن ، يقارن؟ فنحن حينما نقوم مثًال نعطي ا�علم موضوع الصالة البد أن تكون صياغة األهداف _ حسب الصالة

أن يطبق عملية السجود _ األعضاء السبعة وغ�ها، ، أن يمÒ ب` الرaن والواجب، أن يعدد كذا، أن يُعرtف كذا، يعرِف
 .اغتهاعن طريق صياغة األهداف يشc جيد À هذه األهداف سيتم صي

 : السلوÌ ا�دف معادلة

  جيد سلوø هدف=  لألداء األد
 اmد+  ا�ادة مصطلح+  ا�تعلم) + عمê( سلوø فعل+  أن
  :أمثلة

  دقائق ثالث N الفراشة بطريقة م� íîî اZلميذ يسبح أن ⇐
 صلبة وأجسام ûزات، سوائل، إ� العينات يصنف أن ⇐

 : ا�عرفية األهداف اتمستوي

í( معرفة )،وطريقة منهج معاي�، تصنيفات، حقائق، مصطلحات(  
ô( فهم )،استنتاج تفس�، تر�ة(  
l(تطبيق )N جديدة مواقف(  
  )مبادئ عالقات، عنا�،( ¤ليل )�
  )جديدة صيغة أو شc إل�اد( ترaيب )�
Å( تقويم )أح¸م إصدار(  

  : الوجدانية األهداف مستويات
í( ال�ء تقبل  
ô( االستجابة )ةaإ�ابية مشار(  
l( تقييم )معينة بقيمة يل�م – معينة قيمة تفضيل(  
  .õوه ا�يل زيادة – اال�اه تقوية  )�

  :ا�هارية األهداف مستويات
  )مهارات+  معلومات=  القدرة( قدرة – مهارة – استعداد تنمية
  وهكذا...  ماستخدا أسلوب من يطور أسلوب، يعدل صحيحة، بطريقة يقرأ بالسباحة، يقوم : مثالً 

  األداء معيار+  األداء Ûط+  ا�حتوى+  الطالب+ سلوø فعل+  أن: ا�عادلة
  : مهمة معادلة
  اهللا بإذن ا�طلوبة اkتائج �قيق=ومراجعة تقويم+مناسبة بوسائل تنفيذ+سليم £طيط+واضحة أهداف
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 )Û(اxلقة 

  
  

 يتعلق ما نكمل وسوف اZخطيط، حول »ن حديثنا
 أن قلنا كما". قبل ما"وبـ لتروس، الف´ واإلعداد، باZحض�

  : ا�علم بها يقوم ثالثة أموراً  هناك
  "  قبل ما"

 ا�علم فعu وPا، جوانبه �يع من ارس وتهيئة الكتا�، أو ا�ظري اإلعداد سواءً  واإلعداد اZحض� _ يشتمل       
  يكون أن

ً
  n، مستعدا

ً
 ، لألهداف Aددا

ً
  .اراسية اmصة أثناء بها سيقوم ال{ اإلجراءات عµمي وAددا

  : نذكرaم
 يضع وأن اZعليمية، وا�يئة ، اZعليمية وا�ادة ، ا�تعلم:  األهداف صياغة عند أمامه يضع أنْ  ا�علم _ أنّ  أكدنا أننا
  أمامه

ً
 _ أكدنا كذلك كتابية، أو شفهية أو عملية أو أدائية أو تطبيقية أو نظرية مادة »نت سواءً  با�ادة يتعلق ما أيضا

 نقول حينما تُقاس، أن يمكن إجرائية بطريقة تُكتب أن البد األهداف وأن األهداف، _ يشتمل اZخطيط أن
  .للقياس قابلة تكون أن بمعË" إجرائية"

  
. اZحض� اإلعداد هوممف N ويدخل اZجهÒ هو واZحض� اZحض�، يُسÁ ما لتروس الف´ اإلعداد عملية N يدخل

  :  نو§ن واZحض�
Dحض�ه� اsا :  

 قراءتها ستُقدم ال{ العلمية ا�ادة _ ال�Òa يشمل
 العلمية واإلحاطة، لألسئلة واالستعداد، وتعمق بتمعن
 اPي ال�بوي للجانب اZخطيط وaذلك، العل¹ باµانب

  .ارس Zنفيذ وغ�ها النشاطات من وا�عينات لالوسائ �هÒ ثم العلمية، ا�ادة هذه ستقدم كيف هو
 أثناء به واالستعانة مراجعته للمعلم يتسË حª كتا� إعداد إ� الفكري اPه´ واإلعداد اZحض� ¤ويل عملية ثم 

  ؟ ا�كتوب اZحض� يعدّ  وaيف اZحض� كراسة تُعدّ  كيف لكن. اZدريس
 نمطه ا�وع` ولÍ عر�، وتصميم طوý تصميم:  للتحض� صميماZ أو اZحض� أو اإلعداد من نو§ن هناك

  .اZدريسية العملية أثناء ا�علم به يقوم ما ستعكس ال{ وÙجراءاته
  : الطو�ة بالطريقة اإلعداد:  أوالً  ����
  :ترون كما تساؤالت عدة _ وتقوم اإلعداد، N الطو¡ة الطريقة تسÁ هذه
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  .وا�حتوى ا�دف بها ويعË، �دفا _ تشتمل "ماذا"  "ماذا"
  .اZدريسية العملية بها ستنفذ ال{ الطريقة ف   "كيف"
 للطالب ا�حتوى هذا إيصال _ ستساعدú ال{ ا�عينة واألنشطة ا�عينة الوسائل ما يع´ "بماذا  "بماذا"

  .مناسبة بطريقة
"Þم"  "Þصة موقع به يقصد الزمن الزمن، "مmا N دولµا ا،ð؟ � هل راæانية؟ � هل األوdهل ا 

   األسبوع؟ N األسبوع؟حصتان N يومان � هل متتابعتان؟ حصتان �
ً
 زمن الزمن N يدخل أيضا

 حسب _ دقيقة؟ أربعون أم  دقيقة؟ وأربعون çس أم دقيقة؟ ستون »ملة ساعة � هل، اmصة
  .اراð ا�ظام حسب و_ اLطة؟ N موضوع هو ما

 N أم ا�درسة؟ مصN u أم اراð؟ الفصل أN ارس هذا سينفذ أين ا�¸ن  عن إجابة "أين"  "أين"
 هذا عليه يشتمل وماذا با�كتبة؟ أو ا�درسة؟ خارج أم اmديقة؟ N أم الساحة؟ N أم ا�pح؟
 كذلك عمê؟ تطبيق هناك »ن إذا العمê للتطبيق م¸ن فيها متوفر دراسية قاعة يشتمل هل ا�¸ن؟
 أو حصان حذوة بشc أم اZقليدي؟ بالشc أم iمو§ت؟ شc _ موزعة � هل الطاوالت وضع
  .ا�¸ن N يدخل هذا À ا�ستديرة؟ الطاولة أو ا�ستديرة؟ اائرة بشc أم ؟" U" حرف يقال كما

م؟ ومª ؟ ا�علم سيستخدمها ال{ اZقويمية األسا¡ب ما اZقويم N يدخل "هل"  "هل" tوما سيقو 
 N ستكون هذه À اZقويمية؟ األسئلة وما اZقويم؟ أدوات وما ا�علم؟ هذا سيقومها ال{ اµوانب
 طريقة" كيف" ا�حتوى، هو" ماذا"، األهداف N" �اذا" أمامه، مرآة ا�علم، أمام الكتا� اZخطيط
 به يقصد" حد أي إ�" أو" هل" ا�¸ن،" أين" ن،الزما" مª"، والنشاط  الوسيلة" بماذا"، اZدريس
  .اZقويم

 وهو أمامه تكون أن بد وال ا�علم عليها يس� أن بد ال ا�نظمة ا�رتبة ا�نطقية اإلجرائية التسلسلية العمليات هذه 
  اZدريس يكون ال حª، اZدريس بعملية يقوم

ً
  اZدريس يكون وحª عشوائيا

ً
  منظما

ً
 وللتقويم لقياسل قابالً  مرتبا

 
ً
 اdقة من تزيد أو ثقة للمعلم يعطي -السابق` نوعيه N -اZحض� ألن ثقة، ا�علم N �عل وهو. الطالب _ ومؤثرا
  يكون ºيث يه

ً
  n، مرشدة اZحض� فكراسة اmصة، أثناء طارئ أو تساؤالت ألي جاهزا

ً
 هذا داخل يكون وأيضا
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  سواء -اZحض�
ً
  أو طو¡ا

ً
 هناك ألن اZدريس؛ أثناء تأتيه ال{ واألف¸ر مالحظاته ا�علم فيها يكتب خانة -عرضيا

 يأخذ مباÛة فهو، العملية اإلجرائية اZدريسية العملية أثناء ا�علم ذهن _ تطرأ ملحوظات وهناك رؤى وهناك أف¸ر
  .اZدريس أثناء رآه وما الحظه ما فيها فيدون الكراسة هذه
 اµانب عن يع¶ اPي السهم هذا وترون ، بمراحلها èطواتها) í( الشN c نراها كما لطو¡ةا الطريقة � هذه

  :الطو¡ة للطريقة اZنظي¹

  ماذا  كيف  بماذا  مÞ  أين  هل

  ا�حتوى+  ا�دف  الطريقة  الوسيلة  الزمن  ا�¸ن  اZقويم

  
  : العرضية الطريقة ����

 الزمن،" مª" الوسيلة،" بماذا" ، الطريقة" كيف" ، ا�دف تشمل" ماذا" ، الطو¡ة ريقةللط مقاربة ترون كما �       
 األهداف ضوء N تس� بأنها، الطو¡ة عن «تلف العرضية الطريقة هذه أن الحظوا ولكن اZقويم،" هل"و، ا�¸ن" أين"
، Ëستساعد ال{ يلةالوس ما ا�دف؟ فيها سينفذ ال{ الطريقة � ما األول ا�دف أن بمع N الزمن ما ا�دف؟ ¤قيق 

  ا�دف؟ �ذا ا�ناسب اZقويم ما ؟ ا�دف هذا Zحقيق ا�خصص ا�¸ن ما ا�دف؟ �ذا ا�خصص
  ؟ األهداف ناحية من يف�قان أنهما العرضية والطريقة الطو�ة الطريقة ب8 الفرق ما/  س
 واZقويم والوسائل وطريقة وم¸نه وزمنه وÙجراءاته األول ا�دف العرضية؛ الطريقة ف  هدف À وفق أس� كنت إذا 
  . األهداف نهاية إ� أصل أن إ� ، كذلك اdالث ا�دف ، كذلك اdاú ا�دف ا�دف، �ذا
 والوسائل اZدريس طريقة ثم ا�حتوى وعنا� ا�حتوى وتضع »ملة األهداف تضع أنك ف  الطو¡ة الطريقة أما

  .واZقويم وا�¸ن منوالز واألنشطة
   العرضية؟ الطريقة أم الطو�ة الطريقة أفضل أيهما وقلنا تساءkا لو/  س
  : باآل± توضيحهما ويمكن وسلبيات إ�ابيات ل�يهما وÙنما تلك عن هذه بتفضيل Aددة إجابة ©د لن 
 حª ½قق األهدا .١

ً
 هدفا

ً
 ) y(ف 	ها، أما الطريقة الطو¡ةالطريقة العرضية تع` N أنها �عل ا�علم يس� هدفا

  . ف  تضع ارس N إطار »مل، ربما أنه يرجع أثناء اZدريس إ� ا�دف األول ويعيده أو يربطه بما قبله
وربما ، الطريقة العرضية تس� وفق األهداف ربما أن يكون هنا وسيلة تعليمية  تكون ¾صصة لc هدف .٢

، أن الطريقة العرضية ربما أنها تفيد أكÃ بأنها ¤دد لc هدف وقت Aدد يكون هناك نشاط ¾صص لc هدف، ا�هم
ºيث أن ا�علم يستطيع أن ينجز األهداف ال{ رسمها N الوقت ا�حدد ، ºيث أنها تضبط عملية الوقت ال¸مل للحصة

 شامًال 
ً
N األخ� ¡تعرف _ مدى وال يدخل زمن _ زمن أو وقت _ وقت، وباZاã فإنه يستطيع أن يعمل تقويما

 .¤قق هذه األهداف
  

                                                           
  y   /لكنه سبق لسان واهللا أعلم) الطريقة العرضية(األستاذ  قال. 
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 Dمعاي Dا¥اهز للتحض  :  
 من أو ا�ختص` من أو الوزارة من تكون »ل{، جاهزة تكون إنما نفسه ا�علم من تكون ال اZحاض� بعض هناك
  .اZحض� إعداد N اهتمام �م اPين

 عند ا¥اهز اإلعداد u ومقدم بنفسه ا�علم يعده ياs الكتا� واإلعداد لتروس ا�وÎ اإلعداد 1 األصل •
 .ا�فاضلة

 أن شك بال ا�علم، به يقوم ¤ض� أو جاهز ¤ض� أو ا�علم به يقوم وÙعداد جاهز إعداد إعدادين ب` نفاضل حينما
 أما ا�يئة، اتومتغ� با�يئة األعرف هو ا�علم ألن ا�علم، يعده اPي اZحض� من فاعلية أقل اµاهز اZحض�

 وال خصائصهم تعرف وال الطالب، ومستويات با�يئة معرفية خلفية _ تعد ال ف  سواه من أعدها ال{ اZحض�ات
  .واالجتماعية واdقافية االقتصادية ببيئاتهم ا�تعلقة الفردية الفروق تعرف وال السابقة خ¶اتهم تعرف

ولكن بيئات áتلفة، .. مناطق متعددة.. ليشمل نواà متعددة كذلك أن اإلعداد الكتا� ا¥اهز ربما يقدم  •
ولكنه قد . اZحض� اPي يعده ا�علم أفضل �عرفته بطالبه وببيئته؛ وPا فمن األفضل أن يكون اإلعداد من قبل ا�علم

اµاهز ولكن  ولكن õن نقول أنه ربما ½تاج ا�علم إ� هذا اإلعداد، يضطر لإلعداد اµاهز بتطبيقه N أي ظرف
  .وÙنما �ري عليه تعديالت بما يتالءم مع بيئته ومستويات طالبه، األفضل أال يأخذه _ عالته

 ، ا�نفيذ خطوات ، األهداف: ( معروفة تكون أن بد ال األساسية العنا� u ا¥اهز الكتا� اإلعداد اشتمال  •
  . موجودة تكون أن البد)  ا�قويم ، الوسائل

 .السلوaية لألهداف الصحيحة الصياغة ةمرا� 6ورة •

 السلوaية، األهداف N واضح خلل فيها يكون اµاهزة اZحاض� بعض أو اµاهزة اإلعداد فبعض الشديد لألسف
  .يتقنها أن إ� و¤تاج ا�علم من §¡ة مهارة إ� ¤تاج السلوaية األهداف صياغة ألن

  . ا�درسية االختبارات م(وع أهداف من االستفادةو ا�قرر الكتاب 1 ا�ثبتة األهداف مرا�ة •
، البد أن يتوافق ما ورد 1 اإلعداد مع ما ينفذ داخل الصف من حيث ا�حتوى العلo وأسلوب واس�ا°يات ا�نفيذ •

 آخر، ال بد 
ً
 ويكون بينهما تواؤم، ال يكون N دف� اZحض� �ء وما ينفذ N أرض الواقع شيئا

ً
أن أن يكون متوافقا

 ال يتناسب مع إم¸ناته 
ً
 جاهزا

ً
يعكس األداء الفعê ما هو موجود N كراسة اZحض�، بمعË أن ا�علم ربما يأخذ ¤ض�ا

  .وال إم¸نات ا�يئة وال الواقع الفعê، وباZاã فإن اZحض� الكتا� اPي يعده ا�علم هو األفضل
فال بد أن يرaز عليها N أي طبعية والعلمية وعدم إغفا�ا، العناية بتصحيح األخطاء اkحوية واإلمالئية و ا� •

«صص وليس فقط N «صص العلوم ال�عية أو العلوم العربية، البد أن يعت´ فيها، فيصحح ما يرد فيها من أخطاء 
  .õوية وÙمالئية و مطبعية

   ا�راÆ، ا¥دول حسب أسبوm أو يوÎ بش� بل ا�راÆ، الفصل لªمل واحدة دفعة اإلعداد يقدم أال •
 قد متغ�ات هناك ألن مفصل؛ بشc يقدم أن البد بل »مل، شهر أو »مل ألسبوع اZحض� يقدم أن اLطأ من    

 سلم اPي اZحض� بها يهتم ال مستجدة معينة وخ¶ات معينة ومواقف ارس، تنفيذ عند تطرأ قد وتغ�ات ¤دث
  . »مالً 

هناك بعض عتمد من قبل وزارة ال�بية وا�عليم يكون هو ا�عتمد 1 إعداد ا�روس، 1 حال توفر �ضD جاهز م •
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اإلدارات اZعليمية وبعض الوزارات اZعليمية تلجأ إ� اإلعداد ال¸مل لتروس، ويقدم للمعلم، وباZاã إذا »ن هذا 
 من وزارة ال�بية واZعليم ويكون وفق األسس العلمية للتح

ً
  .ض� فال يمنع أن يستخدمه ا�علماإلعداد صادرا

 .بذلك توجيه الوزارة من يرد لم ما ، ا¥اهز الكتا� لإلعداد السابقة بالضوابط يلnم أن بد ال •

 ºذف ترسل الوزارة أن ربما الوزارة، من تغ� ½دث لم ما الكتا� باإلعداد اLاصة بالضوابط ا�علم يل�م أن البد     
 ا�ناسبات أو السنوية ا�ناسبات تقتضيها فعا¡ات إضافة أو نشاط إضافة أو موضوع إضافة أو موضوع تعديل أو موضوع
  تكون ال قد، اµاهز اإلعداد N موجودة تكون ال قد باZاã الشهرية

ً
 هذه فمثل ، ا�علم عملها ال{ اLطة N أيضا

  يكون أن والبد ا�علم يعيها أن البد الطارئة األشياء وهذه الطوارئ
ً
 الكتا� اZحض� عملية يضمنها وأن �ا مستعدا

  . اPه´ اZحض� وaذلك
ألنه قد البد أن يكون اإلعداد الكتا� اsي يقدمه ا�علم ãط واضح حÞ يتس� للمعلم قراءته وقت اxاجة،  •

 ، ا�علم بقراءتهيضطر ا�علم بأن يفتح هذا اZحض� أمام الطالب وباZاã إذا »ن اLط غ� واضح قد ال يسعف 
ً
وأيضا
قد ال يسعف من يريد أن يقرأ هذا اZحض� سواًء من مدير ا�درسة أو من ا��ف ال�بوي أو أي زائر فالبد أن يكون 
 èط واضح وبأسلوب واضح وبعبارات واضحة تُفهم من سيقرؤها من الضيوف أو من ا�سؤول` عن 

ً
اZحض� مكتوبا

  .ا�علم أو عن تقويمه
• Â موجوداً بهذا الش� ولكن إذا Dحض�تلفت8 فال يمنع أن يكون اá 8الكتا� سينفذ 1 حصت Dحض�ن ا

1 تسع8 دقيقة وأنه 1 حصت8 سواء Âنت حصت8  -إذا قلنا اxصة Ñسة وأربع8 دقيقة -يؤaد u أنه سينفذ
 ما ينفذ N ، �حضD ما يب8 ذلكمتصلت8  أو 1 حصتá 8تلفت8، و ال بد أن يشار sلك وأن يكتب 1 ا

ً
أحيانا

 البد أ 
ً
 ، أيضا

ً
 عمليا

ً
 ويكون خارج الصف تطبيقيا

ً
اZحض� الكتا� قد يكون N شق` قد يكون داخل الصف نظريا

  .يشار N اZحض� الكتا�
  هناك •

ً
 يمكن الj العلمية ا�راجع بعض إ الكتا� ا�حضD 1 يشار أن البد الكتا� ا�حضD 1 مهمة نقطة أيضا

 إلك�ونية مواقع ثمة »ن إذا ، لالسnادة تكون إ�ها يرجع أن يضطر أن هو يمكن أو إ�ها الطالب ا�علم ½يل أن
 اPي اPا± اZعلم Êارسة و هذه من باالس�ادة الطالب يقوم حª األمور هذه مثل N بها طالبه ا�علم يزود أن يمكن
 .اكتسبها ال{ العلمية ا�ادة N ثقته من يزيد أو دهعن العلمية ا�ادة يعمق

  هناك •
ً
 ملحوظات وaتابة عليه، وا�عديل، مرة من أكä مراجعته 6ورة وهو الكتا� با�حضD يتعلق أخر أمر أيضا

Äحو Þيطبقه أالّ  أخرى سنة طبقه إذا أنه فيه يتس� ح u ما عالتهaكن ،هو وÊ منه ويستفيد منه يستن� أن N 
 بأنهم ا�علم` بعض به يقوم ما الواضح اLطأ من Pلك ¤دث ال{ اZغ�ات ويضيف، ا�ستقبلية لتروس إعداده

  يع´ ال اZحض� ألن خطأ وهذا السابقة السنوات ¤ض�ات يستخدمون
ً
  شيئا

ً
  وال مكتوبا

ً
  شيئا

ً
 خطة يع´ وÙنما روتينيا

 .اZدريس ثناءأ ا�علم به سيقوم ما تعكس تطبيقية إجرائية

•  
ً
 هذا 1 موجودة تكون وتساؤالت صفية أسئلة u يشتمل أن البد واsه� الكتا� با�حضD يتعلق ما أيضا
Dحض�فيها مدون ا Þتعينهم الطالب أمام تساؤالت بوضع ا�علم يقوم ح u ا�رس اسقبال Dهم وتثDو�فزهم تفك 

 .ا�علم éو �يهم ا�افعية وترفع

 .الطالب ب8 الفردية الفروق مرا�ة الكتا� ا�حضD 1 يكون أن بدال كذلك •
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 أم فكرية عقلية طبيعة z هل طبيعتها أن قلنا كما ا�ادة هذه طبيعة يعكس أن البد الكتا� ا�حضD إ إضافة •
 .الكتا� اZحض� يعكسه أن البد هذا À وجدانية �طفية إنسانية طبيعتها

   ؟ فائدته وما الكتا� ا�حضD أهمية ما/  س
  جد¡ة قضية هذه

ً
  ½á اPي هو فقط اµديد ا�علم هل ، ا�علم` عند �دونها دائما

ً
  ¤ض�ا

ً
 معلم À ؟هل كتابيا

  ½á أن البد
ً
؟ ¤ض�ا

ً
  ½á األوæ سنواته N ا�علم هل كتابيا

ً
  ¤ض�ا

ً
  يكتب فقط ا�علم هل ؟ كتابيا

ً
 ¤ض�؟ ملخصا

À تطرح تتساؤال هذه N حض� أن:  نقول ولكن، فيها يتناقشون ا�علمون يزال وال ا�يدانZوأنه ، مهم الكتا� ا 
  يكون أن البد

ً
 الكتا� اZحض� ألن، سنوات منذ تدريسه »ن أو األوæ السنة N تدريسه »ن سواءً  ا�علم عند موجودا

 ثقته من يزيد أنه قلنا كما أنه _ فضالً ، ا�ه´ األداء تطوير _ ويعينه أدائه تطوير _ ويعينه ا�علم ينشط قلنا كما
 ، فاعليته من ويزيد

ً
 ويرى، الكتا� اZحض� خاصة باZحض� يقوم اPي ألن الطالب أمام شخصيته يعكس وأيضا

 بأن طالبال ويشعر، قلنا كما فاعليته من وسÒيد الطالب ثقة سيكسب فإنه متابع وأنه باZحض� بقوم أنه الطالب
 �ء آخر ما عليه وقفنا ماذا �م يقول الطالب _ يدخل ح` اPي ا�علم ذلك ليس ومتابع و¾لص جاد معلمهم
  صورته وتظهر يتذكر �لس ثم أخذناه

ً
 يدخل حينما �عله اPي هو الكتا� اZحض� هذا إنما، الطالب أمام مرتب¸

  يكون اراð الصف
ً
  .. قدم ما بتقويم سيقوم كيف ويعرف سيقدم كيف يعرفو سيقدم ماذا ويعرف واثقا

  )ê(اxلقة 
الزال حديثنا عن ما يتعلق باZخطيط ، ومعلم العلوم ال�عية كغ�ه من ا�علم` البد أن يقوم بعملية اZخطيط     

، وهناك " أثناء"، وهناك  "ما قبل"واإلعداد اµيد روسه و�ادته العلمية قبل أن يقوم باZدريس الفعê، نذكرaم أن هناك 
  .عن اZخطيط" فيما قبل"والز�ا N اmديث عن ما يتعلق " ما بعد"

   ما مفهوم ا�خطيط؟/ س
ا�فكD ا�نظم وا�نسق وا�سبق �ا يعnم ا�علم القيام به مع طالبه من أجل �قيق أهداف تعليمية : ا�خطيط هو 

  . راÆ أم الوحدة ا�راسية أم ا�رس ا�وÎمعينة سواًء Âن ذلك u مستوى ا�قرر ا�
طط ألن اZفك� منظم منسق ، مسبق البد أن يكون مسبق �ا يع�م ا�علم القيام به " اZفك� هو ا�نظم"الحظوا 

�
مع طالبه من أجل ¤قيق أهداف تعليمية معينة سواًء »ن ذلك _ مستوى ا�قرر ا�درð أو الوحدة اراسية أم 

  . ا�قرر، والوحدة اراسية، وارس ا¡وé: ا¡وP ،éا فاZحض� _ مستويات ارس
  :للتحضD فوائد متعددة نذكرaم بها 
  .يزيد بعون اهللا عز وجل ثقة ا�علم N نفسه وذلك إل�امه با�حتوى العل¹ للمادة وaذلك من قدرته _ تنظيم أف¸ره .١
  .ية للطالبيستطيع ا�علم من خالn زيادة الفاعل .٢
  .يستطيع اختيار أنسب الوسائل اZعليمية .٣
  .يستطيع مرا§ة خصائص الطالب وميو�م واحتياجاتهم وقدراتهم ونموهم .٤
 فيه اختصار للوقت واµهد وا�ال  .٥
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  : اآلراء 1 ا�خطيط
قراءة عنا�  هناك من يرى عدم أهمية ا�خطيط 1 عملية ا�دريس فما u ا�علم أو ا�درس إال:  الرأي األول �

  .ا�رس ثم Ôحها للطالب
� ÐاJا�علم8 ا¥دد :  الرأي ا u خطيط�أما ا�علم8  - كما ذكرنا  -هناك رأي آخر يقول أن اقتصار عملية ا

  .القداë فليست �يهم حاجة للتخطيط
  .أنه البد للتخطيط ل� جزئية من جزئيات ال�بية وا�عليم:  الرأي اJالث �

اء اdالثة ا�وجودة N ا�يدان، بال شك أن الرأي اdالث هو الرأي الصحيح، فال بد من اZخطيط لc هذه أشهر اآلر
فا�درس فقط يقرأ العنا� ، ال ينفع أن نقول أن اZخطيط واZحض� غ� مهم.جزئية من جزئيات ال�بية واZعليم

وال نقول ا�علم فقط خذ العنا� الرئيسية إنما ، وال يكù أن تقت² العملية _ ا�علم` اµدد بال شك، ا�همة
 لc جزئية سيقوم  بها أثناء اZدريس

ً
 و¤ض�ا

ً
ألن اZخطيط ا�نظم سيعكس ، ا�طلوب أن ا�علم يضع خطة وÙعدادا

 
ً
  .واألداء العشواë لن يكون وفق «طيط ووفق ¤ض� جيد ، أداًء منظما

  ا z؟ يقوم ا�خطيط u عدة أسس رئيسة فم/ س 
  ما Àب مرا�ته  مضمونه  األساس

 :األساس األول
فهم خصائص ا�الميذ وقدراتهم 

  ،واهتمامهم
  .ال بد أن يكون هذا هو األساس األول

ÐاJاألساس ا: 
حì األدوات والوسائل ا�مكنة 

  ،لالستفادة منها
، وسيلة مثًال أو �ء مكتوب أو �ء متحرك

  .بخ¶ة معينة أريد أن أقدمها للطال

 :األساس اJالث
ربط عملية ا�خطيط ا�توفر باqيئة 

  .ا�حيطة والوحدات ا¥ارية
  

 :األساس الرابع
 واqعد عن 

ً
ا�جديد واالبتªر دائما

  .الروت8 وا¥مود 1 �ضD ا�روس
  

    .فهم ا�نهج بعنا�ه áتلفة :األساس ا�امس
z عدة مصادر u Dحض�يقوم ا :  

  ر الj اعتمد عليها 1 ا�خطيط ا�وÎ؟ ما ا�صاد/  س 
  . الكتاب ا�درÆ  : ا�صدر األول
ÐاJبا�رشد ا�علم  : ا�صدر ا �  .د�ل ا�علم أو ما يس

  . ا�راجع وا�صادر : ا�صدر اJالث

  :ا�صدر الرابع 
، تتبع �ا بعض اZعاميم واإلرشادات ال{ تأ± من وزارة ال�بية واZعليم أو اµهة ال{

  .فالبد أن أضعها من مصادر اZخطيط
 البد أن تكون من مصادر اZحض�، الوسائل ا�عليمية وا�واد ا�توفرة 1 ا�درسة : ا�صدر ا�امس 

ً
  . أيضا



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

- ôÅ - 

 

 البد أن يكون من مصادر ا�خطيط ا�وÎ معرفj لطبيعة الطالب وهذا يدخل من ضمن د�ل ا�علم
ً
فد¡ل ، أيضا

وÙذا لم يوجد N د¡ل ا�علم البد ،  يكون فيه توضيح للمرحلة ال{ يعيش فيها الطالب وaيف يمكن يراعيهما�علم س
 أمامه

ً
  .أن يعيه ا�علم وأن يستحáه وأن يكون حاÆا

  ما عنا� ا�خطيط؟ / س  
بد أن يكون ، هذا عن² رئيس ال)تشمل اZاري� وا�ادة والصف والفصل وموضوع ارس( اإلطار العام لترس .١

  .سواًء اZحض� الطوý أو اZحض� العر� البد أن تكون موجودة هذه األشياء العامة األسس العامة
حينما نقول . ما نريد+ اmد األد
 + الفعل+ � ال{ تبدأ بأن  -كما سبق -السلوaية اإلجرائية، األهداف السلوaية .٢

  .ن الطالب كذا ب` كذا وaذاأن يتلو الطالب كذا أن يكتب الطالب كذا أن يقار
  .�توى ا�رس  .٣
  .طريقة ا�دريس الj سيقوم بها .٤

  .هذه عنا� مهمة البد أن تكون واضحة N كراسة اZحض� ، أو فيما سيكتبه ا�علم N اZخطيط
 .الواجبات ا��íة .٧  .الوسائل أسا�ب ا�قويم .٦  .األنشطة ا�عليمية .٥

 ما مراحل ا�خطيط ؟/ س 

  :يمر ا�حضD وا�خطيط بعدة مراحل: يط مراحل ا�خط •
o Øالقراءة ا�قيقة ا�تمعنة: ا�رحلة األو z.  
o انيةJه�: ا�رحلة اsا Dحض�ستقدم، ا jا�طوات ال u يشتمل 

ً
  .يكون ذهنيا

o ةJاJالكتابة ا�بدئية: ا�رحلة ا.  
o هائية :ا�رحلة الرابعةkثم الصياغة ا.  

«طيط عل¹، القراءة اقيقة للمادة العلمية ، ن هناك ¤ض� جيد منظم واضحبهذه اLطوات األربع سيكو 
وللمصاحبات األخرى ال{ يمكن أن يستخدمها ا�علم ؛ اZحض� اPه´ بمعË أن يضع اLطة اPهنية ثم يعكسها 

ال{ ستقدم �ن سÒوره من  و� ال{ ستظهر أمامه و�، كتابًة مبدئية كمسودة ثم يقوم بصياغتها صياغًة نهائية ختامية
  .  هذه مراحل اZخطيط مهمة. مدير ا�درسة أو ا��ف ال�بوي أو تبÕ عنده ¡طلع عليها من شاء

 ما ا�دف السلوÌ؟ ⇐

رنا با�دف السلوø اPي سيقدم    
ّ
البد ، والبد أن تكون متنوعة، وأنه البد أن يل�م ا�علم بصياغته بشc جيد، ذك

  .وأن تكون N ا�ستويات الستة ، سب مستويات بلومأن تكون _ ح
 . تغيD 1 سلوك ا�تعلم يراد حدوثه نتيجة ا�علم : ا�دف السلوÌ هو إذن         

  éن ماذا نريد من ا�تعلم بعد ما يتعلم ؟   / س 
  ماذا نريد من الطالب بعد ما ينتقل من عندنا من هذه اxصة؟ / س 

  : نريده يسÁ ا�دف السلوø، و هو البد أن يقاس، ونذكرaم بأرïن ا�دف السلوø  هذا اZغي� اPي     
  Ûط األداء  +  ا�حتوى  +  اZلميذ  +  الفعل  +  أن
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   :مثال 
   .أن يقرأ الطالب سورة الفا¤ة دون أخطاء ⇐

  .ض�أو _ حسب ا�ادة وحسب اZح% Åîأو بنسبة % íîîهذا هو Ûط األداء أو بنسبة " دون أخطاء"
  :ال(وط ا�همة لصياغة األهداف 
  .أن يصف ا�دف السلوÌ سلوك الطالب ال سلوك ا�علم  - ١

  :مثال صحيح
لكن حينما نقول أن يقوم ا�علم بكذا فمعناه أنه خاطئ . أن يعدد الطالب أرïن الصالة دون أخطاء ⇐

  .؛الصواب أن يعدل الطالب
  :مثال خاطئ

ما هو السبب ؟ ألنه يصف أداء ا�علم وال يصف ، هنا خطأ. الل دقيقت`أن يقوم ا�علم بذكر أرïن الصالة خ ⇐
  .أداء ا�تعلم

  . أن يصف ناتج ا�علم ، ال النشاطات الj يقوم الطالب - ٢
  : مثال صحيح

 من  السور ا�كية ⇐
ً
  .هذا ا�اتج اPي نريده، أن يستخرج الطالب çسا

  :مثال خاطئ
 . دة N ا�قررأن يطلع الطالب _ السور ا�كية ا�وجو ⇐

أن الطالب يطلع لكن õن نريد العائد وõن نريد ناتج اZعلم؛ ، ألنه وضح النشاط اPي يقوم به الطالب:  السبب هنا
، إنما يقال " أن يطلع الطالب _ السور ا�كية ا�وجودة N ا�قرر"ال يقال ، هذا ا�دف السلوø البد يصف ناتج اZعلم

 من السور ا�كيةأن يستخرج الطالب çس"
ً
وال ، الفرق بينهما أن ا�دف السلوø الصحيح هو اPي يصف ا�اتج". ا

  .يصف األداء اPي يقوم به أو النشاط اPي يقوم به ا�علم
  .أن ال يشتمل ا�دف السلوu Ì أكä من ناتج واحد للتعلم  - ٣

  :مثال صحيح
  .أن يعدد الطالب أرïن الصالة دون أخطاء ⇐

  :مثال خاطئ
اPي يعدد ، هنا خطأ ألنه اشتمل _ أكÃ من ناتج. ن يعدد الطالب أرïن الصالة وواجباتها  دون أخطاءأ ⇐

 � أكÃ من ناتج
ً
وPلك تكون الصياغة خاطئة وتكون الصياغة غ� ، أرïن الصالة ثم يعدد واجباتها إذا

  .صحيحة
  .أن يكون الفعل السلوÌ قابالً للقياس  - ٤

  :مثال صحيح
 من مزايا السور ا�كيةأن يذكر ا ⇐

ً
 من السور ا�كية. لطالب ثالثا

ً
 .حددنا ثالثا
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   :مثال خاطئ 
، ا�دف السلوø . أن ½ب الطالب القران الكريم ⇐

ً
 سلوaيا

ً
 ليس قابًال للقياس وPلك ال يعت¶ هدفا

ً
هذا هدفا

  .Êكن أن أراه Êكن أن أقيسه ى الطالب، البد أن يكون قابًال للقياس
  Ôوط األهداف السلوaية ؟ما / س  
  :أنا حينما أقوم بصياغة األهداف السلوaية البد أن أقوم بصياغتها وفق Ûوط Aددة  

   .تذكر أن األهداف السلوaية ليست ا�علومات الj ندرسها �
   .وليست النشاطات الj نطلب من الطالب القيام بها �تعلموا �
 z نرغب من الطالب ا: بل jيع األفعال الµ8لقيام بها بنجاح بعد دراسة �توى مع.  

• Ëمستويات ا�جال ا�عر:  
� : ستة مستويات، هذا كما ذكرنا A NاÆة سابقة هذا ماذا يسÁ؟ يسÁ مستويات ا�جال ا�عرÏ عند بلوم ورفاقه

�aيب واZقويم فتسÁ أما اZحليل وال، اdالث األوæ هذه تسÁ مستويات  اZفك� انيا، اZذكر والفهم واZطبيق
  .مستويات اZفك� العليا

• Ðمستويات ا�جال الوجدا:  
  .تبدأ باالنتباه ثم االستجابة ثم اZقويم ثم اZقدير ثم األداء ثم االتصاف بالقيمة أو تمثل القيمة

  : مستويات ا�جال ا�هاري •
ثم اZكيف معها وت�بها ، ثم اإلبداع واZغي�  استقبال ثم تهيؤ ثم استجابة موجهة، استجابة آ¡ة، ثم استجابة مرaبة ،

  .واZجديد فيها
  :بعض مهارات تنفيذ ا�رس 

أما ما " قبل"لكن اPي يهمنا هو أو اPي ©مل اmديث حوn هو ما يتعلق فيما ، سنفصل فيها A NاÆات قادمة
  .يتعلق باZنفيذ فإن شاء اهللا سيتضح بشc أوضح

  :الث خطوات رئيسية أو ثالثة جوانب رئيسية يمر اZدريس كما قلنا بث
  . اµانب األول هو جوانب اZخطيط  •
  .اµانب اdاú هو جانب اZنفيذ  •
  .اµانب اdالث هو جانب اZقويم •
 N ها كتخطيط و مفصل	نفس الوقت موجز  بالعملية  N موجز و مفصل cانتهينا بش  

ً
ما األشياء ال{ نقوم بها : إذا

وال{ � قبل اZدريس ال{ � تشتمل _ ، "ما قبل"حينما نتحدث عن مرحلة " ما قبل"يط N مرحلة أثناء اZخط
 ا�هم أن ا�علم 

ً
 أو ¤ض� كتابيا

ً
 من ضمن ما نقوم به N اZخطيط اZحض� سواًء كما قلنا ¤ض� ذهنيا

ً
اZخطيط، أيضا

وليست مرحلة " أثناء"، بعض ا�علم` ال يرaز إال _ مرحلة "لما قب"البد أن يÚ وينتبه �ذه ا�رحلة ال{ � مرحلة 
مرحلًة " ما بعد"و� ستجعل مرحلة " ما بعد"� مرحلة مهمة ألنها ستع` _ مرحلة " ما قبل"ألن مرحلة " ما قبل"

  .يكون فيها ا�علم أو يقوم بها ا�علم بدور واضح، منظمًة فاعلةً 
  
 



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

- ôå - 

 

 : تعريف طريقة ا�دريس

 N تعريف طريقة اZدريس وهو ما يتعلق بطريقة اZدريس ال{ سيستخدمها لع    
ً
 مهما

ً
لنا نالحظ N العرض أمرا

   .ا�علم أثناء اZدريس 
  نتساءل ما طريقة اZدريس ال{ سيقوم بها أو يستخدمها ا�علم؟ ماذا نقصد بطريقة اZدريس؟ 

 لكن د، سنجد لو ºثنا تعريفات كث�ة لطريقة اZدريس
ً
 ملخصا

ً
  : عونا نفصل N هذا اZعريف تعريفا

   .ما يتبعه ا�علم ãطوات متسلسلًة م�ابطة متتا�ة �حقيق هدفا أو أهداف تعليمية �ددة
وما ا�قصود بما سيقوم به ا�علم؟ ، يشتمل _ ما سيقوم به ا�علم، نلحظ من هذا اZعريف أنه تعريف ملخص موجز

 ا�علم يتبع أثناء اZدريس داخل وما الغاية Êا يقوم به ا�
ً
 طريقة اZدريس هو ما يتبعه ا�علم من خطوات ، إذا

ً
علم؟ إذا

، À خطوة مربوطة بما قبلها" م�ابطة"، خطوة تê خطوة تê خطوة، "متسلسلة"وهذه اLطوات ، اmصة خطوات
  ،دف أو أهداف تعليمية �ددة�اذا هذه ا�طوة ؟ �حقيق ه. À خطوة تê اLطوة ال{ قبلها" متتا¡ة"

 ا�علم حينما يقوم أو يقف أمام طالبه ثم يُدرس    
ً
هو استخدم طريقة ، نس¹ هذه العملية طريقة اZدريس، إذا

هذه الطريقة لو الحظناها سنجدها عبارة عن خطوات وأحداث و عمليات ، تدريس معينة بأي طريقة من الطرق
ما � هذه األهداف؟ � ، ا ا�علم باألخ� وا�حصلة ا�هائية �ا � ¤قيق أهدافمتسلسلة م�ابطة متتا¡ة يقصد به

 »نت هذه الطريقة سواًء اإللقائية 
ً
 ا�علم سيستخدم أيا

ً
ما سجله ا�علم N «طيطه وÏ ¤ض�ه وÏ  إعداده اروس، إذا

، اور أو أي طريقة من الطرق ا�ستخدمة أو طريقة مناقشة أو طريقة Aاورة أو طريقة حل مشÍت أو طريقة تمثيل
 .أو حª طريقته اLاصة لكن هذه الطريقة ال{ يستخدمها يهدف من خال�ا إ� ¤قيق أهداف مرسومة

 فهو يبدأ با�دف األول ما ا�دف؟ سيكون واضح        
ً
فمثال كما ذكرنا N اZخطيط نبدأ إذا »ن اZخطيط عرضيا

دريس ا�ناسبة �ذا ا�دف؟ ما األسلوب ا�ناسب �ذا ا�دف؟ ما الوسائل ا�ناسبة Zحقيق هذا ثم ما طريقة اZ، أمامه
ا�دف؟ ما النشاطات؟ ما الزمن؟ ما ا�¸ن ؟ ما اZقويم  ا�ناسب للتأكد من ¤قق من هذا ا�دف؟ ثم يأ± با�دف 

 تشتمل _ كتابة األهداف ثم اLطوات ال{ أو سيخطط أو سيعمل بالطريقة الطو¡ة ال{، اdالث ثم ا�دف الرابع
سيقوم بها ا�علم سيبدأ باZمهيد لترس بشc §م، عن طريق ربطه بما قبله، عن طريق ربطه بالواقع، عن طريق ربطه 

 نقطًة نقطةً 
ً
 عن²ا

ً
ثم ، بطريقه سؤال، عن طريق إثارة الطالب بأي طريقة »نت، ثم بعد ذلك يدخل N ا�وضوع عن²ا

ثم سيقوم باZقويم ا�ناسب ¡تأكد من مدى ¤قق األهداف ال{ وضعها N ، األخ� سيصل إ�  ملخص �ذا ارسب
 كما قلنا اZقويم هو للتأكد من مدى ¤قق األهداف ا�رسومة، ا�داية

ً
  .فدائما

سابعة ولكن �ب أن هذه األسس س	� اmديث عنها N ا�حاÆة ال، طريقة اZدريس تقوم _ أسس متعددة    
ولكن ا�علم هو من سيختار ، وطرق اZدريس � معروفة، نؤaد _ أن لc معلم طريقته اLاصة وأسلوبه اLاص

 �ا، ثم �لطها ويمزجها مع شخصيته  وأسلوبه اLاص، الطريقة ال{ تتناسب مع درسه
ً
، ثم يظهر أمام الطالب بها مطبقا

وأÛنا ، سلوب سيكون منه هو بأسلوبه هو كما قلنا  وذكرنا N بداية ا�حاÆاتولكن èطواتها األساسية ولكن األ
كمثال أن معلم العلوم ال�عية حينما �تار طريقة اإللقاء كطريقة مثًال فإنه سيستخدم طريقة اإللقاء بتدريس العلوم 

للحرaة وغ� ذلك N عملية ولكن ستنعكس فيها شخصيته وأسلوبه وصوته ومرا§ته للوقفات ومرا§ته ، ال�عية
  . اZدريس



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

- lî - 

 

  )ð(اxلقة 
»ن حديثنا N السابق حول اZخطيط، واألهداف، واZحض�، واإلعداد الف´ لتروس، وما ينبñ أن يقوم به ا�علم     

 .قبل حضوره، وقبل وقوفه أمام الطالب

    N هذه ا�رحلة N دريسوما يتعلق بما يقوم به " األثناء"مرحلة سندخلZا�علم أثناء عملية ا : 

ال{ N أثناء عملية ا�دريس يقوم ا�علم بتطبيق طريقة ا�دريس الفعلية الj رسمها وخطط �ا فيما قبل؛    
  . ولكن هناك أسس الختيار طريقة ا�دريساZخطيط، وذكرنا تعريًفا لطريقة اZدريس باختصار، 

طال�، أريد أن أختار طريقة اZدريس ا�ناسبة، كيف أختارها؟ البد أن أنا معلم العلوم ال�عية وأريد أن أدرس  
إذن ما ا�قصود باألسس اLاصة باختيار طريقة اZدريس؟ وما ، أختارها وفق أسس علمية وال أختارها بطريقة عشوائية

 هذه األسس؟

  ���� األسس ا�همة الختيار طريقة طريقة ا�دريس ����
í- عليمة�ا�رحلة ا :  

سأدرس N ا�رحلة االبتدائية أم ا�توسطة أم اdانوية أم حª اµامعية؟ وÏ  –أنا  –با�رحلة اZعليمية؛ هل ونقصد 
éهذا البد أن يكون واضًحا أما À ،ا�رحلة االبتدائية هل � مرحلة أو¡ة أو مرحلة صفوف عليا.  

ô- مستوى الطالب ونوعياتهم:   
عف N اZحصيل، يهم «لف دراð، يهم ضعف دراð، يهم تأخر دراð، متفوقون، أذكياء، موهوبون، يهم ض

  .متوسطون، البد أن أعرف مستوياتهم وأعرف نوعياتهم كذلك
l- ا�دف ا�راد �قيقه من ا�رس:   

  .، ما ا�دف من هذا ارس؟ هو اPي ½دد طريقة اZدريس ال{ سأستخدمها"ا�دف ا�راد ¤قيقه"وأساس مهم 
   :طبيعة ا�ادة ا�راسية - �

بمعË هل هذه ا�ادة علمية فكرية أم نظرية تطبيقية؟ أم ميدانية؟ هل � §طفية، أم عقلية فكرية؟ هذه طبيعة ا�ادة، 
 لك ، �اذا؟ ألن لc مادة طبيعتها

ً
أنك حينما تقوم بتدريس  -يا معلم العلوم ال�عية –وال نن� أن نáب مثاال

، ة اZوحيد � مادة عقلية البد أن يكون تدريسها بطريقه مناسبة و� الطريقة ا�نطقية العقليةاZوحيد هذه ا�اد
بتدريس مادة القرآن الكريم سيختلف، حينما تقوم بتدريس مادة اZفس� سيختلف،  -مثًال  –لكن حينما تقوم 

دد طريقة اZدريس ال{  إذن طبيعة ا�ادة اراسية، حينما تقوم بتدريس مادة اmديث أيًضا سيختلف
ُ
� ال{ ¤

سأختارها، ألن كما قلنا طرائق اZدريس ¾تلفة، واألسا¡ب 
  .¾تلفة، لكن أنا أختار وفق هذه األسس

  :مهارات ا�علم وصفاته الشخصية  -�
ربما ا�علم ال يمتلك  - هذا أمر مهم N طريقة اZدريس  -

ناك بعض ألن ه، مهارات تناسب الطريقة ال{ سيستخدمها
قادر _ إدارة الصف بفاعلية، وaذلك من صفاته الشخصية قد ، الطرق تش�ط أن يكون ا�علم قوي الشخصية

أو ، إذن ال يستخدم طريقة اإللقاء. يستخدم طريقة اإللقاء وهو يه إش¸¡ات N ا�طق، يه إش¸¡ات N الصوت
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وقد  -وهو ضعيف الشخصية  -د _ مشارaة الطالب ونشاطهم كذلك حينما �تار طريقة اZعلم اZعاوÎ ال{ تعتم
  .ينقلب ارس إ� فو�، ويصعب ¤قيق أهداف ارس

Å- والعددي àالصفوف ا�راسية وحجمها ا�سا:   
أو طريقة  -إال أن طريقة اإللقاء  –أو أÛنا  –ما حجم الصف؟ كم عدد الطالب ا�وجودين فيها؟ ألننا  قلنا : الصف
Æربما ال تتناسب مع األعداد القليلة، قد تناسب األعداد الكب�ة، قد اضطر إ¡ها و� من أقل الطرق تدريًسا  -ة ا�حا

  .فاعلية، فقد اضطر إ¡ها اضطراًرا إذا »ن عدد الطالب كب�
إذا »ن ي فمن الصعب إذا »ن عدد الطالب ال يتجاوز çسة ع� طاً�ا وأطبق معهم الطريقة اإللقائية مثًال، أو 

 êلك حينما أعرف العدد سيسهل عP ،ال{ تعتمد _ ا�جمو§ت ÎعاوZعلم اZستون طاً�ا وأطبق يهم طريقة ا
  .اختيار طريقة اZدريس

   :اإلمªنيات ا�ادية 1 ا�درسة -�
يها مpح؟ هل ؟ هل فيها ساحة؟ هل ف -�ء مناسب للعرض - data showالقاعة اراسية فيها  -مثًال  –هل 

  .فيها مكتبة؟ هل فيها حاسب آã؟ هل؟ وهل؟ تساؤالت كث�ة البد أن أضعها أماé وأنا أختار طريقة اZدريس
  :مزايا طريقة ا�دريس �
  هناك مزايا تم¦ وتوضح طريقة ا�دريس ا¥يدة، ما z؟/ س 
   . z الj تثD اهتمام ا�الميذ وتشبع حاجاتهم - ١

 . إ ا�شارaة مع ا�درس 1 العملية ا�عليمية وا�ساهمة فيها -طالب أو ال –تدفع ا�الميذ  - ٢

 ، تراm ما ب8 ا�الميذ من فروق فردية 1 مستويات الفهم -٣

 فردية ب` الطالب، فالبد أن الطريقة تراÐ هذه الفروق بينهم، هناك طالب متوسطي    
ً
كما أسلفنا أن هناك فروقا
يرaزون _ اµانب السمÚ، ب²يون  -يع´  –هناك طالب سمعيون ، ة ذهنية فكريةاP»ء، هناك طالب يهم إ§ق

أنماط ا�تعلم` البد أن تكون حاÆة ، يرaزون _ ا�²، حرaيون يرaزون _ ا�شاعر واألشياء ال{ فيها حرaة
ريون، منطقيون، هناك كذلك هناك بعض الطالب حدسيون، هناك بعض الطالب فك،أماé وأنا أختار طريقة اZدريس

طالب يستخدمون ا�نطق، هناك طالب يستخدمون اmدس، هؤالء نوع وهؤالء نوع، إذن البد أن أراÐ الطريقة  ال{ 
إذن فمعرفة الفروق الفردية . تراÐ هؤالء وتراÐ هؤالء، ال أختار الطريقة ال{ ال تراÐ إال نمًطا واحًدا من الطالب

  .كون ى ا�علم دراية بالفروق الفردية ب` طالبه حª يتسn Ë اختيار الطريقة ا�ناسبةب` الطالب أمر مهم أن ت
  .تشتمل u وسائل تعليمية تثD دافعية ا�الميذ -٤

  .أن يكون N هذه الطريقة وسائل تعليمية تث� دافعية اZالميذ õو اZعلم
  .�قق األهداف ا�عليمية ا�وضوعة �ذا ا�رس  -٥

 .بد أن اختار طريق{ ال{ سأستخدمها Zحقق األهداف اZعليميةال: أيًضا

٦ -  rنياªو¹م rتناسب ا�علم ويستطيع تنفيذها، ال أختار طريقة ال تتناسب مع قدرا. 

 .تتفق مع طبيعة النشاط العقò للتالميذ  - ٧
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 :بعض األمثلة لطرق ا�دريس  ⇐

 -إن شاء اهللا سنفصل فيها 1 �ا6ة قادمة  – ⇐

  . ا�سابقات  .٣  . حل ا�شÍت .٢  .�حاورة واإللقاء طريقة ا .١

  . اZدريس باmاسب .٦  . تمثيل اور .٥  . االستقرائية"هيل¶ت"طريقة  .٤
  . اZعلم اZعاوÎ  .٩  . قص القصة .٨  .الطريقة القياسية .٧
  . اZعلم بالعمل .١٢  التشبيه وÆب األمثلة،  .١١  . الطريقة اmوارية .١٠
 . امل شامل اZ¸ملية الشاملة بأن نأخذ طريقة فيها تك .١٣

إن شاء  –لc طريقة من هذه الطرق مزاياها وAدداتها وسلبياتها، سنستعرض و
  .أبرز هذه الطريقة وأكÃها استخداًما وأنسبها Zدريس العلوم ال�عية–اهللا 

    
  : الوسائل ا�عليمية  ����

الوسائل : دة من ضمنهاما مع` ا�علم اPي يعينه _ ¤قيق ارس و¤قيق أهداف ارس؟ هناك أمور متعد
 ã الوسيلة ألنها وسيلة Áعليمية، وتسZهد،  –كمعلم  –اµيث أنها توفر وقت وتوفر اº ،حقيق أهداف ارسZ

 مرنًا، ويتصف 
ً
وتساعد _ بقاء أثر اZعلم عند ا�تعلم، وأيًضا توصل ا�قصود بأسهل وأق² طريقة، و�عل اZعلم فعاال

  .بمزايا اZعلم النشط
  .الوسائل اZعليمية ¾تلفة ومتنوعة و«ضع لعدة أمور، و� مهمة N العملية اZدريسية 

  ما ا�قصود بالوسيلة ا�عليمية؟ / س
µيع األجهزة واألدوات الj يستخدمها ا�علم أو ا�تعلم 1 ا�وقف ا�عليo إلكساب أو اكتساب ا�³ات ا�عليمية 

  .ى ا�عليم وا�علمµ 1يع Êاالتها وللرفع من مستو
، هذا �اس اإلحرام اPي يلبسه ا�حرم: معلم العلوم ال�عية يقدم اmج، يأ± باإلحرام ويريه الطالب، ويقول: مثالً 

Êكن أن يعرض ا�علم للطالب عن طريق ، "الصعيد الطيب"أو يأ± ب�اب n مواصفات ال�اب ال�عية N اZيمم 
كيفية الطواف، : ã، وعن طريق اZلفÒيون اZعلي¹ بعض العروض، مثل أن يعرض �معن طريق اmاسب اآل: األجهزة

ومثًال كيفية �هÒ ا�يت، كيفية الصالة، واµلوس _ األعضاء السبعة مثًال، وغ�ها من األشياء ال{ يريد أن يوصلها 
من هذه الرó حª يعييها ا�تعلم  نماذج: كذلك إذا »ن يتحدث عن الرó أن يأ± بوسائل و�، _ حسب ارس

  .ومفهوم الرó وما يقصد به
  ما أنواع الوسائل ا�عليمية من حيث اxواس؟/ س

  :هناك تقسيم للوسائل اZعليمية 
  .الصور والرسوم :الوسائل اìqية 

  .ما يتعلق باألشياء الj تسمع من الراديو أو ا�سجل :الوسائل السمعية
ìqها ، تُ(ك: ية مثلالوسائل السمعية اDوغ Áاسب اآلxلفزيون وا�ا jحاس :ìqحاسة السمع و حاسة ا  
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  : أمثلة qعض الوسائل الj يمكن أن يستخدمها معلم العلوم ال(عية
� من أشهر وأقدم الوسائل اZعليمية، وال يستغ´ عنها أي معلم، السبورة ربما أنها تطورت من و. السبورة : أوال 

السبورة الوبرية، أو : تب فيها بواسطة الطباش�، أو يكتب فيها بواسطة األقالم، إ� أنواع من السبورات منهاسبورة يك
أنواع من السبورات والزالت تتطور، وتظل السبورة � من أشهر ومن أقدم ، السبورة ا�غناطيسية، أو السبورة اPكية

فا�علم، وباPات معلم العلوم ال�عية ال يستغ´ عن السبورة وأن ، الوسائل اZعليمية ال{ يمكن أن يستخدمها ا�علم
  .يضعها أمام الطالب، يكتب عليها، يعلق فيها، أيًضا الطالب �رجون ويكتبون فيها

ال{ Êكن أن يستخدمها الطالب، يقوم بعملها الطالب أو يقوم بعملها ا�علم،  –الصحيفة  –الصحائف :  ثانًيا 
صد بارس من عنا� أو جداول أو أرقام أو تسلسالت أو صور ، أو صور واقعية أو صور يكتب عليها ما يق

  .�جسمات أو غ�ها، أو نصوص تكتب أمام الطالب بواسطة هذه الصحيفة
Êكن أ ن يظهر للطالب خريطة توضح غزوة بدر وغزوة أحد واLندق، أو خرائط  ا�رائط ا¥غرافية، : ثاJا 

  .، أو غ�ها من اLرائط ال{ نريد من خال�ا أن نوصل أو õقق أهداف ارسللفتوحات اإلسالمية
وا�سجل ما يوضع فيه أÛطة تسجيلية يستخدم رس القرآن الكريم بأن يستمع الطالب ا�سجل ا�عليo؛ :  رابًعا 

ل هذا ا�سجل يستطيع للمسجل، أو يستمعون �حاÆة، أو يستمعون �ص يريد ا�علم أن يوصله للطالب، فهو من خال
  .أن يديره �هاز التسجيل أمام الطالب وهم يستمعون وباZاã يتجاوبون مع هذه الوسيلة

هناك بعض ا�واد تقتì حينما يدرب الطالب ، أنه من الوسائل ال{ تعتمد _ حاسة السمع –كما أسلفنا  –ا�سجل 
ه الوسيلة من أنسب الوسائل ºيث يستمع الطالب لألح¸م _ اZالوة و_ اZجويد و_ أح¸م اZجويد فإن هذ

  .اZجويدية، يستمع Zالوة القرآن الكريم، ويستمع لألشياء ا�همة ال{ يريد ا�علم أن يعطيها الطالب
من الوسائل اZعليمية ال{ يمكن أن يستخدمها معلم العلوم ال�عية، كأن يستخدم  جهاز اxاسوب: خامًسا 

ض ال�ائح، أو يستخدم اmاسوب لعرض بعض األفالم اZعليمية، أو بعض األفالم الوثائقية، أو يستخدم اmاسوب لعر
  .اmاسوب لعرض أشياء مكتوبة، أو أشياء منطوقة، أو أشياء متحرaة أمام الطالب

  .، يعرض ما فيها أمام الطالبالªمDا الوثائقية: سادًسا 
  أجهزة عرض ال(ائح، : سابعا 
  .جهاز عرض الشفافيات :ثامنا 
  . أن يكون ا�لميذ وسيلة تعليمية –§كن  –وaذلك : تاسًعا 
كتوظيفها  N تدريس العلوم ال�عية ، أحيانًا   -مهمة جًدا  - ،§كن أن تكون اqيئة، مع بعض األمثلة: �Ôًا 

ًال لو »ن يتحدث عن أنواع الصخور ½يط ا�تعلم أو iتمع ا�تعلم اPي ½يط به أشياء مناسبة ألن تكون بيئة، فمث
عن قضايا السحر و قضايا الرó و قضايا اZمائم فإنه   -مثًال  –حينما يتحدث . Êكن أن يأ± بالصخور من بيئته

يمكن أن يأ± بوسائل تعليمية واقعية، Êكن أن يذهب مثًال إ� مرaز ا�يئة األمر با�عروف وا�  عن ا�نكر، 
ا�ضبوطات من السحرة ال{ قبض عليهم، فيأ± بهذه األشياء السحرية ويضعها أمام الطالب، يكون يها بعض 

هذه وسيلة تعليمية مناسبة توصل للطالب القصد و¤قق ا�دف ، انظروا هنا الساحر يستخدم هذه األشياء: ويقول
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pمي cبش ،N ا قبضÊ كن أن يستفيدÊ مائم كذلك أنواعZأنواع وا óا�يئة ¡وظفه  كذلك الر N ا اشتهرÊا�يئة و
  . كوسيلة تعليمية للطالب

، بمعË أنه حينما كذلك يمكن أن يستخدم ا�علم ا�لميَذ كوسيلة تعليمية بأن يوظفه لô يكون وسيلة تعليمية*
أين ا�نان؟ : ثم يقولهذا هو ا�نان و�رج طالب : فيش� فيقول }َنَنانَُه {: ، تأ± 	مة-مثًال  –يتحدث كما N اZفس� 

، كذلك حينما يكون يتحدث عن اPراع، يتحدث عن ا�رفق، ا�رفق` مثًال حينما يتحدث عن الوضوء، هذا هو ا�نان
هذا هو ا�رفق، هذا هو حد : مثًال إ� ا�رفق`، فيمكن أن يوظف الطالب كوسيلة تعليمية أمام الطالب ويقول

ºيث يكون الطالب وسيلة تعليمية حقيقية، يوظف فيها ا�علومات ا�ظرية . االكعب`، هذا هو كذا، و هذا هو كذ
  .ال{ سمعها أو قرأها N الكتاب بما يشاهده أمام الطالب

ولعلنا نبسط هذا حينما يقول ا�علم مثًال للطالب يتحدث عن الع`، عن القلب، عن الفؤاد، يمكن أن يوظف هذا 
حد ا�رفق`، هنا ما يتعلق بالس
  -كما قلنا  -وهذه األذن، وهذا هو القلب، وهذا عند الطالب ويب` n هذه الع`، 

يتحدث عن  -أيًضا  –حينما . حينما �رج طالب ويطبق عليه س� الفطرة، وغ�ها -س� الفطرة  -ا�طلوبة مثًال 
، أو يظهر §تقه األيp أثناء اإلحرام فيخرج طاً�ا و�عله يلبس هذا اإلحرام، ل¨ يتضح كيف يظهر §تقه األيمن

  .هذه أمور تتعلق بوضع وسائل حية، وسائل نشطة، تكون أمام الطالب يتفاعل معها، الطواف مثالً 
كذلك §كن أن يستخدم معلم العلوم ال(عية ما يعرض 1 ا�جالت وË الكتب وË ا¥رائد من أشياء مرسومة 

  ، يميةومكتوبة ويعرضها أمام الطالب �كون وسيلة تعل
حينما يتحدث عن �ء، ويكون  كذلك §كن أن يوظف ا�علم ما هو موجود داخل اqيئة الصفية �وظفها تعليمًيا،

موجود هذا ال�ء داخل الصف، وجود ا�ثال داخل الصف اراÊ ðكن أن يوظفه ا�علم ويكون وسيلة تعليمية، 
ويعرضه أمام الطالب ¡كون وسيلة  -الصاع ا�بوي - يأ± بصاع  -زïة الفطر–Êكن حينما يتحدث عن الزïة 

تعليمية ل¨ يثبت يهم مفهوم ارس، وماذا يقصد بالصاع؟ وaيف يمكن أن يستخدم للقياس؟ وما � ا�دائل ال{ 
  نزن بها زïة الفطر غ� الصاع ا�عروف، ل¨ تكون متساوية للصاع؟

ر أيًضا وال يعتمد _ الوسائل اµاهزة ال{ تأ± N ا�درسة، وتأ± وتباع À هذه األمور البد أن يفكر فيها ا�علم ويفك
N ا�كتبات، وÙنما يعتمد ويرaز _ الوسائل ال{ ينتجها هو أو �عل طالبه ينتجونها ألن هذه الوسائل �عل اZعلم 

م يعرضها ا�علم أمام الطالب، منها نشًطا، و �عل اZعلم ذو فاعليه، وتصوروا أن الوسيلة ح` يقوم بتصميمها طالب ث
أنها ترفع اdقة عند ا�تعلم و�عله مشارïً، وaذلك تسهل، و�عل الطالب يفكرون N الوسائل ا�ناسبة، وaذلك ا�علم 
حينما ½á الوسيلة ال{ أنتجها هو فإنه س�داد ثقة طالبه به، وaذلك سيتفاعلون معها أفضل من استخدام الوسائل 

  .ال{ قد يملها الطالب، وقد ال �د الطالب فيها متعة وفيها  تشويق اµاهزة
إذن البد أن يستخدم ا�علم وسائل تعليمية تث� الطالب وتزيد من دافعيتهم، وتساهم N توصيل ا�علومة وÏ بقاء 

  .أثرها عند ا�تعلم`
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 )ø(اxلقة 

»ن ، عملية اZدريس" أثناء"تعلقة بما يقوم به ا�علم ال يزال حديثنا حول طرق اZدريس وال يزال عن القضايا ا�
وõن N هذه اmلقة ، حديثنا A NاÆات سابقة عن ما قبل ما يمكن أن يقوم به ا�علم قبل أن يقوم بعملية اZدريس

وأسس ¤دثنا عن اختياره طريقة اZدريس ، اmصة" أثناء"سنكمل اmديث عما يقوم به ا�علم N عملية اZدريس 
 عن . وعرضنا �عض أنواع طرق اZدريس ومزاياها أو ال�وط اLاصة بطرق اZدريس اµيدة، اختيارها

ً
و¤دثنا أيضا

  ، الوسائل اZعليمية وأنواعها ال{ يمكن أن يستخدمها معلم العلوم ال�عية
   ����النشاط���� 

األنشطة ال{ يقوم بها الطالب ا�تعلم أثناء النشاطات و، يتبÕ أو بÈ أن نش� إ� أمر مهم وهو ما يتعلق بالنشاط
ألن النشاط كما قلنا هو جزء من أجزاء ا�نهج حينما ¤دثنا عن ا�نهج قلنا أنه يبدأ ، اmصة اراسية أو حª بعدها

وهذه األنشطة � ال{ يقوم ا�علم كما ذكرنا بإعدادها ، باألهداف وا�حتوى ثم األسا¡ب واألنشطة ثم اZقويم
  .تصميمها و«طيطها قبل بداية اmصة N أثناء اZخطيط واإلعدادو

  :تعريف النشاط 
هو ¤ جهد يقوم به الطالب سواًء بمفرده أو بمشارaة زمالئه داخل الفصل أم خارجه، �اذا؟ بقصد ا�ساهمة 1 �قيق 

  . عدد من األهداف العملية ا�عليمية
 أي نشاط يقوم به الطالب لوحده أو مع

ً
iموعة سواء داخل الصف أو خارجه من أجل ¤قيق هدف مع` أو Aدد  إذا

  ".النشاط"من أهداف العملية اZعليمية يدخل ضمن قو�ا 
  :النشاطات الصفية 

  ماذا يقصد بالنشاط الصù والالصù وما الفرق بينهما؟  
ùهو ما ُفَنّفذ وما يقوم به ا�تعلم داخل الصف :الص .  

ùهو ما يقوم به ا�تعلم الطالب خارج الصفبعكسه تما: الالص 
ً
  . ما

 
ً
 صفيا

ً
حينما يطلب ، أما ما يقوم به خارج الصف فهو الصù، إًذا أي نشاط يقوم به ا�تعلم داخل الصف يعد نشاطا

و� iموعة تكتشف أو طالب يكتشفون ، ا�علم من الطالب أن يقوموا  بتكوين iمو§ت و� iموعة تقوم بنشاط
ن أو يعاµون أو ½لون هذه ا�ش�ة أو يقومون بفك �ء أو ربط �ء أو تصميم �ء أو تنفيذ �ء هو نشاط أو ½للو

  صù إذا »ن داخل الصف، 
حينما يطلب منهم  أن �رجوا خارج الصف إ� ا�كتبة أو إ� ا�خت¶ أو إ� ا�صu أو إ� ا�pح أو إ� أي م¸ن آخر 

 فإن هذا النشاط يسÁ نشاط
ً
 ال صفيا

ً
  ، ا

ليس هناك فرق ب` ا�وع` ولكنه الفرق هو N ا�¸ن كما  يتضح �ا من اZعريف أن هذا داخل الصف وأن هذا 
  .خارج الصف فقط هذا هو الفرق بينهم

   هل ا�علم مطالب بأن يقوم بأنشطة صفية فقط أو الصفية فقط؟/  س 
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ألن هذه النشاطات ، اوح ب` األنشطة الصفية واألنشطة الالصفيةال؛ ا�علم اµيد هو اPي يمازج وينوع وير: نقول
 بعض النشاطات يقتضيها خارج الصف أو ال ،	ها مهمة أهناك نشاطات يقتضيها ارس داخل اmصة 

ً
وهناك أيضا

  . يمكن أن تنفذ إال خارج الصف وPلك يضطر إ¡ها ا�علم
  

  :ل(عيةبعض األمثلة الj §كن أن يطبقها معلم العلوم ا
  .ا�سابقات سواء داخل الصف أو خارجها .١
  .                                اإلذاعة ا�درسية .٢
  .الصحافة ا�درسية .٣
  .                                               ا�كتبة .٤
  .                   ا�¸ح .٥
٦. mالنشاط االجتما. 

 ، يطبقها ا�علمÀ هذه النشاطات يمكن أن يقوم بها وينفذها و

حينما ، يع´ أسئلة أو ºوث خاصة بمادته، Êكن أن يقوم ا�علم بإعداد مسابقات خاصة بمادته : ا�سابقات: أوال 
أو هناك ، مثًال يدرس اZوحيد تكون مسابقات وأسئلة ومنافسات ب` الطالب تتعلق بمادته هو مادة اZوحيد مثالً 

، وÙكسابهم خ¶ات متعددة، وتشجيعهم، ا�درسة ا�دف منها إثراء الطالب مسابقات تكون §مة تطبق _ مستوى
وتزويدهم ببعض ا�هارات وبعض القيم ال{ تس  ا�درسة أو � من أهداف ا�درسة بشc §م وليس من أهداف ا�ادة 

  . بذاتها
وÙكسابهم اdقة ، ب _ اإللقاءكذلك يمكن توظيف اإلذاعة ا�درسية منها تدريب الطال :اإلذاعة ا�درسية:ثانًيا 
 سيفيدون زمالئهم بما ، ومنها ح` يقومون ويتحدثون N اإلذاعة ا�درسية فإنهم سيفيدون أنفسهم، با�فس

ً
وأيضا

كذلك . ومن إرشادات تقدم للطالب عن طريق اإلذاعة ا�درسية، ومن نصائح، ومن 	مات، يطرحونه من مسابقات
ذاعة ا�درسية يكون هناك تطبيق _ تالوة القرآن الكريم ، _ اZجويد، _ Êكن أن يطبق النشاط N اإل

Êكن أن يكون N اإلذاعة ا�درسية طرح ، Êكن أن يكون N اإلذاعة ا�درسية قراءة لألحاديث ال�يفة، القراءات
أو ، ن` أو ب` ثالثةيع´ إذاعة لكن _ شc ندوة تكون ب` اث، بعض ا�ناقشات يكون _ شc ندوة مدرسية

cحقيق أهداف ا�درسة كZ حقيق أهداف ارس أوZ  اورة أو مناقشة توظف فيها هذه اإلذاعة ا�درسيةA.  
كذلك تطبق أو يمكن أن يطبقها يستفيد منها معلم العلوم ال�عية N كما قلنا N  :الصحافة ا�درسية: ثاJًا 

يمكن ، إذا »نت ا�ناسبات مثًال قرب دخول شهر رمضان ا�بارك، ناسبات_ حسب ا�، أو كتابة مقاالت، مسابقات
Êكن ، Êكن يكون فيها أسئلة، أن يعرض N هذه الصحافة ا�درسية 	مات وÙرشادات وفتاوى وأشياء تهم الصائم`

شياء ا�تعلقة كعرض بعض األ، Êكن أن يكون فيها عرض �عض األشياء ا�تعلقة با�ادة، أن يكون فيها مقابالت
ما يتعلق بأمور من ، ما يتعلق باZدخ`، ما يتعلق با�شÍت االجتماعية، ما يتعلق باZمائم، ما يتعلق بالرó، بالسحر

  .Êكن أن توظف الصحافة ا�درسية فيها، ا�نهيات أو من ا�أمورات
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�علهم يتصفحون ، تذهب بهم إ� ا�كتبة أن، و� من النشاطات ا�همة وا�حببة للطالب ا�كتبة ا�درسية: رابًعا 

 أو ملخص �عض، أو كتابة تقرير ¾ت²، ربما أنك تكلفهم ببحث قص�، يعرفون كيف تصنف، يستع�ونها، الكتب

ومن أ�ل األشياء أن ا�علم يدرب طالبه االطالع اPا± وaتابة ا�حوث ، القضايا يرجعون إ� ا�كتبة ويبحثون

ويبحث N كتب اZفس� ماذا ، ويبحث N كتب اللغة، أن يذهب إ� مدرسة ويبحث N القواميسوÊكن ، ومناقشتها

Êكن أن يذهب إ� ، Êكن أن يذهب إ� كتب الفرائض، Êكن يأخذ أقوال العلماء، قال ا�فpون عن هذه اآلية

 عن كتاب مع`  وÊكن أن، الكتب ا�تعددة ا�تخصصة N العلوم ال�عية ويبحث فيها حسب ا�سألة
ً
يعمل تقريرا

À هذه N ا�كتبة أو الزيارات ا�كتبة أو النشاطات ال{ تقام داخل ا�كتبة مهمة ، من كتب اmديث أو من كتب الفقه

 �ديد لنشاطهم بنقلهم من م¸ن إ� آخر، للطالب
ً
  .وفيه أيضا

مpحيات تُعمل بأحداث درامية تُعالج بعض  Êكن أن توظف فيه النشاطات Êكن أن تقام :ا�¸ح ا�درÆ: خامًسا 
أو يعرض فيها أشياء تار�ية و أحداث تار�ية قديمة سواء »نت  �ا عالقة ، القضايا السلوaيات اLاطئة عند الطالب

ربما  أو �ا ارتباط و�ا عالقة بالقضايا اZار�ية ا�همة ال{ نريد أن نوصلها للطالب، بالعلوم ال�عية بطريقة مباÛة
 Êكن نستخدم ا�pح ا�درZ ðطبيق ، فنستخدم ا�pح ا�درð، أن الÍم اللفظي ال يوصلها بالشc اµيد

ً
أيضا

م و� طريقة لعب األدوار 
ّ
و� أن يستخدم ا�pح  -وÙن شاء اهللا سنوضحها A NاÆة قادمة-طريقة من طرق اZعل

ثم يأ± ، أو ما يتعلق بدور بشخص �طئ N الوضوء، _ ا�يئة أو ا�ظافة Zمثيل اور بأن يقوم الطالب بدور ا�حافظة
أو N ، أو N لبس اإلزار أو N إطالة اdوب، أو N لبس اإلحرام مثالً ، شخص آخر يدn _ الطريقة الصحيحة N الوضوء

ا مثل هذه األمور فممكن أن يوظف فإذا »نت ا�ادة فيه، قضايا ما يتعلق  السلوaيات اLاطئة ال{ ن! عنها ال�ع
ا�pح يوظف ا�pح كنشاط Zقديم هذه ا�ادة سواء إكساب الطالب ا�اهاً إ�ابياً õوها أو إكسابها �اه سل� ºيث 

  .يبتعدون عنها
، طالبمثل نشاطات االجتماعية مثل الزيارات والرحالت واللقاءات ال{ يقوم بها ال  :النشاطات االجتماعية: سادًسا 

حينما يقوم الطالب برحلة فإن هناك ِعّدة نشاطات سيقومون ، �قف _ النشاطات االجتماعية من ضمنها الرحالت
ويمكن أن يقدم ا�علم أو تقدم ا�درسة عدة فوائد وعدة خ¶ات مهمة للطالب والطا�ات وتوصل األهداف �م ، بها

  . ه الرحالتبشc جيد وüيع عن طريق هذه النشاطات عن طريق هذ
من خالل أعمال إما تكون فكرية أو مسابقات فكرية أو مسابقات حرaية ، كذلك ا�سابقات الj تتم أثناء الرحالت

يمكن أن يقوموا ، N هذه النشاطات وهذه الزيارات، Êكن أن يقوم الطالب بزيارة للمف{ بزيارة لعالم من العلماء
وبعض ا�تاحف فيها أشياء تار�ية قديمة يمكن أن يوظفها ، بزيارة للمتحفÊكن أن يقوم الطالب ، بزيارة لَمْعلَم

 cجيد وش cهذا ا�تحف فإنها ستصل �م بش N ار�ية ال{ �ا آثارZتعليمهم حينما يرون بعض األحداث ا N ا�علم
  . فعال

كيف تتخذ ، تتنقل ب` األشجاريرون ا�حلة كيف ، ثم يرون األشجار، مثالً  كذلك ح8 يذهبون 1 رحلة إ ال³
 �ا
ً
N ، ثم يوظف ا�علم اآليات القرآنية ال{ وردت عن ا�حل واستخراج العسل،  من اµبال وÊا يعرشون بيوتا

  . الزيارات والرحالت هذه سيكون للنشاطات أثر قوي وسيبÕ ى الطالب ربما ال ينسونه وربما يتذكرونه À N وقت
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حينما يقوم ا�علم بمشارaة طالبه زيارة �ا فإنها ، م ا�وجودة 1 اqت ، ا�عالم ا�ار�ية ا�عروفةكذلك الزيارة للمعال
خاصًة إذا »نت �عض هذه ا�عالم عالقة باµوانب ال�عية فهذا �ء ، ستحقق ا�دف �م بأق² طريق وأقل جهد

ثم يريهم العقبة ، برفقة طالبه ثم يذهب بهم إ� اµمرات ألن نف�ض أن ا�علم يقوم مثًال برحلة إ� مكة ا�كرمة، جيد
، وaيف يرé، وaيف يقف اmاج هنا، هذه اµمرات يرونها، الصغرى أو �رة الصغرى واµمرة الوسطى و�رة العقبة

ه وaيف يضع مË عن يمين، وaيف يضع مكة عن يمينه أو عن شماn، وأين يقف، وحجم اm% ال{ تُر$ بها اµمرات
nأو شما ،éيف يرaو ،éأوضح من أن لو ، وطريقة الر cهذه أمور ستثبت عند الطالب وسيت�بونها وسيعونها بش À

 ربما ال يتصوره الطالب
ً
 §ئما

ً
 &ما

ً
 نظريا

ً
وال يتصورون قضية اإلحرام وقضية الرé اµمار ، أنه ألÕ عليهم &ما

�ها من القضايا ا�تعلقة باmج ال{ مثًال يدرس الطالب ا�علم موضوع وغ، وقضية ا�بيت بمزدلفة والوقوف N عرفة
  . اmج لطالبه فمثل هذه القضايا إذا »نت عن طريق الرحالت فإنها ستكون أجدى وأبÕ قدر اإلم¸ن

 هناك بعض األنشطة الرياضية
ً
 وتعليمهم _ نوا' صحية ال{ ¤افظ _، وتع` _ إكساب الطالب صحة، أيضا

  .وÀ Ï خ� ، فا�ؤمن القوي خ� من ا�ؤمن الضعيف، أجسامهم
  . إقامة ا�دوات وا�حاÆات وحضور الفعا¡ات، النشاطات اJقافية، كذلك ما يتعلق بالنشاطات االجتماعية

ùما يتعلق بالنشاط الكش 
ً
، لكشù مثالً يساعد ا�علم طالبه _ تطبيق ما تعلموه N ا�واد ال�عية N النشاط ا أيضا

  ، كذلك هناك بعض األنشطة العلمية كما قلنا مسابقات
منها يفرغون فيها ، أشياء يدوية، ال{ يقوم الطالب بعمل أشياء حرفية هناك بعض األنشطة الj تتعلق با�هارات

 يوظفوا ما تعلموه أثناء تعلمهم، طاقاتهم
ً
  .ومنها أيضا

لم العلوم ال(عية 1 تدريس طالبه ما يتعلق بعمل اللقاءات مع كذلك من األنشطة الj يمكن أن يوظفها مع 
فممكن أن يذهب ا�علم برفقة طالبه إ� أي واحد منهم ثم ، بعض األستاذة وبعض ا�شائخ وبعض أئمة ا�ساجد

  .يا ا�همةويتيح �م األسئلة ويتناقش معهم N بعض القضا، ويقوم هو بتوجيههم وÙرشادهم، يقومون بسؤاn واZحاور معه
  : ضوابط األنشطة �

ومتسقة مع ، البد أن تكون هذه األنشطة الj يقدمها ا�علم لطالبه مهما Âن نوعها متناغمة مع أهداف ا�رس -١
ويمكن أن يقاس أثرها _ ا�تعلم ، و�ا مردود ا�ا� _ ا�تعلم، بمعË أن تكون أهداف �ا فائدة، أهداف ا�رس

 كذلك ال بد  أن تكون نشاطات متنوعة، هامدى فائدته ال{ استفاد

 �ت إÔاف ا�علم أو معلم مؤهل إلدارة هذه النشاطات -٢
ً
ألن الطالب N النشاطات قد  ،البد أن تكون أيضا

حª يتحقق ارس ا�علم ذو خ¶ة ، يلجؤون إ� بعض األسا¡ب ال{ تث� الفو� أو تث� ا�لبلة أو تضيع األهداف
تزويد الطالب ببعض القضايا ا�همة ال{ أو بعض ا�عاي� ا�همة أو األسس ، سيطرة _ الطالب»فية تمكنه من ال

 .ا�همة ال{ البد أن تكون متوافرة للطالب وهو يقوم بتنفيذ هذه األنشطة

 ال  ،وتراm الفروق الفردية ب8 الطالب، أن تكون هذه األنشطة متنوعة -٣
ً
 واحدا

ً
متنوعة ºيث ال تكون نشاطا

كما قلنا ألن ب` ، تراÐ الفروق الفردية ب` الطالب، وÙنما تكون متنوعة متعددة ت�ك �يع الطالب، �تلف
 فردية

ً
فمª ما »ن هذا النشاط يراÐ هذه الفروق ويهيئ الفرصة ألن يستفيد منها �يع أنواع الطالب ، الطالب فروقا

 .فعا¡ة أك�Ãميع فروقاتهم واختالفاتهم وخلفياتهم  يكون فيها 
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ومتحدة مع  ، كذلك ال نن� أن نش� إ� أن األنشطة ال بد أن تكون N إطار ا�نهج ومتحدة مع األهداف العامة -٤
 Zحقيق األهداف بشc جيد، األهداف اLاصة وال تتعارض معها

ً
 .وتتآزر �يعا

٥-   N  هناك أمر مهم  بما يتعلق بالنشاط البد  أن يرا) الوقت ويضبط 
ً
النشاط ºيث ال يط� نشاط _ الوقت أيضا
 ºيث ال يسمح بتنفيذ هذا النشاط بشc جيد  وبشc مالئم وفعال. ا�حدد

ً
 أال يكون وقت النشاط قص�ا

ً
  . وأيضا

وهو من األمور ، وبأن الطالب ال يمل منه، كذلك �تم ما يتعلق باألنشطة أن نذكرaم بأن النشاط Aبوب للطالب
رسة Aببة، وأحد األشياء ال{ تع` ا�علم _ إ©اح العملية اZعليمية اLاصة به، وباPات معلم ال{ �عل من ا�د

  .العلوم ال�عية إذ من ا�مكن أن يقدمها بطريقة غ� مباÛة عن طريق األنشطة ال{ يقدمها لطالبه
ºيث ال يتوæ ، هم بالنسبة للنشاطكذلك ال بد أن نشD إ أن تنويع األنشطة واختيار ا�علم8 األكفاء أمر م 

 يتعامل معهم ، ويستطيع أن يسيطر ويضبط الطالب بطريقة مناسبة، النشاط إال شخص مدرب وشخص متمكن
ً
وأيضا

 يراÐ شخصياتهم و½�م ذواتهم و½قق �م ما يريدون
ً
  .تعامًال جيدا

  ا�علم اµيد هو اPي يوظف األنشطة N تعليمه 
ً
 أ، إذا

ً
ن تكä األنشطة لكن األهم من ذلك *ه أن ليس Ôطا

  ، يكون �يك قدرة u توظيف هذه النشاطات �دمة ا�رس و�حقيق أهدافه
وقد ½قق أهداف أخرى ، و§دة ا�علم يستخدم النشاط لعدد قليل من الطالب وهذا كما ذكر ال�بيون غ� iدٍ 

البد أن �يع الطالب يشارaون N النشاطات سواء ، ألن النشاط البد أن يشمل �يع الطالب، تكون غ� مقنعة
، ال يعتمد ا�علم _ iموعة من الطالب فقط هم اPين يشارaون N النشاط وغ�هم ال يشارك، الصفية أو غ� الصفية

 _ نشاطات معينة
ً
 _ نشاطات صفية خا، وال يعتمد _ فئة معينة من الطالب، ال يعتمد أيضا

ً
، صةوال يعتمد أيضا

حª إذا »ن ، وأنشطة خارج ا�درسة، أنشطة داخل ا�درسة،  إنما ينوع ب` األنشطة الصفية واألنشطة غ� الصفية
 يستعد �ا، داخل ا�درسة ينوع N م¸نها

ً
وأال يكون فيها ، وال بد أن تكون النشاطات متسقة مع األهداف، وأيضا

 
ً
 Ûعيا

ً
ال تكون غ� منضبطة، وأن ال تكون خارجة أو ال تتناسب مع وأن ، وأال تكون مضيعة للطالب، Aذورا

  .أو ال يوجد أهداف Aددة تس�ها، األهداف
هذا ما يتعلق باألنشطة وما يتعلق بالنشاط سواء الصù أو النشاط الالصù  ويبÕ دور ا�علم هو األهم N إ�اد  

 طبي، أنشطة متنوعة متعددة تراÐ خصائص الطالب
ً
عة ا�ادة و«دم ا�ادة ال{ يدرسها معلم ا�واد وتراÐ أيضا

  .حª �تار  ما يناسبها من األنشطة، و�دم ويعرف طبيعتها، البد أن يÚ مادته، ال�عية
  

 )Ú(اxلقة   

   ����اإلدارة الصفية ����
  مدخل

وأسس ، ملية اZدريسوaيفية  اختيار الطريقة ا�ناسبة لع، ¤دثنا عن ما �ب أن يقوم به ا�علم قبل عملية اZدريس
ثم ¤دثنا عن النشاط والوسائل اZعليمية ال{ يمكن أن . وaذلك عددنا مزايا استخدام الطريقة اµيدة، هذا االختيار

  . يستخدمها ا�علم أثناء عملية اZدريس
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و¾ططة ولكن العملية اZدريسية ال{ تتم داخل الفصل اراð البد وأن تتم وفق إدارة صفية واعية مدرaة 
ويدعمها أنشطة ، وأن تتم باستخدام وسائل معاونة، ألن عملية اZدريس البد أن تكون مت¸ملة ؛بواسطة ا�درس

ÑدريZدمة الغرض اL تلفة¾ ، 
ً
وأن تكون هناك إدارة صفية جيدة ، كذلك فإن طريقة اZدريس �ب اختيارها جيدا

يعت¶ كقائد ا�رaبة اPي يدرك أنه ا�سئول األول عنها، كذلك فإن يقود هذه العملية فهو ) قائد(من ا�علم باعتباره 
 للمتلق` 

ً
 ملهما وموجها

ً
 عليه وقائدا

ً
ا�علم هو ا�سئول األول عن الصف اراð حيث أنه �ب أن يكون مسيطرا

ÑدريZعطاء ا�علومات و ا�هارات و القيم ا�ستهدفة من ال¶نامج اÙوجيه وZا N ضا عليه أن يقوم ببناء أي، وا�صدر
من أجل ¤قيق ا�دف اZدريÑ ا�هاë ، أطر العالقات اإلنسانية بينه وب` طالبه وaذلك ب` الطالب وفيما بينهم
 من خالل العالقات االجتماعية واZواصلية بينه وب` طالبه

ً
  .وا�عد سلفا

  ما �قصود باإلدارة الصفية؟ ����
ارة صفية؟ هل نقصد بها ضبط الصف فقط ، »لسيطرة _ سلوك الطالب ماذا يقصد بمصطلح مدير صف؟ أو إد

. وجوانب متباينة من  الضبط واإلدارة، ومنعهم من الÍم أو اZحدث، أم نقصد بها أمور أخرى تتعلق �وانب إنسانية
  .فما هو تعريف إدارة الصف؟

بارة عن Êموعة من األنشطة الj يقوم بها z ع: أن إدارة الصف: هناك تعريفات كث�ة من ضمن هذه اZعريفات 
ا�علم داخل الفصل �نمية السلوaيات ا�رغوب فيها وحذف و¹زالة السلوaيات السلبية �ى ا�تعلم8 ، إضافة إ 
 u رصxا� فعال ومنتج مع اÀإ mاد جو اجتماÀتكوين عالقات إنسانية جيدة معهم وفيما بينهم وذلك بغية إ

Þنهاية ا�رساستدامته ح .  
 فإن ا�قصود بتعريف اإلدارة الصفية هو 

ً
iموعة من األنشطة ال{ يقوم بها ا�علم داخل الفصل بغية تنمية : إذا

وليس هذا فقط بل  ، ى ا�تعلم`) سلبية(ا� جانب حذف سلوaيات غ� مرغوبة ، )ا�ابية(السلوaيات ا�رغوبة 
 �ب أن تكون هناك عالقات إ�ا

ً
وهذا . وaذلك فيما ب` الطالب أنفسهم، بية و�يمية ب` ا�علم و الطالبأيضا

و_ ا�علم ان ½رص _  ان تكون . اإلطار من العالقات اإلنسانية �لق جو مريح ومناخ اجتماÐ منتج وفعال
  .اإلدارة الصفية عملية مستمرة ودائمة طوال زمن ارس ل¨ تتحقق األهداف ا�أمولة

  : إلدارة الصفيةأهداف ا ����
. ماذا نقصد بأهداف اإلدارة  الصفية؟ و�اذا يطلب من ا�علم أن يقوم بإدارة الصف بطريقة فاعلة و بأسلوب فعال

  .سنتعرف _ إجابة هذا التساؤل عندما نتعرف _ أهداف إدارة الصف
بيئة صفية  فعالة ومنتجه  وهو تكوينهناك هدف رئيÑ لإلدارة الصفية أال : ا�دف الرئيº لإلدارة الصفية

و¤اول هذه ا�يئة تشجيع الطالب و¤فÒه للتعلم . ºيث تدعم العملية اZعليمية و«دم ¤قق أهدافها ومر½ة للطالب
  .وتوجد جو مريح وا�ا� فعال

  : ويندرج من ا�دف الرئيÑ لإلدارة الصفية ثالثة أهداف فرعية ¤قق ا�دف الرئيس، و�
í- يaابية(ات ا�رغوبة تنمية السلوÀالميذ) اال�مل، ا�ظام، ا�حبة، اإلخاء، . �ى ا¸Zعاون، اZمثل االح�ام، ا

 .و�يعها سلوaيات قيمة يس  ا�علم إ� أن ينميها N طالبه. الصدق، اإلخالص،اZعاون
ô-  مرغوبة Dيات الغaقليل من السلو�الميذ) السلبية(ا�ى ا� ،ùز اور ا�هم وهنا ي. مثل الشغب الص¶
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 من يقلل أو 
ً
لإلدارة الصفية اµيدة من قبل ا�علم، فهو من يسهم ويكسب الطالب السلوك اال�ا� وهو نفسه أيضا

 . وهذا أمر مهم للغاية N العملية اZعليمية، يزيل السلوك السل"

l- الميذ�الميذ أ، تكوين وبناء عالقات إنسانية تربوية سليمة مع اZذلك ، ي بينه وب` تالميذهوُيقصد مع اaو
 ب` طالب وآخر أو ب` طالب وiموعة

ً
 .فيما ب` اZالميذ أنفسهم، سواءا

  

  ���� ùالشغب الص����  
ùالشغب الص Áبما يس 

ً
iموعة من السلوaيات السلبية ال{ تصدر من : ويقصد بالشغب الصù. يقوم الطالب أحيانا

 _ العالقات اإلنسانية الطالب، وتكون ¾الفة لألعراف والقوان` ا
ً
لصفية او ا�درسية او ا�جتمعية، وتؤثر سلبا

  .والعملية اZعليمية داخل الصف
 للقوان` واألعراف والعادات والقواعد الصفية ا�درسية

ً
 ويكون ¾الفا

ً
 _ ، إذن الطالب قد يُصدر شغبا

ً
Êا يؤثر سلبا

وب` ، يق  بناء العالقات اإلنسانية واالجتماعية ب` ا�علم وطالبهويع، ويعيق ¤قيق أهدافها، س� العملية اZدريسية
 N اõراف س� . الطالب فيما بينهم

ً
Pا نستطيع ان نقول أن أي سلوك يقوم به ا�تعلم أو الطالب واPي قد يساهم سلبا

 
ً
  ارس عن اال�اه الصحيح ويعيق ¤قيق األهداف اZعليمية يكون شغبا

ً
  .صفيا

   ����شغب الصùأنواع ال ����
  :ويمكن ان õاول ح²ها N األنواع اZا¡ة. هناك عدة أنوع من الشغب ويندرج ¤ت À واحد منها أمثلة

أو األمور اmادة ، ويكون N األمور العامة ال{ ¤دث داخل الصف مثل األمور اZافهة البسيطة: الشغب العام - ١



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

�ô 

 

 .القاسية
 عدم إ©از .  والسلوaيات العدوانية، غ� الالئقوا²Zف  ، مثل عدم اإل©از :الشغب ا�اص - ٢

ُ
ومن أمثلته أيضا

 ، عدم إ©از اmفظ ، الواجب
ً
 أو حرaة أو &ما

ً
 غ� الئق؛ بأن ½دث صوتا

ً
واألصعب منها � ، أو يت²ف ت²فا

 . بسوءأو يصيب أحد ال سمح اهللا، أو يؤذي أستاذه، أو ½اول أن يؤذي زميله، السلوaيات العدوانية؛ كأن يáب
كأن ، أو أ©زه بطريقة خاطئة، كأن ال ينجز الطالب ما أو� إ¡ه من مهام، اµانب ا�عرÏ العل¹شغب يتعلق ب - ٣

وهنا يكون شغب الطالب متعلق با�ادة اZعليمية أو . أو يÑء إ� أحد زمالئه، أو يغش N االختبار، ينقل من زميله
 .العلمية
٤ -  Áأنه يقصد به استفزاز ا�علملشغب اإلدارياويمكن أن يكون هناك شغب يس Ëأو �ف ا�علم عن ، ، بمع

 .أو ال�فيه وا�زاح، أو اإلساءة للمعلم، ¤قيق ا�دف
 »نت علمية أو غ� علمية

ً
 _ س� العملية اZعليمية ، وتتفق À هذه األنواع سواءا

ً
 سلبيا

ً
أو إدارية N أنها تؤثر تأث�ا

 .وÙ§قتها
 cاويوضح الشZرقما ã)í ( 

ً
  : أنواع الشغب إ�اال

  

  

    
����ùأسباب الشغب الص����  

 
ً
 ال يمكن أن يقوم ، هناك أسباب تدعو الطالب ألن يمارس الشغب رغم أنها عملية غ� م¶رة إطالقا

ً
ومنطقيا

د تكون وق. الطالب بعملية ا�شاغبة أو الفو� أو اإلساءة لآلخرين أو اLروج عن اZقا¡د بدون أسباب وراء ذلك
 فيما يê. هذه األسباب من الطالب نفسه وقد تعود األسباب _ ا�علم

ً
  : وسنعرض �ا �يعا

  :األسباب الj تعود u ا�علم: أوالً 
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 ، هناك شغب يقوم به الطالب لكن السبب هو ا�علم: الضعف العلo 1 ا�خصص - ١
ً
كأن يكون ا�علم ضعيفا

Pا ل¨ . فيدفعهم إ� Êارسة الشغب وÊارسة ما يÑء إ¡ه، زوزة أمام طالبهوهذا �عل صورته مه. N «صصه العل¹
 
ً
 علميا

ً
وأن يقوم باإلعداد ، وأن يكون حاÆ اPهن. نتفادى مثل هذا ا�وع من الشغب �ب أن يكون ا�علم متمكنا

أو اZبست ،  ك معلومة نسيهاواZحض� اµيد لترس حª ال يفاجأ بسؤال من الطالب ال يعرف إجابته أو يفاجأ أن هنا
 .أو خلط بينها وب` معلومة أخرى، عليه

 ضعيف الشخصية: ضعف شخصية ا�علم  - ٢
ً
 ما �عل الطالب يستمرئون ، قد يكون ا�علم أحيانا

ً
وهذا أيضا

البد أن ، فحلهاومن أجل . و�رئون _ Êارسة بعض السلوaيات اLاطئة ال{ قلنا أنها  تÑء �جريات ارس، األخطاء
يكون للمعلم شخصية م�نة وقوية ويكون ذو شخصية واثقة وقادرة _ إدارة الصف بالشc ا�طلوب وبما يضمن 

 أو يتعدى _ الطالب، . ¤قق األهداف اZعليمية من ارس ا�عطى
ً
وال نقصد بقوة الشخصية هنا ان يكون عدوانيا

رس هيبته و¤قق أهدافه ومبتغاه ا� جانب القوة العلمية N وÙنما قوة الشخصية ا�طلوبة هنا � ال{ ¤فظ لت
اZخصص و� ما تعكس صورة ا�ابية _ شخصية ا�علم وتمنحه اdقة ا�طلوبة إلدارة الصف وتكسبه اح�ام 

 .الطالب
 أو وسيلة واحدة أو  :الروت8 ا�مل 1 ا�دريس - ٣

ً
 واحدا

ً
 أن استخدام ا�علم أسلوبا

ً
 فكما ذكرنا آنفا

ً
 واحدا

ً
نشاطا

 
ً
. N ارس الواحد فإن هذا سيجعل العملية اZدريسية Êله وروتينة متكررة Êا يشعر الطلبة باZعب واإلرهاق أيضا

فالبد أن ينوع : _ ذلكوللتغلب ، وتؤدي إ� �ف  ارس عن ا�اهه ا�طلوب،  فيضطر بعض الطالب ا� ا�شاغبة
 ، و N األنشطة، خدام الوسائلوÏ است، ا�علم N عملية اZدريس

ً
و N بعض النشاطات ال{ �عل من ارس مشوقا

 .و�عل الطالب ال �د فرصة يسئ فيها إ� معلمه و�Ù فصله
٤ - Ðويشعر الطالب بأنه صاحب قدرة _ ، يمكن أن يكون ا�علم يه نوع من التسلط  :التسلط العدوا

أو خارجة عن ، و حª تكليفهم وطلب منهم أشياء خارجة عن إرادتهمأ، التسلط _ الطالب و_ االستهزاء بهم
وaأنه يتعامل مع ، و� هذه األمور قد تظهر من بعض ا�علم` ودافعها هو حب السيطرة. أو فوق قدراتهم، قدراتهم

ويمكن . ` طالبهكما أن بعض ا�علم` قد ال يراÐ الفروق الفردية ب. الطالب تعامًال ال يراÐ فيه أخالقيات ا�هنة
،  يتناسب مع إنسانية هذا الطالب اPي  éلأن 

ً
 §طفيا

ً
هذا اإلش¸ل بأن يكون تعامل ا�علم مع الطالب تعامًال إنسانيا

وÙنما يتعامل مع الطالب ، وال يشعر الطالب بأنه هو ا�تحكم به، وال يشعر الطالب بأنه متسلط عليه، أمامه وaرامته
 لطالبهبأسلوب تشاوري راق،و ب

ً
ويشعرهم بأنه »ألب اmاú وا�ر� الفاضل اPي ½ب ا�L ، أسلوب مرن �عله Aببا

 األفضل واألحسن
ً
 .ومن ثَم إذا أحب الطالب معلمهم أحبوا مادته. ألبنائه ويتمË �م دائما

وهو أن يلجأ ، �علمةوهذه من أخطر األمور ال{ قد يقع فيها ا�علم أو ا :اللجوء إ العقاب ا¥ماm دون م³ر - ٥
 ال ينبñ أن ½دث. إ� العقاب اµماÐ دون م¶ر

ً
حيث من ا�ؤaد أنه سيكون من ب` . ويعت¶ هذا ا²Zف خطأ ً فادحا

 
ً
iموعة طالب الصف من ال ذنب �م باLطأ اmاصل وسيشعرهم هذا بعدم استحقاقهم للعقاب وأنه ال م¶ر Pلك علما

 أنه قد يكون من بينهم طل
ً
فيضطروا  إ� Êارسة الشغب ، وPلك قد  يؤثر هذا  عليهم، بة متفوقون ومتمÒون علميا

إذا أراد ا�علم عقاب ا�خطئ، فعليه أن ½دده بدقة sلك . الصيù اPي يسئ إ� ا�علم ويسئ إ� س� العملية اZعليمية
و�ب أن تكون العقوبة _ . لآلخرين بذلكفا�ذنب هو من يعاقب فقط وال دخل ، ويعرفه ، ومن ثم يعاقبه لوحده
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 .ومناسبة للمستوى وغ� مبالغ فيها، قدر اLطأ
أو اZحدث مع أحد ، قد ينشغل ا�علم عن متابعة طالبه بالرد _ م¸�ة هاتفية :االنشغال عن متابعة الطالب - ٦

سيطرة ا�علم ونظرته الشاملة ال{  أو أي أمر آخر �عل الطالب بعيدين عن، أو ا�وم، أو اLروج من الصف، زمالئه
واZواصل واالتصال ا�²ي ب` À ، _ ا�سح ا�²ي ا�علم أن يكون قادراً Pلك _ . �عله يسيطر _ الصف

 ، ºيث لو ¤رك الطالب ºرaة غ� أخالقية، حª يضبط العملية اZدريسية اZعليمية، الطالب
ً
أو ت²ف أي ت²فا

 يكون ¤ت 
ً
أما إذا انشغل ا�علم عن طالبه فباZاã هذا مد§ة للطالب حª ، ع` ا�علم ويسهل عليه اكتشافهخاطئا

 أو حرïت تÑء لترس، وان يسيئوا، غ� ا�شاغب` بأن يشاغبوا
ً
 أصواتا

ً
 ، وهذا �علهم يصدروا أحيانا

ً
وقد تسئ أيضا

 .للعلم وللمدرسة أو لزمالئهم اآلخرين
هناك أمور أخرى كث�ة قد تشعر الطالب بالضجر وا�لل، فإذا  :ا�قدمة وأسلوب تقديمها طبيعة ا�ادة العلمية - ٧

وÙذا »ن ما يقدمه ا�علم أقل من مستوى الطالب فهذا ، »ن ما يقدمه ا�علم أ_ من مستوى الطالب فإنه سيضجر
 سيشعر ا�تعلم بالضجر وا�لل

ً
 �ستواه ما يقدم للطالب مناس يكونPا فالبد أن . أيضا

ً
العمري والفكري ( با

Ñوا�ف Ðرغباته و½قق حاجاته) واالجتما À "ا�علم أن يفوق مستوى الطالب أو أن يكون . وأن يل _ ñفال ينب
وأي حيد عن ا�ستوى الطبيÚ سيؤدي بالطالب . دونه، بل �ب أن يكون N ا�ستوى ا�ناسب �ستوى وقدرة الطالب

 .فù & اmاZ` سيضطر الطالب أن يشاغب، þل عن مستوى الطالب وال نرتفعفال ن. ا� ا�شاغبة
 

  

وهناك بعض اmاالت اLاصة ال{ قد تؤدي بالطالب ا� ا�شاغبة، مثل من يشاغب ألن ما قدم n ال يفهمه وال 
العكس فيشعر أن ما قدم n  وهناك من هو _. يستوعبها أو أن ا�علم غ� قادر _ إيصا�ا بالشc ا�طلوب والصحيح
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 حيث أنه سبق أن درسه وفهمه N ا�يت
ً
 سهًال ومفهوما

ً
فا�علم اLاص سبق وأن قدم n هذه ا�ادة N ا�يت ، يعت¶ أمرأ

  .وهو ليس ºاجة إ¡ها اآلن، فيضطر إ� أن يشاغب
 
ً
  :األسباب الj تعود u الطالب: ثانيا

  
فهو يعمل أو يشاغب N الصف ال ، الطالب يه رغبة N جذب االنتباههناك بعض  :الرغبة 1 جذب االنتباه -١

أو حª �ذب انتباه زمالئه ، إما ¡جذب انتباه ا�علم أو ا�دير أو ا�رشد اراð،  ل�ء، وÙنما ل¨ �ذب االنتباه
 .اآلخرين
يضطر إ� أنه يظهر رغبته ويظهر خاصًة إذا وهبه اهللا بسطة N اµسم فهو قد  :الرغبة من الطالب 1 إظهار قوته -٢

فباZاã هذا �عل الطالب يشاغب ويقوم بعمل ال يتناسب ويتعارض مع قوان` ومبادئ اZعلم ، قوته أمام الطالب
ðأن تكون موجودة داخل الصف ارا ñواألعراف ال{ ينب. 

حيث أنه قد يشعر بأن ، من ا�علم فقد تكون ى الطالب رغبة N اdأر واالنتقام :الرغبة 1 اJأر واالنتقام -٣
ألنه يشعر أنه أساء . فيبدأ الطالب باZفك� N االنتقام من هذا ا�علم واdأر منه. ا�علم قد أساء إ¡ه بقصد أو بغ� قصد

 .هوباZاã يريد هذا الطالب أن ينتقم من معلم، أو أن ا�علم سبق n أن §قبه أمام الطالب، n أو جرحه أمام زمالئه
 فالشعور بالضجر �عل الطالب يفكر N عمل يÑء إ� معلمه :الشعور بالضجر -٤

ً
ويÑء ، ويعت¶ هذا أمراُ مهما

ف�ما شعر . او أن ارس غ� مفيد، او با�لل، ألنه قد يشعر بالضجر، و�ذب األنظار إ¡ه كما ذكرنا، إ� زمالئه
فإنه يف�ض أن ُ½ّسن من طريقته ويغ� ، إذا الحظ ا�علم ذلكف. الطالب با�لل والضجر فسيضطره ذلك ا� ا�شاغبة

 Êًال فإنهم باZاã سيضجرون، وينوع حª �ذب الطالب بشc أفضل
ً
 .أما إذا »ن ا�علم روتينيا

٥- mأو اإلفراط االستما Ìرxة :اإلفراط اaرmفرط ا Áوهذا ال بد أن ، هناك بعض الطالب يهم بما يس
 يكتشفه ا�علم 

ً
 إ�ابيا

ً
والبد أن يتعامل مع الطالب اPي يه فرط حرaة تعامًال ، وال بد أن يوجه هذه اmرaة توجيها

وال بد من ا�علم أن يعاملهم بما يتناسب مع شعورهم بأن يهم طاقة وأن هذه طاقة البد أن . يتوافق مع هذه ا�ش�ة
ات اmرaية ا�فرطة عند الطالب N نشاطات تستهلك هذه وعليه فإن ا�علم اµيد هو من يستغل هذه النشاط. تظهر

الطاقات ال{ يهم وتستخدمها بالطرق السليمة، مثل استخدام أسا¡ب تعلم فيها الكث� من اmرaة مثل طريقة اZعلم 
ÎعاوZمثيلية و ارامية، أو طريقة األدوار، اZفر، أو الطرق اZ للطالب 

ً
يغ هذه الطاقات وباZاã يكون هناك متنفسا

 .N النشاطات ال{ يقدمها n ا�علم
وقد يكون من ب` الطلبة من يه توتر N . قد يشعر الطالب بأنه متوتر أو Aبط :الشعور با�وتر واإلحباط -٦

 من ا�علم، حاالت خاصة
ً
وهناك من الطلبة من . أو توتر من االختبار اPي سيتبع هذه اmصة، مثل من يتوترون خوفا

وقد يشعر بعضهم بأن هذه . أو أنهم لن �دوا وظائف �م، عر بإحباط، حيث يشعرون بأنهم لن يستفيدوا Êا يدرسونهيش
Pا يتكون يهم الشعور . ا�ادة قد ال تفيدهم N «صصهم اPي يدرسونه، فهم ليسوا ºاجتها ولن يستفيدوا من دراستها

 .قد يلجأ لعالج هذا اإلحباط باستخدام وسائل تث� الفو� وتث� الشغبوÞما شعر ا�تعلم باإلحباط فإنه . باإلحباط
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و ¤ديد ، وأنه القادر _ اكتشاف أسباب هذا الشغب، لكن يبÕ دور ا�علم À N ذلك بأنه هو ا�سيطر _ الصف

 فاعالً ، ا�ش�ة وAاولة عالجها
ً
 هو القادر _ أن �عل من درسه نشطا

ً
إذا ، و نشاط، ب فيه ºيويةيشعر الطال، وأيضا

 ، ما استخدم وسائل تعليمية واستخدم أسا¡ب مبتكرة و أسئلة ونشاطات تث� اZفك� وتشحذه
ً
وÙذا ما استخدم أسلوبا

 يتعامل فيه مع طالبه كتعامل األخ مع أخيه
ً
وباZاã فإن  الطالب اPين يهم بعض ، وaتعامل األب مع ابنه، راقيا

ألن ا�علم Aبوب يهم ومª ما ، خلون عنها وال يسيئون إ� هذا ا�علم وال يسيئون إ� هذا ارساإلش¸¡ات قد يت
  .طالب األستاذ أحب باZاã مادتهأحب ال

 )yü(اxلقة 

  
ال يزال حديثنا عما يدور داخل الصف اراð وما ينبñ أن يقوم به ا�علم من ضبط وÙدارة وقيادة للصف بطريقة 

  .ربوية تضمن ¤قيق تواصل ونوع من العالقات اإلنسانية و ¤قيق األهداف ال�بوية بشc فعال وجيد علمية و ت
وقد »ن اmديث N ا�حاÆات السابقة يدور حول الشغب، و الفو� ال{ قد  يث�ها بعض الطالب، وَبــّيـنا أن 

ب، وقد ذكرنا كيف يمكن ¤ديد ا�ش�ة سواء هناك بعض األسباب ال{ قد يعود بعضها للمعلم وا�عض اآلخر للطال
تسبب بها  ا�علم أو الطالب، وأبرزنا كيف يمكن تدارك األمر N اmاZ` فمثًال يمكن للمعلم أن يراجع أداءه، 
ويطوره و½اول أن يستفيد من أخطائه؛ حª يضمن تفاعل الطالب معه، أما إذا »نت ا�ش�ة من الطالب نفسه، فالبد 

عده ا�علم بتبديد األسباب ال{ دعتهم إ� عمل أشياء غ� الئقة وال تتفق مع السلوك القويم اPي �ب ان أن يسا
و�ب _ معل¹ ا�درسة وèاصة معل¹ العلوم ال�عية أن يكونوا قدوة N اZعامل وÏ . يكون عليه الطالب

ب أساس إنساú منبثق من تعا¡م ال�يعة اإلسالمية، وان يكون أساس اZعامل مع الطال. األخالق وÏ اإلدارة الصفية
يدã فيه بآرائه ويناقش ويسأل ويشعر بالطمأنينة وأنه ، والعيش N جو هادٍئ نفÑ مريح، ال{ تضمن للطالب الكرامة
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يدرك  و_ ا�علم ان. يستفيد من خ¶اته ومواقفه، ويوظف ما يتعلمه داخل ا�درسة وخارجها ، N موقف تعلي¹ فعال
 لطالبه، فقد يكون قدوة . مدى تأث�ه N طالبه وأنهم يراقبون أفعاn دائما ويقتونه N أحيان كث�ة

ً
فا�علم قدوة دائما

حسنة ويكون مثًال أ_ ½تذي به طلبته، أو _ ا�قيض من ذلك فقد يكون غ� جدير با�سئو¡ة واdقة ا�لقاة 
  .يئة مضيعة لألمانة والرسالة العلمية ال{ ½ملها ومسؤول عنهاعليه وهو هنا بدون شك سيكون قدوة س
   ����كيفية تعامل ا�علم مع حاالت الشغب���� 

هناك الكث� من األمور ال{ ينبñ أن يتقنها ا�علم، ويتعامل مع ما يبديه الطالب من مظاهر الشغب أو بوادره سواء 
أن يتعامل ا�علم مع الشغب سؤال األهم هو كيف يمكن »ن �اهه أو �اه العملية اZدريسية داخل الصف، وال

ù؟الص  
  :ا�شا¤ ا�افهة: أوالً  �

، مشÍت تافهة ال تؤثر كث�ا N العملية اZدريسية
ً
  :، ولعالجها نقوم ºلها عن طريق هناك كما أسلفنا سابقا

مل معه ا�علم _ أنه شغب مؤثر، وهو مهارة مهمة ينبñ أن يتقنها ا�علم، فليس À مش�ة أو شغب يتعا :ا�جاهل •
 N دريسية، فيمكنهZالعملية ا N 

ً
 يمكنه ان ½دد، فإذا »نت ا�ش�ة تافهة ال تؤثر سلبا

ً
 فطنا

ً
إنما عليه ان يكون كيسا

 إنما هو اZغا� عن ا�ش�ة مع وعيه �ا وألسبابها ومن قام، وليس ا�قصود باZجاهل هنا اµهل. هذه اmالة �اهلها
 .ويتجاهل حª ال تؤثر N س� ارس، بها

  :أما لو تطورت ا�ش�ة من تافهة mادة فعليه ان يلجأ الستخدام بعض األسا¡ب، مثل
 منه الصمت أو . ºيث يش� إ� الطالب اPي قام بالعمل بدون الصوت:  استخدام أسلوب اإلشارة •

ً
ويش� إ¡ه طا�ا

 ._ س� العملية اZدريسية الوقوف أو تغي� م¸نه، دون أن يؤثر
• ýي قام  :الصمت الفجاPا� إثارة الطالب، و�عل الطالب ا ëوفيها يصمت ا�علم فجأة، ويؤدي هذا الصمت الفجا

بعمل سيئ ينتبه ويعود أدراجه، ويلحق برaب الطالب، فالصمت ا�فان ربما يكون أكÃ أثًرا من الÍم أو اmماس 
 .مت الفجاë قد ½ل هذه ا�ش�ة وينتقل ا�علم وال يعبأ بها إ� ما هو أهم وهو متابعة ارسفالص. الزائد أو الغضب

ومثال . وذلك بأن يقوم ا�علم أثناء إلقاء درسه بذكر اسم الطالب ا�شاغب: يذكر اسم الطالب ا�شاغب 1 ال(ح •
 اسمه " ... ذلك كأن يقول وهو ي�ح درسه 

ً
فيقوم ا�علم . وهكذا... " عمل كذا وaذا، ) زيد(فلو فرضنا أن طالبا

بتوظيف اسم الطالب ا�شاغب وربطه N ارس حª ينتبه هذا الطالب، ويتجاوز هذه اإلش¸¡ة ال{ يه ال{ سببت 
 .ا�ش�ة

 _ من قا: وربما يكون أيضا عن طريق طرح األسئلة •
ً
 _ الطالب بعامة، أو يطرح سؤاال

ً
م كأن يطرح ا�علم سؤاال

بالشغب والتشويش، فا�علم عندما يطرح سؤاn فهو بذلك يشغل الطالب به ويشعره بأن ا�علم يراه ويقصده وأن عليه 
 .أن ي�ك هذه ا�ش�ة ويتجاوز هذا التشويش

�  
ً
  :ا�عامل مع ا�شا¤ اxادة : ثانيا

  :ثال ذلك »Zاãأما لو »نت ا�شاÀ حادة وقوية، فيمكن للمعلم أن يعاµها ºسب ا�ش�ة، وم
وn ضوابطه، ويكون ºدود وبدون �اوز، و_ ا�علم أن بضبط &مه ويزنه وأن ال يتجاوز حدود   :�وبيخ ا �

 .األدب، وال يتعدى _ كرامة الطالب
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كرحلة مثًال، أو : ºيث لو »ن ى ا�علم امتيازات يقوم ºرمان الطالب منها: حرمان الطالب من االمتيازات �
الرياضة ال{ ½بها الطالب، أو ºرمانه من النشاطات ال{ يقوم بها ا�علم أثناء اmصة، فاmرمان أحيانا قد حصة 

Ûمن العقاب ا�با 
ً
 .يكون أكÃ وأقوى أثرا

ºيث أنه لو »ن الطالب N آخر غرفة الصف فيأ± به N األمام، أو لو   :أن يقوم ا�علم بنقل الطالب من مªنه �
فتغي� م¸ن الطالب هو عالج �ذه ا�ش�ة واPي يقدر مدى اmاجة ال«اذ مثل هذا . ¡م` يأ± به N اليسار»ن N ا

 .اإلجراء ذلك هو ا�علم بالطبع
إذا رأى ا�علم بان ا�ش�ة حادة وتقتì إÛاك غ�ه، :  قد يكون العالج بأن ½يل الطالب إ إدارة ا�درسة �

 به العمل مع مثل هذه اmاالت من طاقم -ذا الطالب إ� إدارة ا�درسة فعندئذ يمكنه أن ½يل ه
ً
أو من يكون مناطا

 باستد§ء وý أمره أو وضع اسمه ¤ت ا�تابعة، فيشعر الطالب حينها   -إدارة ا�درسة
ً
 سواءا

ً
Zتعامل معه تعامًال إداريا

 .أنه قام بمش�ة فيضطر أن ي�aها ويضطر أن يعتذر

 
ر ما تم أثناء دراستنا من مشاÀ وaيف تعامل معها ا�علمون، هذا بدوره يزيد من ا�مو ا�ه´ ينا لعلنا نتذك

 نتذكر كيف أن ا�علم تعامل مع ، كمعلم`، إذا نز�ا N ا�يدان فنحن ال نعزل خ¶تنا و�اربنا السابقة
ً
يوم أن كنا طالبا

أو من غ�نا، واZفك� N ماهية أسبابها؟ ثم كيف تعامل معها ا�علم؟ ا�ش�ة، وõاول أن نتذكر أسباب هذه ا�ش�ة منا 
  .وهل تعامل ا�علم حينها »ن مؤثرا؟ أم ال وهل أن ا�علم حل ا�ش�ة أم أن ت²فه قد أدى Zفاقم ا�ش�ة؟

 أثناء قيامه باZدريس حيث يقوم باZطبيق   
ً
 ستكون مهمة جدا

ً
�ا تعلمه وسيستدÐ إن خ¶ة ا�علم عندما »ن طا�ا

 ليس�شد بها
ً
، فإنه يكون دائم اZذكر mياته و�اربه كطالب، باإلضافة ا� . اPاكرة أحيانا

ً
 أساسيا

ً
وعندما يصبح معلما

تذكر زمالءه اPين »نوا يدرسون معه N اZعليم العام و�اربهم حينها، وaيف »نت ا�شاÀ ال{ يسببها أو ال{ يسببها 
aيف تعامل ا�علم معها؟ ويمكنه ¤ديد آثار هذا اZعامل من حيث ا�جاح أو الفشل ومن ثم ¤ديد أوجه و. اآلخرين

أو نظرة ! كيف ان إماءة أو إشارة بسيطة أو صمت ا�علم ل¶هة: وربما يتذكر ا�عض مثالً . القصور وAاولة تالفيها
 أو غ� مسئول من بعض وربما ي. أوقفت مش�ة ما، تسبب بها احدهم! بسيطة من ا�علم

ً
 ها	ا

ً
تذكر ا�عض أن ت²فا
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 ى الطالب قد ال ينساه طيلة حياته
ً
 عميقا

ً
إذن هذه ا�وعية من . ا�علم` ربما يفاقم ا�ش�ة أو أوجدت جرحا

 ومتشعبة
ً
 ولكن يظل ا�علم هو ا�سيطر. ا�شÍت ال{ ¤دث من الطالب أحيانا تكون نتا	ها وأسبابها كث�ة جدا

وهو من ½دد حجمها وأسلوب اZعامل معها بالطرق السليمة والصحيحة . أو ا�تحكم وباPات معلم العلوم ال�عية
  .وال{ تؤدي باZاã ا� �اوز هذه ا�ش�ة وتعديل السلوك و¤قيق أهداف ارس ا�طلوبة

   ����ا�افعيــة���� 
لصف خاصة معلم العلوم ال�عية من ضمنها ما يتعلق هناك أمور مهمة ال بد أن يتعامل معها ا�علم N إدارته ل

باافعية، وزيادة دافعية الطالب õو اZعلم، حيث ان ا�علم هو ا�سئول عن زيادة دافعية الطالب õو اZعلم 
 ل¨ يقبلوا _ اZعليم ويكونوا طالب. وا�شارaة، وأن يسهم N إيقاد جذوة اmماس ى الطالب والرغبة N اZعلم

ً
ا

أما اافعية ااخلية ف  موجودة . متفاعل` نشيط`، وباZاã فإنه _ ا�علم ان يسهم N إبراز وÙثارة اافعية اLارجية
ى ا�تعلم نفسه، وزيادة اافعية من ا�هارات ا�همة ال{ ينبñ أن يدرaها ا�علم، وأن تظل حاÆة أمامه أثناء قيامه 

الطالب قد ال يدرaون فائدة اZعلم واZعليم، ولكن ا�علم هو من يرشدهم ويزيد من دافعيتهم،  بمهامه اZعليمية، ألن
  فما � اافعية ؟وما � أنواعها ؟

بأنها � تلك القوة ااخلية اPاتية ال{ ¤رك سلوك الفرد وتوجهه Zحقيق ûية معينة يشعر  :وتعرف ا�افعية
  . ية أو ا�عنوية بالنسبة nباmاجة إ¡ها أو بأهميتها ا�اد

 فهناك دافع داخê يدفعه õو األكل
ً
وÙذا »ن ½تاج للنوم فهناك قوة داخلية تدفعه õو . فمثًال لو »ن الطالب جائعا

Pلك حينما يكون هناك قوة داخلية ذاتية ى ا�تعلم õو اZعليم يريد أن يتعلم ويعرف أمور دينه . ا�وم حª يرتاح
إذن ا�تعلم حينما يدرك أنه عندما . افعية س�يد من نشاطه وعالقته با�علم وبا�ادة اراسية وبا�درسةفإن هذه ا

 N n دينه ودنياه
ً
 مهما

ً
وأنه يثاب عليه، وأنه مطالب باZفقه N دينه، فإن هذا ، يتعلم العلوم ال�عية فهذا يعت¶ أمرا
وÙيقاظ هذه القوة ،  فإن ا�علم n دور كب� N إذ»ء هذه الروح ى ا�تعلموباZاã. بالáورة سيجعله يقبل õو اZعلم

  . ااخلية اPاتية، حª يتحرك سلوك الفرد ويتوجه õو ¤قيق الغاية و� اZعلم ومعرفة أمور دينه واZفقه فيها

   ����أنواع ا�افعية ����
  :، وهماهناك نو§ن مهمان لتافعية �ب مرا§تهما واالهتمام بكليهما

  

 من  :ا�افعية ا�اخلية -١
ً
و� عبارة عن قوة توجه سلوك الفرد õو تعلم موضوع ما، ومصدرها يكون نابعا

وسميت داخلية ألنها تنبثق من اPات من ااخل بدون أي ضغوط أو Aفزات . داخل الفرد نفسه وهو هنا الطالب
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، حيث خارجية أو تعزيز خار إنما À ذلك نابع من داخل الفرد 
ً
 معينا

ً
نفسه، فهو يريد أن يتعلم، ويريد أن ½قق هدفا

و� بال شك من أقوى اوافع، . تكون هناك بواعث داخلية ¤رaه وتدفعه õو اZعلم، وPلك تسÁ دافعية داخلية
 وسيؤدى . ف  أقوى من اافعية اLارجية، ألنها تأ± من قناعة و إدراك و حب وميل داخZ êحقيق هدف ما

ً
ذلك حتما

وبالáورة ستؤدي هذه اافعية ا� الص¶ N سبيل ¤قيق ا�بت� . ا� ¤ريك اافعية واإل�ار _ ¤قيق ذاك ا�دف
 سيكسب و½قق هدفه ولن �p بإذن اهللا، . ومن ثم االستمتاع به

ً
فإذا »ن ى ا�تعلم دافعية داخلية فإنه لن حتما

Pبهم وأرجلهم عند العلماء بالسا§ت الطوالفمثًال من يذهبون إ� حلقات اaيف يثنون رaكر وحفظ القرآن، و ،
فهم يص¶وا . ذلك ألن هناك دافعية داخلية ¤رaهم، ويبقون N ا�كتبات و ا�دوات و ا�حاÆات بدون أن يأمرهم أحد

 يستمتعون بذلك ألنها تنبع من رغ
ً
 .باتهم ااخليةويتحملون À ذلك N سبيل ¤قيق ûياتهم وهم أيضا

  كيف يمكن ان تستثار هذه ا�افعية و�فز؟
فمثًال موضوع مهم لغا�ية الطالب »لصالة والعبادات أو ،  _ ا�علم أن يربط ا�وضوع ºاجات الطالب •

 اmاجة ا� تعلمها و½ر
ً
ص »mج وا�يع وال�اء والعقيدة وغ�ها من األمور ال�عية، وهذه ا�واضيع تزداد دائما

الطالب ا�سلم _ معرفتها بدقة ومعرفة تفاصيلها، Pا يشعر الطالب بأهمية مثل هذه ا�واضيع واmاجة Zعلمها، فإذا 
  .قام ا�علم بذ»ء بربط ا�وضوع  ºاجة الطالب، هنا يشعر ا�تعلم بأن هذا ا�وضوع مهم n فيتفاعل معه

  .غباته�ب _ ا�علم أن يربط ا�وضوع بميول الطالب ور •
  .ويربطه أيضا با�اهاته، فيحاول أن يربط ا�وضوع بميول الطالب وما يمكن أن يستفيد منه •
 .وان يكون ا�وضوع N إطار منظومة القيم ال{ يؤمن بها الطالب وتر� عليها •
 
 .و� تلك القوة ال{ ¤رك سلوك الفرد õو تعلم سلوك ما ويكون مصدرها من اLارج :ا�افعية ا�ارجية -٢

  :وتستثار ا�افعية ا�ارجية من خالل
ا�¸فآت حيث تعت¶ ا�¸فأة أو اµوائز واmوافز من أهم أدوات االستثارة لتافعية الغ� ذاتية أي تكون قادمة من  •

 من أسلوب العقاب عند . الغ�
ً
و�ب ربط هذه ا�¸فآت دائما باألعمال اmميدة وا�رغوبة، و� تعت¶ أفضل كث�ا

 .فأسلوب اmوافز سيكون اافع األقوى للطالب لإلقبال õو العلم وسيحاولون فهم ما يطرح وÙتقانه وتطبيقه. اLطأ
 وبيئة مشوقة ومشجعة �عل الطالب يتفاعل مع : تهيئة ا�يئة اراسية اµاذبة •

ً
 جذابا

ً
وهذا دور ا�علم أن يهيئ م¸نا

  .ما يتعلمه
الؤه ، وهو أمر مهم ينبñ أن يقوم به ا�علم وذلك بإ�اد جو تنافÑ مت¸مل إ�اد جو تنافÑ ب` الطالب وب` زم •

ب` الطالب، وأن يكون اZنافس ب` الطالب وب` ا�علومة وا�هارة هو األساس وا�دف ºيث يتقن ا�علومة وا�هارة 
و iرد أسلوب Lلق اmماس فهذا األسلوب، ه. ويفهمها، ال أن يكون هدف اZفوق _ زمالئه هو الغاية واألساس

  .وليس ûية N حد ذاته
وذلك بإ�اد بعض ا�سائل واألف¸ر واأللغاز ال{ ¤رك تفك� الطالب، ، أيضا ¤دي الطالب بما يناسب قدراتهم •

 ¤رك n تفك� الطالب واستحá نشاطه N عملية ا�حث عن هذه ا�سائل واإلجابة 
ً
 مث�ا

ً
ألن ا�وضوع إذا »ن قويا

  .عليها
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وبما �دم هدف ارس، حيث �ب _ ا�علم أن يقدم أسا¡ب  أيضا توظيف أسا¡ب تستحوذ _ عقول الطالب •
تستحوذ _ اهتمام الطالب وتسيطر _ حواسهم اإلدراكية، مثل استخدام الوسائل واألمثلة والقصص ا�ث�ة واألشياء 

رائعة أو طريفة N  فمثًال لو ذكر ا�علم لطالبه أنه بمشيئة اهللا سيذكر �م قصة. ال{ �عل الطالب يقبلون _ اZعلم
وهذا ا�ثال يعت¶ من أفضل . فإنه بهذا األسلوب سيلهب �اس طالبه لترس القادم وسيث� دافعيتهم. ارس القادم

  .أسا¡ب اافعية اLارجية
 من قبل ا�علم من خالل اZنويع من طرائق اZدريس ال{ : تنويع طرائق اZدريس •

ً
فيمكن أن تنجز اافعية أيضا

  .دمها، وال يل�م بطريقة أو بأسلوب واحديستخ
 ال : استخدام طرائق تدريسية اقل اعتمادية _ ا�علم •

ً
من ا�مكن ¤فÒ اافعية من خالل استخدام ا�علم طرقا

 ال يكون اور األساð فيها للمعلم »لطريقة اإللقائية مثالً . يكون هو Aورها وأساسها
ً
Pا فمن . ºيث تكون طرقا

استخدام طرق يشعر فيها الطالب بأن n دور أساN ð العملية اZعليمية وتقوم _ أساس ا�شارaة واZفاعل،  ا�هم
فيقوم الطالب بدراسة حالة معينة، فيذهبون ويبحثون عن حلها، ويستعينوا أو ، مثل أن يقسم الطالب إ� iمو§ت

ة للبحث عن هذه القضية، ثم يأتون للصف ويطرحون ما توصلوا يذهبوا إ� ا�كتبة، أو يدخلون إ� ا�واقع اإللك�وني
ويتم À ذلك با�شارaة كمجموعة دون إغفال أو إهمال دور أي فرد من ا�جموعة وهذا . إ¡ه من معلومات ومن خ¶ات

فهو ، ألن ا�علم استخدم معه طريقة �عله يستكشف ويبحث ويساهم N ارس. سيشعر الطالب باافعية õو اZعلم
. مستقبل للمعلومات ومرسل �ا N نفس الوقت بمعË أنه يتفاعل مع ا�ادة ا�عطاة ويبحث عن ا�علومات حو�ا ويÃيها

  .ثم N األخ� يطرح ما توصل إ¡ه من معلومات داخل الصف أمام معلمه وزمالئه
و�عل اافعية اLارجية موجودة إنه من األمور ال{ تستث� الطالب : األمل N غد أفضل، وج´ ثمار اZعلم •

 وظيفية وحياتية مستقبلية أفضل
ً
فمثًال، . يهم، � تذك� الطالب بأن ©احهم وتمكنهم من «صصهم سيتيح �م فرصا

إعالن بعض اµهات عن ÒÊات وظيفية �ن ½صل _ تقدير Êتاز من خري� 	ية ال�يعة كأن يكونوا قضاة أو 
فاافع هنا هو ضمان وظائف �ن حصل N 	ية ال�يعة _ . أو N هيئة اZحقيق واإلد§ء العامكتاب عدل أو Aام` 

 
ً
 مهما

ً
 خارجيا

ً
ومن األمثلة األخرى، أن يطلب من طالب اZعليم العام االجتهاد . تقدير وهو ما سوف يمثل §مًال دافعيا

وستتاح n الفرصة ، تاح n فرصة اخول ل�يات Aددةست  -تقدير §ل–وا�ثابرة وأن من ½صل _ تقدير كذا وaذا 
 N نشاط مع`

ً
  .أن يكون مساهما

 أثنائها
ً
 مقبًال _ العملية اZعليمية، وال يكون سلبيا

ً
 وحيويا

ً
وباZاã ال بد أن . À هذه األمور �عل ا�تعلم نشيطا

فال يك1 االعتماد . رجية من اجل عملية تعليمية أفضليقوم ا�علم باستخدام ً& من اافعية ااخلية واافعية اLا
ُر بها ا�علم 

ّ
_ واحدة منهما فقط، بل األفضل هو استخدام الطريقت`، حª لو »نت اافعية ااخلية موجودة يَُذِك

ــُطَها À ف�ة و½ييها عند الطالب tاافعية. وُينَــش _ Òaأن ال يغفل ال� 
ً
اLارجية، ألن ا�تعلم`  و_ ا�علم أيضا

إن من أهم األدوار ا�ناطة با�علم ان يذكر . ربما ال يدرaوا فائدة ما يتعلمونه، وال يكون يهم الوÐ ال¸N بأهميته
 ورفاهية

ً
  طالبه بأن اZعلم سيجعلهم منتج` وAقق` ألهدافهم وسيجعل مستقبلهم أكÃ إÛاقا
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 )yy(اxلقة 

  
   ����الـتـقـــويـــم ����

�ب أن يبدأ أي منهج باألهداف وينت  باZقويم، حيث أن اZقويم أمر مهم؛ وذلك للتأكد من مدى ¤قق األهداف 
وأي عملية تعليمية تدريسية ال يوجد فيها تقويم ، وهو أمر مهم للغاية N العملية اZعليمية. ا�رجوة عن طريق اZقويم

  .تعت¶ عملية قا�ة
ويرaز اZقويم _ اZأكد من مدى ¤قق األهداف فهو مرتبط دائما باألهداف وا�تائج ؟ ماذا نقصد با�قويم  ⇐

 ونتأكد . ا�أمولة وهو ما يتحقق من خالل تدريسنا �ناهج وطرائق هدفها تغي� N سلوك الطالب
ً
فنحن نضع هدفا

  . أو باألداء للعملية اZطبيقيةمن مدى ¤ققه عن طريق اZقويم سواء »ن هذا اZقويم باالختبارات أو با�الحظة 
فاZقويم مهارة من ا�هارات ا�همة . ونستطيع من خالل اZقويم أن õدد مدى ©اح العملية اZعليمية و¤قق أهدافها

 
ً
ال{ ينبñ أن يدرaها ا�علم وأن يتدرب عليها وأن تكون حاÆة أمامه أثناء العملية اZدريسية سواء »ن اZقويم قبليا

 أو ت
ً
 أو بعديا

ً
  .كوينيا
  : مفهوم ا�قويم �
هو عبارة عن منظومة يتم من خال�ا إصدار حكم دقيق وموضوÐ _ منظومة تدريس معينة، أو _ أحد : ا�قويم

  .عنا�ها من أجل تعديل أو إصالح ما يتم الكشف عنه من قصور وخلل
  :Ôوط عملية ا�قويم اkاجحة ����

 :�قق األهداف ا�أمولة، البد من توفر ال(وط ا�ا�ةلô تكون عملية ا�قويم ناجحة و

 باألهداف ا�نشودة من عملية اZدريس •
ً
 . أن يكون مرتبطا

ً
 وثيقا

ً
 ارتباطا

ً
حيث ال بد أن يكون اZقويم مرتبطا

 فنحن نقوم ما. ألن اZقويم هدفه األساð هو اZأكد من مدى ¤قق األهداف ا�رجوة. بتحقيق األهداف اZدريسية
 متوقعة ويمكن ¤ققها وقياسها

ً
 .وضعنا n أهدافا

•  
ً
فالبد أن يشمل اZقويم �يع عنا� ا�نهج وما يقدمه من Aتوى، كما يتطلب أن . أن يكون اZقويم شامًال ومتنو§

 ومتعدد األدوات والوسائل اZقويمية
ً
 .يكون متنو§

صدق N عملية اZقويم هو أن يقيس اZقويم ما وضع ويقصد بال. أن يتوفر N اZقويم الصدق وا�وضوعية واdبات •
 أو . لقياسه

ً
 Aددا

ً
 عن طريق اختبار أو أي أداة أخرى، فهو يهيئه ¡قيس موضو§

ً
بمعË أن ا�علم حينما يضع تقويما
 واضح ا�عالم وAدد األهداف

ً
 خاصا

ً
ها وÛوطها فمثًال، حينما يقوم ا�علم بتقويم موضوع يتعلق بالصالة، بأرïن. منهجا

  . وواجباتها، فيجب أن يقيس اZقويم فعًال ما يتعلق بالصالة وال يقيس شيئا آخر
 
ً
 ومتماس¸

ً
 وواضحا

ً
 وثيقا

ً
ويمكن . أما صدق االختبار فهو أن تكون عنا� اZقويم وأدواته مرتبطة بمحتواه ارتباطا

 با�وضوعية أن «رج من اPاتية وأال تؤثر اPاتية ويعË. تعريف الصدق _ انه أداة تقيس ما وضع اZقويم لقياسه فعالً 
، بمعË أنه إذا كرر االختبار مرة أخرى يعطي نفس ا�تائج. N اZقويم

ً
. ويقصد باdبات أن يكون االختبار ثابتا

 .ولضمان ©اح عملية اZقويم فال بد من توفر �يع هذه الصفات اdالث الصدق وا�وضوعية واdبات
• Zنهايتهاأن يكون ا ªدريسية من بدايتها وحZللمنظومة ا 

ً
 ومالزما

ً
بمعË ال يكون اZقويم N . قويم مستمرا
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 N مفهوم ا�علم` للتقويم
ً
فاZقويم �ب ان يكون من ا�داية وأثناء ارس وÏ . ا�هاية فقط، وهذا هو الشائع �ûا

 . عملية اZعليمية N ا�هايةفال �ب ان ت�اكم اروس مثًال ثم يتم تقويم ال. اLتام
ً
بل �ب ان يكون اZقويم مالزما
 بها حيث يمكن أن يكون اZقويم ا�هاë فقط شامًال، أما N ا�داية مثًال هو تمهيد 

ً
للعملية اZدريسية ومرتبطا

 .للموضوع ويتبعه تطبيق لترس N صورة تقويم وهكذا تكون العملية  اZقويمية ناجحة
 بذاته وال بمتطلباته وأدواته أن يكون اZقو •

ً
، بمعË أن ال يكون م�فا

ً
القا§ت  –األقالم  –»ألوراق " يم إقتصاديا

 للمال واµهد". وغ�ها 
ً
 للوقت ومهدرا

ً
 .فال ينبñ أن يكون اZقويم مرهقا

 ب` ا�علم والطالب، من ا�علوم أن ا�علم هو من يقوم بعم •
ً
ïمش� 

ً
لية اZقويم ولكن من أن يكون اZقويم تعاونيا

األفضل أن ي�ك طالبه معه �عرفة ما قد ½تاجه اZقويم أو ينقصه أو يؤثر عليه أو _ الطالب أنفسهم وذلك Zهيئة 
وaذلك يمكن للمعلم أن يطلب من طالبه . À األجواء ال{ تناسب العملية اZقويمية وتضمن ©احه و¤قيق أهدافه

 لزمالئهم 
ً
إضافة ا� أنه من ا�مكن أنت يطلب ا�علم من طالبه أن . أو أن يش�aوا N تقويم زمالئهمأن يضعوا تقويما

 ب` ا�علم وطالبه N ¤ديد وقت . يكتبوا أسئلة ويستنبطوا أسئلة Êا تم عرضه
ً
ومن األفضل أن يكون هناك تعاونا

ساعدة للمعلم N تقويم الطالب ومعرفة نقاط االختبار و¤ديد Ûوطه واألشياء ا�تعلقة به حª يكون االختبار أداة م
 .القوة والضعف يهم

، هدفه األساð هو مساعدة الطالب •
ً
 . أن يكون االختبار واZقويم إنسانيا

ً
 »ن اختبارا

ً
فاZقويم بكل أدواته سواءا

 للطالب
ً
، فالبد أن يظهر فيه اµانب اإلنساú، أو غ�ه فهو ليس ¤ديا

ً
ن يُــشِعـر ا�علم طالبه وينبñ أ. وليس تعجÒا

ويب` �م أن . بأن ا�دف من االختبار مثًال تميÒهم ومعرفة الفروق فيما  بينهم، ومعرفة مدى استيعابهم للمادة العلمية
اZقويم يصب N مصلحتهم واZعرف _ حاجاتهم و¤ديد اLلل وا�قص وÙبراز العيوب وح² �قاط الضعف و¤ديد 

 يقوم به نفسه وأداؤه ومدى ©احه N إيصال ا�ادة ا�قصودة. فيهاأسبابها وaيفية تال
ً
 . كما أنه يعت¶ تقويما

ً
فال �ب ابدا

 n ، أن يشعر الطالب بأن اZقويم أو االختبار هو رهبة وخوف وأن فيه ¤ٍد وتعجÒ وÙهدار لكرامة الطالب
ً
أو إشعارا

 
ً
ال بد أن �عله يÚ بأن هذا االختبار أو اZقويم إنما هو �صلحته وما بل . بالقلق أو بأن هذا االختبار أو اZقويم عبئا
، للتأكد من مدى استيعاب الطالب للمادة –وهو مهم N العملية اZعليمية  –وضع إال �دف تعلي¹ وتربوي N األساس 

 .وما يطبقه من مهارات وقيم وا�اهات  تعليمية
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  : أسا�ب تقويم الطالب���� 
  :ا¡ب Zقويم الطالب و� §دة يتم اختيارها حسب األهداف، وأهمهاهناك عدة أس

١( Ëحصيلية بأنواعها ا�وضوعية وا�قا¡ة: ا�جال ا�عرZويشمل االختبارات ا. 
٢( ºفkا Ðو ظاهرة معينة هل هو إ�ا� أم سل"؟: ا�جال الوجداõ هذا ا�جال يتم قياس ا�اه الطالب Ïو 

ومن خالل هذا . وتكون أسا¡ب اZقويم طريق اختبارات األداء) عمê(نب تطبيÈ وهو جا :ا�جال ا�هاري )٣
ا�جال واالختبارات اZطبيقية العملية ال{ يقوم عليها، يمكن أن نتأكد من أن ا�تعلم أو الطالب أو ا�تدرب أتقن هذه 

ا�هارات واZأكد من مدى إتقانها من  وهنا يمكن أن يُطلب من الطالب أن يقوم بأداء تلك. ا�هارة ويستطيع تطبيقها
  .أجل إتمام العملية اZقويمية

 
  
  

   ����االختبارات ا�حصيلية���� 
 
ً
تعت¶ االختبارات اZحصيلية من أهم وأشهر أسا¡ب اZقويم ا�عرفية N العملية اZعليمية ومن أكÃها شيو§

، حيث ال تكاد أي عملية تقويم أن «لوا من استخدام ه
ً
وتنقسم هذه . ذا األسلوب N عملياتها اZقويميةوانتشارا

  :االختبارات ا� ثالثة أقسام، �
و� عبارة عن  اختبارات تطبيقية، ترتبط با�هارات اmرaية ى الطالب باإلضافة ا�   :االختبارات العملية )١

ن يطلب من  الطالب أن يقوموا فيمكن أ) اZيمم(، فمثًال لو »ن ارس عن موضوع . األهداف ا�عرفية ا�تعلقة بها



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

�� 

 

 
ً
وعندما يقوم الطالب باألداء اµيد Pلك اZطبيق وبالشc الصحيح نستطيع أن نقول بأنه اجتاز هذا ، بتطبيق ذلك عمليا
، هو . االختبار و©ح فيه

ً
 عمليا

ً
مثًال وما يتعلق به ) اZجويد(ومن األمثلة األخرى ال{ يمكن أن يطبق فيها اختبارا

 استخدام أسلوب االختبار العمê �واد  أخرى »mاسب اآلã حيث ان . Zالوة الصحيحةوب�وط ا
ً
كما يمكن أيضا

êالعم ÈطبيZانب اµالكتا� أو الشف  إنما با êحصيZانب اµوهناك الكث� من . تقويم هذه ا�وضو§ت ال تقاس با
 . بالطريقة العمليةاألمثلة N عدة iاالت و«صصات أخرى ال يمكن أن تقاس إال

 _ أسئلة ا�علم وتهدف ا�  :االختبارات الشفهية )٢
ً
و� االختبارات ال{ يطلب من الطالب اإلجابة شفويا

حيث أن مثل هذه ا�هارات ال يمكن أن تقاس إال عن طريق . قياس مهارات الطالب N القراءة واإللقاء الشفوي
مكن أن تقاس بالكتابة بل نستطيع تقييم الطالب من ناحية القراءة بأن يقرأ فالقراءة مثًال، ال ي. االختبارات الشفهية

 أو أن يطلب منه إلقاء قصيدة مثًال أو 	مة N موضوع Aدد
ً
كذلك N اختبارات اللغة §مة، فالمناص من . شفهيا

 .قاساستخدام أسلوب االختبارات الشفهية �عرف كيفية استخدام الطالب للغة وال{ � ا�دف المُ 
وتعد من أهم أسا¡ب تقويم اZحصيل وتهدف ا� تقويم ¤صيل ): و� األشهر( االختبارات ا�حريرية )٣

 اختبارات الورقة والقلم. الطالب و¤ديد مستوياتهم
ً
وتنقسم هذه االختبارات ا� . وقد يطلق عليها ا�عض أحيانا

 . واحدة منهما إ�ابيات وسلبياتولc. إما اختبارات مقا¡ة أو اختبارات موضوعية: نوع`، هما
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  ����االختبارات ا�قا�ة����

 
ً
وفيها يقوم الطالب باإلجابة عن السؤال . تعت¶ االختبارات ا�قا¡ة � أحد أهم االختبارات اZحريرية وأكÃها انتشارا

 :أنواعهاوفيما يê سنعرض ألهم . و� تعتمد _ اإلجابة اmرة للطالب. بلغته اLاصة عن موضوع مع`
  :أنواع االختبارات ا�قا�ة �

  :هناك عدة أنواع لالختبارات ا�قا¡ة، منها
حينما : ومثال ذلك. ºيث تكون إجابات هذا ا�وع من األسئلة Aددة ومقيدة  :أسئلة مقا�ة ذات إجابة مقيدة )أ 

قا¡ة ا�قيدة، حيث أن هناك فهذا السؤال يدخل ضمن األسئلة ا� عرف الصالة لغة واصطالحا ؟: يقول ا�علم للطالب
 للصالة N اللغة وÏ االصطالح، Pلك سميت مقيدة

ً
 وAددا

ً
حيث أن إجابته Aددة وواضحة وال . تعريف مقيدا

  يذكر أرþن الصالة؟: ومثال آخر أن يطلب ا�علم من الطالب أن. «تلف
ً
وا�علم هنا يريد من . ف  معروفة سلفا

 .الطالب أن يعددها ويذكرها
خطر الربا 1 : وذلك مثل أن يطلب ا�علم من الطالب أن يكتب عن  :سئلة مقا�ة ذات إجابة مفتوحةأ )ب 

 األسباب  ا�جتمع ا�سلم
ً
 وذاكرا

ً
 عن خطر الربا مستشهدا

ً
 مطوال

ً
كممارسة مذمومة؟ ستكون إجابة الطالب &ما

ومثال آخر _ هذا ا�وع أن يقول . وغ� Aددة فإجابته ستكون مفتوحة وغ� مقيدة. واألح¸م الفقهية ال{ تؤيد رأيه
 .ا�قتة للغرب؟ أيضا À طالب سيكون n رأي وأسلوب N طرح هذا الرأي رأيك 1 قصات الشعرأذكر : ا�علم للطالب

ع ب` �ي(فالفرق ب` أسئلة ا�قال ذات اإلجابة ا�قيدة واإلجابة ا�فتوحة أن إجابات الطالب N ا�قيدة متشابهة 
أما N اإلجابة ا�فتوحة فستكون ¾تلفة، حيث أن لc طالب ). الطالب حيث ان اµواب Aدد وليس فيه إبداء رأيا
فمنهم من سيجيب N صفحة . Pا فإن إجابات الطالب ستختلف. أسلوبه وطريقته و استشهاداته عند عرض إجابته

فاالختالف هنا . ة، وغ�هم قد يبدأ بمقدمةوآخرين سيجيبون مباÛ. وبعضهم سيجيب N صفحت`، واحدة فقط
 عن اإلجابة الصحيحة

ً
 N اإلجابة أو حيدا

ً
 أو نقصا

ً
  .طبيÚ وليس عيبا
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  ����§¦ات وعيوب االختبارات ا�قا�ة���� 
  

  

  
  
  
  
  

 
 أنواع االختبارات ا�وضوعية �

zوطه، وÔ هناك عدة أنواع لالختبارات ا�وضوعية، ول� نوع منها:  
 :ع »Zاãمثل وهذا ا�و  :أسئلة اختيار الصواب وا�طأ -أ 

  :ضع عالمة صح أو خطأ للفقرات اZا¡ة -
  )    ( .تعت¶ قراءة الفا¤ة رaن من أرïن الصالة ⇐

ºيث يكتب اإلجابة . وا�طلوب N السؤال السابق، هو أن يضع الطالب عالمة صح أو خطأ، كإجابة �ذا السؤال
  :ومن Ûوطه. الصحيحة داخل القوس` أو أمام الفقرة ا�طلوبة

ون األسئلة موزعة بالتساوي ب` الصواب واLطأ ، فبعض ا�علم` يضطر أن يكÃ من أحدهما دون اآلخر أن تك •
 .وهذا خطأ ال بد أن يكون هناك مزاوجة

 للعبارات الصحيحة واLاطئة •
ً
 معينا

ً
بمعË ال يكون األول صح واdاú خطأ . أن ال يتبع N وضع األسئلة نظاما

فيف�ض با�علم أن ال يتبع . و تكون الفقرات اdالث األوæ صح واdالث اdانية خطأواdالث صح والرابع خطأ، أ
 بطريقة قد يمكن الكشف عنها أو أن للصدفة iال فيها

ً
قد يلجأ بعض ا�علم` �ذه الطريقة لتسهل . نظام Aددا

 أن الطالب ربما يكشف هذا ا�ظ. عليه عملية اZصحيح فيما بعد
ً
ام فيجيب إجابة صحيحة ال فكما ذكرنا سابقا

 ، تعكس مدى فهمه للمادة ومعرفته بارس
ً
 صادقا

ً
 .وهذا يؤثر N عملية اZقويم وال يعط تقويما

فال تكون صياغة السؤال فيها أكÃ من فكرة . يش�ط أن ½توي السؤال عن فكرة واحدة أو معلومة واحدة فقط •
، حيث أن هذا السؤال ½توي _ )واµلسة ب` السجدت` رaنقراءة الفا¤ة : (كأن يطلب ا�علم من طالبه مثالً 

 N سؤال واحد فلc واحدة منهما حكمها
ً
فامج ب` معلومت` N فقرة واحدة . فكرت` ويصعب اإلجابة عنهما معا

 .يعت¶ خطأ N مثل هذه ا�وعية من األسئلة
وضوعية ال{ يطلب فيها من الطالب أن يعطي وهو األسلوب الوحيد من األسئلة ا�  :اختبار ا�كملة ا�قيدة -ب 

  العيوب  ا�م¦ات

  ¤تاج إ� وقت وجهد  سهلة اإلعداد

  ة اراسيةأنها ال تشمل عنا� ا�اد  تسهم N تنمية ا�هارات اللغوية

ستظهر فيها اPاتية أكÃ ؛ ألنها ستتأثر بذاتية   للتخم` أو العشوائية ال iال فيها
  )عدم ا�وضوعية(ا�صحح 
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 من أن �تار
ً
 :أكمل ما يê: ومثال ذلك كأن يقول ا�علم. اµواب بدال

  ................ .و ............... و ........... أرïن اإلسالم �  -
òوع من األسئلة ما يkوط هذا اÔ ومن:  

 .أن ¤ذف ال�مات الرئيسة ال ا�امشية •
كون هناك عالقة ب` ال�مات ا�حذوفة وا�وجودة، ºيث يدرك الطالب ا�طلوب من خالل معرفته بال�مات أن ت •

 .ا�وجودة وعالقتها بال�مات ا�حذوفة
فال يكون الفرا� N األول حª تكتمل ، ويفضل أن تكون اLانات اLا¡ة قرب نهاية العبارات وليس N أو�ا •

 .الفكرة ثم ي�ك فراû �ا
ثم يضع ا�علم بعد ذلك . ويقوم هذا ا�وع من األسئلة _ جذر أو مقدمة للسؤال  :اختبار االختيار ا�تعدد -ج 

ويفضل أن تكون . _ أن تكون اإلجابة الصحيحة أحدها) قد تكون خياران أو ثالثة أو أربعة( عدة خيارات 
. عË تقليل نسبة اLيارات العشوائية بمقدار الربعوهذا ي% �ôحª تكون نسبة اZخم` ) أربعة(اLيارات ا�طروحة 

ومن Ûوط هذه أ ، ب ، ج ، د و_ الطالب أن �تار منها اإلجابة الصحيحة، : خيارات  �فيضع جذر السؤال ثم يضع 
 :الطريقة

 .أن تكون مقدمة السؤال واضحة وقص�ة وخا¡ة من ال�مات الغامضة •
وهذه نسبة كب�ة، % �î، فإذا »ن هناك خياران فستكون نسبة العشوائية  �إ�  lوأن ي�اوح عدد ا�دائل من  •

فنسبة العشوائية  �،وÙذا »نت % �ôفنسبة العشوائية  �،وÙذا »نت % llفنسبة العشوائية  lوعندما تكون اLيارات 
ôî %عليم العامZيارات األربعة � األسلوب السائد وا�ناسب �عظم مراحل اLا ãاZبا ،. 
واdالث ) ب(واdاú ) أ(أو السؤال األول) أ(فال تكون إجاباتها 	ها ، عدم إتباع نظام مع` N إجابات اLيارات •
 .فال يكون هناك نظام مع` يكتشفه الطالب، )ج(
 .عدم وجود أكÃ من إجابة صحيحة N ا�دائل فال بد أن تكون إجابة واحدة � الصحيحة من هذه ا�دائل •
 .ال من أي إشارة تدل _ اµواب الصحيح بمعË أن ال يكون هناك إشارة لإلجابة الصحيحةأن �لو السؤ •

 )»y(اxلقة 

وفيها يتم طرح iموعت` متقابلت` من ا�علومات، ºيث يقوم الطالب بالربط ب` عنا�ها  :أسئلة ا�زاوجة -د 
æانية مع ما يناسبها من القائمة األوdو� وهناك بعض ال�وط �ذه األسئلة،. فيختار من عنا� ا�جموعة ا: 

بمعË أن تكون مثًال اLانة ا¡مË أكÃ من اLانة . البد أن يكون عدد اإلجابات أكÃ من عدد األسئلة •
 .اليpى أو العكس حسب صيغة السؤال وذلك  حª نقلل من عملية اZخم`

 .أن يكون لc سؤال إجابة صحيحة واحدة فقط •
ع` N ترتيب الفقرات، قد يكتشفه الطالب ويسهل عليه عملية الربط دون موضوعية عدم إتباع نظام م •

êحصيZوبدون أن تكشف عن مستواه ا. 
 .ا�عد عن اإلشارات اللفظية وا�حوية ال{ تو' باإلجابة •
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 ºيث ال يكون جزء من ا�دائل باLلف N صفحة. وضع سؤال ا�زاوجة »مًال بكل فقراته N صفحة واحدة •
  .ل¨ ينتبه n الطالب ويالحظه وتكون �يع االحتماالت ظاهرة للطالب دون اZباس، أخرى

ويقصد بها هو أن تعطي للطالب 	مات أو تعطي مثال خطوات معينة لكنها غ� مرتبة ثم :  اختبارات ال�تيب -ه
غ� مرتبة ثم يطلب من الطالب أن  فمثًال تعطي خطوات اZيمم أو خطوات الوضوء لكنها. يأ± الطالب ويعيد ترتيبها

 . ºث يقوم بتحديد ما � اLطوة األوæ، ثم اLطوة اdانية، واdاdة، وهكذا. يعيد ترتيبها
ً
وهذا السؤال مناسب جدا
، يهدف ا�علم الكشف عن مدى معرفة الطالب �ذه اLطوات 

ً
 تسلسليا

ً
 أو ترتيبا

ً
 منطقيا

ً
للمواد ال{ يكون فيها ترتيبا

  .يبها Êا يوضح مقدار اZحصيل ى الطالب ومستواهب�ت
  ���� §¦ات وعيوب االختبارات ا�وضوعية ����

êما ي N لالختبارات ا�وضوعية العديد من ا�زايا والعيوب، نلخصها:  
  :ا�م¦ات: أوالً  �

ها الطالب كما أنه ال تتأثر بذاتية ا�صحح، بمعË أنه لو صححها أكÃ من معلم فلن تتغ� ارجة ال{ سيحصل علي •
 . لن يتغ� تقدير اإلجابة

ً
إضافة ا� أنها ال تتأثر أيضا بمعرفة الطالب ا�سبقة وال تتأثر . ألن االختيار سيكون واضحا

  .èطه وتنظيمه
شاملة لc عنا� ا�ادة اراسية، وذلك ألنها قص�ة ف  ¤اول أن تشتمل _ أكÃ عنا� هذا ا�قرر وباZاã ف   •

 شامًال . األسئلة ا�قا¡ةعكس 
ً
حيث ترaز األسئلة ا�قا¡ة _ جوانب معينة، أما األسئلة ا�وضوعية ربما ال تأخذ مسحا

  .µميع مفردات ا�قرر
  .سهولة تصحيح األسئلة ا�وضوعية •

�  
ً
  : العيوب: ثانيا

ليس من السهولة أن �د ألنه ، خاصة N إ�اد ا�دائل و العبارات. صعوبة اإلعداد، ف  ¤تاج إ� جهد ووقت •
مثًال N االختيار من متعدد ا�علم أربع خيارات تكون متقاربة، أو N أسئلة الصح واLطأ أن تكون À العبارة دقيقة 

، )أ(مثًال مناسبة �ا هو موجود N اLانة ) ب(وواضحة، أو حN ª أسئلة ا�زاوجة ºيث تكون ا�دائل ال{ خانة 
  .لبوتكشف عن مستوى الطا

حيث يستطيع الطالب أن �يب إجابة عشوائية قد تكون صحيحة وبذلك ½صل درجة . تتيح فرصة للتخم` •
 �ستوى الطالب

ً
 حقيقيا

ً
وقد يكون ا�علم ساهم N وضع نظام . §¡ة وقد ينجح وباZاã فاZقويم ال يكون انع¸سا

  .مع` فاكتشفه هذا الطالب فأجاب إجابة ال تعكس مستواه
، ألنه ليس للمتعلم دور N الكتابة، حيث ال يكتب الطالب فيها شيئا. هم N تنمية ا�هارات اللغويةال تس •

. وال تعطينا صورة عن مستواه اللغوي ومستواه الفكري وaيف يعرض وaيف يكتب. ف�لك ال تن¹ مهارة الكتابة يه
 N 

ً
_ عكس . إضعاف اµانب اللغوي ى الطالبPلك فإن اإلكثار من األسئلة ا�وضوعية ربما يكون n أثرا

 .األسئلة ا�قا¡ة حيث أن الطالب فيها سيوظف ما يه من خ¶ات لغوية ومن مهارات لغوية وسيعرض ذلك بشc جيد
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  ����مراحل ا�قويم����
z ،هناك ثالث مراحل رئيسية للتقويم:  

  :ا�قويم القبò  -أ
. قبل ا�دء N عملية اZدريس ويستخدم بغية معرفة مستوى الطالب ويس¹ القبê ألنه يكون N مرحلة اZمهيد

ويتم ذلك بعمل اختبار يسÁ اختبار قبê، دائما يوضع N ا�دايات حª نعرف ما هو مستوى هؤالء الطالب، وما 
 n يف سيبدأ ا�علم معهم ألن نتيجة هذا االختبار ستحددaذلكالفروق الفردية بينهم، وما � خلفياتهم، و.  

  :ا�قويم ا�كوي� -ب 
 اZقويم ا�ناë أو اZقويم ا�ستمر حيث أنه تقويم يستمر طوال الفصل اراð أو خالل ف�ة تدريس 

ً
ويسÁ أيضا

ويتم من خالل هذا اZقويم، عمل اختبارات للطالب  	ما أ©زت مهمة أو عمل أو موضوع أو . مادة ما أو موضوع مع`
من أفضل أنواع اZقويم ألنه سيكشف للمعلم اLلل أثناء عملية اZدريس، وسيع` ا�علم N  ويعت¶. وحدة دراسية

  . إصالح اLلل N العملية اZدريسية ان وجد وتدارك األخطاء
  :ا�قويم اkهاý أو ا�تاÎ  -ج

 باZقويم ا�عدي حيث أنه يكون N نهاية العملية اZدريسية
ً
أو اZدريبية، ويتم بغرض  وقد يسÁ هذا ا�وع أحيانا

 »ن معلومات معرفية أو مهارات
ً
 .إصدار حكم نهاë مستوى الطالب اZحصيê سواءا

واليكù أن نستخدم اZقويم ا�هاë فقط، فإننا إذا اعتمدنا _ اZقويم ا�هاë فقط فإن العملية اZدريسية سيكون 
 من عمليات اZقويم تعتم. فيها قصور

ً
 لc عملياتها اZقويمية، وهذا ©د أن كث�ا

ً
د فقط _ هذا ا�وع و�عله أساسا

فنحن �ب أن ال نستغ´ عن اZقويم ا�هاë، ولكن ال يكون هو اZقويم األساð والوحيد اPي نعتمد . خطأ كب�
�هاë فلن ي¶ز �ا جوانب فأننا لو اكتفينا باZقويم ا. عليه N عملية اZقويم الشامل للطالب ومستواه وللمادة وعملياتها

 من . متعددة أخرى من ا�ف�ض أن تؤخذ N اmسبان عند تقويم الطالب
ً
Pلك فمن األفضل جعل اZقويم ا�هاë جزءا

عملية اZقويم الشامل من أجل إبراز À جوانب الضعف والقوة ى الطالب وال{ قد ال تظهر N عملية اZقويم 
ولو رaزنا فقط _ اZقويم ا�هاë فقط، فقد نفاجأ ببعض اLلل أو اLطأ N العملية . دها�هاë لو استخدمناه لوح

اZدريسية أو N مستوى الطالب لم تكتشف N اZقويم ا�هاë، وعندها لن يكون ينا الوقت ال¸N لإلصالح 
  .واZعديل
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 حيث
ً
من خال�ا يمكن أن نكتشف مدى إتقان  وباZاã فإن عملية اZقويم ا�ستمر تعت¶ عملية هامة جدا

، أو أن ينظم �م . الطالب �هارة أو فهمه �علومة ما
ً
 وتدريسيا

ً
 تربويا

ً
حيث يمكننا بهذا االكتشاف أن ننظم تعزيزا

 عالجية، أو القيام ببعض ال�تيبات ال{ ستساعد و ستسهم N عملية تصحيح هذه األخطاء
ً
Pا فلو اكتفينا . فصوال
مع اZأكيد أنه . ر ا�هاë أو اZقويم ا�هاë فقد ال يسمح �ا ذلك بادراك وتصويب تلك األخطاء أو ذلك القصورباالختبا

 _ أحد الطالب بأنه غ� . ليس بالáورة أن تكون À األخطاء ال{ تكتشف §ئدة _ الطالب
ً
فقد نصدر حكما

سبب N ذلك هو الطالب نفسه، بينما قد يكون اLلل هنا أو متقن �هارة ما أو غ� مستوعب �علومة معينة و©عل ال
 بسبب استخدام أسلوب تقويم قا� وغ� منصف

ً
فيكون الطالب N هذه اmالة ضحية حيث . اZقص� قد جاء أساسا

 ولم يستخدم معه تقويم تكوي´، فقد اكت1 ا�علم فقط باZقويم ا�هاë، وهذا ما 
ً
 قبليا

ً
سبب ذلك أنه لم يقوم تقويما

  .القصور حيث لم �د الطالب ا�ساعدة ا�ناسبة N ا�دايات وال N أثناء العملية اZدريسية
و_ سبيل ا�ثال، فبالنسبة �عل¹ العلوم ال�عية، لو »ن ا�وضوع عن الصالة أو الوضوء، فال يكتù باالختبار 

الصالة بالشc الصحيح أو مالحظة طريقة وضوئهم ما إذا فبإم¸ن ا�علم مالحظة قدرة طالبه _ أداء . ا�هاë فقط
Pا فإن مالحظات ا�علم هنا ستفيد العملية اZعليمية وسيتم من خال�ا تعديل اLطأ . »نت صحيحة أم خاطئة

ëقويم ا�هاZوتصحيح القصور ان وجد كما يمكن أخذ تلك ا�الحظات عند إعداد ا.  
  :ا�قويمعوامل Àب مرا�تها 1 عملية  ����

  : �ب مرا§ة iموعة من العوامل ا�امة عند القيام بعملية اZقويم، وهذه العوامل تكون متعلقة بطبيعة ا�ادة، و�
í- انب الفكريµز _ اaوحيد أو العقيدة  -هناك بعض ا�واد ترZقويم مبنية  –مثل مادة اZوفيها تكون عملية ا

êانب العقµا هنا. _ أسئلة تقيس اP  سيضع ا�علم الطالب أمام قضايا فيها جوانب عقلية و جوانب عقائدية حيث
سوف �تارها بعد عملية تفك� منطÈ وال �تار اإلجابة بطريقة عشوائية أو بطريقة ، أن الطالب حينما �تار إجابة

 .§طفية
ô- ال يمكن أن تكون فقط  وفيما �ص قضية تقويم األداء من ناحية ما يتعلق بتالوة القرآن الكريم مثال إذ

 ،ÈطبيZانب الشف  اµفظ الطالب و�ويده، و4 ا�وع` سيكون عن طريق اº 
ً
بالكتابة، إنما اZقويم سيكون أساسا

اإلخفاء مثًال، أو : مثًال عند تقويم تطبيق مهارات اZجويد، _ الطالب أن يب` بشc جيد كيف يطبق مهارات
و� هذه ا�هارات ال يمكن اختبارها عن طريق الكتابة، . ها من القضايا ا�تعلقة باZجويداإلظهار، أو اإلقالب، أو غ�

 .وÙنما يكون ذلك عن طريق تقويم األداء ومن خالn يمكن للمعلم ان يرصد n ارجة ا�ناسبة
l- ديث ال�يف مثًال، فهناك أسئلة تكون إجاباتها مستنبطة مmقويم خاص بمادة اZن الطالب حينما يكون ا

فبعض األحاديث تتعلق باµانب . وما � األمثلة ا�ناسبة n من الواقع، نفسه، مثل كيفية ربط هذا ا�وضوع بالواقع
Pا ينبñ _ ا�علم عندما يريد أن يقوم الطالب N مثل هذه ، الوظيù اmيا± وتدخل N ا�عامالت اmياتية ا¡ومية

 أن ال يكتù بأن يسأل عن  معاú ال�مات أو عن راوي اmديث فهذه ا�واضيع ا�رتبطة بواقعه ا�ل
ً
موس وا�عايش يوميا

 _ اZذكر أو الفهم فقط
ً
بل يتجاوز ذلك 	ه ويطرح عليه أسئلة عن نفس . 	ها أسئلة ¤صيلية قا�ة تعتمد �ûا

معلوم فإن مستويات اµانب ا�عرÏ ال{ وaما هو . ا�وضوع ولكن ترتبط بواقعه وتنبع من تفك�ه و¤ليله واستنباطه
 :قسمها كما يê: ذكرها بلوم ورفاقه � ستة مستويات
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  .وتشمل اZذكر، والفهم ، واZطبيق :ا�ستويات ا�نيا
  .وتشمل اZحليل، وال�aيب، واZقويم :ا�ستويات العليا

  
º نت األسئلة موضوعية أو مقا¡ة فالبد أن تتنوع« 

ً
ومن ، يث تقيس هذه ا�ستويات اإلدراكية الستةوباZاã سواءا

يلجأ بعض ا�علم` كتابة . اLطأ جعل À األسئلة أو معظمها ترaز _ مستوى واحد فقط أو اثن` من هذه ا�ستويات
يدة � Pلك فإن ألسئلة اµ. ، و� 	ها تعتمد _ جانب اZذكر واmفظ...، ما معË ...، أذكر...عّدد: À األسئلة بصيغة

ال{ تنوع وتكون شاملة �ذه ا�ستويات الستة _ حسب ا�رحلة و_ حسب اZوزيع اLاص N ا�ادة وطبيعة ا�ادة 
 لألهداف. وطبيعة ا�وضو§ت ال{ تقدم للطالب

ً
فالبد للتقويم أن يقيس مدى ¤قق ، وال بد أن يكون اZقويم مراعيا

  . هذه األهداف
 لعملية اZقويمإن مهارة ا�علم وحسن ت

ً
حيث أن إخفاق ا�علم N عملية . عامله وÙعداده اµيد للتقويم مهم جدا

 _ العملية اZدريسية
ً
وأخ�ا فإن عملية اZقويم عملية مهمة وحساسة ودقيقة ينبñ العناية بها . اZقويم سيؤثر سلبا

 أك¶ بكل مراحلها اdالث
ً
صيل ى الطالب فقط، بل تتعداه ا� قياس ف  ال تقيس مستوى اZح. ومنحها اهتماما

  .مدى ¤قق األهداف ا�طلوبة ومدى جودة اZعليم ا� جانب إعطاء ا�علم تغذية راجعة ¡تعرف _ مستواه وقدراته
  :ا°اهات حديثة 1 ا�قويم ����

أو ما يسÁ باZقويم " باZقويم ا�ديل"فهناك من ينادي . ظهرت N الف�ات األخ�ة ا�اهات حديثة تعË باZقويم
الشامل حيث أنه تقويم مستمر اليكتù باالختبارات فقط بل ينادي باستخدام طريقة دراسة اmالة، أو حل 

أو  " portfolio "ا�شÍت، أو عن طريق ا�حوث و اZقارير القص�ة، أو عن طريق ما يسÁ حقائب ا�ورتفو¡و 
يقوم الطالب N . يم حيث يقوم À طالب بتصميم حقيبة تسÁ حقيبة اإل©ازحقائب اإل©از وهو ا�اه حديث N اZقو

 من تلقاء نفسه أو 	فه بها 
ً
هذه اmقيبة �مع À ما تعلمه، و� ماكتبه وأ©زه من ºوث وتقارير N هذه ا�ادة سواءا

 عملها أو عملها غ�ه ولكنها N معلم ا�ادة، ويضيف إ¡ها ما يقرأه من ا�قاالت واراسات وا�حوث واZقارير ال{
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 تساؤالته ال{ تدور N ذهنه. صميم ا�ادة ا�عطاة
ً
هذه اmقيبة خاصة بالطالب و� من . ويمكن أن يُدِرج فيها أيضا

 _ ما أ©زه ، عمله وا©ازه و¤ت إÛاف ا�علم
ً
 يستطيع ا�علم من خالn أن يصدر حكما

ً
 تقويميا

ً
وتعطي مؤÛا

  .الفصل اراð بأكمله ومدى ما استفاده من هذه ا�ادةالطالب خالل 
كم يمكن أن يتم اZقويم عن طريق تكليف الطالب برصد بعض الظواهر أو القضايا االجتماعية من خالل 
 »ن عن طريق معايشتها عن قرب عن طريق تتبعها من خالل اإلعالم، فيدرس ما � أسبابها والعوامل 

ً
تتبعها سواءا
كما يمكن أن يقوم الطالب بإجراء بعض ا�قابالت مع بعض العلماء . � ظهورها ثم كيف يمكن عالجهاال{ أدت ا

وا�شائخ حول قضايا معينة أو ½ددها ا�علم فيقوم الطالب بكتابة تقرير مثًال عنها من خالل هذا اللقاء أو يكون 
ن طالبه «ريج بعض األحاديث ومعرفة الصحيح وقد يطلب ا�علم م. اللقاء عن هذه الشخصية نفسها واZعرف عليها

ومعظم األمثلة ال{ ذكرنا تصب N «صص العلوم ال�عية، حيث سيقوم الطالب من خال�ا . منها من غ� الصحيح
ومن خال�ا يستطيع ا�علم ان يقوم الطالب . بتوظيف À ما تعلمه N «صصه عند القيام بمثل هذه الطرق واألمثلة

 _ 
ً
  .ماقدمه N تقريره أو ºثه أو لقاءهبناءا

ويمكن أن يقوم ا�علم بطرح بعض ا�سائل _ طالبه ثم يطلب من À واحد منهم أن يطبق ما تعلمه، فمثًال يمكن 
هل هذه ا�سألة تدخل N دائرة الربا؟ أو هل هذا اZعامل االقتصادي أو اZجاري : أن يطرح قضية معينة ثم يسأل طالبه

هة الربا؟ وهكذا فيطرح ا�علم قضية أو موضو§ ترتبط بدرس سبق تقديمه N الصف اراð وعرف يدخل N شب
الطالب ماهيته وحكمه وبعض األمور ا�تعلقة به ثم يُطلُب منه أن يبحث N اmكم ال�Ð �ذه القضية عن طريق 

من أجل أن . العلماء ا�هتم` N هذه القضيةأو بسؤاn �عض القضاة وبعض ، إما دراسة اmالة أو إحاZه إ� ا�راجع
  .ثم يضيف هذه ا�وضو§ت إ� حقيبة اإل©از ال{ بناها، يكون الطالب هو اPي ساهم N الوصول إ� هذه ا�عرفة

  :وأخDاً 
ن �ب اZأكيد _ أن اZقويم ال يتم من خالل االختبارات فقط، بل من ا�مكن أن يتم من خالل ا�قابالت، أو م

الشك أن لالختبارات دور هام N اZقويم لكنها ليست � الوحيدة وال ينبñ أن يكتù ا�علم بها . خالل ا�الحظة
و_ ا�علم أن ينوع N اختباراته، فال تكون 	ها مقا¡ة أو 	ها موضوعية، بل يزاوج بينهما بوضع أسئلة مقا¡ة . فقط

  . وأخرى موضوعية
 إذا 

ً
فال تكون 	ها أسئلة الصح واLطأ ، استخدم األسئلة ا�وضوعية أن يزاوج ب` نوعية األسئلةكما أن عليه أيضا

وباZاã ، أو 	ها أسئلة االختيار من متعدد أو أسئلة الفراûت، بل ينوع N أسئلته حª تكون إجابات الطالب متنوعة
  .األهداف من زوايا متعددةيستطيع ا�علم أن يكشف مدى تمكن الطالب من هذه ا�ادة ومدى ¤قق 

  :إعداد نموذج اإلجابة �
إن عملية إعداد نموذج اإلجابة وتوزيع ارجات _ فقرات نموذج األسئلة تعد عملية مهمة ورئيسية، ¤تاج من 

 يمكن عمله N دقائق
ً
 إن اإلعداد اµيد �موذج. ا�علم اmرص عليها واالهتمام بها وعدم إغفا�ا أو جعلها أمر §برا

 À Òيد ومدى اهتمامه بطالبه واستعداداته بتجهµاإلجابة وطريقة توزيع ارجات العادلة وا�توازنة تدل _ ا�علم ا
و_ ا�علم عند القيام بكتابة نموذج اإلجابة ان يكون . مايضمن قيام العملية اZعليمية بواجبها _ أكمل وجه

 ويمكن ألي شخص الس� وفق 
ً
 ومفهوما

ً
بمعË أن _ ا�علم عند . خطواته وÙجاباته دون أن يواجه مش�ةواضحا
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تصميم هذا ا�موذج أنه يعده بطريقة يمكن فهمها من قبل ا�علم` اآلخرين وال ينبñ عليه أن يعده _ أساس أنه هو 
 وضع . من سيقوم بعملية اZصحيح وا�راجعة

ً
توزيع لترجات يكون وا� جانب إعداد نموذج اإلجابة، فعu ا�علم أيضا

 مع ارجة ا�عدة �ذا االختبار ºيث أنه عليه اZأكد 
ً
 ويتناسب مع عدد األسئلة وأوزانها ويتوافق حسابيا

ً
 ودقيقا

ً
واضحا

  .من أن iموع توزيع ارجات يوازي iموع ارجة ال�ية ا�حددة �ذا االختبار

  عò الصيخان:     )¼y(اxلقة 
واللقاء األول مع ) اZطبيق الفعê، اZدريس الفعê(م سنتحدث فيه عما يتعلق ببداية اZدريس لقاؤنا N هذا ا¡و

  . الطالب و هذا أمر مهم
  :خاصًة اللقاء األول و االنطباع األول " لقاء ا�علم مع طالبه" سنتحدث عن 

 y  -  قة، استعداد ا�علم للتدريس أمر مهمJه يعطيه اDذاكرة ا�علم و  و اللقاء األول ،و�ض N Õبالطالب ربما يب
و فيكون _ أتم االستعداد ، وباZاã ال بد أن يكون ا�علم متهيئا n و متوقعا �ا قد ½دث فيه، أيضا N ذاكرة الطالب

  .�واجهة أي ظرف أو أي موقف N هذا اللقاء
  فما هو اللقاء األول ؟  

  :اللقاء األول البد أن ½قق ا�علم فيه �
í-  اهللا u و��جاء إ�ه ،ا�وصدق اال.  
  .زيارة أحد ا�درس8 1 الصف اsي سيدرس فيه -»
  . ا�خول قبل الطالب بوقت Âف -¼ 
Ç- و ا�ادي ºفkاالستعداد ا.  
Û- االبتسامة و ال�حيب بكل من يدخل الصف من الطالب.  
 ê- 1 قة إظهار مع الصف وسطالوقوفJفس اkوهو با u ك قدرDاألهمية من ب.  

ð- دءqمد تتضمن بمقدمة ثم بالبسملة اxوالسالم والصالة هللا ا u مدخال تكون مشوقة مقدمة ثم اهللا رسول 
  .للتعريف جيًدا
ø- عريف�خصص و باالسم ا�عرف و ا�ا u األسماء.  

  :. ا�ابيا دودامر تعطي الطالب أمام األول اللقاء N ا�علمة أو ا�علم يعملها ال{ األمور هذه
 مع يتعامل كيف ا�علم يرى و، ثقته من تزيد أو ثقة ا�علم تعط� الصف 1 - ا�درسات– ا�درس8 أحد زيارة -

  n ا�واقف تعرض اµامعة »نت حيث ا�وقف؛ يرى أو، الطبيÚ وضعه ويأخذ ،طالبه
ً
 ا�يدان إ� يأ± ح` لكن نظريا

 داخل ا�قاش يدار وaيف، معهم ا�علم يتعامل كيف ويرى،  الطالب فيه يرى اPي الواقÚ الطبيÚ ا�وقف N سيكون
  ، ا�ختلفة اZدريسية للمهارات ا�علم استخدام _ ويطلع الصف

 سيكون حضوره ألن ،عنهم متأخرا حضوره من أفضل نفسًيا واستعدادا أك³ ثقة يعطيه الطالب قبل ا�علم دخول -
  فيه

ً
 »مًال للقاعة و  فباZاã الطالب خول تدرجا

ً
 ب²يا

ً
يشعر أنه هو ا�سيطر اPي يستطيع أن يرى ويعمل مسحا

  .الصف 



 نسخة مدققة من قِبل األستاذ                     مقرر طرق ا�دريس ـ ا�ستوى اJامن                                             

Å� 

 

ومن اLطأ اPي يقع فيه بعض ا�علم` أنهم يعتقدون أن ا�علم قوي الشخصية هو اPي ال ، االبتسامة مطلوبة -
 مع و هذا غ� ، أو تفقده شخصيته، و أن ابتسامته قد تزيل هيبته، يبتسم

ً
 لطيفا

ً
صحيح فالبد أن يكون ا�علم مبتسما

  .ويشعرهم من ا�ظرة األوA æبته �م، حª يكp اmاجز ا�فÑ بينه وبينهم، طالبه
فمن اLطاء الوقوف N أماكن ال تظهر الصف »مال أو ال يستطيع ا�علم فيها ، كذلك الوقوف وسط الصف أمر مهم -

فالوقوف N وسط الصف يمكن ا�علم من مالحظة اµميع والسيطرة أكP  _ Ãا، روية اµميع الصف بشc جيد
  .الصف

ثم ،  -ص� اهللا عليه وسلم –أن يبدأ ا�علم بالبسملة ثم بمقدمة تتضمن اxمد هللا والصالة والسالم u رسول اهللا  - 
ألن  z  مهارة مهمة  ؛، j يدرسهاال(وع بقصة أو موقف مشوق يكون مدخالً �رس أو Ä عالقة به هو أو بمادته ال

  .ويميلون إ¡ها، وال{ تستث�هم، الطالب بشc §م ½بون القصص
  أن يعرف ا�علم بنفسه و £صصه و½اول أن يتعرف u األسماء - 

ً
و مناداة ،ألن معرفته ألسماء الطالب مهم جدا

  .الطالب بها أمر مهم كذلك
ا�درسة ال يعرف أحداً من ا�علم8 البد أن يتو� u اهللا و½اول أن يتعرف u حينما يشعر ا�علم أنه وحيدا 1 - »

  .و االستفادة من خ¶اته وعالقته اµيدة مع ا�علم` و اآلخرين ، أحد معلo ا�خصص
- Äا�ت النشاط ا�وافقة �يوµ طاء ا�قاء دون اندماج مع �اعة ا�علم، ½اول أن ينضم إ إحدىLداخل فمن ا `

  .ا�درسة ، إذ البد من Aاولة االنضمام إ� بقية ا�علم` ومشارaتهم N أمور اZعليم 
 
ً
فال ½اول كp اmواجز وال ½اول أن يتعرف ، والشعور أن هؤالء ا�علم` غرباء عنه، فمن اLطاء أن يبÕ وحيدا

 
ً
 قد تعرفت عليهمفابدأ بمحاولة اZعرف واالندماج معهم فستج، عليهم فيبÕ وحيدا

ً
  .واستفدت منهم،د نفسك تدر�يا

  :مواجهة بعض األسئلة ا�حرجة الj قد تأr من الطالب  - ٣
 1 اال�جاء إ�ه ••••

ً
و أنك تسد ثغرة كبDة 1 ، وتثق بأنك تقوم بمهنة Ôيفة، البد أن تتو� u اهللا وتكون صادقا

 .N تعليم الطالب وتبص�هم بأمور دينهم ، ا�جتمع

 .  u السؤال و تظهر االبتسامة واJقة باkفس قدر ا�ستطاعتث� ••••

 با�رس ••••
ً
 .يمكن أن تعيد توجيه السؤال للطالب إذا Âن السؤال متعلقا

§كن أن تطلب من الطالب أن يزورك 1 غرفة ا�درس8 بعد نهاية اxصة إذا Âن السؤال غD متعلق با�رس  ••••
Ìوهذا أسلوب ذ . 

 مهم  الب أو الطالب اqحث عن إجابة هذا السؤال مع ذكر سبب ذلك§كن أن تطلب من الط ••••
ٌ
كأن تقول أنه سؤال

 
ً
 .ويفيدنا �يعا

مع شكر الطالب u هذا السؤال إذا Âن جاداً وليس سؤاالً  - وهذه شجاعة- " ال أدري " ربما تضطر أن تقول  ••••
وتشعر طالبك بأن ا�علم ال يعلم À ". ال أعلم"، "ال أدري"مع ذكر أمثلة �عض السلف اPين قالوا ، للتحدي والسخرية

  .ومن ا�مكن أن ت�aهم معك N ا�حث عن اإلجابة، �ء
هناك بعض اإلش¸¡ات ال{ قد تواجه ا�علم أثناء بداية تدريسه  :ا�دريس 1 وجود م(ف ال�بية العملية  - ٤

يشعر أنه ¤ت ا�جهر Êا يسبب n اإلرباك اPي قد بأن يأ± م�ف ال�بية العملية أو مدير ا�درسة أو أي زائر n ف
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  .يعيقه عن ¤قيق هدفه 
  :وxل هذه ا�ش�ة

 .يتو� u اهللا ويصدق 1 اال�جاء إ�ه -أ

ويالحظ أداءه ، ºيث ½N á اLلف، يتدرب u ا�دريس 1 وجود زائر كأحد زمالئه أو أحد ا�علم8 -ب
ÑدريZيتعود _ أن تقدم درسه بوجود آخرين زائرين و ، ويعطيه ا�الحظات، ا. 

و �عل ا�علم يقدم درسه ، فهو يزيد من اdقة وا�حضD ا�سبق لترس أمر مهم، بال شك أن ا�خطيط  ا¥يد -�
و N اZخطيط واZحض� اµيد يكون مستعدا �عض األسئلة ا�حرجة ، وبإدارة  للوقت  بشc جيد ،  èطوات منظمة

 .Êا �عله متمكنا من مادته العلمية بشc جيد. ا�واقف و بعض

 ،½اول أن يتفادى اkظر مباÔةً إ ا�(ف إذا Âن ا�(ف من اkوع اsي يكتب ا�لحوظات 1 حجرة الصف -د
ثم قد يصاب ببعض الوساوس والشكوك فيما كتبه ، فعندما �ده Êس¸ بالقلم ويكتب قد يؤثر ويسبب n ربكة

  .ف ا��
و أن ، وبدايات اZدريس مهمة للمعلم �ب أن تكون قوية متماسكة. هذه أمور مهمة تواجهك أيها ا�علم N  بداياتك

 _ أداء ا�علم 
ً
 �ا ؛ ألن هناك بعض ا�واقف ال{ قد ¤دث N بدايات اZدريس قد تؤثر مستقبليا

ً
، يكون مستعدا

وقد ال ينساها ، قد ال ينساها ا�علم، أو يت²ف ت²فات خاطئة، ا الزائر فمثًال حينما يأتيه زائر ثم �فق أمام هذ
  .Êا �عل االستعداد  اµيد والقوي أمرا مهما، واZدرب _ هذه ا�واقف أمرا مهما، وقد ال ينساها الطالب، ا��ف

، مسجلة ؛ يزيد من اJقة أم مشاهدتهم إذا Âنت هناك دروس، مشاهدة معلم8 آخرين سواء زيارتهم 1 فصو�م -ه
 من نفسه ستقل أخطاؤه

ً
 حينما ، واPي يؤثر _ س� ارس، ولن يصاب باالرتباك، وÈما Âن ا�علم واثقا

ً
وسيكون واثقا

 ÑدريZيرى ا��ف أو الزائر وهو يكتب أي كتابة أو ملحوظة و سيتقبلها ولن تؤثر _ أدائه ا.  
 Ä عالقة باxياةمعلم العلوم ال(عية يتم¦ عن -و

ً
فدروس العلوم ال(عية البد ، غDه من ا�علم8 بأنه يقدم درسا

بإ�اد بعض ا�سائل ال{ �ا عالقة ، بمعرفة واقع الطالب، وPلك استعداد ا�علم بáب األمثلة، أن تربط باxياة
هذه مهارة مهمة ، ها N ارسوما يدور N ساحة الطالب وAاولة توظيف، تذكر بعض األحداث وا�واقف، بالواقع
 ويشعر الطالب بأن اZعلم ذو معË ، للمعلم

ً
ا�علم ذو "كما قال أوزبل  .وباZاã سيكون اZدريس أو اZعلم نشطا

  .و أيضا n عالقة بواقعهم وبما يدور فيه ، بمعË أن اZعلم n عالقة مبنية _ خ¶اتهم السابقة ".مع�
 �ذه األمور فإن هذا سيوجد انطبا§ ، ن حاÆة أمام ا�علم N اللقاء األولهذه األمور �ب أن تكو  

ً
فإذا »ن مستعدا

 
ً
ا�ظرة األوæ كما يقال ، ، ا�واقف األو¡ة ال{ يأ± بها ا�علم ، واالنطباع األوý مهم N بناء شخصية ا�علم ، أو¡ا

 أو لم يستطع أن يدر ، هذا ا�علمفا�وقف األول ؛ هو اPي سيب´ أو سيحدد معالم شخصية 
ً
 أو خجوال

ً
فإذا »ن مرتب¸

و ، اPي يمكن أن يُستفز،فأنه س�سم N أذهان الطالب صورة ا�علم ضعيف الشخصية،  الصف أو يضبطه بشc جيد
  .و إ� �ف ارس إ� ا�اه آخر ، وتشتيت نشاطه اZدريÑ، يلجأ الطالب N ا�درسة إ� ا�شاغبة

ê- آخرتبا 
ً
أو يزور أكÃ  ،دل الزيارات ب8 ا�علمz 8 من األمور مهمة 1 بداية ا�دريس فا�علم ا¥ديد يزور معلما

ويالحظ كيف يمكن للمعلم ، ويرى ، ويعرف ، من معلم حª يتعرف _ أكÃ من شخصية من شخصيات ا�علم`
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يستفيد منها ا�علم اµديد وباZاã سيكون ، ناء اZدريسألن À معلم سيأتيه مواقف أث، أن يتعامل مع ا�واقف الطارئة
 فيه صالبة وفيه قوة

ً
 تدريسيا

ً
  .ألنه استفاد من ما يقوم به ا�علمون من إجراءات تدريسية ¾تلفة، مع شخصيته نمطا

ð-  ا�علم u-  ين درسوه –خاصًة ا�علم ا¥ديدsعض و ½اول أن يتقمص ب ،أن يستذكر شخصيات ا�علم8 ا
  .ويستحá السلوaيات اLاطئة و½اول أن يتجنبها ،و ½اول أن ½اكيها، السلوaيات اإلÀابية �يهم

  لترس  : ومن السلوaيات اإل�ابية  
ً
كيف يتعامل مع الطالب إنسانيا  ؟ كيف يكوم مبتسما  ؟ كيف يكون مشوقا

 م
ً
 N الوسائل اZعليمية؟ كيف يكون إ�ابيا

ً
ع طالبه ؟ كيف يقوم بشc جيد ؟ كيف يراÐ ؟ كيف يكون منو§

مª ما (الفروق الفردية ب` الطالب ؟ كيف يصنع �فسه شخصية Aبوبة للطالب ؟ وهذا أمر مهم؛ ألن القاعدة تقول 
  ). أحب الطالب أستاذهم فهم باZاã سيحبون مادته

ø-اً 1 أن ½به الطالبDل عليه كث ويمثل مادةً ، ألنه يمثل السلوك اإلسالÎ أوالً ، معلم العلوم ال(عية هو من يُعو[
فباZاã فإن معلم العلوم ،  ½تاجها 1 حياته ا�نيا أو تكون رصيداً Ä 1 حياته األخرى، مهمة 1ً حياة لطالب 

 ما يقدم بالواقع من خالل األمثلة، والقصص حيث �عل للطالب فرصة بأن، ال�عية البد أن يكون قدوة �م
ً
 رابطا

، وأيضا يساعدهم _ انع¸س ما تعلموه N مواد العلوم ال�عية _ حياتهم ا¡ومية ، يت�بون أمور دينهم بقناعة
بمعË أنه ½دث طالبه ، وPلك من اLطأ أن ©د أن بعض السلوaيات ال{ يقوم بها بعض ا�علم` معزولة  عن الواقع 

 ما يتعلق بميو�م وشخصياتهم ، حداث ا¡ومية ال{ �ري �م عن أمور ويدرسهم أشياء تنعزل عن واقعهم واأل
ً
و§زال

وPلك معلم العلوم ال�عية البد حينما يدرسهم مادة من العلوم ال�عية ½اول ربطها باmياة، ، وقدراتهم وÙم¸نياتهم
 ألمور N تعا،و½اول أن �عل ا�تعلم وهو خارج ا�درسة N تعامله مع ربه ، وا�واقف ا¡ومية

ً
مله مع ا�اس مطبقا

ðالصف ارا N ال�يعة ال{ تعلمها ،  
عن طريق اZقويم ا�ديل اPي يستخدم فيه ا�علم عدة أسا¡ب ºيث يمكن أن يعطيهم   -كما قلنا -ويأ± هذا
 ، دراسة حالة

ً
 معينا

ً
كأن يسأل الطالب ، أو يسأل الطالب عن بعض األخطاء الشائعة ال{ «الف أمور ال�يعة، أو موقفا

أو فيها زندقة أو فيها أمور «الف العقيدة؟ أيضا كذلك ، كيف يكتشفون بعض األمور ال{ فيها سحر ؟ أو فيها تنجيم 
وما معË ، ½اول أن يربطهم بالواقع حينما ½دثهم عن جانب العبادات »لصالة مثال و½دثهم عن أمورها وما يتعلق بها

  ؟ إقام الصالة؟ وaيف أن ا�
ً
  ؟ كيف يكون مطمئنا

ً
سلم �ب أن يكون واقفا بصالته أمام ربه ؟ كيف يكون خاشعا

 عظمة هذا ا�وقف ؟ باZاÀ ã هذه األمور من ا�طالب ا�همة ال{ ينبñ أن تكون حاÆة 
ً
كيف يكون مستشعرا
  .ى معلم العلوم ال�عية

  يكون أن قبل للتعليم مستعداً  يكون نأ ينب� ا�علم أن وهو مهم بملخص هذه �ا6تنا �تم* 
ً
 1 وباsات،  معلما

  يكون أن �ب حيث ،األول ا�وقف
ً
  يكون أن �ب،  قارئًا يكون أن �ب، سائالً  يكون أن �ب، n مستعدا

ً
 مطلعا

  يكون أن �ب، 
ً
 فعالً  بدأ أنه يع´ الطالب أمام وقوفه ألن ؛ الطالب أمام يقف أن قبل،  للميدان يþل أن قبل áAا

،  العدة ومعه إال اmقيÈ اZدريس N يقف ال أن  -ال�عية العلوم معلم خاصة -للمعلم فينبñ، اmقيÈ باZدريس
  . السؤال � العدة، القراءة � العدة، اZحض� � العدة، االستعداد � العدة، اZدريب � والعدة
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  )yÇ(اxلقة 
  

  للتدريس العملية اLطوات من األوæ اLطوة باعتباره" اZمهيد" عن ا¡وم سنتحدث
ً
 العلوم فمعلم،  طريقته »نت أيا

  يكون أن �ب درسه يبدأ حينما ال�عية
ً
  áA nا

ً
 �ا اZدريسية خطواته من خطوة فc متساوٍ  بشc للزمن وموز§

 يسÁ ما اZمهيد قبل وهناك، ) اZمهيد( و� درس N À ا�علم بها يبدأ أن ينبñ ال{ األوæ باLطوة نبدأ،  Aدد زمن
  ، الصف بإدارة تتعلق إنما مباÛة بطريقةٍ  بارس عالقة �ا ليست وهذه" اZهيئة"

 اً أي ،بتدريسه سيقوم اsي �رسه الصفية اqيئة ويهيئ الطالب يهيئ أن:  - ا�مهيد تسبق الj وz - با�هيئة ويُقصد
  .ال�عية العلوم فروع من فرع أي وÏ ارس هذا »ن
، حاÆون 	هم الطالب وأن صحيح بشcٍ  ترتب الطالب طاوالت أن من يتأكد، السبورة �هز أن تع´ فاZهيئة 

 حª، مثالً  اZوحيد مادة ا�ادة هذه وأن، ال�عية العلوم معلم وهو معلمهم هو بأنهُ  يذكرهم ºيث للمادة الطالب ويهيئ
 با�شارaة فيه يصب ل¨ ا�ناسب القالب ويهيئ، ومادته األستاذ بهذا عالقة �ا جديدة صفحة أذهانهم N الطالب يفتح
  ، وخطواته ارس هذا س� N يقدمه ما الطالب مع
  . n بالطال تهيئة و لترس  اZوطئة وهو، اZمهيد � بها يبدأ ال{ األوæ واLطوة، ارس بمجريات يبدأ ثم
  Ä؟ ا�خصص الزمن وما ا�مهيد؟ يكون كيف/  س
 سبق سابقة بدروس ارتباط n هل قبله؟ بما مرتبط أم جديد؟ ارس هذا هل �تلف §دةً  للتمهيد ا�خصص الزمن 
 دقيقة وأربعون çس واحدة حصة مثال ا�وضوع »ن فإذا، يطول ال أن ينبñ اZمهيد زمن أن ا�هم الطالب؟ درسها أن
  ذلك يتجاوز ال أن ا�هم..  دقائق ست، دقائق أربع،دقائق çس اZمهيد يكون أن ا�مكن فمن

ً
 يطيل ال حª كث�ا

 سيقدمه اPي بارس بنائية و، ارتباطية، فكرية، عقلية، ذهنية تهيئة لترس وتهيئه توطئة ألنه، اZمهيد N ا�علم
  .ا�علم
   ا�مهيد؟ يكون كيف 
 مش يكون أن البد 

ً
  وقا

ً
  جاذبا

ً
  مث�ا

ً
 ال حª فيه ا�علم يستطرد وال يطول ال أن ينبñ و، منطÈ بشc لترس مهيئا

  : الطالب أذهان يشتت
 نقì أن يمكن كيف أتدرون هذا؟ ما ماذا؟ أتدرون يقول حينما التساؤل، طريق عن اZمهيد يكون ربما -١
 الرسول قال كما، تساؤالت ال�....  أتدرون ¤تاجها؟ ال{ مةا�ه القضية � ما أتدرون كذا؟ أهمية ما كذا؟أتدرون _
uعن سنتحدث يقول أو، تمهيد لكنه تساؤل ؟هذا )ا�فلس من أتدرون( ؟)الغيبة ما تدرون( وسلم عليه اهللا ص 

 . هو؟ ما أتدرون، "اmطب ا�ار تأكل كما اmسنات يأكل" موضوع
، الصالة أرïن عن ا�ا� اللقاء N ¤دثنا" ا�علم يقول حينما ،يسبقه اPي القديم بارس ارس يربط ربما -٢

 ثم يذكرهم أو،  الصالة أرïن عن طالبه ويسأل فنحن، " أخرى أشياء �ا يكون ربما أرïن فقط �ا ليس الصالة لكن
، الواجبات نع يتحدث يبدأ ثم، الصالة واجبات عن سنتحدث، وجد إذا الصالة تبطل ال �ء إ� فننتقل يقول ينتقل

 ا�علم يستخدمها طريقة أي أو ا�شÍت حل أو اZعاوÎ اZعلم طريقة أو اإللقائية الطريقة سواءً  الطريقة ويستخدم
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  ، ارس �ذا مناسبة تكون
Dالسابق با�رس الطالب تذك Þن إذا خاصةً ، جيد �ء ا¥ديد ا�رس عليه يب� حÂ ا�رس Ä أخذ مثالً  ارتباط 
  . قبله بما ارس ف�بط، الس� سيأخذ اآلن وال�وط األرïن أخذ، ال(وط يأخذ سيأr اآلن ثم األرþن
  يكون اZمهيد -٣

ً
 أو األمس N زلزال - اهللا قدر ال- حدث أنه نف�ض مثالً  يتحدث حينما، بالواقع ُربط إذا جيدا

 سنتحدث الزالزل؟ هذه ¤دث كيف، لزلزا حدث نعم: يقولون حدث؟ اPي ما أتذكرون: يقول ثم، معدودة أيام قبل
   السورة؛ هذه تفس� عن يتحدث ثم، الزلزلة فيها ُذكرت، الزلزال فيها ُذكر سورة تفس� عن ا¡وم
  يكون ربما -٤

ً
 أو، سياð حدٍث  أو، اجتماÐ حدٍث  أو، اقتصادي كحدٍث  حصل ºدٍث  الطالب ربط أيضا

  . بدرسه ف�بطه اmدث هذا وونيع الطالب �ûية أو الطالب أن ويعرف، §ل¹ حدٍث 
 يقرأ أو، اL¶ هذا اقرؤوا يقول ثم سحرية طالسم معه ساحر _ القبض مثالً  اµريدة من بقصاصة يأ± ربما أو -٥

  . فيه يتسلسل ارس يبدأ ثم، أنواعه و،  حكمه وعن، السحر عن ا¡وم حديثنا سيكون يقول ثم، اL¶ هذا عليهم
 أو، واقعية قصة �م يذكر أو، معروفة تار�ية قصة �م يذكر أن إما القصة طريق عن اZمهيد يكون أن Êكن -٦
  . n تهيئ و بارس ارتباط �ا القصة هذه أن ا�هم، عنده من قصةً  �م يذكر
 طريق عن أو، »ريكاتوري رسم عرض أو، جدول عرض أو ا�وربوينت عرض طريق عن اZمهيد يكون ربما -٧

 عن أو، اmاسب طريق من سواءً  يعرضها، معينة صورة طريق عن أو، معلومات فيه جدول قطري عن أو، وأرقام نسب
  يريهم أو، ا¡دوي العرض طريق

ً
  مشهدا

ً
ïمتحر  

ً
  تلفزيونيا

ً
ïاألخطاء � ما تالحظون؟ ماذا يقول ثم، دقيقة �دة متحر 

  .عنه سنتحدث، ا¡وم بدرسنا يتعلق ما هذا ا�وجودة؟
، بالستيكية حلقة أو، مثالً  قماش بربطةٍ  يأr ربما، يتساءلون و°علهم الطالب تستثD شياءبأ ا�علم يأr ربما -٨
، الع` من Zحميهم أبنائهم رقاب _ اµهلة بعض يضعها هذه هذه؟ ما أتدرون بهذه؟ رأيكم ما يقول ثم،  سبحة أو

 ويأ± باآليات ويأ± باألحاديث ويأ±، مائماZ خطر عن اZوحيد درس N أو العقيدة N يتحدث يبدأ ثم، كذا تسÁ هذه
  . األشياء هذه استخدم من حكم و العلماء و4م باألدلة

 مرتبطون و°علهم الطالب °ذب الj الوسيلة هو ا�مهيد ألن، ا�اهر ا�علم إال Àيدها ال تدريسية مهارة ا�مهيد
  ا�رس و°عل إ�ه ومنجذبون ومتهيئون معه

ً
  .منظمة منطقيةٍ  قةٍ بطري يسD مشوقا

 حسب u يغD إنما، ا�مهيد طرق من واحدة بطريقةٍ  يلnم ال و، ا�ناسب ا�مهيد 1 يفكر اsي هو ا¥يد وا�علم 
  . ا�رس
   ا�اتمة �

 : -ارس غلق- الغلق تسÁ واLاتمة ، خاتمة ثم لترس عرض ثم ومقدمة تمهيد فهو،  بناء عن عبارة ارس
  غلقال يكون أن بد ال  -١

ً
  ارس بناء يكون  ºيث، باZمهيد مرتبطا

ً
  متماس¸

ً
 ، قويا

ً
، بالغلق وانتهاءً  بتمهيد بدءا

  أكÃ سيكون ارس هذا بأن ا�علم يضمن و قوة و تماسك ارس N فيكون
ً
 و يتذكره أن باستطاعته و، ا�تعلم عند ثباتا

  .فيه ودةا�وج ا�هارات يطبق و ا�جريات يستذكر أن ويستطيع،  يطبقه
 أو اLاتمة دقائق çس ا�علم من أخذت ا�قدمة »نت إذا بمعË ،ا�قدمة مع الزم� وقته يتناسب أن بد ال الغلق -٢

 .دقائق çس يكون الغلق
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�� الغلق -٣  مع` بتطبيٍق  أو بكلمات أو �مل أو بعبارات ارس تلخيص، ا�وضوع شتات ربط يتم فيها، تدريسية ���
  يكون

ً
 ،  انت! اآلن ارس أن بمعË، لترس غلقا

ً
، اZخطيط N يأ± وهذا، اmصة نهاية مع نهايته يكون الغلق ودائما

  .اmصة بنهاية ا�حدد بالوقت ينت  الغلق فإن وباZاã، منظمة بطريقة وiرياته ارس يوزع ا�علم أن ºيث
 لكن، الطالب من iموعة أو لبطا من يكون أن وÊكن، ا�علم يلخص: ا�علم من يكون أن Êكن الغلق -٤

��� اsي هو ا¥يد الغلق� فيها تظهر ملخصة صورة رسم إ الوصول 1 طالبه وب8 ا�علم ب8 فيما تعاون فيه 
 أو ا�فهوم أو القانون أو قاعدة هناك »ن إذا القاعدة أو، ارس N ُذكرت ال{ األشياء وأبرز ،جيد بش� ا�رس عنا�
  . اmصة أثناء الطالب بمشارaة ذكره أو، ا�علم فيه ث¤د اPي ا�ظام
  الغلق يكون ربما -٥

ً
  يكون وربما شفهيا

ً
 أو ا�وربوينت Û½ة _ إما الطالب أمام بعرض ا�علم يأ± ربما، كتابيا

  ارس غلق يكون ºيث السبورة _
ً
  تعطي موجزة مرaزة بعبارات مكتوبا

ً
  ملخصا

ً
  . ارس شتات  تربط لترس §ما

 بأن إشارة يعطي يغلق ما بعد أنه ºيث، ترابط ا�روس بÂ 8ن إذا يليه اsي لترٍس  §هداً  يكون أن بد ال الغلق -٦
  ارس هذا

ً
 .قادمة دروس N يكون سوف ا�ناء هذا N تكتمل لم أخرى جزئية n أو تكملة n أيضا

 ألنه ،سيأr اsي ا�رس عن يسألوا أو يتساءلوا أو ايقرؤو أو، يبحثوا بأن للطالب �ف¦ هناك يكون أن د � الغلق -٧
 أو مهم أمرٌ  يتبÕ أن إ� إشارة يكون الغلق فù، يليه اPي لترس الطالب سيهيئ باZاã فهو درسه ا�علم يُغلق حينما

 N �ا مناسبو نطبقه أن وõتاجه حياتنا أمور õ Nتاجها ال{ أألمور من مهم أمرٌ  القادم ارس N حديثنا سيكون
 يقرأ،  ويقرأ الكتاب إ� يذهب أن األقل _ الطالب �عل، آخرتنا وÏ دنيانا N يفيدنا عنه نستغ´ ال ، ا¡ومية حياتنا
  ليس ، ا�وضوع هذا عن

ً
 مثالً  يذهب، واته يسأل،  واه يسأل، لترس يتهيأ األقل _ لكن يقرأ ما À يفهم أن Ûطا

 بذرت ا�علم أيها أنك ا�هم، السابق` زمالءه يسأل ا�كتبة إ� يذهب، ا�وضوع هذا عن ويبحث ا�ت N موقع أي إ�
  سيكون باZاã، اµديد ارس �ذا واmماس التشويق بذرة فيه

ً
 ومتشوق متهيئ وهو القادم ارس N ويأتيك، n متهيئا

  .اµديد لترس
   ا�قويم؟ وب8 الغلق ب8 فرق هناك هل/   س
  :  واZقويم الغلق ب` فرق هناك عمن
 .  قبله يأ± واZقويم ارس نهاية N يأ± الغلق -١
 اإلجرائية األهداف ¤قق مدى من اZأكد منه الغرض، باألهداف مرتبطة أسئلة طرح عن عبارة اZقويم -٢

 دائم وPلك، ¤قيقها أجل من وجاء، اZحض� كراسة N ودونها ا�علم رسمها ال{ السلوaية
ً
 سؤاالن أو سؤال هناك ا

  : حصة À بداية N، نفسه _ ا�علم يطرحهما أن بد ال رئيسيان مهمان
  .  الطالب يقصد  أتوا؟ �اذا: األول السؤال
  نفسه، يقصد ؟ أتيت �اذا:  اdاú السؤال

ً
  ؟ �اذا أتيت أنا إذا

ً
 ويطبقوا، ويفهموا، يتعرفوا ل¨ أتوا أتوا؟ �اذا هم إذا

 ؟ أتيت و�اذا ؟ أتوا �اذا للسؤال` إجابةً  و� عي´ أمام وواضحة مرتبطة تكون أن بد ال فاألهداف، اZا¡ة األهداف
ªخبط من و«لو العشوائية من «لو، منظمة منطقية بطريقة ارس يس� حZفيها ارس ويكون، ا  

ً
  متماس¸

ً
 بنائيا

 
ً
  .واضحا
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ً
 األهداف �قق مدى من خال�ا من يتأكد ونشاطات الطالب u أسئلة رحط بعملية فيقوم ا�قويم قه الغلق ذا
 أو اإلسالم؟ أرïن كم:اZقويم سيكون ؟ اZقويم يكون كيف،  اإلسالم أرïن الطالب يعدد أن ا�دف »ن لو: الً 
 الرaن هو ما اإلسالم؟ نأرã ï عددوا الطالب من iموعة إ� يش� اإلسالم؟ أرïن ã عدد يقول بعينه طالب إ� يش�
 ا�دريسية العملية أن فمعناه الطالب أخفق إذا أما،  الطالب أجاب إذا ا�دف تتحقق هنا اإلسالم؟ أرïن من األول

  ºيث، أسئلة إ� تُقلب اZقويم N وÞها، يقارن أن، يطبق أن ا�دف حسب _ هكذا و،  خطأ وفيها خلل فيها السابقة
  .سيطرحها ال{ األسئلة هذه طريق عن األهداف هذه ¤قق ىمد من ا�علم يتأكد
       

ً
 من يتأكد حÞ، با�قويم ينتÏ متªمل بناء ا�رس وعرض، لترس عرض وبينهما غلق، وهناك تمهيد، هناك إذا

   .األهداف �قق مدى
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  )yÛ(اxلقة   
   ����األسئلة الصفية���� 

ومهارة مهمة من مهارات ا�علم بشc §م وباPات معلم العلوم ال�عية، سنتحدث ا¡وم  نتحدث ا¡وم عن أمر مهم
  عن األسئلة الصفية، 
أن أي عملية تدريسية تفاعلية £لو من األسئلة فÏ عملية تدريسية قا�ة، األسئلة الصفية z : هناك قاعدة تقول

الفروق بينهما ال بد أن تكون موجودة 1 العملية  لب العملية ا�عليمية، واألسئلة أو التساؤالت u حسب
  ،ا�دريسية

 .وال نقصد باألسئلة الصفية األسئلة ا�وجهة من ا�علم فقط -

 ،نقصد باألسئلة األسئلة ا�وجهة من ا�علم إ� طالب بعينه -

 ، أو تلك ال{ من ا�علم إ� �يع الطالب، أو إ� iموعة من الطالب -

 ، أو طالب يسأل زمالئه، ما ب` الطالب ؛ طالب يسأل طالبواألسئلة ال{ تكون في -

  أو األسئلة ال{ يطرحها الطالب _ معلمه،  -
والسؤال ربما يكون من ا�علم أو الطالب، إذن ا�علم البد أن ، إذن اZدريس هو عملية تفاعلية، إرسال واستقبال

و يقود الطالب إ� عملية األسئلة ، ال{ ترد _ خاطرهيهيئ جوا نفسيا مر½ا آمنا يتيح للمتعلم بأن يطرح األسئلة 
فمن اLطأ أن يرaز ا�علم _ إجابة ماذا ؟ أو _ " ماذا ؟"�تلف عن " �اذا"ألن سؤال " �اذا؟"والتساؤل، وباPات أسئلة 

، -اZفس�–بب هو الس" �اذا"هو ا�وضوع، ولكن " ماذا"سؤال ماذا؟ وأن يتدرب الطالب _ أسئلة ماذا ؟ ألن 
فممكن أن يكون قا�ا جاهزا قد ال يدرaه ) ماذا(أما ، ) �اذا(والعملية العقلية اZفك�ية دائما ¤دث عندما نقول 

ا�تعلم، وقد ال يتفاعل معه ، و قد ال يكون من اهتماماته ، أو قد يأخذه _ عالته دون أن يدرك أبعاده و دون أن 
  .يدرك ا�غزى واmكمة منه

  واع األسئلة الصفية أن �
  :األسئلة الصفية Êكن أن نوجزها N ثالثة أنواع

  أسئلة صفية مفتوحة*أسئلة صفية شبه مغلقة      *أسئلة صفية مغلقة        *
 :األسئلة ا�غلقة/ اkوع األول   •

 لألسف الشديد أن كث�ا من ا�علم` يرaزون _ األسئلة ا�غلقة  

  قة؟ فما z هذه األسئلة ا�غل •
كما نقول واحد زائد واحد هو اثنان ، أرþن ، األسئلة ا�غلقة z الj تكون إجابتها ثابتة ويش�ك فيها µيع الطالب

وال يع� ذلك ، حN ª نموذج اإلجابة تكون ثابتة، ومن تعداها من الطالب تعت¶ إجابته خاطئة ، اإلسالم Ñ zسة 
ولكن غD جيد و غD مناسب هو اإلكثار من هذه ، العكس هو الصحيح أن هذا اkوع من األسئلة غD جيد ، بل

  .األسئلة أو أن يعتمد ا�علم عليها
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•  ÐاJوع اkشبه مفتوحة:األسئلة شبه مغلقة أو أحيانا يقال �ا/  ا:   

اmكم هذه ما :تكون إجابتها واحدة ولكن طريقة الوصول إ¡ها ¾تلفة، كأن يعطي ا�علم الطالب مسألة ثم يقول 
ا�سألة ؟ فنجد ا�حث عن أقوال العلماء ماذا قال األحناف عنها ؟ ماذا قال العلماء عنها ؟ ماذا قال شيخ اإلسالم عنها ؟ 

  .قال عنها كذا ولكن إجابتها واحدة وا�رجع �ا واحد:ثم هم ال يعرفون اإلجابة ربما يقولون 
  :األسئلة ا�فتوحة /   اkوع اJالث •

أبِد رأيك، اكتب �ا مقاZك، اكتب �ا :ال{ تكون إجاباتها ¾تلفة، يع´ À طالب n إجابة، كأن أقول � األسئلة
من األسئلة ،  قصة، لو أنك كنت القا� وجاءك كذا ماذا ستعمل ؟ كيف يمكن أننا نطور كذا ؟ هذه األسئلة ا�فتوحة

�د أنه مشارك بدون قيود دون أن ينتظر من ا�علم ! ء جيد وهذا �، ا�حببة للطالب ألنه �د فيها نفسه وينتج معرفة
 n إجابتك صحيحة أو إجابتك خاطئة ، إن:أن يقول  

  .إذن اZنويع N األسئلة أمر مطلوب و ا�علم ا�اهر من يطبق ذلك
قق ا�دف ؟ واألسئلة أحيانا يستخدمها ا�علم Zكون تعليمية وليست تقويمية، بمعË أنه ال يريد أن يعرف مدى ¤

  .إنما يريد أن يربط عن²ا بعن² آخر
  بمع� أنه هناك نوع من األسئلة تأr 1 ا¥انب ا�قويo وهذه مهمتها ا�أكد من مدى �قق األهداف -
- Dصة إما لربط العنا� ببعضها أو إلثارة الطالب وتشويقهم و�ف¦هم للتفكxوهناك أسئلة تعليمية تثار أثناء ا 

 للطالب ºيث يسأل مª شاءالطالب البد أ
ً
 باµو ا�فÑ اآلمن ، ن يكون اµو مهيئا

ً
و كما يشاء وهذا يبدو مرتبطا

  . اPي يقدمه ا�علم أو يهيئه  لطالبه
  : أسا�ب طرح األسئلة للطالب ����

و ال يل�م لكن ا�هم أن ينوع ، و للمعلم اmرية أن �تار بينها   �علم حينما يسأل الطالب هناك أسا�ب متعددةا
بطريقة واحدة كأن ½دد الطالب ثم يسأل أو ½دد iموعة بعينها �يب _ السؤال ، أو يطرح السؤال ويأخذ ا�بادرين 

ا�هم أن يراÐ اZنويع عند صياغة األسئلة ألهمية ذلك N العملية ، أو ربما يأخذ الصامت ويسأn، أو ا�تطوع` باإلجابة
  .اZدريسية

  : جابة u األسئلة ا�طروحةأسا�ب اإل ����
، فمن اLطأ  ال بد بعد طرح السؤال أن ي�ك وقتا حÞ يتأكد أن الطالب *هم أدرaوا هذا السؤال ووعوا ا�طلوب 

  . حينما يسأل ا�علم أن يأخذ اإلجابة مباÛة ال بد أن يتأكد ا�علم من أن السؤال قد فهمه اµميع ووصل إ¡هم
من الطالب ال بد أن يتأكد أيضا أن اµميع 	هم فهموا هذا السؤال،  وÙذا طرح أحد  كذلك حينما يسأل طالب

 يشكره _ سؤاn ثم �يب إجابة للجميع بعد إ§دة السؤال أو يطلب من الطالب إ§دة السؤال أو يطلب 
ً
الطالب سؤاال

 يتجه من طالب آخر إ§دة السؤال ثم يعطي اإلجابة ، وهناك خطأ يقع به بعض ا�علم`
ً
 ح` يسأل أحد الطالب سؤاال

إ¡ه تماما ثم �يبه وبقية الطالب من²فون ، إذا »ن السؤال خاصا أو ا�علم يرى أن هذا السؤال إجابته خاصة يقول 
  .Êكن أن تأ± إã بعد اmصة Êكن أن تقابل´ N وقت الراحة بأي طريقة »نت :للسائل 
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  صياغة األسئلة الصفية  �
لصù البد أن تكون صياغته واضحة وخا¡ة من الغموض، وأن ال ½مل أكÃ من فكرة، وأن يكون فيه نوع السؤال ا

  كما البد أن تكون األسئلة متنوعة و ال تكون صياغتها واحدة، ، من التشويق
: ينما نقول نقصد ال�مة األوN æ السؤال ح  فماذا نقصد برأس السؤال ؟، رأس السؤال أمر مهم 1 عملية ا�دريس  -١

ولكـن ال نقصـد ، نقصد بها ا�حتوى، فمعË هذا أنه يريد أن يأخذ إجابة" ماذا"حينما نكرر 	مة . ماذا، ماذا ، ماذا 
) مـاذا لـو؟)  (إ� أي حـد؟(أعمق ، ) كيف؟(سؤال أعمق، ) �اذا؟(هذا رأس سؤال، ) فماذا؟(فيها �اذا أ6 هذا ال�ء ؟ 

 ؤال البد أن يكون متنو§، ، رأس الس)قارن) («يل) (هل(

ويتفاعلون مع ، و�علهم يعيشون اmدث، ال بد أن تكون األسئلة تستث� الطالب وتن¹ مهارات اZفك� يهم
  ليس فقط أنهم يرددون ما هو موجود N الكتاب أو ما ذكره ا�علم �م،، اإلجابة

  .أسئلة تستث� اهتمام الطالب وتتحدى تفك�هم إذن ا�علم ال بد أن يعدد وينوع من األسئلة الصفية وأن يطرح
فهنـا  ،ومن أفضل األسئلة z األسئلة الj تربط ا�وضوع اsي يقدم للطالب بالواقع و اxياة ا�ومية الj يعيشـها  -٢

الطالب يندمج مع ا�عرفة و�عله يوظف ما تعلمه N اmياة ا¡ومية وهو حـ` �ـرج مـن الصـف اراð أو ا�درسـة 
  .ون هذه ا�علومة ال{ قدمتها n حاÆة يه ألنه يراها N حياته ا¡ومية ويرى ا�واقف ا�ناسبة Zطبيقها فيهاتك
األسـئلة الصـفية �ـب أن  هل ا�علم أو معلم العلوم ال(عية مطالب باإلكثار من األسئلة الصـفية ؟ //   أمر مهم - ٣

، ذا »نت طريقة اZدريس ال{ استخدمها ا�علم تقتì ذلك إال إ،لكن ليس Ûطا أن تكون كث�ة ، تكون موجودة
ثم يـو مـن ، بمعË أن ا�علم يسأل ثم �يب الطالب) الطريقة االستقراطية(، والطريقة اmوارية، مثل طريقة ا�ناقشة
ث� تفك�هم  قبل وحª يست، حª يس� الطالب بشc منطÈ، ثم يبدأ يتعمق أكÃ فأكN Ã ا�وضوع، إجابتهم سؤاال آخر
  .و½رك مهارات اZفك� يهم، أن يعطيهم ا�علومة

  ،األسئلة الصفية ا�قدمة من الطالب إ معلمه  -٤

أحيانا بعض الطالب يلجأ إ� أن يسأل معلمه سؤاال أو أكÃ ، وهذه تدخل N إطار إدارة ا�علم للصف أو إدارة الصف
وخاصة ! وموقف باطنه اZحدي أنا سأZك أريد إجابة، علم N موقف اختبارأو وضع ا�، وقصده إحراج ا�علم، من سؤال

إذا »ن الطالب من الطالب اPين يقصدون إثارة أو يقصدون اإلساءة للمعلم بأن يث�وا الشغب لكن بطريقة طرح 
بأن : ارة الصف ا�اجحة األسئلة ال{ فيها تعجÒ وفيها ¤دي للمعلم ، N هذا ا�وقف يتعامل معه ا�علم تعامل وفق إد

باZاã يتخذ معه عدة ،وأن هذا الطالب يقصد اإلساءة للعملية اZدريسية ، يقدر هذا السؤال بأنه من األسئلة ا�حرجة
  : إجراءات

إما أنه يتجاهله ، أو يعيد طرح السؤال عليه ، إما أن يطرح عليه سؤاال مرتبطا بهذا السؤال حª يكشف الطالب 
بأنه ال يقصد أن يتعلم و ال يقصد أن يفهم؛ وÙنما يقصد بسؤاn هذا أن �ت¶ ا�علم وأن يضعه N موقف أمام زمالئه 

، لكن إذا »ن سؤاn فعال حقيقيا فù هذه اmالة  اsي يقدر هذا ا�وقف ويقدر كيف يتعامل معه هو ا�علمAرج ، 
»ن ال يعرف اإلجابة فù هذه اmالة هو اPي يقدر ا�وقف كأن  �يب ا�علم إذا »ن يعرف اإلجابة وواثقا منها ، أما إذا

سؤال زميلكم سؤال جيد : سأºث ، أو يعيد للطالب السؤال ويقول :ال أعرف وهذه يقتضيها ا�وقف، أو يقول :يقول 
و ال يتيح ، ا N سؤاnا�هم أنه ال ي�ك الطالب حائر، أرجو أن تبحثوا فيه و سنتناقش فيه N الغد أو N األسبوع القادم 
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إنما يتيح �م أن يتخيلوا ويفكروا ، للطالب فرصة طرح األسئلة غ� ا�نطقية أو غ� الواقعية أو ال{ فيها خيال كث�
ولكن إذا تعمقوا N اLيال وتعمقوا N وضع أسئلة هالمية بعيدة عن الواقع فهنا يتدخل ا�علم ويقف وي²ف ا�وضوع 

  .م أن الطالب ال بد أن يتاح n فرصة السؤالا�ه، بطريقة أخرى
  اللغة الj يطرح بها السؤال - ٥

بÈ أمر مهم �تم به ما يتعلق باألسئلة الصفية وهو أمر يتعلق بقضية طرح السؤال واللغة ال{ يطرح بها إذ البد أن 
 �عË السؤال يصاحبه، يكون واضحا

ً
تدعيم للغة ا�دن مع مرا§ة  وال بد أن يكون نطق السؤال من ا�علم نطقا مع¶ا

خاصة إذا »ن من األسئلة ال{ ¤تاج إ� ، تعب�ات الوجه عند طرح السؤال حª يستحوذ _ À فيعيشون هذا السؤال
«يل أن إنسانا »ن N الصحراء :"حينما يقول ، أو العيش N اmدث، أو تذكر موقف مع`، تعمق أكÃ و¤تاج إ� خيال

فباZاã هذا السؤال هو اPي �عل ا�تعلم يعيش اmدث أكÃ وهذا هو ا�دف ا�عيد ، " ان وقت الصالةولم �د ماء وح
  .حª يعرف اإلجابة حª إذا ما وقع الطالب N نفس ا�وقف فإنه يتذكر ما تعلمه 

  
  :ا�قويم اsاr لألسئلة الصفية ����
  

علم و�ب أن يكون هناك تقويم �ا  من ا�علم نفسه إذن األسئلة الصفية مهارة و�ب أن تكون حاÆة عند ا�
م هذه األسئلة هل � ، ،ويكون تقويما ذاتيا بمعË أنه حينما تنت  اmصة ويكون قد طرح أكÃ من سؤال  tيقو

مناسبة N صياغتها ؟ هل وقت طرحها مناسب ؟ هل غطت األشياء ا�قصودة ؟ هل � متنوعة ؟ هل � من ا�وع ا�غلق 
أو مغلقة ومفتوحة وشبه مغلقة ؟ هل � متنوعة ºيث ترaز _ ا�ستوى األول من مستويات بلوم ال{ ذكرناها  فقط

اZذكر واmفظ ؟ هل هذه األسئلة متنوعة فيها ¤ليل ، و ترaيب، و تقويم؟ ، و مرتبطة بالواقع؟، تمس حياة الطالب؟ �ا 
ع من اZحدي الفكري للطالب واZحدي العقê ؟ هل تفاعل �ا عالقة بدرس سابق ؟ أثارت اZفك� ؟ هل فيها نو

�يع الطالب ؟ هل حينما سألت السؤال أدرaه �يع الطالب ؟ هل حينما سأل الطالب سؤاال أدرaه �يع الطالب ؟ هل 
الفكري إجاب{ _ هذا السؤال أدرaها �يع الطالب ؟ هل هذه األسئلة ال{ استخدمتها مناسبة للمستوى العقê و

وا�فÑ واالجتماÐ للطالب أم أنها فوق مستواهم أو أقل من مستواهم ؟ À هذه التساؤالت � تساؤالت تقويمية 
ºيث أنه ، يطرحها ا�علم _ نفسه بعد نهاية اmصة وحª أثناء اmصة بعد طرح السؤال مباÛة يطرحها _ نفسه

ن وُينوtع إذا »ن هناك ترÒa _ نو tموعة ، ع مع`ُ½َسi قويم يالحظ ا�علم بأنه وجه سؤال إ�Zوربما عن طريق هذا ا
  .معينة من الطالب 
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  )yê(اxلقة   
  
 ذلكم ال�عية العلوم معلم ال�عية، العلوم بمعلم اLاصة اZدريس طرق وعن اZدريس عن حديثنا يزال وال

 أحبوا طالبه أحبه إذا فا�علم Aببة، مرنة  سلسة بطريقة لطالبه ال�عية العلوم يقدم أن منه ظريُنت اPي اإلنسان

 معها ويتفاعلوا يتجاوبوا أن وينبñ الطالب ½بها أن ينبñ ال{ ا�واد من ال�عية العلوم فإن وباZاã مادته،

ا مناسبة  تدريس طريقة جحا�ا اµيد ا�علم �م هيأ ما إذا سيتحقق ذلك و� ويستشعروها، yيتفاعل مناسبًا صفيًا وجو 

 معلًما تتطلب أو تستوجب األمور هذه و�،  ويت�بونه ، ويستشعرونه يتعلمون، ما أهمية ويدرaون الطالب، فيه

 .جيدة بطريقة ال�عية العلوم يقدم حª متمÒًا ناجًحا

 ال(عية؟ العلوم معلم ا�علم ذلكم صفات ما/  س

 هذه أن شك بال «صه، ال{ األمور بعض N يتمÒ أنه ربما ال�عية العلوم معلم ولكن للمعلم، §مة اتصف هناك

 كيف يعرف معلم §¡ة، أخالق ذو معلم متمÒ، معلم إال بها يقوم أال ينبñ والرسل األنبياء مهنة ال�يفة ا�هنة

 سنعرض و.  اmسن اZعامل معهم ويتعامل ويقدرهم، و½�مهم سلوaه، N �م قدوةً  يكون معلم طالبه، مع يتعامل

 .ال�عية العلوم معلم N تكون أن �ب ال{  ا�واصفات � وما ا�علم، ذلكم  صفات بعض

 :واألخالقية اإليمانية الصفات//  ! � �

 : وجل عز هللا اkية áلص ا�علم يكون أن .١

 األجر  قبل األخروي األجر إ� ويتطلع ،وجل عز هللا ا�ية ¾لص يكون أن بد ال هنا ال�عية  العلوم معلم

 اZحض� و ا�بكر، حضوره N ا�علم اإلخالص ويظهر أدائه، من ذلك ويظهر عمله N ¾لًصا ويكون ،انيوي

 وه ما إيصال N االجتهاد مع العمل، مع القول ومطابقة يقول بما اZقيد و با�عرفة، تزوده و لطالبه، اح�امه و اPه´،
  .ال�عية العلوم تدريس N عمله خالل من سيقطفها ال{ باdمرة فيفكر طالبه، إ� ا�نهج N موجود
  .وأفعاÄ أقواÄ 1  صادقًا ا�علم يكون أن .٢

 بد ال ب�ء طالبه  يعد فحينما تعامله، و عمله خالل من ذلك سيظهر وأفعاn؟ أقواN n صادقًا ا�علم يكون كيف

 طالبه، مع تعامله و الفصل، إ� حضوره خالل من أفعاn أيًضا و½قق، يù أن بد ال أيًضا يتوعدهم احينم به، يù أن

 وأن ا�ابية، األلفا" واالبتعاد اmسن الÍم و األقوال  ، �م واZقدير واالح�ام اmب وÙظهار ،الطالب ب` العدل و

 .يفعل ما و� يقول ما N À صادقًا اmافزة، وال�مات ا�شجعة بال�مات ورطبًا اهللا، بذكر رطبًا لسانه يكون

 .بطالبه ورفيًقا رحيًما ا�علم يكون أن .٣

 يثقل ال  ، بطالبه  رحيًما ا�علم يكون أن فينبñ مهم، أمر الطالب مع وهو زانه، إال �ء  N يكون ما الرفق

 وال الواجبات، كÃة و الفعل، أو بالÍم  عليهم يقسو ال ا�ريح، ا�فÑ اµو �م تهيئ ال{ األمور يتلمس عليهم،

ا ُكْنَت  َولَوْ {  تعا� يقول ، ومتعبة �م مرهقة بطريقة باZعامل عليهم يقسو
#
ِب  َغلِيَظ  َفظ

ْ
َقل

ْ
وا ال ْغَفض

َ
 }َحْولَِك  ِمنْ  ال

 ومشاعرهم بقلوبهم يبتعدون ولكنهم  بأجسامهم يبتعدون ال قد ربما عنك، يبتعدون ينفضون، الطالب �عل الغلظة

 N األطفال، مع تعامله N أصحابه، مع تعامله N وسلم عليه اهللا صu ا�" س�ة من جًدا كث�ة أمثلة نتذكر ولعلنا ،
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 يقوم وهو ا�علم �عل هذه À إ¡هم،  يتحدث من مع تعامله N ا�صح، �م يقدم من مع تعامله N النساء، مع تعامله

 .عمله وÏ قوN n �ء، À فيا طالبه مع الرفق  يتلمس وأن ًمارحي يكون أن مهم بدور

 .متواضًعا ا�علم يكون أن .٤

 N منهم أعلم تكون قد أنك شك بال منهم، أعلم وهو يعرفون، ال وهم يعرف اPي هو بأنه الطالب يشعر فال
 أنت تعرفها ال ال{ ألمورا بعض N منك وأعرف  منك أعلم »نوا ربما أمامك اPين الطالب أيًضا لكن جوانب،

  ا�علم يكون أن يع´ ال اZواضع و حدود، N متواضًعا كن وPلك  ا�علم، أيها
ً
 اZحدث _ �رؤون ،لطالبه مبتذال

 أن منهم، خوفًا وليس �م حبًا �م يتواضع بأنه يشعرهم أن بد ال،  ºضوره أصواتهم ويرفعون استئذان دون معه

 ومهما »ن مهما و  يكون لكن يتواضع، بنفسه ثقته زيادة من اµهالء، تواضع وليس ماءالعل تواضع �م تواضعه

 .وطالبه ا�علم ب` للتعامل حدود وهناك ضوابط هناك إ� نزل ومهما ا�علم تواضع

 .ا�عليم مهنة u صابًرا ا�علم يكون أن .٥

 طـالب مـع وتتعامـل فيهـا،جهـد إ� ¤تاج ماZعلي  عملية ألن ، بالسهلة ليست مهنة  اZعليم مهنة أن شك بال

ùلك ا�ستويات، ¾تلPفهمهـم قلة _ و أسئلتهم، _ تص¶ تص¶، أن بد ال و N بـاين _ و األمـور، بعـضZا N 
 الطـالب ألن بالوقـت وااللـ�ام ،ا�بكـر اmضور : ا�علم تواجه ا�شاق من،   �م تقدمه اPي اµهد و، مستوياتهم 

 وفق الطالب مع اZعامل كذلك بها، يتعلق وما و االختبارات واZحض�، واZعمق واالطالع القراءة كذلك ،ينتظرونه

 و�ا خصائص �ا  ا�راحل هذه من مرحلة و� ا�راهق`، مع ويتعامل األطفال مع فيتعامل نموهم، ووفق مستوياتهم

 ا¡أس مرحلة أو الغضب مرحلة إ� يصل أحيانا  بأنه ا�علم يشعر وما ا�علم، يقلق ما الطالب من يبدر قد صفات،

 .وص¶  تأن7  إ� ¤تاج  و ،Ûيفة مهنة ا�هنة هذه ألن �يل، ص¶ ذلك يصاحب أن بد ال ولكن أحيانًا،

 .إ�هم ا�عرفة نقل 1 أميًنا طالبه، تعليمه 1 أميًنا ا�علم يكون أن .٦

 األسئلة N أمينًا يكون أن ½á، لم  وهو حá بأنه يشعرهم ال á½ لم »ن إذا أعرف، ال يقول يعرف ال »ن إذا 

 تقتì كذلك .أüارهم حفظ N أمانة هناك يكون أن األسئلة، وتوزيع ارجات وتوزيع واZقويم �م، يقدمها ال{

 �م يضع أن ولو½ا مواده N ي¶زها أن و½اول الطالب تواجه ال{ ا�شÍت عن ويبحث يتلمس بأنه ا�علم أمانة

ا ا�علم يكون أن تقتì فاألمانة ، اإلش¸الت من يصيبهم قد �ا مناسبة حلول yمتلمًسا بالواقع §رفًا  مثقًفا ملم 

 .طالبه �شÍت

  ا�علم يكون أن .٧
ً

 .طالبه ب8 �دال

 عليه اهللا صu الرسول عليهما وحث كث�ة آيات فيهما نزلت مهمان، مطلوبان أمران وا�ساواة العدل شك وبال

  يكون أن ا�علم صفات أهم ومن وسلم،
ً
 منه الطالب �س أو ظالًما ا�علم »ن ما ومª الظلم، العدل ضد ألن §دال

م ومهما ،طالبه عيون من ا�علم  سيسقط هذا فإن ظلًما oالظلم يفسده جهود من بذل ومهما علمية مادة من �م قد ، 
  يكون أن بد ال

ً
 ،اµماÐ  العقاب يوقع طالب، _ طاً�ا ½ا�  ال الطالب، من يعرف ال ومن يعرف من مع §دال

 n ي�ح أن الطالب بعض ½تاج قد ال�ح، N العدل األسئلة، N  العدل ا�ظرة، N العدل مهم، الطالب ب` العدل
  بينهم مساواة هناك الطالب،  ب` عدل هناك يكون أن بد ال إذن ، مرة من أكÃ ا�علم
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 :وا�هنية األكاديمية الصفات: ثانًيا �

 .يدرسها الj العلمية للمادة متقًنا ا�علم يكون أن .١

  للطالب، يأ± أن قبل يقرأ أي يدرسها ال{ العلمية للمادة متقنًا بمعË و األكادي¹، اµانب من مهم أمر وهذا

 حª وأيًضا تطرأ، قد ال{ لألسئلة متهيئًا اأيًض  يكون حª و للطالب، سينقله Êا واثًقا يكون حª يتعمق، يتبحر،

 واحدة صفحة سيقدم ا�علم »ن إذا:  ال�بوي` أحد يقول ثقة، ا�علم سيعطي والقراءة اZحض� من القوي اإلرث هذا

 .جيد بشc سيخرجها فإنه العلمية ا�ادة من يتمكن  ح` ا�علم .صفحات ع� يقرأ أن فعليه

 .العلم من االسnادة u حريًصا ا�علم يكون ن .٢

  ا�سألة »نت إذا الكتب، إ� الرجوع ا�صادر، إ� الرجوع العلماء، سؤال القصد  العلم؟ من باالس�ادة يقصد ماذا

 حينما حد عند يقف ال فا�علم حد، عند  يقف ال أنه بمعË العلم، من يس�يد أن بد ال فا�علم أقوال وفيها آراء فيها

 خطأ هناك Pلك ، االطالع و بالقراءة مستمًرا، يكون أن بد ال ويقف، معلم ¡كون Zؤهله اµامعية الشهادة يستلم

 تبدأ باZاã . للتعليم تؤهله ال{ اµامعية الشهادة هذه يستلم أن بعد القراءة،  عن يقف ح` ا�علم` بعض به يقع

 .منها ويس�يد يثبتها أن بد فال اµامعية، دراسته أثناء اكتسبها ال{ ا�علومات تتال8

 .واسعة ثقافة ذا ا�علم يكون أن  .٣

  �ادته، ا�صاحبة لألمور ا�علم معرفة الواسعة  اdقافة الواسعة؟ باdقافة يقصد ماذا
ً
 ا�علم أيها كنت إذا :فمثال

 و االقتصادية µوانببا ثقافة بالواقع، ثقافة اZار�ية، و العربية، العلوم N ثقافة يك تكون ال�عية للعلوم
 مع للتواصل ومفيدة مهمة روافد هذه À الطالب، بيئة N يدور ما _ مطلًعا تكون كذلك االجتماعية، و السياسية
 .طالبك

  .العلo اqحث ألدوات §تلªً  ا�علم يكون أن .٤
 عن وا�حث وأسبابها ا�ش�ة ¤ديد معرفة العل¹، األسلوب استخدام � العل¹ ا�حث ألدوات ا�علم وامتالك

 .علمية بطريقة عنها يبحث معينة قضية º Nث ما إذا حª يمتلكها األمور هذه معرفة حلو�ا،

 .وا�جتمع ا�تعلم لطبيعة مدرþً  ا�علم يكون أن .٥

  هناك السمÚ، هناك شخص، لc تمثيلية أنظمة هناك بينهم، فردية فروق هناك أيًضا  واحدة، نسخة ليسوا الطالب

 يتعرف وPلك الطالب، من  أنواع هناك العاطù، اmدð، هناك العقê، هناك ا�نطÈ، هناك اÑm، هناك �²ي،ا

 ا�جتمع؟ هذا N تدور ال{ واألمور واZقا¡د العادات � ما ، فيه يدرّس اPي ا�جتمع طبيعة و ،الطالب طبيعة _

  .متمÒًا معلًما تجعلهوس n ستسهل األشياء �ذه ا�علم  معرفة وPلك
 .ا�دريس مهارات من متمكًنا ا�علم يكون أن .٦

 و§رفًا اZدريس �هارات مدرïً  ا�علم  يكون أن بد وال متعددة، اZدريس مهارات اZدريس؟ بمهارات يقصد ماذا

 صياغة و ،اZقويم فويعر ،األسئلة صياغة و ،الفردية الفروق و ،اLاتمة ويعرف اZمهيد يعرف ا�علم  أن ºيث �ا،

 ، وأنواعها ،الصفية األسئلة يسأل كيف ويعرف ،ا�شاغب` الطالب مع يتعامل وaيف ،يتجاهل كيف يعرف األهداف،
  .بها Aيًطا ويكون ا�علم يدرaها أن ينبñ كث�ة مهمة أمور
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  :والعقلية الصحية الصفات:  ثاJا �
   جيدة، بصحة �مة بصفة ا�علم يتمتع أن .١
 .الظاهرة العاهات من ا�علم �لو أن .٢

 .يقـال كما يعلم من آخر هو يكون ال %$ حوÄ يدور ما qعض وا�عرفة والفطنة اÂsء من بقدر يتمتع أن .٣

 ".�دع´  اLب وال باLب لست "يقولون كما

  يكون ºيث بنفسه اdقة عنده يكون ،اkفس 1 اJقة من قدًرا يمتلك أن .٤
ً
 ،ا�علومـات توصـيل _ قـادرا

 
ً
  الطالب مع فيتعامل للصف القائد هو ألنه اZعامل؛ من ومتمكنا

ً
 .قلًقا يكون وال يرتبك وال ثقة فيه تعامال

 ا�علم وبأن ، وÛيفة سامية مهمة اZدريس بأن  يدرك بأن .ا�دريس éو جيدة إÀابية ا°اهات ذا يكون أن .٥

 وأن ،للمجتمـع الطـالب �ـّرج  اPي هـو أنـه و ،غ�ه ايقدمه أن يمكن ال أشياء يقدم وأنه ،اmياة N  أساð رaن

 بها مقتنع بمهنته راٍض  وهو عليها ويقبل ،§¡ة وم¸نتها اإلنسان فيها يؤجر مهنة اZدريس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الصفات األكاديمية والمهنية
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 )yð(اxلقة 

ا�نهج فلماذا  البد ح8 ندرس منهج العلوم ال(عية أن تكون األهداف z ا�سار اsي نسD عليه 1 تدريس هذا
  نبدأ باألهداف ؟

ألننا إذا درسنا العلوم ال�عية بدون أهداف فإننا ال نعرف ماذا سنقدم للطالب؛ ألن ¤ديد األهداف  ورسم 
و أيضا سيُستخدم من طرائق اZدريس اPي �دم ، األهداف وصياغتها بطريقة جيدة يسهم N تقديم  Aتوى مناسب

  . أسا¡ب اZقويم البد أن تقيس تقدم الطالب N ¤قيق هذه األهداف وaذلك، هذه األهداف و½ققها
  وهنا يطرح تساؤل ما الواجب 1 ا�عامل مع هذه األهداف ؟

وال بد أن تكون مكتوبة خاصة  األهداف ، وأهداف تدريس العلوم ال�عية ال بد أن تكون واضحة وAددةً   
و_ معرفة �ا وتصور وهو يقوم ، ا ا�علم وأن يكون _ دراية بهاوال بد أن يطلع عليه، العامة واألهداف اLاصة

 عند إعداد اLطة وعند اإلعداد الف´ ، باZدريس الفعN ê اmصة أمام الطالب تكون هذه األهداف حاÆة
ً
أيضا

األهداف لتروس وعند اZحض� البد أن تكون موجودة ومكتوبة ، األهداف تكون واضحة حª يستÈ منها ا�علم 
  .اLاصة السلوaية ال{ يقدمها لطالبه N أثناء اmصة ويمكن أن يقيسها ويعرف مدى ¤ققها N نهاية اmصة 

  ما z األهداف 1 ا�عليم العام 1 ا�رحلة االبتدائية وا�توسطة واJانوية؟
ض نماذج من تدريس سأستعرض بعض األهداف أهداف تدريس العلوم  ال�عية بشc §م ، وبعد ذلك سنستعر

  . بعض مواد ا�قررات ال�عية 
  ���� أهم األهداف العامة �دريس العلوم ال(يعة 1 ا�عليم العام ����

 y ( يعيشها jمو الkا�ناسب �راحل ا m)ود ا�تعلم بالعلم الnأن ي.  
ô ( طاعة اهللا  Ä تقوى اهللا سبحانه وتعا و�بته ا�ضوع òأن ينشأ ا�تعلم ع.  
 وتدبراً وعمالً ) ¼

ً
  .أن يوثق ا�تعلم بكتاب اهللا تالوة وحفظا

Ç ( ًوفهما وعمال 
ً
  .أن يوثق ا�تعلم صلته بسنة الرسول ص� اهللا عليه وسلم حفظا

Û ( عليم العام�أن تنمو قدرات ا�تعلم ا�عرفية بما يناسب ¤ مرحلة  من مراحل ا.  
ê (ص� اهللا &kبة ا� u عليه وسلم والقيام ¶قوقه واالقتداء بهأن ي�' ا�تعلم .  
� ( u Dابع8 �م بإحسان والقيام ¶قوقهم والس�بة السلف الصالح ومن  الصحابة  وا� u أن ي�� ا�تعلم

  منهجهم
ø (ع وب8 ماينسب إ�ه من األقوال واألفعال وليست من)أدلة ال u هأن يم¦ ا�تعلم  ب8 ا�ين الصحيح القائم .  
Ú ( جةxوا m)جة بالعلم الxر ا�نحرفة واألراء الزائفة باªحل واألفkأن يتمكن  ا�تعلم من مواجهة ا�لل وا

  . وال³هان واألسلوب  اxسن
yü  (م اإلسالم من عبادات ومعامالت 1 نفسهªأن يطبق ا�تعلم اح .  
íí (ور)  °اه  د mينه وأمته ووالة أمرهأن يعرف ا�تعلم حقوقه وواجباته عن و .  
y« (منهج اإلسالم  u ا�تعلم برسالة ا�مملكة العربية السعودية 1 إقامة ا�جتمع  nوهذا خاص با�ملكة ، أن يع

  .وا�عوة إ�ها وا�شارaة W 1ل الرسالة 
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y¼ ( أن يدرك ا�تعلم خصائص اإلسالم و�اسنه و§¦اته.  
yÇ  (اء إ�ها ورح اإلخاء ب8 مة اإلسالمية وخصائصها ويقوي 1 نفسه روح االنتماأل »أن يثق ا�تعلم بمقومات

  .أفرادها
yÛ  (الشهوات و½ذر من الوقوع فيها )أن يتمكن ا�تعلم من مواجهة ف،   
íÅ ( االستفادة من مصادر u تعينه jال  oحث  العلqوا  rاsعلم ا�السليم وا Dفك�أن يكتسب ا�تعلم مهارة ا

  .�علومات وفق الضوابط ال(عيةا
  : ول� مادة أهدافها ا�اصة بها وu z اkحو ا�اÁ . هذه األهداف العامة للعلوم ال(عية بش� �م  
  .من أهداف تدريس مادة ا�فسD ) أ
  .أن يفهم  الطالب  كتاب اهللا  تبارك وتعا  ومعرفة معانيه وتدبر آياته  )١
 .اب اهللا  أن يستسهل الطالب  حفظ كت )٢

 .أن يزداد تعظيم الطالب للقرآن الكريم  )٣

 . أن يعمل الطالب  بكتاب القرآن الكريم ويتحلوا بأخالقه )٤

 . أن يفرق الطالب ب8 خصائص السور ا�كية وا�دنية )٥

 . أن يعرف الطالب أسباب نزول اآليات والسور ا�قررة )٦

 .أن تزداد الäوة اللغوية �ى الطالب )٧

٨(  u م والفوائد  واآلداب من اآلياتأن يتدرب الطالبªاستنباط األح  . 

  :من أهداف تدريس مادة اxديث ال(يف ) ب
  . أن ½رص الطالب u تعلم اxديث اkبوي  ال(يف ودراسته والعمل به )١
 .أن ينشأ الطالب u �بة اهللا تعا وتعظيمه 1 نفوسهم  )٢

أ الطالب u �بة الرسول ص� اهللا عليه )٣  .وسلم  وي�بوا  u االقتداء به  أن يُنش[

 . أن يتعرف الطالب u مªنة صحابة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم  ووجوب �بتهم وي�بوا u ا�أÆ بهم )٤

٥( Äماaأن يستشعر الطالب عظمة هذا ا�ين  و . 

ه به بأسلوب عذب ومنطق أن تزداد الäوة اللغوية عند الطالب ليستطيع االستفادة منها 1 ا�عبD عن ما1 نفس )٦
 . فصيح وألفاظ áتارة

 أن يتدرب الطالب u استنباط الفوائد واألحªم  واآلداب من اxديث   )٧

  : من أهداف تدريس مادة ا�وحيد) ج
  .أن يتوجه الطالب إ معرفة كمال اهللا عز وجل وتفرده با�لق والرزق وا�دبD ¥ميع ا�خلوقات  )١
 .يد اهللا �ميع أنواع العبادة و¹خالص ا�حبة Ä  وا�ذلل وا�ضوع Ä أن ي�� الطالب u توح )٢

̧اء والÕاء  )٣  .أن تقوى صلة الطالب باهللا سبحانه وتعا ووجوب اللجوء إ�ه 1 ال

أن ُ½صن الطالب من الوقوع 1 ال(ك بأنواعه أو اqدع وا�حدثات وأن يسهم 1 تقوية اإليمان،   و�قيق ا�قوى  )٤

                                                           
ô ي يدل عليه السياق   "بمعوقاتأن يثق : " ستاذاأل قالPالعرض أيًضا ، لكن ا N مقومات: "وهكذا كتبت" 
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  .ر ذلك 1 سلوaهم وحياتهم وأن يظه
 : من أهداف تدريس مادة الفقه) د

  .أن ي�� الطالب u �بة األحªم ال(عية وتعليمها والعمل بها  )١
 .  أن ½ذر الطالب ا¥هل باألحªم ال(عية ويدرك مفاسده )٢

٣(  Äمراقبة اهللا سبحانه وتعا 1 ¤ أعما u أن ي�� الطالب. 

 .لعمل بأحªم ال(ع ½قق السعادة 1 ا�نيا واآلخرة أن يتذكر  الطالب أن ا )٤

 .  أن يدرك الطالب أن دين اإلسالم هو دين الفطرة والوسطية والشمول والعدل  وأنه صالح ل� زمان ومªن )٥

 .أن ي�� الطالب u االنقياد ألحªم ال(ع وا�قرب هللا بالطا�ت  )٦

 .ربط األحªم بها أن تقوى صلة الطالب باألدلة ال(عية من خالل  )٧

 . أن يزداد فهم الطالب للحالل واxرام واJواب والعقاب )٨

 .أن يطبق الطالب  العبادات بواجباتها وسننها  )٩

 . أن يكتسب الطالب ا�هارات األساسية  للتفكD السليم )١٠

اسية و أن يكتسب الطالب مهارات  األس. أن يتدرب الطالب u استنباط أحªم الت(يع ويتعرفوا عليها  )١١
 ، ا�فكD السليم

 هناك N ، أن فروع األح¸م ال�عية بأهدافها ا�ختلفة بينها اZقاء وتماس وتكامل:بÈ أمر مهم أن نقول 
ً
أحيانا

وهناك  ، وهناك آيات N اZفس� أو N القرآن  آيات فيها جوانب من العقيدة، اZفس� تتعرض آيات  ألح¸م فقهية
 
ً
فال بد للمعلم أن يقدم ، للطالب الشك أن فيه أمور فقهية وفيه أمور  حياتية وعقدية عندما يعرض ا�علم حديثا

للطالب مقرارت العلوم ال�عية  بطريقة تكاملية تسمح للطالب بأنه يستفيد من هذه  اآليات واألحاديث بطريقة 
{ يقدمها ا�علم ºيث أن �عل وهذا دور ا�علم ودور النشاطات ال،  شاملة وليست قا�ة أو بطريقة Aددة ¾ت²ة

 ªياتهم الواقعية يعرفون مº العلوم ال�عية مناسبا للطالب، مرتبط N هذه اآليات وهذه األحاديث و ما يقدم
  ويعرفون كيف يطبقونه وaيف يت�بونه وaيف يتمثلون ماقُدم �م من أمور ال�يعة، يستخدمونه

 )yÚ(اxلقة   

ولكن قبل أن ندخل N اmديث عن بعض الطرق ، ريس اLاصة عن العلوم ال�عيةال يزال حديثنا عن طرق اZد
  .ا�اه تقليدي وا�اه حديث  N طرق اZدريس العلوم ال�عية: نريد أن نتحدث عن ا�اه`

 هو مصدر ا�عرفة الوحيد، وال جدال N أن مصادر ا�عرفة تنوعت اآلن
ً
ب � وما يعرض N الكت، فقد »ن ا�علم قديما

ا�واقع : ولكن N اآلونة األخ�ة تعددت مصادر ا�عرفة مثل .   مايعول عليه ا�جتمع N اكتساب الطالب للمعرفة
وغ� ،وا�كتبات،  وحلق اPكر، وا�حاÆات،  وا�دوات ، والقنوات الفضائية، والكتب االلك�ونية، االلك�ونية

وطريقة ، وPلك البد للمعلم أن يستخدم طريقة تدريس مشوقة، رفةفثلك لم يعد ا�علم ا�صدر الوحيد للمع.ذلك
ربما ©حت بعض الطرق قديما ولكن ، ول�ايد ا�عرفة واالنفتاح اPي يعيشه ا�اس، تدريس مناسبة  �ذه ا�تغ�ات

همل الطالب ، وب` استخدامها N الوقت الراهن غ� iٍد وهناك اختالف ب` اال�اه القديم اPي يرaز _ ا�عرفة و ي
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وهناك فروق كث�ة ب` اال�اه` ©ملها N . اال�اه اmديث اPي يرaز _ الطالب اPي �عله Aور العملية اZعليمية 
  :اµدول اآل± 

  : اال°اه اxديث  :اال°اه ا�قليدي 
y(  قائق وحفظها وتسميعهاxاستقبال ا u زaير

  . فقط من الطالب
  .ألوØ عò جهد ا�علميعتمد  با�رجة ا )»
 .دور ا�تعلم فيه سل� )¼

Ç(  ا�علم يلقن ا�علم ويلقيها دون أي جهد
  . للطالب

Û( يعت³ الكتاب ا�صدر الوحيد للمعرفة.  
ê(  8ا�علم الفروق الفردية ب8 ا�تعلم mال يرا  . 

ð(  عليمية �دود�واليستفيد . استخدامه للوسائل ا
  . من ا�قدم ا�ق� 1 هذه الوسائل

ø( ى الطالب ي� Ëحصيل ا�عر�قويم 1 ا�هتم با .
فيكتù باالختبارات ا�حصيلية �قويم مستوى 

  الطالب  

y( Dفك�يع� با�ستويات العليا 1 ا.  
  .يعتمد با�رجة األوu Ø جهد ا�تعلم )»
  .دور ا�تعلم اÀا� وفاعل )¼
Ç( oعلي�ا�علم منظم وموجه للموقف ا.  
Û( مصادر ا�عرفة متعددة.  
ê( mب8 الفروق الفردية وتنوع أنماط ا�تعلم8يرا .  
ð(  عليمية ويوظف�نوع 1 استخدام الوسائل ا�يهتم با

 .ا�قنيات اxديثة 1 تدريسه

ø(  مل والشمول 1 تقويم الطالب فيهتمª�حقيق ا�يس� 
. با¥وانب ا�عرفية والوجدانية وا�هارية u حد سواء

قويمه للطالب فيستخدم أسا�ب تقويمية متنوعة 1 ت
ومقاييس ، وملفات اال�از، Âالختبارات ا�حصيلية 

   .وا�قويم اsاr ، اال°اهات 
 ãاZهذه الفروق إن شاء اهللا تعا� _ ا�حو ا N ومع ذكر الفروق إ�اال نفصل:  

  ����خصائص ا�علم النشط����
  وأحكم _ هذ

ً
 دراسيا

ً
 حينما أزور صفا

ً
 نشطا

ً
ا الصف بأنه تعلم نشط؛ ال بد أن يكون حª يكون هناك تعلما

 تمر من عند فصل دراð و�د ا�تحدث الوحيد هو ا�علم ، الصوت األوحد هو صوت ، هناك خصائص معينة
ً
أحيانا

  :ا�علم والطالب فقط منصتون  هل هذا تعلم نشط ؟  بال شك ال ، اZعلم النشط n خصائص  سنعرضها منها 
١(  

ً
  دور ا�تعلم يكون إ�ابيا

ً
  . ال يكون سلبيا

  .ا�علم ميp ومع` وموجه للتعلم )٢
  . ½رص ا�تعلم _ ا�عË اإل�اã للموضوع وال يتوه N اµزئيات )٣
 للتفك� N أهمية ما تعلمه )٤

ً
 »فيا

ً
  .�صص ا�تعلم وقتا

رaزنا عليه كث�  وهذا، ½اول ا�تعلم  ربط األف¸ر اµديدة ال{ تعلمها بمواقف حياته ال{ يمكن أن تنطبق عليه )٥
  .أن ا�تعلم N اZعلم النشط أنه يطبق ما تعلمه N مواقف اmياة ا¡ومية

  .يربط ا�تعلم À موضوع جديد يدرسه با�وضو§ت السابقة ذات العالقة )٦
  .½اول الربط ب` األف¸ر N مادة ما مع األف¸ر N مقابل ا�واد األخرى )٧
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  ؟ �عليoكيف نفعل دور ا�تعلم 1 ا�وقف ا �
  كيف ©عل ا�تعلم فاعًال N ا�وقف اZعلي¹؟ كيف ©عله متفاعًال  N الصف اراð ؟ 

، باستخدام اس�اتيجيات اروس اmديثة »Zعلم اZعاوÎ وغ�ها من االس�اتيجيات ل{ تزيد من فعا¡ة الطالب  )١
  .ونبتعد عن الطرق اZقليدية ا�ملة

  .للتعلم و¤فز ا�تعلم õو اZعلم نستخدم األسئلة ال{ تقود )٢
 ، أبرز معايD اس�ا°ية ا�دريس اkاجحة �

ً
  : الj °عل ا�علم نشطا

  .جعل ا�تعلم Aور العملية اZعليمية )١
  .مشارaة ا�تعلم N نشاطات اZعلم )٢
  .مالئمتها للوقت ا�خصص لترس )٣
  .مالئمتها لطبيعة موضوع ارس )٤
٥( ðمالئمتها للصف ارا.  
  .ا�خالفات ال�عية خلوها من )٦
  كيف تصنف اس�ا°ية ا�دريس ؟  �

  :ح` نريد أن نصنف إس�اتيجية اZدريس نطرح األسئلة اZا¡ة 
  هل العالقة ب` ا�تعلم`  تنافسية أو �اعية؟ -
  هل ا�مط اZعل¹ فردي أو جامÚ؟ -
  هل اµهد N حجرة الصف  مرتكز _ ا�علم أم ا�تعلم؟  -
  ا�تعلم _ ا�عرفة هل � بطريقة مباÛة أم غ� مباÛة؟  كيف ½صل  -

òدريس منها ما ي�ة الس�اتيجيات اDإذن أمامنا تصنيفات كث  :  
 : وهذه تنقسم _ ثالثة أقسام � _ ا�حو اZاã. إس�اتيجيات _ أساس اهتمامها بنشاط ا�تعلم  )١

- Z« يا _ نشاط ا�تعلم	ز aا±إس�اتيجيات ترPعلم اZت واÍوحل ا�ش ÎعاوZعلم ا .  
 . إس�اتيجيات ترaز جزئيا _ نشاط ا�تعلم »mوار وا�ناقشة  -

 .    إس�اتيجيات ال ترaز أبدا _ نشاط ا�تعلم »�حاÆة واإللقاء -

 : إس�اتيجيات _ أساس اهتمامها بفردية اZعلم و�اعيته و� نو§ن  )٢

  . لم ا�¶مج واZعلم اPا±  اZعليم الفردي »Zع -
 . اZعليم اµماÐ كطريقة ا�حاÆة وطريقة حل ا�شÍت  -

٣(  êداثة والقدم و� _ ما يmإس�اتيجيات _ أساس ا : 

  . إس�اتيجيات تقليدية كطريقة ا�حاÆة وا�ناقشة وهاربرت  -
 . إس�اتيجيات حديثة »Zعلم اZعاوÎ وحل ا�شÍت  -

  : شهر اإلس�اتيجيات ا�دريسية واآلن مع أ •
•  Øاإللقاء(طريقة ا�حا6ة   :اإلس�اتيجية األو(  :  
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ن يعرض ا�علم ا�علومات عرضا شفهيا  |و� أ. تعد طريقة ا�حاÆة من أشهر الطرق أكÃها استخدامنا N مدارسنا 
  .مستمرا  دون اZوقف للمناقشة أو التسأول حª ين  ماعنده 

  :  تها ما يòو من إÀابيا
  . توفر الوقت واµهد  -
  . تناسب بعض ا�قررات كمادة اZاريخ  -
  . تناسب اإلعداد الكب�ة - 
-   ãعليم العاZتناسب طالب ا .  
  . تساعد _  الربط ب` ا�علومات السابقة والالحقة  -

 òة  منها ما يDو�ا عيوب كث  :  
  قلة مشارaة ا�تعلم -
 لل شعور ا�تعلم با�  -

 . و إغفال تنمية مهارات ا�تعلم`، ترÒa ا�علم _ ا�علومات  -

  . ال يستطيع ا�علم الوقوف _ مدى فهم ا�تعلم` لترس -
  :  اإللقاء وا�حا6ة منها ما يò و�فادي عيوب هذه الطريقة هناك مق�حات �حس8

  .تقسيم ا�وضوع إ� فقرات -
  .عرض و استخدام وسائل اإليضاح - 
  .استخدام وسائل تعليمية منوعة  - 
  . مناقشة الطالب فيما فهمه وفيما اليفهمه  -
  حث الطالب _ ربط مايتعلمه بما يه من معلومات سابقة  -
  . استخدام األسلوب القصN 9 العرض  -
  .إتقان استخدام تعب�ات الوجه  -
  . استخدام اللغة العربية السلسة  -
  . �ح Æب األمثلة N ال -
  . استخدام بعض األنشطة اdقافية واmرaية ال{ تقلل ا�لل N نفوس الطالب -

  : طريقة ا�ناقشة: اإلس�اتيجية اJانية  •
الطريقة ال{ يناقش بها ا�علم مع ا�تعلم`  N موضوع ارس عن طريق إلقاء األسئلة حª يصل بأنفسهم إ� ما   

nموضوع ارس عن طريق إلقاء األسئلة هذه الطريقة فيها،  يريد إيصا N `ة ب` ا�علم وا�تعلمaكأن ، تفاعل  مشار
  .يسأ�م ما حكم كذا؟ و ماذا لو عمل كذا؟ سؤال يتلوه سؤال آخرحª يصل لتهف ا�رجو ¤قيقه N ارس 

òابيات متعددة منها ما يÀو�ا إ :  
- ÈلZإبراز دور ا�تعلم`  وعدم االقتصار _ ا.   
 . تنمية اdقة ى ا�تعلم`  ألنهم يسألون ويناقشون ويطرحون ما يهم من أف¸ر وأراء وأسئلة   -
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 . تن¹ قدرات ا�تعلم`  العقلية -

  . تساعد ا�ناقشة ا�تعلم` _ اكتساب مهارات االتصال وèاصة مهارة اإلنصات و اZحدث وÙدارة اmوار  -
òومن سلبيات هذه الطريقة ما ي :  

  . ربما تأخذ وقت طويل -
 .ربما ¤تاج �هارة §¡ة N استخدام األسئلة الصفية توزيعا  وتنويعا �را§ة الفروق الفردية  -

 . ربما ¤تاج �هارة §¡ة لضبط الصف ف  ال ينفع �ا ا�علم اPي شخصيته ضعيفة  -

 .كذلك قد تفقد اإلثارة للمتعلم حينما يقرأ ارس ويألفه   -

فت¶ز ، األمور اLاصة بطريقة ا�ناقشة و� بال شك أفضل من طريقة اإللقاء ألن دور ا�تعلم فيها ا�ا� هذه أبرز  
وبال شك ال تناسب األعداد الكب�ة ألنه ، و تنمو عنده مهارات اZفك�، ويطبق فيها مهارات اZواصل، فيها شخصيته   .قد ½دث فيها نوع من الفو*

  :لطريقة ا�ناقشة مثال 1 العلوم ال(عية 
 ãاZدخ` يكون _ ا�حو اZدرس ا N العلوم ال�عية مثال N عندما  نريد أن نوظف هذه الطريقة :  

  يطرح ا�علم هذا السؤال  مارأيكم باZدخ` ؟  -
 ثم يطرح سؤاال آخر ا�دخنون  كم �pون N أموا�م كم �pون N صحتهم؟   -

ويصلون إ� االستدالل اPي ، وا إ� االستدالل  ويصلوا إ� اmكم ال�Ðثم يبدأ يناقش الطالب حª يصل -
 . ينطبق _ ما  يتعلق باZدخ`

و_ ، وما يتعلق باZعامالت الربوية، وaذلك الربا،  وaذلك حاالت الطالق، وهناك مواضيع أخرى  ك�ب  اLمر
رأيكم N الصالة ؟  مامعË إقامة الصالة ؟ مارأيكم  حسب ا�ادة ال{ سيتحدث عنها مثًال لو يتحدث عن الصالة ما

حينما يتحدث عن . N اPي يتحرك N الصالة  ؟ ثم يأ± بأمور ثم يصل إã أنه يوضح Ûوط و أرïن س+ الصالة
العقيدة وعن بعض األمور والقضايا  العقدية وبعض اmاالت ال{ تقع من بعض ا�اس واألخطاء ال{ «د, العقيدة 

يذكر �م بعض اآليات ، ما رأيكم بهذه اآلية ؟ وما ا�قصود فيها  ؟  ثم استنباطات حª يصلوا إ�  أن الطالب  ثم
 إ� اmكم ال�Ð وا�دف األساð من ارس اPي سيقدم للطالب

ً
، يناقشون و½اورون ا�علم ح{ يصلوا سويا

، وال يكون تذكرها أثناء ارس، ئلة وأن يكون áA �اكذلك Êكن أن �هز االسئلة وهذا أمر مهم بأن يب´ األس
وتكون بطريقة سابرة أي بطريقة  منطقية  من سؤال ثم بعده سؤال أعمق  ثم بعده سؤال أعمق ،  وهكذا ، وتكون 
 م�ابطة  ºيث أن يكون ا�ناء ا�عرÏ  يصل إã الطالب بطريقة قوية بطريقة منظمة وأن ال تتشتت أف¸ر  وأذهان
الطالب وعندما يستخدم الطريقة ½اول أن يضبط ارس و ال يتشعب  ارس واليتفرع ºيث ال يصل الطالب إ� 

 .  ا�قصود

 )yÚ(اxلقة   

وaذلك طريقة ا�ناقشة وaيف  نوظفها Zدريس ، ¤دثنا عن الطريقة اZقليدية اإللقائية وaيف يمكن �ا  أن õسنها
  ريقة تدريس أخرى سنتحدث عن ط. العلوم ال�عية
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  :طريقة تمثيل ا�ور:اإلس�اتيجية اJاJة  •
  ما z طريقة تمثيل ا�ور ؟ 

 N عملية اZدريس
ً
 ويكون ا�ابيا

ً
، و� من طرق تدريس اZعلم النشط، من اسمها يتضح �ا أن ا�تعلم يكون نشطا
 
ً
، اã يكون بينهما حوار وبينهما مناقشاتوباZ، وزميله يتقمص دور آخر، وفيها يمكن أن يتقمص ا�تعلم دور معينا

فطريقة تعليم تمثيل ، ºيث أن  ا�تعلم  يستشعر ا�وقف اZعلي¹ بشc أفضل، ºيث يتمثل هذا اور اPي يقوم به
êتمثي cعليمية _ شZفيقومون ا�تعلمون بتمثيل أدوار شخصية أخرى، اور تقدم ا�ادة ا.  

  :إÀابياتها   
  .                       س أكÃ متعة وحيوية�عل ار -
 .ترسخ ا�علومات ى ا�تعلم  -

  . تكسب ا�تعلم الطالقة -
  :سلبياتها

  .            ¤تاج µهد كب� N إعدادها -
  .¤تاج لوقت Zدريب ا�تعلم` عليها -
  .   ال تالئم كث� من ا�وضو§ت -

  . ورمثال 1 العلوم ال(عية لطريقة تمثيل ا�
فيمكن أن يقوم طالب بدور ا�ائع  وطالب آخربدور ا�ش�ي ثم تتم العملية ،  حينما أقدم موضوع عن ا�يوع  مثالً 

ثم بعد ذلك يتناقش ا�علم مع الطالب  بطريقة ا�يع ال{ قدمها الطالب هل ا�يع Aرم ؟  هل ، والطالب ينظرون
يقومون ا�تعلمون  بدرس الفرائض مثًال  أنه شخص قد أ- إ� األسلوب Aرم ؟ أو أنه حالل ؟  كذلك يمكن أن 

درس ، وaذلك N أمور العبادات.  القا� ويسأل عن ال�aة وهذا دوره القا. وهذا دور السائل وaيف تقسم ال�aة ؟
 N خلف ا�قام  ؟ كيف يقف uعن العمرة كيف يضع اإلحرام ؟  كيف يلبس اإلحرام؟  كيف يطوف ؟  كيف يص
عرفة   ؟ ما� األدعية ال{ يقرأها ؟  وÊكن يقدم بدور تمثيN ê درس الرó واZمائم ºيث أن شخص يعلق تميمة 

ثم يأ± طالب و يب` n .. و�اذا تستخدمها ؟  ثم يقول استخدمها لكذا.. ويأ± طالب أخر ويقول ماهذه ؟ فيقول هذه كذا
باZاã تصل ا�علومات إ� ، ثم يأ± طالب آخر فيأخذه و½رقه أو يمزقه، اءاألح¸م واألحاديث ال{ تن! عن هذه األشي

  .الطالب واألف¸ر بطريقة  تمثيلية وهذه الطريقة تناسب الصغارالسن ºيث يدرaون ا�وقف 
  :طريقة ا�علم ا�عاو�   :اإلس�اتيجية الرابعة  •

ا�اه حديث يرaز _ أن بكون تعاون ب` : اZعاوÎ واZعلم. و� إس�اتيجية حديثة وشه�ة و�ا انتشار واسع 
  :وتهدف هذه الطريقة إ� غرس مبدئ` أساس` ى  ا�تعلم، ºيث يقسم الطالب إ� iمو§ت، الطالب فيما بينهم

١(        êم¸Zا Ðماµوهو العمل ا 

 أن يكون هناك اعتماد متبادل فيما بينهم )٢
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  :من Ôوطها 
 í (Àا� ا�تبادلاالعتماد اإل:   
يقصد باالعتماد اZعاوÎ ا�تبادل N طريقة اZعلم اZعاوÎ بأن يكون  هناك تقسيم  للطالب _ ا�جمو§ت  

ويكون بينهم اعتماد ا�ا/ متبادل بمعË أن يكون واحد من ، وتتكون i Àموعة çس أو ست  أوسبع  طالب 
يمكن االستغناء عن اآلخرين بدوره  فيكون هناك تكامل فيما أعضاء ا�جموعة n دور مع` وÏ نفس الوقت ال

فc طالب مسؤول عن نفسه ومسؤول عن ، وهناك مسؤو¡ة فردية ومسؤو¡ة �اعية،  فهناك مهام  لc فرد منهم، بينهم
  . وهذا من أسس اZعليم اZعاوÎ، ا�جموعة ال{ ينت¹ إ¡ها

 ô (لوجه 
ً
  :ا�فاعل ا�عزز وجها

ول¨ يكون . اZعاوÎ يتطلب تفاعال وجها لوجه ب` الطلبة يعززون من خالn تعلم بعضهم بعضا و©احهماZعلم 
  )  .    ôîîå -àÅمرÐ واmيلة ( اZفاعل مثمرا �ب أن حجم ا�جمو§ت صغ�ا ل¨ يتضح دور À طالب N ا�جموعة 

l ( عاونية والشخصية وا¥ماعية�ا�تبادلةتعليم ا�تعاون8 مهارات ا:  
بل �ب تعليمهم ا�هارات االجتماعية ال{ يتطلبها اZعاون ، اZعلم اZعاوÎ  ليس وضع عدة أفراد i Nموعة فقط

وهناك بعض اLطوات ال{ ، وحفزهم الستخدام هذه ا�هارات إذا أردنا أن تكون ا�جموعة منتجة ، العاã ا�وعية 
  :¤قق هذا ال�ط � 

  .ا�ؤدي إ� اdقة بقدرات الزمالء  اZعرف ا�ثمر -
  .اZواصل بدقة ووضوح  -
  . اZقبل واعم -
   :معا¥ة عمل ا�جمو�ت)  �

ومدى Aافظتهم _ ، ويتحقق هذا ال�ط عندما يناقش أعضاء ا�جموعة مدى تقدمهم õو ¤قيق أهدافهم     
  .   عالقات عمل فعالة 

   :خطوات تنفيذ ا�علم ا�عاو�  •
ثم تقسيم مهام العمل _ ، وتقسيم الطالب _ iمو§ت، ثم õدد األهداف، قة اZعلم اZعاوÎ تبدأ باZمهيدطري

اZعليق واZقويم،  هذه خطوات اZعلم اZعاوÎ يكون هناك تمهيد من ا�علم حول ، عرض ا�جمو§ت، ا�جمو§ت
ثم عرض ، ثم تقسيم ا�هام _ i Àموعة، قسم ا�جمو§تثم ن، ثم õدد األهداف ال{ نريدها، ارس وا�قصود فيه

  . ثم اZعليق واZقويم، ا�جمو§ت
 حينما يستخدم ا�علم  اZعليم اZعاوÎ يبدأ بتمهيد ارس بسؤال بربطه بالواقع بربطه بسابقه

ً
ثم ½دد  مع ، إذا

جمو§ت لc درس ولc موقف يقسم _ وهناك ¤ديد Zقسيم ا�، ثم يقسم ا�جمو§ت، ا�تعلم` أهداف ارس
cمو§ت ثابتة طول الفصل، شi هذه ا�جمو§ت، أو هناك Áثم ، أو أن يغ� ا�جمو§ت ب` الفينة واألخرى، ويَُس

ثم ½دد ، وا�جموعة اdاdة يهم كذا، وا�جموعة اdانية يهم كذا، ا�جموعة األوæ يهم كذا، يقسم مهام العمل
، ثم تتم عملية اZعليق من ا�علم واZقويم وا�ناقشة حول ارس، ثم  يطلب من ا�جمو§ت أن تعرض ما يها ،الوقت
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ويتعاون مع الطالب N ¤ديد اإلطار ، وا�قطة األخ�ة ال{ � اZعليق واZقويم � ال{ يربط ا�علم فيه شتات ارس
  .العام لترس وÏ ا�وية ارس بشc جيد

  : شك إن اZعلم اZعاوn Î ا�ابيات كث�ة منهاو بال
  .أنه  �عل ارس أكÃ متعة وحيوية - 
  .أنه ين¹ مهارات العمل اµماÐ ى ا�تعلم` - 
  أنه ين¹ مهارات اmوار  -

بينهم أثناء كيف ين¹  اZعليم اZعاوÎ مهارة اmوار؟  ألنه هناك نقاش يتم ب` ا�علم والطالب وب` الطالب فيما 
Ðماµلك ، أداء العمل اPوار أن يتحدث يناقش خاصة لو »نت هناك نقاشات لطرح بعض اآلراء وmهذه مهارات ا

فممكن  أن تعرض ، وعرض ا�شÍت ال{ تتطلب أن يبدي ا�تعلم رأيه، فاZعليم اZعاوÎ  مناسب وجيد لطرح اآلراء
ثم يتناقش ، عدم االهتمام با�ظام، ا�ظافة، وÛب اLمر،  واZدخ`، للطالب مش�ة  اجتماعية معينة مثل الطالق

 ºيث يوظفون ، ثم يبحثون عن اmلول، الطالب فيما بينهم يبحثون عن األسباب
ً
يأصلون  هذه القضية تأصيًال Ûعيا

همة اZعليمية ال{ 	فوا ماتعلموه N اmديث وÏ اZفس� وÏ فروع العلوم ال�عية كN c خدمة هذا النشاط وهذه ا�
  .  بها
فهناك شعور باmيوية ، ºيث أن الطالب يرى أنه يعمل بروح الفريق، أنه ين¹ مهارات العمل اµماÐ ب` الطالب -

  .شعور بالنشاط با�شارaة با�ساهمة اmيوية والنشطة من ا�تعلم إذا استخدم ا�علم هذه الطريقة
  : ات � وللتعلم اZعاوÎ بعض السلبي 
  .¤تاج  إ� جهد ووقت إلعدادها وتنفيذها -
  .¤تاج إ� معلم ماهر يستطيع أن يطبقها-
  .قد ال تالئم À ا�وضو§ت - 
  . التناسب األعداد الكب�ة  - 

  طريقة  حل ا�ش±ت : اإلس�اتيجية ا�امسة •
 حيث �عل الطا، وهذه الطريقة تدرب الطالب _ اZفك� ا�نه0 العل¹

ً
وا�حث عن ، لب  ½دد ا�ش�ة أوال

فإنه إذا ، وÙذا ُدرب الطالب و استُخِدمت هذه الطريقة باستمرار فإنه سينعكس _ حياته ا¡ومية، وعن اmلول، أسبابها
وأنه ½اول ، خرج إ� حياته ا¡ومية فإنه سيستخدم ويطبق اZفك� العل¹ ا�نه0؛ بأنه اليعزو ا�ش�ة  إ� سبب واحد

  . وÙنما ½اول أن �ت¶ عالجات، يتلمس األسباب وال يلجأ إ� عالج واحد
و ا�قصود با�ش�ة � موقف صعب يتحدي بنية ا�تعلم اdقافية وخ¶اته ا��اكمة واس�اتيجية حل ا�شÍت  

فمثال يطرح ، ثم يبدأ N حلها فيث� ا�علم ا�ش�ة. تعتمد  _ االنطالق N اZدريس من إثارة ا�شÍت إ� السm Úلها
، و½دد مع الطالب أسبابها، ثم يبدأ يناقش الطالب فيها. أو N فقه العبادات، أو N فقه ا�عامالت، مش�ة N العقيدة

  ما � ا�ش�ة؟ وaيف أتت؟ وaيف اmل؟ ما � أبرز اmلول؟ ما هو اmل ا�ناسب؟ 
  :بال شك أن هذه الطريقة �ا اÀابيات

  .  ث� اافعية õو اZعلم ت - 
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  .بناء عقلية علمية ى ا�تعلم - 
  .تن¹ مهارات اZفك� - 
  . �عله يقبل õو اZعلم بشc جيد -  
  . �عل اZعلم مرتبط بواقع اmياة  -

 الطرق ال{ تن¹ مه،وPلك ينبñ للمعلم أن يستخدم الطرق ا�ناسبة ال{  تربط ب` الطالب وواقعه
ً
ارات وأيضا

  .اZفك� ا�نظم ى ا�تعلم
  :و بال شك أن هذه الطريقة �ا �ددات 

  .¤تاج إ� جهد كب� إلعداده - 
  .¤تاج إ� وقت Zطبيقها - 
 من ا�وضو§ت  - 

ً
  .ال تالئم كث�ا

ألن ، جتمعهذه الطريقة طريقة حل ا�شÍت �تارها ا�علم N بعض القضايا ال{ ½تاج �ا الطالب و½تاجها ا�
، تدريب الطالب _ ا�ساهمة N حل ا�شÍت بطريقة علمية منظمة يسهم لعالج بعض الظواهر االجتماعية

 
ً
 ا�ابيا

ً
 N حل هذه ا�شÍت، ويكون للطالب ح` خروجه للمجتمع دورا

ً
 إسهاما

ً
ألنه N القاعة ، يكون مسهما

، وPلك إثارة بعض ا�شÍت وتوزيع الطالب _ iمو§ت ،اراسية تدرب _  منهجية العلمية N حل ا�شÍت
ودمج طريقة حل ا�شÍت مع اZعلم اZعاوÎ مهارة جيدة مناسبة Zدريس العلوم ال�عية؛ ºيث  أن يتوزع الطالب 

طالب أو يعطي ال، _  شi cمو§ت  حسب اZعلم اZعاوÎ  ثم يث� بعض ا�شÍت ويوزع  ا�شÍت _ الطالب
ثم يستخدم فيها الطريقة العلمية ا�منهجة عن طريق ا�حث ،  ا�جمو§ت  	ها يعطيها مش�ة واحدة، مش�ة  واحدة

  . عن أسباب ا�ش�ة وAاولة ا�حث عن اmلول �ا
وطريقة حل ا�شÍت تن¹ مهارات اZفك� ألن ا�تعلم حينما يتعلم داخل الصف ثم �رج خارج الصف فإن أي 

 م
ً
 علميا

ً
هذا إذا ما ُدرب N القاعة  N الصف اراð _ ا�نهجية العلمية ، ش�ة يراها فإنه سيفكر N حلها تفك�ا

فإن نظرة الطالب للمش�ة ستتغ� بأنه ½اول أال ½كم وأال يصدر اmكم ا�هاë للمش�ة  قبل أن ، mل ا�شÍت
 ويضعها N إطارها

ً
ثم  �رب ، ثم �تار اmل ا�ناسب �ا، ثم ½اول أن يضع حلول �ا، سبابهاأ ثم يبحث عن، ½ددها أوال

هذا اmل و�ت¶ هذا اmل ويعمل تقويم n هل هو مناسب؟ هل حاول أن �فف ا�ش�ة؟ هل حاول أن يتال: ا�ش�ة؟ 
  هل حاول أن يعالج ا�ش�ة؟

 N تÍي يستخدم  إس�ا�ية حل ا�شPيد اµي يقدمه و ا�علم اPبعض القضايا الواقعية؛ بمع´ أن يوظف درسه ا
، فمثاِل لو »ن هناك حديث Ûيف سيقدمه ا�علم لطالبه يعالج قضية معينة من قضايا اmياة، mل هذه ا�ش�ة

، فممكن أن يأ± ا�علم بقصة معينة أو مش�ة معينة ºيث أن الطالب �دون N هذا اmديث العالج �ذه ا�ش�ة
كما أن هذه اآلية نزلت بسبب موقف مع` فهناك موقف ، كما أن هذه اmديث §لج ا�ش�ة فهو يعالج مش�ة أخرى

فمثًال  اآليات ا�كية نزلت N توحيد اهللا سبحانه وتعا� و نبذ ال�ك وÙثبات أن اهللا واحد وأن هناك بعث ، مع` مشابه
د§ء األموات وهذا أنواع من ، واZوسل للصاm`، طواف N القبور ،ربما أن يكون هناك بيئة فيها Ûك، بعد ا�وت

، ويسقطها  ا�تعلم _ ا�واقف ال{ يراها N حياته ا¡ومية، وPلك Êكن أن يوظف اآليات ا�كية ال{ نزلت، ال�ك
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Ûاك مع اهللا أحد وأن يمقت اإل، وأن يصل mل ا�شÍت بأن تتجذر يه الوحدانية، عن طريق أسلوب حل ا�شÍت
  .أو د§ء غ�ه N العبادة ، أو دعوة أحد مع اهللا، N عبادته

وعن اZعلم ،¤دثنا N هذه اmلقة عن حل ا�شÍت كطرق تدريس، هذه أبرز األمور ا�تعلقة بطريقة حل ا�شÍت 
ÎعاوZعليم العلوم ال�عية ، اZ وعن  تمثيل اور كطرق حديثة    . 

 )ü»(اxلقة   

 

 هذه N وسنتحدث ا�شÍت، وحل األدوار وتمثيل اZعاوÎ، اZعلم منها الطرق بعض عن سابقة AاÆة N ¤دثنا
  .Pلك الطرق ومن ال�عية العلوم تدريس تناسب ال{ األخرى الطرق بعض عن ا�حاÆة

 ºيث "االستكشافية طريقةبال" يس� ما أو االستكشاف طريق عن ا�علم طريقة:  )٣( ا�امسة اإلس�اتيجية •
  .بنفسه ا�عرفة إ� للوصول ا�فهوم، إ� للوصول n ا�علم توجيه طريق عن ا�تعلم يتوصل
Ëاالكتشاف، إ� طالبه ا�علم يقود أن بمع �Ùافه ¤ت بأنفسهم ا�عرفة إ� الوصول وÛوتوجيهه إ.  
  : فمثال
 §مة، كمفاهيم اإلحسان أو اإليمان أو واZمائم الرó فهوموم الكهانة ومفهوم السحر مفهوم بتدريس تقوم حينما
م ©عل

o
 بنفسه، وصل إذا فا�تعلم، ا�فهوم هذا إ� والوصول واالستكشاف للوصول ا�علم من بتوجيه بنفسه يس� ا�تعل

م ا�نطÈ اZفك� وقاده oكم، هذا أو القانون هذا أو القاعدة، هذه أو ا�فهوم، هذا إ� الوصول إ� ا�نظmفإنه ا ãاZبا 
م أن من وأفضل إ¡ه أثبت  سيكون oيقد n جاهًزا ا�فهوم.  
  : فمثال
  .يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك اهللا تعبد أن: اإلحسان مفهوم عن نتحدث حينما
 األمثلة، طريق عن فهوما� �ذا إدراك بدون الطالب ½فظه بأن يقدم أن يمكن ال البسيطة العبارة بهذه ا�فهوم هذا
  .اإلحسان تمثل  ال{ اmقيقة هذه إ� الوصول طريق عن

  :االستكشافية الطريقة  تعريف إ نصل هنا
 معلومات إ� يصل حª ا�عض، بعضها مع وترaيبها للمعلومات، ا�تعلم معاµة نتيجة ½دث اPي اZعلم بأنها
  .فسهبن إ¡ها يصل قبل، من n معروفة تكن لم جديدة
  :االستكشاف من أنواع هناك

í .حر استكشاف  
ô .جه ِشبْه استكشافoُمو  
l .جه استكشافoمو  
    . للطالب سيقدم اPي  اZطبيق أو ا�وضوع ويقتضيه ارس يقتضيه هذا و� ،

ه االكتشاف   يقوم ال{ والعمليات اإلجراءات من iموعة عن عبارة وهو: الُموج[

                                                           
٣
   المفترض أن تكون االستراتيجية السادسة  
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  .ا�علم إÔاف �ت تكون أن والبد ا�علم، إÛاف ¤ت  الصù، ا�وقف N ا�تعلمون بها 
 وصياغته ا�صطلح ا�فهوم الستخالص وتنظيمها؛ وتصنيفها، مصطلح، أو مع` مفهوم عن ا�علومات �ع بهدف
 اZصنيف عملية ثم منه، وÛÙاف ا�علم من بتوجيه أنفسهم _ يعتمدون يبحثون هم ارس، وقت أثناء إجرائيا

  .ارس وقت أثناء إجرائيا وصياغته ا�فهوم هذا استخالصو
ه االكتشاف وخطوات   :   ا�اÁ اkحو u الُموج[

  .للمتعلم` تعليمه ا�راد ا�فهوم ا�علم ½دد •
  .السبورة _ ويكتبها منتمية غ� وأمثلة وا�صطلح، للمفهوم منتمية أمثلة يذكر  •
  .با�فهوم عالقة �ا ليس وأمثلة وم،با�فه عالقة �ا أمثلة ا�تعلم يعطي •
 ال ال{، ا�فهوم هذا إ� تنت¹ ال{ األمثلة يصنف iموعت`، N األمثلة تصنيف الطالب من ا�علم يطلب •

 .ِسماتها و¤ديد ا�فهوم هذا إ� تنت¹

 .اLصائص هذه ضوء _ iموعة لc وصف وÙعطاء يطلب •

مة واألسئلة لةاألمث حول الراجعة اZغذية ا�علم يقدم • oالُمقد.  
  . مفهوم أو مصطلح لc تعريف ذكر ا�تعلم` من ا�علم يطلب •
ْب  • tعريف ا�علم يُهذZعريف مع ¡تفق ا�ق�ح اZاالصطال0 ا. 

  .منتمية وغ� منتمية أخرى أمثلة طلب خالل من ا�تعلم` فهم ا�علم يُقوtم •
 :واألهم األخ�ة ا�قطة •

 .ا�فهوم هذا فهموا هل يرى ºيث معطاة وحاالت أمثلة طريق عن الطالب فهم مبتقوي ا�علم يَقوم أن

 :مثـال

  .اZنجيم هو ا�فهوم »ن إذا 
 فيها اmالة ا�تعلم يعطي حينما ا�علم أن إذا اZنجيم، ضمن تدخل ليست وحاالت تنجيم فيها حاالت ا�علم يعطي
 ا�علم يقف فهناك ا�تعلم خلط إذا أما ارس، هدف ¤قق فهنا ذلك؛ ضمن تدخل أو تنجيم اmالة هذه يقول تنجيم،
  .ا�فهوم �ذا الطالب فهم يستدرك أن و½اول ويوجه
 أخ�ا يصل حª  األمثلة، _ ا�فهوم دائما وُيرaزْ  èطوات، ا�علم بإÛاف الطالب طريق عن با�فهوم الوصول إذن
  .ا�قصود ارس إ�

  :العمò ا�نظيم طريقة:  السادسة اإلس�اتيجية •
  العمê؟ باZنظيم يقصد ماذا اZطبيقية، الطرق من و� الطالب أمام العمê العرض
 العمê، اZطبيق خالل من فكــرة، نقل أو خ¶ة إلبراز ا�تعلم أو ا�علم بها يقوم النشاط من متعددة صور أو نشاط
Ëيمم أمامهم، الوضوء. " أمامهم يطبق بيق،تط فيها ال{ اروس بعض  تناسب الطريقة هذه أن بمعZصنع ،"أمامهم ا 
 ثم اZطبيق، منهم يطلب ثم وتقليده، Aا»ته ا�تعلم` من يطلب ثم، أمامهم يرونه ºيث عمليا تطبيقا أمامهم �ء
  . ال أو خاطئ هو ا²Zف هذا _ اmكم _ القدرة وهو األخ� ا�حل إ� والوصول اZقويم، منهم يطلب
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  : إذن 
  .ارس حسب _ وهذا الطالب أمام _ عمليا مثاال هناك يكون أن هو العمê اZطبيق

  : فمثال
  .أمامهم عمê تطبيق  n اZيمم وaذلك الطالب، أمام عمê تطبيق هناك. األخ� التشهد N اµلسة
  .والوضوء واmج الصالة كدروس ذجنمو الطالب أمام يكون أن إال �ا ينفع وال عمZ êطبيق ¤تاج اروس وبعض
  : اsه� العصف طريقة:  السابعة اإلس�اتيجية •

 معينة قضية الطالب ا�علم يطرح أن  و�". األفªر استمطار"  وتسÁ اZدريس N اmديثة اال�اهات  من و� 
  .القضية �ذه حلوال يُوِجدوا أو �دوا  ºيث ذهنيا عصفا �م ويعمل أف¸رهم يستمطر أن ½اول  ºيث

  وهو 
ْ

 ا�وضو§ت من موضوع �عاµة ا�شارa` من األف¸ر من Êكن عدد أك¶ _ للحصول وسيلة بأنه : يُعر[ف
  .  Aددة ف�ة خالل

 mل يستخدم  اPه´ فالعصف.  إجابة من أكÃ ¤تمل  مفتوحة إجابات �ا قضية N اPه´ العصف ويستخدم
  . تطوير  وأ إبداع أو معينة �ش�ة
  :اsه� العصف لطريقة معينة أسس هناك

í- قويمZا                           ô- فك� حرية إطالقZا    
l- اآلخرين أف¸ر _ ا�ناء -�                 الكيف قبل الكم  
  :  يê ما منها اPه´ العصف لطريقة الضوابط بعض وهناك   
 يرن رأي N الطالب ا�تعلم يشارك حينما أنه:  " بمعË"  ا�قويم يرن"  أن البد اPه´ العصف ا�علم يطبق حينما -

  ºيث اZاã، ثم اdالث ثم رأيه يقول اآلخر ثم رأيه يقول أمامهم، يسجل و لزمالؤه وال ا�علم اZقويم n يعمل ال، اZقويم
ق وال اZقويم يرن

ّ
  .فكرة من بالطالب أ6 مهما يُعل

 �ء و�، أف¸ر من مايهم يطرحوا بأن للطالب فرصة اPه´ العصف N يكون أن البد اZفك� يةحر إطالق  -
  .أمامهم سيُكتب يقولونه

 :بمع� الكيف قبل الكم -

م ذلك بعد ثم األف¸ر من Êكن قدر أك¶ سنأخذ أننا tالكم من �رج الكيف يقال دائما الكيف، ونأخذ نُقو N 
  .اPه´ العصف

  :بمع� اآلخرين أفªر u اqناء  -
 وباZاã ثاdة، فكرة منهما و�رج فكرت` يدمج أن ويمكن زميله، فكرة _ فكرته يَبْ´ أن للطالب يسمح Êكن
 : اsه� العصف مهمة أمور هذه ولكن. فكرة _ فكرة

  :  اsه� العصف استخدام 1 ا�طوات أول
í- ا�وضوع ومناقشة ¤ديد.  

ô- ا�وضوع غةصيا إ§دة _ cأسئلة ش.  
l- ه´ العصفPا.  
اZقييــم جلسة - �

.  
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 واألسئلة ا�ش�ة ¤دد ºيث صياغتها تعاد ثم علنيًا، شÍ تناقش" ا�ش�ة" ا�وضوع فيحدد األساسية اLطوات هذه
 نبحث كنoا ºيث ألخ�،ا N تكون اZقييم جلسة ثم للطالب، اآلراء نأخذ اPه´ العصف ½دد ثم بها، ا�قصود ا�راد
  .ال أم الرأي هذا تطبيق إم¸نية مدى ونرى رأي À عن

  .معينة مش�ة هناك »ن إذا ا�ش�ة حل N يُسهمون أنهم ºيث للطالب جدا مناسب اPه´ العصف
 من يه ما يطرح نبأ للطالب آمـنًا مر½ًا نفسيًا جًوا يهيئ أن �علم البد أف¸رهم، يُوظفون حرية، ألنفسهم فيه �دون
 أن Êكن أنه يشعر  ا�تعلم �عل الطريقة بهذه. األف¸ر تقييم يأ± األخ� N إال األف¸ر _ تعليق هناك �عل وال أف¸ر،
ها، N يُسهم أن يمكن ا�شÍت، ½ل أن يمكن نشًطا، متعلما يكون أن يمكن ا�عرفة، N يُسِهم

t
 يفكر يمكن حل

N طوي اإلبداعZجديد رواZوا.  
  :  ا�فاهيم خرائط:  اJامنة اإلس�اتيجية •
 ارس عنا� توضع ºيث ال�عية العلوم تدريس N تطبق أن يمكن اmديثة اZدريس طرق من اس�تيجية و� 
 خريطة شc _ وا�فاهيم األف¸ر  فيها موزoع شجرية وخريطة شجري شc طريق عن  اارس  ا�تعلم أو ا�علم من
ºا�تعلم ذهنية إ� وتصل ا�تعلم بنية إ� وتساهم تصل أنها يث cجيد بش.  

  ا�فاهيم؟ خرائط اس�اتيجية فما�    
 إ� شمو¡ة األكÃ ا�فاهيم من تتدرج ºيث هرمية، بصورة ا�ادة مفاهيم فيها تُرتoب ا�عد، ثنائية «طيطية رسوم: �
اط األقل،

ُ
طر ا�فاهيم هذه و¤

ُ
  .اإلطارين ب` العالقة عليها يكتب بأسهم بعضها بطترت بِأ

 بسبب اراسية ا�ادة مفاهيم فيه ي�تب «طيطي رسم عن عبارة هو أو ا�علومة، ثبات N يُسهم ا�فاهي¹ الشc هذا
 �هناا وÞما خصوصية، واألكÃ األقل إ� خصوصية واألقل شمو¡ة األكÃ ا�فاهيم من يتدرج ºيث ا�رé، التسلسل

  .األمثلة �د حيث اLريطة قاعدة إ� تصل حª عمومية األقل ا�فاهيم تقابل اLريطة أسفل إ�
  : خطواتــــها

í- ا�وضوع اختيار .  
ô- مة اختيار ثم�األشياء أو األحداث _ تشتمل ال{ ا�فتاحية ال.  
l- لشمو¡تها تبًعا تناز¡ا وترتيبها با�فاهيم قائمة إعداد ثم.  
  .اLريطة قمة N عمومية األكÃ ا�فاهيم وضع - �
  .واحدا عرًضا خط N  الواحد ا�ستوى ذات ا�فاهيم ترتيب -�
Å- طوط، عالقة بينها ال{ ا�فاهيم ربطè مات كتابة ثم�ا�فهوم` ب` العالقة توضح ال{ ال.  
  .ا�فاهيم خرائط أش¸ل من الشc فهذا الشc، هذا �ا يتضح هنا من
 األساسية ا�ؤرة األساð، ا�عد تضع ، واجباتها أرïنها منها تفرtع ثم الصالة: ( تضع أن Êكن كث�ة، ف  أش¸n ماأ

رج واحدة و� واجباتها سننها أرïنها منها «رج ثم الصالة: مثال
ُ
 أن ا�هم، منها «رج ثم الصالة أرïن تقول أو منها، «

 تسلسê شc _ أو أسهم منها  ومتفرع دائرة أو صغ�ة مربعات وفيه ، مربع شc _ تكون أن إما ا�فاهيم خرائط
  .بعض داخل دوائر تكون ºيث
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 Êكن. أخرى مفاهيم منه يتفرع ثم األساð ا�فهوم هناك يكون أن فكرتها لكنها متعددة ا�فاهيم خرائط فأش¸ل
  :مثال فتقول تستخدم أن

  .اLريطة هذه N تفرع ثم... وأرïنه واجباته وسننه اmج
  ..آخره إ�.. والس� والواجبات أرïنها منها تأخذ ثم الصالة تأخذ ثم اإلسالم أرïن أو

  .شمو¡ة وأكÃ أقوى ا�عرÏ بناؤه يكون ا�تعلم ذهن N انطبعت إذا اLريطة هذه
 : " األقران وتعليم تدريس" : اإلس�اتيجية ا�اسعة  •

  .ا�عض بعضهم تدريس N يستفيدوا أن Êكن همبين فيما الطالب إن ºيث
  االس�اتيجية؟ هذه � ما

  .زمالئهم تدريس N ا�تمÒين ا�تعلم` من االستفادة _ تقوم هذه االس�تيجية
  :األقران تدريس من نموذج  هنا

  .الواحد الصف تعليم طريق عن إما •
  .منه أقل هم �ن األ_ الصف تعليم أو •
  .اZعليم عن ا�سؤول` الُعرفاء نظام أو •
 من لزميله فهما أكÃ يكون زميله من يتعلم حينما الطالب ا�درسة، خارج بتعليم ا�درسة خارج ا�ساعدة أو •

 ..أحيانا ا�علم

 أكÃ يكون زميله من  ا�تعلم يتلÕ فحينما يه، للمعلومات أثبت يكون اZعليم بعملية يقوم حينما الطالب أيضا 
  .زميله وب` بينه كب�ة ليست الفروق وأن اmواجز أن د� ألنه ثباتا؛

  .اZطبيقية األمور بعض تعليم N مناسب كذلك،الطالب ب` الفردية للفروق ا�شÍت mْل  مناسب األقران تعليم
.. آلخرينا مع باZعامل باألكل، يتعلق ما ، باللباس يتعلق ما اZيمم، الوضوء، معينة، مهارات اZالوة، تعليم: مثال 

 يكون أن Êكن األقران تعليم أن واضح هو وaما،  اآلخر الطالب من الطالب منها يستفيد أن Êكن ا�هارية األشياء
 للمعلم مساعدا ويكون iموعته يعلم طالب º Àيث ا�جمو§ت _ يوزعهم وÊكن ا�تمÒين، الطالب ا�علم يأخذ
N كن زمالئه بعض تقويم ا�هارات، بعض _ الطالب تدريبÊ الزميل هذا ثم زميله أمام العمل الطالب يعمل أن 

Òموجود هو ما وفق ، ا�علم وضعها ال{ ا�عاي� وفق حكما يصدر أن يستطيع ا�تفوق ا�تم N ،به قام ما هل ا�ادة 
  .؟ خاطئا أو صحيحا الطالب
 بعض Zدريس ا�علم يستخدمها بأن دريسيةاZ الظروف تقتì وقد ا�علم، يستخدمها قد األقران تدريس طريقة
 بعد اmصة، قبل يكونوا أن Êكن، لزمالئهم العام للمستوى يصلوا لم اPين أو القصور، بعض يهم اPين الطالب
 مساعدة N ا�تمÒ الطالب يُسهم أن Êكن،   م¸ن أي N أو ا�صN ،u أو ارس، خارج أو الفسح، أثناء N أو اmصة،

 يقوم باZاã فهو زميله بتدريس يقوم حينما ا�تمÒ والطالب،  ا�تمÒين الطالب من يستفيد أن ا�علم وÊكن له،زمي
  .لزميله ا�علومة سينقل هو وباZاã ويؤaدها، ويؤصلها، يه،  ا�علومات بتنظيم
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  :أنها وz واحد �ء Àمعها اxديثة ا�دريس و¹س�اتيجيات طرق أبرز هذه
 العملية N دور n ا�تعلم و�عل نشًطا، ا�تعلم و�عل اZعليمية، العملية Aور هو ا�تعلم و�عل ، ا�تعلم _ كزترت •

  .اZعليمية
- Èي هو متعددة طرق أمامه ال�عية العلوم معلم أن نقول أن بPمناسب تكون ما حسب ا�ناسبة، الطريقة �تار ا 
n ،عليمية للبيئة ومناسبة سيقدمها، ال{ العلمية لمادةل ومناسبة لطالبه، ومناسبة هوZمن به ا�حيطة "الف¦يقية"  ا 

   :األهم لكن،  �ا سيختار اPي هو، تعليمية ووسائل دراسية قاعة
 ب` مش�ك ترونه قاسم هناك وPلك اZفك�، مهارات تن¹ الع²، روح مع  تتالئم  حديثة اس�تيجيات يطبtق أن 

 اmوار ومهارة واZواصل، االتصال ومهارة اZفك�، مهارة تنمية N وتساعد تنt¹  	ها أنها و� اmديثة اZدريس طرق
 إ� الوصول N الطالب يُسهم ا�عرفة إ� الوصول وأن إ�ا�، فيها ا�تعلم دور و اآلخرين، مع واZعاون اآلخرين، واح�ام
  ..ا�فهوم إ� والوصول ا�عرفة
À ة قواسم وراألم هذهaدريس طرق �مع مش�Zديثة، اmا N `دريس طرق أن حZقليدية اZال{ � ذكرنا كما ا 

 الكم _ وترaز فقط، االستقبال بدور يقوم اPي وهو ا�تلtÈ  هو وا�تعلم ا�حور، هو ا�علم و�عل ا�تعلم، تُهمtش
Ïا�عر .  
 األدوار ولعبة اZعاوÎ واZعلم ا�شÍت، حل طريق عن بواقعه ما�تعل تربط أيضا اmديثة اZدريس طرق وPلك
  .وا�حاورة ا�ناقشة طريق عن األقران، تعليم طريق عن ا�فاهيم خرائط طريق وعن لألدوار، واZمثيل

À بواقعه ا�تعلم تربط أن ¤اول الطرق هذه.  
م وهو ا�علم ى حاÆا يكون الواقع وأن بالواقع، مربوط للمتعلم مايقدم: بمع�  tيث درسه يقدº عن الواقع اليعزل 

  .وقائيا وجانبا عالجيا  جانبا الطالب يكسب ºيث الطالب، حياة
 N والوقوع با�شÍت، الوقوع N  ا�تعلم ¤ص` N تُسهم اZدريس طرق ¤ص`، هناك يكون بأن: وقائيا جانبا

 قد ال{ ا�شÍت حل N ومساهمة  ُمْسِهمة تكون وأيضا. تواجهه {ال ا�واقف أو الصعوبات معاµة وحال الصعوبات،
  .iتمعه تع�ض قد أو الطالب، تع�ض
 اZ¸مل و_ اµماعية الروح _ الطالب يُعوtد أنه N اجتماعية، أخرى فائدة n اZعاوÎ اZعلم أن قلنا حينما  : مثال

 الطالب تدرب بأنها خار. عل¹ آخرا بعدا �ا ا�شÍت حل كذلك. هموتقدير اآلخرين اح�ام و_ العام وا�متل¸ت
  .لواقعه ُمتخيل ا�تعلم �عل اور تمثيل. علمية بطرق ا�شÍت و¤ديد العل¹ حل N العل¹ األسلوب استخدام _

، اZعليمية ا�يئة قامة _ اZدريسية الطريقة ويفصل األنسب الطريق �تار اPي هو ا�اهر اµيد فا�علم :فا�هم
 ب`" حاجز"  فاصل هناك يكون ال واقعية وأمثلة قضايا أمام ا�تعلم و�عل، بواقعه ويربطه إ�ابيا فيها ا�تعلم و�عل
  .الواقع وب` ا�درسة
 تستذكروا نوأ فيه، وا�سجلة فيه، ا�كتوبة ا�راجع _ وتطلعوا تس�يدوا أن أتمË ا�قرر، هذا N عرضه  ماتسË هذا
 وأنتم اZدريÑ ا�وقف تستشعروا وأن اإل�ابية، أو السلبية سواءً  فيها ُدرtْستُم أن سبق ال{ اZعليم مواقف قلنا كما

  ..نشطا تعلمك تكون وaيف طالبك مع تتعامل وaيف معلم أنك وتتخيل ا�حاÆات هذه إ� تستمعون
خDةيتبع خرائط مفاهيم للمحا6ات األ
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 لقاء ا�علم مع طالبه

معلم العلوم 

ال(عية هو من 

ل عليه كثDاً  يُعو[

 1 أن ½به الطالب

�اولة ا�عرف 

 u الزمالء

استعداد ا�علم 

للتدريس و�ضDه 

 يعطيه اJقة

مواجهة بعض 

األسئلة ا�حرجة 

الj قد تأr من 

 الطالب

 

ا�دريس 1 

جود م(ف و

 ال�بية العملية

 

 ا�و� u اهللا

زيارة أحد 

 ا�درس8

ا�خول قبل 

الطالب بوقت 

 Âف

االستعداد 

اkفº و 

 ا�ادي

االبتسامة و 

 ال�حيب

 ا�عريف بنفسه

اqدء 

بالبسملة 

و اxمد 

هللا 

الوقوف 1 

 وسط الصف

 

 ا�و� u اهللا

ء u السؤال مع اJنا

 االبتسامة

إ�دة توجيه السؤال 

 للطالب

طلب الطالب 

زيارتك 1 غرفة 

 ا�درس8
 

 "ال أدري " أن تقول 

طلب اqحث 

عن اإلجابة 

 من الطالب
 

 وxل هذه ا�ش�ة

 ا�و� u اهللا

 u درب�ا

 ا�دريس بوجود زائر

، ا�خطيط  ا¥يد

 وا�حضD ا�سبق

 تفادي اkظر

مباÔةً إ 

 ا�(ف

مشاهدة معلم8 

 آخرين

تبادل الزيارات 

 ب8 ا�علم8

استذÂر 

شخصيات 

ا�علم8 اsين 

 درسوه
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  التمهيد

  للتمهيد ا�خصص الزمن ا�مهيد يكون كيف الخاتمة

 التساؤل طريق عن اZمهيد N ا�علم يطيل ال

 القديم بارس الربط
 يسبقه اPي

 قعبالوا الُربط

 ºدٍث  الطالب ربط
 حصل

 اµريدة من بقصاصة يأ±

 القصة طريق عن اZمهيد

 أحد طريق عن اZمهيد

 العروض

 تستث� بأشياء األتيان

 الطالب

 الغلق يكون

 
ً
 باZمهيد مرتبطا

 مع الزم´ وقته متناسب

 ا�قدمة

 تدريسية مهارة الغلق

 من أو: ا�علم من يكون

 باZعاون أو الطالب

 
ً
 كتابياً  يكون وربما شفهيا

 
ً
 يليه اPي لترٍس  Êهدا

 للطالب ¤فÒا
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 األسئلة الصفيةاألسئلة الصفيةاألسئلة الصفيةاألسئلة الصفية

صياغة األسئلة 
 الصفية 

أسا�ب طرح األسئلة    أنواع األسئلة الصفية
 للطالب

 أسئلة صفية مغلقة

 أسئلة صفية شبه

  مغلقة     

 أسئلة صفية مفتوحة

مرا�ة ا�نويع عند 
  صياغة األسئلة

 u أسا�ب اإلجابة

  األسئلة ا�طروحة

Dف للتفكÂ ترك وقت 

ا�أكد أن ا¥ميع فهموا 

 السؤال

رأس السؤال أمر مهم 1 

 عملية ا�دريس

 jأفضل األسئلة ال
 تربط ا�وضوع

ليس Ôطا أن تكون 

 األسئلة كثDة

األسئلة الصفية ا�قدمة 

 من الطالب إ معلمه

 jيطرح وضوح اللغة ال

  بها السؤال
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 العلوم معلم صفات   

 اإليمانية الصفات الصفات األكاديمية وا�هنية  الصحية الصفات

 جيدة صحة ذو أن يكون ا�علم ا�علم يكون أن

 العاهات من ا�لو

 الظاهرة

 والفطنة اÂsء

 اkفس 1 اJقة

 اال°اه اإلÀا�

 دريسا� éو

 عز هللا اkية áلص

 وجل

 أقواÄ 1  صادقًا

Äوأفعا 

 ورفيًقا رحيًما

 متواضًعا

 مهنة u صابرًا

 ا�عليم

 تعليمه 1 أميًنا

 نقل 1 أميًنا طالبه،

 إ�هم ا�عرفة

 
ً

 طالبه ب8 �دال

 العلمية للمادة متقًنا

 االسnادة u حريًصا

 العلم من

 واسعة ثقافة ذا

§ ªًحث ألدوات تلqا 

oالعل 

 þًا�تعلم لطبيعة مدر 

 وا�جتمع

 مهارات من متمكًنا

 ا�دريس


