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 الممدمة :

ً ثؼذ ٠َٛ ، ٚاٌّذاسط    ِٓ اٌّالؽع فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح أْ اال٘زّبَ ثبٌزؼ١ٍُ ٚطشق اٌزذس٠ظ ٠ضداد ٠ِٛب

اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رزٕبٚي طشق اٌزذس٠ظ ِزٕٛػخ ، ٚرصٕف وً ِذسعخ ِٕٙب ِٓ ؽ١ش اٌفبػ١ٍخ ٚاٌزأص١ش ٚا١ٌّّضاد 

ذس٠غٟ ػٍٝ أٔٗ األفضً الخزالف ٚاٌؼ١ٛة اٌّؾ١طخ ثىً طش٠مخ ، ؽ١ش ئٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌّّىٓ رؼ١ُّ أعٍٛة ر

اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ، فأٗ ٠غت روش أُ٘ طشائك اٌزذس٠ظ ، ٚرزشن اخز١بس اٌطش٠مخ ػٍٝ اٌّذسط وٟ ٠ؾذد 

 .اٌطش٠مخ اٌّالئّخ ٌٍّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّبدح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 مخطط منظومة التعلٌم       

 

 

 

 

 التموٌم           التخطٌط                            التنفٌذ                       

 االختبارات                  االستراتٌجٌات/طرق التدرٌس        من المنهجاالهداف      

*********************************************************** 

ٚأٛاػٗ :ِفَٙٛ إٌّٙظ   -أٚالً 

 

 ،(ِٕٙبعب ٚ ششػخ ِٕىُ عؼٍٕب ٌىً) رؼبٌٝ لٌٛٗ ِٕٚٗ عٍه، – ارجغ – طش٠ك – عج١ً: ٔٙظ: لغة  المىهج

 اٌطش٠ك ٚإٌّٙبط عٍىزٗ اٌطش٠ك ٚٔٙغذ ٚاضؼ، ث١ّٓ ٔٙظ طش٠ك(: ٔٙظ ثبة) اٌؼشة ٌغبْ ِؼغُ ٚفٟ

 ِٕٙظ فٙٛ ِؾذدح ٌغب٠خ, ِؾذد ٌٙذف,  ِؾذدح ٌٕٙب٠خ ٌٍٛصٛي اإلٔغبْ ٠غٍىٗ طش٠ك ٚأٞ اٌٛاضؼ،

 أهم ثالثة مفاهيم للمىهج :

 المىهج التقليدي -1

 المىهج الحديث  -2

 المىهج بىصفه مىضىمة  -3

 

  مخرجات ِذخالد  عملٌات 
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 التحلٌل والتمٌم

التركٌب/الفهم   

 الحفظ والتذكر

 ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؾمبئك ِٓ ِغّٛػخ فٟ رزّضً اٌزٟ ٚ اٌّمذِخ اٌّؼشفخ ٘ٛ : التقليدي المىهج -1

 ثبٌّمشساد رغ١ّزٙب ػٍٝ اصطٍؼ ) اٌىزبة (دساع١خ ِٛاد صٛسح فٟ اٌطبٌت ٠ذسعٙب اٌزٟ ٚاألفىبس

 اٌذساع١خ

 

 إيجابيات المىهج التقليدي

 
 اخزصبس اٌٛلذ ٚاٌغٙذ. -أ

 اٌّؼٍُ.رغ١ًٙ ِّٙخ  -ة

 .ؾزبط ئٌٝ ئِىب١ٔبد وج١شح٠ال  -د

 .ئِىب١ٔخ رطج١مٗ فٟ ظً أٞ ظشٚف -س

 

 

 سلبيات المىهج التقليدي

 
 .ٚئغفبي ثم١خ اٌغٛأت ٌغبٔت اٌّؼشفٟ اٌزشو١ض ػٍٝ ا - أ

 .ئغفبي ا١ٌّٛي ٚاٌؾبعبد ٚاالرغب٘بد - ة

 .ئغفبي دٚس اٌّذسط فٟ اخز١بس اٌّؾزٜٛ - د

 صف.رم١ًٍ أ١ّ٘خ إٌشبط داخً غشفخ اٌ - س

 .اػزّبد اٌزٍم١ٓ فٟ ٔمً اٌّؼشفخ - ط

 ئّ٘بي اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ -ػ     

 

٘ٛ: ِغّٛػخ ِٓ اٌخجشاد ٚاألٔشطخ اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ  المىهج الحديث -2

ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌش٠بض١خ اٌزٟ رخططٙب اٌّذسعخ ٚر١ٙئٙب ٌزال١ِز٘ب 

 ١ٌمِٛٛا ثزؼٍّٙب داخً اٌّذسعخ أٚ خبسعٙب.

 

 ايجابيات المىهج الحديث
 

 .٠شاػٟ ٚالغ اٌّغزّغ ٚطج١ؼخ اٌّزؼٍُ ٚخصبئص ّٖٔٛ -أ

 ٠غبػذ اٌزال١ِز ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌّغزّغ -ة

 اٌزٕٛع فٟ اخز١بس طشق اٌزذس٠ظ ِٚشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ. -د

 .اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌّزٕٛػخ ٚعؼً اٌزؼ١ٍُ أوضش صجبرب -س

 .٠ؼذ ثطش٠مخ رؼب١ٔٚخ -ط

 ف١ٗ رٕظ١ُ اٌزؼ١ٍُ ١ٌٚظ اٌزٍم١ٓ. ّذسطاٌدٚس  -ػ
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 عيىب المىهج الحديث 

 ٚػذَ االٌّبَ ثبٌزىٍٕٛع١خ -ٌزم١ٕخ غ١ش ِزٛفشح فٟ ع١ّغ اٌّذاسطا -

اٌّؼٍُ الثذ أْ رٛعذ ٌذ٠خ لذسح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرٕظ١ُ اٌؼ١ٍّخ، ٌٚزٌه ٔؾٓ ثؾبعخ ٌّؼ١ٍّٓ أوفبء فٟ  -

 ػٍُّٙ.

 

 :المىهج بىصفه مىضىمة  -3

طشق  –اٌّؾزٜٛ  –ظٙشإٌّٙظ وّٕضِٛخ ِٓ خالي رفبػً ِىٛٔبد إٌّٙظ اٌّذسعٟ اٌؾذ٠ش ) اال٘ذاف 

 اٌزم٠ُٛ ( –اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ  –اٌزذس٠ظ 

 -ويتكىن مه ثالثة عىاصزرئيسية :

  

 

 

 

 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ

 -: مكىوات المىهج

 اٌّؾزٜٛ -2األ٘ذاف               -1

 ِصبدس اٌزؼ١ٍُ  -4طشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    -3

  رم٠ُٛ رؼٍُ اٌطالة -6أشطخ اٌزؼٍُ إٌّٙغ١خ      -5

 

 أسس بىاء المىهج :

 األعظ اٌغزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  -2األعظ اٌؼمذ٠خ       -1

 عظ إٌّبئ١خ ٚاٌغغ١ّخ اال -4األعظ إٌفغ١خ ٌٍّزؼٍُ        -3

 ظش٠بد اٌزؼٍُ (األعظ اٌّؼشف١خ ) ٔ -5

 

 

 

  مخرجات عملٌات  ِذخالد 
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 مكىوات مىظىمة التدريس

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم

 أستزاتيجية التدريس  –طزيقة التدريس  –أسلىب التدريس  –مدخل التدريس                 

اٌزٟ رغزٕذ ا١ٌٙب أٞ طش٠مخ أٚ أعٍٛة ِٓ ِغّٛػخ األعظ ٚاٌّجبدٜء ٚإٌّطٍمبد :  أوأل: مدخل التدريس

 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ، عٛاء وبٔذ اوبد١ّ٠خ ِزخصصخ ، اٚ رشث٠ٛخ ١ِٕٙخ ، أٚ اعزّبػ١خ أٚ ٔفغ١خ .

ِٚٓ خالي ٚصف طج١ؼخ اٌّزؼ١ٍّٓ ، خصبئصُٙ ١ٌُِٚٛٙ ٚؽبعبرُٙ ِٚشىالرُٙ ٚاألِىب١ٔبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

ْٛ ٌذ٠ٗ رصٛساً أٚ ِٕظٛساً أٚ سؤ٠خ ٌى١ف١خ رذس٠ظ اٌّبدح اٌّزبؽخ ٌزذس٠ظ اٌّبدح ٠غزط١غ اٌّؼٍُ اْ ٠ى

 ثشىً فؼبي .

أرجبػٙب ٌٕمً خجشارٗ ئٌٝ اٌّزؼٍُ أصٕبء اٌزذس٠ظ ر١ّضح ٠فضً  ثبٌّؼٍُ  أّٔبط خبصخ:  ثاوياً : أسلىب التدريس

 ػٓ غ١شح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ) ٠شرجظ ثخصبئصخ اٌشخص١خ (

 ِٓ اعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌزٟ ٠زجؼٙب اٌّؼ١ٍّٓ :

أعب١ٌت اٌزذس٠ظ  –اعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌّجبشش ٚاٌغ١ش اٌّجبشش –األعٍٛة اٌؾّبعٟ  –عٍٛة اٌّذػ ٚاٌؼمبة أ

 اٌمبئّخ ػٍٝ افىبس اٌطالة .

ً : طزيقة التدريس  : اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍُ فٟ رٛص١ً ِؾزٜٛ اٌّبدح ٌٍطبٌت أصٕبء ل١بِخ ثالثا

 ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .

ِب ٠زجؼخ اٌّؼٍُ ِٓ خطٛاد ِزغٍغٍخ ِززب١ٌخ ِزشاثطخ ٠ضؼٙب لجً دخٛي اٌذسط ٌزؾم١ك ٘ذف اٚ ِغّٛػخ 

اٚ اٌّششٚػبد  –ا٘ذاف فٟ ِٛالف رؼ١ّ١ٍخ ِؼ١ٕخ ، ِضً إٌّبلشخ ، طشػ االعئٍخ ، اٚ ؽً اٌّشىالد 

 .----ٚاالعزمصبء  –اٚ االعزىشبف –

ً : استزاتيجية التدريس : اٌزذس٠ظ اٌّزذاخٍخ ٚإٌّبعجخ أل٘ذاف اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ ع١بق ِٓ طشق  رابعا

 رؼزّذ االعزشار١غ١خ غبٌجبً ػٍٝ اوضش ِٓ طش٠مخ رذس٠ظ .

 

 المتعلم  المعلم 
المنهج 

 الدراسً 
 بٌئة المتعلم 
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 المقاروة بيه اسلىب وطزيقة واستزاتيجية التدريس

 

 خطخ ػًّ ٌٍزذس٠ظ  اعزشار١غ١خ اٌزذس٠ظ 

ً ٚع١ٍخ ارصبي  طش٠مخ اٌزذس٠ظ   ِٓ اعً اٌٛصٛي ئٌٝ اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؼذح ِغجمب

 اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠زٕبٚي ثٙب اٌّؼٍُ طش٠مخ اٌزذس٠ظ  اعٍٛة اٌزذس٠ظ 

 

 
 التدريسو التعليمو التعلمالفزق بيه                        

 التدرٌس عن وناتج نسبٌا   ثابت السلون فً تعدٌل أو تغٌٌر بأنه التعلُّم ٌُعّرف التعلم 

 من ذهنه فً ما نمل بهدف المدرس، ٌمارسها منظمة عملٌة التعلٌم عملٌة أن التعلٌم 
 معلومات

 تحمٌمه، مهمة وتسهٌل التعلُّم إثارة إلى ٌهدف متواصال   نشاطا   التدرٌس ٌعتبر التدرٌس 
 التدرٌس سلون وٌتضمن

 

 

 

 استراتٌجٌة

 طرٌمة 

 اسلوب 
 استراتٌجٌة 

 طرٌمة 

 اسلوب 
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جب أن تتوافر فً المعلم الكفء بعض الصفات األساسٌة التً ٌ

 : ًوه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ االلتزام الفطري بموانٌن ومتطلبات مهنة التدرٌس، حٌث ٌؤدي هذا االلتزام بالمعلم إلى إنتاج تعلٌم منتظم وهادف ومؤثر. 1

 ـ أن ٌكون على درجة كبٌرة من المرونة بحٌث ٌستطٌع االستمرار فً المهنة، فٌكتسب المعارف والمهارات المختلفة التً 2
 فً ممارسته لعملٌة التدرٌس. ٌحتاجها      

 ـ أن ٌكون ذا شخصٌة لوٌة، ٌتمٌز بالذكاء والموضوعٌة والعدل، والحزم والحٌوٌة، والتعاون والمٌل االجتماعً. 3

 ـ أن ٌدرن أن المولف التدرٌسً عبارة عن مولف تربوي، ال بد أن ٌجرى فٌه التفاعل المثمر بٌنه وبٌن تالمٌذه. 4

 سع األفك، لدٌه اهتمام بالمراءة، وسعة االطالع، ومتذولا نالدا.ـ أن ٌكون مثمفا وا 5

 ـ أن ٌتسم بالموضوعٌة والعدل فً الحكم والمعاملة، دون تحٌز أو محاباة. 6

ـ أن ٌكون مثال أعلى لتالمٌذه، فبشخصٌة المعلم تبنى شخصٌات التالمٌذ، لذلن ٌنبغً أن ٌكون المعلم  7
 به للتصرف السلٌم فً جمٌع الموالف التً تعترضه.أنموذجا ٌحتذى 

ـ أن ٌمتلن المدرة على ضبط الفصل، وشد انتباه التالمٌذ لما ٌدّرس، وحفظ النظام داخل غرفة الدراسة،  8
 .وخلك مناخ مرٌح، ومشجع على التعلم

من طرٌمة فً شرح  ـ اإللمام بأكثر من طرٌمة أو أسلوب لتنفٌذ عملٌة التدرٌس. بل ٌجب أن ٌستخدم أكثر 9
 .الدرس الواحد، وذلن حسب نوع الدرس المطروح للبحث والمنالشة

ـ إلى جانب العدٌد من الصفات الشخصٌة المكملة لما ذكرنا، كالصوت الواضح المسموع، والصدق  10
لصفات واألمانة، والمرح والخلك الحسن والتواضع والتأدب فً األلفاظ، والتزٌن بالمظهر العام، وغٌرها من ا

 .األخرى
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 ومه طزق التدريس وذكز اآلتي :

  الطزيقة اإللقائية : -1 

ٌٍذسط، ٚ٘ٛ إٌّفز، ٠ٚمزصش دٚس اٌّزؼٍُ ػٍٝ ٟ٘ طش٠مخ رمَٛ أعبعب ػٍٝ ٔشبط اٌّذسط، فٙٛ اٌّخطظ 

 .االعزّبع ٚاالعبثخ ػٓ األعئٍخ ِٓ ؽ١ٓ ٢خش، ٚف١ٙب ئلصبء ٌٍّزؼٍُ، ٚرغ١١ت ٌٕشبطٗ

  طزيقة حل المشكالت : -2

ٟ٘ ٚضؼ١خ ٠ٛاعٙٙب اٌّزؼٍُ ٠ٚشؼش أٔٗ أِبَ ِٛلف ِشىً أٚ عإاي ِؾ١ش ال ٠ٍّه رصٛسا ِغجمب ػٕٗ، ٠ٚغًٙ 

 ؾفضٖ ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزمصٟ، ِٓ خالي ػ١ٍّبد ِؼ١ٕخ رزٛصً ٌؾً اٌّشىٍخاإلعبثخ ػٕٗ، ِّب ٠

  الطزيقة االستىباطية : -3

جذأ اٌزذسط ٚاالعزٕجبط ٟ٘ ِغّٛع اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠ٕزمً ف١ٙب اٌؼمً ِٓ اٌىً ئٌٝ اٌغضء، فٟ ٘زٖ اٌطش٠مخ ر

 .ٚاالٔزمبي ِٓ ػٕبصش و١ٍخ اٌٝ ػٕبصش عضئ١خ

  الطزيقة االستقزائية : -4

اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٕزمً ف١ٙب اٌّزؼٍُ ِٓ اٌّؼط١بد اٌغضئ١خ ئٌٝ اٌّجبدب ٚاٌمٛاػذ اٌؼبِخ، ٟٚ٘ طش٠مخ رمَٛ ٟ٘ 

االٔزمبي ِٓ ػٕبصش عضئ١خ خبصخ اٌٝ ػٍٝ اٌّالؽظخ ٚاٌفُٙ ٚاٌشثظ ٚاٌّٛاصٔخ ث١ٓ األعضاء اٌّىٛٔخ ٌٍىً ٚ

 .ػٕبصش عضئ١خ ػبِخ 

  الطزيقة الحىارية : - 5

 اٌّزؼ١ٍّٓ ٚاٌّذسط، أٚ ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ أٔفغُٙ ِٓ خالي اٌؼًّ ثبٌّغّٛػبدبلشخ ث١ٓ ٕٟ٘ اٌّ

 طزيقة المشزوع : -6

ٟ٘ رى١ٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ خالي اٌّغّٛػبد ثبخز١بس ِٛضٛع اٌجؾش ؽغت ئسادرُٙ ٚاخز١بسُ٘، ٚرٌه  

 ٚرٛظ١فب.ٌٍزذسة ػٍٝ ِٕٙظ اٌجؾش، ٚرٕظ١ُ اٌّؼٍِٛبد، ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب فّٙب، ٚاعزخالصب، 
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 استراتٌجٌة العصف الذهنًاوأل :  

، و ٌمصد بها وضع الذهن فً حالة من اإلثارة بُغٌة (Brainstorming )  و تسمى أٌضا الزوبعة الذهنٌة

إلى أكبر عدد ممكن من األفكار  -فً جو من الحرٌة-التفكٌر فً كل االتجاهات واالحتماالت للوصول

 .موضوع معٌن. تلٌه مرحلة جمع الممترحات ومنالشتها واآلراء حول مشكلة أو

 :ومن أبرز أهداف التدرٌس باعتماد هذه الطرٌمة نجد

 .جعل المتعلم نشطا وفاعال فً الموالف التعلٌمٌة  -1

  .تعوٌد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتمدٌر اآلخرٌن – -2

 االستفادة من أفكار اآلخرٌن ومعلوماتهم -3
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 ستراتٌجٌة العمل الجماعً: أ ا  ثانٌ

إلى  3غالبا من و تتجلى فً تمسٌم المتعلمٌن إلى مجموعات مصغرة تتكون  ،التعلم التعاونً و تسمى أٌضا

أعضاء، تُعطى لهم واجبات محددة )أهداف مشتركة( وعلٌهم االعتماد على التعاون )التبادل المعرفً و  4

 .المهاري( من أجل إنجاز الَمهمة المطلوبة منهم

 :و من أهم أهدافها

  .اعتماد التعلم النشط -1

 .اآلخرٌنتبادل األفكار )الطرٌمة الحوارٌة( والحث على تمبّل أفكار  -2

 تنمٌة روح المسؤولٌة والتعاون لدى المتعلمٌن  -3

 بناِء عاللات إٌجابٌة بٌن المتعلمٌن )احترام اآلخرٌن ( -4

 تشجٌع التعلم الذاتً -5 

  رالتدرب على حل المشكالت واتخاذ المرا -6
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التً تتسارع بها األجٌال  فً عصر تتسارع فٌه وتٌرة إنتاج التمنٌة الحدٌثة ٌوما بعد ٌوم، بنفس الوتٌرة    
الجدٌدة إلى امتالن تلن التمنٌات كالحواسٌب المحمولة والهواتف الذكٌة واألجهزة اللوحٌة حتى صاروا ال 

، أصبح تطوٌع تلن التمنٌات ودمجها فً العملٌة التعلٌمٌة ضرورة عصرٌة، مما ٌعٌن ٌتخٌلون الحٌاة بدونها
. .                                                                          على زٌادة الدافعٌة نحو عملٌة التعلم  

 
  

 

استراتٌجٌة الصف التملٌدي واستراتٌجٌة الصف المعكوس فً العملٌة التعلٌمٌة سنعمد ممارنة سرٌعة بٌن 

 ببٌان دور كل من المعلم والطالب فً كل منهما

 

 

 

بأنه  ( (Flipped Classroom)تعرٌف الصف المعكوس أو المملوب وبذلن ٌمكننا 

التدرٌس والتحفٌز والتواصل مع  استراتٌجٌة تعلٌمٌة تموم على توظٌف المعلم للتمنٌات الحدٌثة لتطوٌر طرق
الطالب فً صورة درس مسجل ٌستمع إلٌه الطالب فً أي مكان خارج الصف ثم ٌطبمون ما تعلموه من 

 .التسجٌل عملٌا داخل الصف وبذلن تكون مهام الصف والبٌت لد انملبت وتبادلت األدوار
 

 

استراتيجية الصف المعكوس )المقلوب( ثالثاً:    (Flipped Classroom( 

 المملوب) المعكوس الصف ) ماهٌة -
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 : ممٌزات تطبٌك استراتٌجٌة الفصل المعكوس  

  عامةً وفً  المعلم والطالب على االستخدام األفضل للتمنٌة الحدٌثة فً مجال التعلٌمتشجع كال من

 .تعلٌم اللغات خاصةً ومن ذلن تعلٌم العربٌة لغٌر الناطمٌن بها

 من لبل المعلم فً تصوٌب أخطاء الطالب واإلجابة عن  تساعد على االستغالل األمثل لولت الدرس

 .ٌا بدال من إلماء المحاضرات فً الصفاستفساراتهم وتطبٌك ما تعلموه عمل

 إذ ٌمكن لكل معلم أن ٌسجل درًسا بأسلوبه وطرٌمته  تحمٌك أكبر استفادة للطالب من معلمً العربٌة

 .لٌتمكن الطالب من االستماع إلى هذه الدروس المتنوعة فً نفس الموضوع بفائدة أكبر

 اللغوي أثناء األنشطة  بتمٌٌمه ألدائهم سرٌعًا ومباشرةً  تساعد المعلم على تمٌٌم مستوى الطالب

 .بتوظٌف األسئلة التفاعلٌة التً ٌمكن تصمٌمها باستخدام تطبٌمات اإلنترنت الصفٌة 

 فبداًل من تركز دور المعلم فً إلماء  تطوٌر دور المعلم من كونه ملمن ا إلى موجه ومرشد

 .المحاضرات النظرٌة وتلمٌن الطالب تحول دوره إلى موجه ومرشد

 فبداًل من اضطرار المعلم إلى تكرار نفس المحاضرة لعدة صفوف، أصبح بإمكانه  توفٌر ولت المعلم

 .تسجٌل المحاضرة و استخدامها لعدة سنوات ما دامت تحمك األهداف المطلوبة منها بدلة

 من خالل توظٌف األشكال واأللوان المختلفة والصور  جذب الطالب وتشوٌمهم للمادة التعلٌمٌة

تة والمتحركة فً تسجٌل الدرس بما ٌخدم المادة المتعلمة وهذا ٌساعد المعلم فً توضٌح معانً الثاب

 .الكلمات والجمل بربطها بالصور ولمطات الفٌدٌو المعبرة عنها لتثبت فً ذهن الطالب

  توظٌف البٌئة المحببة إلى الطالب من األجهزة التمنٌة ووسائل التواصل االجتماعً فً العملٌة

فكما أشرنا آنفا أن الطالب صاروا ال ٌتخٌلون الحٌاة بدون الهواتف المحمولة واألجهزة  ٌمٌة،التعل

اللوحٌة والحواسٌب النمالة ووسائل التواصل االجتماعً مثل الٌوتٌوب والفٌس بون، فهذه 

 .االستراتٌجٌة تمكننا من توظٌف كل ذلن فً العملٌة التعلٌمٌة

 ا فً  ن مرةٌتٌح للطالب إعادة الدرس أكثر م لتأكٌد الفهم أو تدوٌن المالحظات فالطالب أصبح حرًّ

 االستماع إلى الدرس المسجل حٌث ٌستطٌع أن ٌكرره كما ٌشاء 

 من خالل مشاركة المعلم للطالب فً  ٌساعد على تموٌة العاللات بٌن الطالب والمعلم داخل الصف

 .األنشطة اللغوٌة المختلفة وإشرافه المباشر
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 رابعا  : استراتٌجٌة الرؤوس المرلمة 

 : و هً شكل من أشكال العمل الجماعً التعاونً، و تتجلى فً        

 .4إلى  1أعضاء. ٌحمل كل عضو رلما من  4تمسٌم الطالب إلى مجموعات من  –

 .طرح السؤال أو توضٌح الَمهمة المطلوب إنجازها –

 .تعاون أعضاء كل مجموعة على إٌجاد الحلول –

ٌختار المعلم رلما عشوائٌا من كل مجموعة، بحٌث ٌنوب المتعلم صاحب الرلم عن أفراد. مجموعته فً  –

 .اإلجابة وتمدٌم الحلول

 :و من أهداف هذه االستراتٌجٌة نذكر

 مع المحافظة على تنظٌم الصف . دمج الطالب المتعثرٌن دراسٌا ودفعهم لالنخراط والمشاركة –

 .عاون و العمل فً فرٌكتعوٌد الطالب على الت –

 .تنمٌة روح المنافسة الشرٌفة –

####################################################### 

 KWLخامسا  : استراتٌجٌة 

 

 :محاور أساسٌة و هً 3تعتمد على  ستراتٌجٌةأ

– What I already Know  غاٌة فً ماذا أعرف ُمسبما )المكتسبات والخبرات السابمة( و هً ُخطوة

األهمٌة لفهم الموضوع الجدٌد وإنجاز المهمات، فالمتعلم مدعو لمعرفة إمكاناته حتى ٌتمكن من 

 .على أحسن وجه استثمارها

– What I want to Learn  ماذا أرٌد أن أتعلم؟ و هً مرحلة تحدٌد المهمة المتولع إنجازها أو المشكلة

 …التً ٌنبغً حلها

– What I Learned سبك التطرق إلٌه من معارف ومهام  ت بالفعل؟ و هً مرحلة تموٌم ماماذا تعلم

وأنشطة، ومعرفة مدى تحمك األهداف المسطرة. وهً مرحلة اٌضا الكتساب المفاهٌم الصحٌحة وتصحٌح 

 التمثالت الخاطئة
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  استراتٌجٌة تمٌٌم األلرانسادسا : 

فُهم على الطرٌمة والنمد واتخا التمٌٌم الهدف من هذه االستراتٌجٌة هو تدرٌب الطالب على ذ المرار. وكذا تَعَرُّ

 .التً تتم بها عملٌة التصحٌح وتمٌٌم األعمال، ألخذها بعٌن االعتبار فً أعمالهم وإنجازاتهم المادمة

 :و تُنفّذُ هذه االستراتٌجٌة على مرحلتٌن

 أوال –

 .توزٌع أوراق االختبار أو العمل على المتعلمٌن –

المهام المطلوبة منه، دون كتابة اسمه على الورلة، بل ٌكتفً بتدوٌن رلم ٌموم كل طالب بحل المسائل و –

 .تسلسلً ٌُحدده له المعلم

جمع األوراق بعد نهاٌة االختبار وإعادة توزٌعها عشوائٌا على المتعلمٌن، لٌصحح كل متعلم ورلة غٌر  –

 .ورلته

 .مٌةالشروع فً عملٌة التصحٌح دون االعتماد على عناصر اإلجابة الرس –

 .ٌُبدي المتعلمون مالحظاتهم بخصوص األوراق التً صّححوها –

 ثانٌا - 

 .ٌعرض المعلم عناصر اإلجابة أو ورلة إجابة نموذجٌة –

 .ٌعٌد المتعلمون التصحٌح ووضع الدرجة النهائٌة –

 .تجمٌع األوراق ومطابمة كل رلم مع صاحبه –

 .منالشة جماعٌة –

على هذه االستراتٌجٌة وتجرٌبها لمرات متعددة، ٌمكن للمعلم أن ٌمتصر على بعد تدرٌب المتعلمٌن  :ملحوظة

 .المرحلة الثانٌة فمط من هذه االستراتٌجٌة

######################################## 

 استراتٌجٌة التعلٌم اإللكترونًسابعاً : 

واالتصاالت التفاعلٌة مثل )اإلنترنت و منظومة تعلٌمٌة تعتمد تمنٌة المعلومات ”ٌمكن تعرٌفها على أنها :    

فً تمدٌم البرامج …( المنوات التلفزٌونٌة والبرٌد اإللكترونً وأجهزة الحاسوب والمؤتمرات عن بعد

 ،التعلٌمٌة أو التدرٌبٌة للطالب أو المتدربٌن فً أي ولت و فً أي مكان

 


